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 (1397ن05ن01؛ تاریخ پذیرش: 1395ن11ن17 تاریخ دریاات: 

 چکیده

 شده جبمو مرا نیا که است آن یادب اعجاز م،یکر قرآن اعجاز هایجنبه نیترمهم از یکی    
 سهترش  و رشهد بها. ردیه  قهرار شناسهانزبهان و بهانیاد توجهه مورد ربازید از میکر قرآن که

 نیها ههای¬ارزش به یاسالم دانشمندان ،یکاربرد و یتئور هایحوزه در شناسیزبان مباح 
 آن یاجهرا یپه در و داده قرار یبررس مورد دقت با را آن هایوهیش و نیقوان و برده یپ دانش

 لیهتحل بهه نوشتار نیا در هد ، نیا یراستا در. هستند کال  نتریغیبل عنوانبه میکر نقرآ در
 هسه بهه سهوره نیها شناسانه سبک لیتحل در. است شده پرداخته حجرات سوره شناسانه سبک
 یصهرا ،ییآوا نکات به سوره نیا یزبان سطح در. است شده توجه یاکر و یادب ،یزبان سطح

 و اسهت دهش پرداخته ّبا  و هیکنا استعاره، مجاز، به یادب سطح در. است شده توجه ینحو و
 اشهاره ،خداوند علم نیهمچن و بتیغ مورد در قرآن یهایپرداز ریتصو به زین یاکر سطح در
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 مقدمه

 برای صصانیمتخ و داشته شگرای ن،رو بیستم قرن در که معراتی هایشاخه جمله از      

 تحقیقات و اتمطالع از بسیاری امروزه. برد توان نا می را شناسیسبک علم یااته، خود

 زا است عبارت شناسیسبک. است یااته اختصاص شناسیسبک به شناسیزبان حوزه

 بکس اصلی تمرکز. زبان کاربرد در زبانی هایشکل پذیری تغییر تحلیل و توصی 

 است آن شناس سبک وظیفه دیگر عبارت به ؛است متن زیباشناختی بردهایکاربه انشناس

 متن از اایشف درک نویسنده، از شناختیسبک تغییرات از منسجم تحلیل یک ارائه با که

 .آورد وجود به

می جدید هایدانش پرتو در تفسیر خصوصبه اسالمی هایدانش بازسازی تردیدبی      

می شود، یستهنگر متن یک عنوانبه قرآن به ا ر. باشد کارساز قرآن هترب اهم در تواند

 وانندهخ برای را آن هایزیبایی و سنجید شناسیسبک ترازوی در را آن آیات توان

 بر  ذاری اثر منظوربه سبحان خدای که را متنوعی هایشیوه ّری، این از و کرد آشکار

 اشت ذ صحه آن بودن بشری او  به و ختشنا را  راته کاربه شنونده یا خواننده

 (.132 ص ،1389 حسنعلیان، 

 صورتبه را تحجرا مبارکه سوره دارد، قصد تحقی، این شده یاد اهدا  به توجه با      

 اکری و ادبی زبانی، سطح سه در بالغت و شناسیزبان علو  کمک به و شناسانهسبک

 .کند بیان را قرآن ادبی ایهظراات و هالطاات از ای وشه و کرده بررسی

 شناسیزبان و بالغت علم با آن رابطه و شناسیسبک

 و زر ریختن قالب به و  داختن معنی به( مجرد ثالثی مصدر  عربی ایواژه سبک      

 و ؛(438: 10 ج ،  1414 منظور، ابن  نامندمی «السبکیه» را  داخته نقره پاره و است نقره
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 ج ،1369 بهار،  است نثر و شعر سخن، خاص شیوه به کلی ّوربه سبک ادبی اصطال  در

 آمده وجود به اخیر قرن چند در شناسیسبک ولی است قدیمی اصطالحی سبک .(: ج1

 هایشیوه بررسیبه که بودند کسانی اند،کرده توجه سبک به که کسانی نخستین. است

 از. است کرده اشاره سبک مسئله به که است کسی اولین ااالّون. پرداختند سخنوری

 بعد. آیدمی وجود به سبک کند، پیدا را خود مناسب صورت معنایی هر اه ااالّون نظر

 کتاب در او. است ارسطو مانده، جابه او از اثری و نا  زمینه این در که کسی ااالّون از

 پژوهشگران بین در .(15: 1390عبدالرئو ،  کرد پیگیری را سبک مسئله «سخنوری ان»

-سبک» جلدی سه کتاب تألی  با که است کسی نخستین بهار الشعرای ملک یرانیا

-سبک و کرده صحبت اارسی نثر و ادبیات در سبک از کلمه دقی، مفهو  به «شناسی

 .است کرده  ذاری پایه دقی، مفهو  به ایران در را شناسی

 این. است بیاد صوری و کالمی شرایط بررسی نو، دید اهی از شناسیسبک تعری       

-سبک که چرا است، عمل یک شناسیسبک موضو  اواً: است زمینه دو شامل تعری 

 آثار ویژه سرشت و است ادبی متون بررسی شناسیسبک کار. است کار یک شناسی

 یعنی است، آن یاکوبسنی مفهو  شاعرانه کارکرد از منظور. است شاعرانه کارکرد ادبی

 ادبیات.  یرنده و ارستنده: دارد ّر  دو بنابراین و ّیارتبا است ایمقوله ادبی آثار

 این بررسی شناسیسبک نخست کار. دارد کننده مصر  و کننده تولید که است کالمی

-مشخصه انحصاری و جانبه همه و منظم پژوهش شناسیسبک دو ، زمینه. است ارتبا،

 و چم کردن مالبر و تشخیص شناسیسبک کار دیگر، عبارت به ؛است ادیب بیانی های

. کندمی تجلی متن دستگاه در خم و چم این و است شاعرانه کارکرد کاربردی خم

 یا صوتی ابزار عنوانبه بیان محتوای به بلکه ندارد، کاری ادبیات محتوای با شناسیسبک

 بیان، پیکره و محتوا پیکره شناسیسبک زمینه خالصه ّوربه. نگردمی چینی واژه ّرز

 یعنی شناسیسبک. است رساله یک  اه قصه، یک  اه که چراست و نچو محل یعنی
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-49 :1373 غیاثی،  یکدیگر با ارتبا، در بلکه جداجدا نه ها،مشخصه ها،واژه شناخت

50.) 

