دو فصلنامۀ علمیپژوهشی كتاب قیّم
سال هفتم ( ،)1396شمارۀ هفدهم

ابوالفضل خوشمنش
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چکیده
موضوع ارتباط لفظ و معنا كه از آن با تعابیری همچون آوامعنایی ،فونوسمانتیک و نظمآهنگ نیز یاد شده،
مبحثی مهم و دیرینه در مطالعات زبانی است .از آنجا كه قرآن كریم امری از مقوله زبان است ،این ارتباط را
بهخوبی در این متن مقدس میتوان دید .در پژوهش حاضر گروههایی از آیات از نظر رابطهای كه میان لفظ
و معنی آنها وجود دارد ،بررسیشدهاند تا بدین شکل ،پیدایی جلوههای آهنگین در قرآن ،متناسب با معانی
الفاظ پیجویی شود .همچنین از نقش هریک از حاالت تقدیم و تأخیر الفاظ و عبارات قرآن ،تکرار حروف،
ادغام و فکّ ادغام حروف و نیز حذف و اضافه آنها در ایجاد فضای آهنگینِ متناسب با مفهوم آیات ،سخن
گفته شده است و رابطه آنها با معانی آیات بررسی گردیده است.
واژگان كلیدی :زبان قرآن ،نظم آهنگ قرآن ،لفظ و معنا ،فونوسمانتیک قرآن.

 .1دانشيار دانشگاه هترانkhoshmanesh@ut.ac.ir /
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 -1مقدمه
حروف با مخارج خود از هم تمیز داده میشوند .مخارج حروف ،زاییده خواصّ فیزیکی
هستند و از همکاری بخشهای مختلف دستگاه تکلم پدید میآیند .همچنین نحوه همکاری و
متصل شدن بخش های مزبور با یکدیگر برای پدید آوردن حروف و ادای آنها متفاوت است.
نیرو و هوایی که برای تولید صدای این حروف آزاد می شود ،نیز نحوه و جهت آزاد شدن آنها
در دستگاه تکلم ،یکسان نیست و مجموع این موارد نمیتوانند با موضوع معنا دهی الفاظ و
عبارات پدید آمده از حروف بیارتباط باشد؛ هرچند نظرات مربوط به میزان این ارتباط و تأثیر
یکسان نیست .همچنین مفهوم «کلمه حرفی» ،آنچه مفید معناست و آنچه آدمی در فرهنگ لغات
به دنبال آن میگردد ،در قالبی بزرگتر فرورفته که عبارت از «کلمه آوایی» است و با فیزیولوژی
آواشناختی ارتباط مییابد( .)almberg, 1974, p109-127آندره ژاکوب در کتاب درآمدی
به فلسفه زبان ،از زبان و زندگی و نیز مقوله بیولوژیِ زبان گفته ،سخن جالبی آورده است:
«کاوش در باب مقوله قابل فهم بودن زبان و تحلیلی واضح از آن ،بحث فیزیک زبان و لزوماً
فیزیک صوتی درباره انتقال اصوات را دخیل میسازد .این خود ،بخشی از نظم نتایج حاصل از
اصوات است؛ اما از این مهمتر ،شرایط فیزیکی فعالیتهای مربوط به ساختاربندیهای
کارکردهای زبانی بهصورت خاص است .این «فیزیک»« ،بیولوژیک» است ،زیرا «ارگانیک» است»
( .)Jacob, 1976, p115بهعبارت دیگر« ،فیزیک» مورد بحث به سبب برآمدن از اندامهای
بدن ،جنبه زیستشناختی پیدا میکند.
کلمهای که در داخل دفتر و کتاب نوشته میشود ،وجودی بیجان است .این وجود بیجان،
با صورت صوتی و آوایی ،حیات مییابد .سیستم آوایی در ضمن تبعیت از قوانین فیزیکی خود،
مرتبط با درونی و معنویترین مؤلفههای زبان است .توان «تعبیر» 1کلمه و مجموعه کاملی که
فیزیولوژی کالم نام دارد ،در اصل مبتنی بر سیستم صوتی آن است (راجح ،1426 ،صص55-53
.)Galichet, 1967, p20-21/

2

1. expression.
 .2در ساليان اخري ،از ترجيح طبقهبندي آکوستيکي صداهاي زبان بر طبقهبندي کهنه آواشناخيت و فيزيولوژيک صداهاي
زبان سخناين گفتهشده است .هرچند اطالعات مربوط به موضوع مورداشاره يعين آواشناسي آکوستيکي ،فشرده و ناکايف
است اما طبقهبندي آکوستيکي ميتواند صداهايي را که به حلاظ فيزيولوژيکي متفاوت بوده ويل داراي هويت آکوستيکي
مشابه باشند را در طبقهاي واحد قرار دهد .درعنيحال ،بدين نکته نيز بايد توجه داشت که در هر سو ميان دو روش
باال مهاننديهايي نيز وجود دارد (نک :ماملربگ ،1388 ،صص.)69-68
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ن قرآن ،سیره و سنت پیامبر (ص) ـ و بنا بر آنچه قانون فطرت و طبیعت است ـ
در سخ ِ
استفاده از حس شنوایی ،جایگاهی مقدم بر حس بینایی دارد .به همین خاطر شاهد آن هستیم که
صورت صوتیِ قرآن و روایات گوناگون آن در طول زمان ،نقشی برتر و سریعتر از صورت
مکتوب در نشر و ترویج قرآن و رساندن آن در زمانی کوتاه به اقصا نقاط جامعه اسالمی ایفا
کرده است .این نوع از ترویج ارتباطی با نازل بودن سطح دانش و سواد مردم در آن روزگاران
ندارد بلکه ناشی از امری طبیعی است (نک .لسانی فشارکی ،1391 ،صص /57-21خوشمنش،
 ،1388صص 190-183و  .)264-249مدار و محورِ بخش مهمی از اختالف قرائات و روایات
قرآنی ،مربوط به جنبههای آوایی آنها (غانم ،2010 ،صص )136-142و تسامح و تساهل نبوی
بر بستر تدبیر حکیمانه اوست .بخشی از روایات مزبور ،بهسان روایت ورش از نافع ،از جنبههای
آواییِ صرف فراتر رفت و زمینههای موسیقی در سرزمینی همچون دیار مصر ،سبب نفوذ و رواج
سریع آن گردید (برای دیدن اشاراتی از ظرفیتهای لحنی و موسیقایی روایت ورش نک :نلسون،
 ،1390ص.)92

 -2خواص فیزیکی اصوات
آواهای زبان عربی با یکدیگر در دو ناحیه مهم تفاوت و در عین حال ،ارتباط و تداخل دارند:
طبیعت نطقی و عضوی و دیگری طبیعت فیزیکی .طبیعت فیزیکی خود بر طبیعت نطقی استوار
است .طب یعت فیزیکی متعلق به کیفیت موانع در کانال صوتی و حالت همس و جهر حروف
است .دو عامل اخیر یعنی همس و جهر ،طبیعت فیزیکی نهفته در هر صوت را تشکیل میدهد
(بریسم ،2000 ،ص.)47
حروف بر اثر خاصیت فیزیکی به دستههای مختلف قابلتقسیماند .در میان حروف صامت
امکان تشخیص چند گروه اصلی وجود دارد:
 -1حروف انسدادی :ق ،ک ،گ ،ت ،د ،ب ،پ؛
 -2حروف انقباضی که خود به چند گروه تقسیم میشوند:
 -1-2حروف سایشی مانند :ه ،خ ،ش ،ژ ،س ،ز ،ف و؛
 -2-2حروف روان مانند :ل ،ر؛
-3-2حروف غنّه یا خیشومی مانند :ن ،م.
هر دسته از این حروف میتواند تأثیری بر خواننده بگذارد .این اثربخشی هنگامی محسوس،
مؤثر و هنرمندانه خواهد بود که برآمده از ترکیبی موزون و متناسب با معنای سخن باشد.
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از دیرباز ترتیب ادای حروف در دستگاه تکلم مدّ توجه ادبا ،آواشناسان و زبانشناسان بوده
است .سیبویه ،ترتیب حروف را اینگونه ذکر کرده است« :ء  /هـ  /ع  /ح /غ  /خ  /ک  /ق  /ض
 /ج  /ش  /ی  /ل  /ر  /ن  /ط  /د  /ت  /ص  /ز  /س  /ظ  /ذ  /ث  /ف  /ب  /م  /و» .ابنسینا
قریب همین ترتیب را با جابجایی برخی از حروف آورده است« :ء  /ا  /هـ  /ع  /ح  /خ /غ  /ق
 /ک  /ج  /ش /ض  /س /ص  /ز  /ط  /ت  /د  /ث  /ذ  /ظ  /ل  /ر  /ف  /ب  /م  /ن  /و /
ی» (ابنسینا ،2011 ،صص163-150؛ در این زمینه برای مقایسه و تحلیلی میان دو قول اخیر
نک :ستودهنیا ،1377 ،صص .)19قول قابلاعتنای دیگر در این موضوع ،قول ابنجزری در کتاب
النشر فی القرائات العشر است ،که اندکی تغییررا در ترتیب پارهای از حروف پیشنهاد کرده است
(ر.ک :ابنجزری ،بیتا ،ص .)202پرداختن به اختالف ترتیبها ،موضوع مستقیم بحث ما نیست
به همین خاطر در ادامه بدان پرداخته نمیشود (درباره ظرفیتهای آوایی این سنجشها و اقوال
موجود و نیز سیر تاریخی و نسبت تقسیمبندی باال با آنچه در دیگر زبانهای سامی وجود دارد به
ترتیب ر.ک :عبداهلل ،2008 ،صص /51-26 ،19-14هالل ،1416 ،صص .)86-81آنچه در این
بخش مهم به نظر میرسد پرسشهایی است که پیش روی ما قرار دارد .پرسشهایی همانند
اینکه :ارتباط لفظ و معنا در قرآن کریم چگونه است و چه نسبتی میان این دو برقرار است؟
کدامیک از این دو مقوله ،غالب و قاهر و مقوله دیگر ،مغلوب و مقهور است؟ و آیا قرآن کریم
لفظ را فدای معنا یا معنا را فدای لفظ کرده است؟
در پاسخ به این پرسشها باید گفت :هنر قرآن جمع میان هر دو مقوله است تا هیچیک بر
دیگری غلبه نیابد .به گفته مصطفی صادق رافعی« :از امور شگفتی انگیز در سیاق این است که
از یک نظر تصور میشود الفاظ آن در سیاق و ترتیب تابع معانی هستند پس از دقت دیگر چنین
مینماید که معانی آن پیرو الفاظ میباشند .دوباره این گمان منقلب گردیده به نظر میآید که
الفاظ منقاد معا نی خود هستند و همواره این کشمکش فکری و تبدّل رای مادام که نظر و تعمق
انسان در قرآن باقی است ،وجود دارد و از صورت اول به صورت دوم و از صورت دوم به
صورت اول منتقل میگردد و فکر و نظر بر یکجهت استقرار پیدا نمیکند؛ و این معنا شبیه
جذبه و کشش متقابل میان دو روحی است که در تناسب کامل با یکدیگرند ،هر کدام متمایل به
دیگری بوده و معلوم نیست تمایل کدامیک بیشتر از دیگری است» (رافعی ،1361 ،ص.)49
همو مقولههای عاطفه ،عقل ،احساس و برترین کنش و واکنش مستمر میان آنها را در سخن
قرآن اینگونه مورد توجه قرار میدهد« :کلمه در حقیقت وضعی ،صوت نفَس است و صوت
نفس اولین صوت از اصوات سه گانه است که در ترتیب و نظم کالم بلیغ و ارتباط بین لفظ و
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معنی در افاده مقصود ناگریز از آن هستیم؛ و آن برآمده از تنظیم حروف و حرکات و مخارج
حروف و موقعیت حروف کلمات و ارتباط آن با معانی و نیز مظهر اراده و عواطف انسانی است.
دو صوت دیگر از اصوات سهگانه مورداشاره ،عبارتاند از :صوت عقل و صوت حس .صوت
عقل عبارت از یک رشته معانی و مقاصد است که مخاطب آن را از تعبیرات مختلف و جمل
مربوط به یکدیگر کشف میکند و خالصه کالم و معنی اجمالی سخن به شمار میآید .صوت
حس عبارت از تعبیرات گوناگون و معانی تفصیلی است که در افاده معنی و مقصود با دقایق و
لطایف فنی بهکاربرده میشود و اهمیت کالم به واسطه این صوت است و هراندازه که این جنبه
از کالم رعایت گردد ،بر بالغت آن افزوده میشود .جنبه مورداشاره ،بهمنزله روح کالم است و
اساس اعجاز مبتنی بر چنین روحی است که درجه کامل آن مختص به قرآن است و نظیر آن در
کالم دیگران دیده نمیشود» (رافعی ،1361 ،صص.)172-171
این موضوع را می توان در مواضع مختلف قرآن بررسی کرد و رابطه میان لفظ و معنی را
سنجید .نگارنده در مقالهای به بررسی ارتباط میان لفظ و معنی و آهنگ و مفهوم هجده سوره از
قرآن کریم پرداخته است (برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :خوشمنش ،1394 ،صص-187
 .)208در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع در قالب گروههای مختلف آیهای پرداخته خواهد
شد و نقش تغییرات پدید آمده در چینش حروف و آیههای قرآنی در خلق فضاهای آهنگین
موردتوجه قرار خواهد گرفت.

