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 .1بیان مسأله
مسئ هی نظم در رآن از دیرب از م ورد توج ه اندیش مندان مس مان رار داش تهاس ت.
پاوهشگران ،پدیدهی نظم در رآن را از خالل پاوهش در اعجاز رآن ،تح ی ل و بررس ی
ن رآن در ذشته بر این متمرکز بودهاست ک ه
کردهاند .رویکردهای ساختارشناسانهی مت ِ
هر کالمى داراى سه رکن است ،که شامل؛ الف اظ آنه ا ،مع انى آنه ا و رب ط ب ین آنه ا
است .یعنی رویکرد صرفی و نحوی و غالب مفسران نیز بر این عقیدهاند که در رآن ای ن
سه امر در اور و نهایت کمال خود است .به شک ى که کالمى فصیحت ر و الف اظى روانت ر
از آنها یافت نمىشود و غیر ابل جایگزینی است .نظم رآن موارد ستردهتری از رب ط
بین الفاظ) را شامل میش ود .اکن ون ب ا رش د زبانشناس ی جدی د و مطالع ه تکنیک ی مت ون
میتوان ابعاد ابل تام ی از زبان رآن را بررسی کرد.
الزم به ذکر است که دو رویکرد نسبت به متن رآن وجود دارد .یکی رویکرد س نتی
و دیگری جدید ،در رویکرد سنتی بررسی انتظام رآن از ّری ق ص ر  ،نح و و بالغ ت
است ولی در رویکرد جدید بررسی انتظام از ّریق مطالعه البهای فتمانی زبانشناختی
صورت می یرد؛ روش جدید به دنبال یافتن ریسمانی در بین آی ات رآن اس ت ک ه چ ه
چیزی تمام آیات را در کنار هم رار دادهاست؟ انتظام در متن رآن م یتوان د راه ش ای
فهم بهتر برخی از مباحث رآنی باش د و پاس خی باش د ب رای آن ان ک ه م دعیان د رآن
تودهای از الیههای بی ارتباط و بینظم است.

 .1-1پیشینه موضوع
زبان رآن به عنوان زبانی اعجازین در ّول تاریخ م ورد توج ه بس یاری از دانش مندان
رار رفتهاست .بحث دربارهی س اختمان متن ی آن در ذی ل اعج از رآن ،تح ت عن وان
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اعجاز نظم القرآن مطر شدهاس ت .همچن ین نح وهیِ چی نش ک م ات و واژهه ا در ذی ل
مباحثی چون تو یفی و اجتهادی بودن چینش آیات و سورهها مطر شدهاست.
اما از نخستین افرادی که در زمین ه نظ م الق رآن ب ه ای راد س خن پرداختن د؛ عب دالقاهر
جرجانی متوفالى به س ال  407ه  ).اس ت ک ه نظری ه نظ م را از اندیش هه ای ابتک اری وی
میدانند ر.ک؛ سیوّى ،14۲1 ،ر104 :۲؛ بنتالشاّى ،)۲3 :1404ولی به لحاظ ت اریخی
و ترتیب تاریخی در حوزهی نظ م الق رآن ،از نخس تین کس انی ک ه در ای ن مس ئ ه کت اب
نگاشتهاند؛ جاحظ متوفی ۲55ه ) است و کتابی را تحت نظ م الق رآن) نگاش ته ک ه ای ن
کتاب از میان رفته و در دسترس نیست .بعد از وی محمالد بن یزی د الواس طیال ت  30۶ه )
کتابی را با عنوان إعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه) نگاشت ر.ک؛ ابن الن دیم5۸ :1417 ،
؛ ز روق ۶57 :14۲3،؛ صبا  .)۲4۲ :1410 ،و بع د از الواس طی ،حس ن ب ن ع یال ب ن نص ر
الطوسیال ت  30۸ه ) بود که از کتاب وی ب ا عن وان نظ م الق رآن) ی اد ک ردهان د ر.ک؛
سیدمرتضى ،)7 :13۸۲،سپس نوب ت ب ه أب و ع ی الحس ن ب ن یحی ى ب ن نص ر الجرج انیال
میرسدکه در اوائل رن چهارم وفات یافتهاست و کت ابی ب ا عن وان نظ م الق رآن نگاش ته
است ر.ک؛ جرجانی ،1401 ،ر  )4۶ :1که البته این کت اب توس ط مغرب یال ت  4۲7ه )
اصال و غ ط یری شدهاست ر.ک؛ فطی ،14۲4 ،ر.)31۶ : 3
از دیگر کسانی که در نظم رآن کتاب نوشتهاند م یت وان ب ه :عب دال ال ه ب ن أب ی داود
السجستانیال ت  31۶ه ) و أبو زید أحمد بن س یمان الب خیال ت  3۲۲ه) ،احمد بن ع یال ب ن
اإلخشید یا اإلخشاد ت  3۲۶ه) ،اشاره کرد ر.ک؛ ابن الندیم .)5۸ :1417 ،این پیشنه فقط
متع ق به ساختمان جم هاست .اما آنچه که مد نظ ر ای ن پ اوهش و از معن ای نظ م در نظ ر
رفته شدهاست نه تنها چینش و رعایت صر  ،نح و و بالغ ت اس ت ب ک ه ارتب اط درون
ن س ورهای در نظ ر دما ب ا ع م
سورهای را در بر می ی رد .از ارتب اط درون س وره و ب ی ِ
المناسبه یاد میشود .لذا الزم است تاریخچهی مختصری از تناسب نیز شر داده شود؛ اب و
جعفر بن الزبیر ش یخ اب ی حی ان م  ۸07ه ) در کت اب البره ان ف ی مناس به ترتی ب س ور
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القرآن) ،برهان بن عمر بقاعی م  ۸۸5ه  .ق) در کتاب نظم ال درر ف ی تناس ب اآی ات و
السور) ،جالل الدین عبد الرحمن سیوّی م 911ه  .ق) در کتابه ای تناس ق ال درر ف ی
تناسب السور) ،مراصد المط الع ف ی تناس ب المق اّع و المط الع) و ن وع شص ت و دوم از
کتاب االتقان فی ع وم القرآن) به بررسی تناسب بین آیات رآن پرداختهاند.
روشهایی چون سبکشناسی رآن یا «االس وبیه» در جهت بررس ی م تن رآن اب داع
شده است .تفاوت رویکرد این پ اوهش ب ا س بک شناس ی در س طح م تن پاوه ی آن دو
است .اس وبیه مانند رویکرد دما از سطح عبارت باالتر نمیرود .اس وبیه ر چ ه ب ه ن وعی
تقسیم بندی جدیدی در متن پاوهی است؛ ام ا بر رفت ه از روش متق دمین اس ت .در ای ن
روش که یک رویکرد ساختار را به نظر میرسد؛ در ابتدا ب ه مباح ث ص رفی و نح وی و
بالغی میپردازند و بعد به ریزهکاریهای آوایی توجه م یکنن د .در حقیق ت االس وبیه)
چهار بخش دارد سطح صرفی) ،سطح نح وی) ،س طح بالغ ی) و س طح آوای ی)؛ ک ه
رچه عنوان جدیدی است اما تفاوت چندانی با نوع برخورد دما ندارد.
با توجه به نکات فوق رویکرد منسجمی که هم به ساختار و ه م ب ه محت وا اش اره کن د
تاکنون رخ ندادهاست ،آنچه که در بین ذشتگان مرسوم بودهاست بررسی واعد ادبی ات
عرب در رآن بوده-است که در ذیل نظمالقرآن مطر شدهاست و در مس ئ ه تناس ب نی ز
ال بررسی تناسب انتهای سورهی بل و ابتدای س وره بع د
به شکل معنایی عمل کردهاند .مث ً
به لحاظ معنایی .پاوهش حاضر با تجمیع دو رویکرد م ذکور تناس ب و نظ م الق رآن) ب ه
تح یل متن رآن میپردازد.
اکو در کتاب حدود تفسیر) میان دو نوع خواننده الگو فرق می ذارد :خواننده س اده
و بی اّالع  )nativeکه با محتوا و معنای متن آشنا است و دیگر ،خوانندهای که نقادان ه
و با فعالیتی زبانی و فرازبانی به مطالعه در این امر میپردازد .خواننده دوم نوع فعالی ت ای ن
متن پاوهی رآن را مشخص میکند؛ و در اینجاست که ما اجازه م یی ابیم ب ه م تنک اوی
رآن بپردازیم ،با این تفاصیل؛ در مواجهه با متن رآن با یک مخاّب بومی-اعراب زم ان
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نزول -و یک پاوهش ر و مفسر متن روبهرو می-شویم ر.ک؛ ائمی نی ا )۸4 :13۸9 ،ام ا
هد

از پ رداختن ب ه اص ول زبانش ناختی ای ن اس ت ک ه؛ م تن ک اوی )text analyst

میتواند از یک سو ،ارتباط مفهومی  )conceptualو بافتی  )textualو از دیگر س و،
تغییرات سبکی و زبانی فتمان رآنی را به تفصیل تشریح کند.

