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چکیده
سبکشناسی بهعنوان یکی از شاخههای زبانشناسی نوین همواره میکوشهد مهتن را بهه لحها زیباییشناسهی،
بدون توجه به تاریخ ،جامعه و زند ی پدیدآورنده آن کهه امهوری خهارج از مهتن هسهتند ،بررسهی کنهد .مطالعهه
سورههای قرآن از این منظر ،نشاندهنده این است که قرآن کالمی انهی ،دقیه ،،ارازمهانی و اهو بشهری و دارای
بااتی منسجم و بینظیر است .چارچوب سبکشناسی شامل بررسی سهطح آوایهی ،واژ هان ،تصهاد  ،تعریه و
تنکیر ،ااراد و جم  ،تکرار ،اسمیه و اعلیه بودن جمالت و نهو اسهتفها ها و  ...اسهت .پهژوهش حاضهر بامالحظهه
اضای حاکم بر سوره قمر ،جنبههای زیباییشهناختی و سبکشهناختی آن را بهه روش توصیفی هتحلیلی بازکهاوی
میکند .رهاورد این پژوهش ویای آن است که با توجه به سیا و اضای این سوره ،واژهها ،جمالت و حرو ،
هنرمندانه در جایگاه و مناسبت ویژهای بهکار راتهاند .الفا کامالً در خدمت معناست و معنا به بهتهرین شهکل در
نو واژه زینی تأثیر ذاشته است؛ به ونهای که هر ز امکهان تعهدیل ،جابجهایی یها پیشهنهادی جههت تبهدیل و
تحول متن باقی نمیماند.

واژگان کلیدی :قرآن کریم ،سبکشناسی ،سوره قمر ،علم بالغت.

نویسندة مسئول) E-mail: askar.babazadeh@gmail.com
E-mail: babazadeh.askar@gmail.com
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مقدمه
هر چند که واژه «سهبک» از اصهطالحات و الفها رایه در میهان محااهل عمهومی و تخصصهی
است ،ولی هر ارد برداشت نسبی از آن دارد؛ بهّوری که بهجرئت میتوان فت هر کسهی از ظهن
خود آن را میتواند تفسیر و تعری کند .از زمانی که ایهن واژه بههمنزلهه یهک اصهطال نقهدی بهه
حوزه تخصصی دانش زبانشناسی وارد شد ،تعاری

ونا ونی از آن ارائه شهده اسهت؛ به ونههای

که اختالاات در تعری آن بسیار است و وحدت رویهای در تعری وجود نهدارد اضهل: 1998 ،
فتار حاضر بررسی این اختالاات یا ارائه تعری جدید و موردقبول همگان از
 .)95با اینکه هد
سبکشناسی نیست ،اما ارائه تعری مورد نظر نویسند ان مهتن ،بهرای شهرو بحه و آشهنا شهدن
خوانند ان بها دیهد اه مؤلفهان جسهتار حاضهر ،ضهروری اسهت .شهاید بتهوان فهت مقبهولترین و
مناسبترین تعری از سبکشناسی چنین باشد« :سبکشناسهی عبهارت اسهت از روش نویسهنده در
بیان دید اههایش و روشن نمودن شخصیت ادبیاش در قیاس با دیگر نویسند ان از حی
واژهها و ترتیب عبارات و ساختارهای بالغی و دستوری» عزا .)11 :1989 ،

انتخهاب

قرآنکریم بهمنزله معجزه جاوید الهی برای هدایت جامعهای نازل شهد کهه بهاوجود اتصها

بهه

صفت جهالت و مراهی ،از زبانی شیوا و قدرت خطابه واایی بهرهمند بودند .آنان بهرای تهأثیر بهر
مخاّبان خویش از قدرت سخنوری بهره میبردند و لذا ضهرورت داشهت کهه زبهان و مفهاهیم ایهن
معجزه ماند ار چنان باشد که بر آن همه خاصیت ویژه رای مخاّبان غالب باشهد .ازایهنرو در آن
روشی بهکار راته شده که توانسته به بهترین وجه ممکن بر مخاّب اثهر کنهد و توجهه او را جلهب
نماید تا جایی که شنونده آن نمیتواند از وش دادن آن دست بکشد .در واق قرآن نهو خالصهی
از موسیقای زبانی است که انسجا کامل و توازن تا در آن قابهل مالحظهه اسهت .)137 :1389 ،...
اهمیت ادبی و معراتی این کتاب ،اعجاز ونه است و برای اهم ایههای متعهدد آن ،ههر مخاّهب و
صاحبنظری از دید اه خویش بدان پرداخته است .فتهار حاضهر یکهی از سهورههای ایهن کتهاب
آسمانی را از منظر سبکشناسی مورد تحلیل قرار داده و سوره قمر را از منظر سبکشناسی بررسهی
میکند.
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سوره مکی قمر پنجاه و چهارمین سوره قهرآن کهریم اسهت کهه پنجهاه و پهن آیهه دارد و وجهه
تسمیه آن وجود واژه قمر بهعنوان یکی از معجزات پیامبر اکر صلی اهلل علیه و آلهه) در آن اسهت.
محور اصلی و محتوای غالب این سوره ،واقعه قیامت اسهت کهه دیگهر موضهوعات از قبیهل داسهتان
حضرت نو  ،هود ،لهو ،،موسهی و ههارون علیهمالسهال ) کهه اقهوا خهویش را بهه ههدایت الههی
ارامیخوانده و با تکذیب مواجه میشدند ،حول این محور اصلی می ردد.
بهّور کلی سوره قمر و رخدادهای آن را میتوان تابلوی مبارزهای دوسویه تصور کهرد کهه در
آن دو جبهه از مؤمنان و کااران باهم در حال کنش و واکنش سری و پی در پیاند و ههر عملهی از
سوی پیامبران الهی مؤمنان) بها عکسالعملهی از سهوی مخالفانشهان مواجهه میشهود تها اینکهه سهیر
حرکتی این تابلوی تصویری با رسهیدن مؤمنهان بهه بهشهت الههی و کهااران بهه جههنم ابهدی خاتمهه
مییابد .بامالحظه این خاصیت ،پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفی ه تحلیلی بهه سهؤاات
زیر پاسخ دهد که کارکرد الفا و معانی در تشکیل ساختارهای سبکشناسانه سوره قمهر چیسهت
و شیوههای تشکیل پیکره سبکشناختی سوره قمر ،با نگاه به محتوای آن چگونه است

