
 

 

  قمر سوره یشناسسبک

  اقدم زاده باباعسگر 
 ، ایرانخوی، زبان و ادبیات عربی، دانشکده علو  قرآنی استادیار

  ییروزجایف تکتبارحسین 

 دانشگاه قم، قم، ایران دانشیار زبان و ادبیات عربی،

 (1397ن05ن01؛ تاریخ پذیرش: 1395ن12ن09 تاریخ دریاات: 

 چکیده

 ،یشناسهییبایز لحها  بهه را مهتن کوشهدمی همواره نوین ناسیشزبان هایشاخه از یکی عنوانبه شناسیسبک     
 مطالعهه. کنهد بررسهی هسهتند، مهتن از خهارج امهوری کهه آن پدیدآورنده زند ی و جامعه تاریخ، به توجه بدون
 دارای و بشهری اهو  و یارازمهان دقیه،، انهی، کالمی قرآن که است این دهندهنشان منظر، این از قرآن هایسوره
 و تعریه  ،تصهاد  واژ هان، آوایهی، سهطح بررسی شامل شناسیسبک چارچوب. است نظیربی و سجممن بااتی

 بامالحظهه حاضهر شپهژوه. اسهت...  و هااسهتفها  نهو  و جمالت بودن اعلیه و اسمیه تکرار، جم ، و ااراد تنکیر،
 بازکهاوی تحلیلیهیفیوصت روش بهه را آن یشهناختسبک و شهناختیزیبایی هایجنبه قمر، سوره بر حاکم اضای

 حرو ، و جمالت ،هاواژه سوره، این اضای و سیا  به توجه با که است آن  ویای پژوهش این رهاورد. کندمی
 در شهکل بهتهرین به معنا و معناست خدمت در کامالً الفا . اندراته کاربه ایویژه مناسبت و جایگاه در هنرمندانه

 و تبهدیل جههت پیشهنهادی ایه جابجهایی تعهدیل، امکهان هر ز که یا ونهبه است؛  ذاشته تأثیر  زینیواژه نو 
 . ماندنمی باقی متن تحول

 .بالغت علم قمر، سوره ،یشناسسبک م،یکر قرآنواژگان کلیدی: 

                                                           
 E-mail: askar.babazadeh@gmail.com )نویسندة مسئول  
 E-mail: babazadeh.askar@gmail.com 
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 مهمقد

 تخصصهی و عمهومی محااهل میهان در رایه  الفها  و اصهطالحات از «سهبک» واژه که چند هر
 ظهن از کسهی هر  فت توانمی جرئتبه که یّوربه دارد؛ آن از نسبی برداشت ارد هر ولی است،
 بهه نقهدی اصهطال  یهک منزلههبهه واژه ایهن که زمانی از. کند تعری  و تفسیر تواندمی را آن خود
 یا ونههبه ؛اسهت شهده ارائه آن از  ونا ونی تعاری  شد، وارد شناسیزبان دانش تخصصی حوزه

:  1998 اضهل،  نهدارد وجود تعری  در ایرویه وحدت و است بسیار آن تعری  در اختالاات که
 از همگانقبول مورد و جدید تعری  ارائه یا اختالاات این بررسی حاضر  فتار هد  نکهیا با .(95

 شهدن آشهنا و بحه  شهرو  بهرای مهتن، نویسند ان نظر مورد تعری  ارائه اما نیست، شناسیسبک
 و ترینمقبهول  فهت بتهوان شهاید. اسهت ضهروری اضهر،ح جسهتار مؤلفهان دیهد اه بها خوانند ان

 در نویسهنده روش از اسهت عبهارت شناسهیسبک»: باشد چنین شناسیسبک از تعری  ترینمناسب
 انتخهاب حی  زا نویسند ان دیگر با قیاس در اشادبی شخصیت نمودن روشن و هایشدید اه بیان
 .(11: 1989 عزا ،  «یدستور و بالغی ساختارهای و عبارات ترتیب و هاواژه

 بهه تصها ا بهاوجود کهه شهد نازل ایجامعه هدایت برای الهی جاوید معجزه منزلهبه کریمقرآن
 بهر تهأثیر بهرای نآنا. بودند مندبهره واایی خطابه قدرت و شیوا زبانی از  مراهی، و جهالت صفت

 ایهن اهیممفه و بهانز کهه داشهت ضهرورت لذا و بردندمی بهره سخنوری قدرت از خویش مخاّبان
 آن در روایهناز. باشهد غالب مخاّبان رای  ویژه خاصیت همه آن بر که باشد چنان ماند ار معجزه
 جلهب را وا توجهه و کنهد اثهر مخاّب بر ممکن وجه بهترین به توانسته که شده  راته کاربه روشی
 خالصهی نهو  رآنق واق  در .بکشد دست آن دادن  وش از تواندنمی آن شنونده که ییجا تا نماید

(. 137: 1389 ، ... اسهت مالحظهه قابهل آن در تا  توازن و کامل انسجا  که است زبانی موسیقای از
 و مخاّهب ههر آن، متعهدد هایایه اهم برای و است  ونهاعجاز کتاب، این معراتی و ادبی اهمیت
 کتهاب ایهن هایسهوره از یکهی حاضهر  فتهار. است پرداخته بدان خویش دید اه از نظریصاحب
 بررسهی شناسیبکس منظر از را قمر سوره و داده قرار تحلیل مورد شناسیسبک منظر از را آسمانی

 .کندمی
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 جههو و دارد آیهه پهن  و پنجهاه کهه اسهت کهریم قهرآن سوره چهارمین و پنجاه قمر مکی سوره
. اسهت آن در( آلهه و هعلی اهلل صلی  اکر  پیامبر معجزات از یکی عنوانبه قمر واژه وجود آن تسمیه
 سهتاندا قبیهل از موضهوعات دیگهر کهه اسهت قیامت واقعه سوره، این غالب محتوای و اصلی محور

 الههی ایتههد بهه را خهویش اقهوا  کهه( السهال همیعل  ههارون و موسهی لهو،، هود، نو ، حضرت
 . رددمی اصلی محور این حول شدند،می مواجه تکذیب با و خواندهارامی

 در کهه کهرد تصور دوسویه ایمبارزه تابلوی توانمی را آن رخدادهای و قمر سوره کلی ورّبه
 از عملهی ههر و اندپی در پی و سری  واکنش و کنش حال در باهم کااران و مؤمنان از جبهه دو آن

