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چکیده
یکی از مهمترین جنبههای اعجاز قرآن کریم ،اعجاز ادبی آن است که این امر موجب شده
که قرآن کریم از دیرباز مورد توجهه ادیبهان و زبهانشناسهان قهرار یهرد .بها رشهد و سهترش
مباح زبانشناسی در حوزههای تئوری و کاربردی ،دانشمندان اسالمی به ارزش¬ههای ایهن
دانش پی برده و قوانین و شیوههای آن را با دقت مورد بررسی قرار داده و در پهی اجهرای آن
در قرآن کریم بهعنوان بلیغترین کال هستند .در راستای این هد  ،در این نوشتار بهه تحلیهل
سبک شناسانه سوره حجرات پرداخته شده است .در تحلیل سبک شناسانه ایهن سهوره بهه سهه
سطح زبانی ،ادبی و اکری توجه شده است .در سطح زبانی این سوره به نکات آوایی ،صهرای
و نحوی توجه شده است .در سطح ادبی به مجاز ،استعاره ،کنایه و ّبا پرداخته شده اسهت و
در سطح اکری نیز به تصویر پردازیهای قرآن در مورد غیبت و همچنین علم خداوند ،اشهاره
شده است.
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مقدمه
از جمله شاخههای معراتی که در قرن بیستم رون ،شگرای داشته و متخصصانی برای
خود یااته ،علم سبکشناسی را میتوان نا برد .امروزه بسیاری از مطالعات و تحقیقات
حوزه زبانشناسی به سبکشناسی اختصاص یااته است .سبکشناسی عبارت است از
توصی

و تحلیل تغییر پذیری شکلهای زبانی در کاربرد زبان .تمرکز اصلی سبک

شناسان بهکاربردهای زیباشناختی متن است؛ به عبارت دیگر وظیفه سبک شناس آن است
که با ارائه یک تحلیل منسجم از تغییرات سبکشناختی از نویسنده ،درک شفاای از متن
به وجود آورد.
بیتردید بازسازی دانشهای اسالمی بهخصوص تفسیر در پرتو دانشهای جدید می
تواند در اهم بهتر قرآن کارساز باشد .ا ر به قرآن بهعنوان یک متن نگریسته شود ،می
توان آیات آن را در ترازوی سبکشناسی سنجید و زیباییهای آن را برای خواننده
آشکار کرد و از این ّری ،شیوههای متنوعی را که خدای سبحان بهمنظور اثر ذاری بر
خواننده یا شنونده بهکار راته را شناخت و به او بشری بودن آن صحه ذاشت
حسنعلیان ،1389 ،ص .)132
با توجه به اهدا

یاد شده این تحقی ،قصد دارد ،سوره مبارکه حجرات را بهصورت

سبکشناسانه و به کمک علو زبانشناسی و بالغت در سه سطح زبانی ،ادبی و اکری
بررسی کرده و وشهای از لطااتها و ظرااتهای ادبی قرآن را بیان کند.

سبکشناسی و رابطه آن با علم بالغت و زبانشناسی
سبک واژهای عربی مصدر ثالثی مجرد) به معنی داختن و به قالب ریختن زر و
نقره است و پاره نقره داخته را «السبکیه» مینامند ابن منظور ، 1414 ،ج )438 :10؛ و
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در اصطال ادبی سبک بهّور کلی به شیوه خاص سخن ،شعر و نثر است بهار ،1369 ،ج
 :1ج) .سبک اصطالحی قدیمی است ولی سبکشناسی در چند قرن اخیر به وجود آمده
است .نخستین کسانی که به سبک توجه کردهاند ،کسانی بودند که بهبررسی شیوههای
سخنوری پرداختند .ااالّون اولین کسی است که به مسئله سبک اشاره کرده است .از
نظر ااالّون هر اه معنایی صورت مناسب خود را پیدا کند ،سبک به وجود میآید .بعد
از ااالّون کسی که در این زمینه نا و اثری از او بهجا مانده ،ارسطو است .او در کتاب
«ان سخنوری» مسئله سبک را پیگیری کرد عبدالرئو  .)15 :1390،در بین پژوهشگران
ایرانی ملک الشعرای بهار نخستین کسی است که با تألی

کتاب سه جلدی «سبک-

شناسی» به مفهو دقی ،کلمه از سبک در ادبیات و نثر اارسی صحبت کرده و سبک-
شناسی را در ایران به مفهو دقی ،پایه ذاری کرده است.
تعری
تعری

سبکشناسی از دید اهی نو ،بررسی شرایط کالمی و صوری ادبی است .این

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

شناسی یک کار است .کار سبکشناسی بررسی متون ادبی است و سرشت ویژه آثار
ادبی کارکرد شاعرانه است .منظور از کارکرد شاعرانه مفهو یاکوبسنی آن است ،یعنی
آثار ادبی مقولهای است ارتباّی و بنابراین دو ّر
کالمی است که تولید کننده و مصر

دارد :ارستنده و یرنده .ادبیات

کننده دارد .کار نخست سبکشناسی بررسی این

ارتبا ،است .زمینه دو  ،سبکشناسی پژوهش منظم و همه جانبه و انحصاری مشخصه-
های بیانی ادیب است؛ به عبارت دیگر ،کار سبکشناسی تشخیص و برمال کردن چم و
خم کاربردی کارکرد شاعرانه است و این چم و خم در دستگاه متن تجلی میکند.
سبکشناسی با محتوای ادبیات کاری ندارد ،بلکه به محتوای بیان بهعنوان ابزار صوتی یا
ّرز واژه چینی مینگرد .بهّور خالصه زمینه سبکشناسی پیکره محتوا و پیکره بیان،
یعنی محل چون و چراست که اه یک قصه ،اه یک رساله است .سبکشناسی یعنی
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شناخت واژهها ،مشخصهها ،نه جداجدا بلکه در ارتبا ،با یکدیگر غیاثی-49 :1373 ،
.)50
تحلیل سبکی سه عنصر دارد:
-1عنصر لغوی :به متونی میپردازد که واژهها رمزهایش را تشکیل میدهد.
-2عنصر نفعی :باع

میشود که بهجز مسائل لغوی به اموری مانند مؤل  ،خواننده،

شرایط تاریخی ،هد

اثر ادبی و  ...پرداخته شود.