 .2-1روش پژوهش
تح ی ی که در این پاوهش صورت رفتهاست ای ن نوش تار جس تاری نظ ری و عم ی
است که بر اساس معنا و مفهومی است ،که از واژهی نظم بدست آمدهاس ت ،ک ه ب ا ارائ ه
نمونههای مشهود سعی در کشف انتظام متنی رآن دارد .روش اتخ اذ ش ده روش تح ی ل
متنی است ،که یکی از رویکردهای زبانشناسی ب ه حس اب میآی د؛ روش تح ی ل م تن ب ه
شاخهای از زبان شناسی اّالق میشود که هد آن توص یف واح دهای زب انی م رتبط و
معنیدار جم ه و فراتر از سطح جم ه است عبدالرئو 1391 ،ش ،ذی ل فص ل دوم) .ای ن
تح یل ،مطالعه فرآین د پوی ای ش کل ی ری ارزش پی امی عناص ر زب انی در مو عی ته ای
مخت ف و تحت شرایط اجتماعی متفاوت است .لذا این پاوهش متن رآن را ب ه ص ورت
یک انتظام معنادار در نظر می یرد .که در برخی موارد تح ی ل خ ود را از س طح جم الت
فراتر برده و انتظام را به انواع و شکلهای مخت ف بررسی مینماید .به هر حال انتظام ی ک
متن به یک دید کلنگر نیاز دارد .کوآین معتقد بود که؛ جم هها را باید در کل ه ر نظ ام،
یعنى در نظریهها و نظامهاى عقیدتى مورد ارزیابى رار داد ر.ک؛ سعیدى روش ن:13۸3،
 ،)3۸اما الزمه اتخاذ روش زبانشناختی در این رویکرد این اس ت ک ه رآن ب ه ی ک معن ا
متنی بشری است .چرا که ساختار زبانی آن همان ساختار زبانی عرب عصر نزول است .لذا
میبایست در تح یل آن به وانین زبان بشر توجه کرد اما این سخن بدین معناست که م تن
پاوهان از حقیقت زبان رآن و از اص ول عربی ت م تن آن دور نش وند و ب ه خصوص یات
مختص به متن رآن توجه نکنند.
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رچه به بررسی واحدهای کوچک زبان مانند واژه پرداخته میشود؛ اما نظر ب ه اینک ه
کشف انتظام تنها از ّریق بررسی جمالت رآن میس ر نیس ت؛ ل ذا انتظ ام در س طح چن د
جم ه و حتی در سطح سوره و چند سوره مورد تح ی ل رار م ی ی رد .درب ارهی نح وهی
کارکرد این روش متن پاوهی در خود رآن بای د ب ه تن وع س بک ش ناختی در دو س طح
خرد و کالن) رآنی اشاره کرد؛ در برساختهای کالن 1در سطو

سوره و ارتباط ب ین

سورهایی) ،انتظام مورد بررسی رار می یرد و در سطح خرد انتظام معن ایی در ال به ای
خا

و ساختارهای مخصو

زبانی بررسی می ردد.

 .2مفهوم شناسی نظم
در تعریف نظم آوردهاند ک ه منظ ور از «نظ مُ االش یاِء» یعن ی؛ جم ع ک ردن و ض میمه
کردن ر.ک؛ ابن فارس ،1404 ،ر 444 :5؛ زمخش رى )۶41 :1979 ،همچن ین رار دادن
چیزی به چیز دیگر همراه با هماهنگی و ثبات در یک رشته ر.ک؛ حی درى75۸ :13۸1 ،
؛ فیومى ۶1۲ :1414 ،؛ صاحب بن عباد ،1414 ،ر )3۶ :10و و تی فته میشود مرواریدها
را به نظم کشیدم یعنی آنها را در کنار یک دیگر جمع ک ردم و ب ا ریس مان ب ه یک دیگر
متص ل ک ردم ر.ک؛ اب ن منظ ور ،1414 ،ر579 :1۲؛ ج وهرى ،137۶ ،ر۲041 :5؛ اب ن
درید ،19۸۸ ،ر935 :۲؛ فراهیدى ،1409 ،ر1۶۶ :۸؛ زمخش رى )۲1۸ :13۸۶ ،و منظ ور از
نظم امور مرتب کردن و ترتیب دادن آنها است ر.ک؛ اب ن منظ ور 1414،ر )57۸ :1۲و
همچنین هماهنگ کردن اجزاء یک چیز بر روش و یک الگ وی واح د ر.ک؛ ّریح ى،
 ،1375ر17۶ :۶؛ زمخش رى ۶41 :1979،؛ اب ن منظ ور ،1414 ،ر 579 :1۲؛ بس تانى،
1375ش )9۲0 :برخی از اه ل زب ان نظ م را ب ه دو بخ ش محسوس ات و معنوی ات تقس یم
نمودهاند .محسوسات مانند به نظم کشیدن مروارید و مهره و  ...و معنویات مانند ا ام ه ام ر
به بهترین شکل و تالیف شعر و  ...و نظم در صنعت ش عر س خن م وزون را وین د ر.ک؛
حاجی خ یفة ،1941 ،ر.)1710 :۲
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ال اس تعمال آن
از جم ه موارد کاربرد این واژه استعمال آن در مورد حیوانات است م ث ً
در مورد مر  ،م خ ،سوسمار ،ماهی است ر.ک؛ ابن منظ ور ،1414 ،ر57۸ :1۲؛ ص احب
بن عباد ، 1414،ر3۶ :10؛ ابن سیده ،14۲1،ر )3۲ :10و آنگاه که عرب می وید :نظمت
الدجاجه یعنی مر شکم خود را پر از تخم مر کرد ر.ک؛ فراهی دى ، 1409،ر1۶۶ :۸؛
ازهرى ،14۲1 ،ر )۲۸1 :14و ابو الجرا آوردهاست که منظور از النظ یم یعن ی تخ مه ای
منظم ر.ک؛ فراهیدى ، 1409،ر )1۶7 :۸و در مورد م خ نیز عرب م ی وی د؛ اتان ا نظ م
م ن ج رادِ) یعن ی :ی ک رس ته ردی ف -بس یار زی اد از آنه ا ب ه ن زد م ا آم د ر.ک؛
جوهرى ، 137۶،ر۲041 :5؛ ازهرى ،14۲1 ،ر.)۲۸1 :14
و در مورد سوسمار فتهاند؛ نظمت الضب) یعنی شکم سوسمار تخ مدار ش ده اس ت
ر.ک؛ زمخشرى )۶41 :1979 ،دلیل استعمال نظ م در ای ن م وارد ب دلیل وج ود رش تهای
است که از په وی آنها تا وش وی کشیده شدهاست .و تخ مه ا را کن ار یک دیگر رار
م یده د ر.ک؛ فی روز آب ادى ،1415 ،ر155 :4؛ ص احب ،ب ن عب اد ، 1414،ر 3۶ :10؛
جوهرى ، ،ر ۲041 :5؛ فراهیدى ،1409 ،ر 1۶۶ :۸؛ مهنا ،1413 ،ر.)۶۲9 :۲
همچنین عرب نیز آن را در مورد شکار نی ز ب ه ک ار م یب رد هنگ امی ک ه م ی وی د:
انتظمت الصید) یعنی :آن را با نیزه یا تیر کمان زدم و صاحب المحیط االعظم م ی وی د؛
این هنگامی است که با تیر به پا و شکم شکار بزنند ر.ک؛ ابن سیده ،14۲1،ر.)3۲ :10
یعنی پا و شکم را به هم وص ل نمای د و هم ین معن ا را ص احب الع ین ای ن ون ه بی ان
میدارد که انتظام شکار هنگامی است که با دو نیزه و یا دو تیر شکار را مورد ه د رار
یرد .همچنین در معنی نظام آوردهاند که بندی که ب ه وس ی هی آن دان هه ای مرواری د و
مُهره را در کنار یک دیگر رار میدهند ،را نظم می ویند ر.ک؛ فراهی دى ، 1409،ر:۸
1۶۶؛ حمی رى14۲0 ،ق ،ر ۶۶5۲ :10؛ اب ن س یده ،14۲ ،ر )3۲ :10جم ع نظ ام میش ود؛
نُظُم و أَنْظِمَة و أناظِیم) روش و شیوه کار ر.ک؛ حسین یوسف ،1410 ،ر )347 :1و ت ی
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عرب استعمال میکند :ع ی نظام واحد یعنی بر یک روش و یک الگ وی یکس ان ر.ک؛
ابن منظور ،1414 ،ر.)57۸ :1۲
همچنین نظم به بعضی از ستار ان نیز اّالق شدهاست؛ از جم ه ثریا ر.ک؛ ابن درید،
 ،19۸۸ر935 :۲؛ زبیدى ،1414 ،ر )۶۸9 :17در حقیقت به معنای مجموعهای از ستار ان
است که بدنبال س تاره ثری ا م یآین د.ر.ک؛ اب ن منظ ور ،1414 ،ر 579 :1۲؛ اب ن س یده،
 ،14۲1ر 33 :10؛ مهنا ،137۸ ،ر )۶۲9 :۲اما وض عیت ای ن واژه در ترکیب اتی چ ون نظ م
القرآن :آوردهاند که منظور عبارتهایی است ک ه در رآن آم ده ب ه لح اظ س اختاری و
لغوی .منظور از اصول نظم منظور عروض) است یعنی واعدی که ب ه جه ت انش اء ش عر
الزم است رعایت شود .به همین منظور هنگامی که می وی د نظ م ش عراً) یعن ی :کالم ی
موزون و افیه دار را تالیف کرد .نظم الکتاب یعن ی آن را ب اب بن دی و ب ه لح اظ روش ی
یکسان و مرتب نمود ر.ک؛ ص احب ،ب ن عب اد ،1414،ر 37 :10؛ ازه رى ،14۲1،ر:14
.)۲۸۲
اما آنچه که در تمام تعاریف باال ،اتحاد ایجاد ک ردهاس ت؛ وج ود پیوس تگی در تم ام
ال استعمال نظ م ب رای تخ مه ای حیوان ات ب ه دلی ل
عناصر و مواد مورد استعمال است .مث ً
اتصال همهی تخمها بوسی ه یک رگ است و یا در مورد دانههای مروارید و دیگر مهرهها
هنگامی انتظام مطر میشودکه به وسی ه ی ک ریس مان هم ه دان هه ا ب ه یک دیگر متص ل
شوند.
در مورد شکار نیز هنگامی استعمال میکردند که پ ا و په وی ش کار ب ا دو تی ر م ورد
اص ابت رار م یدادن د و حض ور تی ر در ب دن حی وان ویی س رو ت ه حی وان را ب ه ه م
دوختهاست و یا در مورد شعر؛ نظم را هنگامی در مقابل نثر رار میدهن د ک ه ع روض ی ا
وزن واحدی تمام ک مات را در یک الب رار ده د و مانن د ی ک ریس مان مخف ی تم ام
اجزاء شعر را در کنار ه م رار ده د .در م ورد س تار ان و دیگ ر م وارد م ورد اس تعمال
همین ونه است .پس این ونه مشخص میشود که در متن رآن باید ب ه دنب ال عناص ری
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بود که تمام سطح یک مجموعه از آیات یا ک یت یک سوره را مانند ریسمان به هم پیون د
زده باشد.

