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"Stylistics of Surah An-Nisa" "Based on Linguistic,
Literary and Intellectual Analysis"
Najmeh Mohayei1
Saadullah Homayouni2
Yousef Taheri3
Nasrin Jafari4
Abstract:
The Qur'an, the word of God and the eternal miracle of the Prophet
(PBUH), is a unique word and an enlightening message that has thousands of points in the heart of each verse. And it is unique. Accordingly,
the stylistics of the Holy Quran has always been considered by scholars
and writers of the contemporary period. Due to this, the present study
has studied the surah "Nisa" among the surahs of the Holy Quran by
descriptive-analytical method and relying on the knowledge of rhetoric
which is closely related to stylistics and the sequential relationship between words, repetition, verbal commonality, contradiction , Individuals,
plural, definition, enlightenment, interrogation, submission and delay,
permissible, phonology and various morphological, syntactic, rhetorical
and intellectual structures in this surah have been studied and analyzed.
The findings of this article indicate the fact that all the singular, plural,
repetitive, non-verbal and introductory words in this surah have been
placed in their special place in accordance with the content of the verse. It
can be seen that the repetition of some sounds, letters and words has been
effective in increasing the beautiful rhythm of the surah and its melody.
Keywords: Surah Nisa, Linguistic level, Literary level, Intellectual level
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چکیده
قرآن ،کالم خداوند و معجزهی جاودان پیامبر(ص) ،ســخنی بینظیر و پیامی روشنگر است
که در دل هر آیهی آن ،هزاران نکته نهاده شــده اســت .از ويژگيهــاي بارز قرآن کریم،
گزینش واژگان ،چیدمان عبارات و اســلوبهای بیانی ســورههای آن در بافتی منسجم و
بینظیر اســت .بر این اســاس سبکشناســی قرآنکریم ،همواره مورد توجه پژوهشگران
و ادیبــان دورهی معاصر قرار گرفته اســت .با توجه به این امــر ،پژوهش حاضر به روش
توصیفــی -تحلیلی و با تکیه بر دانش بالغت که با سبکشناســی ارتباطی تنگاتنگ دارد،
به بررسی سورهی «نساء» از ميان ســورههای قرآنکریم پرداخته است و رابطهی ترادفی
بین واژگان ،تکرار ،مشــترک لفظی ،تضاد ،افراد ،جمع ،تعریف ،تنکیر ،اســتفهام ،تقدیم و
تأخیر ،مجاز ،آواشناسی و ساختارهای صرفی ،نحوی ،بالغی و فکری مختلف در این سوره
را مورد بررســی و تحلیل قرار داده است .یافتههای این جستار بیانگر این حقیقت است که
مکرر ،نکره و معرفه در این ســوره ،متناســب با محتوای آیه در
تمامی کلمات مفرد ،جمعّ ،
جایگاه ویژهی خود قرار گرفتهاند ،در ســطح صوتی و آوايی نیز يک نوع هماهنگی و توازن
در موســيقی و ايقاع سوره به چشم میخورد ،بهگونهای که تکرار بعضی صوتها ،حروف و
کلمات در افزايش ايقاع زيبای سوره و آهنگين بودن آن مؤثر واقع شده است.
واژگان کلیدی :سوره نساء ،سطح زبانی ،سطح ادبی ،سطح فکری.
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واژهی سبک مصدر ثالثی مجرد عربی و در لغت به معنی گداختن ،ریختن و قالبگیری
کردن زر و نقره است ،از گذشته تاکنون تعاریف زیادی برای این واژه بیان کردهاند ،کهنترین
اشارات را میتوان در آثار نویسندگان یونان باستان (افالطون و ارسطو) یافت ،بهطور خالصه
میتوان سبک را شیوهی خاصی دانســت که گوینده برای بیان مفاهیم خود بهکار میبندد.
(میرصادقی)47 :1376 ،
سبک و سبکشناسی در دهههای اخیر جایگاه ویژهای را در میان پژوهشهای زبانشناسی
به خود اختصاص داده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته است؛ لذا
بسیاری معتقدند ظهور سبکشناسی جدید به اوایل قرن بیستم باز میگردد.

 »یرکف و یبدا ،ینابز لیلحت ساسارب« ءاسن روس یسانشکبس

 .1مقدمه

قرآنکریم به عنوان منبع هدایت بشــریّت دارای ســبکی بیبدیل است و هیچ سخنی را
یارای برابری و همآوردی با آن نیست؛ گزینش واژگان ،چیدمان عبارات و تعابیر این کتاب
آسمانی آنچنان زیبا و شــگفتانگیز است که مافوق بشری بودن آن را به اثبات میرساند؛
لذا این کتاب مقدس بهعنوان نمونهی واالی ســخن فصیح و بلیغ از دیرباز در کانون توجه
تحلیلگران ،پژوهشــگران و زبانشناسان قرار گرفته و پژوهشهای بسیاری در زمینهی قرآن
کریم به رشتهی تحریر درآمده است؛ اما به دلیل جدید بودن حیطهی سبکشناسی مطالعات
بسیار اندکی در زمینه سبکشناسی سورههای قرآن کریم بهچشم میخورد .در مطالعاتی که
صورت گرفته نیز به قدر کفایت به جزئیات پرداخته نشده است؛ از همین دیدگاه پژوهش
حاضر تالش کرده است تا از منظر سبکشناسی به بررسی زیباییهای ادبی سورهی «نساء»
در قرآن کریم بپردازد و گامی کوچک در جهت شــناخت بهتر مضامین این کتاب مقدس
بردارد.
شایان ذکر است که دانش سبکشناسی متمرکز بر علم زبانشناسی است و ارتباط عمیقی
با دانش بالغت قدیم دارد .پژوهشگران دانش بالغت با دنبالهروی از دانشمندان علم متن با
وجود تفاوتهای که بین این دو دانش به چشــم میخورد ،بر زمینههای مشترک بین آنها
صحه میگذارند ،مؤید این سخن وجود مشترک لفظی ،تکرار ،افراد ،جمع ،تعریف ،تنکیر،
استفهام ،داللت صوتی ،روابط ترادفی بین کلمات و ....است( .خاقانی)94: 1389 ،

سبکشناســی بر سه سطح استوار است :سطح زبانی ،سطح ادبی و سطح فکری .ویژگی
اصلی سبکشناســی سورهی نساء متشکل از ســطوح مختلف یک ساختار ادبی است که
عبارتند از :نحوه چینش و گزینش واژگان ،عناصر موســیقیایی و سطح همنشینی کلمات و
تصویرگریهای ادبی و هنری جهت انتقال معانی و مفاهیم که میان این ســطوح هماهنگی
و انسجام عمیقی وجود دارد .این پژوهش با تکیه بر علم سبکشناسی و بالغت برآنست تا
سورهی نساء را در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و روابط
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عمیق بین واژگان ،مترادفات ،مشترک لفظی ،افراد ،جمع ،تضاد ،شبه تضاد ،تکرار ،موسیقی
و ....در سورهی مبارک ه «نساء» را بررسی کند .در این زمینه پژوهنده ابتدا مختصری به معرفی
دانش سبکشناسی و سطوح آن پرداخته و سپس هریک از موارد مذکور را مورد بررسی و
تحلیل قرار داده است.

 .2پیشینهی تحقیق
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در زمینهی سبکشناسی سورههای قرآنکریم تا بهحال پژوهشهای زیادی صورت گرفته
اســت که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشــود .ازجمله« :سبکشناسی سوره مریم و
ســوره الرحمن» از محمد خاقانی اصفهانی« ،سبکشناسی ســوره تکویر» از علی نظری،
«سبکشناســی سوره ص» از نصراله شاملی« ،سبکشناســی سوره کهف» از مروان محمد
سعید عبدالرحمن« ،سبکشناسی سوره نحل» از أسامة عبدالمالک ابراهیم عثمان؛ بنابراین با
توجه به اطالعات نگارندگان تاکنون در حوزه سبکشناسی سورهی «نساء» پژوهش جامعی
صورت نگرفته است ،تنها مقالهی دکتر بهمن هادیلو با عنوان «سبکشناسی محسنات معنوی
سورهی نساء» با بررسی محسنات معنوی به در حقیقت فقط به بررسی سطح ادبی این سوره
پرداخته اســت ،لذا این جستار برآنست تا سورهی نساء را به صورت جامع و در سه سطح
زبانی ،ادبی و فکری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد ،شاید که از این رهگذر بتوان به شأن
واالی قرآن کریم و اعجاز و زیباییهای سخن خداوند بیشتر پی برد.

 .3سبک وسبکشناسی ()stylus

واژهی ســبک که از آن به «اسلوب» نیز یاد میشــود ،مصدر ثالثی مجرد عربی است و به
معنی گداختن ریختن قالبگیری کردن زر نقره و سبیکه 1است( .نصراصفهانی)186 :1388 ،
از گذشته تا کنون تعاریف زیادی درباره این واژه آوردهاند .در لسانالعرب در تعریف این واژه
چنین آمده است« :راه طوالنی یا صف درختان خرما ،هر راه ممتد «اسلوب» است .گفته میشود
«أنتم فی أسلوب سوء» یعنی شما راه و مذهب بدی دارید( .ابن منظور)319/6 :1988 ،

ج العروس ســبک به معنی هنر است ،همچنین گفته شده که سبک گردن شیر است
در تا 
از آن جهت که خم نمیشــود ،و مجازا ً به معنای کشیدگی بینی گرفته شده در شخصی که
متکبر باشد و اطراف را نبیند( .الزبیدی1967 ،ق ،ج/3ذیل کلمه سلب) بسیاری معتقدند که
پيشينه سبكشناسي را بايد در يونان و روم جستجو كرد .افالطون سبك را كيفيت و امتيازي
تعريف ميكند كه گويندهاي به لحاظ برخورداري از الگوی مناســب و شايسته كالم از آن
بهرهمند اســت و گويندهاي ديگر به دليل فقدان اين الگوي مناسب ،از آن بيبهره است؛ اما
ارسطو سبك را خاصيت ذاتي كالم ميداند و معتقد است هر اثري داراي سبك است ،حال
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 )1پارهی زر و نقرهی گداخته و قالبگیری شده را سبیکه مینامند.

در کشور ایران نخستینبار ملکالشعرای بهار در کتابی با عنوان «سبکشناسی» به بررسی
سبک ادب فارسی پرداخته است .وی در تعریف سبک چنین میگوید« :سبک در اصطالح
ادبیات عبارت از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیلهی ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ
و طرز تعبیر است( ».شمیسا)15 :1384 ،

امروزه دانش سبکشناســی با شــاخههای دیگر علوم از جمله زبانشناسی ،معناشناسی،
آواشناســی ،نشانهشناســی ،بالغت ،صرف و نحو و ...آمیخته شــده اســت ،چنانچه پدر
سبکشناســی جدید شارل بارلی 1ســبک را نوعی برافزودههای احساسی به واحد فکری
و مطالعــهی عناصر مؤثر در زبان میداند( .همان )17 :بنابراین ســبک یک اثر مجموعهی
ویژگیها و عناصری اســت که آن اثر هنری را از دیگر آثار متمایز میسازد و از نظر میزان
کاربرد نیز بســامد بیشتری دارد؛ بنابراین بین سبکشناسی و زبانشناسی رابطه وجود دارد.
«سبکشناســی بیانگر زیباییگرایی زبانشناسی اســت؛ زیرا ویژگیهای شیوهی بیان را که
گفتمــان عا ّدی از آن کمــک میگیرد ،مورد پژوهش قرار میدهــد( ».خاقانی)95 :1389 ،
از طــرف دیگر ارتباط تنگاتنگی بین دانش سبکشناســی و دانــش بالغت وجود دارد و
سبکشناسی در بسیاری از موارد از مبانی بالغی و نقدی کمک میگیرد؛ بنابراین عدهای در
تعریف ســبک گفتهاند« :سبکشناسی عبارت است از روش نویسنده در بیان دیدگاههایش
و روشن نمودن شــخصیت ادبیش در مقایسه با دیگران از جهت گزینش واژگان ،ساخت
عبارات و تشبیهات بالغی( ».عزام)10 :1989 ،

 »یرکف و یبدا ،ینابز لیلحت ساسارب« ءاسن روس یسانشکبس

اين سبك ممكن است پست ،متوسط يا عالي باشد .سبك خصوصيتي اكتسابي است اما به
درجات مختلف تقسيمبندي ميشود( .امینپور)82 :1384 ،

شــایان ذکر است که سادهترین روش سبکشناســی متن تحلیل آن از طریق سه دیدگاه
زبانی ،ادبی و فکری است تا با تجزیهی متن به اجزای کوچکتر آن و رابطهی آنها با یکدیگر
یه ساختار متن دست یافت ،بنابراین این پژوهش نیز سطوح مختلف سبکی سورهی نساء را
در این سه سطح مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.