پیشینه تحقیق
تاکنون آثار متعددی در قالب کتهاب در حهوزه سهبک و سبکشناسهی و مسهائل مربهو ،بهدان
نگاشته شده است که ذکر همه آنها از حوصله فتار حاضر بیرون است .عالوه بر ایهن ،سهورههای
مختلفی از لحا سبکشناسی در قالب پایاننامه کارشناسی ارشهد و رسهاله دکتهری مهورد بررسهی
قرار راته است که از بهترین نمونههای آن میتوان به موارد زیهر اشهاره کهرد :دراسهة اسهلوبیه اهی
سههورة الکه ه از محمههد سههعید عبههدالرحمن و ظههواهر اسههلوبیه و انیههه اههی سههورة النحههل از اسههامه
عبدالمالک ابراهیم عثمان .در قالب مقاله نیز مقاله «سبکشناسی سوره مریم» توسط محمهد خاقهانی
و محمدجواد اصغری و «سبک شناسی سوره تکویر» توسط علی نظهری ،کبهری خسهروی و سهمیرا
جدی بهه ترتیهب در اصهلنامههای لسهان مبهین ،قهرآن و قهرآن و علهو بشهری نشهر یااتهه اسهت .در
خصوص سوره قمر نیز مقاله «قراوة ای سورة القمر» از ثناء نجاتی عیاش در مجله انجمن زبان عربهی
اردن به چاپ رسیده است که در آن ساختارهای حرای و بالغی سوره قمر مورد تحلیل قرار راتهه
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است .وجه تمایز پژوهش پیش رو با مقالهه یادشهده تحلیهل سهوره قمهر بهر مبنهای معیارههای دانهش
سبکشناسی به ونهای روشمند میباشد.

سبکشناسی سوره قمر
1ـ تکرار در قرآن
تکرار بهعنوان یکی از روشهای رای عربزبانان از نکات برجسته در اصاحت کال بهه شهمار
میآید .جاحظ درباره تکرار می وید« :همانا ا ر انسانها به تکرار بیتوجه باشند ،اعتبهار سخنشهان
کمتر شده و دانش آن سخن کم خواهد بود و هر آنکه علمش کم باشد ،اضیلتش نیهز کهم خواههد
بود و هر آنکه اضیلتش کم باشد ،نقص و ایرادش بیشتر خواهد بود» سهیوّی3 :1985 ،ن  .)179در
یک کال عادی هر چند تکرار نشانهای از آشفتگی و ضع

سخن بهحساب میآیهد ،امها در زبهان

قرآن ،از شیوه تکرار اراوان بهرهبرداری شده است؛ با این تفاوت که تکهرار سهخن در قهرآن بسهیار
هدامند و روشمند و در قالب اقسا مختل

کال از قبیل حهر  ،اسهم ،اعهل و جملهه و  ...بههکهار

راته است .ازاینرو مفسران و صاحبنظران به بررسهی شهیوهها و اههدا

آن پرداختهانهد .از جملهه

اهدا متعدد تکرار در قرآن میتوان به تقریهر ،تأکیهد ،آ اهیبخشهی ،تعظهیم ،تهویهل و  ...اشهاره
نمود .بهّور کلی تکرار در قرآن دو کارکرد اساسهی دارد :نخسهت کهارکرد دینهی کهه ههد آن
تقریر در احکا شرعی و تأکید است .دیگری کارکرد ادبهی کهه در تأکیهد معهانی و ابهراز و تبیهین
اهدا جلوه ر شده و مضامین جمالت را بهصورت متقن و محکم روشهن میسهازد جنهت کهل،
 .)20 :1433اینک انوا تکرار در سوره قمر به تفکیک مورد بررسی قرار می یرد.

1ـ1ـ تکرار حرف
آن ونه که قبالً یاد شد مضمون غالب سوره قمر ،کنش و واکنشهای سری و پی در پهی میهان
دو جبهه ح ،و باّل ،تهدید و وعید و انذار و تأکید بهر برپهایی قیامهت و معجهزات الههی و عهذاب
کااران بهارمان الهی است که همگی سری و آنی است؛ و «ما امُرنا اا کلمح البصهر» تکهرار حهر
به معنی ذکر مرتب و پی در پی یک حر

در قالب کلمه و عبارات پایانی یک متن اسهت کهه آوا

و ریتمی خاص به عبارات اعطا میکند .از جمله حرو

تکراری در سوره قمر ،حر

«راء» اسهت.
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جهری زبان عربی است که  106مرتبهه در کهل سهوره تکهرار شهده و تمها

اواصل آیات بدان مختو است .کاربرد این حهر

بهر تکهرار ،حرکهت ،اهتهزار ،هیجهان و جنهبش

سری دالت دارد .این دالت آوایی بهّور مستقیم با واقعیت تکرار عهذاب بهر آنهان کهه بهه آیهات
الهی کفر ورزیدهاند و نیز با نزول این عذاب بر اقوا پیروان ادیان پیشهین کهه در مقابهل انبیهاء الههی
ّغیان کردهاند ،همخوانی دارد .نمونه دیگر از تکرار حر

در این سوره ،کاربسهت واژه «صرصهر»

در آیه «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا اِی یَوْ ِ نَحْسٍ م ُّْسهتَمِرٍّ» قمهرن )19اسهت .تلفهظ صهاد موجهب
اصطکاک دندانها و حرکت زبان می ردد؛ این حر به سبب ادای شهدید و ذکهر راء بهصهورت
مشدد و سپس ذکر مضاع ایهن واژه ،معنهای شهدت و تصهویر ههراس و خهو را در آن مجسهم
کرده است؛ چرا که «صرال» به معنای سرمای شهدید اسهت و اهرد بهه هنگها سهرما بهشهدت بهر خهود
میلرزد و این لرزش به لرزش اردی که از چیزی ترسیده باشد ،شبیه است الصهغیر.)187 : 2000 ،
حرو جهری که عبارتاند از« :أ ،ب ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،ض ، ، ،غ ، ،ل ، ،ن ،و ،ی» انهیس،
بیتا )23 :بهّور عمومی در آیات و سورههایی بیشتر اسهتفاده شهدهاند کهه مضهمون وعهده و وعیهد
دارند عبدالرحمن10 : 2006 ،؛ نظری و همکاران .)16 :1391 ،این حرو