 -3فضای عمومی گروهی از آیهها
در میان آیات و عبارات قرآنی ،گاهی به طنینها و جلوههای موسیقایی خاصی متناسب با
مضمون آیات برمی خوریم .این تغییر آهنگ بدین شکل است که همگام با تغییر مفاهیم در یک
یا چند آیه ،موسیقی پدید آمده از ترکیب و چینش حروف آیات نیز متناسب با مضامین موجود
تغییر می کند .تغییرات یادشده گاه در یک سوره در قالب آهنگ متفاوتی که یک یا دو آیه از سایر
آیات دارند خود را نشان میدهد (نک :سورههای طالق و محمد) و گاه این تغییر در گروههای
متعدد چند آیهای جلوهنمایی میکند.
در سورههای تکاثر ،عادیات و علق که به ترتیب  11 ،8و  19آیه دارند چنین حالتی سه بار
رخ داده است .در سوره زلزال ،انشقاق ،انفطار ،تکویر ،نبأ ،مرسالت ،معارج ،حاقه و واقعه که
قیامت یکی از موضوعات اصلی آنهاست ابتدا سور با ذکر یا وصفی درباره قیامت آغاز میشوند
و سپس آهنگ هر سوره برای شرح وقایع قیامت ،عذابهای دنیوی اقوام پیشین و مانند آن،
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تغییر میکند .سوره فجر نیز از جمله سورههای شاخص در این زمینه است که موضوع تغییر
آهنگش در جای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است (برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :خوش
منش ،1394 ،صص.)203-201
ك َعبْ َدهُ زَكَرِيَّا إِ ْا
در اینجا آیههای آغازین سوره مریم را از نظر میگذرانیمِ ﴿ :اكْرُ َرحْ َمتِ رَبِ َ
س شَ ْيبًا وَ لَمْ أَ ُكنْ بِدُعَاِئكَ َربِ شَقِيًّا﴾
نَادَي رَبَّهُ نِدَاءً َْفِيًّا قَاَُ رَبِ إِنِي وَ َهنَ الْعَظْمُ ِمنِي َو ا ْشتَعَلَ الرَّ ْأ ُ
(مریم .)4-2 /در این آیات ،سخن از زادن فرزندانی به اِنعام و فضل الهی در بسترهای نومیدی
و خشکی است .از جمله نشانههای این خشکی ،اشتعال آتش پیری در سر شیخاالنبیای بنی
اسرائیل است؛ و آن خشکی و قسوت بنیاسرائیلی که حامالن تاریخی تحقیر فرعونی و وارثان
زیادهطلبیها و استکبار او از ایام مصر در بستر فساد و طغیان است میباشند .فرزندان مزبور با
دستگیری الهی از مرد و زنی پیر و نازا و نیز از زنی بدون شوهر زاده میشوند .فیض روحالقدس
مدد میکند تا فرزندانی زاده شوند که نام آنها با مقوله حیات پیوند بخورد« :یحیی همریشه با
حَیَو و حیات و عیسی همریشه با عیش» .نشانه این جریان جدید حیات جسمانی و روحانی نیز،
جریان آب در زمین بایر و سر برآوردن رطب تازه از نخل تکیده و خشکیده است﴿ :فنادَاهَا ِمنْ
ك ُر َطبًا َجنِيًّا فَكُلِي
الن ْخلَ ِة تُسَاقِطْ عَلَيْ ِ
ك بِجِذْعِ َّ
ك َسرِيًّ ا وَهُزِي إِلَيْ ِ
ل رَُّبكِ َت ْحتَ ِ
تَ ْحِتهَا أَال تَحْزَنِي قَ ْد جَعَ َ
ن أُكَلِمَ الْ َي ْومَ إِنْسِيًّا﴾
صوْمًا َفلَ ْ
ِلرحْ َمنِ َ
ن اْلبَشَرِ َأحَدًا فَقُولِي إِنِي نَ َذرْتُ ل َّ
وَا ْشرَبِي وَقَرِي عَ ْينًا فَِِمَّا تَرَِينَّ مِ َ
(مریم.)26-24 /19 :
اما بخش پایانی سوره ،فضایی دگرگونه مییابد .در این بخش ،سخن از کفر و شرک میرود.
زادورود و فرزند و فیض روح القدس که باید زینت حیات دنیا و بندگی در آن باشد ،مبدل به
مایه های کبر و کفر شده و کار تا نسبت دادن فرزند به خدای سبحان کشیده است .الجرم ،آهنگ
آیات از آن نرمیِ آغازین ،بهشدت و خشونتی از این نوع میگراید و این شدت در آیات -88
 90که سخن از نسبت دادن فرزند به خداست ،به اوج خود میرسد:
ن َعهْدًا كَلال
َط َلعَ الْغَ ْيبَ َأمِ اتَّخَ َذ ِعنْ َد ال َّرحْمَ ِ
َن مَاال وَوَلَدًا أ َّ
﴿ أَفَ َرأَْيتَ الَّذِي كَفَ َر بِآيَاِتنَا وَقَا َُ ألوتَي َّ
ُد لَهُ ِمنَ الْ َعذَابِ مَدًّا وََنرِثُهُ مَا يَقُوُُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا ِمنْ دُونِ اللَّهِ آلِ َهةً
َسنَكُْتبُ مَا يَقُوُُ وَنَم ُّ
لِيَكُونُوا َلهُمْ عِزًّا كَلال سَيَكْ ُفرُو َن بِ ِعبَادَِتهِمْ وَيَكُونُو َن َعلَ ْيهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَ ْر َس ْلنَا الشَّيَا ِطنيَ عَلَی
ق
الرحْ َمنِ وَفْدًا وَنَسُو ُ
الْكَافِرِينَ َت ُؤزُّهُمْ أَزًّا فَلال تَعْجَلْ عَ َل ْيهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ َلهُمْ عَدًّا َي ْومَ َنحْشُرُ الْ ُمتَّ ِقنيَ إِلَی َّ
ن
الْمُجْرِ ِمنيَ إِلَی َج َهنَّمَ ِورْدًا ال يَمْ ِلكُونَ الشَّفَاعَةَ إِال َمنِ َّاتخَذَ ِعنْدَ الرَّحْ َمنِ َعهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْ َم ُ
ِلرحْ َمنِ
ِر الْ ِجبَاُُ هَدًّا أَنْ َد َعوْا ل َّ
ض وَتَخ ُّ
ت َيتَ َفطَّرْ َن مِ ْنهُ وَ َتنْشَقُّ االرْ ُ
وَلَدًا َقَدْ ِج ْاتُمْ شَ ْياًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَا ُ
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ن فِي السَّمَاوَاتِ وَاال ْرضِ إِال آتِي الرَّحْ َمنِ عَ ْبدًا َ َق ْد
ُل مَ ْ
وَلَدًا وَمَا َي ْنبَغِي لِلرَّحْ َمنِ أَ ْن َيتَّخِ َذ وَلَدًا إِنْ ك ُّ
أَحْصَاهُمْ َوعَدَّهُمْ عَدًّا وَك ُُّلهُمْ آتِيهِ َي ْومَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ َلهُ ُم
ل
ني وَُتنْ ِذرَ ِب ِه َقوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَ ْهلَ ْكنَا َقبْ َلهُمْ ِمنْ َقرْنٍ َه ْ
ك ِلُتبَشِ َر بِ ِه الْ ُمتَّقِ َ
َسرْنَا ُه ِبلِسَانِ َ
الرَّحْ َمنُ وُدًّا فَِِنَّمَا ي َّ
ن َأحَ ٍد َأ ْو تَسْ َم ُع لَ ُه ْم رِكْزًا﴾ (مریم)98-77 /19 :
ِس ِم ْنهُ ْم ِم ْ
تُح ُّ
تصویر هنری قرآن در چهار آیه ذیل که مروری سریع بر وقایع توفان نوح و داستان «هبوط»
وی دارد ،قابلتوجه است:
ي
ضيَ األ ْمرُ وَ ا ْستَ َوتْ عَ َلی الْجُودِ ِ
ض اْبلَعِي مَا َءكِ َو يَا سَمَاءُ أَ ْقلِعِي َو غِيضَ اْلمَاءُ وَ قُ ِ
﴿وَ قِيلَ يَا َأرْ ُ
ت
وَ قِيلَ بُعْدًا ِللْ َق ْومِ الظَّالِ ِمنيَ وَ نَادَی نُوحٌ رََّبهُ فَقَاَُ رَبِ إِنَّ اْبنِي ِمنْ أَ ْهلِي وَ إِنَّ َوعْ َدكَ الْحَقُّ و َأَْن َ
أَحْكَمُ الْحَاكِ ِمنيَ قَاَُ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ ِمنْ أَ ْهِلكَ إِنَّهُ َعمَلٌ غَيْرُ صَاِلحٍ فَلال تَسْأَْلنِي مَا لَيْسَ َلكَ بِهِ ِعلْ ٌم
إِنِي َأعِ ُظكَ أَنْ تَكُونَ ِمنَ الْجَا ِهِلنيَ قَاَُ رَبِ إِنِي َأعُواُ ِبكَ أَنْ َأسْ َأَلكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ِعلْمٌ وَ إِال تَغْفِرْ لِي
ك َو
ِمنْ مَعَ َ
ن قِيلَ يَا نُوحُ ا ْهبِطْ بِسَلال ٍم ِمنَّا وَ بَرَ َكاتٍ َعلَ ْيكَ َو َعلَی أُمَمٍ م َّ
ن ِمنَ اْلخَاسِرِي َ
و َتَرْ َح ْمنِي أَكُ ْ
ب أَلِيمٌ﴾ (هود.)48-44 /11 :
َسهُ ْم ِمنَّا عَذَا ٌ
أُمَ ٌم َسنُ َمتِ ُعهُمْ ثُمَّ يَم ُّ
چهار آیه پیاپی باال در آغاز و انجام خود با «قِیلَ» آغاز میشوند و این دو «قِیلَ» دو «قَالَ» را
در برمیگیرند .در آیه  ،48قسمت «یَا نُوحُ اهْبِطْ» فروافتادن ناگهانی حرفِ «ح» از حفره حرفِ
«ه» احساس میشود.
حرف «ح» از حروف حلقی و دارای ویژگی « ُبحّه» است .یعنی هنگام ادای این حرف ،تارهای
صوتی فشرده میشوند و صدایی گرفته به گوش میرسد .حرف «ح» در عین انقباض تارهای
حنجره به ناگاه بر روی حرف «ه» ساکن میافتد که حرفی مهموس ،دارای رخوت ،انفتاح ،استفال
بهاضافه صفت اخفاست (ابن جزری« )144 ،1376 ،ه» را در مرتبه حرفی ضعیف ،بلکه