 .4نگاهی اجمالی به سورهی نساء و مفاهیم آن

ســوره نســاء چهارمین سوره از قرآن کریم اســت و از نظر ترتیب نزول بعد از سورهی
«ممتحنه» قرار دارد ،تمامی آیات این ســوره جز آیهی  85آن (طبق نقل بعضی از مفسران)
در مدینه نازل شــده اســت .اين ســوره داراي  771آيه و از نظر تعداد كلمات و حروف،
طوالنيترين ســورهی قرآن بعد از سورهی بقره به شــمار میآید .نظر به اينكه بحثهاي
فراواني در مورد احكام و حقوق زنان در آن طرح شــده ،به ســورهی نساء ،نامگذاری شده
اســت( .شــیرازی .)243-241 :1382 ،مهمترین محتویات این سوره عبارتند از :دعوت به
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ايمان و عدالت و قطع رابطهی دوستانه با دشمنان سرسخت ،حمايت از كساني كه نيازمند
به كمك هستند ،مانند يتيمان و دســتورهاي الزم براي نگهداري و مراقبت از حقوق آنان،
قوانين مربوط به ازدواج و برنامههاي براي حفظ عفت عمومي ،قوانين كلي براي حفظ اموال
عمومــي و( ...همان )243 :این مضامین به ظاهر مختلف چنان به هم پیوســتهاند که گویی
تمامی آیات سوره یکجا و یا در دو نوبت پیاپی نازل شدهاند.
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حال پس از آشنایی اجمالی با سورهی «نساء» ،سه سطح زبانی ،ادبی و فکری در این سوره
از منظر سبکشناسی مورد تطبیق قرار میگیرد.

 .5بررسی سبکی سورهی «نساء»
 .1 .5سطح زبانی

سطح زبانی عبارت است از جایگاهی که واژه در جمله بهدست میآورد و در آن جایگاه
توجیه معنایی پیدا میکند و گاهی آن واژه در ساختار دیگری قرار میگیرد و معنای دیگری
میپذیرد ،پس ســاختار لغوی همان نظم کالم اســت؛ زیرا کلمه در آن ساختار رابطههای
نیرومندی با کلمههای پس و پیش خود پیدا میکند و شامل همهی واژگانی میگردد که با
آن واژه همراه هســتند و معنای آن را توضیح میدهند .خواه آن واژگان از آن کلمه جلوتر
آمده باشــند یا پس از آن قرار گرفته باشــند ،یا از هر دو طرف آن واژه را دربرگرفته باشند.
(حامد الصالح)119 :1390 ،

در این میان مهمترین ویژگیهای روش سبکشناسی کشف روابط زبانی در متن و کشف
پدیدههای خاصی است که ویژگیهای بارز متن را به وجود آورده است .از این روست که
باید پذیرفت هر شیوهی نگرشی به نحوی در جامعهی زبانی جلوهگر خواهد شد .کسی که
جهان را تیره و تار میبیند با زبانی آن را وصف میکند که رنگ بدبینی ،غبار و اندوه دارد.
ِ
بخش آوایی و
(نظری )14 :1391 ،ســطح زبانی مقولهی گستردهای است؛ از این رو به دو
صرفی  -نحوی تقسیم شده است.
 .1 .1 .5سطح آوایی
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صوت مظهر انفعاالت درونی اســت و انفعال درونی است که به تنوع و صوت .مد .غنه.
لین .و ...منجر میشــود( .همان )15 :داللت صوتی نشانه ،احساسات و انفعاالت درونی هر
نویسنده یا شاعر است که سبب گزینش آن لفظ میشود و کلمه را توسط نویسنده یا شاعر
مشــخص میسازد ،بر همگان واضح و مبرهن است که صوت ،جلوهگاه احساسات درونی
اســت و این انفعال طبیعتا ســبب تن ّوع صوت و صدا میشود ،گاهی ب ه صورت مد ،گاه به
صورت غنّه و گاهی نرم و گاه شدید است( .خاقانی )101 :1389 ،سطح آوايي گام اول براي
مطالعه سطحهاي ديگر است ،و آهنگ حتي پيش از هرگونه مطالعه تفصيلي نثر وجود دارد.
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با توجــه به اینکه روح آدمی لطیف و طالب لطافت و زیبایی اســت؛ خداوند متعال که
ف و جمال اســت ،کلمات قرآن را به گونهای لطیف و همنوا با روح انســان
خود مظهر لط 
آفریده است .سبک خاص قرآن سبب پیدایش آهنگهایی گردیده که از لحاظ فن موسیقی
ی در تاریخ فرهنگ و هنر عربی بیسابقه است .در قرآن کریم روشی بهکار گرفته
و آواشناس 
شــده که هنگامی که قرآن خوانده میشود به بهترین وجه ممکن بر مخاطب اثر میگذارد.
تأثیر موسیقی قرآن تا بدانجاســت که هرکس آن را بشنود ،حتی اگر با زبان عربی ،آشنایی
نداشت ه باشد و معانی آن را درک نکند ،حالت رقّت و لطافت خاصی به او دست میدهد و
در روح او موجی از شگفتی و خضوع پدید میآید ،این حاالت تنها به محض استماع آیات
الهی ایجاد میگردد و تأثیر ژرف آن ،گاه تا پایان عمر باقی میماند.

ســورهی نساء نیز از این امر مســتثنی نیست؛ در موســیقی و ایقاع این سوره یک نوع
هماهنگی و توازن وجود دارد .تکرار بعضی صوتها و کلمات در افزایش ایقاع و اثرگذاری
ســوره و آهنگین کردن آن مؤثر اســت و بین این اصوات و جو آیه و مفاهیمی که این آیه
درصدد بیان آن اســت رابطهی تنگاتنگی وجود دارد .همچنین موســیقی در ترکیب بعضی
جملهها چنان مؤثر واقع شــده که جایگزینی یک کلمه با کلمهی دیگر باعث از بین رفتن
ان ف ِ
اء َسبِي ً
ال﴾ (نساء« )22/زيرا
موســیقی کالم میشود .در آیهی ﴿ 22إِن َّ ُه َك َ
َاح َش ًة َو َم ْقت ًا َو َس َ
اين كارى اســت زشــت و مبغوض (خدا) و بد راه و رسمى است ».الفاظ از نظر داللت بر
مقصود و حســن آهنگ به بهترین شکل ممکن قرار گرفتهاند ،بهگونهای که اگر در این آیه،
کوچکترین جابهجایی در واژگان ایجاد شود ،آهنگ و موسیقی ناشی از چینش کلمات ،از
بین خواهد رفت.
شــایان ذکر است که در موســیقی آیات قرآن کریم و چینش الفاظ آن ،رازهای فراوانی
سر معجزه بودن این کتاب آسمانی و وحیانی را بیش از
نهفته است و پی بردن به این رازها ّ
بیــش معلوم میگرداند .برای مثال در قرآنکریم هرگاه جهنم و عذاب دردناک آن ،توصیف
ی آن توصیف
میشوند ،واژهها ،آهنگی خشن و تکاندهنده دارند ،هرگاه بهشت و نعمتها 
میشوند ،واژگان آهنگی بسیار لطیف و دلانگیز دارند و آنگاه که از موضوعی جدیمانند
معاد و قیامت ســخن به میان میآید ،ضربآهنگ و موســیقی واژگان بسیار تند و محکم
میشــود( .سید قطب ،بیتا )77-47 :میکوشیم مقصود نویسندگان در مثالهای زیر روشن
شود:
كان َّ
﴿ َد َر ٍ
اللُ َغ ُفورا ً َر ِحيما﴾ (نساء« )96/درجاتى از جانب خدا
جات ِم ْن ُه َو َم ْغ ِف َر ًة َو َر ْح َمة َو َ
و آمرزش و رحمتى كه او آمرزنده و مهربان است ».توالی سکون و مدّ و تنوین در این آیه،
فضایی بسیار عاطفی و محبتآمیز ایجاد کرده ،فضایی که با محتوای آیه که همان بخشش و
رحمت است ،همخوانی بسیاری دارد.
ات تَ ْجرِي ِمن تَ ْحتِ َها ْ َ
﴿ســنُ ْد ِخ ُل ُه ْم َجنَّ ٍ
ين فِي َها أَبَدا ً﴾ (نســاء« )57/به زودى در
ار َخال ِ ِد َ
النْ َه ُ
َ
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بهشــتى درآوريم كه نهرها از زير درختانش جارى اســت» .در این آیه نیز موسیقی ناشی
از چینــش واژگان آهنگــی لطیف و دلانگیزی را پدید آوردهاند کــه با محتوای آیه که در
وصف لطافتهای بهشــت آمده است ،هماهنگی بسیاری دارد ،لفظ «تجری» نیز در این آیه
به همراه حرف مد (ی) آمده اســت؛ چراکه صوت مد در این کلمه با معنای کلمه (جاری
بودن) هماهنگی کامل دارد ،لفظ «خالدین» نیز به همراه حرف مد «ا  ،ی» آمده است؛ چراکه
موســیقی و کشش حروف مد ،اســتمرار و جاودانگی را که با مفهوم کلمه هماهنگی کامل
دارد ،در ذهن مجسم میسازد.
﴿وإ َِّن ِم ُ
نك ْم ل َ َمن لَيُبَ ِّطئَ َّن﴾ (نســاء« )72/و همانا گروهى از شــما (در كار جنگ) كندى و
َ
درنگ مىکنند .».تشدید حرف «ط» در این آیه به همراه صفت شدت در این حرف و آمدن
نون مشدّ د در آخر این واژه ضربآهنگی بسیار کند و بطیء به این واژه بخشیده است که با
معنای آن یعنی «کندی» کامال همخوانی دارد.
َ
﴿يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ ُ
س ُو ُجوه ًا فَنَ ُر َّد َها
ين أوتُوا ال ْ ِكتَ َ
َ
اب آ ِمنُوا ب ِ َما ن َ َّزلْنَا ُم َصدِّق ًا ل ِ َما َم َع ُكم ِمن قَ ْبلِ أن ن َ ْط ِم َ
ان أَمر ّ
َ
َ
َ
ِ
َ
ْ
الل َم ْف ُعو ً
َ
َ
ِ
ال﴾ (نساء« )47/اى كسانى كه
ك
و
ت
ب
الس
اب
ح
ص
أ
ا
ن
ع
ل
ا
م
ك
م
ه
ن
ع
ل
ن
و
أ
ا
ه
ر
ا
ب
د
أ
َع َل 
َّ
َ
ى ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ
به شــما كتاب آسمانى داده شد ،به قرآنى كه فرستاديم كه مصدّ ق تورات و انجيل شماست
ايمان آوريد پيش از آنكه بر چهرههايى (از اثر ضاللت) خط خذالن كشيم و آنها را واژگون
كنيم يا مانند اصحاب َســبت بر آنها لعنت و عذاب فرســتيم ،و (بترســيد كه) قضاى خدا
واقعشدنى است ».خداوند در این آیه از ضمیر مفرد استفاده نکرده است و در واژگان «نزلنا،
نطمس ،نردها ،نلعنهم ،لعنا» ضمیر جمع برای متکلم آمده؛ زیرا صوت ضمیر جمع ،هشدار
و انذار را در مخاطب بیشتر میکند و بر زیبایی موسیقی آیه میافزاید.
َ
ُ
ات ْ َ
ــم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخا َ
ات
ال ِخ و َبَنَ ُ
التُ ُك ْم َو بَنَ ُ
﴿ح ِّر َم ْ
ُ
ــت َع َل ْي ُك ْم أ َّم َهاتُ ُك ْم َو بَنَاتُ ُك ْم َو أ َخ َواتُ ُك ْ
ُْ
ِ
ال ْخت﴾ (نساء« )32/حرام شد بر شما (ازدواج با) مادران و دختران و خواهران و ع ّمهها و
خالهها و دختران برادر و دختران خواهر» در این آیه نیز فیضان موســیقی «الف» و حرکات
فتحــه و ضمه در کلمات «أمهاتکم ،بناتکم ،أخواتکم ،عماتکم و خاالتکم» منجر به پیدایش
موســیقی دلنشینی شده است﴿ .أُولئِ َ
ك َم ْأ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو َ
ون َع ْن َها َم ِحيص ًا﴾ (نساء)121/
ال يَ ِج ُد َ
فر و گريزگاهى نخواهند يافت ».در این آیه تکرار
«ايشــان را منزلگاه جهنم است و از آن َم ّ
حروف «همزه» و «ج» که دارای صفت نبر 1هستند و به سختی تلفظ میشوند ،به همراه «مد»
موجود در بعضی واژگان ،با مضمون آیه یعنی عذاب مستم ِر پیروان شیطان هماهنگی کامل
دارد؛ بهگونهای که چنانچه حرفی از این عبارت حذف شود ،آن هدف اصلی که مورد توجه
گوینده است ،از بین خواهد رفت.
مضاف بر اینکه در قرآن کریم هر صوتی ویژگی مخصوص خود را دارد که به وســیلهی
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 )1ادا شدن حرف با شدت ،سنگینی و بلندی را نبر میگویند.