در مجمو  261بار در

سوره قمر مورد بهکار راته که جملگی در خدمت مضمون و مفهو عمومی سوره که اضای تهدید
و وعید است ،میباشد که در آن سخن از پرستش بتهها و خهدایان غیرواقعهی توسهط مشهرکان بهه
همراه ارائه تصهویر انهوا عهذاب بهر آنهاسهت صهابونی3 ،1299 ،ن  .)282-271از میهان حهرو
تکراری در این سوره ،تکرار حر راء در پایان تمامی پنجاه و پن آیه آن آهنگ و ریهتم خاصهی
بدان بخشیده است و البته این امر با شگردها و هنر خاصی صورت پذیراته تا هماهنگی میان اواصل
آیات در تکرار حر راء حفظ شود .اه در بعضی آیات حرای حذ شده است؛ مهثالً در آیهات
«اَکَیْ َ کَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ» قمرن  )30 ،18،21 ،16کهه یهاء مهتکلم حهذ شهده اسهت .هاه تقهدیم
صورت راته تا هماهنگی حفظ شود« :وَلَقَدْ جَاءَ آلَ اِرْعَوْنَ النُّذُرُ» قمرن  )41اه نیز به لفهظ قلیهل
ااستعمال عدول شده است« :وَکُلُّ صَغِیرٍ وَکَبِیرٍ مُسْتَطَرٌ» قمهرن )5کهه« مسهتَطَر» در جهای «مسهطور»
نشسته است خضر.)52-53 : 2000 ،
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1ـ2ـ تکرار اسم
از دیگر نمونههای تکرار در سوره یادشده ،تکرار اسهم بهصهورت عینهی یها تکهرار متهراد آن
السهاعَةُ
است که اه باهد وعید انجا شده اسهت؛ بهرای مثهال تکهرار اسهم «السهاعه»در آیهه «بَهلِ َّ
مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» قمرن )46جنبه اسلوبی خاصی بدان بخشیده و از آن بههعنوان ابهزاری
هنری جهت انتقال مفهو خاص استفاده نموده است؛ چراکهه امکهان ذکهر ضهمیر بههجای «السهاعة»
وجود داشت ،ولی جهت تهدید و تذکر دوباره ،عهین واژه تکهرار شهده اسهت تها ذکهر مجهدد واژه
توجه مخاّبان را به اهمیت و تهدید روز قیامت جلهب نمایهد .این ونهه اسهت کهه بعهد از سهخن از
عذابهای دنیوی که در سراسر سهوره جریهان دارد ،چنهین القها میکنهد کهه عهذاب آخهرت بسهی
سختتر است.

1ـ3ـ تکرار در فعل
داستان حضرت نو  ،عاد ،ثمود ،لو ،و ارعون در سوره قمر ،همیشه با تکرار یک اعهل همهراه
است« :وَکَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَکُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ» قمرن« ،)3کَذَّبَتْ عَهادٌ اَکَیْه َ کَهانَ عَهذَابِی وَنُهذُرِ»
قمرن« ،)18کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ» قمرن « ،)23کَذَّبَتْ قَوْ ُ لُو ٍ،بِالنُّهذُرِ» قمهرن« ،)33أَ ْ یَقُولُهونَ نَحْهنُ
جَمِی ٌ مُّنتَصِرٌ» قمرن )44به نظر میرسد خداوند متعال بامالحظه انکار مشرکان در برابر پیهامبر اکهر
صلی اهلل علیه و آله) و تکذیب دعوت وی ،داستان پیامبران الهی ذشته را پیش کشیده و با تکرار
تکذیب اقوا ایشان ،بهنوعی خواسته به پیامبر صلی اهلل علیه و آلهه) دلهداری داده و از ناامیهد شهدن

ایشان جلو یری ارماید و در مقا تقریر و اقنا رسول اکهر – صهلی اهلل علیهه و آلهه) برآیهد .ایهن
شیوه تکرار و همه یری مصیبت در دانش روانشناسی نوین هم جاری است که مصهیبت ارا یهر و
همه یر بهنوعی تحملش آسانتر است عبدالرحمن : 1962 ،ج ،1ص .)68عالوه بهر ایهن ،اسهتفاده
از این اعل در باب «تفعیل» بهر تکهرار و کثهرت ایهن عمهل در میهان نسهلهای متعهدد دالهت دارد.
ابوالسعود ،بیتا7 :ن .)169
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1ـ4ـ تکرار جمله
سوره قمر جزء سهورههای مکهی اسهت کهه دارای جمهالت کوتهاه و متوسهط اسهت .نشهانههای
سبکشناختی این سوره حاکی از آن است که علت انتخاب جمالت کوتاه و پهی در پهی ،مضهمون
حاکم بر کل اضای سوره است که در آن خداوند از باب یادآوری عملکرد اقهوا پیشهین و انبیهای
الهی ،بهنوعی قصد انذار ،تهدید ،تذکر و تأکید دارد .عالوه بر این ،جمالت کوتاه با ذهن و اندیشه
مخاّبان مکی ،به سبب پایین بودن اهم آنان و نیهز پهایین بهودن آسهتان تحمهل ایشهان در بهه خهاّر
سپردن جمالت بلند ،تناسب بیشتری دارد؛ چرا که آنان عموماً اارادی ستمگر ،قدرتّلب و عامهل
به اساد و احشا و اخال ناپسند بودند و انگیزه موعظهه و شهنیدن جمهالت بلنهد را نداشهتند .العبهد،
 .)88 :1989یکی از جمالت تکراری در این سوره عبارت «اَکَیْه َ کَهانَ عَهذَابِی وَنُهذُرِ» قمهرن ،16
 )30 ،18،21است .این آیه شری دو بار در مورد داستان قو عاد ،یک بار در مورد داستان نهو و
یک بار در داستان قو ثمود تکرار شده است .در مورد علت تکرار این عبارت فته شده است کهه
آنگاه که قو عاد ،هود علیهالسال ) را تکذیب کردند ،به قحطی شدیدی مبتال و با باد عقیمی نابود
شدند و این دو تکرار به دو نو عذابی اشاره دارد که بر آنها نازل شده است .ولی چهون در مهورد
قو نو و ثمود دو نو عذاب وجود نداشته ،نیازی هم به تکهرار ایهن جملهه نبهوده اسهت .عهدهای
دیگر بر این باورند که جمله اول در مورد قو عاد بهه عهذاب دنیهوی آنهان و تکهرار آن بهه عهذاب
اخروی آنان اشاره دارد نک ،جنت کل.)140-130 :1432 ،
از دیگر جمالت تکراری در سوره مذکور ،آیه شهری

