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 شناسي سوره ذارياتسبك
شعبان نصرتي�  
�� مرتضي سازجيني   
��� كندي يوسفي تازهعباس   

 چكيده
و مفهومجمله روششناسي متون، از سبك و جنبهسازي هايي است كه ما را به معنا هاي هاي متكلم

هاي، به بررسي زيباييشناسي يارهاي سبكمع اساسبر پژوهش حاضر كند.زيبايي متون راهنمايي مي

و فكري پرداخته است. حاصل بررسي بدين صورت است سطحسهدر ذارياتادبي سوره  زباني، ادبي

 معنايبا تنگانگي ارتباطو تأثير خوانندهو مخاطب توجه جلبدر آنهااز حاصل صوتو كه كلمات

ازكه گذاردمي اثر مخاطبدرو انگيزدميبر واكنش شنونده جاندر ايقاعو آهنگ. دارد آيات

آن نمونه . است شنوندهبه باش هشدار نوعيكه كرد اشاره كوبنده ريتمبا سوره به شروع توانمي هاي

و نحوي، كلماتدر  همگي شد، مشاهده سوره ايندركه معرفهو نكره مفرد، جمع، سطح صرفي

به استفهامايجملهدر اگر.دارد تأثير معنايي هاياليهدريا آيه معنايدرو است دقيقي نكات داراي

 همچنين.است هماهنگ گوينده هدفباو است اسلوبيو بالغياينكته آن، ورايدر رفته، كار

و اسلوب ايغال، چون هاييارائه استفاده از  گذاريتأثيرو شيوايي موجب اينكهبر مجاز عالوه حكيم

وها نعمت تصويركشيدنبهبا فكري، سطحدر. است آيات هدف راستايدر شده، همگي سوره

باتا دهدمي قرار توصيفي لمسوحس فضايدررا مخاطب عيني،و محسوس صورتبهها عذاب

مي جملهازكه كند تداعي ذهندرراآن شفافيتو وضوح نازاييبه عذاب باد تشبيهبه تواناين موارد

و عدم دلبستگي به دنيا را نام برد. و مفهوم حركت به سوي خدا

.فكريشناسي، سوره ذاريات، سطح زباني، سطح ادبي، سطح سبك:واژگان كليدي

�
و حديث.  nosrati546@yahoo.com استاديار گروه كالم اماميه دانشگاه قرآن

و معارف قرآن كريم دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي ��  مسئول).(نويسندهقم دانشگاه علوم

mortaza.1370@chmail.ir 
و معارف قرآن كريم دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي ��� .قم دانشگاه علوم

auosefi6@gmail.com 
12/4/96تاريخ تأييد:15/10/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و متخصصاني براي هاي معرفتي از جمله شاخه كه در قرن بيستم رونق شگرفي داشته

ميخود يافته، علم سبك و تحقيقات شناسي را توان نام برد. امروزه بسياري از مطالعات

و تحليل شناسي اختصاص يافته است. سبكشناسي به سبكحوزه زبان شناسي توصيف

و تمركز اصليتغييرپذيري شكل شناسان به سبك هاي زباني در كاربرد زبان است

شناس آن است كه با كاربردهاي زيباشناختي متن است. به عبارت ديگر وظيفه سبك

بهارائه يك تحليل منسجم از تغييرات سبك  شناختي از نويسنده، درك شفافي از متن

 وجود آورد.

هاي جديد خصوص تفسير در پرتو دانشبه،هاي اسالميترديد بازسازي دانشبي

فمي به قرآنهم بهتر تواند در عنوان يك متن نگريسته شود، كارساز باشد. اگر به قرآن

و زيباييتوان آيات آن را در ترازوي سبكمي هاي آن را براي خواننده شناسي سنجيد

و شيوه هاي متنوعي را كه خداي سبحان به منظور اثرگذاري بر خواننده يا آشكار كرد

بهكار گرفته شنونده به و (حسنعليان، بودن آن صحه گذاشت بشري فوق است، شناخت

ص1389 ،132(.

صورت با توجه به اهداف يادشده اين تحقيق قصد دارد سوره مباركه ذاريات را به

و فكريو به كمك علوم زبان ختيشناسبك و بالغت در سه سطح زباني، ادبي شناسي

و گوشه و ظرافتاي از لطافتبررسي  كند.هاي ادبي قرآن را بيان ها

و پيشينه سبكالف)  شناسي مفهوم شناسي
(مصدر ثالثي مجرد) به معنسبك واژه بهاي عربي و و نقره قالب اي گداختن ريختن زر

و پاره نقره گداخته را  ج1414منظور،(ابننامندمي» السبكيهة«است ص10، و در)438،

و نثر است طوركلياصطالح ادبي سبك به ج1369(بهار، به شيوه خاص سخن، شعر ،1،

ج) بهولي سبك؛سبك اصطالحي قديمي است.ص وجود شناسي در چند قرن اخير
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بررسي اند، افرادي بودند كه به آمده است. نخستين كساني كه به سبك توجه كرده

اولين كسي است كه به مسئله سبك اشاره كرده افالطونهاي سخنوري پرداختند. شيوه

بههرگا افالطوناست. از نظر  وجوده معنايي صورت مناسب خود را پيدا كند، سبك

به افالطونآيد. بعد از مي و اثري از او ست. ارسطوجا مانده، كسي كه در اين زمينه نام

ص1390(عبدالرئوف،ه استمسئله سبك را پيگيري كرد فن سخنورياو در كتاب  ،15(.

كس بهار الشعراي ملكر بين پژوهشگران ايرانيد سهينخستين است كه با تأليف كتاب

و شناسيسبكجلدي  و نثر فارسي صحبت به مفهوم دقيق كلمه از سبك در ادبيات

 گذاري كرده است. شناسي را در ايران به مفهوم دقيق پايهسبك

و صوري ادبي است. اين تعريف سبك شناسي از ديدگاهي نو، بررسي شرايط كالمي

چراكه؛شناسي يك عمل استموضوع سبك تعريف شامل دو زمينه است: اوالً

شناسي بررسي متون ادبي است كه كاركرد شناسي يك كار است. كار سبك سبك

يعني آثار ادبي؛شاعرانه دارد. منظور از كاركرد شاعرانه مفهوم ياكوبسني آن است

و گيرنده دارد مقوله ص1393نيا،(ر.ك: قائمياي ارتباطي است كه فرستنده ،91-96(.

و مصرفسي اين ارتباط برر،شناسيار نخست سبكك ادبيات كننده توليدكننده

و همهكالمي است. زمينه دوم و انحصاري مشخصه، پژوهش منظم هاي بياني جانبه

بهاديب است. سبك عنوان شناسي با محتواي ادبيات كاري ندارد، بلكه به محتواي بيان

مي ابزار صوتي يا طرز واژه بهچيني و شناسي، شناخت واژه خالصه سبك طورنگرد. ها

ص1373(غياثي، ها در ارتباط با يكديگر است مشخصه كه در تحليل سبكي)49-50،

 تحليل سبكي سه عنصر دارد: بايد به عناصر آن توجه شود.