 .3ساختار -بنیاد خرد
از نظ ر زبانشناس ان س اختار را ،نش انهه ا برس اخته ا) از راه اس تقالل ،ع المی را
میسازند؛ نشانههای یک نظام ،همدیگر را تفسیر میکنند اما مانند واژهها در یک فرهنگ
لغت از هم جدا هستند و یکدیگر را تعری ف م یکنن د ،مانن د تفس یر رآن ب ه رآن .در
رویکرد ساختار بنیاد به ارائه الگوها و نمونههایی خواهیم پرداخت ک ه مانن د ی ک ش بکه،
اجزا ِء عبارات را در کنار یک دیگر رار میدهند.

 .1-3بررسی ساختارهای خوشهای
در آیتم خوشهای که یک سازوکار چینشی خا هم راه ب ا مح ور ب ودن انتق ال پی ام
است ،یک یا چند عبارت در کنار همدیگر رار می یرند و به محور اص ی میچس پند ب ه
این صورت که یک واژه یا عبارت در واژههای بعدی تکرار میشود و تم ام ک م ات بع د
از این عبارت محور در توصیف یا شر این واژهی مح ور اس ت .ویی مانن د س ا های ی
است که تمام عبارتهای بعد از آن روی آن روییدهاند .ایجاد ارتباط بین سطو مخت ف
آیه در یک سوره از ّریق آیتم تکرار خوشهایی امری شایع در تمام عبارات رآنی اس ت.
الشتهَادَةِ هُتوَ
نمونههای زیر از این بیل هس تند ﴿هُوَ اللَّهُ الَّ ِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُتوَ عَلِتمُ الْغَیْتبِ َو َّ
الستلَامُ الْمُتؤْمِنُ الْمُهَتیْمِنُ
الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ * هُوَ اللَّهُ الَّ ِى لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُتدُّو ُ َّ
الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأ َْستمَا ُ

ت َو الْأَرْضِ َو هُوَ الْعَزِیزُ الحْکِتیمُ﴾ حش رن )۲3نم ودار زی ر
الْحُسْنىَ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فىِ السَّمَاوَا ِ
شر عم کرد این خوشهها را نشان میدهد.
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در این آیات توصیف خداوند با عبارت هُوَ ال َّهُ) مح ور اص ی و س ا ه اس ت و تم ام
عبارات حول این محور رار می یرند.
اهی یک عبارت موصولی است ،مانند ال ذی ،تم ام عناص ر ی ک عب ارت را ب ه ه م
میچسباند مانند آیات زیر:
﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلىَ* الَّ ِى خَلَقَ فَسَوَّى* َو الَّ ِى قَتدَّرَ فَهَتدَى* َو الَّت ِى أَخْترَجَ

المْرْعَى﴾ اع ین )5-1در این نمونه نیز مح ور اهلل) اس ت و تم ام آی ات بع دی در جه ت
وصف درت الهی رار می یرند.
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و نمونهی دیگر آن سوره در است ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَۀِ الْقَتدْرِ* َو مَتا أَدْرَئتکَ مَتا لَیْلَتۀُ
الْقَدْرِ* لَیْلَ ۀُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْ ِ شهَرٍ* تَنزَ ُ الْمَلَئکَۀُ َو الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن کلِّ أَمْترٍ*

سَلَامٌ هِىَ حَتىَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ درن )5-1سا ه و محور اص ی خوشه لی ه القدر) اس ت ک ه
در سه آیه اول آمده و در دو آیه پایانی ضمائر فیه ا و ه ی آنه ا را ب ه تن ه اص ی خوش ه
متصل میکند.

144
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 .2-3ساختار شبکهای واژهمحور
یکی این ن وع انتظ ام ن وعی وح دت س اختاری اس ت و در الب هالی س خنان مفس ران
مشاهده میشود ،ولی به عنوان یک اصل تفسیری ب ه آن تص ریح نک ردهان د .ب ا د ت در
آیات زیر مث ی که برای متقون زدهاند مشخص میشود که اکثر عناصر بعد از واژه متق ون
حول مَ َثلِ بهشتی است که ب ه متق ین وع ده دادهان د .تف اوتی ک ه ای ن س اختار ب ا س اختا ِر
خوشهای دارد؛ ع دم تک رار واژهی مح ور اس ت .در ای ن س اختار عب ارات بع د از واژهی
محور ،توصیف و شر یک مفهوم هستند .این نوع بی ان ع الوه ب ر ایج اد چف ت و بس ت
مفهومی به لحاظ ریتم ،آهنگ خاصی را ایجاد میکن د﴿ .مَّثَلُ الجَنَّه الَّتتىِ ُوعِتدَ الْمُتَّقُتونَ
ِّلشتارِبِینَ َو
فِیهَا أَنهَارٌ مِّن مَّا ٍ غَیرِ َاسِنٍ َو أَنهْارٌ مِّن لَّبنَ لَّمْ یَتَغَیرَّ طَعْمُهُ َو أَنهْارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّ َّةٍ ل َّ
ت َو مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبهِّمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فىِ النَّارِ
أَنهْارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى َو لهَمْ فِیهَا مِن کلُ الثَّمَرَا ِ

َو سُقُواْ مَا ً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَا َهُمْ﴾ محمد ن )15نمودار زیر شر این ساختار است.
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ابل توجه اینکه ،هستهی هر خوشه از آیه باال تق ارن ع ددی دارد .ب دین معن ا ک ه ه ر
خوشه تعداد حرو

یکسان دارد به ترتیب ماء ،لبن ،خمر ،عسل) حال آنکه ،دو خوشهی

آخ ر فق ط دو واژهی هس ته دارد و ه ر هس ته ،پ نج حرف ی اس ت ،ثم رات و مغف ره .ای ن
ساختارها ،جمالتی به غایت تزئین یان د ک ه زنجی رهای از واح ده ای توص یف کنن ده ب ه
خدمت را می یرند تا به سان ندی ی با خوشهها آویزهایی از توصیف کنندهه ا ج وه ر
شوند .
نمونه دیگر از این مدل آیه زیر اس ت﴿ :یَأَیهَّا الَّ ِینَ َامَنُواْ مَن یَرْتَتدَّ مِتنکُمْ عَتن دِینِتهِ
فَسَوْفَ یَأْتىِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یحِبهُّمْ َو یحِبُّونَهُ أَذِلَّۀٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلىَ الْکَتافِرِینَ یجُاهِتدُونَ
َاستعٌ عَلِتیم﴾
فىِ سَبِیلِ اللَّهِ َو لَا یخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائمٍ ذَالِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن ی ََشتا ُ َو اللَّتهُ و ِ