-3عنصر زیبایی :مبین تأثیر متن بر خواننده و ارزشیابی ادبی آن است اضل.)100 :1998 ،
سبکشناسی بهجز جنبهکاربردی و شناخت ویژ یهای زبان ،به جنبه زیبایی که
متون را ادبی میسازد نیز اهتما میورزد ،عنصری که در علو بالغی بهشدت مشهود
است .با این توصی

جدای از تمایزات سبکشناسی و بالغت ،نقا ،اشتراک اراوان نیز

میان آن دو وجود دارد .بر اساس همین اشتراکات برخی می ویند ،سبکشناسی همان
بالغت قدماست حربی ،2003 ،ص .)25
تحقیقات حاکی از پیوند تنگاتنگ معیارهای علم سبکشناسی و علو بالغت کهن
است؛ به این معنا که علمای بالغت ابتدا بهمانند سبک شناسان امروزی به بررسی متون
آثار ادبی میپرداختند .البته توجه ایشان معطو

به نمونههای کالمی برتر مثل قرآن کریم

و آثار شعرا و نویسند ان ّراز اول بود.
ایشان در آغاز به رصد و شناخت شیوههای بیان هنری همت ماشته بودند؛ ولی
ّولی نکشید که این علم اقط به بیان معیارها و قواعد پرداخت .علمای بالغت خود را
مسئول تعلیم چگونگی آارینش ادبی میدانستند و اندیشههایشان را به شکل قوانین
تجویزی به ادبیات و مخاّبان تحمیل میکردند .این ونه شد که علمای بالغت خود را از
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حوزه ارزش ذاری و سنجش آثار ادبی بیرون کشیدند و شرو به آموزش قواعدی
خاص که خودشان بنا نهاده بودند ،کردند .همین مسئله جوهره اصلی تفاوت سبکشناسی
با بالغت است ،چرا که در اولی با تعلیم معیار و قواعد مواجه هستیم ولی در دومی به
شناخت و ارزش ذاری آثار ادبی میپردازد صدقی و همکاران.)172 :1391 ،
نکته مهم دیگر این است که میان زبانشناسی و سبکشناسی رابطه است .سبک-
شناسی بیانگر زیبایی رایی زبانشناسی است؛ زیرا ویژ یهای شیوهی بیان که فتمان
عادی از آن کمک می یرد ،مورد پژوهش قرار میدهد و منظور از تحلیل سبکشناسی
متن این است که نحو یک ابزار و یا زیور و زینت و لباس رنگارنگ نیست ،بلکه آاریننده
معناست .نحو پدیدهای است ،زنده که پیوسته با مواض دیگری که سیا متن در بر
یرنده آن است در کنش و واکنش است .تحلیل سبکشناسی زبان متن در روشن نمودن
دید اههای نویسنده و ااکار و اندیشه او سهیم است و معانی موجود در متن را برای ما
مشخص میکند برکات و همکاران.)184 : 2004 ،

پیشینه سبکشناسی سوره حجرات
مطالعات و تحقیقات سبکشناسانه در مورد قرآن قدمت چندانی ندارد ،رچه
قرآنپژوهان و دانشمندان اسالمی از دیرباز به مسائل ادبی و بالغی قرآن پرداختهاند و
جلوههایی از اعجاز آن را آشکار کردهاند و این تحقیقات سنگ بنای تحقیقات سبک-
شناسانه جدید را تشکیل میدهد .از پژوهشهای جدید ،اعجاز القرآن و بالغه النبویه اثر
رااعی ،من بالغه القرآن اثر احمد بدوی و بهویژه کتاب التصویر الفنی سید قطب ،قابل
ذکر است.
در مورد تحقیقات مستقل در باب سبکشناسی قرآن نیز میتوان به کتاب سبک-
شناسی قرآن کریم تألی

عبدالرئو

حسین اشاره کرد .البته این کتاب بهکل قرآن
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بهصورت استطرادی پرداخته و یک سوره را بهصورت منسجم بررسی نکرده است .قابل
ذکر است که مقااتی نیز درباره سبکشناسی سورههای قرآن انجا

راته که این سوره-

ها عبارتاند از الرحمن ،تکویر و مریم .ولی تا کنون تحقیقی در مورد سبکشناسی سوره
حُجُرات انجا نپذیراته است.

سیمایی کلی از سوره مبارکه حجرات
تما مفسرین ،اجما دارند که تعداد آیات این سوره هیجده آیه است .در مورد مکی
یا مدنی بودن سوره نیز باید متذکر شد که اغلب مفسران این سوره را مدنی میدانند و
برخی تنها آیه سیزدهم سوره حجرات را مکی میدانند نک؛ ّبرسی ،1372 ،ج .)193 :9
از آنجا که بسیارى از مسائل مهم اخالقى در آن عنوان ردیده مىتوان آن را» سوره
اخال و آداب» نامید .نا ذاری این سوره به سوره» حجرات» بهتناسب آیه چهار این
سوره است که این کلمه در آن به کار راته و تفسیر آن را بهزودی خواهیم دانست
مکار شیرازی و همکاران ،1371 ،ج .)129 :22
این سوره مشتمل بر مسائلى از احکا دین است ،احکامى که با آن سعادت زند ى
اردى انسان تکمیل مىشود و نظا صالح و ّیب در مجتم او مستقر مى ردد .بعضى از
آن مسائل ادب جمیلى است که باید بین بنده و خداى سبحان رعایت شود و پارهاى
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
برترىهایى است که بعضى ااراد بر بعض دیگر دارند و تفاضل و برترى ااراد از اهم
امورى است که جامعه مدنى انسان با آن منتظم مىشود و انسان را بهسوی زند ى توأ
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باسعادت و عیش پاک و وارا هدایت مىکند و با آن بین دین ح ،و باّل ار
مى ذارد و مىاهمد کدا دین ح ،است و کدا از سنن اجتماعى قومى است؛ و در
آخر ،سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسال ختم نموده ،بر بشریت منت مى ذارد که
نور ایمان را به او اااضه ارموده است ّباّبایی ،1374 ،ج .)455 :18

سطوح سبکشناسی سوره حجرات
اینک بعد از آشنایی اجمالی با سوره حجرات به بررسی سه سطح زبانی ،ادبی و اکری
در این سوره از منظر سبکشناسی میپردازیم.