 :دارد عنصر سه سبکی تحلیل

 .دهدمی تشکیل را رمزهایش هاواژه که پردازدمی متونی به: لغوی عنصر-1

 واننده،خ ،مؤل  مانند اموری به لغوی مسائل جزبه که دشومی باع : نفعی عنصر-2

 .شود پرداخته...  و ادبی اثر هد  تاریخی، شرایط

 .(100 :1998 ل،اض  است آن ادبی ارزشیابی و خواننده بر متن تأثیر مبین: زیبایی عنصر-3

 که باییزی جنبه به زبان، هایویژ ی شناخت و بردیکاربهجن جزبه شناسیسبک      

 مشهود شدتبه بالغی علو  در که عنصری ورزد،می اهتما  نیز سازدمی ادبی را متون

 نیز اوانار اشتراک نقا، بالغت، و شناسیسبک تمایزات از جدای توصی  این با. است

 همان یشناسسبک  ویند،می برخی اشتراکات همین اساس بر. دارد وجود دو آن میان

  .(25 ص ،2003 حربی،  قدماست بالغت

 کهن غتبال علو  و شناسیسبک علم معیارهای تنگاتنگ پیوند از حاکی تحقیقات      

 متون بررسی به زیامرو شناسان سبک مانندبه ابتدا بالغت علمای که معنا این به است؛

 مکری قرآن مثل تربر کالمی هاینمونه به معطو  ایشان توجه البته. پرداختندمی ادبی آثار

 .بود اول ّراز نویسند ان و شعرا آثار و

 ولی بودند؛  ماشته همت هنری بیان هایشیوه شناخت و رصد به آغاز در ایشان      

 را خود بالغت علمای. پرداخت قواعد و معیارها بیان به اقط علم این که نکشید ّولی

 قوانین شکل به را هایشاناندیشه و دانستندمی ادبی آارینش چگونگی تعلیم مسئول

 از را خود بالغت علمای که شد  ونهاین. کردندمی تحمیل مخاّبان و ادبیات به جویزیت
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 قواعدی آموزش به شرو  و کشیدند بیرون ادبی آثار سنجش و  ذاری ارزش حوزه

 شناسیسبک تفاوت اصلی جوهره مسئله همین. کردند بودند، نهاده بنا خودشان که خاص

 به دومی در ولی هستیم مواجه قواعد و معیار تعلیم با اولی در که چرا است، بالغت با

 .(172 :1391 همکاران، و صدقی  پردازدمی ادبی آثار  ذاری ارزش و شناخت

-سبک. است رابطه شناسیسبک و شناسیزبان میان که است این دیگر مهم نکته      

  فتمان که نبیا یشیوه هایویژ ی زیرا است؛ شناسیزبان  رایی زیبایی بیانگر شناسی

 شناسیسبک تحلیل از منظور و دهدمی قرار پژوهش مورد  یرد،می کمک آن از عادی

 آاریننده لکهب نیست، رنگارنگ لباس و زینت و زیور یا و ابزار یک نحو که است این متن

 بر در متن سیا  که دیگری مواض  با پیوسته که زنده است، ایپدیده نحو. معناست

 مودنن روشن در متن زبان شناسیسبک تحلیل. است واکنش و کنش در است آن  یرنده

 ما برای را نمت در موجود معانی و است سهیم او اندیشه و ااکار و نویسنده هایدید اه

 .(184 :  2004 همکاران، و برکات  کندمی مشخص

 حجرات سوره شناسیسبک پیشینه

 رچه  ندارد، چندانی قدمت قرآن مورد در شناسانهسبک تحقیقات و مطالعات     

 و اندپرداخته قرآن یبالغ و ادبی مسائل به دیرباز از اسالمی دانشمندان و پژوهانقرآن

-سبک قاتتحقی بنای سنگ تحقیقات این و اندکرده آشکار را آن اعجاز از هاییجلوه

 اثر ویهالنب غهبال و القرآن اعجاز جدید، هایپژوهش از. دهدتشکیل می را جدید شناسانه

 قابل قطب، یدس الفنی التصویر کتاب ویژهبه و بدوی احمد اثر القرآن بالغه من رااعی،

 .است ذکر

-سبک کتاب به توانمی نیز قرآن شناسیسبک باب در مستقل تحقیقات مورد در      

 قرآن کلبه کتاب این البته. کرد اشاره حسین عبدالرئو  تألی  کریم قرآن شناسی
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 قابل. است نکرده بررسی منسجم صورتبه را سوره یک و پرداخته طرادیاست صورتبه

-سوره این که  راته انجا  قرآن هایسوره شناسیسبک درباره نیز مقااتی که است ذکر

 سوره شناسیسبک مورد در تحقیقی کنون تا ولی. مریم و تکویر الرحمن، از اندعبارت ها

 است.  نپذیراته حُجُرات انجا 

 حجرات مبارکه از سوره کلی سیمایی

کی مورد م در .تما  مفسرین، اجما  دارند که تعداد آیات این سوره هیجده آیه است     

 ودانند ی مییا مدنی بودن سوره نیز باید متذکر شد که اغلب مفسران این سوره را مدن

 (.193 :9 ج ،1372 نک؛ ّبرسی،  دانندسیزدهم سوره حجرات را مکی میبرخی تنها آیه 

 سوره «را آن توانمى  ردیده عنوان آن در اخالقى مهم مسائل از بسیارى که آنجا از     

 این چهار  آیه تناسببه «حجرات «سوره به سوره این ی ذارنا . نامید «آداب و اخال 

دانست  خواهیم یزودبه را آن تفسیر و راته کار به آن در کلمه این که است سوره

 .(129 :22ج ، 1371همکاران،   مکار  شیرازی و

 این سوره مشتمل بر مسائلى از احکا  دین است، احکامى که با آن سعادت زند ى      

 ردد. بعضى از و نظا  صالح و ّیب در مجتم  او مستقر مى شوداردى انسان تکمیل مى

اى و پاره آن مسائل ادب جمیلى است که باید بین بنده و خداى سبحان رعایت شود

آدابى است که بند ان خدا باید در مورد رسول خدا  ص( رعایت کنند، که در پن  آیه 

اول سوره آمده. بعضى دیگر آن، احکا  مربو، به مسائلى است که مرد  در برخورد با 

یکدیگر در مجتم  زند ى خود باید آن را رعایت کنند. قسمتى دیگر مربو، به 

و تفاضل و برترى ااراد از اهم  دیگر دارند هایى است که بعضى ااراد بر بعضبرترى

زند ى توأ   یسوبهو انسان را  شودامورى است که جامعه مدنى انسان با آن منتظم مى
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و با آن بین دین ح، و باّل ار   کندو عیش پاک و  وارا هدایت مى باسعادت

در  ؛ وو کدا  از سنن اجتماعى قومى است اهمد کدا  دین ح، استو مى  ذاردمى

 ذارد که آخر، سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسال  ختم نموده، بر بشریت منت مى