ضعیفترین حرف عربی قرار میدهد و اینهمه حالت« ،هبوط» را در گوش شنونده تداعی
میکند.
 -4تقدیم و تأخیر الفاظ و عبارات
گاهی برای رعایت شیوایی کالم ،در عبارات قرآنی تقدیم و تأخیر رخ میدهد .نمونه بارز
ستَ ِعنيُ﴾ (حمد/1 :
ك نَ ْعبُدُ َو إِيَّاكَ نَ ْ
این مورد را در سوره حمد میتوان دید﴿ :مَاِلكِ َيوْ ِم الدِينِ ِإيَّا َ
 .) 5-4در آیه پنجم این سوره ،ضمیر مفعولی بر فعل مقدم شده است .اصل سخن «نع ُبدُک و
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نستعینُک» بوده است ،اما ضمیر منفصل تبدیل به ضمیر متصل شده و بر فعل تقدم یافته است.
این حالت ،آهنگ سخن را موزون ساخته و البته تحصیل حکمت دیگری را نیز در سخن رقمزده
است .تقدیم ضمیر ،انحصار معبود را در راز و نیاز و یاری جستن از او بیشازپیش تثبیت کرده
و بر اهمیت تأکید آن ،افزوده است.
ك
ضعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي َأنْ َقضَ ظَهْرَ َ
نمونهای دیگر در سوره شرح ﴿ :أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ َو َ
وَ رََفعْنَا لَكَ ِذكْرَكَ﴾ (شرح)4-1 /94 :
روشن است که در حالت عادی ،جار و مجرور حق تقدم بر مفعول را ندارد .بر اساس همین
قاعده در آیه نخست ،اصل سخن میبایست بهصورت «أَلَمْ نشْرحْ صدْ َرکَ لَک» میآمد ،اما برای
ایجاد ،موسیقی درونی و برونی موزون ،آیات بهصورت فعلی آن آورده شده است.
تقدم «دنیا» بر «آخرت» در قرآن کریم بهصورتهای مختلف و در بیشتر موارد رعایت شده
است؛ از آن جمله در:
ب
﴿...فَمَا جَزَاءُ َمنْ يَفْعَلُ اَِلكَ ِمنْكُ ْم إِال ِْزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ َي ْومَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَی َأشَدِ الْعَذَا ِ
وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْ َملُونَ﴾ (بقره)85 /2 :؛ ﴿فِي الدُّنْيَا وَ اال ِْرَةِ( ﴾...بقره)220 /2 :؛ ﴿َلهُمُ اْلبُشْرَی
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي االِْ َرةِ﴾ (یونس)64 /10 :؛ ﴿وَ هُ َو اللَّ ُه ال إِلَهَ إِال ُهوَ َلهُ اْلحَمْدُ فِي االولَی َو
اال ِْرَةِ َو لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْ ِه تُرْجَعُونَ﴾ (قصص)70/ 28 :؛
سريٌ قُلْ سِريُوا فِي اال ْرضِ فَانْظُرُوا
اللهُ الْ َخ ْلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ اَِلكَ َعلَی اللَّهِ يَ ِ
﴿أَوَلَمْ َيرَوْا كَيْفَ ُيبْدِئُ َّ
يءٍ قَدِيرٌ يُعَذِبُ َمنْ يَشَاءُ وَ َيرْ َحمُ َمنْ
النشْأَةَ االِْ َرةَ إِنَّ اللَّهَ َعلَی كُلِ شَ ْ
شئُ َّ
كَيْفَ بَ َدأَ الْ َخلْقَ ثُمَّ اللَّهُ ُينْ ِ
يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُ ْقلَبُونََ ...و قَاَُ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ ِمنْ دُونِ اللَّ ِه َأوْثَانًا َموَدَّةَ بَ ْينِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ َي ْومَ الْقِيَامَ ِة
صرِينَ﴾ (عنکبوت/ 29 :
يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ِببَعْضٍ وَ َيلْ َعنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَ مَ ْأوَاكُمُ النَّارُ َو مَا َلكُمْ ِمنْ نَا ِ
.)25-19
اما این ترتیب در مواردی به دلیل همگامی با آهنگ آیه ،عبارت یا بافت آهنگین سوره برعکس
شده است؛ مانند:
ف
ن االولَی وَ لَسَ ْو َ
ك َو مَا َقلَی َو لَلال ِْرَ ُة َْيْرٌ َلكَ مِ َ
ك رَبُّ َ
َدعَ َ
الضحَی وَ اللَّيْلِ إِاَا سَجَی مَا و َّ
﴿وَ ُّ
يُعْطِيكَ رَُّبكَ فَ َت ْرضَی﴾ (ضحی)5-1 /93 :؛ ﴿ َأمْ لِلالنْسَانِ مَا تَمَنَّی َفل َِّلهِ اال ِْرَةُ و َاالولَی َو كَمْ ِمنْ
الل ُه لِ َمنْ يَشَاءُ وَ َيرْضَی﴾ (نجم/53 :
َم َلكٍ فِي السَّمَاوَاتِ ال تُ ْغنِي شَفَا َعُتهُمْ شَ ْياًا إِال ِمنْ بَعْدِ أَنْ يَأْاَنَ َّ
.)26-24
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در ادامه همین آیات ،صفت «آخِرَ ُة» جای خود را به صفت «أخْرَى» داده و تأخّ ِر «آخرت» از
ك وَ َأبْكَی وَ َأنَّهُ ُهوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا وَ َأنَّهُ
«دنیا» همچنان رعایت شده است؛ مانند آیه﴿ :وَ َأنَّهُ ُهوَ َأضْحَ َ
ن نُطْفَةٍ إِذَا ُتمْنَی َو َأنَّ َعلَيْهِ النَّشْأَةَ االخْرَی َو َأنَّهُ هُ َو أَغْنَی و َأَقْنَی﴾
الذكَرَ وَ االنْثَی ِم ْ
الزوْجَ ْينِ َّ
خلَقَ َّ
َ
(نجم.)48-43 /53 :
شیوایی و نظمی که از رهگذر تقدیموتأخیر در دو آیه زیر پدید آمده ،مشهود است:
ب الَّذِي
يءٍ قُلْ َمنْ أَنْزََُ الْ ِكتَا َ
ن َش ْ
﴿وَ مَا قَدَرُو ا اللَّ َه حَقَّ قَ ْدرِ ِه إِاْ قَالُوا مَا أَنْزََُ اللَّ ُه َعلَي بَشَ ٍر مِ ْ
س ُتبْدُوَنهَا َو ُتخْفُو َن َكثِريًا﴾ (انعام)91 /6 :؛
س تَجْ َعلُونَ ُه َقرَاطِي َ
جَا َء بِ ِه مُوسَي نُورًا َو هُدًي لِلنَّا ِ
النبِيُّو َن الَّذِينَ َأ ْسلَمُوا ِللَّذِينَ هَا ُدوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ َو
الت ْورَاةَ فِيهَا هُدًي َو نُورٌ َيحْكُمُ ِبهَا َّ
﴿إِنَّا أَنْزَْلنَا َّ
ن ِكتَابِ اللَّ ِه وَكَانُوا َعلَيْهِ ُشهَدَاءَ( ﴾...مائده)44 /5 :
اال ْحبَا ُر ِبمَا اسُْتحْ ِفظُوا ِم ْ
ترتیب نور و هدی در آ یه نخست و ترتیب معکوس آن در آیه بعد موجب روانی آهنگ و
شیوایی بیشتر کالم است .نمونهای دیگر را با در نظر داشتن آهنگ سیاق آیات و فواصل آیاتِ
دو سوره بنگریم:
صوُا
شهِيدٍ وَ ِج ْانَا ِبكَ عَلَی َهؤُالءِ َشهِيدًا َيوْ َماِذٍ َيوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَ َ
﴿فَكَيْفَ إِاَا ِج ْانَا ِمنْ كُلِ أُمَّةٍ بِ َ
الل َه حَدِيثًا﴾ (نساء)42-41 /4 :
ض َو ال يَ ْكتُمُو َن َّ
الرسُو َُ َل ْو تُسَوَّی ِبهِ ُم اال ْر ُ
َّ
ك
ك َشهِيدًا عَلَی هَؤُالءِ َو نَزَّْلنَا َعلَيْ َ
سهِمْ وَ ِج ْانَا بِ َ
ُمةٍ َشهِيدًا َعلَ ْيهِمْ ِمنْ أَنْفُ ِ
ث فِي كُلِ أ َّ
﴿وَ َي ْومَ َنبْعَ ُ
ني إِنَّ اللَّهَ يَأْ ُمرُ بِالْعَدُِْ وَ االحْسَانِ وَ إِيتَا ِء
سلِ ِم َ
يءٍ وَ هُدًى وَ رَحْ َمةً وَ بُشْ َری ِللْمُ ْ
الْ ِكتَابَ ِتبْيَانًا لِكُلِ شَ ْ
ي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّكُ ْم تَذَكَّرُونَ﴾ (نحل.)90-89 /16 :
اِي الْقُرْبَی َو يَ ْنهَی َعنِ الْفَحْشَاءِ َو الْ ُمنْ َك ِر وَ اْلبَغْ ِ
موضوع «شهید» و شاهد بودن بر امم ،در دو سوره دیگر ،البته با نگاهی متفاوت و نیز دو
آهنگ مختلف آمده است .این آیات مبارکه عبارتند از:
الرسُوُُ عَلَيْكُمْ َشهِيدًا وَ مَا
ُمةً وَ َسطًا ِلتَكُونُوا ُشهَدَاءَ َعلَی النَّاسِ وَ يَكُونَ َّ
﴿وَ كَذَِلكَ جَ َع ْلنَاكُمْ أ َّ
ري ًة إِال
ت لَ َكبِ َ
ب َعلَی عَ ِقبَيْهِ وَ إِ ْن كَاَن ْ
ِمنْ َينْقَ ِل ُ
الرسُو َُ م َّ
جَ َع ْلنَا الْ ِقبْ َل َة َّالتِي ُك ْنتَ َعلَ ْيهَا إِال ِلنَ ْعلَ َم َمنْ َيتَّ ِب ُع َّ
ف َرحِيمٌ﴾ (بقره)143 /2 :؛
ن هَدَی اللَّ ُه َو مَا كَا َن اللَّ ُه لِيُضِيعَ إَِمَانَكُمْ إِنَّ اللَّ َه بِالنَّاسِ لَ َرءُو ٌ
َعلَی الَّذِي َ
﴿ يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ ا ْعبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْ َعلُوا الْخَيْرَ لَ َعلَّكُمْ تُ ْفلِحُونَ وَ جَاهِدُوا
فِي اللَّهِ حَقَّ ِجهَادِهِ ُهوَ ا ْج َتبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ َعلَيْكُمْ فِي الدِينِ ِمنْ حَرَجٍ م َِّلةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُ ُم
الرسُوُُ َشهِيدًا َعلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا ُشهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلالةَ
سلِ ِمنيَ ِمنْ َقبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ َّ
الْمُ ْ
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النصِريُ﴾ (حج( )78-77 /22 :برای
وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ا ْعتَصِمُوا بِاللَّ ِه ُهوَ َموْالكُمْ َفنِعْمَ الْ َموْلَی وَ نِعْمَ َّ
اطالعات بیشتر نک :خوشمنش.)99-86 ،1391 ،
میبینیم که در چهار دسته آیات اخیر ،عبارات مربوط به شهید و شهدا به صورتهای مختلف
آمده و هر صورت متناسب با سیاق موسیقایی سوره است.
منادا بهطور طبیعی در اول جمله میآید؛ اما گاهی جای وضع منادا تغییر میکند .برای ذکر
نمونههای منادا ،داستانهای حضرت موسی (ع) مواردی مناسب برای تحلیل هستند .خطابهای
موسی (ع) در قرآن ،خطابهایی خاص است .هیچ پیامبری در قرآن کریم بهسان حضرت موسی
(ع) ،با نام خود اینگونه به خطابهای مختلف خوانده نشده است .خطاب از سوی خدا ،خطاب
از سوی بنیاسرائیل و خطاب از سوی فرعون و فرعونیان که گاه با عتاب و گاه با مسئولیتهایی
سرنوشتساز و سنگین همراه است مواردی از این دست خطابهاست.
در داستانهای حضرت موسی (ع) و از جمله خطابهای مختلفی که بهسوی او آمده ،نکات
مهمی نهفته است که این مقاله محل مناسبی برای شرح آنها نیست .آنچه در اینجا آمده ،مروری
بر خطابهای حضرت موسی (ع) از حیث تقدیم و تأخیر و تأثیر آنها است .در آیات زیر
حضور منادا در آغاز خطاب دیده میشود:
ن َحوَْلهَا َو سُ ْبحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَالَ ِمنيَ يَا مُو َسی إَِّن ُه
ن فِي النَّا ِر َو مَ ْ
ك مَ ْ
﴿ َفلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَ ْن بُورِ َ
ف
أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ أَلْقِ عَصَاكَ َفلَمَّا رَآهَا َت ْهتَزُّ كَأََّنهَا جَانٌّ وََّلی مُدْبِرًا وَ لَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسَی التَ َخ ْ
َي الْمُ ْر َسلُونَ﴾ (نمل.)10-8 /27 :
ف لَد َّ
إِنِي اليَخَا ُ
ن الْغَاِلِبنيَ قَاَُ نَعَ ْم وَ إِنَّكُ ْم لَ ِمنَ الْمُقَرَِّبنيَ قَالُوا
﴿ َو جَاءَ السَّ َحرَ ُة فِ ْر َعوْنَ قَالُوا إِنَّ َلنَا ألجْرًا إِ ْن ُكنَّا نَ ْح ُ
يَا مُوسَی إِمَّا أَنْ ُتلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَ ْحنُ الْ ُملْ ِقنيَ قَاَُ أَلْقُوا َفلَمَّا أَلْقَوْا سَ َحرُوا َأعُْينَ النَّاسِ وَ اسْ َترْ َهبُوهُ ْم
وَ جَاءُوا بِسِ ْحرٍ عَظِيمٍ وَ أَ ْوحَ ْينَا إِلَی مُوسَی أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَِِاَا هِيَ َتلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (اعراف/7 :
.)117-113
گاهی ممکن است تأخیر منادا از موضعش سخن را شیواتر سازد .آهنگ سنگین سوره طه،
نمونهای بارز در این راستا است .تمام آیات این سوره ـ غیر از آیه ﴿فَأَ ْتبَ َعهُمْ فِ ْر َعوْنُ بِ ُجنُودِ ِه
فَغَشِ َيهُمْ ِمنَ الْيَمِ مَا غَشِ َيهُمْ﴾ (طه )78 /20 :که در ادامه سخن و ذیل عنوان «توالی و تکرار حروف»
ب
از آن صحبت به میان میآید ـ به مصوّت «آ» ختم میشوند؛ چنانکه در سیاقهای زیر ،خطا ِ
«یا موسی» در آخر آیات دیده میشود:
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س
ستُ نَارًا لَ َعلِي آتِيكُمْ ِم ْنهَا بِ َقبَ ٍ
﴿وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَی إِاْ َرأَی نَارًا فَقَاَُ ال ْهلِهِ امْ ُكثُوا إِنِي آنَ ْ
س طُوًی
ك إَِّنكَ بِاْلوَادِ الْمُقَدَّ ِ
ك فَا ْْ َلعْ نَ ْعلَيْ َ
أَوْ أَجِ ُد عَلَی النَّارِ هُدًی َفلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَی إِنِي أَنَا رَبُّ َ
وَ أَنَا ا ْْتَرُْتكَ فَا ْستَ ِمعْ لِمَا يُوحَی إَِّننِي أَنَا اللَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا فَا ْعبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلالةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَ َة
آتِيَةٌ أَكَادُ أُْْفِيهَا ِلتُجْزَی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَی فَلال يَصُدََّّنكَ َع ْنهَا َمنْ ال ُيؤْ ِمنُ ِبهَا وَ َّات َبعَ هَوَاهُ َفتَرْدَی َو
مَا ِت ْلكَ بِيَمِي ِنكَ يَا مُوسَی قَاَُ هِيَ عَصَايَ أَ َتوَكَّأُ َعلَ ْيهَا وَ أَ ُهشُّ ِبهَا َعلَی َغنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُ ْْرَی
ي حَيَّ ٌة تَسْعَی﴾ (طه.)20-9 /20 :
قَا َُ أَلْ ِقهَا يَا مُوسَی فَأَلْقَاهَا فَِِاَا هِ َ
َرةً ُأْْرَی ِإاْ أَوْحَ ْينَا إِلَی أُ ِمكَ مَا يُوحَی أَنِ
﴿قَاَُ قَدْ أُوتِيتَ ُسؤَْلكَ يَا مُ وسَی وَ لَقَدْ َم َننَّا َعلَ ْيكَ م َّ
ُو لِي وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَ ْيتُ َعلَ ْيكَ مَح ََّبةً
اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ َفلُْيلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأُْْذْهُ عَد ٌّ
َر
ي تَق َّ