 .1 .1 .1 .5جهر

صفت جهر صوتی است که در اثر ارتعاش تارهای صوتی در هنگام تلفظ برخی از حروف
بــه وجود میآید .این حروف عبارتند از« :ق ،ا ،ر ،ز ،ع ،غ ،ض ،ی ،ذ ،ط ،ل ،ب ،ج ،د ،م،
ن ،و» که به حروف مجهوره نیــز معروفاند و به هنگام تلفظ این حروف ،تارهای صوتی
بســیار به هم نزدیک و مرتعش میگردند( .بیگلــری ،بیتا )168 :ضد صفت جهر ،صفت
همس است و در لغت به معنای مخفی کردن و در اصطالح تالوت قرآن ،به معنای صدای
آهست ه حرف در نتیج ه عدم ارتعاش تارهای صوتی است .صفت جهر دارای معانی متعددی
است از جمله:
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آن شــناخته میشود .شــناخت صفات و مخارج حروف ما را در تبیین و تحلیل معنا یاری
میرساند .از جمله این صفات :جهر ،همس ،شدت ،رخوت ،تفخیم ،ترفیق و ...هستند که هر
کدام از این صفات بر معنای خاصی داللت دارد در ذیل با ذکر نمونههایی از آیات سورهی
نساء برخی از این اصوات را مورد بررسی تحلیل قرار میدهیم.

الف) وعده و وعید

از مهمترین ویژگی صفت جهر وعده و وعید است( .عبدالرحمن )9 :2006 ،اگر به آیات
سورهی نساء بنگریم خواهیم دید که در قسمتهایی که هدف خداوند وعده و وعید است
ص اهللَ
﴿و َم ْن یَ ْع ِ
از این حروف بیشتر استفاده شده است .برای مثال در آیهی  14سورهی نساء َ
هین﴾ (نساء« )14/و هر كه نافرمانى
ذاب ُم ٌ
َو َر ُسول َ ُه َو یَتَ َع َّد ُح ُدو َد ُه یُ ْد ِخ ْل ُه نارا ً خالِدا ً فیها َو ل َ ُه َع ٌ
خدا و رسول او كند و تجاوز از حدود و احكام الهى نمايد او را به آتش درافكند كه هميشه
ّ
(معذب) اســت و همواره در عذاب خــوارى خواهد بود» یازده حرف «و ،م ،ی ،ع،
در آن
ا ،ل ،ر ،ن ،ذ ،ب» که ســیوپنج بار در عبارت ذکر شــدهاند صفت جهر و حروف (ه ،س)
دارای صفت همس را هســتند .هنگام خواندن این آیه تذکری که خداوند به عصیانگران و
متجاوزان داده است ،آشکار و آتش دوزخ ،برای عذاب و شکنج ه آنان افروخته میشود .به
این ترتیب صفات حروف معانی خود را به طور کامل انتقال میدهند و حروف مجهور تذکر
داده شده را در برابر ذهن تداعی میکند.
ب)آشکار بودن

از دیگر ویژگیهای صفت جهر آشــکار بودن است( .ابن منظور )150/2 :1414 ،همانند
ِيد ّ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم﴾ (نساء)26/
این آی ه که خداوند میفرمایند﴿ :يُر ُ
الل لِيُبَيِّ َن ل َ ُك ْم َوي ْه ِديَ ُك ْم ُسنَ َن ال َّ ِذ َ
«خدا مىخواهد (راه ســعادت را) براى شما بيان كند و شــما را به آداب (ستوده) آنان كه
پيش از شما بودند رهبر گردد ».در این آیه یازده حرف (ی ،ر ،د ،ا ،ل ،ب ،ن ،م ،و ،ق ،ب)
مجهور و سه حرف (س ،ه ،ک) مهموس هستند و همانگونه که مالحظه میکنید در این آیه
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غلبهی حروف مجهور بر حروف مهموس با آشکار کردن راه و رسم پیشینیان برای بندگان
خدا کامال هماهنگی دارد.
 .2 .1 .1 .5تفخیم
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یکی دیگر از صفات حروف صفت تفخیم است که به معنای قوت و غلظت است و این
صوت در مقابل صوت ترفیق است( .أنیس ،بیتا )57 :حروف تفخیم عبارتند از( :ص ،ض،
ون َع َلي النِّسا ِء بِما فَضَّ َل َّ
﴿الر ُ
ي
اللُ ب َ ْع َض ُه ْم َعل 
جال قَ َّو ُام َ
ط ،ظ ،غ ،ق ،خ) در آی ه  34سوره نساء ِّ
ب َ ْع ٍ
ض﴾ (نساء« )34/مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است به واسطه آن برترى كه خدا
براى بعضى بر بعضى مقرر داشــته است ».حرف «ق» در کلم ه «قوامون» و حرف «ض» در
ّ
«فضل» جزو حروف تفخیم هستند و در انتقال معنای مورد نظر ،نقش مؤثری را ایفا میکنند.
این اصوات مفخم به برتــری مردان بر زنان در برخی ویژگیها داللت دارد و با معنای آیه
که از حامی بودن مردها ســخن میگوید ،همخوانی کامــل دارد .به صوت «خ» در کلمهی
ان ِمن ِعن ِد غَي ِر ّ
الل ل َ َو َج ُدواْ
«إختالفا» در آیهی رو بهرو دقت کنید﴿ :أَفَ َ
ون ال ْ ُق ْر َ
ال يَتَ َدب َّ ُر َ
آن َول َ ْو َك َ ْ
ْ
اختِ َ
يرا﴾ (نســاء« )82/آيا در قرآن از روى فكر و تأمل نمىنگرند؟ و اگر از جانب
فِي ِه ْ
الفًا َكثِ ً
غير خدا بود در آن اختالفى بســيار مىیافتند ».این صوت بر شــدت اختالف در غیر کالم
خداوند تأکید میکند و میفرماید که قرآنکریم در صورتی که کالم غیر خداوند بود در آن
﴿کان ّ
الل َع َلى ُك ِّل
اختالف بسیاری وجود داشت و یا حرق «ق» در کلمهی «مقیتا» در این آیه
َ
َش ْي ٍء ُّم ِقيتًا﴾ (نساء« )85/و خدا بر همه چيز (از نيك و بد اعمال خلق) مراقبى تواناست ».بر
شدت و قوت توانایی خداوند بر همه چیز داللت دارد و استفاده از حرف تفخیم در انتقال
معنا و مفهوم متن آیه همخوانی کامل دارد.
 .3 .1 .1 .5فاصلهی آیات

منظور از فواصل قرآنی کلمات پایانی هر آیه است که در شعر به آن قافیه و در نثر به آن
سجع گفته میشود .البته اين تناسب ميان فواصل در همه جاي قرآن جلوهی واحدي ندارد؛
بلكه با توجه به طول آيه و ميزان بهكارگيري تناسب ،اين آرايه نمودهاي متفاوتي پيدا ميكند
و درسورههاي طوالني ،اين هماهنگي فواصل به دليل ساختار تفصيلمند ،آيههاي آنها چهره
نهانتري به خود ميگيرد ،گرچه در اين ســورهها نيز گاه در حد اعجازآميزي اين تناســب
رعايت شده است برای مثال سوره نساء با دارا بودن  176آيه ،جزء سورههاي طوالني قرآن
کریم اســت؛ آيات آن بلند و موضوعات اخالقي ،اجتماعي و تشــريعي در آن مطرح شده
است ،اما مقطعهاي آيات این سوره به جز چند مورد ،همگی به الف تنويني ختم شده است.
گاه ميان فاصل ه آيه با بخش آغازين آن همساني وجود دارد .به اين معني كه از دو واژهاي
كه در لفظ و معني يا تنها در لفظ شــبيه بههم هستند ،يكي در ابتدا و ديگري در انتهاي آيه
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آورده شــده اســت .اين بحث در بالغت «ر ّد العجز علي الصدر» نامیده میشود و به عنوان
يكي از اقسام چهارگانهی سازگاري فواصل آيات ،با ابتداي آن« ،تصدير» نیز نامیده میشود
و بيانگر نوعي رابطه ميان صدر و ذيل آيات اســت .اکنون به به این آی ه بنگرید﴿ :لكن ّ
الل
يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه و المالئكة يشهدون و كفي ّ
بالل شهيدا ً﴾ (نساء(« )166/اگر اينان
به نبوت تو گواهى نمىدهند) ليكن خدا به آنچه بر تو فرستاده گواهى دهد ،كه آن را به علم
خود فرستاده و فرشتگان نيز گواهى دهند ،و گواهى خدا كفايت است ».در این آیه تناسب
واژهی پاياني (شهیدا) با واژهی صدر (یشهد) ،به تجانس در اشتقاق است و واژهی نخست
در اثناي آيه قرار دارد.
 .2 .1 .5سطح صرفی و نحوی

سبکشناسی برای سطح صرفی و نحوی اهمیّت بسیاری قائل است؛ چرا که بررسی این
ســطح کمک میکند تا سبک یک متن از متن دیگر بازشناخته شود( .فهمیحجازی:1379 ،
 )63در این سطح جملهها و برخی پدیدههای سبکساز همچون :مشتقات ،کاربرد مصادر،
حــروف ،مفرد و جمع بودن کلمات ،بهکار بردن اســتفهام و امثــال آن و نیز داللت بالغی
واژگان بررسی خواهند شد.
 .1 .2 .1 .5اسم مشتق

اسم مشتق اسمی است که از اصل فعل گرفته شده باشد ،مشتقات در زبان عربی عبارتند
از «اسم فاعل ،اســم مفعول ،صفت مشبهه ،اسم مبالغه ،افعل تفضیل و اسم زمان و مکان».
کاربرد هر یک از این مشتقات در ساختار جمالت عربی با اغراض و انگیزههای گوناگونی
صورت میگیرد .در آیات قرآنکریم نیز به انگیزههای گوناگون از این مشتقات استفاده شده
ات ّ
اب أَ ْن إِذَا َس ِم ْعتُ ْم آيَ ِ
﴿وقَ ْد ن َ َّز َل َع َل ْي ُك ْم فِي ال ْ ِكتَ ِ
الل يُ ْك َف ُر ب ِ َها َو
اســت .آنجا که آمده اســتَ :
يث غَي ِر ِه إِن َُّكم إِذا ً ِم ْث ُل ُهم إ َِّن ّ
يُ ْستَ ْه َزأُ ب ِ َها فَ َ
ال تَ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َحتَّ 
ين
ى يَ ُخ ُ
الل َجا ِم ُع ال ْ ُمنَافِ ِق َ
وضوا فِي َح ِد ٍ ْ
ْ
ْ
ِين فِي َج َهنَّ َم َج ِميع ًا﴾ (نســاء« )140/و محقق ًا خداوند در كتاب خود اين حكم را بر
َو ال ْ َكافِر َ
شما فرستاد كه چون آيات خدا را شنيديد كه بدان كافر شوند و استهزا كنند پس با آن گروه
(منافق) مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند ،كه (اگر با آنان همنشين شويد) آن
گاه شما هم مانند آنان هستيد .و خدا منافقان را با كافران در جهنم جمع خواهد كرد» .در این
آیه به جای استفاده از فعل «یجمع» از اسم فاعل «جامع» استفاده شده است تا معنای ثبوت و
دوام را برساند؛ چراکه اسم فاعل مفید معنای ثبوت و دوام است( .عکاشه )73 :2005 ،یعنی
خداوند برای همیشه منافقان و کافران را در جهنم جمع میکند.
در آی های دیگر از این سوره نیز واژهی «خادع» به صورت اسم فاعل آمده است تا داللت
ون ّ
الل َو ُه َو
ين يُ َخا ِد ُع َ
بر ثبوت و دوام را برســاند .آنجا که خداوند میفرمایــد﴿ :إِ َّن ال ْ ُمنَافِ ِق َ
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َخا ِد ُع ُه ْم﴾ (نســاء« )142/همانا منافقان با خدا مكــر و حيله مىكنند و خدا نيز با آنان مكر
مىكند ».خداوند در انتهای آیه به جای اســتفاده از فعل ،از اسم (اسم فاعل) استفاده نموده
اســت تا بیان کند که منافقان به صورت مستمر نیرنگ میزنند (تجدد)؛ اما خداوند نیرنگ
آنها را به صورت پیوسته ،ثابت و پایدار به آنان باز میگرداند« .واژهی "یخادعون" در این
عبارت مســند فعلی است و تازه به تازه شــدن و به وجود آمدن یکبار پس از بار دیگر را
میرساند و بدون ذکر قرینه مقید به زمان است؛ یعنی بر زمان حال یا استقبال داللت دارد ،اما
"خادعهم" اســم است و بر ثبوت و وجود پیوسته داللت دارد و به زمان ویژهای نظر ندارد»
(عرفان)266/1 :1387 ،
ين بِال ْ ِق ْس ِط ُش َه َد َاء ِ ّل﴾ (نساء)135/
آمنُوا ُكونُوا قَ َّوا ِم َ
در آیهای دیگر میخوانیم﴿ :يَاأَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
«اى اهل ايمان ،نگهدار عدالت باشيد و براى خدا گواهى دهيد ».در این آیه از صفت مشبه ه
«ق ّوام» برای بیان تکرار و مبالغه استفاده شده است؛ چراکه صفت مشبهه مفید تکرار ،تقویت،
ثبوت و مبالغه درحکم است( .عکاشــه )85 :2005 ،پس خداوند در این آیه میخواهد در
دعوت مؤمنان به قیام مبالغه کند و قیام را امری مهم جلوه دهد .در ادامه این بحث شــایان
ذکر است که ذکر الفاظی چون :حکیم ،حلیم ،عظیم ،علیم و ....در این سوره در قالب اوزان
مشتق نیز برای بیان ثبوت و شدت این اوصاف در خداوند تبارک و تعالی بوده است.
 .2 .2 .1 .5کاربرد مصادر