مائدهن )54که در این آیه تمام عناصر وصف وم است ،و واژه وم مح ور اس ت .نم ودار
زیر شر این ساختار است ر.ک؛ عبدالرئو .)۲۲۲ :1391،
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 .3-3ساختار متقارن
ساختار متقارن یک الگوی نظاممندی است که در هر برساخت عناصر متقارن مش اهده
می-شود ،این نوع نظمبخشی در رآن نیز از دیگر ویا یهای انتظام بخشی رآن به شمار
میرود .در این نوع ساختارِ انتظاموار ،که یک برساخت متشکل از مجموعهای از عب ارات
است و هر مفهوم و عبارت با یک مفهوم و عبارت دیگر تقارن مح وری م ییاب د .ب ه ای ن
معنا که مقابل هریک از عبارات عبارت دیگری وجود دارد .به عنوان مث ال در س وره لی ل
در آیات  5الی 10آمدهاست که:
﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى َو اتَّقَى* َو صَدَّقَ بِالح ْْستنىَ * فَسَنُی َِّسترُهُ لِلْی ُْسترَى* َو أَمَّتا مَتن بخِتلَ َو

ب بِالحُسْنىَ* فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ لیلن )10-5در این س اختار عب ارت وَ أَمَّ ا
اسْتَغْنىَ* َو کَ َّ َ
اس َتغْنىَ) وج ود
ن أَعْطَى) همچنین در مقابل وَ اتَّقَى) عبارت وَ ْ
مَن بخِلَ) در مقابل فَأَمَّا مَ ْ
دارد .و این س س ه تقارنی تا انتهای برساخت ادامه دارد .که در ج دول زی ر ای ن تق ارن ب ه
تصویر کشیده شده است.
َفأَمَّا مَنْ أَعْطَى

خلَ
و أَمَّا مَن ب ِ

َو اتَّقَى

ى
َو اسْتَغْن َ

ى
حسْن َ
َو صَدَّقَ بِال ْ

ى
حسْن َ
َو کَذَّبَ بِال ُ

َفسَنُیَسِّرُهُ لِ ْیُسْرَى

َفسَنُیَسِّرُهُ لِ ْعُسْرَى

در نمونهی دیگر این س س ه تقارنی در سوره زیر مشخص است ﴿أَ لَتمْ یجَتدْ
فَا َوى* َو َوجَدَ

َ ضَاالًّ فَهَدَى* َو َوجَدَ

فَلَا تَنهْرْ﴾ ضحین.)10-۶

َ یَتِیمًتا

الستائلَ
َ عَائلًا فَأَغْنىَ* فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ* َو أَمَّا َّ
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جدْکَ یَتِیمًا فَاوَى)
أَ لَمْ ی ِ

َفأَمَّا الْیَتِیمَ َف َا تَقْهَرْ)

َو َوجَدَکَ ضَاالًّ َفهَدَى)

َو َوجَدَکَ عَائ ًا َفأَغْنىَ)

َو أَمَّا السَّائلَ َف َا تَنهَرْ)

حدِّثْ)
َو أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ َف َ

در آیات باال ابتدا مجموعهای از آیات بیان و سپس مجموع هی بع دی ک ه متق ارن ب ا
مجموعه ب ی بود بیان میشد ولی در برخی از ساختارها تقارن بسیار نزدیک به ه م اتف اق

میافتد یعنی بعد از یک واژه سریعاً واژه متقارن و مقابل آن میآی د مانن د

﴿ َو مَتا ی َْستتَوِى

ت َو لَا النُّورُ* َو لَا الظِّلُّ َو لَا الحَرُورُ* َو مَا یَسْتَوِى الْأَحْیَا ُ َو لَا
الْأَعْمَى َو الْبَصِیرُ* َو لَا الظُّلُمَا ُ

ت إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَن یَشَا ُ َو مَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فىِ الْقُبُور﴾ فاّر 19ن )۲۲جدول زی ر
الْأَمْوَا ُ
شر این ساختار است.
َو مَا یَسْتَوِى الْأَعْمَى)

َو الْبَصِیرُ)

َو لَا ال ُّظ ُمَاتُ)

َو لَا النُّورُ)

َو لَا ال ِّظلُّ)

حرُورُ)
َو لَا ال َ

َو مَا یَسْتَوِى الْأَحْیَاءُ)

َو لَا الْأَمْوَاتُ)

إِنَّ ال َّهَ یُسْمِعُ مَن یَشَاءُ)

ى الْقُبُور)
َو مَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن ف ِ

و اهی تقارنهای رآنی به صورت مخفی نیز اظه ار م یش ود یعن ی ب ه راحت ی اب ل
شناسایی نیست و به سرعت از ج وی چش م خوانن ده م ی ذرد مانن د آی ات 107 -10۶
ت ُوجُتوهُهُمْ أَ کَفَترْتُم
سوره آلعم ران؛ ﴿یَوْمَ تَبْیَضُّ ُوجُوهٌ َو تَسْوَدُّ ُوجُوهٌ فَأَمَّا الَّ ِینَ اسْوَدَّ ْ
ب بِمَا کُنتُمْ تَکْفُرُونَ* َو أَمَّا الَّ ِینَ ابْیَضَّتْ ُوجُوهُهُمْ فَفِتى رَحْمَتۀِ
بَعْدَ إِیمَانِکُمْ فَ ُوقُواْ الْعَ َا َ
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اللَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴾ آلعمرانن )107-10۶جدول زیر شر این ن وع از س اختار اس ت
ر.ک؛ عبدالرئو .)۲۲7 :1391،
یَوْمَ تَبْیَضُّ ُوجُوهٌ)

َو تَسْوَدُّ ُوجُوهٌ)

َفأَمَّا الَّذِینَ اسْ وَدَّتْ ُوجُ وهُهُمْ أَ کَفَ رْتُم بَعْ دَ

َو أَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ ُوجُوهُهُمْ َففِى رَحْمَةِ ال َّهِ هُ مْ

إِیمَانِکُمْ َفذُو ُواْ الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمْ تَکْفُرُونَ)

فِیهَا خَالِدُونَ)

 .۴-3چینش تصدیری
این صنعت به این صورت است که واژهاى که در آغاز جم ه یا شعر آمده است عیناً یا
با تف اوت ان دکى در آخ ر آن تک رار ش ود .ب ه ک ار ب ردن ای ن ص نعت باع ث عظم ت و
شکوفایى و رونق و زیبایى کالم مىشود ر.ک؛ جعفری ،بیتا ،ر.)۲37 :5
مثا

آن از نثر فارسى :بیگانه که دوست باشد خویش است و خویش ک ه دش من

باشد بیگانه.
مثا از شعر فارسى :عصا بر رفتن نه معجز بود

همى اژدها کرد باید عصا

مثا از شعر عربى :و ما کلال ذى لبال بمؤتک نصحه و ما کل مؤت نصحه ب بیب
درساختار نظم معنا بنیاد در انتظام معنایی با دنب ال ک ردن ی ک موض وع ص در و ذی ل
عبارات ابل ارتباط بوده و پیچیده ی خاصی ندارد .در حقیقت آرایش زارهه ا در ی ک
بر ساخت یکی دیگر از راههای ارتباط و انس جام ی ک م تن اس ت و انتظ ام درون م تن را
تقویت میکند .تصدیر به دو ون ه در رآن ب ه ک ار م یرود؛ در ّری ق اول ی ک ک م ه
دوباره به ّور پیاپی تکرار میشود و در روش دیگر یک ک مه یک ی در ص در و دیگ ری
در عجز رار می یرید .رچه این دو ّریق در نزد صاحبان ادب سابقه دارد ولی در رآن
به وفور دیده میشود ر.ک؛ عبدالرئو .)۲۲۶ :1391،
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در نمونه اول که عبارت به واژهای پای ان م یپ ذیرد ک ه حک م عجُ ز دارد .از پ ی آن
بخش دوم میآید که با همان واژه پایانی بخش اول شروع م یش ود و حک م ص در دارد.
مانند :
الف﴿ :لَقدِ اسْتَکْبَرُوا فی أَنْفُسِهِمْ َو عَتَوْا عُتُوًّا کَبیراً﴾ فر انن)۲1
بَ ﴿ :و الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق* إِلىَ رَبِّکَ یَوْمَئ ٍ الْمَسَاق﴾ یامتن)30-۲9
ر﴿ :یا أَیُّهَا الَّ ینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ َو رَسُولِه  ﴾ ...نساءن)13۶
ت اللَّتهِ َو اللَّتهُ لَتا یهْتدِى الْقَتوْمَ الظَّتالِمِینَ﴾
د ... ﴿ :بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْم الَّ ِینَ کَ َّبُواْ بِایَتا ِ

جمعهن)5
ه ﴿ :اللَّهُ الَّ ِى جَعَلَ لَکُمُ الْأَنْعَامَ لِترْکَبُواْ مِنهْا َو مِنهَا تَأْکلُونَ﴾ غافرن.)79
اما شاهد مثال نمونه دوم که ابتدای عبارت ب ا واژهای آغ از س پس ب ا هم ان واژه خ تم
میشود؛ آیه زیر است:
ب﴾ آلعمرانن )۸که صدر و ذیل کالم ب ا
﴿ َو هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَۀً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّا ُ
عبارت «هب و وهالاب» شکل رفتهاست.