«وَلَقَهدْ ی ََّسهرْنَا الْقُهرْآنَ لِلهذكکْرِ اَهَهلْ مِهن

مُّههدَّکِرٍ» در آیههات  )40 ،32 ،22 ،17بهها اسههتفاده از یههک اسههلوب اسههتفها انکههاری و بهقصههد
وحشتآارینی و پند دهی برای کااران و تکذیب ران دعوت انبیهای الههی اسهت کهه بهرای ایجهاد
ااصله و بهمنزله حسهن ختها داسهتانهای تکتهک انبیهای الههی آمهده اسهت؛ چنانکهه اخهر رازی
مینویسد« :این جمله در وهله اول به معنای وحشتآارینی و اخطار و پند دهی است و در سه مورد
بعدی معنای تقریر و تکریر را دارد» رازی ،بیتا29 :ن  .)96قرّبی نیز می وید» :علهت تکهرار ایهن
آیه در پایان هر کدا از داستانها این است که با استفاده از «هل» بهعنوان ادات استفها  ،توجههها را
به خود جلب کند تا حجت بر مخاّبان تما شود و آنان متذکر ردند که تکهذیب رسهالت الههی،
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نزول عذاب را در پی دارد و هر داستانی وسیلهای برای یادآوری و پندپهذیری و بههنوعی توجهه بهه
امر الهی با همه توان است که مبادا در این مورد غفلت و کوتاهی از آنها سر زنهد قرّبهی17 :...،ن
 .)134همچنین هد این تکرار میتواند آ اه ساختن بند ان از نعمتهای الهی و تشوی ،آنهان بهه
شکر زاری باشد؛ به این تقریر که نعمتهای الهی چنان عظیم و اراوان است که شایسته نیسهت بهه
هیچ وجه انسانها از شکر زاری غفلهت نماینهد .لهذا بامالحظهه عاقبهت ههر کهدا از اقهوا پیشهین،
شایسته است بند ان الهی به این امر اهتما داشته و در صدد شکر زاری خداونهد برآینهد .قطهب،
بیتا6 :ن  30و  31و .)34

2ـ تعریف و تنکیر
کاربست  110اسم معراه و نکره در این سوره بهر اهمیهت ایهن عنصهر در سبکشناسهی دالهت
دارد .از این میان در هفتاد مورد ،اسم بهصورت نکره بهکار راتهه اسهت .از جملهه اسهامی نکهره کهه
کاربست آن در خدمت محتوای کلی سوره و کاربرد جمهالت آن اسهت ،کلمهه «آیهةً» در عبهارت
«وَإِن یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ» قمرن )2است .خداوند متعال با ذکر ایهن آیهه ،حقیقهت
درونی مشرکان را مبنی بر اینکه آنان از هر معجزه بهزر و کهوچکی روی هردان هسهتند و آن را
سحر و جادو میانگارند ،برمال ساخته است؛ چرا که نکره در سهیا شهر ،مفیهد عمهو اسهت .لهذا
مههاجرای انکههار مشههرکان ،در قالههب شههر ،آمههده تهها خصههلت و خههوی همیشههگی آنههان بههرمال شههود
ابنعاشور ،بیتا27 :ن 172؛ نجاتی عیاش)151 :1430 ،؛ بنابراین نکره بودن اسم آیه ،معنای عظمت
و وضو را میرساند.
عبارت بعدی آیه شری «وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَا ٍ وَ دُسُرٍ» قمرن )13است که در آن واژهههای
«الوا ٍ» و «دُسُرٍ» بهصورت نکره آمده است .هد از نکره آمدن ایهن دو اسهم ،بهه تصهویر کشهیدن
عظمت ،قدرت و استقامت «کشتی» نو است نجاتی ،عیاش .)169 :1430 ،زمخشری معتقد اسهت
که این نو استعمال نوعی کنایه از موصو است که عالوه بر رعایهت ااصهله و همهاهنگی حهر
پایانی آیه با آیات دیگر که همگی با حر «راء» پایان مییابد ،حقیقتاً ریتم زیبایی را ایجهاد کهرده
است .ذکر صهفت بههجای موصهو

در آیهه شهری

بهروشهنی اجهزای تشهکیلدهنده کشهتی را از

پارههای تخته و بستها ،اعم از میخ و قیر و ّناب ،به تصویر میکشهد و در ذههن مجسهم میکنهد؛
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چرا که دسار اعم از مسمار است نجاتی عیاشی )164 :1430 ،و تنها یک کشتی با این خصوصیات
و دارای این نگهدارندههای عظیم و متعدد بود که میتوانست در مقابل آن ّواان و سیل سهمگین،
باوجود بار سنگینی که داشت ،مقاومت کند خضر.)126 : 2000 ،

