
 

كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀنامفصلدو 

 هفدهم ۀشمار، (1396) هفتمسال 

 

 1منشابوالفضل خوش

 چکیده
شده،  ادی زیآهنگ نو نظم کیفونوسمانت ،ییهمچون آوامعنا یریموضوع ارتباط لفظ و معنا كه از آن با تعاب

اط را ارتب نیاز مقوله زبان است، ا یامر میكه قرآن كراست. از آنجا  یدر مطالعات زبان نهیریمهم و د یمبحث

لفظ  انیكه م یااز نظر رابطه اتیاز آ ییها. در پژوهش حاضر گروهدید توانیمتن مقدس م نیدر ا یخوببه

 یدر قرآن، متناسب با معان نیآهنگ یهاجلوه ییدایشکل، پ نیتا بد اندشدهیها وجود دارد، بررسآن یو معن

الفاظ و عبارات قرآن، تکرار حروف،  ریو تأخ میتقد از حاالت کیاز نقش هر نیشود. همچن ییجویالفاظ پ

 سخن ات،یمتناسب با مفهوم آ نِیآهنگ یفضا جادیها در احذف و اضافه آن زیادغام و فکّ ادغام حروف و ن

 است. دهیگرد یبررس اتیآ یها با معانشده است و رابطه آن گفته

 قرآن. گ قرآن، لفظ و معنا، فونوسمانتیکزبان قرآن، نظم آهنواژگان كلیدی: 

  

                                                           

 khoshmanesh@ut.ac.irهتران/  . دانشيار دانشگاه1
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 مقدمه -1
زاییده خواصّ فیزیکی . مخارج حروف، شوندحروف با مخارج خود از هم تمیز داده می

آیند. همچنین نحوه همکاری و های مختلف دستگاه تکلم پدید میهستند و از همکاری بخش

ها متفاوت است. های مزبور با یکدیگر برای پدید آوردن حروف و ادای آنصل شدن بخشمت

ها شود، نیز نحوه و جهت آزاد شدن آننیرو و هوایی که برای تولید صدای این حروف آزاد می

توانند با موضوع معنا دهی الفاظ و در دستگاه تکلم، یکسان نیست و مجموع این موارد نمی

نظرات مربوط به میزان این ارتباط و تأثیر  ؛ هرچندارتباط باشدمده از حروف بیعبارات پدید آ

، آنچه مفید معناست و آنچه آدمی در فرهنگ لغات «کلمه حرفی»یکسان نیست. همچنین مفهوم 

زیولوژی است و با فی« کلمه آوایی»تر فرورفته که عبارت از گردد، در قالبی بزرگبه دنبال آن می

(. آندره ژاکوب در کتاب درآمدی almberg, 1974, p109-127یابد)رتباط میآواشناختی ا

به فلسفه زبان، از زبان و زندگی و نیز مقوله بیولوژیِ زبان گفته، سخن جالبی آورده است: 

فهم بودن زبان و تحلیلی واضح از آن، بحث فیزیک زبان و لزوماً  کاوش در باب مقوله قابل»

از اصل حسازد. این خود، بخشی از نظم نتایج قال اصوات را دخیل میفیزیک صوتی درباره انت

های های مربوط به ساختاربندیتر، شرایط فیزیکی فعالیتاصوات است؛ اما از این مهم

« است «ارگانیک»است، زیرا « بیولوژیک»، «فیزیک»صورت خاص است. این کارکردهای زبانی به

(Jacob, 1976, p115 .)های مورد بحث به سبب برآمدن از اندام« فیزیک»ر، دیگ عبارتبه

 کند.شناختی پیدا میبدن، جنبه زیست

ن، جاجان است. این وجود بیوجودی بی ،شودای که در داخل دفتر و کتاب نوشته میکلمه

یابد. سیستم آوایی در ضمن تبعیت از قوانین فیزیکی خود، با صورت صوتی و آوایی، حیات می

کلمه و مجموعه کاملی که  1«تعبیر»های زبان است. توان ترین مؤلفهونی و معنویمرتبط با در

 55-53، صص1426فیزیولوژی کالم نام دارد، در اصل مبتنی بر سیستم صوتی آن است )راجح، 

/21-Galichet, 1967, p20.)2 

                                                           

1. expression. 
ژيک صداهاي آواشناخيت و فيزيولو بندي کهنهبندي آکوستيکي صداهاي زبان بر طبقهاز ترجيح طبقه، . در ساليان اخري2

رده و ناکايف فش، يعين آواشناسي آکوستيکيشاره طالعات مربوط به موضوع مورداشده است. هرچند ازبان سخناين گفته

تواند صداهايي را که به حلاظ فيزيولوژيکي متفاوت بوده ويل داراي هويت آکوستيکي بندي آکوستيکي مياست اما طبقه

بدين نکته نيز بايد توجه داشت که در هر سو ميان دو روش  ،حالاي واحد قرار دهد. درعنيمشابه باشند را در طبقه

 (.69-68، صص1388، ماملربگ: نک) هايي نيز وجود دارداال مهاننديب
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 ـو بنا بر آنچه قانون فطرت و طبیعت است  ـدر سخِن قرآن، سیره و سنت پیامبر )ص( 

استفاده از حس شنوایی، جایگاهی مقدم بر حس بینایی دارد. به همین خاطر شاهد آن هستیم که 

تر از صورت صورت صوتیِ قرآن و روایات گوناگون آن در طول زمان، نقشی برتر و سریع

مکتوب در نشر و ترویج قرآن و رساندن آن در زمانی کوتاه به اقصا نقاط جامعه اسالمی ایفا 

این نوع از ترویج ارتباطی با نازل بودن سطح دانش و سواد مردم در آن روزگاران  کرده است.

منش، / خوش57-21، صص1391ندارد بلکه ناشی از امری طبیعی است )نک. لسانی فشارکی، 

مدار و محورِ بخش مهمی از اختالف قرائات و روایات (. 264-249و  190-183، صص1388

( و تسامح و تساهل نبوی 136-142، صص2010ها )غانم، یی آنهای آواقرآنی، مربوط به جنبه

های هسان روایت ورش از نافع، از جنببر بستر تدبیر حکیمانه اوست. بخشی از روایات مزبور، به

های موسیقی در سرزمینی همچون دیار مصر، سبب نفوذ و رواج آواییِ صرف فراتر رفت و زمینه

های لحنی و موسیقایی روایت ورش نک: نلسون، تی از ظرفیتگردید )برای دیدن اشاراسریع آن 

 (.92، ص1390

 خواص فیزیکی اصوات -2

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 

یعت فیزیکی متعلق به کیفیت موانع در کانال صوتی و حالت همس و جهر حروف است. طب

هد داست. دو عامل اخیر یعنی همس و جهر، طبیعت فیزیکی نهفته در هر صوت را تشکیل می

  (.47، ص2000)بریسم، 

صامت  حروف اند. در میانتقسیمهای مختلف قابلحروف بر اثر خاصیت فیزیکی به دسته

 چند گروه اصلی وجود دارد:  امکان تشخیص

 حروف انسدادی: ق، ک، گ، ت، د، ب، پ؛  -1

 شوند: حروف انقباضی که خود به چند گروه تقسیم می -2

 حروف سایشی مانند: ه، خ، ش، ژ، س، ز، ف و؛  -2-1

 حروف روان مانند: ل، ر؛  -2-2

 حروف غنّه یا خیشومی مانند: ن، م.-2-3

وس، هنگامی محس اثربخشیند تأثیری بر خواننده بگذارد. این تواهر دسته از این حروف می

 معنای سخن باشد. مؤثر و هنرمندانه خواهد بود که برآمده از ترکیبی موزون و متناسب با
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بوده  شناساناز دیرباز ترتیب ادای حروف در دستگاه تکلم مدّ توجه ادبا، آواشناسان و زبان

ء / هـ / ع / ح/ غ / خ / ک / ق / ض »ذکر کرده است:  گونهاست. سیبویه، ترتیب حروف را این

سینا ابن. «/ ج / ش / ی / ل / ر / ن / ط / د / ت / ص / ز / س / ظ / ذ / ث / ف / ب / م / و

ء / ا / هـ / ع / ح / خ/ غ / ق »قریب همین ترتیب را با جابجایی برخی از حروف آورده است: 