مصدر عبارت اســت از اســمی که بر حالت یا کاری بدون زمان داللت کند .مصادر در
زبان عربی قیاسی و ســماعی و دارای سیاق و اوزان متنوعی هستند ،مصادر در بسیاری از
مواقع مفید ثبوت ،قطعیت و دوام حکماند( .عکاشه )72 :2005 ،خداوند تبارک و تعالی در
قرآنکریم گاه به غرضهای گوناگون به جای کاربرد فعل از مصدر اســتفاده نموده است.
ى َو ال ْ َم َسا ِكينِ َو
ام 
در بخشی از این سوره آمده است﴿ :و بال ْ َوال ِ َد ْينِ إ ِْح َسان ًا َو ب ِ ِذي ال ْ ُق ْرب َ 
ى َو الْيَتَ َ
الص ِ
ال ْ َجا ِر ِذي ال ْ ُق ْرب َ 
السبِيلِ ﴾ (نساء« )36/و نسبت به پدر
ى َو ال ْ َجا ِر ال ْ ُجنُ ِب َو َّ
اح ِب بِال ْ َج ْن ِب َو ابْنِ َّ
و مادر و خويشان و يتيمان و فقيران و همسايه دور و نزديك و دوستان موافق و رهگذران
و بندگان كه زيردست تصرف شمايند نيكى كنيد ».برای ثبوت امر و تأکید بر اهمیّت نیکی
بر والدین به جای فعل امر «أح ِسن» مصدر «إحسان» بهکار رفته است.
 .3 .2 .1 .5کاربرد حروف

حرف کلمهای اســت که دارای معنای مستقلی نیســت و مدلول و معنی آن جز با اضافه
شــدنش به اسم یا فعل تمام نمیشود .حروف در زبان عربی انواع گوناگونی دارند ،هرچند
حروف به تنهایی معانی مســتقلی ندارند ،اما با اضافه شدنشــان به کلمات معانی جدید و
متنوعــی را پدید میآورند .به این آیه توجه نمایید﴿ :الن َِّســا ِء َّ
اللتِي َ
ال تُ ْؤتُون َ ُه َّن َما ُكتِ َب ل َ ُه َّن
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ين ِم َن ال ْ ِول ْ َد ِ َ
ون أَن تَ ِ
ى بِال ْ ِق ْس ِط﴾ (نساء)127/
ام 
َو تَ ْرغَبُ َ
نك ُحو ُه َّن َو ال ْ ُم ْســتَ ْض َع ِف َ
وموا ل ِ ْليَتَ َ
ان َوأن تَ ُق ُ
«هم در حق زنان و دختران يتيمى كه مهر و حقوق الزمه آنها را ادا نكرده و مايل به نكاح
آنان هســتيد و هم در حق فرزندان ناتوان فتوا خواهد داد ،و نيز (دستور مىدهد كه) درباره
يتيمان عدالت پيشه گيريد ».فعل «ترغبون» در این آیه بدون حرف اضافهی مخصوص خود
آمده است« ،ترغبون» به همراه حرف اضاف ه «فی» به معنای تمایل داشتن به امری و با حرف
اضافــهی «عن»« ،ترغبون  +عن» به معنای بیزاری جســتن و روی گرداندن از چیزی بهکار
مــیرود .خداوند در این آیه برای افزایش بار معنایی فعل «ترغبون» ،حرف جر مخصوص
آن را حذف کرده اســت؛ خداوند در این آیه دربارهی حقوق دختران یتیمی سخن گفته که
دیگران نه تمایلی به ازدواج با آنها داشــتند و نه از آنان روی بر میگرداندند تا آنان بتوانند
بــا دیگران ازدواج کنند .بنابراین ،با تأمل در کلمهی «ترغبون» به وضوح میتوان به اهمیّت
حروف در زبان عربی و نقش آنان در تغییر معنا و محتوای کلمات پی برد.
«قد» از حروف توقّع در زبان عربی است .استعمال این حرف با فعل ماضی ،مفید بخش
معنای تحقیق ،تقریب و قطعیت است و اگر بر فعل مضارع وارد شود ،بیانگر معنای تقلیل
الر ُس َ
اع
ول فَ َق ْد أَ َط َ
است( .حســینی )334 :1386 ،در آی ه  80از این ســوره آمدهَ :
﴿من يُ ِط ِع َّ
ّ
ى ف ََما أَ ْر َس ْ
ــلنَ َ
الل َو َمن تَ َول َّ 
اك َع َل ْيه ِْم َح ِفيظ ًا﴾ (نساء« )80 :هر كه رسول را اطاعت كند خدا را
اطاعت كرده ،و هر كه مخالفت كند (كيفر مخالفتش با خداست و) ما تو را به نگهبانى آنها
نفرســتادهايم ».در این آیه حرف «قد» به همراه فعل ماضی «أطاع» آمده است و مفید معنای
قطعیت است؛ یعنی کسی که از پیامبر اطاعت کند ،قطعا از خدا اطاعت کرده است .در آیهای
دیگر نیز «قد» به همراه فعل ماضی ذکر شــده و داللت بر قطعیت دارد ،آنجا که آمده است:
ى ّ
اجرا ً إِلَى ّ
ان ّ
﴿من يَ ْخ ُر ْج ِمن ب َ ْيتِ ِه ُم َه ِ
الل
الل َو َر ُســول ِ ِه ثُ َّم يُ ْد ِر ْك ُه ال ْ َم ْو ُت فَ َق ْد َوقَ َع أَ ْج ُر ُه َع َل 
الل َو َك َ
َغ ُفورا ً َر ِحيماً﴾ (نســاء« )100/و هر گاه كسى از خانه خويش براى هجرت به سوى خدا و
رسول بيرون آيد و در سفر ،مرگ وى فرا رسد اجر و ثواب چنين كسى بر خداست و خدا
پيوسته آمرزنده و مهربان است».
 .4 .2 .1 .5استفهام

«استفهام ،جستجوی آگاهی نسبت به چیزی است که قب ً
ال

معلوم نبوده اســت و این جستجو و طلب با یکی از ابزارهای استفهام (همزه ،هل ،متی،
أی و )...شــکل میگیرد( ».عرفان )142/1 :1387 ،ادوات استفهام
أیان ،کیف ،أین ،أن ّی ،کمّ ،
در متون عربی با اغراض گوناگونی از جمله :امر ،نهی ،تعجب ،انکار ،طلب تصدیق ،طلب
تصور ،تقریر گرفتن و ...بهکار بســته میشوند .در سورهی نســاء از قرآنکریم بهوفور از
﴿ما يَ ْف َع ُل ّ
آم ْنتُ ْم﴾ (نساء)147/
الل ب ِ َع َذاب ِ ُك ْم إِن َش َك ْرتُ ْم َو َ
اســلوب استفهام استفاده شده استَ .
«خداوند چه غرضى دارد كه شــما را عذاب كند اگر (لطف خدا را) شكر گزاريد و (به او)
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ايمان آريد؟» در این آیه اســتفهام در معنای «نفی» بهکار رفته است ،در این آیه چنین آمده:
خدا چه نیازی به مجازات شــما دارد اگر شــکرگزاری کنید؟ و معنی استفهام این است که
خداوند نیازی به مجازات شما ندارد.
﴿و إ ِْن أَ َردتُّ ُم ْاستِ ْب َد َ
ال
در آیهای 20دیگر از این ســوره استفهام در معنای نهی آمده استَ :
نطارا ً فَ َ ْ
ان َز ْو ٍج َو آتَ ْيتُ ْم إ ِْح َدا ُه َّن قِ َ
َز ْو ٍج َم َ
ــيئ ًا أَتَ ْأ ُخ ُذون َ ُه ب ُ ْهتَان ًا َو إِ ْثم ًا ُمبِين ًا﴾
ــك َ
ال تَأ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َش ْ
(نســاء« )20/و اگر خواســتيد زنى را رها كرده و زنى ديگر اختيار نماييد و مال بسيار مهر
او كردهايد نبايد چيزى از مهر او بازگيريد ،آيا به وســيله تهمت زدن به زن و گناهى آشكار
مهر او را مىگيريد؟!» یعنی به تهمت و گناه آشــکار متوســل نشوید .در آی ه  44این سوره
ين
نیز استفهام در معنای تقریر به کار گرفته شده است ..آنجا که میخوانیم﴿ :أَل َ ْم تَ َر إِلَى ال َّ ِذ َ
ِيد َ َ
ون الضَّ َ
أُوتُوا ن َ ِصيب ًا ِم َن ال ْ ِكتَ ِ
السبِيلَ﴾ (نساء« )44/آيا نديدى و
الل َ َة َو يُر ُ
اب يَ ْشتَ ُر َ
ون أن تَ ِض ُّلوا َّ
ننگريستى به (حال) آنان كه اندك بهرهاى از علم كتاب يافتند كه خريدار ضاللت هستند و
همى خواهند كه شما (اهل ايمان) نيز گمراه شويد؟» (فعل تری :دیدی)
﴿و مــاذَا َع َليهِم لَو آمنُوا ب ِ ّ
اآلخ ِر َو أَنْ َف ُقوا ِم َّما َر َزقَ ُهم ّ
الل َو الْيَ ْو ِم ِ
الل﴾ (نســاء« )39 :و بر آنان
ْ ْ ْ َ
َ َ
ُ
چــه زيانى بود اگر به خدا و روز قيامت ايمان مىآوردند ،و از آنچه خدا به آنان داده انفاق
مىكردند؟» در این آی ه نیز اســتفهام در معنای تأسف بهکار رفته است .در تفسیر المیزان در
این باره آمده اســت« :در آیهی بعد ( /39نساء) به عنوان تأسف به حال این عده میفرماید:
«چه میشــد اگر آنها ایمان به خدا و روز رســتاخیز پیدا میکردند و از مواهبی که خدا در
اختیار آنها گذاشته با خلوص نیت و فکر پاک به بندگان خدا میدادند؟)» (شیرازی:1387 ،
 )491/3در این آیه ،خداوند بر حال کافران که به او و روز محشــر ایمان نمیآورند ،اظهار
تأسف نموده است.
 .5 .2 .1 .5مفرد و جمع بود ِن واژگان