 .۵-3ساختار چندپایگی متوازی
اسالم از دیگر شگردهای ساختار بیانی رآن ساختار مت وازی اس ت ،ک ه در ای ن ن وع
انتظام بخشی از یک الگوی نحوی) تکرار میشود مانند اج رای ص فت در تم ام عب ارات
که عموماً همراه با رعایت نظم آهنگ ک م ات م یباش د .ب ه عن وان مث ال آی ات 1۶-13
ب مَّوْضُوعَۀٌ* َو نمَارِقُ مَصْفُوفَۀٌ* َو زَرَابىِ مَبْثُوثَۀ﴾
سوره غاش یه)﴿ :فِیهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَۀٌ* َو أَکْوَا ٌ

غاشیهن )1۶-13هر یک از چهار آیه یک اسم و یک صفت مشاهده میشود .این ویا ی
باعث میشود که در رآن شاهد ساختارهای موازی متعددی باش یم .آی ات  ۲0-17هم ین
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سوره نمونهای دیگر از این ساختار را به نمایش می ذارن د ﴿أَ فَلَا یَنظُرُونَ إِلىَ الْابِلِ کَیْت َ
ُصتبَتْ* َو إِلتىَ الْتأَرْضِ کَیْت َ
خُلِقَتْ* َو إِلىَ السَّمَا ِ کَیْ َ رُفِعَتْ* َو إِلىَ الجِبَا ِ کَیْت َ ن ِ

سُطِحَتْ﴾ غاشیهن )۲0-17در این آیات حر

جر الی) به همراه یک ی از مخ وف ات خ دا

میآید و عبارت کیف) به همراه فعل ماضی مجهول ّر شدهاست.

 .۶-3ساختار مطابقه
از ویا یهای ساختاری رآن مطابقه است ،که از ّریق ای ن س ازوکار زب انش ناختی،
میتوان به انتظام در فتمان رآنی پی برد .یعنی دو مضمون مخالف ،با هم رد میآین د؛
رچه هر دو زاره به لحاظ معن ایی مقاب ل یکدیگرن د ،ام ا از حی ث مفه ومی و بین امتنی
همچنان با هم در ارتباّند :توالیت نتیجهای است که از این سازوکار حاصل میآید.
در این حالت ،دو ضیه ظاهراً متضاد اما به لحاظ معنایی مرتبط ،در یک آی ه ی ا دو ی ا
چند آیه خود را نشان میدهد ر.ک؛ سیوّی ،۲001،ر .)1۸0 :۲برای نمونه آیات 5۶-57
سوره نساء؛ ﴿إِنَّ الَّ ِینَ کَفَرُواْ بِیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
ت
الصتالِحَا ِ
ب إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَزِیزًا حَکِیمًتا* َو الَّت ِینَ َامَنُتواْ َو عَمِلُتواْ َّ
غَیرَهَا لِیَ ُوقُواْ الْعَ َا َ
ت تجَرِى مِن تحَتهَا الْأَنهَتارُ خَالِتدِینَ فِیهَتا أَبَتدًا لهَّتمْ فِیهَتا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّترَةٌ َو
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّا ٍ

ن کَ َف رُواْ) در ّب اق
نُدْخِلُهُمْ ظِالًّ ظَلِیالً﴾ نس اءن )57- 5۶در ای ن آی ات زاره اول :الَّ ذِی َ
ن ءَامَنُواْ) رار دارد که به تبع آن ویا یه ای ه ر دو وم
معنایی با زاره دوم یعنی الَّذِی َ
کافران و مومنان در ّباق رار می یرند.
ستره ّباق در رآن بسیار زیاد است .اما نا فته نمان د مس ئ ه ّب اق در مباح ث ادب ی
رآنی مورد توجه رار رفتهاست و آن را به انواع حقیقى و مج ازى و هری ک از ای ن دو
سم را به لفظى و معنوى تقسیم کردهاند .نمونه دیگر از ّباق که در یک آیه آمده اس ت؛
را میتوان از آیه  5۸سوره اعرا مشاهده ک رد ﴿ َو الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یخْرُجُ نَبَاتُتهُ بِتإِذْنِ رَبِّتهِ َو
ت لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ﴾ اعرا
الَّ ِى خَبُثَ لَا یخْرُجُ إِلَّا نَکِدًا کَ َالِکَ نُصَرِّفُ االَیَا ِ

ن.)5۸
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بخش اول زاره که با الب د الطیب) شروع میشود با بخش دوم که ب ا ال ذی خب ث)
شروع میشود ،مطابق ،اما مرتبط است .نمونه دیگر از ّباق که ّوالنی اس ت .آی ات -71
 73سوره زمر آمده است ﴿ َو سِیقَ الَّ ِینَ کَفَرُواْ إِلىَ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتتىَّ إِذَا جَا ُوهَتا فُتِحَتتْ
ت رَبِّکُمْ َو یُنت ِرُونَکُمْ لِقَتا َ
أَبْوَابُهَا َو قَا َ لَهُمْ خَزَنَتهُا أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ َایَا ِ

ب عَلىَ الْکَفِرِین﴾ زم رن« )71و کس انى ک ه
یَوْمِکُمْ هَاذَا قَالُواْ بَلىَ َو لَکِنْ حَقَّتْ کلِمَۀُ الْعَ َا ِ
کافر شدهاند ،روه روه به سوى جهنالم رانده شوند ،تا چون بدان رس ند ،دره اى آن [ب ه
رویشان] شوده ردد و نگهبانانش به آنان ویند :مگر فرس تاد انى از خودت ان ب ر ش ما
نیامدند که آیات پرورد ارتان را بر شما بخوانند و به دی دار چن ین روزى ش ما را هش دار
دهند؟ ویند« :چرا» ،ولى فرمان عذاب بر کافران واجب آمد» .در ّباق ب ا ای ن آی ه ،آی ه
 73رار داردَ ﴿ :و سِیقَ الَّ ِینَ اتَّقَوْاْ رَبهَّمْ إِلىَ الْجَنَّۀِ زُمَرًا حَتىَّ إِذَا جَا ُوهَا َو فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا َو
ن
قَا َ لهَمْ خَزَنَتهُا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِین﴾ زمرن )73زاره اول :وَ ِس یقَ الَّ ذِی َ
ن اتَّ َقوْاْ) رار دارد .ای ن س ازکار
کَ َفرُواْ) به لحاظ معنایی در تضاد با زاره دوم وَ سِیقَ الَّذِی َ
زبانشناختی از ّریق تضادی که ایجاد م یکن د ص در و ذی ل دو م اجرا را ب ه ه م پیون د
میزند و از این ّریق در متن رآن یک انتظام میکند.

 .۴آوا  -بنیاد خرد
از جم ه ویا یهایی که باعث انتظام و نظم بخش ی در درون آی ات م یش ود ایق اع و
موسیقیای خا رآن است .این ویا ی از جم ه خوا روانی شنیداری صوت محسوب
شده و ع ت اص ی تاثیرات زبانی به حساب میآیند .زبان رآن ،زبانی شنیداری است .ای ن
کتاب که جنبه شفاهی آن بس یار برجس ته اس ت و بس یار وش ن واز ،از جهت ی ب ه دلی ل
انتخاب الفاظ و از جهتی به ع ت استفاده از سجع یا هم ان فواص ل اس ت .معن ای ظ اهری
سجع کالمی مقفی  )rhymedاست که زبان رآن را در حوزهی نثر رار داده اس ت .در
وا ع ،مؤلفهی سجع ،ویا ی مقفی بودن زبان رآن را توجیه میکند .زبان رآن آمی زهای
از شعر و نثر است که در برخی بخشها شاعرانهت ر و در بخ ش دیگ ر منث ورتر اس ت .ام ا
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مشکل بتوان حکم صادر ک رد ک ه زب ان رآن لزوم اً نث ر ی ا ش عر اس ت .ب ه دلی ل هم ین
زبان رآن بود که نظم آهنگ خا

ویا یهای خا

رآن از هم ان ابت دا م ورد توج ه

ع ماء رار رفت.