 سهیر اینکهه تها شهودمی مواجهه مخالفانشهان سهوی از العملهیعکس بها( مؤمنان  الهی پیامبران سوی
 اتمههخ ابهدی جههنم بهه کهااران و الههی بهشهت بهه مؤمنهان رسهیدن با تصویری تابلوی این یحرکت
 سهؤاات بهه تحلیلی ه توصیفی روش به است آن بر حاضر پژوهش خاصیت، این بامالحظه. یابدمی
 چیسهت  قمهر سوره شناسانهسبک هایساختار تشکیل در معانی و الفا  کارکرد که دهد پاسخ زیر
 است  ونهچگ آن محتوای به نگاه با قمر، سوره شناختیسبک پیکره شکیلت هایشیوه و

 تحقیق پیشینه

 بهدان مربهو، مسهائل و شناسهیسبک و سهبک حهوزه در کتهاب قالب در متعددی آثار تاکنون
 هایسهوره ایهن، بر عالوه. است بیرون حاضر  فتار حوصله از هاآن همه ذکر که است شده نگاشته
 بررسهی مهورد دکتهری رسهاله و ارشهد کارشناسی نامهپایان قالب در شناسیسبک لحا  از مختلفی

 اهی اسهلوبیه دراسهة: کهرد اشهاره زیهر موارد به توانمی آن هاینمونه بهترین از که است  راته قرار
 اسههامه از النحههل سههورة اههی انیههه و اسههلوبیه ظههواهر و عبههدالرحمن سههعید محمههد از الکههه  سههورة

 خاقهانی محمهد توسط «میمر سوره شناسیسبک» مقاله نیز مقاله قالب در. انعثم ابراهیم عبدالمالک
 سهمیرا و خسهروی کبهری نظهری، علی توسط «ریتکو سوره شناسی سبک» و اصغری محمدجواد و

 در. اسهت یااتهه نشهر بشهری علهو  و قهرآن و قهرآن مبهین، لسهان هایاصهلنامه در ترتیهب بهه جدی
 عربهی زبان انجمن مجله در عیاش نجاتی ثناء از «القمر سورة یا قراوة» مقاله نیز قمر سوره خصوص

  راتهه قرار تحلیل مورد قمر سوره بالغی و حرای ساختارهای آن در که است رسیده چاپ به اردن
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 دانهش معیارههای مبنهای بهر قمهر سهوره تحلیهل یادشهده مقالهه با رو پیش پژوهش تمایز وجه. است
 .باشدمی مندروش یا ونهبه شناسیسبک

 قمر سوره شناسیسبک

 قرآن در تکرار ـ1

 شهمار بهه کال  اصاحت در برجسته نکات از زبانانعرب رای  هایروش از یکی عنوانبه تکرار
 سخنشهان اعتبهار باشند، توجهبی تکرار به هاانسان ا ر همانا»:  ویدمی تکرار درباره جاحظ. آیدمی

 اههدخو کهم نیهز اضیلتش باشد، کم علمش آنکه هر و بود خواهد کم سخن آن دانش و شده کمتر
 در .(179 ن3: 1985 سهیوّی،  «بود خواهد بیشتر ایرادش و نقص باشد، کم اضیلتش آنکه هر و بود
 زبهان در امها آیهد،می حساببه سخن ضع  و آشفتگی از اینشانه تکرار چند هر عادی کال  یک

 بسهیار قهرآن در سهخن تکهرار که تفاوت این با ست؛ا شده برداریبهره اراوان تکرار شیوه از قرآن،
 کهاربهه...  و جملهه و اعهل اسهم، حهر ، قبیل از کال  مختل  اقسا  قالب در و مندروش و هدامند

 جملهه از. انهداختهپرد آن اههدا  و هاشهیوه بررسهی به نظرانصاحب و مفسران روایناز. است راته
 اشهاره...  و تهویهل تعظهیم، بخشهی،آ اهی تأکیهد، تقریهر، به توانمی قرآن در تکرار متعدد اهدا 
 آن د هه کهه دینهی کهارکرد نخسهت: دارد اساسهی کارکرد دو قرآن در تکرار کلی ّوربه .نمود
 تبیهین و ابهراز و معهانی تأکیهد در کهه ادبهی کارکرد دیگری. است تأکید و شرعی احکا  در ریتقر

 کهل، جنهت  سهازدمی روشهن محکم و متقن صورتبه را جمالت مضامین و شده  رجلوه اهدا 
 . یردمی قرار بررسی مورد تفکیک به قمر سوره در تکرار انوا  اینک .(20: 1433

 حرف تکرار ـ1ـ1

 میهان پهی در پی و سری  هایواکنش و کنش قمر، سوره غالب مضمون شد یاد قبالً که  ونهآن
 عهذاب و الههی معجهزات و قیامهت برپهایی بهر دتأکی و انذار و وعید و تهدید باّل، و ح، جبهه دو

 حهر  تکهرار «البصهر کلمح اا امُرنا ما» و است؛ آنی و سری  همگی که است الهی ارمانبه کااران
 آوا کهه اسهت متن یک پایانی عبارات و کلمه قالب در حر  یک پی در پی و مرتب ذکر معنی به
. اسهت «راء» حر  قمر، سوره در تکراری حرو  جمله از. کندمی اعطا عبارات به خاص ریتمی و
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 تمها  و شهده تکهرار سهوره کهل در مرتبهه 106 که است عربی زبان جهری حرو  جزء حر  این
 جنهبش و هیجهان اهتهزار، حرکهت، تکهرار، بهر حهر  این کاربرد. است مختو  بدان آیات اواصل
 آیهات بهه کهه آنهان بهر ذابعه تکرار واقعیت با مستقیم ّوربه آوایی دالت این. دارد دالت سری 
 الههی انبیهاء مقابهل در کهه پیشهین ادیان پیروان اقوا  بر عذاب این نزول با نیز و اندورزیده کفر الهی

 «صرصهر» واژه کاربسهت سوره، این در حر  تکرار از دیگر نمونه. دارد همخوانی اند،کرده ّغیان
تَمِرٍّ نَحْسٍ یَوْ ِ اِی رًاصَرْصَ رِیحًا عَلَیْهِمْ أَرْسَلْنَا إِنَّا» هیآ در  موجهب صهاد تلفهظ. اسهت( 19نقمهر  «مُّسهْ

 صهورتبه راء ذکهر و شهدید ادای سبب به حر  این  ردد؛می زبان حرکت و هادندان اصطکاک
 مجسهم آن در را خهو  و ههراس تصهویر و شهدت معنهای واژه، ایهن مضاع  ذکر سپس و مشدد
 خهود بهر شهدتبه سهرما هنگها  بهه اهرد و اسهت شهدید سرمای معنای به «صرال» که چرا است؛ کرده
 .(187:  2000 الصهغیر،  است شبیه باشد، ترسیده چیزی از که اردی لرزش به لرزش این و لرزدمی