3ـ تضاد و مقابله
تضاد معانی متعددی در میان اعهراب قهدیم دارد .عهدهای آن را یکهی از انهوا اشهتراک لفظهی
میپندارند .این روه بر این باورند که مقصهود از تضهاد ایهن اسهت کهه کلمههای دارای دو معنهای
مختل باشد و این اختال به مرز تناقضی برسد؛ چنانکه فته میشود» :با » امها معنهای »اشهتری»
از آن اراده میشود مفتا  .)39 : 1992 ،عدهای دیگر آن را مقابله مینامنهد؛ بهدین معنها کهه ابتهدا
چند واژه متراد و نزدیک به هم میآید و در ادامه چند واژه دیگر ذکر میشود کهه ههر یهک بهه
ترتیب با واژههای پیشین متضاد هستند قزوینی1 :1985 ،ن .)353
اهمیت اضداد در این است که با کنشهای معنایی خود از روابط درونی مهتن پهرده می شهایند
شرتح )45 : 2005 ،و به تشدید و سرعت در حرکتهای عناصهر ااهراد ،شخصهیتها و  )...مهتن
منجر می ردند؛ چرا که وقتی مخال یک پدیده را مقابل آن قرار میدهیم ،اخهتال میهان آن دو
خود به خود مجسم می ردد و این نوعی جانبخشی به حوادث متن است شرتح.)46 : 2005 ،
ا ر کسی بپرسد که نا بالغی سوره قمر چیست بهجرئت میتهوان فهت کهه نها ایهن سهوره
تضاد و مقابله است؛ این مدعا با اندکی دقت در ظهر و بطن سوره قمر قابل اثبهات اسهت؛ زیهرا اواً
محتوای سوره مبارک قمر پیوسته از برانگیخته شدن پیامبران الهی و ارائه معجهزات ونها ون و در
نقطه مقابل آن انکار این معجزات و رسالت توسط اقوا مختل سخن میراند که این امر حکایهت
از تضاد میان جبهه مؤمنان و مشرکان دارد .ثانیاً قالب استفاده از الفها و جمهالت به ونههای اسهت
که در خدمت اضای تقابل میان دو جبهه یادشده است که در ادامه به تفکیک ذکر می ردد.
در سوره شری قمر ،تضاد محور اساسی است؛ دو انگیها ،اختالاهات ،ذکهر نهوادر ،انکهار و
اثبههات ،معجههزه و سههحر همگههی نتههای متضههاد اضههای اخههتال پیرامههون پیههامبران الهههی و مخالفههان
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آنهاست؛ برای مثال به آیه «وَإِن یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُهوا ِسهحْرٌ م ُّْسهتَمِرٌّ» قمهرن )2میتهوان اشهاره
داشت که در آن ،دو واژه «آیه» و «سحر» بهعنوان دو پدیده متضاد ذکر شده است.

 -3-1مقابله
شاخصترین صحنه مقابله در این سوره ،سخن از عذاب مشرکان و جزای بهشتیان اسهت کهه بها
اضای کلی سوره و هد

ضهلَالٍ
آن ،یعنی ترغیب و ترهیهب ،هماهنهگ اسهت« :إِنَّ الْمُجْهرِمِینَ اِهی َ

وَسُعُرٍ» قمرن« ،)47إِنَّ الْمُتَّقِینَ اِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ» قمرن )54علت آنکه در ابتدا از عذاب سخن رانهده،
آیه اول سوره است که در آن از معجزه الهی و انکار آن توسط مشرکان سخن راتهه اسهت .نا فتهه
نماند که مدلول باّنی «ضالل و سعرٍ» در برابر «جناتٍ و نهرٍ» خود به ترتیهب تصهویر دنیها و آخهرت
کااران ،در برابر دنیا و آخرت مؤمنان را عرضه میکند؛ به عبارت واضحتر کااران در دنیا مهراه و
در آخرت در آتش سوزاناند ،اما در نقطه مقابهل ،مؤمنهان در دنیها در جنهت و در بهشهت در میهان
نعمات الهی غوّهور خواهند بود زمخشری.)429 ،4 :1430 ،
به ّور کلی میتوان اضای تضاد را در این سوره چنین به تصویر کشید:
تضاد موجود در سوره یادشده ،دید اههای درونی ااراد و اعمال مؤمنان و کااران را بهخوبی به
تصویر میکشد .این نو از تضهاد ،در یهری و برخوردههای ّهراین را از ّریه ،کهنش دو انهه بها
استفاده از نوعی فتگوی دوسویه تصویرسازی نموده است .لذا نوعی تضاد مصداقی در این سهوره
بهکار راته است که حقیقتاً در نو خود جالب و بینظیر است .آنگهاه کهه قهو ثمهود در پهی انکهار
دعوت پیامبر الهی باحالت کبر و شگفتی ادعا میکنند که چگونه میشود از میهان ایهن همهه ااهراد،
امر الهی به صالح علیهالسال ) ابالغ شده باشد و ازاینرو می ویند« :أَؤُلْقِیَ الذكکْرُ عَلَیْهِ مِن بَیْنِنَها بَهلْ
أشهر» مینامنهد ،خداونهد بهرای
هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ» قمرن )25و بدین ترتیب حضرت صالح را «کهذاب ِ
مقابله با ادعای آنان بالااصله با عبارتی که در مضهمونش تسهری و تهدیهد وجهود دارد ،میارمایهد:
أشهر» حضهرت صهالح و
«سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْکَذَّابُ الْأَشِرُ» .قمرن )26بدین ترتیب منظور از «کذابُ ِ
منظور از «الکذالاب األشِر» خود قو ثمودند.
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ویی به هنگا به سرقت راتن یک شیء دو نفر همدیگر را به دزدی متهم کنند ،در حهالی کهه
هر دو نمیتوانند دزد باشند و تنها یک نفر میتواند دزد آن شیء باشد .لذا مصدا دزد تنها بر یک
نفر صاد میشود .از دیگر تضهادهای مفههومی در ایهن سهوره آیهه «یَهوْ َ ی ُْسهحَبُونَ اِهی النَّهارِ عَلَهى
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ» قمرن )48است که از دو نو عذاب مادی و معنوی بر مشرکان حکایهت
میکند :عذاب مادی اهانت و تحقیر که از عبارت «یسبحون ای النار» برداشت میشود که به معنهای
با چهره درااتادن در آتش اسهت کهه بهدترین نهو تحقیهر و عهذاب مهادی اسهت و عهذاب معنهوی
چشیدن عذاب جههنم کهه در عبهارت «ذُوقُهوا مهسَّ سهقَر» مهنعکس شهده اسهت ابنعاشهور ،بیتها:
27ن.)215