 .1-۴فواصل
فاص ه در حقیقت به معنای کالمی مقفی است .که در انته ای آی ات رار م ی ی رد و
یکی از ویترین جفت و بستهای درون سورهای محسوب میشود .رچه رعای ت ای ن
اعده از ابداعات رآن نیست ولی به لحاظ چینش و رعایت آن الگوی خاصی ک ه ایج اد
کرده است ،ابل بررسی است .ع ما ِء بالغ ت ،فواص ل رآن را ب ه ان واع مخت ف ی تقس یم
کردهاند .از جم هی آنها ،تقسیم فواصل کالم به انواع متوازی ،مطر  ،متوازن ،و مرص ع
که در تعریف آنها آوردهاند؛ که برساختها با ساختار سجع مت وازى چینش ی اس ت ک ه
سجع باشد مانن د ﴿فِیها سُرُرٌ مَرْفُوعَتۀٌَ .و

توافق دو فاص ه یا بیشتر در وزن آنها و در حرو
ب مَوْضُوعَۀٌ﴾ غاش یهن )15-14و مانن د ﴿َ ...و التَّتوْراةَ َو الْإِنْجِیتلَ* َو ر َُستولًا إِلتى بَنِتی
أَکْوا ٌ
إِسْرائِیلَ ﴾...آلعمرانن )49-4۸همچنین است برساختها با ساختار سجع مطرال  ،کالم ی

سجع و نه وزن آنها باشد ،مانند﴿ :مَّا لَکمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ َوقَتارًا*

است که توافق در حرو
َو قَدْ خَلَقَکمُ أَطْوَارًا﴾ نو ن )13-1۲و نیز برساختها با ساختار سجع متوازن کالمی اس ت

که توافق در وزن و حرو  ،نه در سجع آنها باشد .مانند ﴿إِنهَّمْ یَرَ ْونَهُ بَعِیدًا* َو نَرَئهُ قَرِیبًتا﴾

المعاررن )7-۶و در آخر برساختهایی با ساختار سجع مرصالع کالمی است که تواف ق در
سجع با توافق در ک مات آن باشد ﴿إِنَّ إِلَیْنا إِیتابَهُمْ ثُتمَّ إِنَّ عَلَیْنتا حِستابَهُمْ﴾

وزن و حرو
غاشیهن )۲۶-۲5و یا در جایی دیگر آمده است ﴿إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِی نَعِتیمٍ* َو إِنَّ الْفُجَّتارَ لَفِتی
جَحِیمٍ﴾ انفطارن )14-13ر.ک؛ معرفت ،13۸۶ ،ر.)۲79 :5
از اسجاع مخت ف ،سجع متوازى و مطرال در آیات و سورههاى مکالى بیش از آی ات و
سورههاى مدنى آمده ،به ّورى که سجع مطرال در مجموع بیست و هشت س وره م دنی،
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ال استعمال نشده و در هشت سورهى 3دیگر هم ب یش از ی ک م ورد
در دوازده سوره ۲اص ً
به کار نرفته است و در بقیه سور مدنى نی ز از ش ش م ورد تج اوز نم ىکن د ر.ک؛ ّ اهر
خانى ،)1۲۸ :13۸3 ،اما نا فته نماند که در مورد فواصل رآن ،اتفاق نظر وج ود دارد ک ه
آنها ،الزمة فصاحت و بالغت است .رچه عدهاى منکر سجع در رآن هس تند ،لک ن ب ه
نظر مىرسد سجع در رآن ،شواهد زیادى دارد.
برخی دیگر افزون بر موارد فته شده چند مورد دیگر را اضافه م یکنن د مانن د س جع
متماثل و سجع متقارب و در تعریف آنها آوردهاند که؛ برساختهایی با س اختار متماث ل
عبارتی هستند که توافق در وزن و سجع و توازن و ت ألیف و ع دد ک م ات آنه ا موج ود
است؛ مانند ﴿ َو الَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ* َو الصُّبْحِ إِذَا تَتنَفَّسَ﴾ تک ویرن« )1۸-17و س م ب ه ش ب،
هنگامى که پشت کند و به آخر رسد *،و به صبح ،هنگ امى ک ه ت نفالس کن د» .و همچن ین
برساختهایی با ساختار ک الم متق ارب ش امل عب ارته ای پای انی اس ت ک ه در ح رو
متقارب در تمامى ا سام مذکور وزن ،سجع ،توازن ،تالیف و عدد ک مات) ،از نظر س جع
باهم توافق دارند .مانند﴿ :ق َو الْقرآن الْمَجِیدِ* بَلْ عَجِبُتوا أَنْ جتا َهُمْ مُنْت ِرٌ مِتنْهُمْ فَقتا َ
ب الْمُسْتَبِینَ* َو هَتدَیْناهُمَا
الْکافِرُونَ ه ا شَیْ ٌ عَجِیبٌ﴾ قن )۲-1و یا آیه ﴿ َو آتَیْناهُمَا الْکِتا َ

الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ﴾ الصافاتن )11۸-117که در این جا الکتاب و الصراط هموزن هستند و
هم ینّ ور المس تبین و المس تقیم ،همچن ین در ع دد ح رو
سیوّى ،۲001 ،ر.)۲04 :۲

ه م یکس ان هس تند ر.ک؛

اهی برساختهایی مسجع در نهایت ظرافت دیده میشود؛ به ونهای که با د ت در
برخی برساختها ،میتوان یافت که تغییر آهنگ انتهایی آیات در برخ ی م وارد ب ا تغیی ر
معنای پیام همراه است .به زبان سادهتر تغیی ر در افی هی س ورهه ا موض وع س وره را تغیی ر
میدهد .برای نمونه در سوره تکویر در آیات  15-19از چندین سم یاد میشود ک ه افی ه
متفاوت دارند .در سورهی نازعات هم تغییر افیه منجر به تغییر موضوع میش ود .در س وره
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«تکویر» نیز تعبیر افیه از یک سری آیات به آیات دیگ ر موض وع س وره را ب ه ک ل تغیی ر
میدهد؛ مانند:
ت* َو إِذَا الجْبَتا ُ
ت* َو إِذَا النُّجُومُ انکَدَرَ ْ
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ* إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَ ْ
ت* َو إِذَا النُّفُتو ُ
ت* َو إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَ ْ
ت* َو إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ* َو إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَ ْ
سُیرِ ْ
الستمَا ُ
الصتحُ ُ ن ُِشترَتْ* َو إِذَا َّ
زُ ِّوجَتْ* َو إِذَا الْمَوْ ُدَةُ سُئلَتْ* بِأَى ذَنتبٍ قُتِلَتتْ* َو إِذَا ُّ
ْضترَتْ* فَلَتا أُقْ ِستمُ
کُشِطَتْ* َو إِذَا الجْحِیمُ سُعِّرَتْ* َو إِذَا الجْنَّۀُ أُزْلِفَتْ* عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَح َ
الصتبْحِ إِذَا تَتنَفَّسَ* إِنَّتهُ لَقَتوْ ُ ر َُستو ٍ
بِالخْنَّسِ* الجْوَارِ الْکُنَّسِ* َو الَّیْلِ إِذَا ع َْستعَسَ* َو ُّ

کَرِیمٍ*ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَکِینٍ* مُّطَاعٍ ثَمَ أَمِینٍ﴾ تکویرن.)۲1-1
آیات 1تا  14با سجع یکسان صرفاً به توصیف و وع یام ت م یپ ردازد .و ب ه ترتی ب
ْض رَتْ) ،اُزْلِ َف تْ)ُ ،س عِّرَتْ) ،ک ُِش طَتْ) ،ن ُِش رَتْ)ِ ُ ،ت َ تْ) ،ح ُِش رَتْ)،
ک م ات أَح َ
سُجِّرَتْ) ،زُوِّجَتْ) ،سُئ َتْ) ،سُیرَّتْ) ،عُطِّ َتْ) ،کُوِّرَتْ) ،انکَدَرَتْ) نظم آهنگین ی را
ایجاد کرده است .در سمت دیگر بال فاص ه با تغییر سجع پایانی موضوع و وع یام ت را
س)،
به سو ندهایی ختم میکن د .ک ه ب ه ترتی ب ب ا اس جاع زی ر مط ر ش دهان د؛ الخْ َّن ِ
س) بعد از جواب سو ند با عبارت إِنَّهُ لَ َق وْلُ رَ ُس ولٍ کَ رِیم) ب ه
س) ،تَ َن َّف َ
س) ،عَسْعَ َ
الْکُ َّن ِ
ن) مط ر م یکن د .ای ن
توصیف این فرشته میپردازد و آن را با دو سجع؛ مَکِ ینٍ) ،أَمِ ی ٍ
ویا ی مخصو رآن است .رچه در تمام سورههای رآن وجود ندارد ولی ب ه نح وی
مخفی در سورههای کوتاه جریان دارد و در مجموعهایی از آیات میتوان آن را یافت.
این ویا ی را میتوان در س طح چینش ی واژ ان در ی ک آی ه نی ز بررس ی ک رد .از
آنجایى که صوت یا آوا در داللت بر معنا دخی ل اس ت .ل ذا ج ا دارد ای ن ویا ی را در
سطح واژ ان آیات رآن بررسی شود .اکثر ع ماء معتقدند که ک مات همه در جای خ ود
هستند .انتظام ک مات در یک آیه زم انی از ّری ق ح رو و نغم هه ای ک م ات حاص ل
ال در نمون هی
میشود که اصوات یک واژه در هماهنگی با معنای ک ی آیه رار ی رد .م ث ً
سوره نساء﴿ :مُّ َبْ َبِینَ بَینْ ذَالِکَ لَا إِلىَ هَؤُلَا ِ َو لَا إِلىَ هَؤُلَا ِ َو مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تجِدَ لَتهُ