مي.1 ميپردازد كه واژهعنصر لغوي: به متوني  دهد.ها رمزهايش را تشكيل

مي.2 بهعنصر نفعي: باعث م شود لف،ؤجز مسائل لغوي به اموري مانند

وخوانند  ... پرداخته شود.ه، شرايط تاريخي، هدف اثر ادبي

و ارزشيابي ادبي تأثيرعنصر زيبايي: مبين.3 (فضل، آن است متن بر خواننده

ص1998 ،100(.
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و زبانسبكب) و رابطه آن با علم بالغت  شناسيشناسي
و علوم بالغت كهن اي علم سبكتحقيقات حاكي از پيوند تنگاتنگ معياره شناسي

شناسان امروزي به بررسي بالغت ابتدا مانند سبك دانشمعنا كه علماي اين است؛ به

و شناخت شيوه ميمتون آثار ادبي پرداختند؛ ولي طولي نكشيد كه اين هاي بيان هنري

و  و قواعد پرداخت ول علم بالغت خود را مسئ متخصصانعلم فقط به بيان معيارها

و انديشهتعليم چگونگي آفرينش آثار ادبي مي هايشان را به شكل قوانين دانستند

و مخاطبان تحميل مي كردند. بدين ترتيب علماي بالغت خود را از تجويزي به ادبيات

و شروع به آموزش قواعدي حوزه ارزش و سنجش آثار ادبي بيرون كشيدند گذاري

ند. همين مسئله جوهره اصلي تفاوت خاص كه خودشان بنا نهاده بودند، كرد

و قواعد مواجه هستيم؛ چراشناسي با بالغت است سبك ولي؛كه در اولي با تعليم معيار

و ارزش مي در دومي به شناخت و ديگران، پردازد گذاري آثار ادبي ، 1391(صدقي

.)172ص

متشناسي با علم بالغت در دورهتوان عنوان كرد كه سبكدرنتيجه مي قدم يكي هاي

بهاست؛ به اين دليل كه سبك و شناخت ويژگي شناسي هاي زبان، به جز جنبه كاربردي

ميجنبه زيبايي كه متون را ادبي مي عنصري كه در علوم بالغي؛ورزدسازد نيز اهتمام

شناسي همان علم بالغت سبك معتقدندشدت مشهود است. به همين دليل برخي به

ص2003حربي،:(ر.ك است شناسي با علم بالغت به ولي بايد اذعان كرد كه سبك؛)25،

 معناي امروزي متفاوت است.

و سبكنكته مهم ديگر، رابطه ميان علم زبان شناسي شناسي است. سبكشناسي

هاي شيوه بيان كه گفتمان عادي از آن شناسي است؛ زيرا ويژگيگرايي زبانبيانگر زيبايي

مكمك مي ميگيرد، و منظور از تحليل سبكورد پژوهش قرار شناسي متن اين دهد

و لباس رنگارنگ نيست، بلكه آفريننده  و زينت است كه نحو يك ابزار يا زيور

اي است زنده كه پيوسته با مواضع ديگري كه سياق متن نحو پديده؛معناست

و واكنش است. تحليل سبك متدربرگيرنده آن است، در كنش ن در شناسي زبان
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و معاني موجود در نمودن ديدگاه روشن و انديشه او سهيم است و افكار هاي نويسنده

و ديگران، كند متن را براي ما مشخص مي ص2004(بركات ،184(.

 شناسي سوره ذارياتپيشينه سبك)ج
و تحقيقات سبك و قرآن.در مورد قرآن قدمت چنداني ندارد شناختيمطالعات پژوهان

و بالغي قرآن پرداختهدانشمندان اسال و جلوهمي از ديرباز به مسائل ادبي هايي از اند

مياعجاز آن را آشكار كرده  بالغةو اعجاز القرآنهاي جديد، به توان از پژوهشاند كه

و همچنين كتاب القرآنبالغة من اثر رافعي، النببوية  التصوير الفنياثر احمد بدوي

 قطب، اشاره كرد.سيد

ميدر مورد تحقيقات مستقل در باب سبك توان به كتاب شناسي قرآن نيز

تشناسي قرآن كريم سبك كلأ، ليف عبدالرئوف حسين اشاره كرد. البته اين كتاب به

و يك سوره را به صورت منسجم بررسي نكرده  قرآن به صورت استطرادي پرداخته

كهي سورهشناساست. قابل ذكر است كه مقاالتي نيز درباره سبك هاي قرآن انجام گرفته

و مريما ها عبارتاين سوره ولي تا كنون تحقيقي در مورد؛ند از الرحمن، تكوير

 شناسي سوره ذاريات انجام نپذيرفته است. سبك

 سيماي كلي سوره مباركه ذارياتد)
و از لحاظ ترتيب نزول، و يكم در مصحف شريف سوره مباركه ذاريات سوره پنجاه

و هشتم است سور ج1421(سيوطي،ه شصت ص1، ه متعرض مسئله معاد اين سور.)58،

ميو انكار مشركا و با اين مسئله ختم شود. اين سوره به شهادتن نسبت به آن است

و كسي هم در اين معنا اختالف ندارد  ، 1390(طباطبايي، سياق آياتش در مكه نازل شده

ص18ج و در مصحف اناع مسلمتعداد آيات سوره به اجما.)364، ن، شصت آيه است

را با وعده عذاب ختم»ق«قرار گرفته است. خداوند سوره»ق«شريف پس از سوره 

مييافتن وعده سپس سوره ذاريات را با تحقق،كرده (طبرسي، كند هاي عذاب شروع

ج 1372 ص9، ،228(.
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 شناسي سوره ذاريات سطوح سبكهـ)
و نونكا بعد از آشنايي اجمالي با سوره ذاريات به بررسي سه سطح زباني، ادبي

ميفكري در اين سوره از منظر سبك  پردازيم.شناسي

 سطح زباني.1

مي سطح زباني عبارت است از جايگاهي كه واژه در جمله به و در آن دست آورد

دجايگاه توجيه معنايي پيدا مي و گاهي آن واژه در ساختاري ميكند و يگر قرار گيرد

، 1390(حامد الصالح، پس ساختار لغوي همان نظم كالم است؛پذيردمعنايي ديگر مي

و پيش خود هاي نيرومندي با كلمهزيرا جمله در آن ساختار رابطه؛)119ص هاي پس

ميپيدا مي و شامل همه واژگاني و معناي آن را توضيحا گردد كه با آن واژه همراهكند ند

خواه آن واژگان از آن كلمه جلوتر آمده باشند يا پس از آن قرار گرفته باشند،؛نددهمي

 ها را در بر گرفته باشند. يا از هر دو طرف آن واژه

ازاي استسطح زباني مقوله گسترده آ اين؛ و نحوي تقسيم رو به سطح وايي، صرفي

ص1372(شميسا، شده است .پردازيمكه در ذيل به آنها مي)118،

 سطح آوايي.1-1

هاي ديگر است. اهميت سطح آوايي در براي مطالعه سطح نخستسطح آوايي گام

و موسيقي به يك ارتباط با موضوع مورد بحث اين است كه صوت كار برده شده در

و احساسات نويسنده متن را به مي متن انفعاالت دروني و همين انفعال دست دهد

و...م-دروني است كه به تنوع صوت مي-د، غنه، لين ، 1421(رافعي، شود منجر

.)153ص

هاي هاي آوايي در زمينهقرآن كريم به عنوان قسمتي از معماري سخن، از نشانه

و كاربردهاي آن تبيين  مختلف براي فهم بهتر مقصود خود بهره برده كه الزم است انواع

اتگردد تا فهمي دقيق چند نكته آواييبه نونكر از مفاهيم قرآني صورت گيرد.

مي ختيشناشده در سوره ذاريات كه كاربرد سبك استخراج  شود.دارد، اشاره
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 ريتم.1-1-1

به ريتم در جريان مى طور يافتن آيات و هماهنگ بر نظام ويژه قرآن تجلّى يابد. منظم

و عروض علم معيارهاىبه،هرچند برخى از آيات قرآن به وزن شعر آمده است

شعر علت آن است كه قرآن اساساً؛كرد توان بر آن حكم نمى وتدو اسبابياها تفعليه

از اما ريتم در قرآن على نيست؛  اوزان شعر بيرون است، محسوس است رغم اينكه

ص1386(الكواز، ريتم آيات قرآن انواعى دارد كه به تناسب با معانى آيات به كار.)305،

بگرفته شده است. از جمله ريتم كاررفته در سوره ذاريات ريتم كوبنده است.ههاي

و الذَّارِيات« بيشتر آيات قَسم بر اين ريتم هستند. در سوره ذاريات آيات

وِقْرا*ذَرواً التراً*فَالْحامسي راً*فَالْجارِياتأَم ماتقَسإِنَّ*فَالْم و * إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ

عينَ لَواقو با توجه به اينكه اين آيات صورت ريتم كوبنده آمده به)6-1(ذاريات:» الد اند

شود كه سرعت درباره مسائل مهمى از باورهاى اسالمى مثل معاد است، مشاهده مي

و گذرا تناسب دارد. ها با اشاره ريتم در اين قسم  هاى سريع

 آن از حاصل صوتو جمع ضمير.1-1-2

مد زير جمع بيشتر از ضمير مفرد است؛ لذا در آياتهشدار حاصل از صوت ضمير

ب و تركنا) براي هشدار بيشتر (ارسلنا، نرسل، اخرجنا، وجدنا ه حاصل از ضماير جمع

 كار رفته است:

 ربك عنْد مسومةً* طينٍ منْحجارةً علَيهِم لنُرْسلَ*مجرِمينَقَومٍ إِلى أُرسلْنا إِنَّا قالُوا

 منَ بيت غَيرَ فيها وجدنا * فَما الْمؤْمنينَ منَ فيها كانَ منْ * فَأَخْرَجناللْمسرِفينَ

و الْمسلمينَ .)37-31(ذاريات: اْلأَليم الْعذاب يخافُونَ للَّذينَ آيةً فيهاتَرَكْنا*

 واژگان تكرار از ناشي آواي-1-1-3

ميعربي يك كاركرد زبانتكرار در زبان دهد كه همان انسجام واژگاني شناسي به دست

و براير است. انسجام واژگاني اثر منسجمو كاركرد بالغي تكرا كننده در متن دارد
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معنا، تعظيم، تأكيدرود. براي اين اسلوب، فوايد متعددي چون اهداف متني به كار مي

و غيره بيان شده ج1421سيوطي،:(ر.ك است تعجب، خوف، نسيان، تهديد ص2، ،107-

113(.

تكرار)و الذَّارِيات ذَروا(شود، در آيه ابتدايي سوره ذارياتمي مالحظه طوركه همان

ميژه وا ةذاريو است»ةذاري« جمع»ذاريات« كلمه.خوردبه صورت مصدري به چشم

و» الذاريات«است. در اين آيه گرفته شده»ذرو« از از» ذروا«اسم فاعل اسم مصدري

و» ذرو«ماده  و اين ماده در هر دو كلمه تكرار شده است جلب موجبدرنتيجه است

دركالم تأكيدو با ايجاد موسيقي خاصي، موجبهتوجه مخاطب شد هآي خداي متعال

 است.شده

آي تأكيدتكرار ادات و در و انّما ُتوعدونَ لَصادق«اتمانند انّ و إِنَّ الدينَ*إِنما

و نشان از حتمي ) كه در مورد قيامت هستند،6-5(ذاريات:»َلواقع بودن وقايع قيامت

(ذاريات:»مخْتَلف قَولٍ لَفيإِنَّكُم«همچنين آيه.دادن آن حوادث است عدم ترديد در رخ

قول، بر اختالف قطعي افراد در مورد روز قيامت داللت دارد. تأكيد) با كاربست ادات8

و گار نباشندسازبا يكديگر)شهاي(بخش گويند كه ابعاض سخن متناقضىبه مختلف 

 نويسد:ميدر تفسير آيه فوق� طباطباييعالمه يكديگر را تكذيب كنند.

و يا صدقو ازآنجايى و يا دعوت گفتار كه زمينه كالم اثبات صدق قرآن

مس در وعده�پيامبر مىئهايى است كه از و جزا از له بعث دهد، ناگزير مراد

مى- قول مختلف به،گوييم قطعى نيست البته اينكه ليكن از احتماالت ديگر

سخنان مختلفى است كه كفار به منظور انكار آنچه قرآن- تر است ذهن نزديك

ج1390(طباطبايي، زدندمى،كند اثبات مى ).366ص،18،

 سطح صرفي.1-2

 موضوع، اين. است نهفته آنها سازگاريو كلمات مؤثر انتخابدر سبكي، زيبايي اولين

 الفاظ تنسيق بهترين يافتن صدددركه است قرآني گونهدر شناختيسبك رويكردي

را متفاوتي معنايي هايدگرگوني ساختاري، لحاظاز متمايز تركيبدو بنابراين است؛
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به حاضر زباني تحليلدر.كنندمي بيان و شودمي داده سوق واژگان سطح سوي نيز

كه خواهيم قرار توجه مورد صرفي لحاظازرا ذاريات سوره آيات  داد تا مشاهده شود

.دارد سوره اين سياقبا ارتباطيچهو آورندمي وجودبه معناو اسلوبدر تفاوتي چه

 جمعو افراد.1-2-1

بهاي سبكجنبهيكي ديگر از بهشناسي سطح زباني جاي لفظ جمعه كاربردن لفظ مفرد

 توانمي گيرد، صورت تأملي سورهدر جمعو مفرد هايصيغهدر عكس است. اگرو بر

و جُنوده«مثالً در آيه؛يافت دست زيبايي بالغي نكاتو لطيف معاني به فَأَخَذْناه

وه و مي الْيف مذْناهفَنَب ليمهم» مليم« واژه)40(ذاريات:»م  فرعونرا مفرد آورد با اينكه

آن دليلو هم قوم او با هم از فرمان خدا بيرون رفته بودند. دليل كاربست اين واژه به

پس در اصل؛بوده است فرعوناست كه تمام بدبختي قوم او هم از آثار شوم رهبري

ج1390(ر.ك: طباطبايي، است فرعونمالمت براي  ص18، ج1392پور، / بهرام381، ،7،

.)668ص

ما اللَّيلِ منَقَليالً كانُوا( ذاريات سوره هفدهم آيه معناي مورددرناهمچنين مفسر

 يعني آنها:اند نوشته آيه معناي اين دربارهنامفسر برخي؛دارند اختالفهمبا)يهجعونَ

و جنس صورتبه»ليل« ديگر تعبيربهو بخوابندراشب تمام افتادمى اتفاق كمتر

و عبادتبهو بودند بيداررا بخشىشبهر بنابراين است؛ شده گرفته نظردر عموم

 آنهااز شبانه عبادتو باشند خوابدر تماماًكهرا هايىشبو پرداختندمىشب نماز

.)321ص،22ج،1371 همكاران،و شيرازي مكارم( است بودهكم شود، فوت كلى به

 ماندندمي بيدارراشبِ بيشتر قسمت آنهاكه است اين منظوركه اند آورده ديگر برخي

 همداني، حسيني/16ص،27ج،1411 زحيلي،:ك.ر( خوابيدندميراآناز كمي قسمتو

.)462ص،15ج،1404

راشباز كمىكه استبدان معن باشد،»ليل« همهبه راجع»قليال« اگر حالهر به

آنو خوابيدند مى  معنايش باشد،هاشب همهبه راجع اگرو خواندندمى نمازرا بيشتر



210 

ييز
پا

13
96

مار
ش

/
ة

71/
ي،
جين
ساز
ضي
مرت
ي،
صرت
نن
عبا
ش

س
عبا

دي
كن
ازه
يت
سف
يو

 خواندند.مىشب نماز،شده بيدارهاشب اكثر بلكه خوابيدند،مى شبى كمتركه است آن

كه بعدي آيهبه توجهبا اما؛شدمى فوت آنهاازشب نماز كمترشبى ديگر عبارت به

 مفردبودنو»اسحار« بودن جمع)18: ذاريات(»يستَغْفرُونَ همبِالْأَسحارِو«: فرمايد مي

راهاشباز كمي تعدادكه بود اين منظور اگر زيرا است؛ دوم رأيبر دليل»ليل«

 لفظاز استفاده دليل، اين كننده تقويت كرد.مي استفاده»ليالي«از خوابندمي طوركامل به

و با اين»سحر« جمعكه است»اسحار« هاشب همه آنهاكه دهدمي نشان بيان است

 توجه نكته اينبه بايد. خوابيدندميراآناز قسمتي ولي؛اند بوده بيدار عبادت براي

از استشبدر خوابيدنكم تأكيد براى آيه اينكه داشت آندر مبالغه جهت چندو

 است: بسيار

آن»هجوع« لفظ اول و آن فرار از مبالغه وجوچون در معناي است» نوم«د دارد

ج1407(ر.ك: زمخشري،  ص4، .داردو اين امر داللت بر تأكيد)398،

 دارد. تأكيدبر داللت هجوع آنكهبا»هجوع«به»قليال« واژه كردن اضافه دوم

 است. آرامشو استراحت وقتكه»اللَّيلِ منَو« جمله سوم

بانو( دارد»يهجعون« جمله تأكيدبر داللت مصدريهيا باشد موصولهي»ما« چهارم

.)310ص،12ج،1361 امين اصفهاني،

 فاعل اسم.1-2-2

خالف مقتضاي حال، تعبير از آينده با لفظ اسم فاعل است. يكي از اقسام ارائه سخن بر

لَواقع«در آيه  كار رفتهبه»واقع«اسم فاعل» يقع«جاي فعل به)6(ذاريات:»و إِنَّ الدينَ

ج1389(هاشمي، است  ص1، بر زمان مستقبل، از ذكر»واقع«داللت اسم فاعل.)438،

مي» توعدون«جمله  ج1420عاشور،(ابنشود در آيه قبل فهميده ص27، دليل اين.)9،

و حتمي تأكيدنوع كاربرد نيز   بودن وقوع قيامت است. بر ثبوت

ما«مثال ديگر آيه كريمه محسنين آخذينَ كلَ ذلكانُوا قَب مإِنَّه مهبر مذاريات:»آتاه)