/ د / ث / ذ / ظ / ل / ر / ف / ب / م / ن / و / / ک / ج / ش/ ض / س/ ص / ز / ط / ت 

و تحلیلی میان دو قول اخیر  ؛ در این زمینه برای مقایسه163-150، صص2011سینا، )ابن« ی

جزری در کتاب اعتنای دیگر در این موضوع، قول ابن(. قول قابل19، صص1377نیا، نک: ستوده

ده است ای از حروف پیشنهاد کررا در ترتیب پارهالنشر فی القرائات العشر است، که اندکی تغییر

ها، موضوع مستقیم بحث ما نیست ترتیب (. پرداختن به اختالف202تا، صجزری، بیابن :)ر.ک

ها و اقوال های آوایی این سنجششود )درباره ظرفیتبه همین خاطر در ادامه بدان پرداخته نمی

ه باال با آنچه در دیگر زبانهای سامی وجود دارد ب بندیموجود و نیز سیر تاریخی و نسبت تقسیم

آنچه در این  (.86-81، صص1416/ هالل، 51-26، 19-14، صص2008ترتیب ر.ک: عبداهلل، 

هایی همانند هایی است که پیش روی ما قرار دارد. پرسشرسد پرسشبخش مهم به نظر می

سبتی میان این دو برقرار است؟ اینکه: ارتباط لفظ و معنا در قرآن کریم چگونه است و چه ن

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؟

ر یک بدو مقوله است تا هیچ ها باید گفت: هنر قرآن جمع میان هردر پاسخ به این پرسش

این است که  از امور شگفتی انگیز در سیاق»د. به گفته مصطفی صادق رافعی: دیگری غلبه نیاب

شود الفاظ آن در سیاق و ترتیب تابع معانی هستند پس از دقت دیگر چنین از یک نظر تصور می

د که آیباشند. دوباره این گمان منقلب گردیده به نظر مینماید که معانی آن پیرو الفاظ میمی

نی خود هستند و همواره این کشمکش فکری و تبدّل رای مادام که نظر و تعمق الفاظ منقاد معا

 صورت دوم و از صورت دوم بهانسان در قرآن باقی است، وجود دارد و از صورت اول به 

ه کند؛ و این معنا شبیجهت استقرار پیدا نمیگردد و فکر و نظر بر یکصورت اول منتقل می

یل به کدام متما روحی است که در تناسب کامل با یکدیگرند، هر جذبه و کشش متقابل میان دو

 (.49، ص1361)رافعی، « دیگری بوده و معلوم نیست تمایل کدامیک بیشتر از دیگری است

ها را در سخن های عاطفه، عقل، احساس و برترین کنش و واکنش مستمر میان آنهمو مقوله

ه در حقیقت وضعی، صوت نفَس است و صوت کلم»دهد: گونه مورد توجه قرار میقرآن این

گانه است که در ترتیب و نظم کالم بلیغ و ارتباط بین لفظ و نفس اولین صوت از اصوات سه
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معنی در افاده مقصود ناگریز از آن هستیم؛ و آن برآمده از تنظیم حروف و حرکات و مخارج 

اراده و عواطف انسانی است.  حروف و موقعیت حروف کلمات و ارتباط آن با معانی و نیز مظهر

اند از: صوت عقل و صوت حس. صوت گانه مورداشاره، عبارتدو صوت دیگر از اصوات سه

رشته معانی و مقاصد است که مخاطب آن را از تعبیرات مختلف و جمل عقل عبارت از یک

 تآید. صوکند و خالصه کالم و معنی اجمالی سخن به شمار میمربوط به یکدیگر کشف می

حس عبارت از تعبیرات گوناگون و معانی تفصیلی است که در افاده معنی و مقصود با دقایق و 

واسطه این صوت است و هراندازه که این جنبه شود و اهمیت کالم بهکاربرده میلطایف فنی به

 منزله روح کالم است وشود. جنبه مورداشاره، بهاز کالم رعایت گردد، بر بالغت آن افزوده می

اساس اعجاز مبتنی بر چنین روحی است که درجه کامل آن مختص به قرآن است و نظیر آن در 

 (.172-171، صص1361)رافعی، « شودکالم دیگران دیده نمی

توان در مواضع مختلف قرآن بررسی کرد و رابطه میان لفظ و معنی را این موضوع را می

ان لفظ و معنی و آهنگ و مفهوم هجده سوره از ای به بررسی ارتباط میسنجید. نگارنده در مقاله

-187، صص1394منش، قرآن کریم پرداخته است )برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک: خوش

ای پرداخته خواهد های مختلف آیه(. در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع در قالب گروه208

خلق فضاهای آهنگین  های قرآنی درشد و نقش تغییرات پدید آمده در چینش حروف و آیه

 موردتوجه قرار خواهد گرفت.

 هاگروهی از آیه فضای عمومی -3

های موسیقایی خاصی متناسب با ها و جلوهدر میان آیات و عبارات قرآنی، گاهی به طنین

خوریم. این تغییر آهنگ بدین شکل است که همگام با تغییر مفاهیم در یک مضمون آیات برمی

پدید آمده از ترکیب و چینش حروف آیات نیز متناسب با مضامین موجود یا چند آیه، موسیقی 

کند. تغییرات یادشده گاه در یک سوره در قالب آهنگ متفاوتی که یک یا دو آیه از سایر تغییر می

های تغییر در گروه های طالق و محمد( و گاه ایندهد )نک: سورهآیات دارند خود را نشان می

 کند.نمایی میوهای جلمتعدد چند آیه

سه بار  آیه دارند چنین حالتی 19و  11، 8های تکاثر، عادیات و علق که به ترتیب در سوره

داده است. در سوره زلزال، انشقاق، انفطار، تکویر، نبأ، مرسالت، معارج، حاقه و واقعه که  رخ

شوند امت آغاز میهاست ابتدا سور با ذکر یا وصفی درباره قیقیامت یکی از موضوعات اصلی آن

های دنیوی اقوام پیشین و مانند آن، و سپس آهنگ هر سوره برای شرح وقایع قیامت، عذاب
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های شاخص در این زمینه است که موضوع تغییر جمله سوره کند. سوره فجر نیز ازتغییر می

گرفته است )برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک: خوش آهنگش در جای دیگر مورد بررسی قرار

 (.203-201، صص1394نش، م

ِاْكُر َرْحَمِت َربِ َك َعْبَدُه َزَكِريَّا ِإْا ﴿گذرانیم: های آغازین سوره مریم را از نظر میدر اینجا آیه

َُ َربِ  ِإنِ ي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِ ي َو اْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا َو َلْم َأُكْن ِبُد َِْفيًّا َقا  ﴾ِئَك َربِ  َشِقيًّااَعَناَدي َربَُّه ِنَداًء 

در این آیات، سخن از زادن فرزندانی به اِنعام و فضل الهی در بسترهای نومیدی  .(4-2مریم/ )

یاالنبیای بنهای این خشکی، اشتعال آتش پیری در سر شیخو خشکی است. از جمله نشانه

و وارثان  نیاسرائیلی که حامالن تاریخی تحقیر فرعواسرائیل است؛ و آن خشکی و قسوت بنی

ور با باشند. فرزندان مزبها و استکبار او از ایام مصر در بستر فساد و طغیان است میطلبیزیاده

لقدس اشوند. فیض روحدستگیری الهی از مرد و زنی پیر و نازا و نیز از زنی بدون شوهر زاده می

ریشه با یحیی هم»بخورد:  ها با مقوله حیات پیوندکند تا فرزندانی زاده شوند که نام آنمدد می

نشانه این جریان جدید حیات جسمانی و روحانی نیز، «. ریشه با عیشحَیَو و حیات و عیسی هم

ْن فناَداَها مِ ﴿ جریان آب در زمین بایر و سر برآوردن رطب تازه از نخل تکیده و خشکیده است:

َلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا َفُكِلي ا َوُهزِ ي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَتْحِتَها َأال َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِريًّ

ِِمَّا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشرِ َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِ ي َنَذْرتُ ِللرَّْحَمِن َصْوًما َفَلْن ُأ  ﴾لِ َم اْلَيْومَ ِإْنِسيًّاَكَواْشَرِبي َوَقرِ ي َعْيًنا َف