 -1سطح زبانی
سطح زبانی عبارت است از جایگاهی که واژه در جمله به دست میآورد و در آن
جایگاه توجیه معنایی پیدا میکند و اهی آن واژه در ساختاری دیگر قرار می یرد و
معنایی دیگر میپذیرد .پس ساختار لغوی همان نظم کال است حامد الصالح:1390 ،
)119؛ زیرا جمله در آن ساختار رابطههای نیرومندی با کلمههای پس و پیش خود پیدا
میکند و شامل همه واژ انی می ردد که با آن واژه همراه هستند و معنای آن را توضیح
میدهند ،خواه آن واژ ان از آن کلمه جلوتر آمده باشند یا پس از آن قرار راته باشند،
یا از هر دو ّر

آن واژهها را در بر راته باشند.

سطح زبانی مقولهی ستردهای است ،ازاینرو به سطح آوایی ،صرای و نحوی تقسیم
شده است شمیسا.)118 :1372 ،

 1-1سطح آوایی
اهمیت سطح آوایی در ارتبا ،با موضو مورد بح

این است که صوت و موسیقی

بهکار برده شده در یک متن انفعاات درونی و احساسات نویسنده متن را به دست می-
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دهد و همین انفعال درونی است که به تنو صوت -مد ،غنه ،لین و  ...منجر میشود.
رااعی )153 :1421 ،ارتبا ،سطو مختل

زبان با یکدیگر نیز کامالً آشکار است و

سطح آوایی ا اول برای مطالعه سطحهای دیگر است و آهنگ پیش از هر ونه مطالعه
تفصیلی نثر وجود دارد.
قرآن کریم بهعنوان قسمتی از معماری سخن از نشانههای آوایی در زمینههای مختل
اهم بهتر مقصود خود بهره برده که از است انوا و کاربردهای آن تبیین ردد تا اهمی
دقی،تر از مفاهیم قرآنی صورت یرد .اینک بهچند نکته آوایی استخراج شده در سوره
حجرات که کاربرد سبکشناسانه دارد ،اشاره میشود.

 -1-1-1سجع (فاصله)
سج آن است که کلمات آخر قرینهها در وزن یا حر

رویال یا هر دو مواا ،باشند

الهاشمی ،1389 ،ج  .)347 :2به سج های قرآن کریم بهّور اختصاصی و بهمنظور
احترا «اواصل» می ویند محمدی .)312 :1389 ،ااصله را ااصله مینامند؛ زیرا آن ،دو
سخن را از هم جدا میسازد .ااصله ،زمان استراحت مک ) در سخن فتن است و به
زیبا جلوه دادن کال میاازاید زرکشی ،1410 ،ج  .)54 :1سج نقش به سزایی در
آهنگین شدن نثر ایفا میکند و از نظر انتقال معنا به خواننده بسیار مؤثر واق میشود.
اینک به سج های موجود در هر آیه از این سوره خواهیم پرداخت .سج متوازی
سجعی است که لفظ پایانی هر قرینه با همتای خود در وزن و رویال یکسان باشد مطلوب،
 .)315 :2007سج های متوازی در سوره حجرات ،عبارتاند از :در آیه دو کلمه «لَا
َت ْر َاعُوا» با کلمه «ا َتجْهَرُوا»؛ کلمه «عَلِیم» با «حَکِیم» در آیه هشتم؛ «اَأَصْلِحُوا» با «أَقْسِطُوا»
در آیه نهم؛ «خَ َلقْناکُم» با «جَعَلْناکُم» در آیه سیزدهم« .آمَنَّا» با «أَسْلَمْنا» در آیه چهاردهم.
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دومین نو از سج موجود در سوره ،سج مطر

است .سج مطرَّ

آن سجعی

است که دو ااصله آن هم وزن نباشند ولی هم قاایه باشند همان .)315 ،سج های مطر
در سوره حجرات ،عبارتاند از« :آمَنُوا» با «ا ُتقَدكمُوا» در آیه یکم؛ «آمَنُوا» با «ا َت ْر َاعُوا» و
ص ِبحُوا» در آیه ششم؛ «الْإِیمان» با
«أَصْواتَکُم» با «أَعْمالُکُم» در آیه دو ؛ «تُصِیبُوا» با «اَتُ ْ
«الْعِصْیان» در آیه هفتم؛ «الْمُؤْمِنُون» با «تُرْحَمُون» و «اَأَصْلِحُوا» با «وَ اتَّقُوا» در آیه دهم؛ « َو
ا تَلْمِزُوا» با «وَ ا تَنابَزُوا» در آیه یازدهم؛ «اجْ َتنِبُوا» با «ا َتجَسَّسُوا» و «وَ اتَّقُوا» و «آمَنُوا» در
آیه دوازدهم؛ «أَکْرَمَکُم» با «أَتْقاکُم» در آیه سیزدهم؛ «بِأَمْوالِ ِهمْ» با «وَ أَنْفُ ِسهِم» در آیه
پانزدهم.
سومین نو از سج موجود در سوره ،سج متوازن است .سج متوازن آن سجعی
است که ااصلهها در وزن مساوی هستند ،ولی در قاایه یکسان نیستند همان.)315 ،
سج های متوازن در سوره حجرات ،عبارتاند از« :سَمِی » با «عَلِیم» در آیه اول؛ «عَلِیم» با
«خَبِیر» در آیه سیزدهم.

 -1-1-2خواتم آیات سوره

حر

آیات سوره حجرات با سه حر

«ن» » « ،و «ر» ختم میشوند؛ که بیش از همه با

«ن»  10بار ،پس از آن حر

«ر» یکبار به پایان میرسد

« »  7بار و حر

بازر ان ،1372 ،ج )47 :3؛ که این امر در آهنگین کردن سوره بسیار مؤثر بوده است و
نظم و آهنگ ویژهای به سوره داده است.
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 -1-1-3واج آرایی
حجُرات ،استفاده از واج آرایی است .به-
از دیگر ساختهای آوایی مشهود در سوره ُ
عنوان نمونه میتوان این آرایه را در تکرار حر
شده است و یا واج آرایی حر

«ا » در آیه اول که یازده بار تکرار

«نون» در آیه چهار که هفت بار استفاده شده است،

مشاهده نمود .همچنین در آیه پنجم واژه «راء» دارای واج آرایی است که شش بار تکرار
شده است و واج آرایی «میم» در آیه هشتم و نمونههای دیگر که نشانگر استفاده از این
آرایه در سوره حجرات است .استفاده از این آرایه موجب آهنگین شدن سوره شده و
ریتم زیبایی به آن داده است.