اســمی که بر یک فرد یا یک شــیء داللت کند مفرد و اسمی که بر بیش از دو فرد یا دو
شیء داللت نماید جمع نامیده میشود .قرآنکریم بسیار هنرمندانه صیغهی مفرد و جمع را
در جایگاه مناســب خود بهکار برده ،بهگونهای که در ورای بسیاری از واژگان مفرد و جمع
موجود در آن ،معانی بدیع و نکات بالغی بسیاری نهفته شده است ،خداوند در بسیاری از
آیات ســورهی «نساء» نیز به اهداف گوناگون گاه واژگان مفرد و گاه واژگان جمع را بهکار
يث بِال َّطيِّ ِب َو َ
ى أَ ْم َوال َ ُه ْم َو َ
ى أَ ْم َوال ِ ُك ْم إِن َّ ُه
التَ ْأ ُك ُلوا أَ ْم َوال َ ُه ْم إِل َ 
ام 
التَتَبَ َّدلُوا ال ْ َخبِ َ
برده استَ .
﴿وآتُوا الْيَتَ َ
ان ُحوب ًا َكبِيرا ً﴾ (نساء« )3/اموال يتيمان را [پس از رشدشان] به آنان بدهيد ،و [اموال] پست
َك َ
و بــىارزش [خود] را با [اموا ِل] مرغوب و با ارزش [آنان] عوض نكنيد و اموالشــان را با
ضميمه كردن به اموال خود نخوريد؛ زيرا آن گناهى بزرگ است ».کلمهی «أموال» در این آیه
به صورت مفرد «مالکم» نیامده است؛ چراکه کلمهی مفرد تنها بر نوع و جنس داللت میکند؛
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درحالیکه خداوند در آی ه مذکور هدفش بیان مقدار نیز بوده است؛ یعنی همهی مقدار دارایی
یتیمان که در نزد شماســت را بعد از به بلوغ رسیدنشان به آنها بازگردانید .کلمهی «أوالد»
يكم ّ
نیز در آی ه  11ســوره نساء به صورت جمع آمده است﴿ :يُ ِ
الل فِي أَ ْو َ
ال ِد ُكم ل ِ ْل َّذ َك ِر ِم ْث ُل
وص ُ ُ
اح َد ًة فَ َل َها الن ِّْص ُف َو َ
َح ِّظ ْ ُ
اء ف َْو َق ا ْثنَتَ ْينِ فَ َل ُه َّن ثُ ُلثَا َما تَ َر َك َوإِن َكان َ ْت َو ِ
ألب َ َو ْي ِه
النْثَيَ ْينِ فَإِن ُك َّن ن ِ َس ً
ل ِ ُك ِّل َو ِ
س ِم َّما تَ َر َك﴾ (نساء« )11/خدا شما را درباره [ارث] فرزندانتان سفارش
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
الس ُد ُ
مىكند كه ســهم پسر مانند سهم دو دختر است .و اگر [ميراثبرا ِن ميّت] دخترند و بيش از
دو دختر باشــند ،سهم آنان دو سوم ميراث است و اگر يك دختر باشد ،نصف ميراث سهم
اوســت .و براى هر يك از پدر و مادر ميّت چنانچه ميّت فرزندى داشــته باشد ،يك ششم
ميراث اســت» در اینجا کلم ه جمع داللت بر عموم و شمول دارد و هم ه (تعداد) فرزندان،
مدنظر خداوند بوده است.
﴿حر َم ْت َع َل ْي ُك ْم أُ َّم َهاتُ ُك ْم و بَنَاتُ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخا َ
در آیهای دیگر آمده است:
التُ ُك ْم﴾
ِّ
(نساء[« )23/ازدواج با اين زنان] بر شما حرام شده است :مادرانتان ،و دخترانتان ،و خواهرانتان،
و عمههايتــان ،و خالههايتان »،کلمات (أمهات ،بنات ،أخوات ،عمات و خاالت) به صورت
جمع آمدهاند؛ چرا که مقدار و تعداد نیز مورد نظر خداوند بوده است .شایان ذکر است که در
این سوره خداوند برای جمع بستن «أخ» از واژهی «أخوات» استفاده کرده نه واژهی «إخوان»؛
چراکه منظور خداوند در این آیه ،برادران خونی بوده است و برای ذکر برادران دینی است
که از واژهی (إخوان) استفاده میشود.
در این ســوره کلمات مفرد و جمع جایگاه مخصوص به خود را دارا هستند .خداوند در
َ
ــن ال ْ ُم ْل ِ
ك فَإِذا ً َ
اس ن َ ِقيرا ً﴾
ال يُ ْؤتُ َ
يب ِم َ
آیهای دیگر از این ســوره میفرماید﴿ :أم ل َ ُه ْم ن َ ِص ٌ
ون النَّ َ
(نساء« )53/آيا آنان را بهرهاى از حكومت است [كه بخواهند چيزى به مردم دهند و كارساز
دنيا و آخرتشــان باشند ،اگر هم بهرهاى باشد] در اين صورت به اندازه گودى پشت هسته
خرما به مردم نمىپردازند ».در این آیه واژه «ملک» به صورت جمع نیامده است؛ چراکه بیا ِن
مقدار مدنظر خداوند نبوده است ،بلکه اشاره به نوع و جنس مد نظر وی بوده است.

همچنان که در آیهی  54سورهی نساء نیز «ملک» به صورت مفرد آمده است و این واژهی
مفــرد ،داللت بر جنس (ملک) میکند ،نه داللت بر اندازه و مقدار .آنجا که آمده اســت﴿ :
ى َما آتَا ُهم ّ
الل ِمن ف َْضلِ ِه فَ َق ْد آتَ ْينَا َ
اب َو ال ْ ِح ْك َم َة َوآتَ ْينَا ُهم
اس َع َل 
أَ ْم يَ ْح ُس ُد َ
يم ال ْ ِكتَ َ
ون النَّ َ
آل إ َِبرا ِه َ
ُ
حقيقت پيامبر و اهل بيت اويند] به خاطر
ُم ْلك ًا َع ِظيم ًا﴾ (نساء« )54/بلكه آنان به مردم [كه در
ْ
آنچه خدا از فضلش به آنان عطا كرده ،حسد مىورزند .تحقيق ًا ما به خاندان ابراهيم كتاب و
حكمت داديم ،و به آنان فرمانروايى بزرگى بخشيديم»
 .6 .2 .1 .5معرفه و نکره بودن اسامی
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چیزی که در نزد مخاطب شــناخته شده باشــد ،معرفه و چیزی که در نزد او ناشناس و
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مبهم باشد ،نکره نامیده میشود .در قرآن کریم خداوند متعال بسیاری از واژگان را متناسب
با مقتضای ســخن به صورت معرفه و نکره بهکار برده اســت .در زبان عربی «ال» یکی از
بارزترین عالمتهای اسم معرفه است« .ال» تعریف در زبان عربی معانی و مفاهیم بسیاری
ّ
ات َو َما فِي ْ َ
ماو ِ
ال ْر ِ
ض
﴿و ِل َما فِي َّ
الس َ
را در خود جای میدهد .در آی ه  126از این سوره آمدهَ :
ان ّ
الل ب ِ ُك ِّل َش ْ 
ــي ٍء ُم ِحيط ًا﴾ (نساء« )126/هرچه در آسمانها و زمين است مِلك خداست
َو َك َ
و او به همه چيز احاطه و آگاهى دارد» .کلم ه «الســماء» و «األرض» به صورت معرفه و به
همراه «ال» آمدهاند .در زبان عربی «ال» در بسیاری از مواقع مفید عموم و شمول است؛ یعنی
آنچه در تمامی آســمانها و زمین است از آن خداست .نیز در آیهای دیگر میخوانیم﴿ :أَ ْم
ى َما آتَا ُهم ّ
اس َع َل 
الل ِمن ف َْضلِ ِه﴾ (نساء« )54/بلكه حسد مىورزند با مردم (يعنى
يَ ْح ُس ُد َ
ون النَّ َ
ُ
پيامبر و مسلمين) چون آنها را خدا به فضل خود برخوردار نمود» واژه «الناس» به صورت
معرفه و همراه «ال» جنس آمده اســت در اینجا «ال جنس» مفید استغراق و عموم است .در
آی ه « 17ال» در کلمه «اهلل» نیز برای اختصاص آمده اســت؛ یعنی تنها و فقط خداوند دانا و
ان ّ
الل َعلِيم ًا َح ِكيم ًا﴾ (نساء« )17/و خدا (به مصالح خلق) دانا و آگاه است».
حکیم استَ ﴿ :ك َ
ال قَ ْد أَنْ َعم ّ
﴿و إ َِّن ِم ُ
نك ْم ل َ َمن لَيُبَ ِّطئَ َّن فَإ ِْن أَ َصاب َ ْت ُك ْم ُم ِصيبَ ٌة قَ َ
الل َع َل َّي
در آی ه  72ســوره نســاء َ
َ
إِ ْذ ل َ ْم أَ ُكن َم َع ُه ْم َشــهِيدا ً﴾ (نساء« )72/و همانا گروهى از شما (در كار جنگ) كندى و درنگ
مىكنند ،اگر براى شــما حادثه ناگوارى پيش آيد (به شماتت) گويند :خدا ما را مورد لطف
خود قرار داد كه با آنان حاضر نشديم ».کلم ه «مصیبة» برای داللت بر «تقلیل» به صورت نکره
آمده است؛ خداوند در این آیه مذکور با مسلمانانی که قصد جهاد دارند سخن و خطاب به
آنان میگوید :کسانی که در همراهی با شما در جهاد شک و تردید داشتند ،چنانچه به شما
مصیبتی هرچند اندک و کوچک هم برسد میگویند :خدا به ما نعمت داد که با آنان نبودیم
تا شاهد آن مصیبت باشیم
 .7 .2 .1 .5تقدیم و تأخیر

الفاظ قالبهای معانی هستند؛ بنابراین باید ترتیب وضعی براساس ترتیب طبیعی باشد و
آشکار است که رتب ه مســندالیه پیش از مسند است؛ زیرا آن محکومعلیه است و بر اساس
آن حکم میشود و رتبهی مسند تأخیر است؛ زیرا آن محکومبه است ،لکن گاهی در برخی
جملهها ،اعتباراتی ما را دعوت میکند تا آنچه که حق آن تأخیر اســت ،مقدم شود ،بنابراین
نیکوست که آن اصل ،تغییر داده شود( .عرفان )247/1 :1387 ،در زبان عربی تقدیم و تأخیر
مسندالیه و مسند به اغراض گوناگونی از جمله :اختصاص ،تقویت حکم ،ایجاد شوق ،سلب
عموم ،عموم سلب ،شتاب در خوشحال کردن و ....صورت میگیرد( .همان )247 :در قرآن
کریم نیز به اهداف گوناگون از این تقدیم و تأخیر اســتفاده شده است و نمونه های زیر از
آن دست است:
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ّ
ِيد ّ
يم /
الل لِيُبَيِّ َن ل َ ُك ْم َو يَ ْه ِديَ ُك ْم ُس َ
﴿ يُر ُ
ــن َن ال َّ ِذ َ
ــم َو يَتُ َ
يم َح ِك ٌ
وب َع َل ْي ُك ْم َو الل َعلِ ٌ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْ
َ
َ
الل أنَ
ِيد ّ
َو ّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــه َوات أن تَمي ُلوا َم ْي ً
ون َّ
ال َعظيم ًا /يُر ُ
وب َع َل ْي ُك ْم َو يُر ُ
الل يُر ُ
ين يَتَّبِ ُع َ
الش َ
ِيد الذ َ
ِيــد أن يَتُ َ
يُ َخ ِّف َف َع ُ
ان َض ِعيف ًا﴾ (نساء« )28 -26/خدا مىخواهد (راه سعادت را) براى
ِنس ُ
نك ْم َو ُخلِ َق ْال َ
شــما بيان كند و شــما را به آداب (ستوده) آنان كه پيش از شما بودند رهبر گردد و بر شما
ببخشــايد ،كه خدا دانا و به حقايق امور آگاه است .و خدا مىخواهد بر شما (به رحمت و
ِ
مغفرت) بازگشــت فرمايد ،و مردم
هوســناك پيرو شهوات مىخواهند كه شما (از راه حقّ
و رحمت) دور و منحرف گرديد .خدا مىخواهد كار بر شــما آسان كند ،كه انسان ضعيف
خلق شده است».
در این آیات ابتدا مســند بر مسندالیه مقدم شده ،سپس مسندالیه مقدم آمده و در آخر هم
مجددا مســند بر مسندالیه پیشی گرفته است .این امر به انگیزههای گوناگون صورت گرفته
اســت ،در آیهی اول مســند بر مسندالیه مقدم شــده و جمله به صورت فعلیه آمده است؛
لذا مفید اســتمرار و تجدد اســت و اختصاص ،دوام و ثبوت حکم از آن فهمیده نمیشود،
یعنی خداوند به صورت مستمر و پیدرپی با دستورهایش میخواهد راههای خوشبختی و
سعادت را برای شما آشکار سازد .در آیهی دوم ،مسندالیه بر مسند پیشی گرفته و جمله به
صورت اســمیه آمده است و مفید اختصاص ،ثبوت ،تأکید و دفع شک و ابهام است ،یعنی
قطع ًا (دائم ًا) خداوند میخواهد شما را ببخشد ،نه کسی دیگر .در آیهی آخر نیز مجددا ً مسند
مقدم و جمله به صورت فعلیه آمده و همانند آی ه اول مفید تجدد و اســتمرار اســت؛ یعنی
خداوند به صورت پیوسته و مستمر ميخواهد (با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند
آن) كار را بر شما سبك كند.
ان ّ
الل َعلِيم ًا َح ِكيم ًا﴾ (نســاء« )17/و خدا (به مصالح خلق) دانا و آگاه اســت» در این
﴿ َک َ
آیه نیز مســند بر مسند الیه مقدم شــده و جمله با فعل «کان» آغاز شده تا معنای استمرار و
پیوستگی را به ذهن مخاطب برساند؛ یعنی خداوند پیوسته دانا و حکیم است.