4ـ عدول
منظور از عدول ،زینش شکل و صیغه خارج از قاعهده کلمهه بهه سهبب ههد بالغهی در مهتن
است که کلمه را از سطح لغوی و زبانی به سطح هنری و مفهومی ارتقا میدههد هنهداوی: 2002 ،
 .)141این عنصر اسلوبی بهه سهبب تهوانی کهه در تلقهین مفههو دارد بهرای جلهب توجهه و آ هاهی
خواننده بهکار میرود که در معنی تأثیر می ذارد و بهر عمه ،مفههو و اثهر آن میاازایهد التیمهی،
.)608 : 2002
هد از عدول در کال خارج نمودن متن از حالت کلیشهه و عهادی و سهو دادن آن بهسهوی
هنر و تأثیر و تأثر در سخنوری است .این پدیده در مناب مختله متراداهاتی از قبیهل نقهل و انتقهال،
تحری  ،انحرا  ،رجو  ،التفات ،خال مقتضای ظاهر و  ...دارد ابیعبیده1 :1981 ،ن 9؛ ابوهالل
عسکری ،بیتا190 :؛ باقالنی .)273 : 1978 ،عهدول انهوا و حهاات مختلفهی دارد کهه ذکهر همهه
موارد آن در حوصله فتار حاضر نیست؛ لذا به ذکر اهم موارد بسنده میشود:

4ـ1ـ عدول از مضارع به ماضی
منظور این است که به علت اقتضای مضمون و مفهو کهال  ،نویسهنده یها وینهده بههجای اعهل
السهاعَةُ
مضار از اعل ماضی استفاده کند؛ بهترین نمونه این نو از عدول در سورة قمر آیة «اقْتَرَبَتِ َّ
وَانشَ َّ،الْقَمَرُ» قمرن )1است .آن ونه که پیداست منظور از «ساعة» واقعة قیامت اسهت کهه هنهوز رخ
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نداده ،اما برای بیان آن از اعل ماضی به معنای واقعة رخداده ،استفاده شده اسهت تها حتمهی بهودن و
قطعی بودن آن را وشزد کند .به نظر میرسد خداوند متعال با اسهتفاده از ایهن نهو اعهل ،شهک و
تردید را از مخاّبان زدوده و حجت را بر آنها تما نموده است تها آ هاه باشهند کهه قیامهت و روز
جزاء قطعاً رخدادنی است و شکی در آن نیست.

4ـ2ـ عدول از فاعل به فعیل
در میان آیات سوره مبهارک قمهر ،حهااتی از کهاربرد اسهماء وجهود دارد کهه بها انهدک دقهت
میتوان آنها را احساس نمود؛ بدین معنا که از شکل غالب و رای واژه عبور و به شکل دیگری از
صهدْ ٍ عِنهدَ مَلِیهکٍ مُّقْتَهدِرٍ»
کاربست آن مفهو سو پیدا کرده است؛ برای مثال در آیة «اِی مَقْعَهدِ ِ
قمرن )55بهجای «مالکٍ قادرٍ» از »ملیکٍ مقتدرٍ» استفاده شده اسهت؛ زیهرا «ملیهک» بهر وزن «اعیهل»
صفت مشبهه است و بر ثبوت یک صفت بهر موصهو دالهت دارد و «مقتهدر» اسهم ااعهل از بهاب
ااتعال به معنای قدرت زیاد است که کاربست آن در این آیهه بههجای قهادر حهاکی از آن میتوانهد
باشد که پرهیزکاران از حمایت چنین پرورد اری بهرهمندند.

4ـ3ـ عدول از فَعَلَ به فَعَّلَ
پیشتر فته آمد که اضای حاکم بر سوره قمر اضای زد و بند و تقابل شدید میهان دو جبههه از
مؤمنان و کااران به آیات الهی است که ههر کهدا بها تمها تهوان خهویش در جههت اثبهات ادعهای
خویشاند .به ّری ،واضحتر کلمات در خدمت اااده این معنهای حهاکم بهر سهوره بهوده و میتهوان
فت الفا  ،الفاظی قدرتمند و دارای بار معنایی باایی هستند تا بتوانند رو حاکم بر اضای سهوره
را به مخاّب منتقل کنند .یکی از جلوههای این امر در سوره قمر ،کاربسهت «اَعَّهلَ» بههجای «اَعَهلَ»
است .وقتی اعلی از «اَعَلَ» به «اَعَّلَ» عدول میکند ،همان ونه که حرای بر حرواش اازون میشود،
کثرت لفظ به کثرت معنا در کلمه منجر میشود :برای مثال در آیة «وَکَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَکُهلُّ
أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ» قمرن )3استفاده از «کذالبوا» بهجای «کذبوا» دال بر تکذیب شدید و زیاد معجهزات الههی
است که بر مشرکان عرضه شده بود و این عمل در تما اعلهای تکذیب که در ایهن سهوره تکهرار
شده ،بهصورت اعل مزید کاربرد پیدا کرده است نک ،آیات .)42 ،33 ،32 ،23 ،18 ،9 ،3
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4ـ4ـ عدول از حقیقت به مجاز
هد این نو از عدول نیز متناسب و هماهنگ با عدول در قسمت پیشین است؛ مثالً در آیهة «و
حملناه علی ذات ألوا ٍ و دُسُرٍ» بهجای استفاده از لفظ صریح ،از لفظ مجهازی بهرای بیهان صهفات و
جزئیات کشتی استفاده شده تا بر عظمت ،قدرت و استقامت موصو

دالت داشته باشد.

5ـ حذف
یکی دیگر از عناصر سبکشناسی درخهور توجهه در بیهان قرآنهی بههّور عها و در سهوره قمهر
بهّور خاص ،عنصر حذ است .بهّور کلی این عنصر در جایجهای عبهارات و آیهات قرآنهی بها
اهدا مختل و به اشکال ونا ون به وقو پیوسته است؛ چرا که اه در بیان اصیح ،تأثیر حذ
بیشتر از ذکر بوده و ذهن را به معانی متعددی سو میدهد .در سهوره قمهر نیهز اشهکال متعهددی از
این عنصر بهکار راته است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.