 -1-2سطح صرفی
اولین زیبایی سبکی ،در انتخاب مؤثر کلمات و ساز اری آنها نهفته است .این
موضو  ،رویکردی سبکشناختی در ونه قرآنی است که درصدد یااتن بهترین تنسی،
الفا است؛ بنابراین دو ترکیب متمایز از لحا ساختاری ،د ر ونیهای معنایی متفاوتی
را بیان میکنند .تحلیل زبانی حاضر بهسوی سطح واژ ان سو داده میشود و آیات
سوره حجرات را از لحا صرای مورد توجه قرار خواهیم داد که چه تفاوتی در اسلوب و
معنا به وجود میآورند و چه ارتباّی با سیا این سوره دارد.

 -1-2-1تعریف و تنکیر
بکار بردن واژه بهصورت نکره و معراه یکی دیگر از جنبههای سبک شناسی سطح
زبانی است .در آیه سو تعبیر» مغفرة» بهصورت نکره ،آمده است و این امر براى تعظیم و
اهمیت است ،یعنى خداوند آمرزش کامل و بزر

نصیبشان مىکند و بعد از پاک شدن

از ناه اجر عظیم به آنها عنایت مىارماید ،زیرا نخست شستشوى از ناه مطر است،
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سپس بهرهمندى از پاداش عظیم الهى مکار شیرازی و همکاران ،1371 ،ج  ،22ص
.)140
 »،و «بِ َنبَإ» در آیه ششم نیز به جهت تعمیم است ،یعنى هر چیزى که از هر
تنکیر «ااسِ ٌ
ااسقى به شما رسد بر آن تعجیل نکنید ،بلکه به تجسس آن مشغول شوید تا صد و
کذب آن نیک بر شما ظاهر شود کاشانی ،1336 ،ج .)411 :8
در جمله ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَ ِنبُوا َکثِیراً مِنَ الظَّنك إِنَّ بَعْضَ الظَّنك إِثْم﴾ مراد از اینکه
ارمود» کَثِیراً مِنَ الظَّنك» با در نظر راتن اینکه کلمه «کثیرا» را نکره آورده تا دالت کند
بر اینکه ظن ناه اى نفسه زیاد است ،نه با مقایسه با سایر مصادی ،ظن که همان بعض ظنى
است که ارموده ناه است -پس ظن ناه اى نفسه زیاد است ،هر چند که بعضى ،از
مطل ،ظن است و نسبت به مطل ،ظن اندک است ّباّبایی ،1374 ،ج .)483 :18
همچنین در جمله ﴿ا یَ ْسخَرْ قَوْ ٌ مِنْ َقوْ ﴾ نکره آوردن قو براى اااده شمول به همه اقوا
است و اختصاص به قومى خاص ندارد ،زیرا ا ر معراه آورده مىشد احتمال عهد
مىرات« .قَوْ ٌ» نکره که در سیا «ا» قرار راته ،عمومش اقوا مىشود صدر:1379 ،
.)279

 -1-2-2مبحث حروف
«حتی» یکی از حرو
ج  .)491 :1کشا

جر است که بر انتهای غایت دالت میکند سیوّی،1421 ،

مى وید« :حتالى» اقط براى غایت واقعى است ،مانند «أکلت السمکة

حتالى رأسها» و «حتالى نص ها» غلط است برخال
 ،1407ج .)359 :4

«إلى» که عا است زمخشری،
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در جمله ﴿حَتَّى َتخْرُجَ إِلَیْ ِهمْ﴾ تعدالى «خرج» به «إلى» مشعر به این است که خروج
مطل ،رسول خدا ﷺ از حجره غایت صبر نیست ،بلکه غایت صبر آنها وقتى است که
رسول خدا براى رسید ى به سخن آنها بهسوی آنها شود صدر.)215 :1379 ،
«لعلال» از حرو

ل»
مشبهة بالفعل است و دارای سه معنا است .مشهورترین معنای «لَعَ َّ

توق است و معناهای دیگر آن تعلیل و استفها و پرسش است .سیوّی )522 :1421 ،در
کمْ تُرْحَمُون﴾ منظور امید داشتن است و شاید منظور قرآن ،این
جمله ﴿وَ ا َّتقُوا اللَّ َه لَعَلَّ ُ
باشد که وعده قطعى ندهد ،مبادا پیروانش مطمئن شوند و دست از کوشش بردارند ،بلکه
تنها چیزى که مورد توجه قرآن است ،ایجاد امید است و بس تا پیروانش همیشه در بیم و
ل» از ّر
امید باشند و بکوشند .احتمال آنکه «لع ال

ذات ح ،،اااده قط کند ،از نظر آنکه

حضرتش علالا الغیوب است ،دور به نظر مىرسد ،چون خداى براى خود سخن
نمى وید ،بلکه براى مسلمانان و به زبان آنها سخن مى وید .بهّور کلى تقریباً آیه
کریمه در حکم تعلیل براى آیه ذشته است صدر.)266 :1379 ،
در جمله ﴿یا أَ ُّیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَ ُکمْ ااسِ ٌ،بِ َنبَإٍ اَ َتبَ َّینُوا﴾ از حر