ِمنِي وَ ِلتُصْ َنعَ َعلَی عَ ْينِي إِاْ تَمْشِي أُ ُْْتكَ َفتَقُوُُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَ َلی َمنْ يَكْ ُفلُهُ َفرَجَ ْعنَاكَ إِلَی أُمِكَ كَ ْ
ُم ِج ْاتَ
ل مَدَْينَ ث َّ
ت سِ ِننيَ فِي أَهْ ِ
عَ ْيُنهَا وَ ال َتحْزَنَ َو َقتَ ْلتَ نَفْسًا َفنَجَّ ْينَاكَ ِمنَ الْغَمِ َو َف َتنَّاكَ ُفتُونًا فَ َلِبثْ َ
ك ِلنَفْسِي ااْ َهبْ أَْنتَ وَ أَُْوكَ بِآيَاتِي وَ ال َتنِيَا فِي اِكْرِي ااْ َهبَا إِلَی
َعلَی قَ َدرٍ يَا مُوسَی وَ اصْ َطنَ ْعتُ َ
فِ ْر َعوْنَ إِنَّهُ طَغَی﴾ (طه.)43-36 /20 :
يءٍ َْلْ َقهُ ثُمَّ هَدَی قَاَُ فَمَا بَاُُ الْقُرُو ِن
﴿قَاَُ فَ َمنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَی قَاَُ رَُّبنَا الَّذِي َأعْطَی كُلَّ شَ ْ
ِل رَبِي َو ال َينْسَی﴾ (طه.)52-49 /20 :
ب ال َيض ُّ
االولَی قَا َُ ِعلْ ُمهَا ِعنْ َد رَبِي فِي ِكتَا ٍ
ب «یَا مُوسَى» در آغاز آیه آمده است که آنهم درجایی است که
در این سوره ،یکبار خطا ِ
کلمات خاص آیه ،آهنگ مطلوب را تأمین و نیاز به چنین تقدیمی را برطرف میکنند﴿ :قَالُوا يَا
مُوسَی إِمَّا َأنْ ُتلْقِيَ وَ إِمَّا َأنْ نَكُونَ َأوَّلَ َمنْ أَلْقَی﴾ (طه)65 /20 :
نام موسی (ع) در موضعی دیگر از سوره طه ،همچنان بهصورت مؤخر آمده است .در آنجا
نام حضرت موسی (ع) بهصورت منادا نیست ،بلکه این نام بهصورت فاعل است و باید بر اساس
قواعد عربی ،بر مفعول خود مقدم باشد ،اما برخالف قاعده ،فاعل پس از مفعول آمده است:
س فِي نَفْسِ ِه ِْيفَ ًة مُوسَی﴾ (طه .)67 /20 :ترتیب اصلی کلمات میبایست بهصورت
﴿فَأَوْجَ َ
جسَ مُوسَی خِيفَةً فِي نَفْسِهِ» میبود.
«فَ َأوْ َ
گاهی ممکن است اقتضای فضای موسیقایی یک سوره به گونهای باشد که بر اساس آن ،اسم
منادا و حرف ندا در وسط جمله بیاید:
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ك
سعَ آيَاتٍ َبيِنَاتٍ فَاسْأَُْ َبنِي ِإسْرَائِيلَ إِاْ جَا َءهُمْ فَقَاَُ لَهُ فِ ْر َعوْنُ إِنِي الظ ُُّن َ
﴿وَ لَقَدْ آتَ ْينَا مُوسَی تِ ْ
السمَاوَاتِ وَ اال ْرضِ بَصَاِئ َر وَ إِنِي الظ ُُّنكَ يَا
َب َّ
ت مَا أَنْزََُ َهؤُالءِ إِال ر ُّ
سحُورًا قَاَُ لَقَدْ َعلِ ْم َ
يَا مُوسَی مَ ْ
ن مَ َع ُه َجمِيعًا﴾ (اسراء)103-101 /17 :
ض فَ َأغْرَ ْقنَاهُ َو َم ْ
ن االرْ ِ
ستَفِزَّهُمْ ِم َ
فِ ْر َعوْ ُن مَ ْثبُورًا فَ َأرَا َد أَنْ يَ ْ
ترتیب سخن باال در اصل بهصورت« :فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْ َع ْونُ يَا مُوسَی
ِإنِّي ألظ ُُّنكَ مَسْحُورًا» است و اگر تأخیری از نوع تأخیرهای باال مدّ نظر بود ،میتوانست به این
شکل بیاید« :فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْ َع ْونُ ِإنِّي ألظُنُّكَ مَسْحُورًا يَا مُوسَی» .اما در
هیچ یک از این دو حالت ـ با وجود تطابقی که با عرف صیاغت جمله در عربی دارد ـ سخن،
آن شیوه شیوایی را نمییابد که قرآن کریم این گونه اتخاذ کرده است﴿ :فَاسْأَُْ َبنِي ِإسْرَائِيلَ إِ ْا
ك يَا مُوسَی مَسْحُورًا﴾ (اسراء)101 /17 :
جَاءَهُ ْم فَقَا َُ لَ ُه فِ ْر َعوْنُ إِنِي الظ ُُّن َ
همین حالت در مورد فاعل جمله نیز وجود دارد .فاعل در جمله فعلیه ،در آغاز میآید و در
جمله اسمیه در نقش خبر ظاهر میشود .به طور عادی فاعل مقدم بر مفعول نمیآید ،مگر بر
حسب ضرورتی که آن ضرورت در اینجا میتواند ضرورتی موسیقایی باشد .موسی که فاعل
فعل «أَوْجَسَ» است در اینجا بر مفعول «خِيفَةً» مقدم داشته شده است:
ن َأ ْرضِكُ ْم بِسِ ْح ِرهِمَا وَ يَذْ َهبَا ِب َطرِي َقتِكُ ُم الْ ُمثْلَی
﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَا ِحرَا ِن ُيرِيدَا ِن أَنْ ُيخْ ِرجَاكُمْ مِ ْ
ن ا ْستَ ْعلَی قَالُوا يَا مُوسَی إِمَّا أَ ْن ُتلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُو َن
ح الْ َي ْو َم َم ِ
ُم اْئتُوا صَفًّا َو َق ْد أَ ْف َل َ
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ث َّ
أَوََُّ َمنْ أَلْقَی قَاَُ بَلْ أَلْقُوا فَِِاَا حِبَاُلهُمْ وَ عِصُِّيهُمْ ُيخَيَّلُ إِلَيْهِ ِمنْ سِحْرِهِمْ أََّنهَا تَسْعَی فَأَوْ َجسَ فِي نَفْسِ ِه
ِْيفَ ًة مُوسَی﴾ (طه.)67-63 /20 :
همچنین آیات ذیل را در این دو سیاق آهنگی بنگریم:
اللهُ الْ ُمؤْمِ ِننيَ الْ ِقتَاَُ وَكَانَ اللَّهُ َقوِيًّا عَزِيزًا
﴿وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْ ِظهِمْ لَمْ َينَالُوا َْيْرًا وَكَفَی َّ
ل الْ ِكتَابِ ِمنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَ َذفَ فِي ُقلُوِبهِ ُم الرُّ ْعبَ َفرِيقًا تَ ْقتُُلونَ وَتَأْ ِسرُو َن
ن أَهْ ِ
َوأَنْزََُ الَّذِينَ ظَا َهرُوهُ ْم مِ ْ
ل شَيْ ٍء قَدِيرًا﴾
ضهُ ْم وَدِيَارَ ُهمْ َوأَ ْموَاَلهُمْ وَ َأ ْرضًا لَمْ َت َطاُوهَا وَكَانَ اللَّهُ َعلَی كُ ِ
فَرِ يقًا َوأَ ْورَثَكُ ْم أَ ْر َ
(احزاب.)27-25 /33 :
﴿أُوَلِاكَ الَّذِينَ اشْ َترَوُا اْلحَيَاةَ الدُّْنيَا بِاالِْرَةِ فَلال ُيخَفَّفُ َع ْنهُمُ الْعَذَابُ وَال هُمْ يُ ْنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَ ْينَا
ن مَ ْريَمَ اْلبَيِنَاتِ وَ َأيَّدْنَا ُه بِرُوحِ الْقُ ُدسِ أَفَك َُّلمَا
ِالرسُلِ وَآتَ ْينَا عِيسَی ابْ َ
مُوسَی الْ ِكتَابَ وَقَفَّ ْينَا ِمنْ بَعْدِ ِه ب ُّ
ل لَ َعنَ ُه ُم
جَاءَكُمْ َرسُوٌُ بِمَا ال َتهْوَی أَنْفُسُ ُكمُ ا ْستَ ْكبَرْتُ ْم فَفَ ِريقًا كَذَّْبتُ ْم وَفَرِيقًا تَ ْقتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوُبنَا ُغلْفٌ بَ ْ
اللَّ ُه بِكُ ْفرِهِ ْم فَ َقلِيلال مَا ُيؤْ ِمنُونَ﴾ (بقره.)88-86 /2 :
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روشن است که برای رعایت سیاق آهنگی ،دو مفعول جمله در آیه  27سوره احزاب
(فَرِيقًا...وَ ...فَرِيقًا) یکبار با تقدیم بر فعل و یکبار دیگر به حالت عادی و متأخر از فعل آمده است؛
اما در سوره بقره ،همین دو به جهت رعایت آهنگیِ متفاوتِ سوره ،مقدم بر دو فعل آمده است.
مجدداً بر این نکته تأکید میشود که موضوع تقدیم و تأخیر الفاظ و عبارات قرآن ،تنها برای
خلق آهنگ قرآن و صرف یک قضیه زیبابیشناختی نیست ،ـ هرچند اگر تنها چنین نیز میبود،
معقول و مقبول میبود ـ بلکه این جنبه همانند دیگر جنبههای سخن قرآن ،قرین حکمت بالغه
خداوندی است (برای مشاهده نمونههای بیشتر در مورد تقدیم و تأخیر الفاظ و عبارات قرآنی
نک :توحیدلو.)1389 ،
گاهی نیز چینش الفاظ به گونهای است که امکان جابهجایی آنها وجود ندارد .اگر در چنین
مواردی تعویض مکانی اتفاق بیافتد ،روانی و شیوایی آیه آسیب میبیند .این حالت تقریب ًا در تمام
قرآن وجود دارد .این مساله در پارهای از نقاط که در آنها الفاظ عطف به یکدیگر شدهاند و
موضوع جابه جایی الفاظ به عنوان یک امکان قابل بررسی است ،مشهودتر است مانند آیه:
ت فَا ْستَ ْكبَرُوا وَ كَانُوا َقوْمًا
الدمَ آيَاتٍ مُفَصَّلال ٍ
﴿ فَ َأ ْر َس ْلنَا َعلَ ْيهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ َو الضَّفَادِعَ وَ َّ
مُجْرِ ِمنيَ﴾ (اعراف .)133 /7 :اگر در این آیه ،جای اسمای عطف شده با اسمی دیگر عوض شود،
آهنگ و شیوایی کالم آسیب خواهد دید .قریب به حالت باال را در ترتیب اسمای حسنای الهی
در آیه زیر نیز میبینیم:
الرحِيمُ ُهوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَهَ إِال هُ َو
الرحْ َمنُ َّ
َالشهَادَةِ ُهوَ َّ
﴿ ُهوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَهَ إِال ُهوَ عَالِمُ الْغَ ْيبِ و َّ
ق
الْ َمِلكُ الْقُدُّوسُ السَّلالمُ الْ ُمؤْ ِمنُ الْ ُمهَيْ ِمنُ الْعَزِيزُ الْ َجبَّارُ الْ ُمتَ َكبِرُ ُسبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ُهوَ اللَّهُ اْلخَالِ ُ
ض وَ ُه َو الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ﴾ (حشر:
ح لَ ُه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاالرْ ِ
سبِ ُ
س َنی يُ َ
صوِ ُر لَ ُه االسْمَا ُء الْحُ ْ
ئ الْمُ َ
اْلبَارِ ُ
.)24-22 /59
در آیات زیادی ترتیب آمدن اقوام پیشین ،بهصورت نوح ،عاد و ثمود است .بخصوص تقدیم
عاد بر ثمود که بسیار مشهود است؛ از آن جمله ،نمونههای زیر است:
ب
﴿لَقَدْ أَ ْر َس ْلنَا نُوحًا إِلَی َقوْ ِمهِ فَقَاَُ يَا َق ْومِ ا ْعبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ ِمنْ إِلَ ٍه غَيْرُهُ إِنِي أََْافُ َعلَيْكُمْ عَذَا َ
اللهَ مَا لَكُمْ ِمنْ إِلَهٍ غَيْ ُرهُ أَفَلال َتتَّقُونَ...وَ إِلَی
َي ْومٍ َعظِيمٍ...وَ إِلَی عَادٍ َأَْاهُمْ هُودًا قَاَُ يَا َق ْومِ ا ْعبُدُوا َّ
ثَمُودَ أََْاهُمْ صَالِحًا قَاَُ يَا َق ْومِ ا ْعبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ ِمنْ إِلَهٍ َغيْ ُرهُ َقدْ جَاءَتْكُمْ بَيِنَةٌ ِمنْ رَبِكُمْ هَ ِذهِ نَاقَ ُة
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اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي َأرْضِ اللَّهِ وَ ال تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأُْ َذكُمْ عَذَابٌ أَلِي ٌم﴾ (اعراف-59 /7 :
.)73
و یا این ترتیب نسبتاً کامل در سوره توبه:
ن َق ْبِلهِ ْم َق ْومِ نُوحٍ وَ عَادٍ َو ثَمُودَ َو قَ ْومِ إِبْرَاهِيمَ َو َأصْحَابِ مَدَْينَ َو
﴿ أَلَمْ يَأِْتهِمْ َنبَ ُأ الَّذِينَ مِ ْ
سهُمْ َي ْظلِمُونَ﴾ (توبه/9 :
ن كَانُوا أَنْفُ َ
الْ ُمؤْتَفِكَاتِ أَ َت ْتهُ مْ رُ ُسُلهُمْ بِاْلبَيِنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَ ْظلِ َمهُمْ وَ لَكِ ْ
.)70
و همچنین سوره هود:
الل َه
﴿وَ لَقَدْ أَ ْر َس ْلنَا نُوحًا إِلَی قَ ْومِ ِه إِنِي لَكُمْ نَذِي ٌر مُ ِبنيٌَ ...و إِلَی عَادٍ َأَْاهُمْ هُودًا قَاَُ يَا َقوْ ِم ا ْعبُدُوا َّ
ن
اللهَ مَا لَكُمْ ِم ْ
مَا لَكُمْ ِمنْ إِلَهٍ غَ ْيرُهُ إِنْ أَْنتُمْ إِال ُم ْفتَرُونَ...وَ إِلَی ثَمُودَ َأَْاهُمْ صَالِحًا قَاَُ يَا َق ْومِ ا ْعبُ ُدوا َّ
ن اال ْرضِ وَ ا ْستَعْمَرَكُ ْم فِيهَا فَا ْستَغْفِرُو ُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَِبي َقرِيبٌ مُجِيبٌَ ...و
إِلَهٍ غَيْ ُرهُ هُ َو أَنْشَأَكُمْ مِ َ
لَقَدْ َأ ْر َس ْلنَا مُوسَی بِآيَاِتنَا وَ ُسلْطَانٍ ُمِبنيٍ إِلَی فِرْ َعوْنَ وَ َم َلِاهِ فَاتَّ َبعُوا أَمْ َر فِ ْر َعوْنَ وَ مَا أَ ْمرُ فِ ْرعَ ْو َن
بِ َرشِيدٍ﴾ (هود.)97-25 /11 :
اما گاهی نظم سخن ترتیب دیگری را رقم میزند .مثالً اگر بخواهیم در آیات ذیل ،همان
نظم همیشگی و ترتیب ذکر نام های عاد و ثمود را به همین صورت (عاد و ثمود) رعایت کنیم،
از روانی و شیوایی سخن کاسته میشود:
﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَ ْدرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذََّبتْ ثَمُودُ َوعَادٌ بِالْقَا ِرعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُ ْهلِكُوا بِالطَّاغِيَ ِة
ص ٍر عَاتِيَ ٍة ﴾ (حاقه.)6-1 /69 :
صرْ َ
ح َ
َوأَمَّا عَا ٌد فَأُ ْهلِكُوا ِبرِي ٍ
صحَابُ االيْ َك ِة
الرسِ وَ ثَمُودُ وَ عَادٌ وَ فِرْ َعوْنُ وَ إِْْوَانُ لُوطٍ وَ أَ ْ
صحَابُ َّ
﴿كَذََّبتْ َق ْب َلهُمْ َق ْومُ نُوحٍ وَ َأ ْ
س ِمنْ َْلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (ق:
ل هُمْ فِي َلبْ ٍ
الرسُلَ َف َحقَّ َوعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْ َخلْقِ االوَُِّ بَ ْ
َذبَ ُّ
وَ َقوْ ُم تَُّبعٍ كُلٌّ ك َّ
.)15-12 /50
در نمونه زیر ترتیب اصلی نوح ،عاد و ثمود حفظ شده ،اما چینش نام اقوام به صورتی است
که با آهنگ سرد و سنگین سوره ص کامالً هماهنگ است .این نکته نیز قابل ذکر است که در
سوره هایی مانند اعراف ،هود و شعرا که تفصیل قصص انبیا را در برگرفتهاند ،داستان فرعون ،یا
قبل از داستانهای نوح ،عاد و ثمود آمده است یا بعد از آن؛ اما در سوره ص ،داستان فرعون در
میانه ذکر نوح و عاد و ثمود آمده است:
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ب كَذََّبتْ َقبْ َلهُمْ قَ ْومُ نُوحٍ َو عَادٌ َو فِرْ َعوْ ُن اُو االوْتَا ِد وَ ثَ ُمو ُد َو
﴿ ُجنْ ٌد مَا ُهنَاِلكَ َمهْزُو ٌم ِمنَ االحْزَا ِ
ب وَ مَا يَ ْن ُظرُ َهؤُالءِ إِال
َق عِقَا ِ
الرسُلَ فَح َّ
ب ُّ
ب إِنْ كُلٌّ إِال كَذَّ َ
ب االيْكَ ِة أُولَِاكَ االحْزَا ُ
ط َو َأصْحَا ُ
َق ْومُ لُو ٍ
ل َي ْو ِم اْلحِسَابِ﴾ (ص.)16-11 /38 :
ِطنَا َقبْ َ
ل َلنَا ق َّ
ق َو قَالُوا رََّبنَا عَجِ ْ
ن فَوَا ٍ
صَيْحَ ًة وَاحِدَ ًة مَا َلهَا ِم ْ