5ـ1ـ حذف حرف
حذ

حر

از کلمات در سهوره قمهر اههدا

ااصله آیات و بیان سرعت در انتقال به هد

چنهدی از قبیهل رعایهت و همهاهنگی در ایجهاد

مورد نظر دارد .در نهه مهورد از آیهات سهوره مبهارک

قمر آیات  )39 ،37 ،35 ،30 ،29 ،21 ،18 ،8 ،5ضهمایر یهاء مهتکلم یها ههاء ضهمیر از آخهر آیهات
حذ شده است؛ مثالً در آیه  ،18اصل عبارت« ،کی کان عذابی و نذری» بوده که ا ر یهاء ذکهر
میشد ،هماهنگی میان ااصله آیات که مختو به راء هستند ،از بین میراهت .یها در آیهه «یهو یهد
الدالا الی شیء نکر» حر یاء غیرمتکلم از وسط آیه در کلمة «الدالاعی» بدون توجه به حفظ ااصهله
حذ شده است؛ چرا که ا ر یاء حذ نمیشد ،چنین به نظر میرسید که ویی شکستی در وزن
شعر رخ داده است قطب .)105 : 2004 ،زرکشی در مورد این حذ می وید« :هد اصهلی در
این حذ  ،سرعت در بیان خواسته و تسری در جوابدهی است» الزرکشی1 : 1957 ،ن .)398
عائشه عبدالرحمن و محمد سلیمان العبد علت حذ بدون دلیل حر در کلمات میانی آیهات
را ایجاد توازن درونی کال میدانند؛ چرا که به نظر این دو توازن آیات تنها از منظر حهر پایهانی
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نیست ،بلکه نوعی توازن در داخل آیات نیز وجود دارد که این توازن داخلی بر توازن رایه ااصهله
آیات میاازاید و آن را زیباتر میسازد عبدالرحمن ،1 : 1962 ،ص24؛ العبد9 : 1989 ،ن .)95
نمونة دیگر ،حذ

متعل ،صفت تفضیلی در آیة «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» قمرن

 )46است .در این آیه مفضلعلیه حذ

شده است .هر صفت تفضهیلی ،بهرای برتهری بخشهی یهک

چیز بر چیز دیگر است که در این آیه مفضهلعلیه حهذ

و صهفت تفضهیلی «أدههی و أمهر» بههّور

مطل ،بهکار راته است تا این معنا را برساند که «أدهی و أمر» بودن روز قیامت با وحشت و تلخناکی
چیزی قابل مقایسه نیست و لذا بدین ّری ،معنای شهدت تخویه
ابنمنظور ،ماده دها1 :ن.)181

و تهویهل را عرضهه کهرده اسهت

5ـ2ـ حذف اسم
یکی دیگر از اقسا حذ در سوره مبارک قمر ،حذ اسم است .غالهب ایهن قسهم از حهذ
بهصورت حذ ااعل و ذکر اعل بهصورت مجهول بوده اسهت؛ ههر چنهد کهه غیهر از ایهن شهکل،
اشکال دیگری نیز وجود دارد.
برای مثال در آیة «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَ َّ،الْقَمَرُ» قمهر )1،عائشهه عبهدالرحمن معتقهد اسهت علهت
اسناد اعل «إنش،ال» به «القمر» و عد اسناد آن به «اهلل» که ااعل حقیقی است ،اقنا درونهی و روحهانی
مخاّبان است تا بگوید که در روز قیامت همهه هسهتی تحهت تسهخیر و اراده مطاوعهه) پرورد هار
متعال است .لذا نیازی به آمر و ااعل ندارد عبد الرحمن ،1 : 1962 ،ص .)69
آیة دیگر «سَیُهْزَ ُ الْجَمْ ُ وَیُوَلُّونَ الهدُّبُرَ» قمهرن  )45اسهت .در آیهة قبهل از آن «أَ ْ یَقُولُهونَ نَحْهنُ
جَمِی ٌ مُّنتَصِرٌ» قمرن )44واژة «جمی » مشهتمل بهر دو معنهای کثهرت و اتحهاد اسهت؛ هویی کهااران
می ویند :ما تعدادمان زیاد و همگی باهم متحدیم ،لذا پیروزی از آن ماست؛ بنابراین با انتخاب این
ترکیب از جمله در برابر پرورد ار متعال قدرتنمایی کردهاند؛ اما خداوند در دنباله آن با ذکر آیهة
«سَیُهْزَ ُ الْجَمْ ُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ» ،ادعای آنان را با استفاده از الفا «سین» استقبال که بر سرعت دالهت
دارد و نیز بهواسطه عد ذکر ااعل که خود نوعی تسری در رسیدن به ههد مهد نظهر بهدون اهوت
وقت است ،پاسخ داده است نک ،هاشمی .)119 : 1418 ،به نظر میرسد علت دیگر حذ

ااعل
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از آیه مورد نظر ،عد قابل قیاس بودن قدرت خداوند با تهوهم قهدرت اتحهاد کهااران اسهت؛ یعنهی
خداوند نخواسته با ذکر ااعل دو اعل «یهز » و «یولهون» در آیهه  45قهدرت خهود و قهدرت و تهوان
کااران را در دو کفه ترازو قرار دهد.

5ـ3ـ حذف فعل
هر چند حذ

اعل بهعنوان یکهی از اقسها سبکشناسهی در زبهان قهرآن کاربردههای متعهددی

داشته است ،اما شاهدی بر این مورد در سوره قمر وجود ندارد .بهه نظهر میرسهد علهت اقهدان ایهن
مورد از حذ در سوره قمر ،رویکرد اعلمحور و عملمحور سهوره یادشهده باشهد؛ یعنهی سهیا و
مضمون این سوره ،همان ونه که پیشتر فته آمد ،ذکهر معجهزات و اعمهال و اقهوال و راتارههای
مؤمنان و کااران انبیاء الهی و مشرکان) است .بدین معنا که در برابر عمل پیامبران الههی معجهزات
و  ،)...عکسالعمل انکار) مشرکان قرار داشته است .لذا هیچ حذ
تا این کنش و واکنش هر چه بیشتر جلوه ر شود.