در آیات قرآن کریم گاه مواردی وجود دارد که اجزای دیگر جمالت نیز بر یکدیگر مقدم
میشوند و این تقدیم و تأخیرها به انگیزههای گوناگونی صورت میگیرد .در آی ه  58سورهی
نساء آمده است﴿:إ َِّن ّ
ان َس ِميع ًا ب َ ِصيرا ً﴾ (نساء« )58/كه خدا شنوا و بيناست« ».کانَ » دارای
الل َك َ
دو خبر «ســمیع و بصیر» است ،در چیدمان آیه لفظ ســمیع بر بصیر مقدم شده ،در تمامی
ی که این دو کلمه در یک عبارت در کنار هم میآیند ،لفظ سمیع بر
سورههای قرآن نیز هنگام 
بصیر مقدم میشود؛ گویی قصد خداوند از این تقدیم و تأخیر ،بیان اهمیت ادراکات سمعی
ن دلیل است که در طول تاریخ بسیار کم
و مقدم بودن آن بر ادراکات بصری اســت؛ به همی 
ی رسیده باشند؛ اما بسیار بودهاند افراد
هستند کسانی که ناشنوا باشند و به اوج علمی یا هنر 
نابینایی که بلندترین ق ّلههای دانش و ادب را در زما ن خویش فتح نمودهاند و از آن جملهاند:
ابو العالء معری ،میلتون و رودکی( .امیری)148 :1386 ،
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جمالت معترضه جمالتی هستند که چنانچه از جمله حذف شوند ،به معنا و مفهوم جمله
نقصان و خللی وارد نمیشــود ،در قرآنکریم گاه به مقاصد گوناگونی از جمالت معترضه
اســتفاده شده اســت ،همچونّ :
ام ِة َ
﴿الل َ
ال َر ْي َب فِي ِه َو َم ْن
ال إِل َه إ َِّل ُه َو لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم إِل َ 
ى يَ ْو ِم ال ْ ِقيَ َ
أَ ْص َد ُق ِمن ّ
الل َح ِديث ًا﴾ (نســاء« )87/خداى يگانه ،هيچ خدايى جز او نيست محقق ًا همه شما
َ
را در روز قيامت كه شــك در آن نيســت جمع آورد ،و كيست كه راستتر از خدا سخن
گويد؟» «الریب فیه» جملهی معترضهای است که به قصد تأکید بر قطعی بودن روز قیامت
ذکر شده است.
﴿ولَئِــن أَ َصاب ُكم ف َْض ٌل ِمن ّ
نت َم َع ُه ْم ف ََأفُو َز
الل لَيَ ُقول َ َّن َك َأن لَم تَ ُك ْن ب َ ْينَ ُك ْم َو ب َ ْينَ ُه َم َو َّد ٌة يَا ل َ ْيتَنِي ُك ُ
َ
َ ْ
َ ْ
ف َْوزا ً َع ِظيم ًا﴾ (نســاء« )73/و اگر فضل خدا شــامل حال شما گردد آن چنان كه گويى ميان
شما و آنان ابدا ً دوستى نبوده (با تأسف) گويند :اى كاش ما نيز با آنان به جهاد رفته بوديم تا
(از غنيمت) نصيب فراوان مىبرديم ».جمل ه «يَ ُقول َ َّن َك َأن لَم تَ ُك ْن ب َ ْينَ ُك ْم َو ب َ ْينَ ُه َم َو َّد ٌة» جملهی
معترضهای است که به قصد آشکار ساختن خصوصیت اخالقی بد منافقان ذکر شده است.
 .2 .5سطح ادبی

در سطح ادبی به مسائل علم بیان از قبیل تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه و مسائل بدیع معنوی
از جمله :تضاد ،شــبه تضاد ،تناسب و  ...توجه میشود( .شمیسا )158 :1384 ،که در ادامه
بررسی خواهند شد.
 .1 .2 .5مجاز

مجاز لفظی است که در غیر آنچه در اصطالح تخاطب برای آن وضع شده استعمال شده
است و این استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که میان معنای حقیقی و مجازی وجود
دارد .مجاز همراه با قرینهای است که مانع از ارادهی معنی وضعی آن میشود .در زبان عربی
برای مجاز عالقههای بسیاری از جمله «سببیه ،جزئیه ،کلیه ،آلیه ،اعتبارماکان ،اعتبار من کان
و »...در نظر گرفته شده است که از طریق آنها مناسبت میان معنای حقیقی و مجازی آشکار
میگردد( .عرفان )109-108/2 :1387 ،در قرآن کریم گاه مواردی وجود دارد که خداوند از
مجاز استفاده نموده است .نمونههای مجاز در سوره نساء به شرح زیر است:
اح فَإ ِْن آن َ ْستُ ْم ِم ْن ُه ْم ُر ْشدا ً فَا ْدف َُعوا إِل َ ْيه ِْم أَ ْم َوال َ ُه ْم﴾ (نساء)6/
ى َحتَّ 
ام 
َ
﴿وابْتَ ُلوا الْيَتَ َ
ى إِذَا ب َ َل ُغوا الن َِّك َ
«يتيمان را آزمايش كنيد تا هنگامى كه بالغ شده و قدرت بر نكاح پيدا كنند آن گاه اگر آنها
را دانا به درك مصالح زندگى خود يافتيد اموالشــان را به آنها باز دهيد ».در واژه «الیتامی»
مجاز به عالقهی ما کان بهکار رفته است؛ چراکه یتیم زمانیکه به سن بلوغ میرسد دیگر یتیم
ی که موجب
به شمار نمیآید؛ لذا این عبارت مجاز به اعتبار ماکان یا گذشته است؛ آرایه ادب 
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تأثیرگذاری بیشتر مضمون در ذهن خواننده میشود.
يث بِال َّطيِّ ِب َو َ
ى أَ ْم َوال َ ُه ْم َو َ
ال تَ ْأ ُك ُلوا أَ ْم َوال َ ُه ْم﴾ (نســاء« )2/و اموال
ام 
ال تَتَبَ َّدلُوا ال ْ َخبِ َ
َ
﴿وآتُوا الْيَتَ َ
يتيمان را پس از بلوغ به دست آنها دهيد ،و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب (آنها)
تبديل نكنيد و اموال آنان را به ضميمه اموال خود مخوريد »،در این آیه نیز کلمهی «یتامی»
مجاز به عالقهی ماکان اســت؛ یعنی اموال يتيمان را به هنگامي كه رشــد پيدا كنند ،به آنها
بدهيد( .شیرازی)250/3 :1382 ،
تشبیه در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطالح قرار دادن همانندی بین
دو چیز یا بیشتر از دو چیز است ،چیزهایی که اشتراک آنها در یک صفت یا بیشتر از یک
صفت مقصود است و این تشبیه به وسیل ه ابزار و برای هدفی است که گوینده در نظر دارد
(عرفان )12/2 :1387 ،خداوند گاه در قرآن کریم از آرایهی تشــبیه استفاده نموده است .در
ون أَ ْم َو َ
ون فِي
ين يَ ْأ ُك ُل َ
امى ُظ ْل ًما إِن ََّما يَ ْأ ُك ُل َ
آیهای از سورهی نساء چنین آمده است﴿ :إ َِّن ال َّ ِذ َ
ال الْيَتَ َ
يرا﴾ (نساء« )10/آنان كه اموال يتيمان را به ستمگرى مىخورند ،در
ب ُ ُطونِه ِْم ن َ ً
ارا َو َسيَ ْص َل ْو َن َس ِع ً
حقيقت آنها در شــكم خود آتش جهنّم فرو مىبرند و به زودى در آتش فروزان خواهند
افتاد ».خداوند در این آیه خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشبیه نموده است و با استفاده
از چنین تشبیهی مقصود خویش را به بهترین نحو ممکن به مخاطب القا نموده است.
 .3 .2 .5تضاد

تضاد ،جمع کردن میان دو لفظی اســت که تقابل در معنا دارد و این دو لفظ گاه دو اسم،
گاه دو فعل و گاه دو حرف است( .عرفان )247/2 :1384 ،در در سوره نساء نیز از کلمات
متضاد در سیاق آیات استفاده شده که در ادامه به ذکر چند نمونه از آن بسنده میشود﴿ :إِن
يَ ُك ْن َغنِي ًا أَ ْو فَ ِقيرا ً ف ّ
ى بِه َِما﴾ (نساء« )135/گر فقير باشد يا غنى ،خدا به (رعايت حقوق)
َالل أَ ْول َ 
ّ
َ
آنها اولى است ».در این آیه بین دو اسم «غنی» و «فقیر» تضاد یا تقابل وجود دارد ،خداوند
در آیههای قرآنی از این آرایهی ادبی به وفور اســتفاده کرده است؛ چراکه تقابل دو معنی و
تخالف آن دو ،از چیزهایی اســت که بر زیبایی و ظرافت سخن میافزاید( .عرفان:1384 ،
ال َة فَا ْذ ُكروا ّ
الص َ
الل قِيَام ًا َو قُ ُعودا ً﴾ (نســاء« )103/پس آن گاه كه
 )249/2نیز آیه ﴿فَ ِإذَا قَ َض ْيتُ ُم َّ
ُ
از نماز فراغت يافتيد باز در همه احوال ،ايستاده يا نشسته» در آی ه مذکور نیز بین دو مصدر
«قیام» و «قعود» تضاد وجود دارد؛ این آیه به اهمیت یاد خداوند در همهی حالتها اشــاره
دارد و بیان میکند که حتی در حالت ايســتاده و نشسته نیز نباید از یاد خداوند غافل شد و
باید از او در همهی حاالت ،طلب مساعدت نمود .این آيه در روايات متعدد به كيفيت نماز
گزاردن بيماران نیز تفسير شده كه اگر بتوانند ايستاده و اگر نتوانند نشسته و اگر باز نتوانند
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به پهلو بخوابند( .شيرازي)105/4 :1382 ،
ال تَتَّ ِخ ُذوا ال ْ َكافِر َ َ
آمنُوا َ
اء ِمن ُد ِ
ين﴾ (نساء« )144/اى اهل ايمان،
ون ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
﴿يَاأَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
ِين أ ْولِيَ َ
مبادا كافران را به دوســتى گرفته و مؤمنــان را رها كنيد ».در این آیه خداوند برای تأکید بر
انذار و هشدار به مؤمنان از تضاد بین دو اسم «کافر» و «مؤمن» استفاده کرده است تا مؤمنان
بدانند نباید به هیچوجه کافران را به جای مؤمنان به دوستی برگزینند .همچنان که در دیگر
ون ِمن ّ
اس َو َ
ون ِم َن النَّ ِ
الل﴾ (نساء(« )108/مردم خيانتكار در
آیه میفرماید﴿ :يَ ْستَ ْخ ُف َ
ال يَ ْستَ ْخ ُف َ َ
كار خيانت) از مردم شرم مىكنند ولى از خدا شرم نمىكنند ».در این آی ه مبارکه میان دو فعل
«یستخفون» و «الیستخفون» تضاد وجود دارد؛ چنین تقابلی در علم بدیع ،تضاد سلب ،نامیده
میشود؛ در تضاد سلب دو ضد از نظر سلب و ایجاب با یکدیگر اختالف دارند ،بدین شکل
که بین دو فعل از یک مصدر جمع میشود ،یکی از آن دو فعل یکبار مثبت و یکبار منفی
به کار میرود( .عرفان)249/2 :1384 ،
 .4 .2 .5شبه تضاد (طباق)