 (.26-24/ 19)مریم: 

ود. ریابد. در این بخش، سخن از کفر و شرک میاما بخش پایانی سوره، فضایی دگرگونه می

القدس که باید زینت حیات دنیا و بندگی در آن باشد، مبدل به زادورود و فرزند و فیض روح

های کبر و کفر شده و کار تا نسبت دادن فرزند به خدای سبحان کشیده است. الجرم، آهنگ مایه

-88گراید و این شدت در آیات شدت و خشونتی از این نوع میت از آن نرمیِ آغازین، بهآیا

 رسد: که سخن از نسبت دادن فرزند به خداست، به اوج خود می 90

َُ ألوَتَينَّ َماال َوَوَلًدا َأطََّلَع اْلَغْيَب َأِم اتََّخَذ ِعْنَد ا﴿ رَّْحَمِن َعْهًدا َكلال لَأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقا

ُُ َوَيْأِتيَنا َفْرًدا َواتََّخُذوا ِمْن ُد ُُ َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّا َوَنِرُثُه َما َيُقو ِن اللَِّه آِلَهًة وَسَنْكُتُب َما َيُقو

ا َأْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلی دًّا َأَلْم َتَر َأنَِّلَيُكوُنوا َلُهْم ِعزًّا َكلال َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدِتِهْم َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِض

الرَّْحَمِن َوْفًدا َوَنُسوُق  یاْلَكاِفِريَن َتُؤزُُّهْم َأزًّا َفلال َتْعَجْل َعَلْيِهْم ِإنََّما َنُعدُّ َلُهْم َعدًّا َيْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقنَي ِإَل

الرَّْحَمُن  ِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإال َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا َوَقاُلوا اتََّخَذَجَهنََّم ِوْرًدا ال َيْم یاْلُمْجِرِمنَي ِإَل

ُُ َهدًّ ا َأْن َدَعْوا ِللرَّْحَمِن َوَلًداَ َقْد ِجْاُتْم َشْيًاا ِإدًّا َتَكاُد السََّماَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ االْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَبا
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ْبًداَ َقْد َلًدا َوَما َيْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواالْرِض ِإال آِتي الرَّْحَمِن َعَو

ِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم اَأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ِِنََّما َيسَّْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبشِ َر ِبِه اْلُمتَِّقنَي َوُتْنِذَر ِبِه َقْوًما ُلدًّا َوَكْم َأ ْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن َهْل الرَّْحَمُن ُودًّا َف

 (98-77/ 19 )مریم: ﴾ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْكًزا

« وطهب»ایع توفان نوح و داستان قتصویر هنری قرآن در چهار آیه ذیل که مروری سریع بر و

 توجه است: وی دارد، قابل

اْلُجوِديِ   یَو ِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َو َيا َسَماُء َأْقِلِعي َو ِغيَض اْلَماُء َو ُقِضَي األْمُر َو اْسَتَوْت َعلَ ﴿

َُ َربِ  ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َو ِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ و َو ِقيَل َأْنَت َ ُبْعًدا ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي َو َناَدی ُنوٌح َربَُّه َفَقا

َُ َيا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفلال َتْسَأْلِني َما َل َس َلَك ِبِه ِعْلٌم ْيَأْحَكُم اْلَحاِكِمنَي َقا

َُ َربِ  ِإنِ ي َأُعوُا ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َو ال َتْغِفْر ِلي ِإ ِإنِ ي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلنَي َقا

َعَلی ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َو  اٍت َعَلْيَك وَ وَ َتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِريَن ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَسلالٍم ِمنَّا َو َبَركَ 

 (.48-44/ 11)هود:  ﴾ُأَمٌم َسُنَمتِ ُعُهْم ُثمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا َعَذاٌب َأِليٌم

ا ر« َقالَ»دو « قِیلَ»شوند و این دو آغاز می« قِیلَ»در آغاز و انجام خود با باال چهار آیه پیاپی 

از حفره حرفِ « ح»فروافتادن ناگهانی حرفِ « یَا نُوحُ اهْبِطْ»، قسمت 48گیرند. در آیه برمی در

 شود.احساس می« ه»

است. یعنی هنگام ادای این حرف، تارهای « ُبحّه»از حروف حلقی و دارای ویژگی « ح»حرف 

در عین انقباض تارهای « ح»رسد. حرف شوند و صدایی گرفته به گوش میصوتی فشرده می

افتد که حرفی مهموس، دارای رخوت، انفتاح، استفال ساکن می« ه»حرف  حنجره به ناگاه بر روی

را در مرتبه حرفی ضعیف، بلکه « ه( »144، 1376اضافه صفت اخفاست )ابن جزری، به

در گوش شنونده تداعی را « هبوط»همه حالت، دهد و اینترین حرف عربی قرار میضعیف

 کند.می

 تأخیر الفاظ و عبارات و تقدیم -4

رز با دهد. نمونهتأخیر رخ می و گاهی برای رعایت شیوایی کالم، در عبارات قرآنی تقدیم

/ 1)حمد:  ﴾َماِلِك َيْوِم الدِ يِن ِإيَّاَك َنْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنُي﴿: توان دیدحمد می این مورد را در سوره

نعُبدُک و »ت. اصل سخن (. در آیه پنجم این سوره، ضمیر مفعولی بر فعل مقدم شده اس4-5
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بوده است، اما ضمیر منفصل تبدیل به ضمیر متصل شده و بر فعل تقدم یافته است. « نستعینُک

زده این حالت، آهنگ سخن را موزون ساخته و البته تحصیل حکمت دیگری را نیز در سخن رقم

ت کرده زپیش تثبیااست. تقدیم ضمیر، انحصار معبود را در راز و نیاز و یاری جستن از او بیش

 و بر اهمیت تأکید آن، افزوده است.

 َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك َو َوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك الَِّذي َأْنَقَض َظْهَركَ  ﴿ای دیگر در سوره شرح: نمونه

 (4-1/ 94)شرح:  ﴾َو َرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك

را ندارد. بر اساس همین  فعولمروشن است که در حالت عادی، جار و مجرور حق تقدم بر 

آمد، اما برای می« أَلَمْ نشْرحْ صدَْرکَ لَک»صورت بایست بهقاعده در آیه نخست، اصل سخن می

 صورت فعلی آن آورده شده است.ایجاد، موسیقی درونی و برونی موزون، آیات به

د رعایت شده های مختلف و در بیشتر موارصورتدر قرآن کریم به« آخرت»بر « دنیا»تقدم 

 در:  است؛ از آن جمله

 َلی َأَشدِ  اْلَعَذابِ ِْْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َو َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإ ...َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َاِلَك ِمْنُكْم ِإال﴿

َِْرِة... ِفي الدُّْنَيا َو﴿؛ (85/ 2بقره: ) ﴾وَ َما اللَّهُ ِبَغاِفلٍ َعمَّا َتْعَمُلوَن َلُهمُ اْلُبْشَری ﴿؛ (220/ 2)بقره:  ﴾اال

َِْرِة ِفي االوَلی َو َو ُهَو اللَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َلُه اْلَحْمُد ﴿؛ (64/ 10یونس: ) ﴾ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َو ِفي اال

َِْرِة  ؛ (70/ 28)قصص:  ﴾َو َلُه اْلُحْكُم َو ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن اال

ْرِض َفاْنُظُروا ْل ِسرُيوا ِفي االِه َيِسرٌي ُقَيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ِإنَّ َاِلَك َعَلی اللَّ َأَوَلْم﴿

َِْرَة ِإنَّ اللََّه َعَلی ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ُيَعذِ ُب َمْن  َشاُء َو َيْرَحُم َمْن َيَكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَُّه ُيْنِشُئ النَّْشَأَة اال

َُ ِإنََّما اتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْوَثاًنا َمَودََّة َبْيِنُكْم   ي اْلَحَياِة الدُّْنَيا ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمةِ ِفَيَشاُء َو ِإَلْيِه ُتْقَلُبوَن...َو َقا

/  29: )عنکبوت ﴾يَنَمْأَواُكُم النَّاُر َو َما َلُكْم ِمْن َناِصِرَيْكُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض َو َيْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعًضا َو 

19-25). 