 انهیس،  «ی و، ،ن  ، ل،  ، غ،  ،  ، ض، ز، ر، ذ، د، ج، ب، أ،»: از اندعبارت که جهری حرو 
 وعیهد و وعهده مضهمون کهه اندشهده اسهتفاده بیشتر هاییسوره و آیات در عمومی ّوربه( 23: تایب

 در بار 261 مجمو  در حرو  این .(16: 1391 همکاران، و نظری ؛10:  2006 عبدالرحمن،  دارند
 تهدید اضای که سوره عمومی مفهو  و مضمون خدمت در جملگی که راته کاربه مورد قمر سوره

 بهه مشهرکان توسهط غیرواقعهی خهدایان و ههابت پرستش از سخن آن در که باشدمی است، وعید و
 حهرو  میهان از .(282-271 ن3 ،1299 صهابونی،  هاسهتآن بهر عهذاب انهوا  تصهویر ارائه همراه

 خاصهی ریهتم و آهنگ آن آیه پن  و پنجاه تمامی پایان در راء حر  تکرار سوره، این در تکراری
 اواصل میان هماهنگی تا پذیراته صورت صیخا هنر و شگردها با امر این البته و است بخشیده بدان
 آیهات در مهثالً است؛ شده حذ  حرای آیات بعضی در  اه. شود حفظ راء حر  تکرار در آیات

 تقهدیم  هاه. اسهت شهده حهذ  مهتکلم یهاء کهه( 30 ،18،21 ،16 نقمر  «وَنُذُرِ عَذَابِی کَانَ اَکَیْ َ»
 قلیهل لفهظ به نیز  اه( 41 نقمر  «النُّذُرُ اِرْعَوْنَ آلَ جَاءَ وَلَقَدْ»: شود حفظ هماهنگی تا  راته صورت

 «مسهطور» جهای در «مسهتَطَر »کهه( 5نقمهر  «مُسْتَطَرٌ وَکَبِیرٍ صَغِیرٍ وَکُلُّ»: است شده عدول ااستعمال
  .(52-53:  2000 خضر،  است نشسته
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 اسم تکرار ـ2ـ1

 آن تهراد م تکهرار یها عینهی صهورتبه اسهم تکرار یادشده، سوره در تکرار هاینمونه دیگر از
اعَةُ بَهلِ» آیهه در«السهاعه» اسهم تکهرار مثهال بهرای اسهت؛ شده انجا  وعید باهد   اه که است  السهَّ

 ابهزاری عنوانبهه آن از و خشیدهب بدان خاصی اسلوبی جنبه( 46نقمر  «وَأَمَرُّ أَدْهَى وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
 «السهاعة» یجابهه ضهمیر ذکهر امکهان چراکهه است؛ نموده ادهاستف خاص مفهو  انتقال جهت هنری
 اژهو مجهدد ذکهر تها اسهت شهده تکهرار واژه عهین دوباره، تذکر و تهدید جهت ولی داشت، وجود
 از سهخن از دبعه کهه اسهت  ونههاین. نمایهد جلهب قیامت روز تهدید و اهمیت به را مخاّبان توجه
 بسهی رتآخه عهذاب کهه کنهدمی القها چنهین رد،دا جریهان سهوره سراسر در که دنیوی یهاعذاب
 .است ترسخت

 فعل در تکرار ـ3ـ1

 همهراه اعهل یک تکرار با همیشه قمر، سوره در ارعون و لو، ثمود، عاد، نو ، حضرت داستان
 «وَنُهذُرِ عَهذَابِی کَهانَ اَکَیْه َ عَهادٌ تْکَذَّبَ» ،(3نمرق  «مُّسْتَقِرٌّ أَمْرٍ وَکُلُّ أَهْوَاءَهُمْ وَاتَّبَعُوا وَکَذَّبُوا»: است

 نَحْهنُ ونَیَقُولُه أَ ْ» ،(33نقمهر  «بِالنُّهذُرِ لُو،ٍ قَوْ ُ کَذَّبَتْ» ،(23 نقمر  «بِالنُّذُرِ ثَمُودُ کَذَّبَتْ» ،(18نقمر 
  اکهر  پیهامبر برابر در رکانمش انکار بامالحظه متعال خداوند رسدمی نظر به( 44نقمر  «مُّنتَصِرٌ جَمِی ٌ

 تکرار با و دهکشی پیش را  ذشته الهی پیامبران داستان وی، دعوت تکذیب و( آله و علیه اهلل صلی 
 شهدن ناامیهد از و ادهد دلهداری( آلهه و علیه اهلل صلی  پیامبر به خواسته ینوعبه ایشان، اقوا  تکذیب
 ایهن. برآیهد (آلهه و علیهه اهلل صهلی  –اکهر  رسول اقنا  و تقریر مقا  در و ارماید جلو یری ایشان
 و ارا یهر صهیبتم که است جاری هم نوین شناسیروان دانش در مصیبت  یریهمه و تکرار شیوه
 اسهتفاده ایهن، بهر عالوه .(68ص ،1ج:  1962 عبدالرحمن،  است ترآسان تحملش ینوعبه  یرهمه
. دارد دالهت متعهدد هاینسهل میهان در عمهل ایهن کثهرت و تکهرار بهر «لیتفع» باب در اعل این از
 (.169 ن7: تایب ابوالسعود، 
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 جمله تکرار ـ4ـ1

 هاینشهانه. اسهت متوسهط و کوتهاه جمهالت دارای کهه اسهت مکهی هایسهوره جزء قمر سوره
 مضهمون ی،په در پهی و کوتاه جمالت انتخاب علت که است آن از حاکی سوره این شناختیسبک
 انبیهای و پیشهین اقهوا  عملکرد دآورییا باب از خداوند آن در که است سوره اضای کل بر حاکم
 اندیشه و ذهن با تاهکو جمالت این، بر عالوه. دارد تأکید و تذکر تهدید، انذار، قصد ینوعبه الهی،

 خهاّر بهه در ایشهان تحمهل آسهتان بهودن پهایین نیهز و آنان اهم بودن پایین سبب به مکی، مخاّبان
 عامهل و ّلبقدرت ستمگر، اارادی عموماً آنان که چرا دارد؛ بیشتری تناسب بلند، جمالت سپردن

 العبهد،.  شهتندندا را بلنهد جمهالت شهنیدن و موعظهه انگیزه و بودند ناپسند اخال  و احشا و اساد به
 ،16 نقمهر  «نُهذُرِوَ عَهذَابِی کَهانَ اَکَیْه َ» عبارت سوره این در تکراری جمالت از یکی(. 88: 1989
 و نهو  استاند مورد در بار یک عاد، قو  داستان مورد در بار ود شری  آیه این. است( 30 ،18،21
 کهه است هشد  فته عبارت این تکرار علت مورد در. است شده تکرار ثمود قو  داستان در بار یک
 نابود عقیمی باد با و مبتال شدیدی قحطی به کردند، تکذیب را( السال هیعل  هود عاد، قو  که آنگاه
 مهورد در چهون لیو. است شده نازل هاآن بر که دارد اشاره عذابی نو  دو به تکرار دو این و شدند
 ایعهده. اسهت نبهوده جملهه ایهن تکهرار به هم نیازی نداشته، وجود عذاب نو  دو ثمود و نو  قو 