دليل.به كار رفته است» ياخذون«به جاي فعل» آخذين«است كه اسم فاعل)16



ك
سب

ت
ريا

ذا
ره
سو

ي
اس

شن

211 

ن است كه نشان دهد، متقين قابليت تامآدر اين آيه» آخذينَ«كارگيري اسم فاعلهب

و قابل الفاعلية تامدر باب تفضالت، فاعل بايدكهي اخذ چنين نعماتي را دارند؛ چرابرا

ج1369(طيب، باشد القابلية تام ص12، ،269(.

 تنكيرو تعريف-1-2-3

و معرفه يكي ديگر از جنبههب شناسي سطح هاي سبك كاربردن واژه به صورت نكره

در قبال�ابراهيمسوره ذاريات آمده است كه همسر حضرت29زباني است. در آيه 

ميدشنيدن مژده فرزن في«فرمايد: دارشدن رَأَتُهام َلترَّةٍَفأَقْبص قاَلت و فَصكَّت وجهها

قيمع وزجابراهيممعناي آيه به اين صورت است كه همسر)29(ذاريات:»ع�

مي حالي در و گفت،كشيدكه فرياد و به صورتش زد مى[روى آورد زايم چگونه من

.»پيرزنى نازا هستم كه] حالىرد

و ناتوان، به و ناتواني دليلعجوز به معناي پير (راغبش در بيشتر كارهاستا عجز

ص1424اصفهاني، ازيابه معن» عقم«و عقيم از)548، و يبوستى است كه مانع خشكى

و به زنى نازا كه نطفه نمى .)579ص(همان، گويندمى» عقيم«پذيرد، پذيرش اثر است.

و سال همسر حضرت بيانگر اين مطلب است كه باردار موضوعاين شدن زني در سن

وو با درنظر�ابراهيم گرفتن اين مطلب كه در ايام جواني نيز عقيم بوده، امري عجيب

و به همين دليل در اين آيه شگفت ببه» عقيم«انگيز است ؛كار رفته استه صورت نكره

ب بههلذا و شگفتكاربردن واژه  آوري امر داللت دارد. صورت نكره داللت بر بزرگي

في«در آيه و عيونٍ إِنَّ الْمتَّقينَ نَّاترا نكره» عيون«و» جنات«)15(ذاريات:»ج

و الم) آورده و منزلت آن اشاره نموده،،(بدون الف براى اين است كه به عظمت مقام

(طباطبايي، توصيف كنند بتوانند با زبانى نيست كه اشخاص بفهماند وضع بهشت طور

ج1390 ص18، ،368(.

ياد» العقيم«با لفظ،از بادي كه براي هالكت قوم عاد فرستاده شده است41در آيه

في«شده است:  وقيمالْع الرِّيح هِملَيع بادى» الرِّيح الْعقيم«.)41(ذاريات:» عاد إِذْ أَرسلْنا
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و حامل ابر نباشد؛ است كه آبستن بى كننده درخت و نفع، بلكه آثار يعنى بادى خير

و عذاب بود. وجه تسميه آن به عقيم اين است كه آن باد ايشان را مستأصل  غضب

و نسل ج1363عبدالعظيمي،(شاه شان را قطع نمود ساخت ص12، يف حرف تعر.)275،

الم« و كه دهنده بر سر عقيم نشان» الف ن باد براي آن قوم آشنا بودهاياين امر است

و عقوبت خلف وعده را به ايشان داده است؛ و عذاب، وعده عذاب زيرا قبل از طوفان

و بدين جهت در مورد قوم عاد كلمه   كار رفته است.هب» العقيم«است

 معلوم فعل جايهب مجهول فعل.1-2-4

بهاي سبكيكي ديگر از جنبه بهكاربردنهشناسي سطح زباني فعل جاي فعل مجهول

إِنَّما«در سه آيه وفور استفاده شده است؛ مثالً معلوم است. در اين سوره از اين جنبه به

يفْتَُنون«،)5: ذاريات(» لَصادقُتوعدونَ علَى النَّارِ مه موو)13(ذاريات:»ي»ماءي السف و

ُتوعدونَ و ما قُكُمو در اين افعال به)22(ذاريات:» رِز صورت مجهول آورده شده است

و مفعول به جاي آن قرار گرفته است رسد به دليل به نظر مي.آيات فاعل حذف شده

و وعده آن است، فاعل اين  و همچنين كانون بحث سوره كه در مورد قيامت اهميت

و جمالت به صورت مجهول آمده است تا اهميت موضوع  جمالت ذكر نشده است

 تر شود.اياننم

 سطح نحوي.1-3

و پيوستههمبه اجزاياز متشكل نحوي ساختار  هايابزار طريقاز پيوستگي اين است

مي جايگزينيو حذف ارجاع، قبيلاز پيوستههم به  ساختاردر تغييرات. پذيردصورت

و در ذيل به نمونه.شودمي سبكي هايدگرگونيبه منجر جمالت نحوي هاي اين تغيير

يمكننقش آنها در معاني اشاره مي

 اسميه جمله.1-3-1
و كانون تأثيركاربردن جمله به صورت اسميه يا جمله فعليه در معناي آن جملههب دارد

مطلب استفاده شده تأكيدكند. در سوره ذاريات از اين جنبه براي معنا را عوض مي

و دومي:ه استدو بار با دو وضعيت پاياني آمد» سالم«كلمه مثالً؛است اولي منصوب
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قَوم منْكَرُونَ(مرفوع المالماً قالَ سفَقالُوا س هلَيع » سالماً«كلمه.)25(ذاريات:) إذْ دخَلُوا

بهاين به طورضمني دليل منصوب شده است كه مفعول يك جمله محذوف است كه

»لِّغُكمي» نُب ف«شود كه مشتمل است بر از آن فهميده عل+ ضمير متصل دوم فاعل+

فرستنده اين».نُبلِّغُك سالماً«شكل خواهد بود: جمله كامل به اين بنابراين». شخص

صورتبه» سالم«با اين حال همان كلمه؛تحيت هنوز در اين جمله مشخص نيست

اي مرفوع آمده است به دليل اينكه مبتداي يك خبر محذوف است؛ بنابراين جمله

به» سالم«باشد. از نظر معناشناسي، كاربرد» سالم عليكم«و خبر بايد مشتمل بر مبتدا

و در عين حال،هعنوان يك اسم در حالت رفع نشان احترام بيشتري به مخاطبان است

گو واردو است كه در اين گفت� ابراهيمگويي از سوي نمايانگر تداوم فعل تحيت

ص1390(عبدالرئوف، شده است  ،151-152(.

با جمله�ابراهيمدرود گفتند؛ ولى�ابراهيمه به فرشتگان با جمله فعلي بنابراين

و جمله اسمي و دوام داللت دارد؛ هماناسميه پاسخ داد ه بر كه جمله فعلي گونهه بر ثبوت

ج1389(هاشمي، حدوث ص1، را نشان� اين نوع تعبير اخالق ابراهيمى.)120،

م مى مى حترمانهدهد كه سالم را با عبارتى و زيباتر پاسخ گويد. خداى متعال در جاى تر

ِبأَحسنَ منْها أَو ردوها بِتَحيةٍو إِذا حييتُم«ديگر فرمود:  نكته ديگر.)86(نساء:»فَحيوا

قوم«بدون هرگونه حرف عطف آمده است:» سالم«پس از كلمه بالغى اين است كه

ب» منكرون كه�ابراهيمرساند كه اين سخن تا اين مطلب را (حديث است با خود

و به زبان نياورده است ج1390(طباطبايي، نفس) گفته ص18، ،377(.