اما این ترتیب در مواردی به دلیل همگامی با آهنگ آیه، عبارت یا بافت آهنگین سوره برعکس 

 شده است؛ مانند: 

ِْ  یَو الضَُّحی َو اللَّْيِل ِإَاا َسَجی َما َودََّعَك َربَُّك َو َما َقَل﴿ َْْيٌر َلَك ِمَن االوَو َللال َو َلَسْوَف  َلیَرُة 

َِْرُة وَ االوَلیْنَساِن َما َتَمنَّی َفِللَِّه َأْم ِللال﴿؛ (5-1/ 93)ضحی:  ﴾ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضی ْم ِمْن َو َك اال

/ 53)نجم:  ﴾َشاُء َو َيْرَضیُه ِلَمْن َيَمَلٍك ِفي السََّماَواِت ال ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيًاا ِإال ِمْن َبْعِد َأْن َيْأَاَن اللَّ 

24-26). 
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از « آخرت»داده و تأخِّر « أخْرَى»جای خود را به صفت « ُةآخِرَ»در ادامه همین آیات، صفت 

 َو َأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َو َأْبَكی َو َأنَُّه ُهَو َأَماَت َو َأْحَيا َو َأنَُّه﴿همچنان رعایت شده است؛ مانند آیه: « دنیا»

 ﴾ َأنَُّه ُهَو َأْغَنی وَ َأْقَنیوَ  االْخَریَخَلَق الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َو االْنَثی ِمْن ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنی َو َأنَّ َعَلْيِه النَّْشَأَة 

 (.48-43/ 53)نجم: 

 وتأخیر در دو آیه زیر پدید آمده، مشهود است: شیوایی و نظمی که از رهگذر تقدیم

َُ اْلِكَتاَب الَِّذيَو َما َقَدُرو﴿ َُ اللَُّه َعَلي َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن َأْنَز  ا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإْا َقاُلوا َما َأْنَز

 ؛ (91/ 6)انعام:  ﴾ِللنَّاِس َتْجَعُلوَنُه َقَراِطيَس ُتْبُدوَنَها َو ُتْخُفوَن َكِثرًيا ُنوًرا َو ُهًديَجاَء ِبِه ُموَسي 

وا َو الرَّبَّاِنيُّوَن َو ُدَيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن َها ُهًدي َو ُنوٌرَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ِإنَّا َأْن﴿

 (44/ 5)مائده:  ﴾ْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء...اال

یه نخست و ترتیب معکوس آن در آیه بعد موجب روانی آهنگ و ترتیب نور و هدی در آ

ای دیگر را با در نظر داشتن آهنگ سیاق آیات و فواصل آیاتِ شیوایی بیشتر کالم است. نمونه

 دو سوره بنگریم: 

 َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َو َعَصُوا ٍذَيْوَمِا َو ِجْاَنا ِبَك َعَلی َهُؤالِء َشِهيًداَفَكْيَف ِإَاا ِجْاَنا ِمْن ُكلِ  ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد ﴿

َُ َلْو ُتَسوَّی ِبِهُم االْرُض َو ال َيْكُتُموَن اللََّه َحِديًثا  (42-41/ 4)نساء:  ﴾الرَُّسو

زَّْلَنا َعَلْيَك َو َن ُؤالِءَو ِجْاَنا ِبَك َشِهيًدا َعَلی َهَو َيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهْم ﴿

ُِ َو االلََّه َيْأُمُرِلْلُمْسِلِمنَي ِإنَّ ال یاْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِ  َشْيٍء َو ُهًدى َو َرْحَمًة َو ُبْشرَ  ْحَساِن َو ِإيَتاِء  ِباْلَعْد

 .(90-89/ 16)نحل:  ﴾ْم َتَذكَُّروَنِاي اْلُقْرَبی َو َيْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّك

و شاهد بودن بر امم، در دو سوره دیگر، البته با نگاهی متفاوت و نیز دو « شهید»موضوع 

 آهنگ مختلف آمده است. این آیات مبارکه عبارتند از: 

ُُ َع ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلی النَّاِس َو َيُكوَنَو َكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ﴿ َو َما  َلْيُكْم َشِهيًداالرَُّسو

َُ ِممَّْن َيْنَقِلُب َعَلی َعِقَبْيِه   ِإْن َكاَنْت َلَكِبرَيًة ِإال َوَجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكْنَت َعَلْيَها ِإال ِلَنْعَلَم َمْن َيتَِّبُع الرَُّسو

 ؛ (143/ 2)بقره:  ﴾ِإََماَنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم َعَلی الَِّذيَن َهَدی اللَُّه َو َما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع

َجاِهُدوا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو اْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن َو﴿

َو َسمَّاُكُم ْم َو َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِ يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُك

ُُ َشِهيًدا َعَلْيُكْم َو َتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلی النَّاِساْلُمْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َو ِفي َهَذا  َأِقيُموا الصَّلالَة َف ِلَيُكوَن الرَُّسو
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( )برای 78-77/ 22ج: )ح ﴾َكاَة َو اْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلی َو ِنْعَم النَِّصرُيَو آُتوا الزَّ

 . (99-86، 1391منش، اطالعات بیشتر نک: خوش

تلف های مخبینیم که در چهار دسته آیات اخیر، عبارات مربوط به شهید و شهدا به صورتمی

 با سیاق موسیقایی سوره است.  آمده و هر صورت متناسب

کند. برای ذکر آید؛ اما گاهی جای وضع منادا تغییر میطور طبیعی در اول جمله میمنادا به

 هایهای حضرت موسی )ع( مواردی مناسب برای تحلیل هستند. خطابهای منادا، داستاننمونه

سان حضرت موسی م بههایی خاص است. هیچ پیامبری در قرآن کریموسی )ع( در قرآن، خطاب

نشده است. خطاب از سوی خدا، خطاب  های مختلف خواندهگونه به خطاب)ع(، با نام خود این

هایی اسرائیل و خطاب از سوی فرعون و فرعونیان که گاه با عتاب و گاه با مسئولیتاز سوی بنی

 هاست.دست خطاب این ساز و سنگین همراه است مواردی ازسرنوشت

سوی او آمده، نکات های مختلفی که بههای حضرت موسی )ع( و از جمله خطابندر داستا

ها نیست. آنچه در اینجا آمده، مروری مهمی نهفته است که این مقاله محل مناسبی برای شرح آن

آیات زیر  ها است. درتأخیر و تأثیر آن و های حضرت موسی )ع( از حیث تقدیمبر خطاب

 شود: اب دیده میحضور منادا در آغاز خط

ِإنَُّه  یَفَلمَّا َجاَءَها ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َو َمْن َحْوَلَها َو ُسْبَحاَن اللَِّه َربِ  اْلَعاَلِمنَي َيا ُموسَ ﴿

ا َو َلْم ُيَعقِ ْب َيا ُموَسی الَتَخْف ی ُمْدِبًرَأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َو َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ َولَّ 

 .(10-8/ 27نمل: ) ﴾ِإنِ ي الَيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن

َُ َنَعْم َو ِإنَُّكْم َلِمَن﴿ وا ْلُمَقرَِّبنَي َقاُلا َو َجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن َقاُلوا ِإنَّ َلَنا ألْجًرا ِإْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغاِلِبنَي َقا

َُ َأْلُقوا َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُينَ النَّاسِ  یَيا ُموَس  اْسَتْرَهُبوُهْم َوِإمَّا َأنْ ُتْلِقيَ وَ ِإمَّا َأنْ َنُكونَ َنْحنُ اْلُمْلِقنيَ َقا

َِِاا ِهَي َتْلَقُف / 7)اعراف:  ﴾ْأِفُكوَنَما َي َو َجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم َو َأْوَحْيَنا ِإَلی ُموَسی َأْن َأْلِق َعَصاَك َف

113-117). 