 عهذاب بهه آن تکهرار و آنهان دنیهوی عهذاب بهه عاد قو  مورد در اول جمله که باورند این بر دیگر
 .(140-130: 1432 کل، جنت نک،  دارد اشاره آنان اخروی

رْنَا وَلَقَهدْ» شهری  آیه مذکور، سوره در تکراری جمالت دیگر از  مِهن اَهَهلْ لِلهذكکْرِ الْقُهرْآنَ یَسهَّ
 قصههدبه و انکههاری اسههتفها  اسههلوب یههک از اسههتفاده بهها( 40 ،32 ،22 ،17  آیههات در «مُّههدَّکِرٍ
 ایجهاد بهرای کهه اسهت الههی انبیهای دعوت  رانیبتکذ و کااران برای یده پند و آارینیوحشت
 رازی اخهر کههچنان اسهت؛ آمهده الههی انبیهای تهکتک هایداسهتان ختها  حسهن منزلهبه و ااصله

 مورد سه در و است یده پند و اخطار و آارینیوحشت معنای به اول وهله در جمله این»: نویسدمی
 ایهن تکهرار علهت«:  ویدمی نیز قرّبی .(96 ن29: تابی رازی،  «دارد را تکریر و تقریر معنای بعدی
 را هاتوجهه استفها ، ادات عنوانبه «هل» از استفاده با که است این هاداستان از کدا  هر پایان در آیه
 الههی، رسهالت تکهذیب که  ردند متذکر آنان و شود تما  مخاّبان بر حجت تا کند جلب خود به
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 بهه توجهه ینوعبهه و پندپهذیری و یادآوری برای ایوسیله داستانی ره و دارد پی در را عذاب نزول
 ن17: ...قرّبهی،  زنهد سر هاآن از کوتاهی و غفلت مورد این در مبادا که است توان همه با الهی امر

 بهه آنهان تشوی، و الهی هاینعمت از بند ان ساختن آ اه تواندمی تکرار این هد  همچنین .(134
 بهه نیسهت شایسته که است اراوان و عظیم چنان الهی هاینعمت که تقریر این هب باشد؛ شکر زاری

 پیشهین، اقهوا  از کهدا  ههر عاقبهت بامالحظهه لهذا. نماینهد غفلهت شکر زاری از هاانسان وجه هیچ
 قطهب،.  برآینهد خداونهد شکر زاری صدد در و داشته اهتما  امر این به الهی بند ان است شایسته

 (.34 و 31 و 30 ن6: تایب

 تنکیر و تعریف ـ2

 دالهت شناسهیسبک در عنصهر ایهن اهمیهت بهر سوره این در نکره و معراه اسم 110 کاربست
 کهه نکهره اسهامی هجمله از. اسهت راتهه کاربه نکره صورتبه اسم مورد، هفتاد در میان این از. دارد

 تعبهار در «ةًیهآ» کلمهه اسهت، آن جمهالت کاربرد و سوره کلی محتوای خدمت در آن کاربست
 حقیقهت آیهه، ایهن ذکر با متعال خداوند. است( 2نقمر  «مُّسْتَمِرٌّ سِحْرٌ وَیَقُولُوا یُعْرِضُوا آیَةً یَرَوْا وَإِن»

 را آن و هسهتند  هردانیرو کهوچکی و بهزر  معجزه هر از آنان اینکه بر مبنی را مشرکان درونی
 لهذا. اسهت عمهو  مفیهد شهر، سهیا  در نکره که چرا است؛ ساخته برمال انگارند،می جادو و سحر

 شههود بههرمال آنههان همیشههگی خههوی و خصههلت تهها آمههده شههر، قالههب در مشههرکان، انکههار مههاجرای
 عظمت معنای آیه، اسم دنبو نکره بنابراین ؛(151: 1430 عیاش، نجاتی ؛172 ن27: تابی عاشور،ابن 
 .رساندمی را وضو  و

 ههایواژه آن در که است (13نقمر  «دُسُرٍ وَ أَلْوَا ٍ ذَاتِ عَلَى اهُوَحَمَلْنَ»  یشر آیه بعدی عبارت
 کشهیدن تصهویر بهه اسهم، دو ایهن آمدن نکره از هد . است آمده نکره صورتبه «دُسُرٍ» و «الوا ٍ»

 اسهت معتقد زمخشری .(169: 1430 عیاش، نجاتی،  است نو  «یکشت» استقامت و قدرت عظمت،
 حهر  همهاهنگی و ااصهله رعایهت بر عالوه که است موصو  از کنایه ینوع استعمال نو  این که

 کهرده ایجهاد را زیبایی ریتم حقیقتاً یابد،می پایان «راء» حر  با همگی که دیگر آیات با آیه پایانی
 از را کشهتی دهندهتشهکیل اجهزای یروشهنبه شهری  آیهه در موصهو  یجابهه صهفت ذکر. است
 کنهد؛می مجسهم ذههن در و کشهدمی تصویر به ّناب، و قیر و میخ از اعم ها،بست و تخته هایپاره
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 خصوصیات این با کشتی یک تنها و( 164: 1430 عیاشی، نجاتی  است مسمار از اعم دسار که چرا
 سهمگین، سیل و ّواان آن مقابل در توانستمی که بود متعدد و عظیم هاینگهدارنده این دارای و

  .(126:  2000 خضر،  کند مقاومت ت،داش که سنگینی بار باوجود

 مقابله و تضاد ـ3

 لفظهی راکاشهت انهوا  از یکهی را آن ایعهده. دارد قهدیم اعهراب میان در متعددی معانی تضاد
 معنهای دو دارای ایکلمهه کهه اسهت ایهن تضهاد از مقصهود که باورند این بر  روه این. پندارندمی

 «یاشهتر« معنهای امها «با «: شودمی  فته کهچنان برسد؛ تناقضی مرز به اختال  این و باشد مختل 
 ابتهدا کهه معنها بهدین نامنهد؛می مقابله را آن دیگر ایعده .(39:  1992 مفتا ،  شودمی اراده آن از

 بهه یهک ههر کهه شودمی ذکر دیگر واژه چند ادامه در و آیدمی هم به نزدیک و متراد  واژه چند
 .(353 ن1: 1985 قزوینی،  هستند ادمتض پیشین هایواژه با ترتیب