 استفهام.1-3-2

 مستقبل زماناز فقط،آنباو رودمي به كار پرسشو استفهام برايكه است اسم»أيان«

،1ج،1421سيوطي،( است كرده يقين نظر اينبه مالك ابنكه گونه همان؛شودمي پرسش

 بزرگو انگيز هراس پرسش، مورد چيزآنكه دارد كاربرد جاهاييدر فقطو)484ص

ج1389 هاشمي،( باشد با كه)12: ذاريات(»الدينِ يوم أَيانَ يسئَلُونَ« آيه در)153ص،1،
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 شده پرسش است، تفخيماز برخوردارو مهمو بزرگ بسيار مسئلهكه قيامتاز»أيان«

.است موضوع اين اهميتهنشانكه است

 سطح ادبي.2

و يكي ديگر از سطوحي كه در سبك شناسي متون مورد توجه است، سطح ادبي است

و نظر خواننده را به خود جلب كرده  سطح ادبي موجب جذابيت هرچه بيشتر متن شده

ميو خوانده از خواندن اين در ذيل به عوامل ايجاد اين برد. گونه متون لذت بيشتري

 كنيم.سطح اشاره مي

 ترادف.2-1

دادن تفاوت معنايي يكي از صنايع ايجاد كاربردن واژه مترادف در سوره براي نشانهب

كار رفته است كه در باديهب» جرم«و» ذنوب«بالغت است. در سوره ذاريات دو واژه 

به،امر مي مترادف ذَنُوبِ أَصحابِهِم فَإِنَّ للَّذينَ«:رسد نظر ذَُنوباً مثلَ ظَلَموا

إِنَّا أُرسلْنا إِلى«و)59(ذاريات:» فَاليستَعجِلُونِ  فارس ابن.)32(ذاريات:»َقومٍ مجرِمين قالُوا

كه» ذنب«براي در اصل» ذنب«سه اصل بيان كرده است. مقصود از سه اصل اين است

و ميان اين سه معنا هيچ رابطه اي وجود ندارد. به سخن داراي سه معناي مستقل بوده

بي» ذنب«ديگر واضع يا واضعان نخستين، واژه  ارتباط با هم وضع را براي سه معناي

وؤم.2؛جرم.1:اندكرده و نصيب3؛قسمت انتهاي يك چيزخر فارس،(ابن . بهره

ص1404 ،361(.

گفته اعتقادي به استقالل سه معناي پيش راغب اصفهاني، فارس ابنخالف اما بر

و به  راغبو معنا برگردانده است. به نظر درستي هر سه معنا را به يك اصل نداشته

دم حيوان بوده»ذَنَب«،كه يك كاربرد حسي است» ذنب«كاربرد ماده تريناصلي و بر

و غيرحسي از طريق مجاز؛ سپس ديگرشده استاطالق مي و استعاره از معاني حسي

و عقبت گرفته استهمين معناي اصلي نشئ اى هم با واژه ماندهو هر چيز خوار
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، كنايهندا روان مردم؛ يعني آنها دنباله»القومنَابأَذْهم«گويندمى.تعبير شده است»ذَنَب«

و خرد است از كم « مايگى عقل .بذَانهاى كوهستانى استعاره يعنى آبراههطوربه» التِّلَاع م

ص1424اصفهاني،(راغب آيد كه در اثر ريزش سيل به وجود مى ،331(.

دم حيوان بوده است؛ سپس از روي مجاز» ذنب«كه گفته شد، معناي اصلي چنان

آب»ذَنوب« ميرا بر مقدار اطالق،اندكشيدهموجود در هر يك از دلوهايي كه از چاه

و از اينجا كرده و نصيب به كار رفته است. گويا چنين بوده» ذنوب«اند در معناي سهم

مياست كه هر دلو آبي كه از چاه مي و سهم وي تلقي كشيدند به كسي اختصاص يافته

 نويسد:مي راغب.شدمي

و به اعتبار طوراستعارهبه» ذَنْب« و ناگوار است در هر كارى كه عاقبتش ناروا

ب از به اعتبار نتيجه» ذنب«روى واژه ازاين؛كار رفته استه دنباله چيزى اى كه

( گناه حاصل مى و سياست ناميده شده است و تنبيه .)همانشود، بدفرجامى

كه» ذنب«در كتب لغت، در استعماالت واژه يعني؛»ذَنَّب الضب«آمده است

كه خودش داخل سوراخ درحالي،سوسمار در اوج گرما دمش را از سوراخ بيرون كرد

به.بود و دمش مار يا حيوان ديگري را زد، آمده است همچنين به معناي سوسمار با

مي»مذَنَّب«چنين سوسماري  ميگفته بستند شود. همچنين به طنابي كه با آن دم شتر را

به.)391ص،1ج،1414منظور، ابن(گويندمي»ذناب«د تا با دمش به راكبش نزن بنابراين

دم» ذنب«رسد نظر مي و چون اين زدن با در اصل به معناي زدن با دم بوده است

مي عكس و تنبيهي را از طرف مقابل موجب شده است، در معناي آن العملي تقابلي

د و بر هر عملي اطالق شده كه باتوسعه داده شده ور رابطه فرد ديگري بوده

و مجازاتي او را به دنبال داشته است. نتيجه آنكه ذنب در فرهنگ عكس العمل تنبيهي

شود كه اوالً اين عمل در ارتباط با شخص ديگري بوده عربي به هر عملي اطالق مي

و مجازات ثانيا اين عمل، عكس؛است بر» مذنب«العمل طرف مقابل را براي تنبيه

و به دن ،»جرم«،»اثم«هايي چون را از واژه» ذنب«بال داشته باشد. اين معنا، واژه انگيزد

مي» معصيت« گرچه ممكن است همه اين مفاهيم در مصداق معيني؛كندو... جدا
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و از جهت ديگر؛مشترك باشند يعني اينكه عمل خاص، از يك جهت مصداق ذنب

ص1390حسيني،(طيبباشد»معصيت«و از جهت سوم مصداق» اثم«مصداق  ،236(.

از» جرم«درباره معناي و چيدن ميوه نيز بايد متذكر شد كه معناي اصلي جرم، قطع

ص1424(راغب اصفهاني، درخت است نيز اصل معناي واژه مجمع البيانصاحب.)192،

كه»قطع«ىابه معن» جرم« و آورده است كنندهى قطعابه معن»مجرم«معرفي كرده

ب و كافران بدين جهت كه رشته ايمان را با كفر قطع كردهه باطلوسيله واجب اند، است

ج1372(ر.ك: طبرسي، اندمجرم ناميده شده ص9، ،238(.