«ان» که برای

شر ،است بهجای إذا) که براى تحق ،است ،استفاده نموده است .این نو کاربرد نوعی
آ اهی است بر آن جماعتى که با حضرت رسول ﷺ بودند و هیچکدا جسارت تکذیب
اخبار را نداشتند ،نمایند مگر بر سبیل ندرت و سو کال مشعر است بر آنکه بر مؤمنان
واجب است که بر صفت تبیین و تجسس ثابتقد باشند تا هیچ ااس ،در مخاّبه نمودن با
ایشان به کلمه کذب و بهتان ارتکاب ننمایند نک؛ کاشانی ،1336 ،ج .)411 :8
«لَمَّا» بر سر اعل مضار مىآید ،ولى نفى ماضى مىکند .در منفى به «لَمَّا» اغلب امید
تحقال ،در آینده موجود است«لَمَّا» مشوال و مرغالب به خود آن اعلى است که بهوسیله آن،
منفى شده؛ پس در جمله ﴿وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ اِی قُلُوبِکُم﴾ بادیهنشینان را بهسوی ایمان
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ترغیب مىکند و جمله «وَ إِنْ تُطِیعُوا» که پس از آن است ،تشوی ،را مصرال و مؤیالد
مىسازد صدر.)354 :1379 ،
در آیه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُو ِلهِ ثُمَّ َلمْ یَرْتا ُبوا﴾ کلمه « ُثمَّ» بهکار راته
است و نه کلمه «واو»؛ تا دالت کند بر اینکه این شک نکردن آنان منحصر به یک زمان
نیست ،بلکه در زمانهاى آینده نیز شک نمىکنند؛ و ا ر ارموده بود «و لم یرتابوا» تنها
ایمانى را شامل مىشد که در آغاز مقارن با شک و تردید نباشد ،ولى دیگر نسبت به ما
بعد ساکت بود ّباّبایی ،1374 ،ج .)493 :18

 -1-2-3کاربست اسم مثنی در معنای اسم جمع
برخی اسمها در قالب مفرد یا مثنی قرار می یرند اما دالت بر اسم جم دارند .کابرد
این سبک در قرآن را میتوان در آیه  22سوره ح و آیه  17سوره حاقه مشاهده نمود.
در آیه دهم سوره حجرات نیز این سبک بهکار برده شده است﴿ .إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ ٌة
اَأَصْلِحُوا بَ ْینَ أَخَوَیْکُم﴾ در اینجا اسم مثنی ﴿أَخَوَ ْیکُم﴾ را داریم که نشانگر معنای اسم
جم است.
همچنین در آیه نهم﴿ :وَ إِنْ ّائِفَتانِ ِمنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْ َتتَلُوا﴾ باوجود اینکه اسم ااعل
«ّائِفَتانِ» در قالب مثنی است ،اعل آن بهصورت جم «اقْ َتتَلُوا» آمده است که باید در
قالب مثنی «اقتتلتا» باشد .ساختار آیه هم از نظر صرای و هم سبکی قابل قبول است .شکل
جم اعل دارای یک ضمیر مستتر «هم» است که میتواند برای نشان دادن یک اسم مثنی
نیز بهکار رود .با این حال باید توجه کرد که:
 -1از نظر سبکی به این دلیل قابل قبول است که معنای اصلی اعل جم «اقْتَتَلُوا»
ن» در کنار خود دارد نک؛ ابن عاشور ،1420،ج :26
اشاره به اسم جم «الْمُؤْمِنِی َ
.)199
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 -2ضمیر مستتر «هم» در درون اعل میتواند اشاره به اسم مثنای «ّا ِئفَتا ِن» داشته
باشد.

 -1-3سطح نحوی
ساختار نحوی متشکل از اجزای به هم پیوسته است و این پیوستگی از ّری ،ابزارهای
به هم پیوسته از قبیل ارجا  ،حذ

و جایگزینی و  ...صورت میپذیرد .تغییرات در

ساختار نحوی جمالت منجر به د ر ونیهای سبکی میشود .ا ر رابطه سازمند میان
سبک و اندیشه را بپذیریم و ساختار نحوی را حامل و سازنده اندیشه بدانیم ،در این
صورت میان ساختارهای نحوی جملهها ،با نو سبک پیوند استواری وجود دارد .در ذیل
به نمونههای این تغییر و نقش آنها در معانی سوره حجرات اشاره میکنیم:

 -1-3-1حذف
حذ

نوعی کاهش واژ انی و از مالکهای درون زبانی است که تقدیر آن با

مالکهای برون زبانی امکان پذیر است .حذ  ،زمانی صورت می یرد که میان دو چیز
تالز و ارتبا ،باشد .در صورت وجود چنین حالتی به یکی اکتفا و دیگری حذ

می-

شود جاللی.)26 :1386 ،
ت الْأَعْرابُ آمَنَّا﴾ باوجود اینکه اسم ااعل «ااعراب» مذکر است ،اعل
در جمله ﴿قالَ ِ
«قالت» در شکل مؤن

آمده است .علت این عد تجانس دستوری به دلیل این حقیقت

است که این آیه دارای یک محذو
آن حذ

است .به بیانی دیگر ،واژه «قبیله» یا «مجموعه» از

شده است .بدین نحو ،اعل مؤن

مطابقت دارد .این امر بهعنوان مؤن

در جنس ،بامعنای مقدر محذو

اسم مؤن ،

مجازی به آن ارجا شده است .این آیه به اعراب

بدوی قبیله بنی سعد اشاره دارد عبدالرو .)387 :1390 ،
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در آیه نخست ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ا ُتقَدكمُوا بَ ْینَ یَدَیِ اللَّهِ َو رَسُولِه﴾ مفعول اعل «ا
تُقَدكمُوا» محذو

است و تقدیر جمله به این صورت است که «ا تقدموا امرا» به این معنى

که مرتکب هیچ کارى مشوید از اوامر و نواهى اا بعد از آنکه حکم خدا و رسول به آن
تعل ،یرد اشکوری ،1373 ،ج .)210 :4
مفعول این اعل میتواند به خاّر یکی از این دو امر باشد:

حذ

 .1اااده عمو ؛ زیرا که ا ر مفعول ذکر مىشد ،ظاهر چنین بود که حرمت تقدیم،
اختصاص به همان مورد ذکر داشته باشد ،ولى اکنون شامل هرچه که در نظر آید مىشود
زمخشری ،1407 ،ج .)349 :4
 .2تنزیل اعل متعدالى بهمنزله از ؛ و آن وقتى است که اصل صدور یا عد صدور نفس
اعل از ااعل ،مورد نظر باشد و به مفعول هیچ ونه توجهى نباشد .بنابراین در آیه کریمه،
شاید منظور ،این باشد که خود پیشى جستن مورد زجر خداى تعالى است و متعل ،،آنچه
باشد مورد نظر نیست .از اواید تنزیل اعل متعدالى بهمنزله از آن است که تأکید در معنا
را بیشتر مىرساند صدر.)273 :1379 ،
ط أَعْمالُکُمْ﴾ در آیه دو  ،در محل نصب و مفعول له است به حذ
حبَ َ
جمله ﴿أَنْ تَ ْ
مضا