اعلی در ایهن سهوره رخ نهداده

6ـ تقدیم و تأخیر
اصل در زبان عربی این است که ا ر جمله اعلیهه باشهد ،ابتهدا اعهل سهپس ااعهل و در صهورت
متعدی بودن اعل ،بعد از آن مفعول بیاید و ا ر جمله اسهمیه باشهد ،ابتهدا مبتهدا و سهپس خبهر ذکهر
شود؛ اما ا ر دلیل صرای و نحوی وجود داشته باشد ،میتوان این ترتیب را به هم ریخهت؛ البتهه بهه
شرّی که به اسمیه و اعلیه بودن جمله خلل وارد نسازد .اه در آیات قرآنهی حتهی بهاوجود اقهدان
دلیل صرای و نحوی ،ترتیب واژ ان در جمالت اعلیه و اسمیه رعایت نشهده اسهت .اینجاسهت کهه
مفسر میبایست دلیلی دیگهر بهرای آن جسهتجو کنهد .لهذا پدیهده تقهدیم و تهأخیر در قهرآن کهریم
بهعنوان پدیدهای سبکشناسانه قابل توجه بوده و غالب مفسران در پی توجیه آن برآمدهاند.
علت عمده این تقدیم و تأخیرها رعایت هماهنگی در ااصله آیات است؛ امها در سهوره مبهارک
قمر ،بهجز در آیة «وَلَقَدْ جَاءَ آلَ اِرْعَوْنَ النُّذُرُ» قمرن )41شاهدی دیگر برای ایهن مهورد یااهت نشهد
که در آن ،تقدیم و تأخیر به سبب رعایت هماهنگی ااصله آیهات صهورت راتهه باشهد العهامری،
 .)91 : 1996مؤید این مطلب این است که محمود المسیری ،نویسنده کتاب «التقدیم و التأخیر اهی
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القرآن الکریم» ،ه کهتما تقدیم و تأخیرهای قرآن کریم را تکبهتک بررسهی کهرده اسهت ه تنهها
یک پارا را از کتاب هشتصد صفحهای خود را به بح تقدیم و تأخیر در سورة قمهر اختصهاص
داده است .وی مینویسد» :خداوند این سوره را با اشاره به نزدیکی واقعهه قیامهت آغهاز کهرده و در
آن به یکی از مخلوقات عظیم آسمانی انشقا قمر) که از رخداد قیامهت نشهان دارد ،اشهاره کهرده
است .در آیات  ،21-19صفت را بر حدوث ،یعنهی «صرصهر» را بهر «تنهز » مقهد کهرده تها شهدت
عذابی را که بر کااران نازل شده است ،نشان دهد و عهذاب را بها اینکهه بعهد از إنهذار رخ میدههد،
مقد کرده است« :اکی کان عذابی و نذر» یا در آیهههای  4و  5انهذار را بهر عهذاب مقهد کهرده
است که علت این تقدیم و تأخیر نیز ،بیان اهمیت آن و جلب توجهه مخاّبهان بهه سهبب بیتهوجهی
ایشان به انذارهاست و علت سؤال باهد تحکم و تهدید نیز این است که ای ملیکان ،هماننهد ایهن
بالها بر شما نیز نازل خواهد شد المسیری .)628 : 2005 ،باکمی دقت میتوان دریااهت کهه سهایر
ْصهارُهُمْ یَخْرُجُهونَ
تقدیم و تأخیرها در این سوره به شیوه تقدیم حال بر عامل بوده اسهت« :خ َُّشهعًا أَب َ
مِنَ الْأَجْدَاثِ کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ» قمهرن )7و «مُّهْطِعِهینَ إِلَهى الهدَّا ِ یَقُهولُ الْکَهااِرُونَ هَهذَا یَهوْ ٌ ع َِسهرٌ»
قمرن )8در این آیات ،تقدیم «خشعاً» و «مهطعین» بر عامل خود کنایه از حالهت درمانهد ی و عجهز
کااران در برابر قدرت ایزال الههی اسهت کهه چنهدی پهیش در برابهر معجهزات ردنکشهی و روز
قیامت را انکار میکردند ،اما اکنون در حالت عجز و درماند ی قرار راتهاند.

نتیجهگیری
از آنچه فته آمد ،موارد زیر را بهمثابه رهاورد پژوهش میتوان تقدیم داشت:
1ههه انتخههاب حههر «راء» بهههعنوان ااصههله در تمهها  55آیههه سههوره قمههر و در مجمههو صههد
مرتبهکاربست این حر در کل سوره ،دالت خاصی به سوره بخشیده است و هماهنگی بها اضهای
متن را که سراسر ارعاب ،هراس ،تهدید و ترغیب اسهت ،بهه اوج رسهانیده اسهت؛ چهرا کهه دالهت
آوایی حر راء اهتزار ،حرکت ،هیجان و تشویش است و این معانی با معانی و جو حاکم بر سوره
همخوانی تا ال دارد.
2ه از نشانههای سبکشناختی این سوره ،تکهرار اسهت و شهاید بهارزترین نمهود آن تکهرار اعهل
«کذالب» باشد .به نظر میرسد علت این تکرارها همراهی بها رسهول اکهر صهلی اهلل علیهه و آلهه) و
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دلداری به ایشان باشد که ای رسولما ،اقوا پیامبران پیشین نیز ایشان را تکهذیب میکردنهد ،پهس از
تکذیب قو خود بیم نداشته باش.
3ه از آنجا که اقوا مختل

در برابر پیامبران الهی و معجزات ایشان ردنکشی کرده و در پهی

انکار خدا برمیآمدند و جدال و مناقشه مینمودند ،انوا استفها انکاری ،تأکید ،وعید ،تحزیر و ...
در این سوره بهکار راته است که با کنش و واکنش میان پیامبران و مخاّبان مذکور در ایهن سهوره
تناسب تا دارد.
4ه اقدان حذ

اعل در این سوره بهعنوان یکی از اقسا سبکشناسی به دلیل عملمحور بهودن

آن است؛ زیرا ارائة معجزات و نیز مجازات منکران ،مستلز عمل است و حذ
ندارد.

اعل بها آن تناسهب

5ه حذ ااعل در سوره مبارک قمر ،به دلیل سرعت در انتقال به هد و خودداری از مقایسهه
میان قدرت خداوند باقدرت کااران انجا شده اسهت؛ زیهرا خداونهد و قهدرت بیپایهان او سهزاوار
مقایسه با کااران و قدرت محدود ایشان نیست.
6ه نمونههای اراوان حذ

حر

اعم از یاء متکلم ،جار و مجرور و حرای از یک اسم یها اعهل

غالباً جهت ایجاد هماهنگی در ااصله آیات بوده است.
7ه تقدیم و تأخیر نیز در این سوره چندان نمودی ندارد و در مهوارد انهدک موجهود نیهز جههت
تصویرسازی بهتر و بیان ملموستر حال کااران بوده است.
8ه در سوره قمر ،عدول با اقسا مختل

برای ایجاد حالتی نو در مخاّب و جلب توجه و بیهدار

ساختن مخاّب از ّری ،توانبخشی معنایی بیشتر در کلمات رخ داده است.
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