و گناه قاموسصاحب و آن قطع است جرم فقط يك معنا دارد قرآن نيز آورده كه

و رحمت خدا قطع مي و را بدان سبب جرم گويند كه شخص را از سعادت كند

و راه صحيح،يمگويگناهكار را مجرم مي و سعادت زيرا در اثر گناه، خود را از رحمت

ج1412(قرشي، كند انسانيت قطع مي ص2،  قَومٍ إِلى أُرسلْناإِنَّا قاُلوا«در آيه.)28،

و ايشان به معناي قطع»جرم«نيز مشخص است كه)32: ذاريات(»مجرِمين كردن است

خ و بدين لحاظ مرتكب افعال خالف رشته ايمان ود را با خداي سبحان گسسته

 اند. شريعت االهي شده

هايي تفاوت»جرم«و» ذنب«با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه در معناي دو واژه

و به كه بيان طوريبه؛هستنداتوان گفت كه هر دو به يك معنطوركامل نمي وجود دارد

» جرم«ولي؛م آن تنبيه از طرف شارع را به دنبال داردشد، ذنب فعلي است كه انجا

» ذنب«همان انقطاع است كه موجب انجام افعال خالف شريعت شده كه منجر به

 شود. مي

 تكرار.2-2

فَفرُّوا( تكرار شده است»مبينٌنَذيرٌ منْه لَكُمإِنِّي«سوره ذاريات جمله52و51در آيات

إِنِّي إِلَى اللَّهال لَكُم و * نَذيرٌ مبِينٌ نْهبِينٌميرٌ منَذ نْهم إِنِّي لَكُم ).تَجعلُوا مع اللَّه إِلهاً آخَرَ

كه اين احتمال وجود طوريبه؛ده بالغي استفوق در اين سوره داراي فايتكرار جمله
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آ دارد كه آيات قبل از آيه پنجاهم دعوت به اصل به ايمان خدا مى و دعوت51يهكند

نَذيرٌ مبِينٌإِنِّي«تكرار جمله اين بنابر؛به يگانگى ذات پاك او نْهم به» لَكُم در يك مورد

د»انذار«عنوان  و در مورد و بر ترك ايمان به خداست يگر انذار در برابر شرك

و به اين ترتيب هر كدام اشاره به مطلب جداگانه دوگانه (ر.ك: مكارم اى است پرستى

و همكاران، ج1371شيرازي ص22، بر بحث تأكيدگونه تكرار اين جمله بدين.)378،

 وحدانيت خداي متعال دارد. 

 تضاد.2-3

 فرعونبه نوعي در سخنان)39(ذاريات:»مجنُونٌ أَو ساحرٌ قالَوبِرُكْنه فََتولَّى«در آيه

بهكه فرض هر دو در كنار طوريبه؛تضاد وجود دارد مي همديگر بعيد رسد. اين نظر

 است؛ از روي لجبازي بوده� موسيبه فرعونآيه بيانگر اين مطلب است كه تهمت 

و جنون با هم تضاد دارند. و جنون اشاره چون سحر در اين آيات به دو تهمت سحر

نسبت داد. اين دو تهمت متضادند؛ چون جادوگر� موسىبه فرعونشده است كه 

مىنه تنها ديوا لطيف تواند با انجام اعمال نه نيست، بلكه انسان بسيار باهوشى است كه

ج1387(رضايي اصفهاني، شناختى خود مردم را بفريبد روانو با قدرت .)353ص،19،

»مجنُونٌ أَو ساحرٌ قالُوا إِالَّرسولٍ منْ قَبلهِم منْ الَّذينَأَتَىماكَذلك«همچنين آيه

و مجنون خطابداللت دارد اين مطلب بر)52: ذاريات( كردن رسوالن، كار كه ساحر

 هميشگي آنها بوده است. 

 ايغال.2-4

اي است؛ اما بدون آن نمودن كالم به عبارتي كه مفيد نكته ايغال عبارت است از ختم

ص1434(تفتازاني، عبارت نيز معناي جمله كامل است  رب«در آيه.)495، َفوو ماءالس

أَنَّكُم تَنْطقُونَ إِنَّه لَحقٌّ مثْلَ ما از» تَنْطقُونَأَنَّكُمما مثْلَ«عبارت)23(ذاريات:»اْلأَرضِ

 واقع انسان سامعهيا باصرهدر خطا گاهى چراكه؛گويدمى سخن اشيا ترين محسوس
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 گفته سخن كند احساس انسانكه ندارد راه خطايىنچني گفتن سخندر اما؛شود مى

 شما گفتن سخنكه اندازه همان: گويدمى قرآن لذا؛باشد نگفته سخن كه درحالى است،

است گونه همين نيز الهى هاى وعدهو رزق،دارد واقعيتو است محسوس برايتان

ج1371(مكارم شيرازي،  ص22،  تثبيتو تحققبر تأكيد؛ بنابرايناين جمله براي)337،

.داللت دارد)22(ذاريات:)ُتوعدونماو رِزقُكُم السماءفيو(خداوند وعده

 مجاز.2-5

بشارت� ابراهيممالئكه به حضرت)28(ذاريات:»عليمٍ بِغُالمٍ بشَّرُوهو»در آيه

 علماىاز بعضى نظربر بنا-مذكر فرزندانىامعنبه تنها فرزندي را دادند. واژه غالم

 است، زندگى اصلكه نشاطاز اخص معنايى كلمه اين مادهدر« بلكه نيست،-لغت

»غلمه«و افتاد هيجانبه شهوتاز يعنى غلم شودمى گفته سبب همينبهو دارد وجود

به همينبهو است ماده روىبرنر جستن شهوتىامعن به  تازه مذكر جوان جهت

(مدرسي،»استاو زندگى شدن كاملازاى نشانهكه شودمى اطالق غالم برآورده سبيل

ج1419 ص14، ،47(.

به با توجه به اين نكته مي توان گفت كه اين آيه عالوه بر اينكه بشارتي است

در مورد فرزنددارشدن، بيانگر اين مطلب است كه او تا جواني�ابراهيمحضرت 

شد همان-زيرا؛اين فرزند را خواهد ديد داشتن،در معناي كلمه غالم-طوركه گفته

و با گذشت زمان  و همچنين فرزند از بدو تولد كه عليم نيست توان جنسي مالك است

مي به اين داللت بر گسترش زماني است كه با زمان يابد. فعل بشارت توانايي دست

و داراي مجاز است.  و الزمه� ابراهيمگسترش يافته است به سن پيري رسيده بود

آن است كه به سرنوشت فرزند كوچكش بيمناك باشد. بافت سخن، گسترش پدر پير 

به اينكه فرزندش� ابراهيمبخشي زماني در داللت مجازي را به خاطر اطمينان

و دانا خواهد شد، اقتضا مي ص1387(الراغب، كند بزرگ ،92(.
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 اسلوب حكيم.2-6

مياي غير از گونهاسلوب حكيم، برخورد با مخاطب است به و بر دو آنچه انتظار كشد

 شيوه است:

و پاسخ.1  كه نپرسيده است. به پرسشيدادن رهاكردن پرسش مخاطب

مياز كردن سخن گوينده بر غير حمل.2 ميآنچه او قصد و و اين كار كند خواهد

د ج1389(هاشمي، اده شودبراي اين است كه به مخاطب هشدار ص2، ،306(.

يفْتَنُونَ يسئَلُونَ أَيانَ« در آيات علَى النَّارِ مه موي * )12-13(ذاريات:»يوم الدينِ

از؛ال اول استؤس پاسخ»يفْتَنُونَ النَّارِعلَى هميوم«جمله به اين شكل كه مخالفان

سپرسزمان بر پايي قيامت مي و قرآن به جاي پاسخ به ال آنها در مورد زمان قيامت،ؤند

مي،عذاب آنها در روز قيامت اشاره كردهبه مسئله  فرمايد آن روز، زماني است به تهكم

به كه شما بر آتش عذاب مي و زمان دقيق آن را و اين سبك صراحت بيان نمي شويد كند

 كنندگان است. عالوه بر اينكه موجب زيبايي ادبي متن شده است، هشدار به پرسش

و قصر.2-7  حصر

و قصرهايكي ديگر از جنبه ي زيبايي ادبي در سوره ذاريات استفاده از قاعده حصر

مي است كه در سبك درشناسي بدان توجه  زوجينِخَلَقْناء شَي كُلِّمنْو« آيه شود.

لَّكُمجمله)49: ذاريات(»تَذَكَّرُونَ لَع»نْوكُلِّ م شَي مقدم شده است.»خَلَقْنا«بر فعل»ء

كهمياين انحصار  و دوگانگي هستندياشيا تمام رساند اما در ادامه؛جهان داراي زوج

 يگانهو واحد جهان، خالقكه كندمىامعن اين متذكررا انسان»تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم« جمله

 همكاران،و شيرازير.ك: مكارم( است مخلوقات هاى ويژگياز دوگانگىكهراچ؛است

و آيه براي رساندن اين مفهوم به زيبايي از اين اسلوب بهره برده)377ص،22ج،1371

 است.