  شهایندمی پهرده مهتن درونی روابط از خود معنایی هایکنش با که است این در اضداد اهمیت
 مهتن...(  و هاشخصهیت ااهراد،  عناصهر هایحرکت در سرعت و تشدید به و(  45:  2005 شرتح، 

 دو آن میهان اخهتال  دهیم،می قرار آن مقابل را پدیده یک مخال  وقتی که چرا  ردند؛می منجر
  .(46:  2005 شرتح،  است متن حوادث به بخشیجان نوعی این و  رددمی مجسم خود به خود

 سهوره ایهن ا نه کهه  فهت تهوانمی جرئتبه چیست  قمر سوره بالغی نا  که بپرسد کسی ا ر
 اواً زیهرا ت؛اسه ثبهاتا قابل قمر سوره بطن و ظهر در دقت اندکی با مدعا این است؛ مقابله و تضاد

 در و ونها ون  معجهزات ارائه و الهی پیامبران شدن برانگیخته از پیوسته قمر مبارک سوره محتوای
 حکایهت امر این که راندمی سخن مختل  اقوا  توسط رسالت و معجزات این انکار آن مقابل نقطه

 اسهت یا ونههبه جمهالت و الفها  از استفاده قالب اًیثان. دارد مشرکان و مؤمنان جبهه میان تضاد از
 . رددمی ذکر تفکیک به ادامه در که است یادشده جبهه دو میان تقابل اضای خدمت در که

 و انکهار نهوادر، ذکهر اختالاهات، ها،دو انگی است؛ اساسی محور تضاد قمر، شری  سوره در
 مخالفههان و لهههیا پیههامبران پیرامههون اخههتال  اضههای متضههاد نتههای  همگههی سههحر و معجههزه اثبههات،
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حْرٌ وَیَقُولُهوا یُعْرِضُوا آیَةً یَرَوْا وَإِن» آیه به مثال برای ؛هاستآن تَمِرٌّ سهِ  اشهاره تهوانمی( 2نقمهر  «مُّسهْ
 .است شده ذکر متضاد پدیده دو عنوانبه «سحر» و «هیآ» واژه دو آن، در که داشت

 مقابله -3-1

 بها کهه سهتا بهشتیان جزای و مشرکان ذابع از سخن سوره، این در مقابله صحنه ترینشاخص
لَالٍ اِهی نَالْمُجْهرِمِی إِنَّ»: اسهت هماهنهگ ترهیهب، و ترغیب یعنی آن، هد  و سوره کلی اضای  ضهَ
 رانهده، سخن عذاب از ابتدا در آنکه تعل( 54نقمر  «نَهَرٍ وَ جَنَّاتٍ اِی الْمُتَّقِینَ إِنَّ» ،(47نقمر  «وَسُعُرٍ
 نا فتهه  .اسهت راتهه سخن مشرکان توسط آن انکار و الهی معجزه از آن در که است سوره اول آیه

 آخهرت و دنیها رتصهوی ترتیهب به خود «نهرٍ و جناتٍ» برابر در «سعرٍ و ضالل» باّنی مدلول که نماند
 و  مهراه دنیا در کااران ترواضح عبارت به کند؛می عرضه را مؤمنان آخرت و دنیا برابر در کااران،

 میهان در هشهتب در و جنهت در دنیها در مؤمنهان مقابهل، نقطه در اما اند،سوزان آتش در آخرت در
  .(429 ،4: 1430 زمخشری،  بود خواهند ورغوّه الهی نعمات

 :کشید تصویر به چنین سوره این در را تضاد اضای توانمی کلی ّور به

 به یخوببه را انکاار و منانمؤ اعمال و ااراد درونی هایدید اه یادشده، سوره در موجود تضاد
 بها  انههدو کهنش ّریه، از را ّهراین برخوردههای و در یهری تضهاد، از نو  این. کشدمی تصویر
 سهوره ینا در مصداقی تضاد نوعی لذا. است نموده تصویرسازی دوسویه  فتگوی نوعی از استفاده

 انکهار پهی در مهودث قهو  کهه هآنگها. است نظیربی و جالب خود نو  در حقیقتاً که است راته کاربه
 ااهراد، همهه ایهن میهان از شودمی چگونه که کنندمی ادعا شگفتی و کبر باحالت الهی پیامبر دعوت

 بَهلْ ابَیْنِنَه مِن عَلَیْهِ الذكکْرُ أَؤُلْقِیَ»:  ویندمی روایناز و باشد شده ابالغ( السال هیعل  صالح به الهی امر
ر کهذاب» را صالح حضرت ترتیب بدین و( 25نقمر  «أَشِرٌ کَذَّابٌ هُوَ  بهرای خداونهد نامنهد،می «أشهِ

: ارمایهدمی ،دارد وجهود تهدیهد و تسهری  مضهمونش در که عبارتی با بالااصله آنان ادعای با مقابله
ر کذابُ» از منظور ترتیب بدین( 26نقمر . «الْأَشِرُ الْکَذَّابُ مَّنِ غَدًا سَیَعْلَمُونَ»  و الحصه حضهرت «أشهِ

 .ثمودند قو  خود «األشِر الکذالاب» از منظور
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 کهه الیحه در کنند، متهم دزدی به را همدیگر نفر دو شیء یک راتن سرقت به هنگا  به  ویی
 یک بر تنها دزد مصدا  لذا. باشد شیء آن دزد تواندمی نفر یک تنها و باشند دزد توانندنمی دو هر
حَبُو یَهوْ َ» آیهه سهوره ایهن در ههومیمف تضهادهای دیگر از. شودمی صاد  نفر  عَلَهى النَّهارِ اِهی نَیُسهْ

 حکایهت مشرکان بر یمعنو و مادی عذاب نو  دو از که است( 48نقمر  «سَقَرَ مَسَّ ذُوقُوا وُجُوهِهِمْ
 معنهای به که شودمی برداشت «النار ای یسبحون» عبارت از که تحقیر و اهانت مادی عذاب: کندمی
 معنهوی عهذاب و اسهت مهادی عهذاب و تحقیهر نهو  بهدترین کهه اسهت آتش در دندرااتا چهره با

: تهابی عاشهور،ابن  اسهت شهده مهنعکس «سهقَر مهسَّ ذُوقُهوا» عبهارت در کهه جههنم عذاب چشیدن
 (.215ن27

 عدول ـ4

 مهتن در بالغهی ههد  سهبب بهه کلمهه قاعهده از خارج صیغه و شکل  زینش عدول، از منظور
:  2002 هنهداوی،  دههدمی ارتقا مفهومی و هنری سطح به زبانی و لغوی حسط از را کلمه که است
 اهیآ ه و توجهه جلهب بهرای دارد مفههو  تلقهین در کهه تهوانی سهبب بهه اسلوبی عنصر این .(141

 التیمهی،  اازایهدمی نآ اثهر و مفههو  عمه، بهر و  ذاردمی ریتأث معنی در که رودمی کاربه خواننده
2002  :608.) 