سوره طه،  گاهی ممکن است تأخیر منادا از موضعش سخن را شیواتر سازد. آهنگ سنگین

وِدِه َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُن﴿غیر از آیه  ـای بارز در این راستا است. تمام آیات این سوره نمونه

« توالی و تکرار حروف»( که در ادامه سخن و ذیل عنوان 78/ 20)طه:  ﴾ْمَفَغِشَيُهمْ ِمنَ اْلَيمِ  َما َغِشَيُه

های زیر، خطاِب شوند؛ چنانکه در سیاقختم می« آ»به مصوّت  ـآید از آن صحبت به میان می

 شود: در آخر آیات دیده می« یا موسی»
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َُ ال ُموَسیَو َهْل َأَتاَك َحِديُث ﴿ يُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍس ُكُثوا ِإنِ ي آَنْسُت َناًرا َلَعلِ ي آِتْهِلِه اْمِإْا َرَأی َناًرا َفَقا

َْْلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِب َيا ُموَسیَأْو َأِجُد َعَلی النَّاِر ُهًدی َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي  اْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوی ِإنِ ي َأَنا َربَُّك َفا

َْْتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُي ِري ِإنَّ السَّاَعَة وَحی ِإنَِّني َأَنا اللَُّه ال ِإَلَه ِإال َأَنا َفاْعُبْدِني َو َأِقِم الصَّلالَة ِلِذْكَو َأَنا ا

ِْْفيَها ِلُتْجَزی ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعی َفلال َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن ال ُيْؤِمُن ِبَها َو اتََّبَع  َواُه َفَتْرَدی َو َهآِتَيٌة َأَكاُد ُأ

َُ ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَُّأ َعَلْيَها َو َأُهشُّ ِبَها َعَلی َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآ َيا ُموَسیا ِتْلَك ِبَيِميِنَك َم َْْری َقا ِرُب ُأ

َُ َأْلِقَها  َِِاا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعی َيا ُموَسیَقا  .(20-9/ 20)طه:  ﴾َفَأْلَقاَها َف

َُ َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُم﴿ َْْری ِإْا َأْوَحْيَنا ِإَلی ُأمِ َك َما ُيوَقا َحی َأِن وَسی َو َلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأ

ُْْذُه َعُدوٌّ ِلي َو َعُدوٌّ َلُه  َو َأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيمِ  َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ ِبالسَّاِحِل َيْأ

ُُ َهْل َأُدلُُّكْم َعلَ  ُْْتَك َفَتُقو ُلُه َفَرَجْعَناَك ِإَلی ُأمِ َك َكْي َتَقرَّ َمْن َيْكفُ  یِمنِ ي َو ِلُتْصَنَع َعَلی َعْيِني ِإْا َتْمِشي ُأ

ِننَي ِفي َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْاَت ِسَعْيُنَها َو ال َتْحَزَن َو َقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِ  َو َفَتنَّاَك ُفُتوًنا َفَلِبْثَت 

ُْوَك ِبآَياِتي َو ال َتِنَيا ِفي ِاْكِري اْاَهَب َيا ُموَسی َعَلی َقَدٍر ا ِإَلی َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي اْاَهْب َأْنَت َو َأ

 .(43-36 /20)طه:  ﴾ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغی

َُ َر﴿ َُ َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسی َقا َُُقا َُ َفَما َبا َْْلَقُه ُثمَّ َهَدی َقا  اْلُقُروِن بَُّنا الَِّذي َأْعَطی ُكلَّ َشْيٍء 

َُ ِعْلُمَها ِعْنَد َربِ ي ِفي ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َربِ ي َو ال َيْنَسی  .(52-49/ 20)طه:  ﴾االوَلی َقا

رجایی است که هم ددر آغاز آیه آمده است که آن« َیا ُموسَى»بار خطاِب در این سوره، یک

ُلوا َيا َقا﴿کنند: کلمات خاص آیه، آهنگ مطلوب را تأمین و نیاز به چنین تقدیمی را برطرف می

 (65/ 20)طه:  ﴾ُموَسی ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي َو ِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقی

در آنجا صورت مؤخر آمده است. نام موسی )ع( در موضعی دیگر از سوره طه، همچنان به

 صورت فاعل است و باید بر اساسصورت منادا نیست، بلکه این نام بهنام حضرت موسی )ع( به

قواعد عربی، بر مفعول خود مقدم باشد، اما برخالف قاعده، فاعل پس از مفعول آمده است: 

ِْيَفًة ُموَسی﴿ صورت بایست به(. ترتیب اصلی کلمات می67/ 20)طه:  ﴾َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه 

 بود.می« َفَأْوَجَس ُموَسی ِخيَفًة ِفي َنْفِسِه»

م ی باشد که بر اساس آن، اساگونهگاهی ممکن است اقتضای فضای موسیقایی یک سوره به 

 منادا و حرف ندا در وسط جمله بیاید: 
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ُْ َبِني ِإْسَراِئيَل ِإْا َج﴿ َُ َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِ ي الُظنَُّك اَءُهْم َفَو َلَقْد آَتْيَنا ُموَسی ِتْسَع آَياٍت َبيِ َناٍت َفاْسَأ َقا

َُ َهُؤالِء ِإال َربُّ السََّماَواِت َو االْرِض َبَصاِئَر َو ِإنِ ي الُظنَُّك َي َيا ُموَسی َُ َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَز ا َمْسُحوًرا َقا

 (103-101/ 17)اسراء:  ﴾َرْقَناُه َو َمْن َمَعُه َجِميًعاِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا َفَأَراَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن االْرِض َفَأْغ

ا ُموَسی َفاْسَأْل َبِني ِإْسَراِئيَل ِإْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن َي»صورت: ترتیب سخن باال در اصل به

به این  تتوانساست و اگر تأخیری از نوع تأخیرهای باال مدّ نظر بود، می «ِإنِّي ألُظنَُّك َمْسُحورًا

اما در  .«َفاْسَأْل َبِني ِإْسَراِئيَل ِإْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي ألُظنَُّك َمْسُحوًرا َيا ُموَسی»شکل بیاید: 

هیچ یک از این دو حالت ـ با وجود تطابقی که با عرف صیاغت جمله در عربی دارد ـ سخن، 

ُْ َبِني ِإْسَر﴿م این گونه اتخاذ کرده است: یابد که قرآن کریشیوایی را نمی آن شیوه اِئيَل ِإْا َفاْسَأ

َُ َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِ ي الُظنَُّك َيا ُموَسی َمْسُحوًرا  (101/ 17)اسراء:  ﴾َجاَءُهْم َفَقا

آید و در همین حالت در مورد فاعل جمله نیز وجود دارد. فاعل در جمله فعلیه، در آغاز می

آید، مگر بر شود. به طور عادی فاعل مقدم بر مفعول نمیر ظاهر میجمله اسمیه در نقش خب

تواند ضرورتی موسیقایی باشد. موسی که فاعل حسب ضرورتی که آن ضرورت در اینجا می

 مقدم داشته شده است: « ِخيَفًة»است در اینجا بر مفعول « أَوْجَسَ»فعل 

ُكُم اْلُمْثَلی ُيْخِرَجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِهَما َو َيْذَهَبا ِبَطِريَقِت َقاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأْن﴿

 َو ِإمَّا َأْن َنُكوَن َيَفَأْجِمُعوا َكْيَدُكْم ُثمَّ اْئُتوا َصفًّا َو َقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلی َقاُلوا َيا ُموَسی ِإمَّا َأْن ُتْلِق

َُ َمْن َأْلَقی َِِاا ِحَباُلُهْم َو ِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعی َفَأْوجَ  َأوَّ َُ َبْل َأْلُقوا َف َس ِفي َنْفِسِه َقا

 .(67-63/ 20)طه:  ﴾ِْيَفًة ُموَسی

 همچنین آیات ذیل را در این دو سیاق آهنگی بنگریم: 

َُ َوَكاَنَردَّ اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْي َو﴿ َْْيًرا َوَكَفی اللَُّه اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتا  اللَُّه َقِويًّا َعِزيًزا ِظِهْم َلْم َيَناُلوا 

َُ الَِّذينَ َظاَهُروُهمْ ِمنْ َأْهلِ اْلِكَتابِ ِمنْ َصَياِصيِهمْ َوَقَذفَ ِفي ُقُلوِبِهمُ الرُّْعبَ َفِريًقا َتْقُت ونَ َوَتْأِسُروَن لُ َوَأْنَز

 ﴾يًرايًقا َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرًضا َلْم َتَطُاوَها َوَكاَن اللَُّه َعَلی ُكلِ  َشْيٍء َقِدَفِر

 (.27-25/ 33)احزاب: 

َِْرِة َفلال ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوال﴿ ُهْم ُيْنَصُروَن َوَلَقْد آَتْيَنا  ُأوَلِاَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباال

اْلُقُدِس َأَفُكلََّما  ُموَسی اْلِكَتاَب َوَقفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُُّسِل َوآَتْيَنا ِعيَسی اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِ َناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح

ٌُ ِبَما ال َتْهَوی َأْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفرِ  ُلوَن َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُهُم يًقا َكذَّْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتَجاَءُكْم َرُسو

 (.88-86/ 2)بقره:  ﴾اللَُّه ِبُكْفِرِهْم َفَقِليلال َما ُيْؤِمُنوَن
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سوره احزاب  27روشن است که برای رعایت سیاق آهنگی، دو مفعول جمله در آیه 

؛ ا تقدیم بر فعل و یکبار دیگر به حالت عادی و متأخر از فعل آمده استیکبار ب َفِريًقا...َو... َفِريًقا()

 اما در سوره بقره، همین دو به جهت رعایت آهنگیِ متفاوتِ سوره، مقدم بر دو فعل آمده است.