و با بررسي سطح ادبي در سوره ذاريات مشخص مي شود كه استفاده از صنايع بيان

هاي هنري اين سوره مباركه شده است، همگي در بديع عالوه بر اينكه موجب زيبايي

و بالغت  و موجب شيوايي  آن شده است.خدمت مقصود آيات بوده
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 سطح فكري.3

و از در سطح فكري، با استفاده از تصويرسازي كه از شاخص هاي برتر قرآن است

و جمله روش و برانگيختن عواطف هايي است كه در قرآن از آن براي اقناع مخاطب

و يكي از ابزارهايي است تصويرسازي انفعاالت دروني افراد بشر بهره گرفته شده است

و مناظر  كه از آن در جهت تعبير از مفاهيم ذهني حاالت نفساني، اتفاقات محسوس

و همچنين براي  وتعبير از نمونهاين مقصود  الي انساني استفاده شده است.اهاي

 نويسد:مي سيد قطب

و اين كتاب از اين تصوير آفريني در بسياري از آيات قرآن كريم مشهود است

و تصاويري آفريده شده كه براي  جهت نيز معجزه است؛ چراكه با الفاظ

را ابزاري ارزشمند در سبك قرآن» تصوير فني«همگان قابل درك است. وي 

او مي و به نظر در» تصوير فني«داند و سازنده عبارت است از آن ابزار باارزش

(قطب،  ص1359اسلوب قرآن ،58(.

فكري را در سوره مباركه ذاريات-هاي هنري از آفرينشهايي به معرفي نمونه نونكا

 پردازيم. مي

 تشبيه باد عذاب به نازايي.3-1

تَذَر منْ شَي«در آيات علَيهِم الرِّيح الْعقيم * ما إِالَّ جعلَتْهو في عاد إِذْ أَرسلْنا هلَيع أََتت ء

قوم عاد پرداخته شده است. بادي كه براي عذاب به عذاب)42-41(ذاريات:»كَالرَّميمِ

ميهاي منجمدشدهايشان فرستاده شد، آنان را مانند استخوان اما در مورد؛داداي قرار

ت و زشتاام مشهور تصويري نازايي،يرعبتشبيه باد عذاب به نازايي بايد اشاره كرد كه

و چون باد، حامل ابر است كه موجب باران، ندارد تمايلآنبه آدميكهاست آور نفرت

و روزي است بر؛بركت بي خالف انتظار، باد فرستاده ولي و شده براي آنان، بهره

و باران به همراه ندارد، بلكه حامل مرگ بي حاصل است. نازاست چون با خود زندگي

اشو ويراني است. تصوير نازايي با تصوير استخوان پوس اره به يده در اين بافت،

و نابودي منازلشان دارد. شدت ويرانگري به مرده يافتن زندگي پايان اي تشبيه شده شان
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و است كه منجمد شده است. بدين ترتيب مرده مانند استخوان شده با تصوير باد نازا

بر بي وو ويراني شدت حاصل داللت  تهديد بيان شده است. قصدبه هالكت دارد

و عدم دلبستگي به دنيا.3-2  حركت به سوي خدا

دادن انسان به مواهب طبيعت از جمله سطوح فكري مشهود در سوره ذاريات، توجه

و فرشتگان شروع سوره كه با قسم به بادها، ابرها، كشتيياست. اين موضوع از ابتدا ها

ميشده است كه  هاي از راه كه يكي چنان دهد، نمايان است؛ اهميت اين امور را نشان

 آيات اْلأَرضِفيو« هاي خلقت بيان شده استخداشناسي نيز توجه به شگفتي

اشاره شده ها در آسمانو در ادامه به وجود رزق تمامي انسان)20(ذاريات:»للْموقنين

.)22(ذاريات:»ُتوعدونماو رِزقُكُم السماءفيو« است

خطا كار در سوره نيز به نحوه نابودي آنان با نيروهاي طبيعتر بيان عذاب اقوامد

انداختن،گل جنساز هايىبا ارسال سنگ لوطمانند نابودي قوم؛اشارت رفته است

ب و لشكريانش در دريا، نابودي قوم عاد به فرعون و قوم ثمود صاعقه بياناوسيله باد

 شده است. 

درميشده گرچه آيات عذاب اقوام ياد تواند داللتي بر عدم دلبستگي به دنيا باشد،

برخي پرداخته شده است. در آيات بعديادامه با صراحت بيشتري به اين موضوع 

 اْلأَرضو* لَموسعونَإِنَّاو بِأَيد بنَيناها السماءو«هاي دنيا بيان شده است: زيبايي

-47: ذاريات(»تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم زوجينِخَلَقْناء شَي كُلِّ منْ*و الْماهدونَ فَنعمفَرَشْناها

49(.

 دنيوي زندگيدر بشربر خداوند مهمو جذاب بسيار نعمتسهبه آيهسه اين

:كندمي اشاره

؛آن دادن گسترشو آسمان ساختن.1

؛زمين گسترانيدن.2

.چيزهر براي مادهونر قراردادن.3
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 بشر براي عالم ايناز جذاب بسيار تصويري درمجموع نعمتسه اينكه پيداست

 توسعه حالدرو يافته گسترش آسمان. كندمي زيادآنبهرااو رغبتو آوردمي فراهم

كهايصحنه زوج صورتبه موجودات خلقو گسترده بسيار زمينيو  فريبندگي است

 اينبه خداوند مقابل،در. كندمي جذب خود سويبهرااوو دارد بشر براي بسياري

از بازماندن موجب نبايد فريبندگي اينو گريختآناز بايدكه كندمي اشاره نكته

به.)50(ذاريات:»مبِيننَذيرٌ منْه لَكُم إِنِّي اللَّه إِلَىفَفرُّوا«:شود خدا سويبه حركت

 بشر جستن دوري موجب بايد دارد، جذابيت بشر براي عالم اين صحنهكه اندازه همان

و اند كرده فرض خود براي مقصدرا عالم اين صحنه آدميانرو ازاين؛بشودهمآن از

نيا،(ر.ك: قائمياست آورده فرار اين مقصد عنوانبهرا خودش دليل همينبه خداوند

ص1390 و قرارندادن اين مفهوم با آيات پاياني سوره مبني بر شريك.)604، براي خدا

و رزاقيت خداي متعال نيز   شده است. تأكيدبيان هدف خلقت موجودات

 گيري نتيجه
 موجب امر اينكه استآن ادبي اعجاز كريم، قرآن اعجاز هايجنبه ترين مهماز يكي

و رشدبا. گيرد قرار شناسانزبانو اديبان توجه مورد ديربازاز كريم قرآناست شده

به اسالمي دانشمندان كاربردي،و تئوري هايحوزهدريشناختزبان مباحث گسترش

پيدر،ردهك بررسي دقتباراآن هايشيوهو قوانينو پي برده دانش اين هايارزش

 ايندر هدف، اين راستايدر. هستند كالم ترينبليغ عنوانبه كريم قرآندرآن اجراي

پس از تحليل.است شده پرداختهذاريات سوره شناختيسبك تحليلبه نوشتار

مي شناختي سبك عنوان زير شرح به پژوهش را از حاصل نتايج توانسوره ذاريات،

 كرد:

و خواننده و صوت حاصل از آنها در جلب توجه مخاطب و تأثيركلمات دارد

 انگيزدمي بر واكنش شنونده جان در ايقاعو ارتباط تنگانگي با معناي آيات دارد. آهنگ

ميگذارد كه از نمونهاثر مي مخاطبدرو توان به شروع سوره با ريتم كوبنده هاي آن

 اشاره كرد كه نوعي هشدار باش به شنونده است.