 -5توالی و تکرار حروف
توالی و تکرار حروف قرآنی ،باب دیگری از موضوع نظم آهنگ قرآن است .در برخی از
آیات قرآنی ،بسامد حروفی معین و توالی و تکرار آنها قابل توجه است .حضور شدیدِ حرفِ
«ق» در آیات مربوط به واقعه قیامت کامالً مشهود است .برای مثال:
ت
﴿الْقَا ِرعَ ُة مَا الْقَا ِرعَ ُة وَ مَا أَ ْدرَاكَ مَا الْقَا ِرعَةُ﴾ (قارعه)3-1 /101 :؛ ﴿إِاَا السَّمَا ُء انْش ََّقتْ َو أَاَِن ْ
ت لِرَبِهَا َو ح َُّقتْ﴾ (انشقاق-1 /84 :
ت َو أَلْ َقتْ مَا فِيهَا َو تَخ ََّلتْ َو أَاِنَ ْ
ض ُمدَّ ْ
لِرَبِهَا وَ ح َُّقتْ وَ إِاَا االرْ ُ
)5؛ ﴿ا ْقتَرََبتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (قمر)1 /54 :؛ ﴿إِاَا وَقَ َعتِ اْلوَاقِعَةُ لَيْسَ ِلوَقْ َعِتهَا كَااِبَةٌ﴾ (واقعه:
سبُ االنْسَا ُن أََّلنْ نَجْ َم َع ِعظَامَ ُه بَلَی
س اللَّوَّا َم ِة َأيَ ْح َ
)2-1 /56؛ ﴿ال أُقْسِ ُم بِ َي ْو ِم الْقِيَامَ ِة َو ال أُقْسِمُ بِالنَّفْ ِ
ي َبنَانَهُ﴾ (قیامه)4-1 /75 :
سوِ َ
ن عَلَی أَنْ نُ َ
قَا ِدرِي َ
در آیات زیر که با فاصلهای از پی آیات باال آمدهاند ،از سختی جان کندن و سنگینی گامهای
مرگ گفته میشود﴿ :كَال إِذَا َبلَ َغتِ التَّرَاقِيَ وَ قِيلَ َمنْ رَاقٍ وَ َظنَّ َأنَّهُ الْفِرَاقُ وَ الْت ََّفتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
إِلَی َربِّكَ َيوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ (قیامه.)30-26 /75 :
سنگینی آهنگ سخن در آیاتی که نافرمانی و جبههگیری مقابل خدا و رسولاش (ص) را
مذمّت میکنند ،شنیدنی است:
اللهَ َو رَسُولَهُ َو َمنْ يُشَاقِ اللَّ َه فَِِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (حشر)4 /59 :؛
ك بِأََّنهُ ْم شَاقُّوا َّ
﴿اَِل َ
ب
الرعْ َ
ن كَفَرُوا ُّ
ب الَّذِي َ
ك إِلَی الْمَلالئِكَ ِة أَِني مَعَكُمْ َف َثبِتُوا الَّذِينَ آ َمنُوا سَأُلْقِي فِي ُقلُو ِ
﴿ إِاْ يُوحِي رَبُّ َ
اللهَ وَ
فَاضْرِبُوا َفوْقَ اال ْعنَاقِ وَ اضْرِبُوا ِم ْنهُمْ كُلَّ َبنَانٍ اَِلكَ بِأََّنهُ ْم شَاقُّوا اللَّهَ وَ َرسُوَلهُ وَ َمنْ يُشَاقِقِ َّ
ب االِْ َر ِة
َرسُولَ ُه فَِِنَّ اللَّ َه شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (انفال)13-12 /8 :؛ ﴿َلهُ ْم عَذَابٌ فِي الْحَيَا ِة الدُّنْيَا وَ لَعَذَا ُ
ن وَاقٍ﴾ (رعد.)34 /13 :
َق َو مَا لَ ُه ْم ِمنَ اللَّ ِه ِم ْ
َأش ُّ
و یا این آیات که دارای موضعی خشمآگیناندِ ﴿ :إنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ
قَدَّرَ﴾ (مدثر.)20-18 /74 :
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با توجه به توضیحی که درباره نسبت میان حرف «ل» و موضوع «زبان» آمد ،تشبیه این
ب
آیه و تصویر آن از سگی که با زبان برآمده و آویزان لهله میزند را بنگرید﴿ :فَمَ َثلُهُ كَ َمثَلِ الْكَ ْل ِ
ت
إِنْ تَحْمِلْ َعلَيْهِ َيلْ َهثْ أَ ْو َتتْرُ ْكهُ َيلْ َهثْ﴾ (اعراف)176 /7 :؛ و نیز این هرزهدرایی فرعونی را ﴿وَفَ َعلْ َ
ت ِمنَ الْكَافِرِينَ﴾ (شعراء.)19 /26 :
ك َّالتِي فَ َع ْلتَ َو أَْن َ
فَ ْع َل َت َ
چنانکه آمد ،تمامی آیات سوره طه به مصوّتِ «آ» ختم میشوند و فضای موسیقایی سنگینی
را برای آن سوره و داستانهای سنگین آن مهیا میسازند .از این سوره طوالنی  135آیهای ،یک
ب عذاب ،بسته شدن
آیه مستثنا است؛ آن یک آیه از غرق شدن فرعونیان و فرورفتن آنان در آ ِ
دفتر روزگار ایشان و گشایش فصلی جدید سخن میگوید﴿ :فَأَ ْتبَ َعهُ ْم فِ ْر َعوْ ُن بِ ُجنُودِ ِه فَغَشِ َيهُ ْم ِمنَ
الْيَمِ مَا غَشِ َيهُمْ﴾ (طه .)78 /20 :در آیهای دیگر که مربوط به داستان غرق شدن قوم حضرت نوح
و سرآغاز فصل دیگری در تاریخ است ،این موضوع تکرار شده است .شمار حرف میم در این
ِمنْ مَ َعكَ» است.
آیه به هجده مورد میرسد که شش مورد آن تنها در میانه آیه و در عبارت «أُمَمٍ م َّ
ك وَ
ح ا ْهبِطْ بِسَلالمٍ ِمنَّا وَ َبرَكَاتٍ َعلَيْ َ
چنین چیزی در سراسر قرآن منحصربهفرد است﴿ :قِيلَ يَا نُو ُ
َسهُ ْم ِمنَّا َعذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (هود.)48 /11 :
ُم يَم ُّ
ك َو أُمَمٌ َسنُ َمتِ ُعهُمْ ث َّ
ن مَ َع َ
َعلَی ُأمَ ٍم مِمَّ ْ
حرف میم از حروف شفوی و از خاصیت انسداد و چسبندگی برخوردار است .از آنجایی که
این حرف ،خیشومی است ،هنگام ادا ،هوا از فضای دهان به داخل فضای بینی میافتد و قطع
ناگهانی صوت را به گوش میرساند (برای کسب اطالعات بیشتر نک :شفیعی کدکنی،1384 ،
 /65مدرسی قوامی 59 ،1392 ،و  .)78قطع شدن صوت در حرف میم در اینجا با قطع داستان،
هبوط نوح و خاتمه طوفان تناسب دارد.