شــبه تضاد تقابل دو معنی به شــیوهی تضاد است ،در شبه تضاد کلمات ظاهرا ً متضاد به
نظر میرسند؛ اما در واقع متضاد نیستند ،در اصطالح بالغت چنین کاربردی را طباق ایجاب
مینامند( .عرفان )249/2 :1384 ،که گاه میان دو اسم و گاه میان دو فعل صورت میگیرد:
ى أَ ْم َوال َ ُه ْم َو َ
يث بِال َّطيِّ ِب﴾ (نساء« )2/و اموال يتيمان را پس از بلوغ
ام 
ال تَتَبَ َّدلُوا ال ْ َخبِ َ
﴿آتُوا الْيَتَ َ
به دست آنها دهيد ،و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب (آنها) تبديل نكنيد ».بیتردید
کلمهی «خبیث» صریح ًا مقابل «طیّب» نیســت ،لیکن اینگونه تأویل میشود که پاک بودن،
صفت خوب بودن را با خود به همراه دارد که این صفت ،ضد بد بودن است.
طباق ميان دو واژه «الخبيث» و «الطيب» از نوع طباق ايجاب ميان دو اسم واقع شده است؛
چرا که دو معناي متضاد هر دو مثبت هستند .و زيبايي و شگفتي اين طباق در ابراز معنا به
صورت اســتعاره تصريحيه متجلي مي شود به طوري که خداوند کريم حرام خواري را به
خبيث تشبيه کرده است و مشبه را حذف و مشبه به را ذکر نموده است به سبب اين که ذکر
آن با شــدت زيادي به تنفر از آن فرا ميخواند .همچنين است ذکر طيب به جاي حالل که
پاکيزه بودن براي نفوس دوست داشتنيتر و نزديکتر است .همچنانکه بالغت آن در تصوير
پردازي محيط واقع در مقابل اوصياء و تنفرشان از تصرفي است که رقابت ظاهري در آن به
رستگاري نميرسد و فقط اصل و ريشه آن به تقوي است( .قطب )293/2 :1971 ،همچنيـن
طباق موجود در اين آيه شريفه از نوع طباق مرشح است؛ چرا که در کنار تضاد فن ديگري
از فنون بالغت را ذکر نموده و آن ذکر خاص بعد عام است به طوري که بعد از اينکه به طور
مطلق از تصرف در مال يتيم در عبارت «آتُوا الْيَتَا َمى أَ ْم َوال َ ُه ْم» نهي ميکند دوباره به ذکر وجه
مخصوص اين تصرف و اخذ يعني استبدال ميپردازد .و اين همان سبک خاص قرآن کريم
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در به کارگيري فنون بالغي است تا اعجاز المتناهي آن جلوه گر شود( .هادیلو)5 :1398 ،
دان َو ْ َ
دان َو ْ َ
لر ِ
يب ِم َّما تَ َر َك الْوال ِ ِ
يب ِم َّما تَ َر َك الْوال ِ ِ
ون ِم َّما
ال ْق َرب ُ َ
ال ْق َرب ُ َ
﴿ل ِ ِّ
ونَ ،و لِلنِّسا ِء ن َ ِص ٌ
جال ن َ ِص ٌ
قَ َّل ِم ْن ُه أَ ْو َكثُ َر ن َ ِصيب ًا َم ْف ُروضا﴾ (نساء« )7/براى فرزندان پسر ،سهمى از ت ََركه ابوين و خويشان
است و براى فرزندان دختر نيز سهمى از تركه ابوين و خويشان است ،چه مال اندك باشد
يا بسيار ،نصيب هر كس از آن معين گرديده ».طباق ميان دو فعل ّ
«قل» و «کثر» واضح بوده
و طريقه آن ايجاب با اثبات دو معناي متضاد اســت .و غرض از ايراد دو معناي متضاد در
اين آيه شــريفه تسويه و مساوات ميان قلت و کثرت در موروث است( .هادیلو)6 :1398 ،
﴿وإ ِْن ِخ ْفتُ ْم أَ َّل تُ ْق ِس ُ
طاب ل َ ُك ْم ِم َن
ــطوا فِي الْيَتام 
ى فَانْ ِك ُحوا ما َ
همچنین از این نوع اســت آی ه َ
َ
َ
َ
َ
َ
الث َو ُرباع فَإ ِْن ِخ ْفتُ ْم أ َّل تَ ْع ِدلُوا ف ِ
َواح َدة أ ْو ما َم َل َك ْت أ ْيمان ُ ُكم ذل ِ َ
ى أ َّل
ك أ ْدن 
النِّســاء َم ْثن 
ى َو ثُ َ
تَ ُعولُوا﴾ (نساء« )3/و اگر بترسيد كه مبادا درباره يتيمان (ازدواج با دختران يتيم) مراعات عدل
نكنيد پس آن كس از زنان را به نكاح خود درآريد كه شــما را نيكو (و مناســب با عدالت)
اســت :دو يا سه يا چهار (نه بيشتر) و اگر بترسيد كه (چون زنان متعدّ د گيريد) راه عدالت
نپيموده و به آنها ستم مىكنيد پس تنها يك زن اختيار كنيد و يا چنانچه كنيزى داريد به آن
اكتفاء كنيد ،كه اين نزديكتر به عدالت و ترك ستمكارى است ».العول :ميل به جور و فسوق
در حکــم ،عال الميزان :مال (ابن منظور ،همان ،ماده "عــول") در این آیه ميان دو فعل ّ
«أل
تعدلوا» و ّ
«أل تعولوا» طباق به صورت ايجاب واقع گشته است ،چرا که دو معناي متضاد به
صورت منفي بهکار رفتهاند.

یکي ديگر از انواع طباق ،طباق ســلب است که در آن يکي از دو متضاد مثبت و ديگري
منفي باشــد و يا يکي از دو طرف امر و ديگري نهي باشد( .هادیلو )7 :1398 ،از جمله اين
نوع از طباق در سوره نساء آيه شريفه ذيل ميباشد﴿ :إ َِّن ّ
الل َ
ون
ال يَ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك ب ِ ِه َو يَ ْغ ِف ُر َما ُد َ
ِك ب ِ ّ
ذل ِ َ
ــاء َو َمن يُ ْشر ْ
الل فَ َق ِد ا ْفتَ َر 
ى إِ ْثم ًا َع ِظيم ًا﴾ (نساء« )48/محقق ًا خدا گناه شرك
ك ل ِ َمن يَ َش ُ
را نخواهد بخشــيد و سواى شرك را براى هر كه خواهد مىبخشد ،و هر كس كه شرك به
خدا آورد به دروغى كه بافته گناهى بزرگ مرتكب شــده است» .در این آی ه بین دو فعل «ال
یغفر» و «یغفر» تضاد سلب وجود دارد .خداوند متعال مغفرت و بخشش شرک را نفي کرده
و مغفرت و بخشــش غير آن را اثبات نموده است .طباق ميان «ال يغفر» و «يغفر» به طريقه
سلب بیان شده است؛ زیراکه دو معناي متضاد يکي مثبت است و ديگري منفی.
 .5 .2 .5مشترک لفظی

مشــترک لفظی عبارت اســت از آمدن یک لفظ در معانی گوناگون یا داللت یک لفظ بر
بیش از یک معنا( .الســیوطی ،بیتا )369 :کاربرد مشــترک لفظی در بخشهایی از سورهی
نساء بهچشم میخورد .کلمهی «آیات» در این سوره در معانی متفاوتی بهکار رفته است .از
ين َك َف ُروا بِآيَاتِنَا َس ْو َف ن ُ ْصلِيه ِْم نَارا ً ُكلَّ َما ن َ ِض َج ْت ُج ُلو ُد ُهم ب َ َّدلْنَا ُه ْم ُج ُلودا ً
آن نمونه است﴿ :إ َِّن ال َّ ِذ َ
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اب إ َِّن ّ
ان َعزِيزا ً َح ِكيم ًا﴾ (نساء« )56/آنان كه به آيات ما كافر شدند به
الل َك َ
غ َْي َر َها لِيَ ُذوقُوا ال ْ َع َذ َ
زودى در آتش دوزخشان درافكنيم كه هر چه پوست تن آنها بسوزد آنان را پوست ديگرى
جايگزين كنيم تا (سختى) عذاب را بچشند ،كه همانا خدا مقتدر و كارش از روى حكمت
است ».کلمهی «آیات :در اینجا به معنی نشانهها و معجزاتی است که خداوند بر پیامبران نازل
میکرده اســت؛ چراکه کارهای خارق العادهای که پیامبران انجام میدادهاند ،آیه یا نشانهی
آشکاری بوده بر نبوتشان( .الخالدی)25 :1922 ،
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در آیهی  155این ســوره نیز کلم ه آیات در معنای «معجزه یا نشانه» به کار رفته است﴿ :
ات ّ
ف ب َ ْل َطب َع ّ
الل َوقَ ْتلِه ُِم ْ َ
فَبِ َما ن َ ْق ِضهِم ِميثَاقَ ُه ْم َو ُك ْف ِر ِهم بِآيَ ِ
الل
اء ب ِ َغ ْي ِر َح ٍّق َو قَ ْولِه ِْم قُ ُلوبُنَا َغ ْل ٌ
النْبِيَ َ
َ
ون إ َِّل قَلِي ً
َع َل ْي َها ب ِ ُك ْف ِر ِه ْم فَ َ
ال﴾ (نســاء« )155/پس چون پيمان شكستند و به آيات خدا
ال يُ ْؤ ِمنُ َ
كافر شــدند و پيغمبران را به ناحق كشتند و (همه اين قبايح به جاى آوردند) بدين عذر كه
گفتند :دلهاى ما در پرده است (و دروغ گفتند) بلكه خدا به سبب كفر ،آنها را مهر بر دل
نهاد ،كه به جز اندكى ايمان نياورند».

در آیهای دیگر ،کلم ه «آیات» برخالف دو آی ه قبل به معنای «ســخن خداوند» آمده است:
ات ّ
اب أَ ْن إِذَا َس ِم ْعتُ ْم آيَ ِ
الل يُ ْك َف ُر ب ِ َها َويُ ْستَ ْه َزأُ ب ِ َها فَ َ
﴿قَ ْد ن َ َّز َل َع َل ْي ُك ْم فِي ال ْ ِكتَ ِ
ى
ال تَ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َحتَّ 
يث غَي ِر ِه إِن َُّكم إِذا ً ِم ْث ُل ُهم إِ َّن ّ
ِين فِي َج َهنَّ َم َج ِميع ًا﴾
يَ ُخ ُ
ين َوال ْ َكافِر َ
الل َجا ِم ُع ال ْ ُمنَافِ ِق َ
وضــوا فِي َح ِد ٍ ْ
ْ
ْ
(نساء« )140/و محقق ًا خداوند در كتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد كه چون آيات خدا
را شنيديد كه بدان كافر شوند و استهزا كنند پس با آن گروه (منافق) مجالست مكنيد تا در
حديثى ديگر داخل شوند ،كه (اگر با آنان همنشين شويد) آنگاه شما هم مانند آنان هستيد.
و خدا منافقان را با كافران در جهنم جمع خواهد كرد» .یعنی به پیامبر(ص) دستور داده شده
است که اگر مشاهده کنی کسانی نســبت به آیات قرآن (سخن خداوند) استهزا میکنند و
سخنان ناروا میگویند از آنان اعراض کن ،در واقع این یک حکم عمومی است که خداوند
آن را خطاب به پیامبر(ص) بیان کرده است( .شیرازی)172/4 :1382 ،
 .6 .2 .5ترادف

ترادف یعنی «الفاظ مفردی که به اعتبار یک چیز بر چیز دیگر داللت میکنند( ».السیوطی،
بیتا )402 :یا بهعبارت دیگر ترادف یعنی آوردن یک معنی با الفاظ گوناگون .روابط ترادفی
میان کلمات بخش زیادی از قرآن کریم را به خود اختصاص داده اســت ،در سورهی نساء
نیز همانند دیگر سورههای قرآن کریم ترادف میان کلمات بهوضوح به چشم میخورد ،برای
آیه ﴿ف ََك ْي َف إِذَا ِج ْئنَا ِمن ُك ِّل أُ َّم ٍة ب ِ َشه ٍ
ِيد َو ِج ْئنَا ب ِ َ
ى ه ُؤ َ
ك َع َل 
ال ِء َشهِيدا ً﴾
مثال کلمهی «جئنا» در 
(نساء« )41/پس چگونه است (حال آنان) آن گاه كه از هر طايفهاى گواهى آريم و تو را بر
ْ
َ
اس
اين ا ّمت به گواهى خواهيم؟» و همچنین کلمهی «یأت» در آی ه ﴿إِن يَ َشأ يُ ْذ ِه ْب ُك ْم أيُّ َها النَّ ُ
ان ّ
ى ذل ِ َ
الل َع َل 
ك قَ ِديرا ً﴾ (نساء« )133/اى مردم ،خدا اگر بخواهد همه شما
َو يَ ْأ ِت ب ِ َ
ِين َو َك َ
آخر َ
72

در ابتدا اینگونه تصور میشود که این دو کلمه مترادف هستند و هر دو در معنای «آوردن»
بهکار رفتهاند؛ اما با کمی تأمل میتوان متوجه شــد میان این دو کلمه تفاوت بسیاری وجود
دارد .خداوند در آی ه  41از لفظ «جئنا» اســتفاده کرده اســت تا یقین و تحقق وقوع گماردن
شــاهدانی بر اعمال انســانها در روز قیامت را بیان کند؛ چراکه «مجیء» داللت بر یقین و
قطعیت وقوع امری دارد ،اما در آیهی  133این ســوره ،از لفظ «یأت» اســتفاده شده؛ چراکه
خداوند مخاطبان خویش را در مرتبهی جهل و شک و تردید میدیده است ،گویی منکران
معاد ،شک و تردید داشتهاند که خداوند متعال میتواند جان آنها را بگیرد و گروه دیگری
را جایگزینشان کند؛ لذا خداوند از «إتیان» که در جایگاه جهل و شک و تردید کاربرد دارد،
برای بیان مقصود خود استفاده کرده است .برای اثبات این ادعا به سخن «محمد نورالدین»
در کتاب «الترادف فی القرآن الکریم» اشــاره میشود« :إتیان» حاوی معانی شک و جهل و
پیچیدگی اســت؛ اما «مجیء» مشــتمل بر معانی علم و یقین و تحقق وقوع و قصد است.
(خاقانی)97: 1389 ،
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را (به كلى از دنيا) مىبرد و قومى ديگر مىآورد و البته خدا بر اين كار مقتدر و تواناست».