 .(455: 18ج ، 1374 ّباّبایی،  ایمان را به او اااضه ارموده استنور 

 شناسی سوره حجراتسطوح سبک

 اکری و ادبی زبانی، سطح سه بررسی به حجرات سوره با اجمالی آشنایی از بعد اینک     

 .پردازیممی شناسیسبک منظر از سوره این در

 زبانی سطح -1

 آن در و آوردمی دست به جمله در واژه که جایگاهی از است عبارت زبانی سطح     

 و  یردمی قرار دیگر ساختاری در واژه آن  اهی و کندمی پیدا معنایی توجیه جایگاه

 :1390 ،الصالح حامد  است  کال نظم همان لغوی ساختار پس. پذیردمی دیگر معنایی

 پیدا خود شپی و پس هایکلمه با نیرومندی هایرابطه ساختار آن در جمله زیرا ؛(119

 توضیح را آن معنای و هستند همراه واژه آن با که  رددمی واژ انی همه شامل و کندمی

 باشند، اته ر رقرا آن از پس یا باشند آمده جلوتر کلمه آن از واژ ان آن خواه دهند،می

 .باشند  راته بر در را هاواژه آن ّر  دو هر از یا

 تقسیم حوین و صرای آوایی، سطح به روایناز است، ای سترده یمقوله زبانی سطح     

 .(118 :1372 شمیسا،  است شده

 آوایی سطح 1-1

 موسیقی و صوت که است این بح  مورد موضو  با ارتبا، در آوایی سطح اهمیت     

-می دست به را متن نویسنده احساسات و درونی انفعاات متن یک در شده برده کاربه
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. شودمی منجر...  و لین غنه، مد، -صوت تنو  به که است درونی انفعال همین و دهد

 و است آشکار کامالً نیز یکدیگر با زبان مختل  سطو  ارتبا،( 153 :1421 رااعی، 

 مطالعه  ونه هر از پیش آهنگ و است دیگر هایسطح مطالعه برای اول  ا  آوایی سطح

 .دارد وجود نثر تفصیلی

 مختل  هایزمینه در آوایی هاینشانه از سخن معماری از قسمتی عنوانبه کریم قرآن     

 اهمی تا  ردد تبیین آن کاربردهای و انوا  است از  که برده بهره خود مقصود بهتر اهم

 سوره در دهش استخراج آوایی نکته چندبه اینک.  یرد صورت قرآنی مفاهیم از تردقی،

 .شودمی اشاره دارد، شناسانهسبک کاربرد که حجرات

 سجع )فاصله( -1-1-1

 اشندبواا، ما حر  رویال یا هر دو ها در وزن یسج  آن است که کلمات آخر قرینه     

 منظوربه تصاصی واخ ّوربههای قرآن کریم به سج  .(347: 2 ج، 1389 الهاشمی، 

؛ زیرا آن، دو نامندااصله را ااصله می .(312: 1389 محمدی،   ویندمی« اواصل»احترا  

ت و به سازد. ااصله، زمان استراحت  مک ( در سخن  فتن اسمی جدا همسخن را از 

در  اییسز بهسج  نقش  .(54: 1 ج، 1410، زرکشیاازاید  زیبا جلوه دادن کال  می

 د.شو  میواق ثرمؤکند و از نظر انتقال معنا به خواننده بسیار نثر ایفا میآهنگین شدن 

ازی   متوهای موجود در هر آیه از این سوره خواهیم پرداخت. سجاینک به سج      

مطلوب،   اشدای خود در وزن و رویال یکسان بسجعی است که لفظ پایانی هر قرینه با همت

 لَا»و  کلمه داز: در آیه  اندعبارتوره حجرات، های متوازی در سسج  .(315: 2007

« قْسِطُواأَ»با « حُوااَأَصْلِ» در آیه هشتم؛« حَکِیم»با « عَلِیم»؛ کلمه «َتجْهَرُوا ا»با کلمه « َترْاَعُوا

 م.ر آیه چهاردهد« لَمْناأَسْ»با « آمَنَّا»در آیه سیزدهم. « جَعَلْناکُم»با « خََلقْناکُم»در آیه نهم؛ 
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جعی دومین نو  از سج  موجود در سوره، سج  مطر  است. سج  مطرَّ  آن س     

های مطر   سج .(315 همان،  م وزن نباشند ولی هم قاایه باشنداست که دو ااصله آن ه

 و« َترْاَعُوا ا»با « واآمَنُ»یه یکم؛ در آ« ُتقَدكمُوا ا»با « آمَنُوا»از:  اندعبارتدر سوره حجرات، 

با « الْإِیمان»یه ششم؛ آدر « حُوااَتُْصبِ »با « تُصِیُبوا»در آیه دو ؛ « أَعْمالُکُم»با « واتَکُمأَصْ»

 وَ »ه دهم؛ در آی« تَّقُواوَ ا»با « اَأَصْلِحُوا»و « تُرْحَمُون»با « الْمُؤْمِنُون»در آیه هفتم؛ « الْعِصْیان»

در « آمَنُوا»و « وَ اتَّقُوا» و« سُواَتجَسَّ ا»ا ب« اجَْتنِبُوا»زدهم؛ در آیه یا« تَنابَزُوا ا وَ»با « تَلْمِزُوا ا

در آیه « فُِسهِموَ أَنْ» با «لِِهمْبِأَمْوا»در آیه سیزدهم؛ « أَتْقاکُم»با « أَکْرَمَکُم»؛ دوازدهمآیه 

 پانزدهم.

جعی سسومین نو  از سج  موجود در سوره، سج  متوازن است. سج  متوازن آن     

.(315،  همان ستند، ولی در قاایه یکسان نیستندها در وزن مساوی هست که ااصلها

با « عَلِیم»؛ در آیه اول« عَلِیم»با « سَمِی »از:  اندعبارتهای متوازن در سوره حجرات، سج 

در آیه سیزدهم.« خَبِیر»

 خواتم آیات سوره -1-1-2

ا از همه ب بیش ؛ کهشوندختم می« ر» و«  »، «ن»آیات سوره حجرات با سه حر         

رسد به پایان می بارکی« ر»بار و حر   7«  »، پس از آن حر  بار 10« ن»حر  

بوده است و  مؤثراین امر در آهنگین کردن سوره بسیار  ؛ که(47: 3ج ، 1372 بازر ان، 

 ای به سوره داده است.نظم و آهنگ ویژه



 و ... وسفی تازه کندیحجرات/ عباس ی سوره یشناسسبک                                                        64

 

 واج آرایی -1-1-3

-ست. بهارایی آهای آوایی مشهود در سوره ُحجُرات، استفاده از واج تاز دیگر ساخ     

 ر تکرارازده بایدر آیه اول که « ا »توان این آرایه را در تکرار حر  عنوان نمونه می

، ده استدر آیه چهار  که هفت بار استفاده ش« نون»شده است و یا واج آرایی حر  

کرار تش بار شدارای واج آرایی است که « راء» مشاهده نمود. همچنین در آیه پنجم واژه

ز این ستفاده اهای دیگر که نشانگر او نمونه در آیه هشتم« میم»شده است و واج آرایی 

و  شده آرایه در سوره حجرات است. استفاده از این آرایه موجب آهنگین شدن سوره

 ریتم زیبایی به آن داده است.