سَبِیلًا﴾ نساءن )143مذبذبین به منافقین در آیه پیشین اشاره دارد.
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اصول این واژه حرکات سریع باال و پایینی زیگزا ی) لب ان و تم اس ن وک زب ان ب ا
دندانهای پیشین را در پی میآورد که مب الین نگرش من افقین اس ت و اینک ه آنه ا چگون ه
نظر خود را به سرعت تغییر میدهند .نمونهی دیگر این ویا ی ک مه ضیزی اس ت در آی ة

ت َو الْعُزَّى* َو مَناةَ الثَّالِثَۀَ الْأُخْرى* أَ لَکُمُ ال َّکَرُ َو لَهُ الْأُنْثى* تِلْکَ إِذاً ق ِْستمَۀٌ
﴿أَ فَرَأَیْتُمُ اللَّا َ

ضِیزى﴾ نجمن )۲3-19وجود دارد؛ چرا که این ک مه مأخوذ اس ت از «ض از الثالم رة» یعن ى
َص طَرِخُونَ) نی ز از
خرما را در دهن چرخان د ر.ک؛ بن ت الش اّى )5۶۶ :137۶ ،ک م ه ی ْ
دیگر مواردی است که ع ماء را به این اصل آوایی کش انده اس ت .ای ن واژه در آی ه زی ر
آمدهاست:
﴿ َو الَّ ِینَ کَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال یُقْضى عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا َو ال یُخَفَّت ُ عَتنْهُمْ مِتنْ عَت ابِها
کَ لِکَ نَجْزِی کُلَّ کَفُورٍ* َو هُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّت ِی کُنَّتا

نَعْمَلُ صَلِحًا ﴾...فاّرن )3۶-37برخی آوردهاند که ا ر به جاى آن فته مىشد یص حون)
یا یستغیثون) و یا یصرخون) به معناى د یقى که یص طرخون ب ر آن دالل ت دارد دالل ت
نمىکرد .چرا که یصطرخون به معناى فریاد ب ند به همراه درت است .در م ددخواهى ب ه
کار مىرود که بر تالش فریاد کننده و زارىکننده یا صدا داللت دارد ر.ک؛ زمخش رى،
 ،1407ر .)۶15 :3عالوه بر اینکه این ک مه با آهنگ خشن خود ،خشونت فری اد برآم ده
از حنجرههاى درشت با صداى خشن را به تصویر مىکشد که فریادکنند ان به حال خ ود
رها شده و در عذاب نمىمیرند و عذابشان نیز کاسته نمىشود و همچنان فریاد برمىآورن د
ر.ک؛ سید طب.)9۲ :1415 ،
سوای امر نظم موسیقیایی در درون یک س وره ،یک ی دیگ ر از ویا یه ای ش گفت
انگیز که تناسب معنا و آهنگ درونی س ورهه ا را ایج اد ک رده اس ت؛ تناس ب ب ین ری تم
آهنگ و معنای مورد نظر است .به زبان سادهتر یعنی ریتم جمالت با توج ه ب ه پی امی ک ه
ب
ال در س ورهی ّ ورَ ﴿ :و الطُّتورِ* َو کِتتا ٍ
رار است انتقال دهند متفاوت بیان میش ود .م ث ً
مَسْطُور*ٍ فِی رَقٍّ مَنْشُورٍ* َو الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ* َو السَّقْ ِ الْمَرْفُتوع* َو الْبَحْترِ الْم َْستجُورِ* إِنَّ
ت
ت ذَرْواً* فَالْحتامِال ِ
ب رَبِّکَ لَواقِعٌ* ما لَهُ مِنْ دافِعٍ﴾ ّورن )۸-1و آی ات ﴿ َو الت َّارِیا ِ
عَ ا َ
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ت أَمْتراً* إِنَّمتا تُوعَتدُونَ لَصتادِقٌ* َو إِنَّ التدِّینَ لَواقِتعٌ﴾
ت یُسْراً* فَالْمُقَسِّما ِ
ِوقْراً* فَالْجارِیا ِ

ذاریاتن )۶-1مالحظه مىشود که این آیات درباره مسائل مهمى از باورهاى اسالمى مثل
عذاب در سوره ّور و جزا در س وره ذاری ات اس ت ک ه ب ا س رعت ری تم ب ین س مه ا و
اشارههاى سریع و ذرا به این امور تناسب دارد ر.ک؛ الکواز.)305 :13۸۶ ،
ال موسقی م تمسانهی
اهی نظم آهنگ درونی آیات دارای یک نرمی خاصی است مث ً
ب إِنِّی َوهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی َو اشْتَعَلَ الرَّأْ
زکریا در محراب؛ ﴿رَ ِّ

ب
ُ شَیْباً َو لَم أَکُنْ بِتدُعا ِئکَ رَ ِّ

شَقِیًّا* َو إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِتنْ وَرائِتی َو کانَتتِ امْرَأَتِتی عتاقِراً فَهَتبْ لِتی مِتنْ لَتدُنْکَ

ب رَضِیًّا﴾ مریمن)۶-4؛ این آرامش و نرمى ب ا
ب َو اجْعَلْهُ رَ ِّ
ث مِنْ آ ِ یَعْقُو َ
َولِیًّا*یَرِثُنِی َو یَرِ ُ
فضاى دعا تناسب دارد که دلهاى مؤمن خاشع مى ردند و در فض اى تق دیس و تنزی ه و
درت مط ق آرامش مى یرند.
تکرار ربالنا و ربال دل را نرم م ىکن د و ّ راوت ایم ان را در آن برم ىانگیزان د .در آن
مو عیالت عظ یم و برجس ته ارتب اط وثی ق می ان ن دا کنن ده و نداش ونده را ح س م ىکن یم.
همچنین الف ل الین در النالار و أنصار و أبرار و میعاد با ترنالم و نرم ى در آرام ش دع ا کم ک
مىکند و الف لین نرم در شق الیا و ولیالا و رضیالا جریان مىیابد ر.ک؛ الکواز.)30۶ :13۸۶ ،
اهی تکرار یک الگوی خا  ،خود موجب ایجاد نغمههای خا در رآن میشود
و نه تنها آیتم تکرار باعث ایجاد انتظام معنایی میشود .ب که ب ا ب ه ک ار یری همپای هه ای
یکسان آهنگ خاصی را ایجاد میکند .مانند آیات  9الی  11ضحی ﴿فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَترْ*

ث﴾ در این آیات تکرار أَمَّا) موسیقی یکس انی
َو أَمَّا السَّائلَ فَلَا تَنهَرْ* َو أَمَّا بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ فَحَدِّ ْ
َضتحَکَ
را در سه آیه متوالی ایجاد کرده است و یا تکرار وَ أَنَّهُ) در آیات زیر؛ ﴿ َو أَنَّهُ هُوَ أ ْ

ت َو أَحْیَا* َو أَنَّهُ خَلَقَ الزَّ ْوجَینْ ال َّکَرَ َو الْأُنثىَ﴾ نجمن.)45-43
َو أَبْکَى* َو أَنَّهُ هُوَ أَمَا َ
البته این ویا ی با تنوع بسیار باالیی در م تن رآن مش اهده م یش ود و اهی بس یار
ّوالنی است و ابتدای چندین آیه رار می یرد؛ مانند تکرار أَمَّنْ) در ابتدای آیات زیر و
ت َو الْتأَرْضَ َو أَنتزَ َ لَکُتم مِّتنَ
الستمَاوَا ِ
تکرار فعل جَعَلَ) در دومین آیه آن؛ ﴿أَمَّنْ خَلَتقَ َّ
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ت بَهْجَۀٍ مَّا کَانَ لَکمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَ ِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُتمْ
السَّمَا ِ مَا ً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائقَ ذَا َ
قَوْمٌ یَعْدِلُون* أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا َو جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَرًا َو جَعَلَ لهَا رَوَاسىِ َو جَعَتلَ بَتینَ
ُضتطَرَّ إِذَا دَعَتاهُ َو
الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أَ ِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَکْثرَهُمْ لَا یَعْلَمُتون* أَمَّتن یجُیتبُ الْم ْ
یَکْشِ ُ السُّو َ َو یَجْعَلُکُمْ خُلَفَا َ الْأَرْضِ أَ ِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَت َکَّرُونَ* أَمَّتن یَهْتدِیکُمْ فتىِ
ت الْبرَ َو الْبَحْرِ َو مَن یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرَا بَینْ یَدَىْ رَحْمَتِهِ أَ ِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَلىَ اللَّهُ عَمَّتا
ظُلُمَا ِ
یُشْرِکُونَ* أَمَّن یَبْدَ ُؤاْ الخْلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ َو مَن یَرْزُقُکمُ مِّنَ السَّمَا ِ َو الْأَرْضِ أَ ِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ

هَاتُواْ بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَدِقِینَ﴾ نملن.)۶5-۶0

 .2-۴تکرار حروف مقطعه در ابتدای سور
تکرار حرو

مقطعه در ابتدای سور نوع خاصی از نظم به وج ود م یآورد .ب ه عن وان

مثال :نسبت ق) در سوره ق از تمام سورههای رآن بدون استثناء بیشتر است یعن ی آی اتی
که در ّی  ۲3سال ،دوران نزول رآن ،در  113سوره دیگر رآن آمده آنچنان هست ک ه
حر ا در آنها کمتر به کار رفته است ر.ک؛ ّباّبایى ، 1417،ر.)۶ :1۸
همچنین محاسبات نشان داد که حر
یعنی مقدار آن به تناسب مجموع حرو