 یسهوبه آن دادن سهو  و عهادی و کلیشهه حالت از متن نمودن خارج کال  در عدول از هد 
 انتقهال، و نقهل قبیهل از متراداهاتی مختله  مناب  در پدیده این. است سخنوری در تأثر و تأثیر و هنر

 ابوهالل ؛9 ن1: 1981 عبیده،ابی  دارد...  و ظاهر مقتضای خال  التفات، رجو ، انحرا ، تحری ،
 همهه ذکهر کهه دارد مختلفهی حهاات و انهوا  عهدول .(273:  1978 باقالنی، ؛190: تابی عسکری،

 :شودمی بسنده موارد اهم ذکر به لذا نیست؛ حاضر  فتار حوصله در آن موارد

  ماضی به مضارع از عدول ـ1ـ4

 اعهل یجابهه  وینهده یها نویسهنده کهال ، مفهو  و مضمون اقتضای علت به که است این منظور
اعَةُ اقْتَرَبَتِ» آیة قمر سورة در عدول از نو  این نمونه بهترین کند؛ استفاده ماضی اعل از ضار م  السهَّ

 رخ هنهوز کهه اسهت قیامت واقعة «ساعة» از منظور پیداست که  ونهآن. است( 1نقمر  «الْقَمَرُ وَانشَ،َّ
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 و بهودن حتمهی تها اسهت شده تفادهاس داده،رخ واقعة معنای به ماضی اعل از آن بیان برای اما نداده،
 و شهک اعهل، نهو  ایهن از اسهتفاده با متعال خداوند رسدمی نظر به. کند  وشزد را آن بودن قطعی
 روز و قیامهت کهه باشهند آ هاه تها است نموده تما  هاآن بر را حجت و زدوده مخاّبان از را تردید
 . نیست آن در شکی و است دادنیرخ قطعاً جزاء

 فعیل به فاعل از عدول ـ2ـ4

 قهتد انهدک بها کهه دارد وجهود اسهماء کهاربرد از حهااتی قمهر، مبهارک سوره آیات میان در
 از دیگری شکل به و عبور واژه رای  و غالب شکل از که معنا بدین نمود؛ احساس را هاآن توانمی

دْ ٍ مَقْعَهدِ اِی» آیة در مثال برای است؛ کرده پیدا سو  مفهو  آن کاربست  «مُّقْتَهدِرٍ مَلِیهکٍ دَنهعِ صهِ
 «لیهاع» وزن بهر «کیهمل» زیهرا اسهت؛ شده استفاده «مقتدرٍ ملیکٍ« از «قادرٍ مالکٍ» یجابه( 55نقمر 

 بهاب از ااعهل اسهم «مقتهدر» و دارد دالهت موصهو  بهر صفت یک ثبوت بر و است مشبهه صفت
 توانهدمی نآ از حهاکی ادرقه یجابهه آیهه این در آن کاربست که است زیاد قدرت معنای به ااتعال
 .مندندبهره پرورد اری چنین حمایت از پرهیزکاران که باشد

 فَعَّلَ به فَعَلَ از عدول ـ3ـ4

 از جبههه دو میهان شدید تقابل و بند و زد اضای قمر سوره بر حاکم اضای که آمد  فته ترپیش
 دعهایا اثبهات جههت در خهویش تهوان تمها  بها کهدا  ههر که است الهی آیات به کااران و مؤمنان
 تهوانمی و دهبهو سهوره بهر حهاکم معنهای این اااده خدمت در کلمات ترواضح ّری، به. اندخویش
 سهوره اضای بر محاک رو  بتوانند تا هستند باایی معنایی بار دارای و قدرتمند الفاظی الفا ،  فت

 «اَعَهلَ» یجابهه «لَاَعَّه» اربسهتک قمر، سوره در امر این هایجلوه از یکی. کنند منتقل مخاّب به را
 شود،می اازون حرواش بر حرای که  ونههمان کند،می عدول «اَعَّلَ» به «اَعَلَ» از اعلی وقتی. است

 وَکُهلُّ مْأَهْوَاءَهُ وَاتَّبَعُوا وَکَذَّبُوا» آیة در مثال  برای: شودمی منجر کلمه در معنا کثرت به لفظ کثرت
 الههی معجهزات زیاد و شدید یبتکذ بر دال «کذبوا» یجابه «کذالبوا» از استفاده( 3نقمر  «مُّسْتَقِرٌّ أَمْرٍ

 تکهرار ورهسه ایهن در که تکذیب هایاعل تما  در عمل این و بود شده عرضه مشرکان بر که است
  .(42 ،33 ،32 ،23 ،18 ،9 ،3 آیات نک،  است کرده پیدا کاربرد مزید اعل صورتبه شده،
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 مجاز به حقیقت از عدول ـ4ـ4

 و» آیهة رد مثالً است؛ پیشین قسمت در عدول با هماهنگ و متناسب نیز عدول از نو  این هد 
 و صهفات بیهان رایبه مجهازی لفظ از صریح، لفظ از استفاده یجابه «دُسُرٍ و ألوا ٍ ذات علی حملناه

 .باشد داشته دالت موصو  استقامت و قدرت عظمت، بر تا شده استفاده کشتی جزئیات

 حذف ـ5

 قمهر سهوره در و عها  ّوربهه قرآنهی بیهان در توجهه درخهور شناسیسبک عناصر از دیگر یکی
 بها قرآنهی آیهات و عبهارات یجهایجا در عنصر این کلی ّوربه. است حذ  عنصر خاص، ّوربه

  حذ أثیرت اصیح، بیان در  اه که چرا است؛ پیوسته وقو  به  ونا ون اشکال به و مختل  اهدا 
 از متعهددی کالاشه نیهز قمهر سهوره در. دهدمی سو  متعددی معانی به را ذهن و بوده ذکر از بیشتر
 .شودمی اشاره هاآن ترینمهم به ادامه در که است راته کاربه عنصر این

  حرف حذف ـ1ـ5

 ایجهاد در همهاهنگی و رعایهت قبیهل از چنهدی اههدا  قمهر سهوره در کلمات از حر  حذ 
 مبهارک رهسهو آیهات از مهورد نهه در. دارد نظر مورد هد  به انتقال در سرعت بیان و آیات ااصله
 آیهات خهرآ از ضهمیر ههاء یها مهتکلم یهاء ضهمایر( 39 ،37 ،35 ،30 ،29 ،21 ،18 ،8 ،5 آیات  قمر