 و تأخیر الفاظ و عبارات قرآن، تنها برایشود که موضوع تقدیم مجدداً بر این نکته تأکید می

ود، بهرچند اگر تنها چنین نیز می ـنیست، شناختی زیبابیف یک قضیه خلق آهنگ قرآن و صر

های سخن قرآن، قرین حکمت بالغه بلکه این جنبه همانند دیگر جنبه ـبود معقول و مقبول می

و تأخیر الفاظ و عبارات قرآنی های بیشتر در مورد تقدیم خداوندی است )برای مشاهده نمونه

 (.1389نک: توحیدلو، 

ها وجود ندارد. اگر در چنین جایی آنای است که امکان جابهاهی نیز چینش الفاظ به گونهگ

یباً در تمام بیند. این حالت تقرمواردی تعویض مکانی اتفاق بیافتد، روانی و شیوایی آیه آسیب می

ند و اها الفاظ عطف به یکدیگر شدهای از نقاط که در آنقرآن وجود دارد. این مساله در پاره

جایی الفاظ به عنوان یک امکان قابل بررسی است، مشهودتر است مانند آیه: موضوع جابه

َو َكاُنوا َقْوًما  اَفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َو اْلَجَراَد َو اْلُقمََّل َو الضََّفاِدَع َو الدََّم آَياٍت ُمَفصَّلالٍت َفاْسَتْكَبُرو﴿

(. اگر در این آیه، جای اسمای عطف شده با اسمی دیگر عوض شود، 133/ 7)اعراف:  ﴾ُمْجِرِمنَي

آهنگ و شیوایی کالم آسیب خواهد دید. قریب به حالت باال را در ترتیب اسمای حسنای الهی 

 بینیم: در آیه زیر نیز می

ِذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو َمُن الرَِّحيُم ُهَو اللَُّه الَُّهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْح﴿

ُكوَن ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق ِراْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّلالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبِ ُر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْش

)حشر:  ﴾ِكيُمُيَسبِ ُح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواالْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَح یُحْسنَ اْلَباِرُئ اْلُمَصوِ ُر َلُه االْسَماُء اْل

59 /22-24.) 

صورت نوح، عاد و ثمود است. بخصوص تقدیم آیات زیادی ترتیب آمدن اقوام پیشین، به در

 های زیر است: عاد بر ثمود که بسیار مشهود است؛ از آن جمله، نمونه

َْاُف َعَلی ْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلَلَقْد َأ﴿ َُ َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ِإنِ ي َأ ْيُكْم َعَذاَب َقْوِمِه َفَقا

َُ َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَف َْاُهْم ُهوًدا َقا  َتتَُّقوَن...َو ِإَلی لالَيْوٍم َعِظيٍم...َو ِإَلی َعاٍد َأ

َُ َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِ َنٌة ِمْن َْاُهْم َصاِلًحا َقا بِ ُكْم َهِذِه َناَقُة َر َثُموَد َأ
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َُْذُكْم َعَذاٌب َأِلياللَِّه َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه َو ال َتَمسُّوَها ِب -59/ 7)اعراف:  ﴾ٌمُسوٍء َفَيأ

73). 

 و یا این ترتیب نسبتاً کامل در سوره توبه: 

َن َو َأَلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقْوِم ُنوٍح َو َعاٍد َو َثُموَد َو َقْوِم ِإْبَراِهيَم َو َأْصَحاِب َمْديَ ﴿

/ 9)توبه:  ﴾ُموَنْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيِ َناِت َفَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم َو َلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلاْلُمْؤَتِفَكاِت َأَتْتُه

70). 

 و همچنین سوره هود: 

َْاُهْم ُهوًدا َقا﴿  َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ََُو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلی َقْوِمِه ِإنِ ي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي...َو ِإَلی َعاٍد َأ

َُ َيا َقْوِم اْعُبدُ  َْاُهْم َصاِلًحا َقا ا اللََّه َما َلُكْم ِمْن وَما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ِإْن َأْنُتْم ِإال ُمْفَتُروَن...َو ِإَلی َثُموَد َأ

نَّ َربِ ي َقِريٌب ُمِجيٌب...َو َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإ ِإَلٍه َغْيُرُه ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن االْرِض َو اْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها

ْمُر ِفْرَعْوَن َأ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسی ِبآَياِتَنا َو ُسْلَطاٍن ُمِبنٍي ِإَلی ِفْرَعْوَن َو َمَلِاِه َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن َو َما

 .(97-25/ 11)هود:  ﴾ِبَرِشيٍد

آیات ذیل، همان  زند. مثالً اگر بخواهیم دری نظم سخن ترتیب دیگری را رقم میاما گاه 

های عاد و ثمود را به همین صورت )عاد و ثمود( رعایت کنیم، نظم همیشگی و ترتیب ذکر نام

 شود: از روانی و شیوایی سخن کاسته می

ُكوا ِبالطَّاِغَيِة ذََّبْت َثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقاِرَعِة َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلاْلَحاقَُّة َما اْلَحاقَُّة َوَما َأْدَراَك َما اْلَحاقَُّة َك﴿

 (.6-1/ 69)حاقه:  ﴾َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة 

﴿ْْ  ُلوطٍ َو َأْصَحابُ االْيَكِة َواُنَكذََّبتْ َقْبَلُهمْ َقْومُ ُنوحٍ وَ َأْصَحابُ الرَّسِ  وَ َثُموُد وَ َعادٌ وَ ِفْرَعْوُن وَ ِإ

َْْلٍق  ُِ َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن  )ق:  ﴾ِديٍدَجَو َقْوُم ُتبٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق االوَّ

50 /12-15). 

ت ه صورتی اسشده، اما چینش نام اقوام ب زیر ترتیب اصلی نوح، عاد و ثمود حفظ در نمونه

ذکر است که در  که با آهنگ سرد و سنگین سوره ص کامالً هماهنگ است. این نکته نیز قابل

ون، یا اند، داستان فرعهایی مانند اعراف، هود و شعرا که تفصیل قصص انبیا را در برگرفتهسوره

استان فرعون در آن؛ اما در سوره ص، د از های نوح، عاد و ثمود آمده است یا بعدقبل از داستان

 میانه ذکر نوح و عاد و ثمود آمده است: 
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وُد َو ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن االْحَزاِب َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َو َعاٌد َو ِفْرَعْوُن ُاو االْوَتاِد َو َثمُ ﴿

ْنُظُر َهُؤالِء ِإال ال َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقاِب َو َما َيَقْوُم ُلوٍط َو َأْصَحاُب االْيَكِة ُأوَلِاَك االْحَزاُب ِإْن ُكلٌّ ِإ

 .(16-11/ 38)ص:  ﴾َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواٍق َو َقاُلوا َربََّنا َعجِ ْل َلَنا ِقطََّنا َقْبَل َيْوِم اْلِحَساِب

 توالی و تکرار حروف -5

موضوع نظم آهنگ قرآن است. در برخی از توالی و تکرار حروف قرآنی، باب دیگری از 

توجه است. حضور شدیدِ حرفِ  ها قابلآیات قرآنی، بسامد حروفی معین و توالی و تکرار آن