 -6ادغام و فکّ ادغام حروف
سید قطب درباره کلمه «اثّاقلتم» در آیه﴿ :يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا مَا لَكُمْ إِاَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي
َسبِيلِ اللَّهِ اثَّا َق ْلتُمْ إِلَي االرْضِ َأ َرضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ِمنَ االِْ َرةِ فَمَا َمتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي االِْ َرةِ إِال
َقلِيلٌ﴾ (توبه )38 /9 :میگوید« :در کلمه مزبور ،ادغام از نوع «ادغامِ اِبدال» روی داده است .اگر
این کلمه بهصورت غیر مدغم ـ یعنی تثاقلتم ـ میآمد ،زنگ آن سست میگردید و اثر مورد نظر
که از چسبیدن «ت» و «ث» و تشکیل «ث» مشدّد میآید و نشانگرِ سنگینی و چسبندگیِ گروه
«متثاقل متکاسل» به زمین و سستی آنان در جهاد در راه خداست ،از بین میرفت» (سید قطب،
 /92 ،1415کاکل عزیز.)119 ،2009 ،
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نقطه مقابل این حالت در آیه  125سوره انعام دیده میشود .در این آیه در عوضِ چسبیدن
به زمین و فرورفتن در آن ،از باال رفتن در آسمان ـ با همان شیوه قبلی ـ سخن میگوید و
ص ْدرَ ُه
شرَحْ َ
سختیاش را با ترکیب و ادغام موسیقایی به تصویر میکشد﴿ :فَ َمنْ يُرِدِ اللَّ ُه أَ ْن يَهدَِيهُ يَ ْ
ل صَدْ َرهُ ضَيِقًا َحرَجًا كَأَنَّمَا َيصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَِلكَ يَجْعَلُ اللَّ ُه ال ِر ْجسَ
ضلَّ ُه يَجْعَ ْ
لِلالسْلالمِ وَ َمنْ يُرِدْ أَنْ يُ ِ
َعلَي الَّذِينَ ال ُيؤْمِنُونَ﴾ (انعام .)125 /6 :واژه «یَصَّعَّدُ» در اصل «یتَصَعَّدُ» بوده است .به همان
ترتیب باال ،حرف «ت» در «ص» ادغام شده ،در نتیجه «ص» شدّت گرفته و واژه « َیصَّعَّدُ» ساخته
شده است .شکلی که سختی و صعوبتِ صعودِ نفسگیر و مواجه با کاهش تدریجی اکسیژن در
آسمان را نشان میدهد تا تنگی سینه را بهخوبی بنمایاند .این واژه در سیاق شماری از واژگان
سخته و متشکّل از حروفِ «ض»« ،ص» و «ق» و شدّت قرار میگیرد .تقریباً تمام حرکات آن
سیاق زبر و فتحه است و این همه در نهایت به واژه ممدود «سماء» ختم میشود تا همگی مفاهیم
صعودِ صعب و دشوار را به تصویر بکشند.
میتوان در میانه آسمان و زمین ،به کوه و شکافتنش و روان شدن آب از آن توجه کرد .قرآن
ك
ستْ ُقلُوبُكُ ْم ِمنْ بَعْدِ َاِل َ
کریم برای بیان سختی چنین چیزی ،فعل «یتشَقّقُ» را بهصورت﴿ :ثُمَّ قَ َ
َفهِيَ كَالْحِجَارَةِ َأوْ َأشَدُّ قَسْ َوةً َو إِنَّ ِمنَ الْحِجَا َرةِ لَمَا َيتَفَجَّرُ ِمنْهُ االْنهَارُ َو إِنَّ مِ ْنهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ ِمنْ ُه
ل عَمَّا تَعْ َملُونَ﴾ (بقره )74 /2 :میآورد.
الل ُه بِغَافِ ٍ
شيَةِ اللَّهِ َو مَا َّ
ن َْ ْ
ط ِم ْ
ِن مِ ْنهَا لَمَا َيهْ ِب ُ
الْمَا ُء وَ إ َّ
عکس چنین حالتی نیز وجود دارد؛ و آن هنگامی است که حروف همسان و یا دارای
مخرجهای متقارب در کنار همدیگر قرار میگیرند .در اینجا با آنکه زمینه ادغام حروف وجود
دارد ،اما به دلیل معنایی خاص که قرار است القا شود ،لطافت و گیرایی در ادغام نشدن آنهاست؛
ك َر ْحمَةً إَِّنكَ أَْنتَ اْلوَهَّابُ﴾ (آل عمران:
مانند﴿ :رََّبنَا ال تُزِغْ ُقلُوَبنَا بَعْ دَ ِإاْ هَدَْي َتنَا وَ َهبْ َلنَا ِمنْ لَدُنْ َ
 .) 8 /3در این آیه از درگاه الهی درخواست میشود تا قلبها پس از برخورداری از هدایت او،
دچار انحراف نگردند؛ انحرافی که نزدیک است و خطر آن فراوان است .نظیر همان نزدیکیای
که بین «غ» و «ق» وجود دارد و بی دقّتی در ادا ،این دو حرف به همآمیخته میشوند و بهصورت
«ال تزقّلوبنا» درمیآیند.
ك ُكنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾ (جن.)11 /72 :
﴿ َو أَنَّا ِمنَّا الصَّالِحُو َن و ِمنَّا دُونَ اَِل َ
قرار گرفتن چهار حرف همسان «ک» و «ق» ،دوبهدو کنار یکدیگر و لزوم تلفظ آنها بهصورت
جدا از هم ،تناسب کامل با «طرائق قدد» که به معنای راهها و مذاهب متباین است را در ذهن
متبادر میسازد.
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 -7حذف و اضافه حروف
گاه شیوایی موسیقایی ،ترجیح حذف یا اضافه پارهای حروف را پدید میآورد .در ادامه این
نمونهها ذیل عنوان ذیل مورد بررسی قرار میگیرند.