ك
سب

ت
ريا

ذا
ره
سو

ي
اس

شن

223 

و هدفكاربست جمله و اسميه در سوره داراي نكات بالغي كه مند هاي فعليه است

مياز آن   جملهبا اشاره كرد كه فرشتگان� ابراهيمبه سخن فرشتگان با توان جمله

هاسمي جملهو داد پاسخهاسمي جملهبا� ابراهيم ولى گفتند؛ درود�ابراهيمبههفعلي

 اخالق تعبير، نوع اين. حدوثبرهفعلي جملهكه گونه همان دارد؛ داللت دوامو ثبوت بر

.گويدمى پاسخ زيباتروتر محترمانه عبارتىبارا سالمكه دهدمى نشانرا ابراهيمى

 همگي اين سوره مشاهده شد، در كه معرفهو نكرهو مكرّروو جمع مفرد كلمات

و در معناي آيه يا در اليه براي مثال واژه؛دارد تأثيرهاي معنايي داراي نكات دقيق است

ب� ابراهيمدرباره همسر حضرت» عقيم«  رفته است كه داللت كاره به صورت نكره،

و نشان داللت آوري شگفتو بزرگي بر شدن زني دهنده اين مطلب است كه باردار دارد

و سال ايشان امري عجيب است  تعريف همين واژه در مورد قوم عاد، با حرف.به سن

 قبل زيرا؛است بوده آشنا قومآن براي باد اين دهدمي كار رفته كه نشانهب»المو الف«

.است داده ايشانبهرا وعده خلف عقوبتو عذاب وعده عذاب،و طوفان از

بايدر جمله اگر است اسلوبيو بالغياينكته آن وراي در باشد، كار رفتهه استفهام

صورت» ايان«است. در سوره ذاريات پرسش از قيامت با هماهنگ گوينده هدفو با

و  و شودمي استعمال تفخيم جايدر تنها»أيان«پذيرفته و اين امر، بيانگر اهميت

 در واژگانرو هميناز؛است خاصي معناي داراي واژههر عظمت روز قيامت است.

ادا كنند كه كامالً،است آن دنبال به متن كه را معنايي تا گيرندمي قرار خود خاص مكان

 مشاهده شد.» ذنب«و» جرم«اين امر در تفاوت معنايي دو واژه 

ذ ايغال، مجاز، اسلوب حكيم، هايي مانند طباق،آرائهاريات از در سطح ادبي سوره

و و انتقال معاني استفاده شده است. تكرار با فكري، سطحدرايجاز جهت زيبايي كالم

و عذاب به و عيني، مخاطبهاتصويركشيدن نعمات  فضايدررا به صورت محسوس

كه تداعي ذهندرراآن شفافيتو وضوحباتا دهدمي قرار توصيفي لمسو حس كند

و از جمله مي و همچنين مفهوم حركت به سوي خدا توان به تشبيه باد عذاب به نازايي

 عدم دلبستگي به دنيا را نام برد.
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و مĤخذ  منابع
 قرآن مجيد.*

و التنويرعاشور، محمدطاهر؛ ابن.1 جالتحرير التاريخ مؤسسة، بيروت:27؛

ق.1420العربي، 

االعالم االسالمي، مكتبة؛ قم: اللغةمعجم مقاييس فارس، احمد بن فارس؛ ابن.2

ق.1404

جلسان العربمنظور، محمد بن مكرم؛ ابن.3 ق.1414، بيروت: دار صادر،10؛

جمخزن العرفان در تفسير قرآنامين، نصرت بيگم؛.4 ، تهران: انتشارات12؛

.1361نهضت زنان مسلمان،

و ديگران؛.5 و معاصرهاتجاهابركات ؛ دمشق: انتشاراتت نقديه حديثيه

م.2004دانشگاه دمشق،

جشناسي يا تطور نثر فارسيسبكبهار، محمدتقي؛.6 چ1؛ ، تهران: انتشارات5،

.1369اميركبير،

جتفسير نسيم حياتپور، ابوالفضل؛ بهرام.7 .1392، قم: انتشارات آواي قرآن،7؛

مفتفتازاني، سعدالدين؛.8 ؛ بيروت: دارالكتب تاح العلومالمطول شرح تلخيص

ق.1434، العلمية

؛ ترجمه سيدابوالفضل تأويل واژگاني قرآن كريمحامد الصالح، حسين؛.9

.1390سجادي؛ اراك: انتشارات دانشگاه اراك،

في:في النقد العربي الحديث االسلوبيةحربي، محمد عبدالمنعم؛.10 دراسته

و التوزيع، للدراس موسسة الجامعيةتحليل الخطاب؛ بيروت:  و النشر م.2003ات

دو فصلنامه قرآن؛»شناسانه سوره مريمبررسي سبك«حسنعليان، سميه؛.11

ششناخت و زمستان2، سال سوم، .1389، پاييز
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، تهران: لطفي،15ج؛قرآن تفسيردر درخشان انوار محمد؛ همدانى، حسينى.12

.ق1404

 عدنان تحقيق صفوان؛ القرآن ألفاظ مفردات محمد؛بن حسين اصفهانى، راغب.13

.1412داوودى؛ بيروت: دارالقم،

؛ ترجمه سيدحسين كاركرد تصوير هنري در قرآن كريمراغب، عبدالسالم احمد؛.14

.1387سيدي؛ تهران: انتشارات سخن،

و رافعي، محمدصادق؛.15 ؛ بيروت: دارالكتب العلميه، بالغة النبويةاعجاز القرآن

ق.1421

جسير قرآن مهرتفرضايي اصفهاني، محمد علي؛.16 و علوم19؛ ، قم: پژوهشهاى تفسير

.1387، قرآن

و الشريعةتفسير المنير في زحيلي، وهبه؛.17 جو المنهج العقيدة ، دمشق: دارالفكر،27؛

ق.1411

 األقاويل عيونو التنزيل غوامض حقائقعن الكشافعمر؛بن زمخشري، محمود.18

ق.1407العربي، الكتاب دار بيروت:،4ج؛التأويل وجوه فى

جاالتقان في علوم القرآنالدين؛ سيوطي، جالل.19 العربي، دارالكتاب، بيروت:2و1؛

ق.1421

جعشرى اثنى تفسير حسين؛ عبدالعظيمى، شاه.20 .1363ميقات، تهران:،12؛

.1372؛ تهران: انتشارات فردوسي، شناسيسبكشميسا، سيروس؛.21

و ديگران؛.22 با«صدقي، حامد ، فصلنامه لسان مبين؛»شناسيسبكرابطه علم معاني

ش .1391، تابستان8سال سوم،

جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين؛.23 چ18؛  مؤسسة، بيروت:2،

.1390 للمطبوعات، األعلمي

جمجمع البيان لعلوم القرآنطبرسي، فضل بن حسن؛.24 ، تهران: انتشارات9؛
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.1372ناصرخسرو،

؛ قم: پژوهشگاه درآمدي بر دانش مفردات قرآنطيب حسيني، سيدمحمود؛.25

و دانشگاه، .1390حوزه

جالقرآن تفسيرفي البيان اطيب عبدالحسين؛ طيب،.26 .1369تهران: اسالم،،12؛

(تحليل زباني)؛سبكعبدالرئوف، حسين؛.27 ترجمه پرويز شناسي قرآن كريم

.1390،�آزادي؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق 

مح.28 هاي ادبيات فصلنامه پژوهش؛»شناسيسير تحول سبك«مدتقي؛ غياثي،

شمعاصر جهان ،1،1373.

و اجراءاتهفضل، صالح؛.29 م.1998؛ القاهره: دارالشروق، علم االسلوب

نصنيا، عليرضا؛ قائمي.30 و انديشه بيولوژي ؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

.1393ديني،

 انديشهو فرهنگ پژوهشگاه انتشارات:تهران؛قرآن شناختي معناشناسي ـــــ؛.31

.1390 ديني،

جقاموس قرآن اكبر؛ قرشي، سيدعلي.32 ق..1412، تهران: دارالكتب االسالميه،2؛

، ترجمه محمدعلي عابدي؛ تهران: نشر هاي هنري در قرآن نمايشسيد قطب؛.33

.1359انقالب،

؛ ترجمه سيدحسينشناسي اعجاز بالغي قرآن سبكالكواز، محمد كريم؛.34

.1386سيدي؛ تهران: انتشارات سخن،

جمن هدي القرآنمدرسي، محمدتقي؛.35 ق.1419، تهران: دار محبي الحسين،14؛

و همكاران؛ شيرازى، مكارم.36 جنمونه تفسير ناصر چ22؛  الكتب تهران: دار،10،

.1371 اإلسالميه،

چجواهر البالغههاشمي، احمد؛.37 و شرح حسن عرفان؛ ، قم: نشر11، ترجمه

.1389ت، بالغ
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