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

هدر راتن اعمالتان خود را از آنچه نهى شدید دارد ،باز دارید نکّ :برسی ،1412 ،ج :4
.)150
ن اللَّ ُه قُلُوبَ ُه ْم لِلتَّقْوى﴾ متعلال ،به محذو
همچنین «ا » در جمله ﴿امْ َتحَ َ

است چنان که

ویند« :انت لهذا األمر»؛ یعنى براى این کار هستى و مخصوص آن مىباشى «ا » با
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معمول خود تقوى) بنا بر حال بودن منصوب است .زمخشری ،1407 ،ج  ،4ص  )355و
همچنین در آیه هفدهم جواب شر﴿ ،إِنْ کُنْ ُتمْ صادِقِین﴾ محذو

است و تقدیر آن

بهصورت «أی الله المنة علیکم» یعنی ا ر راست می ویید ،خداوند بر شما منت دارد
نک؛ آلوسی ،1415 ،ج .)319 :13

 -1-3-2تقدیم و تأخیر
تقدیم و تأخیر کلمات از دیگر سبکهای بکار راته شده در سوره حجرات است .از
جمله این سبک در جمله ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ اِیکُمْ َرسُولَ اللَّهِ﴾ قابل مشاهده است .در اینجا
«اِیکُ ْم» بر «رَسُولَ اللَّ ِه» مقد شده است که این تقد  ،حصر و یا اهمیت را مىرساند و
تذکر به این موضو  ،خود نوعى امتنان است هاشمی راسنجانی ،1386 ،ج .)466 :17

 -1-3-3اسلوب نداء
جمله ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾ در این سوره ،پن بار تکرار شده و شاید تکرار آن از نظر
استقالل دستور و حکم مورد نظر قرآن و جدایى از ساب ،باشد .منادا ،هر اه موصول و یا
به ا باشد ،ندا را با کلمه «أیالها» مىآورند .تکرار ندا به جهت مبالغه در اتعا و

معرال

دالت بر استقالل دارد نک؛ کاشانی ،1336 ،ج 403 :8؛ شاه عبدالعظیمی ،1363 ،ج :12
.)176

 -1-3-4جمله اسمیه و فعلیه
از جمله کاربردهای اعل مضار بر استمرار است .در آیه سو ﴿إِ َّن الَّذِینَ یَ ُغضُّو َن
حنَ ال َّلهُ قُلُوبَ ُهمْ لِل َّتقْوى﴾ از پیامبر اسال ﷺ تعبیر
أَصْواتَ ُهمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِکَ الَّذِینَ امْتَ َ
کرد به «رسول اللَّه» و در آیه قبلى تعبیر کرد به «نبى» اشارهاى است به مالک حکم،
خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت که رسول است هر قسم راتارى که با آن
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جناب بشود با مرسل و ارستنده او شده است ،ا ر او را تعظیم و احترا کنند خدا را
احترا کردهاند ،پس آهسته سخن فتن نزد او ،احترا و تعظیم و بزر داشت خداى
سبحان است و مداومت بر این سیره -که از کلمه» یغضون» استفاده مىشود ،چون مضار
استمرار را مىرساند -کاش

از این است که این کسانى که چنین ادبى دارند تقوى خل،

آنان شده و خدا دلهایشان را براى تقوى تمرین داده ّباّبایی ،1374 ،ج .)462 :18
در آیه نخست سوره ،جمله ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِی ٌ عَلِیم﴾ بهصورت جمله اسمیه بیان شده است
که دالت بر دوا و ثبات معنا دارد .قابل ذکر است برای تأکید این مطلب ،عالوه بر
استفاده از جمله اسمیه ،استفاده از «إنال» که ربط میان مسند و مسند الیه را محکم و
نا سستنى مىکند ،تکرار لفظ جالله و ذکر ظاهر بهجای ضمیر ،به صیغه مبالغه آوردن
ص
مسند و همچنین ذکر «علیم» بعد از «سمی » که اعم از آن است و بهمنزله اضراب از خا ال
به عا است ،مویالد این موضو است.

 -1-3-5استفهام
در سوره حجرات ،دو بار از اسلوب استفها بکار راته است .ادات استفاده شده در
استفهامات سوره حجرات ،همزه است و بر استفها حقیقی دالت ندارند بلکه اغراض
بالغی دیگری را اثبات میکنند.
بهعنوان نمونه در جمله ﴿أَ ُیحِبُّ أَحَدُ ُکمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ﴾ در «أَ یُحِبُّ» استفها
انکارى به کار برده و براى اینکه قبح و زشتى این عمل را کامالً مجسم کند آن را در
ضمن یک مثال ویا ریخته ،مى وید :آیا هیچ یک از شما دوست دارد که وشت برادر
مرده خود را بخورد و همچنین در جمله ﴿قُلْ أَ تُعَلكمُونَ اللَّهَ بِدِی ِنکُمْ﴾ استفها در این آیه،
انکارى و توبیخى است نسبت به کسانى که رویه و ّریقه خالاى را براى خود اتخاذ
کنند ،ح ،تعالى از باب سرزنش ارماید :آیا مىخواهید به خداى خود چیزى یاد بدهید و
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حال آنکه خداى شما عالم است به تما امور مخفیه و مستوره آسمان و زمین ،پس محتاج
به علمى نیست و نه به کسى که او را عالم رداند شاه عبدالعظیمی ،1363 ،ج .)207 :12

 -2سطح ادبی (داللی)
منظور از بررسی سطح تغییرات دالی در قاموس ساختار رایان ،بررسی مباح
مربو ،به محتوا و دالت ترکیبها نیست؛ بلکه هد

بررسی عناصر خاص بالغی است

که در آنها در عرصه دالت الفا و واژهها تغییر و تحولی در دو محور همنشینی و
جانشینی کال روی میدهد .عناصری از قبیل عناصرِ علمِ بیان مانند تشبیه ،استعاره ،مجاز،
کنایه و مسائل علم بدی معنوی مانند مقابله ،اسلوب حکیم و  ...اضل.)219 :1998 ،