 -1-7حذف حروف
َد َعكَ رَُّبكَ وَمَا قَلَی
َالضحَی وَاللَّيْلِ إِاَا سَجَی مَا و َّ
در آیات آغازین سوره ضحی آمده است﴿ :و ُّ
َد َعكَ
ك فَ َترْضَی﴾ (ضحی .)5-1 /93 :در آیه ﴿مَا و َّ
ك رَُّب َ
ف يُ ْعطِي َ
سوْ َ
ن االولَی وَلَ َ
ك ِم َ
وَلَلال ِْرَةُ َْيْ ٌر َل َ
ك وَمَا َقلَيکَ» بوده است ،ولی اگر آیه به
ك رَُّب َ
ك َومَا َقلَی﴾ ،سخن در اصل بهصورت« :مَا وَدَّ َع َ
رَُّب َ
شکل فرضیِ اخیر میآمد ،از شیوایی آن کاسته میشد (حنون.)253 ،1431 ،
ن﴾ (کافرون )6 /109 :نیز اتفاقی شبیه اتفاق باال افتاده است.
در آیه ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِي ِ
حرف ضمیر متکلم «ی» از آخر واژه حذفشده و یک حرکت فتحه به ضمیر متکلمی که قبل از
آن آمده «وَ لِیَ» اضافهشده است .سخن آیه در اصل بهصورت «وَ لِی دِینِی» بوده و حال بهصورت
باال آمده است.
سعدی در شعر خود و بنا بر ضرورت شعری ،آیه را در صورت موسیقایی اصلی و اخیر خود
ـ حذف حرکت «وَ لِی» و اضافه حرف «ی» به واژه دین ـ به کار میبرد:
مــرا شکیب نمی بـاشد ای مسلمانان