 آیات مربوط به واقعه قیامت کامالً مشهود است. برای مثال:  در« ق»

ِإَاا السََّماُء اْنَشقَّْت َو َأِاَنْت ﴿؛ (3-1/ 101)قارعه:  ﴾اْلَقاِرَعُة َما اْلَقاِرَعُة َو َما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة﴿

-1/ 84)انشقاق:  ﴾ِلَربِ َها َو ُحقَّْت َو ِإَاا االْرُض ُمدَّْت َو َأْلَقْت َما ِفيَها َو َتَخلَّْت َو َأِاَنْت ِلَربِ َها َو ُحقَّْت

)واقعه:  ﴾َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ َلْيسَ ِلَوْقَعِتَها َكاِاَبٌة ِإَاا﴿؛ (1/ 54)قمر:  ﴾اْقَتَرَبتِ السَّاَعُة وَ اْنَشقَّ اْلَقَمُر﴿؛ (5

اُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه َبَلی ْنَسال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة َو ال ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمِة َأَيْحَسُب اال﴿؛ (1-2/ 56

 (4-1/ 75)قیامه:  ﴾َقاِدِريَن َعَلی َأْن ُنَسوِ َي َبَناَنُه

ای هاند، از سختی جان کندن و سنگینی گامای از پی آیات باال آمدهآیات زیر که با فاصله در

السَّاِق َكال ِإَذا َبَلَغِت التََّراِقَي َو ِقيَل َمْن َراٍق َو َظنَّ َأنَُّه اْلِفَراُق َو اْلَتفَِّت السَّاُق ِب﴿شود: مرگ گفته می

 (.30-26/ 75)قیامه:  ﴾َمَساُقِإَلی َربَِّك َيْوَمِئٍذ اْل

اش )ص( را گیری مقابل خدا و رسولسنگینی آهنگ سخن در آیاتی که نافرمانی و جبهه

 کنند، شنیدنی است: مذّمت می

ِِنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴿   ؛(4/ 59)حشر:  ﴾َاِلَك ِبَأنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َو َرُسوَلُه َو َمْن ُيَشاقِ  اللََّه َف

ا الرُّْعَب ِإْا ُيوِحي َربَُّك ِإَلی اْلَملالِئَكِة َأنِ ي َمَعُكْم َفَثبِ ُتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُرو﴿

 َمْن ُيَشاِقِق اللََّه َو َوَفاْضِرُبوا َفْوَق االْعَناِق َو اْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن َاِلَك ِبَأنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َو َرُسوَلُه 

ِِنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َِْرِة ﴿؛ (13-12/ 8)انفال:  ﴾َرُسوَلُه َف َلُهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َو َلَعَذاُب اال

 (.34/ 13)رعد:  ﴾َأَشقُّ َو َما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق

َل َكْيَف ِإنَُّه َفكََّر َو َقدََّر َفُقِتَل َكْيَف َقدََّر ُثمَّ ُقِت﴿اند: ینآگو یا این آیات که دارای موضعی خشم

 (.20-18/ 74)مدثر:  ﴾َقدََّر
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این  آمد، تشبیه« زبان»و موضوع « ل»با توجه به توضیحی که درباره نسبت میان حرف 

َثِل اْلَكْلِب َفَمَثُلُه َكمَ ﴿ زند را بنگرید:له میآیه و تصویر آن از سگی که با زبان برآمده و آویزان له

َوَفَعْلَت ﴿ درایی فرعونی راو نیز این هرزه(؛ 176/ 7)اعراف:  ﴾ِإنْ َتْحِملْ َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكهُ َيْلَهْث

 .(19/ 26شعراء: ) ﴾َفْعَلَتَك الَِّتي َفَعْلَت َو َأْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن

شوند و فضای موسیقایی سنگینی ختم می« آ»به مصوّتِ چنانکه آمد، تمامی آیات سوره طه 

ای، یک آیه 135سازند. از این سوره طوالنی های سنگین آن مهیا میرا برای آن سوره و داستان

یک آیه از غرق شدن فرعونیان و فرورفتن آنان در آِب عذاب، بسته شدن آیه مستثنا است؛ آن

َغِشَيُهْم ِمَن َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه َف﴿گوید: خن میدفتر روزگار ایشان و گشایش فصلی جدید س

ای دیگر که مربوط به داستان غرق شدن قوم حضرت نوح در آیه (.78/ 20)طه:  ﴾اْلَيمِ  َما َغِشَيُهْم

و سرآغاز فصل دیگری در تاریخ است، این موضوع تکرار شده است. شمار حرف میم در این 

ت. اس «ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك»رسد که شش مورد آن تنها در میانه آیه و در عبارت د میآیه به هجده مور

ْيَك َو ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَسلالٍم ِمنَّا َو َبَرَكاٍت َعَل﴿فرد است: چنین چیزی در سراسر قرآن منحصربه

 (.48/ 11)هود:  ﴾ْم ِمنَّا َعَذاٌب َأِليٌمَعَلی ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َو ُأَمٌم َسُنَمتِ ُعُهْم ُثمَّ َيَمسُُّه

که  آنجایی حرف میم از حروف شفوی و از خاصیت انسداد و چسبندگی برخوردار است. از

افتد و قطع این حرف، خیشومی است، هنگام ادا، هوا از فضای دهان به داخل فضای بینی می

، 1384نک: شفیعی کدکنی، رساند )برای کسب اطالعات بیشتر ناگهانی صوت را به گوش می

قطع شدن صوت در حرف میم در اینجا با قطع داستان،  (.78و  59، 1392/ مدرسی قوامی، 65

 هبوط نوح و خاتمه طوفان تناسب دارد.

 ادغام و فکّ ادغام حروف -6

ُكُم اْنِفُروا ِفي َل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَاا ِقيَل﴿در آیه: « اثّاقلتم»سید قطب درباره کلمه 

َِْرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ َِْرِة ِإال ْنَسِبيِل اللَِّه اثَّاَقْلُتْم ِإَلي االْرِض َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اال َيا ِفي اال

اده است. اگر د روی« ادغامِ اِبدال»در کلمه مزبور، ادغام از نوع »گوید: ( می38/ 9)توبه:  ﴾َقِليٌل

نظر  گردید و اثر موردآمد، زنگ آن سست میمی ـیعنی تثاقلتم  ـصورت غیر مدغم این کلمه به

آید و نشانگرِ سنگینی و چسبندگیِ گروه مشدّد می« ث»و تشکیل « ث»و « ت»که از چسبیدن 

طب، د ق)سی« رفتراه خداست، از بین می به زمین و سستی آنان در جهاد در« متثاقل متکاسل»

 (.119، 2009/ کاکل عزیز، 92، 1415
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شود. در این آیه در عوضِ چسبیدن سوره انعام دیده می 125نقطه مقابل این حالت در آیه 

 گوید وسخن می ـبا همان شیوه قبلی  ـبه زمین و فرورفتن در آن، از باال رفتن در آسمان 

ُه َيْشَرحْ َصْدَرُه َفَمْن ُيِرِد اللَُّه َأْن َيهِديَ ﴿: کشداش را با ترکیب و ادغام موسیقایی به تصویر میسختی

اللَُّه الرِ ْجَس  ْسلالِم َو َمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيِ ًقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء َكَذِلَك َيْجَعُلِللال

بوده است. به همان « یتَصَعَّدُ»در اصل « یَصَّعَّدُ»واژه (. 125/ 6)انعام:  ﴾َعَلي الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن

ساخته« َیصَّعَّدُ»شدّت گرفته و واژه « ص»نتیجه  شده، در ادغام« ص»در « ت»ترتیب باال، حرف 

گیر و مواجه با کاهش تدریجی اکسیژن در شده است. شکلی که سختی و صعوبتِ صعودِ نفس 

خوبی بنمایاند. این واژه در سیاق شماری از واژگان ه را بهدهد تا تنگی سینآسمان را نشان می

گیرد. تقریباً تمام حرکات آن و شّدت قرار می« ق»و « ص»، «ض»سخته و متشکّل از حروفِ 

شود تا همگی مفاهیم ختم می« سماء»همه در نهایت به واژه ممدود  سیاق زبر و فتحه است و این