 ذکهر اءیه ا ر که بوده «ینذر و عذابی کان کی » عبارت، اصل ،18 آیه در مثالً است؛ شده حذ 
 یهد  یهو » آیهه در یها. راهتمی بین از هستند، راء به مختو  که آیات ااصله میان هماهنگی شد،می

 ااصهله حفظ هب توجه بدون «یالدالاع» کلمة در آیه وسط از غیرمتکلم یاء حر  «نکر شیء الی الدالا 
 وزن در کستیش  ویی که رسیدمی نظر به چنین شد،نمی حذ  یاء ا ر که چرا است؛ شده حذ 
 در اصهلی هد »:  ویدمی حذ  این مورد در زرکشی .(105:  2004 قطب،  است داده رخ شعر
  .(398 ن1:  1957 الزرکشی،  «است دهیجواب در تسری  و خواسته بیان در سرعت حذ ، این

 آیهات میانی کلمات در حر  دلیل بدون حذ  علت العبد سلیمان محمد و عبدالرحمن عائشه
 پایهانی حهر  منظر از تنها آیات توازن دو این نظر به که چرا انند؛دمی کال  درونی توازن ایجاد را
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 ااصهله رایه  توازن بر داخلی توازن این که دارد وجود نیز آیات داخل در توازن نوعی بلکه نیست،
  .(95 ن9:  1989 العبد، ؛24ص ،1:  1962 عبدالرحمن،  سازدمی زیباتر را آن و اازایدمی آیات

 نقمر  «أَمَرُّوَ أَدْهَى سَّاعَةُوَال مَوْعِدُهُمْ السَّاعَةُ بَلِ» آیة در تفضیلی صفت عل،مت حذ  دیگر، نمونة
 یهک یبخشه یبرتهر بهرای تفضهیلی، صفت هر. است شده حذ  علیهمفضل آیه این در. است( 46
 ّوربهه «أمهر و أدههی» تفضهیلی صهفت و حهذ  علیهمفضهل آیه این در که است دیگر چیز بر چیز

 تلخناکی و حشتو با قیامت روز بودن «أمر و أدهی» که برساند را معنا این تا است راته کاربه مطل،
 سهتا کهرده عرضهه را تهویهل و تخویه  شهدت معنای ّری، بدین لذا و نیست مقایسه قابل چیزی

  .(181ن1: دها ماده منظور،ابن 

 اسم حذف ـ2ـ5

 حهذ  از قسهم ایهن غالهب. است اسم حذ  قمر، مبارک سوره در حذ  اقسا  از دیگر یکی
 شهکل، یهنا از غیهر کهه چنهد ههر اسهت؛ بوده مجهول صورتبه اعل ذکر و ااعل حذ  صورتبه

 . دارد وجود نیز دیگری اشکال

 علهت اسهت معتقهد عبهدالرحمن هعائشه( 1قمهر،  «الْقَمَرُ وَانشَ،َّ السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ» آیة در مثال برای
 روحهانی و درونهی ا اقن است، حقیقی ااعل که «اهلل» به آن اسناد عد  و «رالقم» به «إنش،ال» اعل اسناد

 رد هارپرو( مطاوعهه  اراده و تسهخیر تحهت هسهتی همهه قیامت روز در که بگوید تا است مخاّبان
  .(69 ص ،1:  1962 الرحمن، عبد  ندارد ااعل و آمر به نیازی لذا. است متعال

 نَحْهنُ یَقُولُهونَ أَ ْ» آن از قبهل آیهة در. اسهت( 45 نقمهر  «الهدُّبُرَ وَلُّونَوَیُ الْجَمْ ُ سَیُهْزَ ُ» دیگر آیة
 کهااران  هویی اسهت؛ اتحهاد و کثهرت معنهای دو بهر مشهتمل « یجم» واژة( 44نقمر  «مُّنتَصِرٌ جَمِی ٌ
 ینا انتخاب با بنابراین ؛ماست آن از پیروزی لذا متحدیم، باهم همگی و زیاد تعدادمان ما:  ویندمی

 آیهة ذکر با آن دنباله در خداوند اما ؛اندکرده نماییقدرت متعال پرورد ار برابر در جمله از ترکیب
 دالهت سرعت بر که استقبال «نیس» الفا  از استفاده با را آنان ادعای ،«الدُّبُرَ وَیُوَلُّونَ الْجَمْ ُ سَیُهْزَ ُ»

 اهوت بهدون نظهر مهد ههد  به رسیدن در ری تس نوعی خود که ااعل ذکر عد  واسطهبه نیز و دارد
 ااعل حذ  دیگر علت رسدمی نظر به .(119:  1418 هاشمی، نک،  است داده پاسخ است، وقت
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 یعنهی اسهت؛ کهااران اتحهاد قهدرت تهوهم با خداوند قدرت بودن قیاس قابل عد  نظر، مورد آیه از
 تهوان و قهدرت و خهود قهدرت 45 هآیه در «ولهونی» و «هز ی» اعل دو ااعل ذکر با نخواسته خداوند
 . دهد قرار ترازو کفه دو در را کااران

 فعل حذف ـ3ـ5

 متعهددی ههایردکارب قهرآن زبهان در شناسهیسبک اقسها  از یکهی عنوانبه اعل حذ  چند هر
 ایهن اقهدان علهت رسهدمی نظهر بهه. ندارد وجود قمر سوره در مورد این بر شاهدی اما است، داشته
 و سهیا  یعنهی ؛باشهد یادشهده سهوره محورعمل و محوراعل رویکرد قمر، سوره در حذ  از مورد

 راتارههای و الاقهو و اعمهال و معجهزات ذکهر آمد،  فته ترپیش که  ونههمان سوره، این مضمون
 معجهزات  الههی انپیامبر عمل برابر در که معنا بدین. است( مشرکان و الهی انبیاء  کااران و مؤمنان

 نهداده رخ رهسهو ایهن در اعلی حذ  هیچ لذا. است داشته قرار مشرکان( انکار  لعملاعکس ،...( و
 .شود  رجلوه بیشتر چه هر واکنش و کنش این تا

 تأخیر و تقدیم ـ6

 ورتصه در و ااعهل سهپس اعهل ابتهدا باشهد، اعلیهه جمله ا ر که است این عربی زبان در اصل
 ذکهر خبهر پسسه و مبتهدا ابتهدا باشهد، اسهمیه جمله ا ر و بیاید مفعول آن از بعد اعل، بودن متعدی
 بهه البتهه ریخهت؛ مه به را ترتیب این توانمی باشد، داشته وجود نحوی و صرای دلیل ا ر اما ؛شود