ز روی خوب ،لکم دینکم و لی دینی

1

(سعدی ،بیتا ،ص .)623در اینجا قابل ذکر است که انگیزههای آهنگی و موسیقایی در کنار
عوامل مربوط به اختالف لهجهها ،یکی از عرصهها و عوامل پیداییِ اختالف قرائات بوده است.

روایت «و لی دینی» یکی از روایات ثبت شده از یعقوب حضرمی از قاریان دهگانه است (ر.ک:
ابنجزری ،بیتا.)404 ،

 .1سري آهنگني شعر را ميتوان اينگونه در پارهاي از ابيات آن ازنظر گذراند:
شب است و شاهد و مشع و شراب و شرييين

غنيمت است چنني شب که دوستان بيين

بهشرط آنکه منت بندهوار در خدمت

بايستم تو خداوندوار بنشيين

ميان ما و مشا عهد در ازل رفتهست

هزار سال برآيد مهان خنستيين

 ...مرا شکيب منيباشد اي مسلمانان

ز روي خوب لکم دينکم ويل ديين

جمُونِ و مُجْرِمُونَ نيز در اين آيات حمل توجه است و از فراوان منونههاي پنهاين
 .2جدا از آنکه تناسب آوايي واژگان تَرْ ُ
است که ادا و آهنگ سخن قرآن را شيوا و روانساخته است.
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در سوره فجر ،یاءهای افعال «...یَسرِ... ،أَکرمنِ؛ ...أَهَاننِ» برای انسجام فواصل آیات ،مستور
و مقدر میشود و حرف «ی» متکلم از پایان این آیات حذف میگردد تا فواصل پایانی آیات
مورد نظر ،با قبل و بعد خود دارای هماهنگی باشند﴿ :وَ الْفَجْرِ َو لَيَاٍُ عَشْرٍ وَ الشَّفْ ِع وَ اْلوَتْرِ َو
اللَّيْلِ إِاَا يَسْرِ...فَأَمَّا اإلنْسَانُ إِاَا مَا اْبتَلالهُ رَُّبهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُوُُ رَبِي أَكْرَ َمنِ وَ أَمَّا إِاَا مَا اْبتَلال ُه
ني﴾
فَقَ َدرَ َعلَيْ ِه ِرزْ َقهُ فَيَقُوُُ رَِبي أَهَاَننِ كَلال بَل ال تُكْرِمُونَ الْ َيتِيمَ وَ ال تَحَاضُّونَ َعلَی طَعَامِ الْمِسْ ِك ِ
(فجر.)18-1 /89 :
الل ِه
ل َّ
حذف «ی» متکلم از انتهای واژگان «تَرْجُمُونِ» و «فَاعْتَزِلُونِ» درآیاتَ ﴿ :و أَ ْن ال تَ ْعلُوا عَ َ
سلْطَانٍ ُمِبنيٍ وَ إِنِي عُذْتُ بِرَِبي وَ رَبِ ُكمْ أَنْ تَ ْرجُمُونِ وَ إِنْ لَمْ ُتؤْ ِمنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَ َدعَا
إِنِي آتِيكُمْ بِ ُ
رَبَّهُ أَنَّ َهؤُال ِء َقوْ ٌم مُجْرِمُونَ﴾ (دخان )22-19 /44 :همچنان حفظ تناسب موسیقایی سخن را سبب
شفِینِ» و «یُحْیِینِ» در سوره شعراء
سقِینِ ،یَ ْ
گردیده است .نظیر این حالت در واژگان «یَهْدِینِ ،یَ ْ
وجود دارد تا واژگان مزبور پس از حذف با واژگان انتهای آیاتِ آتی هماهنگ گردند﴿ :فََِِّنهُ ْم
ضتُ َفهُ َو
عَدُوٌّ لِي إِال رَبَّ الْعَالَ ِمنيَ الَّذِي َْلَ َقنِي َف ُهوَ َيهْدِينِ وَ الَّذِي ُهوَ ُيطْعِ ُمنِي وَ يَسْ ِقنيِ وَ إِاَا َمرِ ْ
يَشْ ِفنيِ وَ الَّذِي يُمِيُتنِي ثُمَّ يُحِْينيِ وَ الَّذِي َأطْ َمعُ أَنْ يَغْ ِفرَ لِي َْطِياَتِي َي ْومَ الدِينِ رَبِ َهبْ لِي حُكْمًا َو
أَلْحِ ْقنِي بِالصَّالِ ِحنيَ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي اال ِْرِينَ﴾ (شعراء /84-77 /26 :نیز نک :طالقانی،
 ،1352ج ،4صص.)83-82
ی
در سوره رعد ،حرف «ی» از آخر واژه «الْمُتَعَالِ» حذف شده و پایان آیه با بافت موسیقای ِ
سیاق هماهنگ شده است:
ب
يءٍ ِعنْ َدهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْ ِ
﴿اللَّهُ يَ ْعلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَی وَ مَا تَغِيضُ االرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَ ْ
ب
ستَخْفٍ بِاللَّيْلِ َو سَا ِر ٌ
ن ُه َو مُ ْ
ن َجهَ َر ِبهِ َو مَ ْ
َر الْ َقوَُْ َو مَ ْ
ري الْ ُمتَعَا ُِ َسوَاءٌ مِ ْنكُ ْم َمنْ أَس َّ
الشهَادَ ِة الْ َكبِ ُ
َو َّ
اللهِ َو
ئ السَّحَابَ الثِقَاَُ ...و َهُمْ يُجَادِلُونَ فِي َّ
ن وَاٍَُ ...و ُينْشِ ُ
ن دُونِهِ مِ ْ
ِالنهَارِ ...فَلال َمرَدَّ لَهُ وَ مَا لَ ُهمْ مِ ْ
ب َّ
ُهوَ شَدِيدُ الْ ِمحَاُِ ...وَ مَا ُدعَاءُ الْكَافِرِينَ إِال فِي ضَلالٍُ ...وَ ظِلالُلهُمْ بِالْغُدُوِ وَاالصَاُِ﴾ (رعد-8 /13 :
 /15نک :نوفل)31 ،1349 ،
ل
از مصدر «تنزّل» ،افعال «تَنَ َّزلُ» و «تَتَنَ َّزلُ» در قرآن استعمال شده است« .تَتَ َن َّزلُ» صورتِ کام ِ
فعل و «تَنَزَّلُ» ،همان فعل ،پس از حذفِ حرفِ مکررِ مضارعه در آغاز آن است .این حرفِ مکرّر،
ادای فعل را سنگین میکند و حذف آن ،تلفظ فعل را آسان و روان میسازدَ « .تتَنَ َّزلُ» یک بار در
اللهُ ثُمَّ ا ْستَقَامُوا َت َتنَزَُُّ عَلَ ْيهِمُ الْمَلالئِ َكةُ أَال
سوره فصّلت به کار رفته است﴿ :إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَُّبنَا َّ
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شرُوا بِالْ َجنَّةِ الَّتِي ُك ْنتُ ْم تُوعَدُونَ﴾ (فصّلت« .)30 /41 :تَنَ َّزلُ» نیز سه بار
تَخَافُوا َو ال تَحْزَنُوا َو أَبْ ِ
درآیات ذیل به کار رفته است:
﴿ َتنَزَُُّ الْمَلالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِِِاْنِ رَبِهِمْ ِمنْ كُلِ أَ ْمرٍ﴾ (قدر)4 /97 :؛ ﴿هَلْ أَُنبِاُكُمْ َعلَی َمنْ َتنَزَّ ُُ
ني َتنَزَّ ُُ َعلَی كُلِ أَفَّاكٍ أَثِي ٍم ُيلْقُونَ السَّ ْم َع َو أَكْ َثرُهُ ْم كَااِبُونَ﴾ (شعراء.)223-221 /26 :
الشَّيَا ِط ُ
استعمال هر یک از دو صورت باال از فعل مزبور ،با آهنگ عمومی آیه مربوطه دارای همخوانی
است و تعویض جای این دو صورت درآیات مزبور ،از روانی و شیوایی سخن خواهد کاست.
استعمال افعال مصدر «استطاعه» را در این آیات سوره کهف و نمونههای حفظ و حذف
حروف را در آنها بنگریم:
صبْرًا﴾
ستَطِيعَ مَعِيَ َ
صبْرًا﴾ (کهف)67/18 :؛ ﴿قَاَُ أَلَمْ أَقُلْ إَِّنكَ َلنْ تَ ْ
ستَطِيعَ مَعِيَ َ
﴿قَاَُ إَِّنكَ َلنْ تَ ْ
ق
ستَطِيعَ مَعِيَ صَ ْبرًا﴾ (کهف)75 /18 :؛ ﴿قَاَُ هَذَا فِرَا ُ
(کهف)72 /18 :؛ ﴿قَاَُ أَلَمْ أَقُلْ َلكَ إَِّنكَ َلنْ تَ ْ
ستَطِ ْع َعلَيْ ِه صَبْرًا﴾ (کهف)78 /18 :؛ ﴿ َوأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلالمَ ْينِ
بَ ْينِي وَبَيْ ِنكَ سَأَُنبُِاكَ ِبتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَ ْ
ستَ ْخ ِرجَا
َيتِيمَ ْينِ فِي الْمَدِي َنةِ وَكَانَ تَحْ َتهُ كَ ْنزٌ َلهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَ َأرَادَ رَُّبكَ أَنْ يَ ْبلُغَا َأشُدَّهُمَا وَيَ ْ
صبْرًا﴾ (کهف)82 /18 :؛
ل مَا لَ ْم تَسْطِ ْع َعلَيْ ِه َ
ك تَأْوِي ُ
ن أَ ْمرِي اَلِ َ
ن رَِبكَ وَمَا فَ َعلُْت ُه عَ ْ
َكنْزَهُمَا رَحْمَ ًة مِ ْ
﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَ ْظهَرُوهُ وَمَا ا ْستَطَاعُوا لَهُ نَ ْقبًا﴾ (کهف)97 /18 :؛ ﴿الَّذِينَ كَاَنتْ َأعُْيُنهُمْ فِي ِغطَاءٍ
ن اِكْرِي وَكَانُوا ال يَسْ َتطِيعُونَ سَمْعًا﴾ (کهف.)101 /18 :
َع ْ
حفظ و حذف حروف درآیات باال ،معلول عوامل مختلف نحوی ،آوایی و معنایی است.
تألیف و تلفیق این عوامل ،سیر سخن را درمجموع آیات ،شیوهای شیوا بخشیده است .تأثیر عامل
آوایی در آیه  ،97مشهودتر است .در فعل آغاز آیه ،حرفِ «ت» حذفشده و در فعل پایانی ،این
حرف در جای خود قرار دارد .بدون شک ،تعویض مکان این دو فعل و بیان آیه بهصورت« :فَ َما
اسْتطَاعُوا أَنْ َیظْ َهرُوهُ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَ ْقبًا» ،از شیوایی سخن میکاست.
بافت آیات اخیر به ذوالقرنین اشاره دارد؛ کسی که با یک قوم در معرض خطر مرتبط است.
قومی که از آن نامبرده شد در معرض تهاجم و وحشیگری اقوامی وحشی بود که یأجوج و
مأجوج نامیده می شدند .اهالی آن قوم به ذوالقرنین پیشنهاد کردند شکافی را که قوم وحشی از
آن حملهور میشوند را ببندد .این شکاف میان دو کوه با قطعههای آهن مسدود و سپس مس
مذاب روی آن ریخته شد .در آیات باال ما دو فعل «اسطاع» و «استطاع» را میبینیم که هر دو با
حرف نفی «ما» نفیشدهاند و هر دو ،معنای نتوانستن را میرسانند .این دو فعل به دو مرحله از
بستن شکاف با آهن و سپس چسباندن قطعهها اشاره دارد .زبان عربی از طریق ساختواژی
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ترتیبی داده است تا اشاره به این دو مرحله حاصل شود :فعل اول «اسطاع» با حذف یک همخوان
که حرف تاء است و از نظر آواشناختی یک حرف صامت لثوی دارای سکت است ،تلفظ روان
یافته تا نشانگر این باشد که لبههای دیوار آهنی آنقدر صیقلی بود که مهاجمان قادر به باال رفتن
از آن نبودند .به بیانی دیگر ،روانی تلفظ ،هماهنگ با صیقلی بودن دیوارهای آهنی است .فعل
دوم «اسطاع» بدون هیچگونه جایگزینیِ آوایی بهکاررفته است .تلفظ این فعل خیلی سختتر
است و به روانیِ فعل اول نیست تا نشانگر این باشد که برای ارتش مهاجمان سخت بود که
دیوار آهنی را سوراخ یا از آن نفوذ کنند (عبدالرئوف ،1390 ،صص.)217-216
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