 صرفی  سطح -2-1

 این. ستا نهفته هاآن ساز اری و کلمات مؤثر انتخاب در سبکی، باییزی اولین     

 نسی،ت بهترین یااتن درصدد که است قرآنی  ونه در شناختیسبک رویکردی موضو ،

 متفاوتی ناییمع هاید ر ونی ساختاری، لحا  از متمایز ترکیب دو بنابراین است؛ الفا 

 آیات و ودشمی داده سو  واژ ان سطح سویبه حاضر زبانی تحلیل. کنندمی بیان را

 و اسلوب رد تفاوتی چه که داد خواهیم قرار توجه مورد صرای لحا  از را حجرات سوره

 .دارد سوره این سیا  با ارتباّی چه و آورندمی وجود به معنا

 تعریف و تنکیر -1-2-1

 سطح شناسی سبک هایجنبه از دیگر یکی معراه و نکره صورتبه واژه بردن بکار      

 و تعظیم براى نکره، آمده است و این امر صورتبه «مغفرة «تعبیردر آیه سو   .است زبانی

 شدن پاک از بعد و کندمى نصیبشان بزر  و کامل آمرزش خداوند یعنى است، اهمیت

 است، مطر   ناه از شستشوى نخست زیرا ارماید،مى عنایت هاآن به عظیم اجر  ناه از
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 ص، 22 ج، 1371مکار  شیرازی و همکاران،   الهى عظیم پاداش از ىمندبهره سپس

140.) 

 هر از که چیزى هر عنىی است، تعمیم جهت در آیه ششم نیز به «بَِنبَإ»و  «ااسِ،ٌ »تنکیر      

 و د ص تا شوید مشغول آن تجسس به بلکه نکنید، تعجیل آن بر رسد شماه ب ااسقى

 .(411: 8ج ، 1336اشانی،  ک شود ظاهر شما بر نیک آن کذب

 اینکه از مراد ﴾إِثْم الظَّنك عْضَبَ إِنَّ الظَّنك نَمِ َکِثیراً اجْتَِنبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا﴿ در جمله     

 دکن دالت ات آورده نکره ار «کثیرا» کلمه اینکه  راتن نظر در با «الظَّنك مِنَ کَِثیراً «ارمود

 ظنى بعض همان هک ظن مصادی، سایر با مقایسه با نه است، زیاد نفسه اى  ناه ظن اینکه بر

 از ضى،بع که چند هر است، زیاد نفسه اى  ناه ظن پس -است  ناه ارموده که است

 .(483: 18 ج، 1374 ّباّبایی،  است اندک ظن مطل، به نسبت و است ظن مطل،

ه اقوا  به هم ااده شمولاه آوردن قو  براى نکر ﴾َقوْ  مِنْ قَوْ ٌ  یَْسخَرْ ا﴿ همچنین در جمله

شد احتمال عهد است و اختصاص به قومى خاص ندارد، زیرا ا ر معراه آورده مى

: 1379 صدر،  شودقرار  راته، عمومش اقوا مى« ا» نکره که در سیا « قَوْ ٌ»رات. مى

279). 

 مبحث حروف -1-2-2

، 1421 سیوّی،  کندای غایت دالت مییکی از حرو  جر است که بر انته« حتی»      

أکلت السمکة »اقط براى غایت واقعى است، مانند « حتالى» وید: مى کشا  .(491: 1ج 

 زمخشری،  که عا  است« إلى»غلط است برخال  « هاحتالى نص »و « هاحتالى رأس

 .(359: 4ج ، 1407
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وج که خر به این است مشعر« إلى»به « خرج»تعدالى  ﴾إِلَیِْهمْ َتخْرُجَ حَتَّى﴿در جمله       

وقتى است که  هاآناز حجره غایت صبر نیست، بلکه غایت صبر  ملسو هيلع هللا ىلصمطل، رسول خدا 

 .(215: 1379 صدر،  شود هاآن یسوبه هاآنرسول خدا براى رسید ى به سخن 

« عَلَّ لَ»نای ین معاز حرو  مشبهة بالفعل است و دارای سه معنا است. مشهورتر« لعلال»      

( در 522: 1421وق  است و معناهای دیگر آن تعلیل و استفها  و پرسش است.  سیوّی، ت

قرآن، این  منظور ست و شایدامنظور امید داشتن  ﴾تُرْحَُمون لَعَلَُّکمْ اللَّهَ  اتَّقُوا وَ﴿ جمله

، بلکه ارندباشد که وعده قطعى ندهد، مبادا پیروانش مطمئن شوند و دست از کوشش برد

 ر بیم ودیشه ى که مورد توجه قرآن است، ایجاد امید است و بس تا پیروانش همتنها چیز

 ظر آنکهنند، از از ّر  ذات ح،، اااده قط  ک« لعلال »احتمال آنکه  امید باشند و بکوشند.

رسد، چون خداى براى خود سخن حضرتش علالا  الغیوب است، دور به نظر مى

آیه  باًیتقرکلى  ّوربه وید. سخن مى هاآن  وید، بلکه براى مسلمانان و به زباننمى

 .(266: 1379 صدر،  در حکم تعلیل براى آیه  ذشته استکریمه 

برای  که« ان»از حر   ﴾وااََتبَیَّنُ َنبَإٍبِ ااسِ،ٌ جاءَُکمْ إِنْ آمَُنوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا﴿در جمله      

   کاربرد نوعیموده است. این نواست، استفاده ن تحق، براى که( إذا  یجابهاست  شر،

 تکذیب جسارت کدا هیچ بودند و ملسو هيلع هللا ىلص حضرت رسول با که جماعتى آن بر آ اهی است

 مؤمنان بر کهآن بر است مشعر کال  سو  و ندرت سبیل بر مگر را نداشتند، نمایند اخبار

 اب نمودن مخاّبه در ااس، هیچ تا باشند قد ثابت تجسس و تبیین صفت بر که واجب است

 .(411: 8 ج، 1336،  نک؛ کاشانی ننمایند ارتکاب بهتان و کذب کلمه به ایشان

 امید اغلب «لَمَّا» به منفى در. کندمى ماضى نفى ولى آید،مى مضار  اعل سر بر «لَمَّا»      