 .7 .2 .5تکرار

ذکر یک حرف ،واژه یا عبارت بیشاز یکبار در کالم تکرار نامیده میشــود .بســیاری
معتقدند بین تکرار و اطناب ،رابطهای تنگاتنگ وجود دارد« .احمد الهاشمی» در کتاب «جواهر
البالغه» در باب ایجاز ،اطناب و مساوات گفته است« :چنانچه در تکرار فایدهای نهفته باشد
و مخل فصاحت کالم نگردد ،این تکرار اطناب است؛ اما چنانچه تکرار زائد و بیفایده باشد
و به فصاحت کالم آسیب برساند ،تطویل یا حشو نامیده میشود( ».عرفان)398/1 :1387 ،
با توجه به این که قرآن کریم سخن خداوند است و از هرگونه کژی و عدم فصاحت عاری
اســت قطع ًا هرگونه تکراری که در آیات آن مشاهده میشود ،دارای فایده است .تکرار در
قرآن گاه در حروف ،گاه در واژگان و گاه در جمالت صورت میگیرد .خداوند میفرماید:
ال ِء َو َمن يُ ْضلِلِ ّ
ين ب َ ْي َن ذل ِ َ
ى ه ُؤ َ
ال ِء َو َ
ى ه ُؤ َ
ك َ
الل فَ َلن تَ ِج َد ل َ ُه َسبِي ً
ال﴾ (نساء)143/
ال إِل َ 
ال إِل َ 
﴿م َذبْ َذب ِ َ
ُ
«دودل و مر ّدد باشــند ،نه به سوى مؤمنان يكدل مىروند و نه به جانب كافران .و هر كه را
خدا گمراه كند پس هرگز براى او راه هدايتى نخواهى يافت ».حرف «ذ» و «ب» در واژهی
مذبذب برای مبالغه و قوت معنا دوبار تکرار شده است ،از طرفی دیگر ،تکرار حروف ،بیش
از یکبار نشانگر ارتعاش و تکان خوردن نیز هست ،خداوند در قرآنکریم در سورههای بقره،
حج ،احزاب و زلزله برای بیان زمین لرزه از واژهی زلزال استفاده نموده است ،تلفظ کلماتی
از این دست تکرار و ارتعاش را در بخشی از زبان بهدنبال دارد ،واژهی ذبذب نیز همینگونه
است و تلفظ آن ارتعاش و تکان خوردن زبان را به همراه دارد ،در آیهی مذکور از آنجا که
منافقین نه در صف مؤمنان و نه در صف کافران قرار میگرفتند و دائم ًا در بین این دو گروه
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در رفتوآمد بودند ،خداوند برای وصف ویژگی آنان از واژهی مذبذب که تکان و ارتعاش
و جابهجایی پیدرپی را نشان میدهد ،استفاده کرده است.
تکرار در واژگان نیز در ســورهی نساء بهوفور به چشــم میخورد﴿ .إِن َّا أَ ْو َح ْينَا إِل َ ْي َ
ك َك َما
وب َو ْ َ
ال ْسبَ ِ
يم َو إ ِْس َما ِع َ
أَ ْو َح ْينَا إِل َ 
اط
ين ِمن ب َ ْع ِد ِه َو أَ ْو َح ْينَا إِل َ 
يل َو إ ِْس َح َ
ى نُ ٍ
وح َو النَّبِيِّ َ
اق َو يَ ْع ُق َ
ى إِبْ َرا ِه َ
و ِعيس  َ
مان َو آتَ ْينَا َد ُاوود َزبُورا ً﴾ (نساء« )163/ما به تو وحى
ون َو ُس َل ْي َ
ار َ
ى و َأيُّ َ
َ
س َو َه ُ
وب َو يُون ُ َ
كرديم چنان كه به نوح و پيغمبران بعد از او و همچنين به ابراهيم و اســماعيل و اسحاق و
يعقوب و اســباط (فرزندان يعقوب) و عيســى و ايّوب و يونس و هارون و سليمان وحى
نموديم و به داود هم زبور عطا كرديم ».در این آیه واژهی «أوحینا» سه بار تکرار شده است،
به نظر میرســد که تکرار پیدرپی این واژه به دلیل اهمیت وحی ،تأکید برآن و تثبیت بهتر
مضمون در ذهن خواننده صورت گرفته است.
شــایان ذکر اســت که در ســورهی «نســاء» برخی از واژگان از ابتدا تا انتهای سوره نیز
چندینبار تکرار شدهاند؛ گویی غرضی مهم در پی تکرار این واژگان نهفته شده است ،برای
مثال از ابتدا تا انتهای سوره واژه «مؤمن» چه به صورت مذکر و چه به صورت مؤنث  18بار
تکرار شده است ،اما واژهی «کافر» (مذکر ،مؤنث) تنها  8بار در کل سوره تکرار شده است،
گویی هدف خداوند برتری دادن مؤمنان بر کافران بوده است.

تکرار عبارت نیز در این ســوره بسیار بهچشــم میخورد ،برای مثال :در آیات  57 ،13و
ات تَ ْجرِي ِمن تَ ْحتِ َها ْ َ
﴿ســنُ ْد ِخ ُل ُه ْم َجنَّ ٍ
ين فِي َها﴾ تکرار
ار َخال ِ ِد َ
النْ َه ُ
 122سورهی نساء عبارت َ
شــده اســت ،گویی هدف از تکرار این عبارت در آیههای مذکور تشویق بیشتر مؤمنان به
انجام کارهای نیک و اطاعت از اوامر خداوند بوده اســت .عبارت ِ ّ
ماو ِ
ات َو َما
﴿ل َما فِي َّ
الس َ
فِــي ْ َ
ال ْر ِ
ض﴾ در آیات  131 ،126و  132نیز برای تثبیت و تقویت حکم در ذهن خواننده،
تکرار شدهاند.
 .3 .5سطح فکری

در ســطح فکری با عینیت و برونگرایی در توصیف صحنهها و شخصیّتها مخاطب در
فضــای حس و لمس توصیفی قرار میگیرد تا با وضوح و شــفافیت آن را در ذهن تداعی
کند( .شمیسا )157 :1372 ،سید قطب معتقد است که تصویرپردازی در تمامی آیات قرآنی
مشــهود است و با الفاظ و تصاویری آفریده شده که برای همگان قابل درک است( .نظری،
 )28 :1391سورهی نساء  176آيه دارد و در مدينه نازل شده است .محتوای این سوره عمدتا
بر چهار محور زیر دور میزند -1 :از آيه نخست تا آيه  25و آیات  33تا  ،35و  127تا 130
و همچنین در آخرين آيه ،از حقوق زن و موارد ارث بحث شــده است -2 .در آيات  26تا
 32بــه احترام و ارزش مال و جان آدمى و ضرورت حفاظت از آنها و عواملى كه آدميان را
وا مىدارد كه ب ه مال و يا جان ديگرى دست تجاوز دراز كنند؛ مانند جهل و حسد پرداخته
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تصويرپردازي از اموري اســت كه در قرآن كريم مورد توجه قرارگرفته است؛ چراكه اگر
مردم با خطابي بدون تصوير مواجه ميشدند كه فقط ذهن و عقل آنان را مخاطب ميساخت،
اين كالم نميتوانســت آن چنان اثرگذار باشد ،ولي از راه تصوير است كه قرآن تمام وجود
آدمي را تســخير ميكند و دعوت به ايمان را از اينكه يك جدال منطقي بر پايه يك سلسله
مقدمات عقلي صرف باشد ،خارج ميسازد( .نظری )28 :1391 ،تصویرپردازی خداوند در
ســورهی نساء بهگونهای است که برای همگان قابل درک است و هرکس بخواهد بر طریق
حق استقامت بورزد به وسیلهی این کتاب هدایت میشود .در ادبیات به ظاهر سادهی قرآن
کریم برهانهای عمیق فلســفی نهفته است .خداوند در این سوره با تصویرسازیهای ساده
مفاهیمی چون :دعوت به ايمان ،عدالت ،عبرت از ا ّمتهاى پيشــين ،قطع رابطهی دوستانه
با دشــمنان خداوند ،حمايت از يتيمان ،احــكام ازدواج و ارث ،لزوم اطاعت از رهبر الهى،
هجرت ،جهاد در راه خدا و ...را برای مخاطب به تصویر کشــیدهاند .برای مثال خداوند در
آیهی  10سورهی نساء برای تأثیرگذاری بیشتر کالم خویش و اشاره به شدت زشتی عمل
پایمال کردن حق یتیم با تصویرپردازی ماهران ه خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشــبیه
نموده تا مخاطب معنای آن را با وضوح و شفافیت بیشتری در ذهن تداعی کند .آنجا که می
ون أَ ْم َو َ
يرا﴾
امى ُظ ْل ًما إِن ََّما يَ ْأ ُك ُل َ
ين يَ ْأ ُك ُل َ
فرماید﴿ :إ َِّن ال َّ ِذ َ
ال الْيَتَ َ
ون فِي ب ُ ُطونِه ِْم ن َ ً
ارا َو َس َ
ــي ْص َل ْو َن َس ِع ً
(نساء« )10/آنان كه اموال يتيمان را به ستمگرى مىخورند ،در حقيقت آنها در شكم خود
آتش جهنّم فرو مىبرند و به زودى در آتش فروزان خواهند افتاد ».در قسمت پایانی آی ه نیز
تصويري ترسناك از عاقبت كار پایمال کنندگان مال یتیمان ترسيم نموده و با تصویرسازی
ماهرانه جاودانه بودن آنان در آتش دوزخ را متذکر شده است.

در خاتمه باید گفت :با توجه به سبک ویژه و منحصر به فرد قرآن کریم همگان چه مردم
عادی و چه اندیشمندان نسبت به میزان شناخت و ظرفیت علمی خود قادر به درک و فهم
درجاتی از مفاهیم قرآن مجید هستند .به این معنا که قرآن یک سلسله معانی ابتدایی دارد که
از ظاهر آن استنباط میشود و برای افراد عادی قابل فهم و گویا است و در پس این معانی
سطحی ،مفاهیم بیپایان و عمیق دیگری نهفته است که درک و فهم آن مستلزم تأمل و تعمق
و تحقیق است؛ سورهی نساء نیز از این قاعدهی کلی مستثنی نیست.
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شــده است -3 .در آيات  40-36به ضرورت احسان در حق ضعیفان ،حرمت بخل و انفاق
مال از روى ريا پرداخته شده است -4 .بقیه آیات نیز به موضوع حكومت اسالمى در تمام
جنبههای آن پرداخته است.
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ی
نتیجهگیر 

در این جستار جلوههای سبکشناسی سوره نساء در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت ،که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:

 -1انتخاب کلمات و واژگان بهکار رفته در جمالت و عبارات ســورهی نساء بهگونهای
هدفمند است که هر واژه با ساختار صرفیاش در جایگاه خود در جمله قرار گرفته است.
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 -2واژگان مفــرد ،جمع ،مکرر ،نکره ،معرفه ،مترادف و متضاد که در این ســوره بهکار
رفتهاند ،همگی دارای پیام ویژهای هستند.
 -3اگر جمالت به صورت فعلیه یا اســمیه آمدهاند و یا در عبارات از مصدر و مشتقات
استفاده شده ،در ورای آنها نکات بالغی و اسلوبی نهفته است ،که با هدفی که به مخاطب
القا میشود ،هماهنگی دارد.

 -4حروف ،واژگان و عبارات در ســورهی نساء ،به صورت منسجم و سازمان یافته قرار
گرفتهاند تا معنایی را که متن به دنبال آن است ،ادا کنند.
 -5کلمات در ســورهی نســاء دارای فصاحت و عاری از عیوب بالغی اســت و معانی
کلمات با یکدیگر هماهنگ و از لحاظ مفهومی نیز دارای بافتی منسجم است.

 -6الفاظی که قرآن برای بیان مقاصد خود گزینش کرده ،از لحاظ زیبایی آهنگ در بهترین
شــکل ممکن قرار دارنــد؛ به طوری که نمیتوان هیچ لفظی را بــا واژهی قریب المعنی یا
مترادفش جایگزین کرد.
 -7ترکیب واژگان در قرآنکریم براســاس لطافتهای موسیقایی و معنوی آنها صورت
گرفته است و حتی در تقدیم و تأخیر الفاظ قرآن حکمتهای فراوانی نهفته است.

 -8میان موســیقی الفاظ و معانی آنها هماهنگی وجود دارد؛ به طوری که هرگاه آیها 
ی
مسرتبخشی باشد ،آهنگی نرم و لطیف دارد؛ اما چنانچه مضمون
حامل بشــارت و مطلب ّ
آی ه حاکی از وعده عذاب و یا مطلب ناگواری باشد ،لحن آیه تند و خشن و کوبنده است.

 -9در سوره نساء از سطح فکری جهت تثبیت معانی مورد نظر در ذهن خواننده و شنونده
بهره برده شده است که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن مخاطب میشود.
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