 -2-1مجاز
از جمله سبکهای ادبی بکار راته در سوره حجرات ،آرایه مجاز است .مجاز لفظی
است که در غیر آنچه در اصطال تخاّب برای آن وض شده استعمال شده است؛ و این
استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد و
همراه با قرینهای است که مان از اراده معنی وضعی آن میشود الهاشمی ،1389 ،ج :2
.)108
حنَ اللَّ ُه قُلُوبَهُم لِل َّتقْوى﴾ مراد از امتحان در این آیه معرات
ن امْ َت َ
در جمله ﴿أُولئِکَ الَّذِی َ
و شناختن است زیرا که امتحان سبب معرات است پس ذکر «امتحان» به ّری ،مجاز از
باب ذکر سبب است و اراده مسبب است نک :اشکوری ،1373 ،ج ،4ص .)212
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 -2-2استعاره
استعاره در اصطال  ،مجازی است لغوی که میان معنای حقیقی و مجازی ،عالقه
مشابهت وجود داشته ،همراه با قرینه باز دارنده از اراده معنای حقیقی ،به ّوری که یکی
از دو ّر

تشبیه مشباله یا مشباله به) حذ

شده باشد محمدی ،1389 ،ص .)247

ابن عاشور مینویسد که واژه «را » در ﴿تَرْاَعُوا أَصْوا َتکُمْ اَوْ َ صَوْتِ النَّ ِبی﴾ استعاره از
آشکار بودن صوت از حد متداول آن است .در این جا جهر صوت به جسم بلندی تشبیه
شده است و همان ونه که رؤیت جسم بلند برای دید ان واضح است ،صوت بلند نیز،
آشکارا و شدیدتر به وش میرسد و این استعاره از نو استعاره مکنیه است؛ و ا ر تشبیه
به القاء کال بهصورت آشکار و قوی از مکان مرتف مانند موذن باشد ،استعاره تبعیه است
ابن عاشور ،1420 ،ج .)183 :26
در جمله ﴿لَوْ یُطِی ُعکُمْ اِی َکثِیرٍ مِنَ الْأَمْر﴾ استعاره تبعیه در اعل «یُطِیعُکُ ْم» به کار راته
است .بهّوری که مشباله آن ،اّاعت عالى از دانى و مشباله به ،اّاعت دانى از عالى است.
وجه شبه در این استعاره پذیراتن مطی ارمان مطا را بدون چون و چرا و لفظ موضو
براى مشباله به در مشباله استعاره استعمال شده که آن را «استعاره تحقیقیه» نامند .تبعیه بودنش
از آن نظر است که این استعمال اول در مصدر بوده و سپس در اعل بهتب مصدر منظور
شده است صدر.)232 :1379 ،

 -2-3کنایه
کنایه عبارت است از آوردن لفظ و اراده معنای غیرحقیقی از آن ،به ونهای که بتوان
معنای حقیقی آن را نیز اراده کرد محمدی ،1389 ،ص .)269
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در آیه نخست سوره تعبیر ﴿بَ ْینَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِه﴾ کنایی است و منظور از «بَ ْینَ یَدَیِ»
همان پیش روست و از آن جا که خدا مکان ندارد و جلو و عقب مادى براى او مطر
نیست ،پس این تعبیر کنایه از عجلهى در کارها و حکم کردن قبل از خدا و پیامبرﷺ
است رضایی اصفهانی ،1387 ،ج  ،19ص .)242
ل
در آیه چهار در تعبیر ﴿أَ ْک َثرُهُمْ ا یَعْقِلُون﴾ زمخشری مى وید« :اکثر» کنایه از ک ال
است .زمخشری ،1407 ،ج  )357 :4تعبیر به «اکثر» بهجای «کل» شاید از نظر ادب در
سخن و نزاکت در فتار باشد و را نومیدى تکتک ندا کنند ان را نیز دربر دارد.
اضااه بر این ،ا ر به «کل» تعبیر مىشد ،شاید در ندا کنند ان ایجاد حس مقاومت و
لجاجت مىکرد و تعبیر به اکثر ،این خطر را در پیش ندارد.
در آیه چهاردهم ،جایی که اعراب فتند ایمان آوردیم﴿ :قالَتِ الْ َأعْرابُ آمَنَّا﴾ به
پیامبرﷺ فته شده که بگوید به آنها که هنوز ایمان نیاوردهاند ﴿قُلْ لَمْ ُتؤْمِنُوا﴾ .خداوند
کلمه «لَ ْم تُؤْ ِمنُوا» را بجاى کذبتم) دروغ مى ویید ذاشته است و این به دالت کنایى بر
دروغ و بودن آنها اشاره دارد نک؛ ّبرسی ،1412 ،ج .)158 :4

 -2-4طباق
یکى از محسالنات معنویه در علم بدی  ،صنعت ّبا استّ .با عبارت است از جم
کردن دو لفظی که دارای معنای متضادالند محمدی.)289 :1389 ،
در این سوره نیز به زیبایی از این صنعت ادبی استفاده شده است .بهّوری که در آیه
دو  ،کسانى را که بىادبانه در حضور پیامبرﷺ سخن مى فتند ،نکوهش کرده و تهدید
به حبط عمل مىکند .در آیه سو  ،کسانى را که مؤدالبانه در حضور رسول خدا ﷺ سخن
مى فتند ،ستایش مىکند و نوید آمرزش و پاداش بزر

مىدهد .موضو آیه دو  ،بلند
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کردن آهنگ بهقصد بىاحترامى است و موضو آیه سو  ،پست کردن آهنگ بهقصد
احترا است نک؛ صدر.)203 :1379 ،
ض
در آیه پایانی سوره نیز هنر ّبا دیده میشود﴿ :إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَ ْر ِ
وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِما تَعْمَلُون﴾؛ زیرا در این آیه خدای متعال ،عالم به همه چیز معرای شده است
و در اینجا دیدنى و نادیدنى غیب) را در برابر یکدیگر قرار راتهاند.