 آن، وسیلهبه که است اعلى آن خود به مرغالب و مشوال  «لَمَّا»است موجود آینده در تحقال،

 ایمان سویبه را نشینانبادیه ﴾قُلُوبِکُم اِی الْإِیمانُ یَدْخُلِ لَمَّا وَ﴿ پس در جمله شده؛ منفى
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 مؤیالد و مصرال  را تشوی، است، آن از پس که «تُطِیعُوا إِنْ وَ» جمله و کندمى ترغیب

 .(354: 1379 صدر،  سازدمى

ته را کاربه« ُثمَّ»کلمه  ﴾وایَرْتابُ  َلمْ ثُمَّ هِرَسُولِ  وَ للَّهِبِا آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤْمُِنونَ إِنَّمَا﴿ در آیه       

 زمان یک هب منحصر آنان نکردن شک این اینکه بر کند ؛ تا دالت«واو»کلمه  است و نه

 تنها «یرتابوا لم و» بود ارموده ا ر و ؛کنندنمى شک نیز آینده هاىزمان در بلکه نیست،

 ما به سبتن دیگر ولى نباشد، تردید و شک با مقارن آغاز در که شدمى شامل را ایمانى

 .(493: 18 ج، 1374 ّباّبایی،  بود ساکت بعد

 کاربست اسم مثنی در معنای اسم جمع -1-2-3

کابرد  دارند. سم جم ا یرند اما دالت بر ها در قالب مفرد یا مثنی قرار میبرخی اسم      

اهده نمود. سوره حاقه مش 17سوره ح  و آیه  22توان در آیه این سبک در قرآن را می

 ةٌ إِخْوَ مُؤْمِنُونَالْ إِنَّمَا﴿ برده شده است. کاربهدر آیه دهم سوره حجرات نیز این سبک 

 گر معنای اسمه نشانکرا داریم  ﴾أَخَوَْیکُم﴿در اینجا اسم مثنی  ﴾أَخَوَیُْکم بَْینَ اَأَصْلِحُوا

 جم  است.

عل اینکه اسم اا باوجود ﴾َتتَلُوااقْ الْمُؤْمِِنینَ ِمنَ ّائِفَتانِ إِنْ وَ﴿ هم:همچنین در آیه ن     

ر ده باید آمده است ک «اقَْتتَلُوا»جم   صورتبهدر قالب مثنی است، اعل آن « ّائِفَتانِ»

 ست. شکلاقبول  باشد. ساختار آیه هم از نظر صرای و هم سبکی قابل« اقتتلتا»قالب مثنی 

نی اسم مث تواند برای نشان دادن یکاست که می« هم»ی یک ضمیر مستتر جم  اعل دارا

 رود. با این حال باید توجه کرد که: کاربهنیز 

« اقْتَتَلُوا»از نظر سبکی به این دلیل قابل قبول است که معنای اصلی اعل جم   -1

: 26 ج، 1420 نک؛ ابن عاشور، در کنار خود دارد« لْمُؤْمِنِینَ ا»اشاره به اسم جم  

199). 
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اشته د« تانِ ّاِئفَ»تواند اشاره به اسم مثنای در درون اعل می« هم»ضمیر مستتر  -2

 باشد.

 نحوی سطح -1-3

 هایابزار ری،ّ از پیوستگی این و است پیوسته هم به اجزای از متشکل نحوی ساختار      

 در راتتغیی. پذیردمی صورت...  و جایگزینی و حذ  ارجا ، قبیل از پیوسته هم به

د میان ا ر رابطه سازمن .شودمی سبکی هاید ر ونی به منجر جمالت نحوی ساختار

ر این دیم، سبک و اندیشه را بپذیریم و ساختار نحوی را حامل و سازنده اندیشه بدان

 ر ذیلرد. دها، با نو  سبک پیوند استواری وجود داصورت میان ساختارهای نحوی جمله

 :کنیممی اشاره معانی سوره حجرات در هاآن نقش و تغییر این هاینمونه به

 حذف -1-3-1

ن با های درون زبانی است که تقدیر آحذ  نوعی کاهش واژ انی و از مالک     

 دو چیز  یرد که میانامکان پذیر است. حذ ، زمانی صورت می زبانی برونهای مالک

-یذ  محاکتفا و دیگری  تالز  و ارتبا، باشد. در صورت وجود چنین حالتی به یکی

 .(26: 1386 جاللی،  شود

ت، اعل ذکر اسم« عراباا»اینکه اسم ااعل  باوجود ﴾قالَِت الْأَعْرابُ آمَنَّا﴿در جمله      

قیقت حآمده است. علت این عد  تجانس دستوری به دلیل این  مؤن در شکل « قالت»

از « مجموعه»یا « قبیله»اژه است که این آیه دارای یک محذو  است. به بیانی دیگر، و

، ؤن ممقدر محذو  اسم  یبامعنادر جنس،  مؤن آن حذ  شده است. بدین نحو، اعل 

راب عااین آیه به  مجازی به آن ارجا  شده است. مؤن  عنوانبهمطابقت دارد. این امر 

 .(387: 1390 عبدالرو ،  سعد اشاره دارد بدوی قبیله بنی
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 ا»مفعول اعل  ﴾َو رَسُولِه للَّهِدَیِ االَّذِینَ آمَنُوا ا ُتقَدكمُوا بَْینَ یَیا أَیُّهَا ﴿ در آیه نخست

ى این معن به« مراا تقدموا ا»محذو  است و تقدیر جمله به این صورت است که « تُقَدكمُوا

 به آنرسول  آنکه حکم خدا وکه مرتکب هیچ کارى مشوید از اوامر و نواهى اا بعد از

 .(210: 4ج ، 1373اشکوری،   تعل،  یرد

 تواند به خاّر یکی از این دو امر باشد:حذ  مفعول این اعل می

 قدیم،شد، ظاهر چنین بود که حرمت ت. اااده عمو ؛ زیرا که ا ر مفعول ذکر مى1

شودىید منظر آ که دراختصاص به همان مورد ذکر داشته باشد، ولى اکنون شامل هرچه 

 .(349: 4ج ، 1407 زمخشری، 

فس ا عد  صدور نیاز ؛ و آن وقتى است که اصل صدور  منزلهبه. تنزیل اعل متعدالى 2

یمه، آیه کر ن در ونه توجهى نباشد. بنابرایاعل از ااعل، مورد نظر باشد و به مفعول هیچ

آنچه  عل،،شاید منظور، این باشد که خود پیشى جستن مورد زجر خداى تعالى است و مت

عنا کید در متأاست که  از  آن منزلهبهست. از اواید تنزیل اعل متعدالى باشد مورد نظر نی

 .(273: 1379 صدر،  رساندرا بیشتر مى

  به حذ ستا له عولدر آیه دو ، در محل نصب و مف ﴾أَعْمالُکُمْ تَْحبَطَ  أَنْ﴿جمله       

 بیم از که است این معنایش است و« حبوّها لخشیة: أی» صورتبهمضا  و تقدیر آن 

 :4 ج، 1412ی،  نک: ّبرس دارید باز شدید دارد، نهى آنچه از را خود اعمالتان راتن هدر

150). 