) در سوره

) نی ز هم ین حال ت را دارد

سوره ،از هر سوره دیگر رآن بیشتر اس ت و نی ز

حر

ن) در سوره ن و الق م بزر ت رین ر م نس بی را در  114س وره رآن دارد .چه ار

حر

در نظر بگیرید ،ا ر الفها ،میمها و صادهایی که

المص) را در آغاز سوره اعرا

در این سوره وجود دارد با هم جمع کنیم و نس بت آن را ب ا ح رو

ای ن س وره بس نجیم،

خواهیم دید که از تعداد مجموع آن در هر سوره دیگر رآن بیشتر اس ت .همچن ین چه ار
حر المر) در آغاز سوره رعد همین حال را دارد ،و نیز پنج حر که یعص) در آغ از
سوره مریم ا ر روی هم حساب شوند ،بر مجم وع ای ن چن د ح ر در ه ر س وره دیگ ر
رآن فزونی دارند .اینها همه نشان میدهد که نه تنها سورهها و آیات رآن ب که ح رو
رآن نیز روی حساب و نظام خاصی است که فقط خداوند ادر بر حفظ آن می باشد.
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 .3-۴واجآرایی یا نغمه حروف
رآن ک ه انتظ ام موس یقیایی عجیب ی ایج اد ک رده اس ت؛

یکی از ویا یهای خا
استفاده از ک ماتی است که حرو
عنوان نغمه حرو

مشترک فروانی دارند .این ویا ی در صنعت ش عر ب ا

یا وار آرایی مط ر م یش ود و موج ب آهنگ ین ش دن ک الم رآن

میشود .نغم ه ح رو عب ارت اس ت از؛ تک رار ی ک وار در واژهه ای ی ک عب ارت ب ه
ونهای که باعث ایجاد موسیقی درونی در متن شود .نمونهه ای فراوان ی در رآن وج ود
دارد که این انتظام را بیان میکند .در زیر به نمونههایی چند اشاره میشود.
عین در آی ة ﴿...فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُم﴾...

تکرار حر
بقرهن )194تکرار حر ا در آیه زیر که ب دون در نظ ر رفتن تش دید  9ب ار تک رار
شدهاستَ ﴿ :و اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَتدِهِما َو لَتمْ یُتَقَبَّتلْ
مِنَ الْآخَرِ قا َ لَأَقْتُلَنَّکَ قا َ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقینَ﴾ مائدهن )۲7همچنین در آی ة ﴿کَلَّتا

إِذا بَلَغَتِ التَّراقِیَ* َو قِیلَ مَنْ راقٍ* َو ظَتنَّ أَنَّتهُ الْفِتراقُ﴾ یام تن )۲۸ -۲۶تک رار ح ر
کا

در آیات زیر﴿ :کَالَّ إِذا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا﴾ فجرن )۲1و همچن ین ﴿ َو مَکَرُواْ َو مَکَرَ

اللَّهُ َو اللَّهُ خَیرُ الْمَکِرِینَ﴾ آلعمران ن )54و نیز در آی ه زی ر ک ه ح ر
تکرار شدهاست ﴿ َو کَ َالِکَ جَعَلْنَا فىِ کلُ قَرْیَۀٍ أَکَبرِ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُواْ فِیهَا َو مَا یَمْکُرُونَ إِلَّتا
کا

هش ت ب ار

بِأَنفُسِهِمْ َو مَا یَشْعُرُونَ﴾ انعامن )1۲3نغمه حر
موسیقی زیبایی را ایجاد کردهاست ﴿قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا َو إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا َو تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ
نون در آیه زیر که  13بار تکرار شده-است

مِنَ الْخاسِرینَ﴾ اعرا ن )۲3تکرار حر
آهنگ خاصی را به این آیه دادهاس ت ﴿ َو إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْتوَةَ
الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لی َو لْیُؤْمِنُوا بی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ﴾ بقرهن.)1۸۶
عین  ۶ب ار و ی اء  9ب ار در آی ه ش ریفه زی ر نی ز

و همچنین نغمه حر

سین در عب ارت زی ر نرم ی خاص ی را ایج اد ک ردهاس ت ﴿إِنْ

أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ َو إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها﴾ اسراءن « )7و همچنین تکرار  14ب ار ح ر

م یم
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در عبارت زیر شدت آهنگین بودن این کالم را مشخص میسازد ﴿ َو عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَتکَ

ب أَلِیمٌ﴾ هودن.)4۸
َو أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَ ا ٌ
با توجه به آن چه در انتظ ام بخش ی از ّری ق آواء ذش ت .رعای ت وزن و آهن گ و
ایجاد نغمه حرو

مانند ریسمان سمتهای مخت ف آیه را در کنار همدیگر رار و دارای

رابطه نشان میدهد.

نتیجهگیری
لغویان و ادیبان معانی مخت ف را ب رای نظ م ذک ر ک ردهان د ،ام ا آنچ ه در می ان هم ه
وحدت دارد و مؤلفه معنایی یکسان اس ت ،پیوس تگی و زنجیرمن دی پای هه ای آن اس ت،
براین اساس برای فهم نظم در متن رآن ،باید به دنبال عناصری بود ک ه تم ام س طح ی ک
مجموعه از آیات یا ک یت یک سوره را مانند ریسمان به هم پیوند زده باشد و با ای ن نگ اه
به متن رآن نمونه جدید از ساختار نظم در آن بدست میآی د ک ه م یت وان آن را ن وعی
اعجاز رآن دانست.
بررسی نظم در ساختار بنیاد  -خرد منجر به رونمایی از س اختارهای پیچی دهای چ ون؛
خوشهای ،شبکهای واژه محور ،ساختار متقارن ،چی نش تص دیری ،چن د پ ایگی مت وازی،
مطابقه شدهاست و انتظام در ساختار آوا-بنیاد خرد با فواص ل ،تک رار ح رو مقطع ه در
ابتدای سود و وار آرایی با نغمه حرو خودنمایی میکند .بر این اساس م تن رآن اه
حول یک محور رار دارد و از آن ،موضوعات دیگر منشعب میشوند ،که آن را س اختار
خوشهای ،یا همین بیان حول شبکهای به هم پیوسته رار دارد .ساختارهای متق ارن ،چی نش
تصدیری ،چندپایگی متوازی و ساختار مطابقهای از درون م تن رآن ،ی ک ن وع نظ م در
ساختار سوره یا آیه را ایجاد میکنن د ک ه در نهای ت ب ه ایج اد نظ م در ک ل رآن منج ر
میشود .از سوی دیگر همین نظم رآن ،ساختار آوایی متوازی با ساختار بنیادی در س طح
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سوره و آیه دارد که معنای نظم را به صورت محسوس متبادر میسازد و اثبات میکند که
اصوات رآنی داری انواع صنایع ادبی بیب دیل هس تند .در نهای ت بررس ی نظ م رآن در
سطح بنیاد خرد با ابزار زبانشناسی وجه جدیدی از اعجاز رآن در چینش الفاظ و آیات را
نشان میدهد و وحیانی بودن متن را اثبات میکند.

پینوشت
 1در سطح کالن ،واحد بررسی کل سوره به صورت مجموعهای از آی ات اس ت؛ ک ه
نحوهی ارتباط اجزای درونی سوره مورد بررسی رار م ی ی رد .ب ه عب ارتی فاص ه ی ک
بسم ه تا بسم ه دیگر یکجا تح یل میشود .همچنین در ای ن س طح ،ک ی ت ی ک س وره ب ا
سورهای دیگر مورد تح یل وا ع شده است .از انواع انتظام در سطح کالن وجود انتظ ام در
سطح سوره و بین دو و چند سوره اس ت ،ک ه در آن انتظ ام واح د م ورد تجزی ه و تح ی ل
ک یت یک سوره است .یعنی ی ک س وره ب ا تم ام عناص ر موج ود در آن م ورد تجزی ه و
تح یل رار می یرد .و اهی ک یت یک سوره با سورهی دیگر بررسی میشود .انتظ ام در
سطح کالن در سه سطح مورد تجزیه وا ع میشود؛
ال .سطح معنایی :ک یت یک سوره به لحاظ معنایی از ص در ت ا انته ای س وره ب ه
عنوان یک کل مطر میشود که در این پاوهش تحت عنوان معنا بنی اد ک الن از آن ی اد
میشود.
ب.ساختاری :ساختار یک سوره به لحاظ مواد و سازههای زبانی ،رعای ت الگوه ای
ک یشهای مورد تجزیه و تح یل رار می یرد؛ که از آن به ساختار بنیاد کالن یاد میشود.
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ج.آوایی :ک یت سورهها به لحاظ آوایی و موسیقی مورد تح یل وا ع میشود ،که به
آن آوا بنیاد اّالق میشود.
۲
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