 -3سطح فکری
در سطح اکری ،با عینیت و برونگرایی در توصی

صحنهها و شخصیتها ،مخاّب

را در اضای حس و لمس توصیفی قرار میدهد تا با وضو و شفاایت آن را در ذهن
تداعی کند شمیسا.)157 :1372 ،
سید قطب مینویسد :تصویر آارینی در بسیاری از آیات قرآن کریم مشهود است و
این کتاب از این جهت نیز معجزه است؛ چرا که با الفا و تصاویری آاریده شده که
برای همگان قابل درک است .وی «تصویر انی» را ابزاری ارزشمند در سبک قرآن
میداند و به نظر او «تصویر انی» عبارت است از آن ابزار باارزش و سازنده در اسلوب
قرآن قطب.)58 :1359 ،
اینک به معرای نمونههایی از آارینشهای هنری -اکری را در سوره مبارکه حجرات
میپردازیم.

 -3-1غیبت کننده و خوردن گوشت برادر!
حمَ أَخِیهِ مَیْتاً اَکَ ِرهْتُمُو ُه﴾ آنچه از آبروى شخص
جمله ﴿أَ ُیحِبُّ َأحَدُکُمْ أَنْ َیأْکُلَ لَ ْ
غیبت شده به غیبت کننده مىرسد به بدترین و زشتترین صورت تجسالم یااته و به تصویر
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کشیده شده است و در ضمن مثالى به همین حقیقت اشاره مىکند .آن اه صحنهای را
پیش میکشد و عرضه میدارد که سنگینترین دلها و سختترین درونها و
کمحساسیت ژوئنها را میآزارد .صحنه برادری است که وشت برادر خود را
میخورد ،درحالیکه مرده است! آنگاه قرآن از زبان مردمان اعال میدارد که آنان این
عمل نفرتانگیز و بیزارکننده را زشت میشمارند و دوست نمیدارند و این استکه
ایشان غیبتکردن را نیز نمیپسندند و دوست نمیدارند! قطب ،1425 ،ج .)3347 :6
آرى آبروى برادر مسلمان همچون وشت تن او است و ریختن این آبرو بهوسیله
غیبت و ااشاى اسرار پنهانى همچون خوردن وشت تن او است.

 -3-2علم خداوند به غیب
آیه هجدهم سوره حجرات ﴿إِنَّ اللَّهَ یَعْ َلمُ َغیْبَ السَّماواتِ َو الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِما
تَعْمَلُون﴾ محدوده علم خداوند را نشان میدهد و دو اراز متفاوت دارد:
 .1علم خداوند به غیب آسمانها و زمین؛
 .2بصیر بودن او به آنچه بند ان انجا میدهند.
در اراز اول برای آسمانها و زمین ،منطقه غیب در نظر راته شده است که خداوند به
آن علم دارد .در واق برای آسمانها و زمین ،دو منطقه غیب و مشهود وجود دارد و علم
به منطقه غیب به خدا اختصاص دارد؛ البته تعبیر غیب از چشم انداز بشر –و نه خدا-
صورت راته است؛ چرا که برای او همه چیز مشهود است و غیبی برایش در کار نیست؛
بنابراین ،تقسیم آسمانها و زمین به دو منطقه غیب و مشهود تنها از چشمانداز بشری است
قائمینیا )223 :1390 ،برخی از مفسران فتهاند مراد از غیب آسمانها و زمین ،چیزهایی
هستند که در آسمان و زمین ،پنهان و غایباند مراغی ،بیتا ،ج .)149 :26
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تعبیر آیه با این برداشت متفاوت است .آیه بهّور ضمنی آسمانها و زمین را به دو
قسمت تقسیم میکند و خدا را عالم به منطقه غیب نشان میدهد« .غیب السماوات  »...با
«الغائبه ای السماوات  »...امور پنهان در آسمانها  )...تفاوت دارد .خدا به غیب آسمانها
و زمین علم دارد .پس به امور پنهان در آنها هم علم دارد .در حقیقت ،آیه می وید که
بخشی از آسمانها و زمین با هر آنچه در آنها وجود دارد بر آدمیان پنهان است قائمی-
نیا.)223 :1390 ،

نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد ،جلوههایی از سبکشناسی در سوره مبارکه حُجُرات مورد
بررسی قرار یرد .در راستای این هد  ،آیات مبارکه سوره حجرات در سطح زبانی،
ادبی و اکری مورد بح

قرار رات که نتای حاصل از پژوهش به قرار ذیل است:

 -1در سطح آوایی به مباحثی چون سج و واج آرایی در سوره پرداخته شد و
مشاهده ردید که استفاده از این آرایهها در اازایش موسیقی و اثر ذاری
آوایی سوره مؤثر بوده است.
 -2در سطح صرای به مباحثی چون تعری

و تنکیر ،مبح

حرو

و کاربست اسم

مثنی در معنای اسم جم پرداخته شد .نکره آمدن واژهها در سوره مقاصدی
چون تعظیم و تعمیم دارد .در بح
حرو

ادوات نحوی نیز میتوان فت که تمامی

با توجه معنای بالغی که دارند بهدرستی و در بهترین مکان قرار راته-

اند؛ و همچنین مشاهده شد که استفاده از اسم مثنی و در معنای اسم جم از
جمله سبکهای بکار راته در این سوره است.
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 -3در سطح نحوی به مباحثی چون حذ  ،تقدیم و تأخیر ،اسلوب نداء ،جمالت
اسمیه و اعلیه و استفها پرداخته شد و مشخص ردید هر کدا از اسلوبهای
نحوی و تغییرات آن ،دارای غرض بالغی خاص هستند که در خدمت هد
آیه و سوره است.
 -4مجاز ،استعاره ،کنایه و ّبا بهعنوان مباح

سطح دالی در سوره حجرات مطر

شد و مشخص شد که برای تثبیت معانی در ذهن خواننده و یا شنونده به بهترین
شکل از این اسلوبها استفاده شده است.
 -5در سطح اکری ،آیات سوره حجرات ،با عینیت و برونگرایی در توصی

صحنهها

و شخصیتها ،مخاّب را در اضای حس و لمس توصیفی قرار میدهد تا با
وضو و شفاایت آن را در ذهن تداعی کند که از جمله میتوان به تصویر
پردازی در مورد ناه غیبت و همچنین بح

علم خداوند ،اشاره کرد.
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