 که چنان است محذو  به متعلال، ﴾لِلتَّْقوى قُلُوبَُهمْ  اللَّهُ  امَْتحَنَ ﴿ جمله در« ا »همچنین       

 با «ا » اشىبمى آن مخصوص و هستى کار این براى یعنى ؛«األمر لهذا انت»  ویند:
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( و 355، ص 4 ج، 1407 زمخشری،  .است منصوب بودن حال بر بنا( تقوى  خود معمول

محذو  است و تقدیر آن  ﴾صادِقِین کُنُْتمْ إِنْ﴿ همچنین در آیه هفدهم جواب شر،

 ویید، خداوند بر شما منت دارد یعنی ا ر راست می« علیکم المنة الله أی» صورتبه

 .(319: 13ج ، 1415 نک؛ آلوسی، 

 ریتأختقدیم و  -1-3-2

ت. از رات اسهای بکار  راته شده در سوره حجکلمات از دیگر سبک تأخیرتقدیم و      

 ست. در اینجااشاهده قابل م ﴾وَ اعْلَمُوا أَنَّ اِیکُمْ َرسُولَ اللَّهِ﴿جمله این سبک در جمله 

رساند و مى همیت رااتقد ، حصر و یا  مقد  شده است که این« رَُسولَ اللَّهِ »بر « اِیکُمْ »

.(466 :17ج ، 1386 هاشمی راسنجانی،  این موضو ، خود نوعى امتنان است تذکر به

 اسلوب نداء -1-3-3

ز نظر اید تکرار آن ه و شاار شددر این سوره، پن  بار تکر ﴾یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴿جمله       

ا صول و یه مومنادا، هر ا آن و جدایى از ساب، باشد.استقالل دستور و حکم مورد نظر قر

 و اتعا  رد مبالغه جهت به ندا تکرار آورند.مى« أیالها»معرال  به ا  باشد، ندا را با کلمه 

: 12ج ، 1363 ؛ شاه عبدالعظیمی،403: 8ج ، 1336 نک؛ کاشانی،  دارد استقالل بر دالت

176). 

 جمله اسمیه و فعلیه -1-3-4

 یَُغضُّونَ  الَّذِینَ إِنَّ ﴿ سو  آیه در. است استمرار بر مضار  اعل هایکاربرد جمله از      

 تعبیر ملسو هيلع هللا ىلص اسال  پیامبر از ﴾لِلتَّقْوى قُلُوبَُهمْ اللَّهُ امْتََحنَ الَّذِینَ أُولئِکَ اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ أَصْواتَُهمْ

 حکم، مالک به است اىاشاره «نبى» به کرد تعبیر قبلى آیه در و «اللَّه رسول» به کرد

 آن با که راتارى قسم هر است رسول که جهت بدان رسول شخص بفهماند خواسته
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 را خدا کنند احترا  و تعظیم را او ا ر است، شده او ارستنده و مرسل با بشود جناب

 خداى بزر داشت و تعظیم و احترا  او، نزد  فتن سخن آهسته پس اند،کرده احترا 

 مضار  چون شود،مى استفاده «یغضون «کلمه از که -سیره این بر مداومت و است سبحان

 خل، تقوى دارند ادبى چنین که کسانى این که است این از کاش  -رساندمى را استمرار

 .(462 :18 ج ،1374 ّباّبایی،  داده تمرین تقوى براى را هایشاندل خدا و شده آنان

 است شده انبی اسمیه جمله صورتبه ﴾عَلِیم سَِمی ٌ اللَّهَ إِنَّ﴿ جمله سوره، نخست آیه در     

 بر عالوه ،مطلب این تأکید برای است ذکر قابل. دارد معنا ثبات و دوا  بر دالت که

 و محکم را هالی مسند و مسند میان ربط که «إنال» از استفاده اسمیه، جمله از استفاده

 آوردن بالغهم صیغه به ضمیر، جایبه اهرظ ذکر و جالله لفظ تکرار کند،مى نا سستنى

 خاصال  از اضراب منزلهبه و است آن از اعم که «سمی » از بعد «علیم» ذکر همچنین و مسند

 .است موضو  این مویالد است، عا  به

 استفهام -1-3-5

 در شده ادهاستف ادات. است راته بکار استفها  اسلوب از بار دو حجرات، سوره در     

 اغراض بلکه ندارند دالت حقیقی استفها  بر و است همزه حجرات، سوره استفهامات

 .کنندمی اثبات را دیگری بالغی

 استفها  «یُحِبُّ أَ» در ﴾أَِخیهِ لَحْمَ یَأْکُلَ أَنْ أَحَدُُکمْ ُیحِبُّ أَ﴿ جمله در نمونه عنوانبه      

 در را آن کند مجسم امالًک را عمل این زشتى و قبح اینکه براى و برده کار به انکارى

 برادر  وشت که دارد دوست شما از یک هیچ آیا:  ویدمى ریخته،  ویا مثال یک ضمن

 آیه، این در استفها  ﴾بِدِیِنکُمْ اللَّهَ تُعَلكمُونَ أَ قُلْ﴿ جمله در همچنین و  بخورد را خود مرده

 اتخاذ خود براى ار خالاى ّریقه و رویه که کسانى به نسبت است توبیخى و انکارى

 و بدهید یاد چیزى خود خداى به خواهیدمى آیا: ارماید سرزنش باب از تعالى ح، کنند،
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 محتاج پس زمین، و آسمان مستوره و مخفیه امور تما  به است عالم شما خداى آنکه حال

 .(207 :12 ج ،1363 عبدالعظیمی، شاه   رداند عالم را او که کسى به نه و نیست علمى به

 ادبی )داللی( سطح -2

ح  مبا منظور از بررسی سطح تغییرات دالی در قاموس ساختار رایان، بررسی     

ت غی اسها نیست؛ بلکه هد  بررسی عناصر خاص بالمربو، به محتوا و دالت ترکیب

و  نشینیهمور ها تغییر و تحولی در دو محدر عرصه دالت الفا  و واژه هاآنکه در 

جاز، عاره، مه، استتشبی ماننددهد. عناصری از قبیل عناصرِ علمِ بیان روی میجانشینی کال  

 (.219: 1998کنایه و مسائل علم بدی  معنوی مانند مقابله، اسلوب حکیم و ...  اضل، 

 مجاز -2-1

فظی جاز لمهای ادبی بکار راته در سوره حجرات، آرایه مجاز است. از جمله سبک    

ین ا و ؛ر اصطال  تخاّب برای آن وض  شده استعمال شده استاست که در غیر آنچه د

د و دار استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که بین معنای حقیقی و مجازی وجود

: 2 ج، 1389،  الهاشمی ودشای است که مان  از اراده معنی وضعی آن میهمراه با قرینه

108). 