 اقهدان جودبهاو حتهی قرآنهی آیات در  اه. نسازد وارد خلل جمله بودن اعلیه و اسمیه به که شرّی
 کهه تاینجاسه. اسهت نشهده رعایت اسمیه و اعلیه تجمال در واژ ان ترتیب نحوی، و صرای دلیل
 کهریم رآنقه در تهأخیر و تقهدیم پدیهده لهذا. کنهد جسهتجو آن بهرای دیگهر دلیلی بایستمی مفسر

 .اندبرآمده آن توجیه یپ در مفسران غالب و بوده توجه قابل شناسانهسبک ایپدیده عنوانبه

 مبهارک سهوره در امها ؛است آیات ااصله در هماهنگی رعایت تأخیرها و تقدیم این عمده علت
 نشهد یااهت مهورد ایهن برای دیگر شاهدی( 41نقمر  «النُّذُرُ اِرْعَوْنَ آلَ جَاءَ وَلَقَدْ» آیة در جزبه قمر،
 العهامری،  باشهد  راتهه صهورت آیهات ااصله هماهنگی رعایت سبب به تأخیر و تقدیم آن، در که

 اهی التأخیر و التقدیم» کتاب نویسنده المسیری، محمود که است این مطلب این مؤید .(91:  1996
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 تنهها ه اسهت کهرده بررسهی تکبهتک را کریم قرآن تأخیرهای و تقدیم کهتما  ه ،«میالکر القرآن
 اختصهاص قمهر سورة در تأخیر و تقدیم بح  به را خود ایصفحه هشتصد کتاب از پارا را  یک
 در و کهرده آغهاز قیامهت واقعهه نزدیکی به اشاره با را هسور این خداوند«: نویسدمی وی. است داده
 کهرده اشهاره دارد، نشهان قیامهت رخداد از که (قمر انشقا   آسمانی عظیم مخلوقات از یکی به آن

 شهدت تها کهرده مقهد  «تنهز » بهر را «صرصهر» یعنهی حدوث، بر را صفت ،21-19 آیات در. است
 دههد،می رخ إنهذار از بعهدبها اینکهه  را عهذاب و دهد نشان است، شده نازل کااران بر که را عذابی
 کهرده مقهد  عهذاب بهر را انهذار 5 و 4 هایآیهه در یا «نذر و عذابی کان اکی »: است کرده مقد 
 تهوجهیبی سهبب بهه مخاّبهان توجهه جلب و آن اهمیت بیان نیز، تأخیر و تقدیم این علت که است
 ایهن هماننهد ملیکان، ای که است این نیز تهدید و تحکم باهد  سؤال علت و انذارهاست به ایشان
 سهایر کهه دریااهت توانمی دقت یباکم .(628:  2005 المسیری،  شد خواهد نازل نیز شما بر بالها

عًا»: اسهت بوده عامل بر حال تقدیم شیوه به سوره این در تأخیرها و تقدیم ارُهُمْ خُشهَّ  یَخْرُجُهونَ أَبْصهَ
رٌ یَهوْ ٌ هَهذَا الْکَهااِرُونَ یَقُهولُ الهدَّا ِ إِلَهى مُّهْطِعِهینَ» و( 7نقمهر  «مُّنتَشِرٌ جَرَادٌ هُمْکَأَنَّ الْأَجْدَاثِ مِنَ  «عَسهِ
 عجهز و درمانهد ی حالهت از کنایه خود عامل بر «نیمهطع» و «خشعاً» تقدیم آیات، این در( 8نقمر 

 روز و کشهی ردن زاتمعجه برابهر در پهیش چنهدی کهه اسهت الههی ایزال قدرت برابر در کااران
 .اند راته قرار درماند ی و عجز حالت در اکنون اما کردند،می انکار را قیامت

 گیرینتیجه

 :داشت تقدیم توانمی پژوهش رهاورد مثابهبه را زیر موارد آمد،  فته آنچه از

 صههد مجمههو  در و قمههر سههوره آیههه 55 تمهها  در ااصههله عنوانبههه «راء» حههر  انتخههاب ههه1
 ضهایا بها هماهنگی و است بخشیده سوره به خاصی دالت سوره، کل در حر  این بستکاربهمرت
 الهتد کهه چهرا اسهت؛ رسهانیده اوج بهه اسهت، ترغیب و تهدید هراس، ارعاب، سراسر که را متن

 سوره بر حاکم جو و معانی با معانی این و است تشویش و هیجان حرکت، اهتزار، راء حر  آوایی
 .رددا تا ال همخوانی

 اعهل تکهرار آن نمهود بهارزترین شهاید و اسهت تکهرار سوره، این شناختیسبک هاینشانه از ه2
 و( آلهه و علیهه اهلل صهلی  اکهر  رسهول بها همراهی تکرارها این علت رسدمی نظر به. باشد «کذالب»
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 از پهس کردنهد،می تکهذیب را ایشان نیز پیشین پیامبران اقوا  رسولما، ای که باشد ایشان به دلداری
 . باش نداشته بیم خود قو  تکذیب

 پهی در و کرده کشین رد ایشان معجزات و الهی پیامبران برابر در مختل  اقوا  که آنجا از ه3
...  و تحزیر وعید، تأکید، کاری،ان استفها  انوا  نمودند،می مناقشه و جدال و آمدندبرمی خدا انکار
 سهوره ایهن رد مذکور مخاّبان و پیامبران میان واکنش و شکن با که است راته کاربه سوره این در

 .دارد تا  تناسب

 بهودن محورعمل دلیل به شناسیسبک اقسا  از یکی عنوانبه سوره این در اعل حذ  اقدان ه4
 تناسهب نآ بها اعل حذ  و است عمل مستلز  منکران، مجازات نیز و معجزات ارائة زیرا است؛ آن

 .ندارد

 قایسههم از خودداری و هد  به انتقال در سرعت دلیل به قمر، مبارک سوره در ااعل حذ  ه5
 سهزاوار او پایهانبی قهدرت و خداونهد زیهرا اسهت؛ شده انجا  کااران باقدرت خداوند قدرت میان

 . نیست ایشان محدود قدرت و کااران با مقایسه

 اعهل یها سما یک از ایحر و مجرور و جار متکلم، یاء از اعم حر  حذ  اراوان هاینمونه ه6
 . است بوده آیات ااصله در هماهنگی ایجاد جهت غالباً

 جههت یهزن موجهود انهدک مهوارد در و ندارد نمودی چندان سوره این در نیز تأخیر و تقدیم ه7
 .است بوده کااران حال ترملموس بیان و بهتر تصویرسازی

 بیهدار و هتوج جلب و مخاّب در نو حالتی ایجاد برای مختل  اقسا  با عدول قمر، سوره در ه8
   .است داده رخ کلمات در بیشتر معنایی بخشیتوان ّری، از مخاّب ساختن
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