 آیه معرات در این امتحان از مراد ﴾قْوىقُلُوبَُهم لِلتَّ  اللَّهُ  امَْتَحنَ الَّذِینَ  أُولئِکَ﴿ در جمله     

جاز از مبه ّری، « امتحان»ذکر  پس است معرات سبب امتحان که زیرا است شناختن و

 .(212، ص 4، ج1373 نک: اشکوری،  مسبب است اراده و است سبب باب ذکر
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 استعاره -2-2

 عالقه مجازی، و حقیقی معنای میان که یلغو است مجازی اصطال ، در استعاره      

 یکی که ّوری هب حقیقی، معنای اراده از دارنده باز قرینه با همراه داشته، وجود مشابهت

 .(247 ص ،1389 محمدی،  باشد شده حذ ( به مشباله یا مشباله  تشبیه ّر  دو از

استعاره از  ﴾یلنَّبِ ا صَوْتِ تَرْاَعُوا أَصْواَتکُمْ اَوْ َ ﴿در « را »نویسد که واژه ابن عاشور می

یه تشب آشکار بودن صوت از حد متداول آن است. در این جا جهر صوت به جسم بلندی

بلند نیز،  جسم بلند برای دید ان واضح است، صوت تیرؤکه   ونههمانشده است و 

یه با ر تش ؛ وسترسد و این استعاره از نو  استعاره مکنیه اآشکارا و شدیدتر به  وش می

 ستاتبعیه  ، استعارهند موذن باشدآشکار و قوی از مکان مرتف  مان صورتبهبه القاء کال  

 .(183: 26ج ، 1420 ابن عاشور، 

 راته کار به «یُطِیعُکُمْ » اعل در عیهتب استعاره ﴾الْأَمْر مِنَ َکِثیرٍ اِی یُطِیُعکُمْ لَوْ﴿ جمله در     

. است عالى از انىد اّاعت به، مشباله و دانى از لىعا اّاعت آن، مشباله که ّوریبه. است

 موضو  فظل و چرا و چون بدون را مطا  ارمان مطی  پذیراتن استعاره این در شبه وجه

 بودنش تبعیه. نامند «هتحقیقی استعاره» را آن که شده استعمال استعاره مشباله در به مشباله براى

 منظور مصدر تب به اعل در سپس و دهبو مصدر در اول استعمال این که است نظر آن از

 .(232 :1379 صدر،  است شده

 کنایه -2-3

ن که بتوا ای ونهبهاز آن،  غیرحقیقیکنایه عبارت است از آوردن لفظ و اراده معنای     

 .(269 ص، 1389 محمدی،  کردمعنای حقیقی آن را نیز اراده 
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 «یِیَدَ بَْینَ» زا منظور کنایی است و ﴾رَسُوِله وَ هِاللَّ یَدَیِ بَْینَ﴿ در آیه نخست سوره تعبیر     

 مطر  او براى مادى عقب و جلو و ندارد مکان خدا که جا آن از و روست پیش همان

 ملسو هيلع هللا ىلصیامبرپ و خدا از قبل کردن حکم و کارها در ىعجله از کنایه تعبیر این پس نیست،

 .(242ص ، 19ج ، 1387است  رضایی اصفهانی، 

 کلال  زا کنایه «اکثر»:  ویدمى زمخشری ﴾یَعْقِلُون ا أَْکَثرُهُمْ﴿ار  در تعبیر در آیه چه    

 در ادب نظر زا شاید «کل» جایبه «اکثر» به تعبیر (357: 4 ج، 1407.  زمخشری، است

دارد.  دربر نیز را کنند ان ندا تکتک نومیدى را  و باشد  فتار در نزاکت و سخن

 و قاومتم حس ایجاد کنند ان ندا در شاید شد،مى تعبیر «کل» به ا ر این، بر اضااه

 . ندارد پیش در را خطر این اکثر، به تعبیر و کردمى لجاجت

به  ﴾اآمَنَّ عْرابُالْأَ  قالَتِ﴿در آیه چهاردهم، جایی که اعراب  فتند ایمان آوردیم:      

 خداوند. ﴾نُواُتؤْمِ لَمْ قُلْ﴿ اندکه هنوز ایمان نیاورده هاآن به  فته شده که بگوید ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 بر نایىک دالت ن بهو ای است  ذاشته  وییدمى دروغ( کذبتم  بجاى را «تُؤِْمنُوا لَمْ » کلمه

 .(158: 4 ج، 1412اشاره دارد  نک؛ ّبرسی،  هاآن بودن  ودروغ

 طباق -2-4

ست از جم  ااست. ّبا  عبارت  ّبا  صنعت بدی ، علم در معنویه محسالنات از یکى     

 (.289: 1389 محمدی،  دو لفظی که دارای معنای متضادالندکردن 

که در آیه  ّوریبهدر این سوره نیز به زیبایی از این صنعت ادبی استفاده شده است.      

 کرده و تهدید نکوهش  فتند،مى سخن ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر حضور در ادبانهبى که را کسانى دو ،

 سخن ملسو هيلع هللا ىلص خدا رسول حضور در مؤدالبانه که را کسانى ،آیه سو  کند. درمى عمل حبط به

 بلند آیه دو ، موضو  .دهدمى بزر  پاداش و آمرزش کند و نویدمى ستایش  فتند،مى
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 قصدبه آهنگ کردن پست آیه سو ، است و موضو  احترامىبى قصدبه آهنگ کردن

 (.203: 1379است  نک؛ صدر،  احترا 

  الْأَْرضِ لسَّماواتِ وَایْبَ عْلَمُ غَإِنَّ اللَّهَ یَ﴿: شودیمّبا  دیده  در آیه پایانی سوره نیز هنر    

است  یز معرای شدهچه همه الم بزیرا در این آیه خدای متعال، ع ؛﴾وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِما تَعْمَلُون

 اند. راته قرار یکدیگر برابر در را( غیب  نادیدنى و دیدنىو در اینجا 

 فکری سطح -3

 مخاّب ها،شخصیت و هاصحنه توصی  در برونگرایی و عینیت با اکری، سطح در      

 ذهن در را آن شفاایت و وضو  با تا دهدمی قرار توصیفی لمس و حس اضای در را

 (.157 :1372 شمیسا،  کند تداعی

 و است مشهود یمکر قرآن آیات از بسیاری در آارینی تصویر: نویسدمی قطب سید      

 که شده آاریده تصاویری و الفا  با که چرا است؛ معجزه نیز جهت این از ابکت این

 آنقر سبک در ارزشمند ابزاری را «انی تصویر» وی. است درک قابل همگان برای

 اسلوب در ازندهس و باارزش ابزار آن از است عبارت «انی تصویر» او نظر به و داندمی

 (.58: 1359 قطب،  قرآن

 حجرات مبارکه رهسو در را اکری -هنری هایآارینش از هاییونهنم معرای به اینک

 .پردازیممی

 غیبت کننده و خوردن گوشت برادر! -3-1

 شخص آبروى از آنچه ﴾اَکَِرهْتُمُوهُ  مَیْتاً أَِخیهِ لَْحمَ َیأْکُلَ أَنْ َأحَدُکُمْ ُیحِبُّ أَ﴿جمله      

 تصویر به و یااته تجسالم صورت نیترزشت و بدترین به رسدمى کننده غیبت به شده غیبت
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 را ایصحنه  اه کند. آنو در ضمن مثالى به همین حقیقت اشاره مىاست  شده کشیده

 و هادرون ترینسخت و هادل ترینسنگین که داردیم عرضه و کشدیم پیش

 را خود برادر  وشت که است برادری صحنه. آزاردمی را هاژوئن تیحساسکم

 این آنان که داردمی اعال  مردمان زبان از قرآن آنگاه! است مرده کهیالدرح خورد،می

 کهاست این و دارندنمی دوست و شمارندمی زشت را بیزارکننده و انگیزنفرت عمل

 (.3347: 6ج ، 1425 قطب،  !دارندنمی دوست و پسندندنمی نیز را کردنغیبت ایشان

 لهیوسبهو و ریختن این آبر  وشت تن او استآرى آبروى برادر مسلمان همچون        

 غیبت و ااشاى اسرار پنهانى همچون خوردن  وشت تن او است.

 علم خداوند به غیب  -3-2

 بِما رٌبَِصی اللَّهُ وَ رْضِالْأَ وَ  السَّماواتِ َغیْبَ یَعَْلمُ اللَّهَ إِنَّ﴿ آیه هجدهم سوره حجرات     

 د:دهد و دو اراز متفاوت داررا نشان می محدوده علم خداوند  ﴾تَعْمَلُون

 ها و زمین؛علم خداوند به غیب آسمان .1

 دهند.بصیر بودن او به آنچه بند ان انجا  می .2

به  خداوند ست کهاها و زمین، منطقه غیب در نظر  راته شده در اراز اول برای آسمان     

 د و علمد دارو مشهود وجوها و زمین، دو منطقه غیب آن علم دارد. در واق  برای آسمان

 -خدا و نه–به منطقه غیب به خدا اختصاص دارد؛ البته تعبیر غیب از چشم انداز بشر 

یست؛ ار نصورت  راته است؛ چرا که برای او همه چیز مشهود است و غیبی برایش در ک

ست ااز بشری اندمها و زمین به دو منطقه غیب و مشهود تنها از چشبنابراین، تقسیم آسمان

یی و زمین، چیزها هااند مراد از غیب آسمانبرخی از مفسران  فته (223: 1390نیا،  قائمی

 (.149: 26 جتا،  مراغی، بی اندغایبهستند که در آسمان و زمین، پنهان و 
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و درا به  زمین ها وّور ضمنی آسمانتعبیر آیه با این برداشت متفاوت است. آیه به     

با ..« ماوات .غیب الس»دهد. و خدا را عالم به منطقه غیب نشان می کندقسمت تقسیم می

ها انمسآخدا به غیب  ها ...( تفاوت دارد. امور پنهان در آسمان...« الغائبه ای السماوات »

ه  وید ک، آیه میهم علم دارد. در حقیقت هاآنو زمین علم دارد. پس به امور پنهان در 

-قائمی  نهان استپوجود دارد بر آدمیان  هاآنا هر آنچه در ها و زمین ببخشی از آسمان

 (.223: 1390نیا، 

 گیرینتیجه

 مورد جُراتحُ مبارکه سوره در شناسیسبک از هاییجلوه شد، تالش مقاله این در     

بانی، ز یرد. در راستای این هد ، آیات مبارکه سوره حجرات در سطح  قرار بررسی

 ست:ا ذیل قرار به پژوهش از حاصل نتای  قرار  رات کهادبی و اکری مورد بح  

 ودر سطح آوایی به مباحثی چون سج  و واج آرایی در سوره پرداخته شد  -1

ری ر  ذاها در اازایش موسیقی و اثمشاهده  ردید که استفاده از این آرایه

 آوایی سوره مؤثر بوده است.

 اسم رو  و کاربستدر سطح صرای به مباحثی چون تعری  و تنکیر، مبح  ح -2

قاصدی ها در سوره مجم  پرداخته شد. نکره آمدن واژه اسم معنای در مثنی

مامی تتوان  فت که چون تعظیم و تعمیم دارد. در بح  ادوات نحوی نیز می

-اتهکان قرار  رو در بهترین م درستیبهحرو  با توجه معنای بالغی که دارند 

ز اجم   از اسم مثنی و در معنای اسم همچنین مشاهده شد که استفاده و ؛اند

 های بکار راته در این سوره است.جمله سبک
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ت ، اسلوب نداء، جمالتأخیردر سطح نحوی به مباحثی چون حذ ، تقدیم و  -3

ای هلوباسمیه و اعلیه و استفها  پرداخته شد و مشخص  ردید هر کدا  از اس

در خدمت هد  نحوی و تغییرات آن، دارای غرض بالغی خاص هستند که 

 آیه و سوره است.

طر  مجرات عنوان مباح  سطح دالی در سوره حمجاز، استعاره، کنایه و ّبا  به -4

ترین ه بهشد و مشخص شد که برای تثبیت معانی در ذهن خواننده و یا شنونده ب

 ها استفاده شده است.شکل از این اسلوب

 هاهصحن توصی  در یبرونگرای و عینیت آیات سوره حجرات، با اکری، سطح در -5

 با تا دهدمی قرار توصیفی لمس و حس اضای در را مخاّب ها،شخصیت و

یر تصو به توانمی جمله از که کند تداعی ذهن در را آن شفاایت و وضو 

 .کرد اشاره پردازی در مورد  ناه غیبت و همچنین بح  علم خداوند،
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