 شند.صعودِ صعب و دشوار را به تصویر بک

توان در میانه آسمان و زمین، به کوه و شکافتنش و روان شدن آب از آن توجه کرد. قرآن می

 ِمْن َبْعِد َاِلَك ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكمْ ﴿صورت: را به« یتشَقّقُ»کریم برای بیان سختی چنین چیزی، فعل 

ْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُه ْنَهاُر َو ِإنَّ ِماَرِة َلَما َيَتَفجَُّر ِمْنُه االَفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َو ِإنَّ ِمَن اْلِحَج

َْْشَيِة اللَِّه َو َما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن  آورد.( می74/ 2ره: )بق ﴾اْلَماُء َو ِإنَّ ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن 

آن هنگامی است که حروف همسان و یا دارای  عکس چنین حالتی نیز وجود دارد؛ و

آنکه زمینه ادغام حروف وجود  گیرند. در اینجا باهای متقارب در کنار همدیگر قرار میمخرج

ست؛ هادارد، اما به دلیل معنایی خاص که قرار است القا شود، لطافت و گیرایی در ادغام نشدن آن

)آل عمران:  ﴾َد ِإْا َهَدْيَتَنا َو َهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُبَربََّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْع﴿مانند: 

ها پس از برخورداری از هدایت او، شود تا قلب(. در این آیه از درگاه الهی درخواست می8/ 3

 ایدیکیدچار انحراف نگردند؛ انحرافی که نزدیک است و خطر آن فراوان است. نظیر همان نز

 صورتشوند و بهآمیخته میوجود دارد و بی دقّتی در ادا، این دو حرف به هم« ق»و « غ»که بین 

 آیند.درمی« ّقلوبناال تز»

 (.11/ 72)جن:  ﴾َو َأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَن و ِمنَّا ُدوَن َاِلَك ُكنَّا َطَراِئَق ِقَددًا﴿

 صورتها بهدو کنار یکدیگر و لزوم تلفظ آنبه، دو«ق»و « ک»قرار گرفتن چهار حرف همسان 

ها و مذاهب متباین است را در ذهن که به معنای راه« طرائق قدد»جدا از هم، تناسب کامل با 

 سازد.متبادر می
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 حذف و اضافه حروف -7

آورد. در ادامه این ای حروف را پدید میگاه شیوایی موسیقایی، ترجیح حذف یا اضافه پاره

 گیرند.بررسی قرار می ها ذیل عنوان ذیل موردنمونه

 حذف حروف -7-1

َوالضَُّحی َواللَّْيِل ِإَاا َسَجی َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلی ﴿آیات آغازین سوره ضحی آمده است:  در

َْْيٌر َلَك ِمَن االوَلی َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضی َِْرُة  َما َودََّعَك ﴿ر آیه (. د5-1/ 93)ضحی:  ﴾َوَللال

آیه به گر ابوده است، ولی « َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَليَک»صورت: ، سخن در اصل به﴾َربَُّك َوَما َقَلی

 (.253، 1431حنون، شد )آمد، از شیوایی آن کاسته میشکل فرضیِ اخیر می

فاقی شبیه اتفاق باال افتاده است. ( نیز ات6/ 109)کافرون:  ﴾َلُكْم ِديُنُكْم َو ِلَي ِدينِ ﴿در آیه 

شده و یک حرکت فتحه به ضمیر متکلمی که قبل از از آخر واژه حذف« ی»حرف ضمیر متکلم 

رت صوبوده و حال به« وَ لِی دِینِی»صورت شده است. سخن آیه در اصل بهاضافه« وَ لِیَ»آن آمده 

 آمده است. باال

یه را در صورت موسیقایی اصلی و اخیر خود سعدی در شعر خود و بنا بر ضرورت شعری، آ

 برد: به کار می ـبه واژه دین « ی»و اضافه حرف « وَ لِی»حذف حرکت  ـ

 1بـاشد ای مسلمانان                ز روی خوب، لکم دینکم و لی دینیمــرا شکیب نمی

یی در کنار های آهنگی و موسیقا(. در اینجا قابل ذکر است که انگیزه623تا، ص)سعدی، بی

ها و عوامل پیداییِ اختالف قرائات بوده است. ها، یکی از عرصهعوامل مربوط به اختالف لهجه

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

 .(404 ،تاجزری، بیابن

                                                           

 : اي از ابيات آن ازنظر گذراندگونه در پارهتوان اين. سري آهنگني شعر را مي1

 شب است و شاهد و مشع و شراب و شرييين

 وار در خدمتکه منت بندهشرط آنبه

 ستميان ما و مشا عهد در ازل رفته

 باشد اي مسلمانان. مرا شکيب مني..

 غنيمت است چنني شب که دوستان بيين

 بايستم تو خداوندوار بنشيين

 ينهزار سال برآيد مهان خنستي

 ز روي خوب لکم دينکم ويل ديين

پنهاين  هاي. جدا از آنکه تناسب آوايي واژگان َتْرُجُموِن و ُمْجِرُموَن نيز در اين آيات حمل توجه است و از فراوان منونه2

 ساخته است.ت که ادا و آهنگ سخن قرآن را شيوا و رواناس
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برای انسجام فواصل آیات، مستور « هَاننِیَسرِ، ...أَکرمنِ؛ ...أَ»...در سوره فجر، یاءهای افعال 

گردد تا فواصل پایانی آیات متکلم از پایان این آیات حذف می« ی»شود و حرف و مقدر می

ٍُ َعْشٍر َو الشَّْفِع َو اْلَوْتِر﴿نظر، با قبل و بعد خود دارای هماهنگی باشند:  مورد  َو َو اْلَفْجِر َو َلَيا

ُُ َربِ ي َأْكَرَمِن َو َأمَّا ِإاللَّْيِل ِإَاا َيْسِر...َفَأ َاا َما اْبَتلالُه مَّا اإلْنَساُن ِإَاا َما اْبَتلالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َو َنعََّمُه َفَيُقو

ُُ َربِ ي َأَهاَنِن َكلال َبل ال ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم َو ال َتَحاضُّوَن َعَلی َطَعاِم اْلِم  ﴾ِكنيِ ْسَفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقو

 .(18-1/ 89)فجر: 

 َو َأْن ال َتْعُلوا َعَل اللَّهِ ﴿درآیات: « فَاعْتَزِلُونِ»و « تَرْجُمُونِ»متکلم از انتهای واژگان « ی»حذف 

ِزُلوِن َفَدَعا َتِإنِ ي آِتيُكْم ِبُسْلَطاٍن ُمِبنٍي َو ِإنِ ي ُعْذُت ِبَربِ ي َو َربِ ُكْم َأْن َتْرُجُموِن َو ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي َفاْع

همچنان حفظ تناسب موسیقایی سخن را سبب (22-19/ 44)دخان:  ﴾َربَُّه َأنَّ َهُؤالِء َقْوٌم ُمْجِرُموَن

راء در سوره شع« یُحْیِینِ»و « یَهْدِینِ، یَْسقِینِ، یَْشفِینِ»نظیر این حالت در واژگان گردیده است.

ِِنَُّهْم ﴿ ژگان انتهای آیاتِ آتی هماهنگ گردند:وجود دارد تا واژگان مزبور پس از حذف با وا َف

ََْلَقِني َفُهَو َيْهِديِن َو الَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِني َو َيْسِقنِي َو ِإَاا َمِر ْضُت َفُهَو َعُدوٌّ ِلي ِإال َربَّ اْلَعاَلِمنَي الَِّذي 

َِْطيَاِتي َيْوَمَيْشِفنِي َو الَِّذي ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِينِي َو الَِّذي َأْطَمُع َأ الدِ يِن َربِ  َهْب ِلي ُحْكًما َو  ْن َيْغِفَر ِلي 

ِِْريَن طالقانی، / نیز نک: 84-77/ 26: ء)شعرا ﴾َأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحنَي َو اْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اال

 (.83-82صص ،4ج ،1352

و پایان آیه با بافت موسیقایِی حذف شده « الْمُتَعَالِ»از آخر واژه « ی»در سوره رعد، حرف 

 سیاق هماهنگ شده است: 

اِلُم اْلَغْيِب اللَُّه َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ ُأْنَثی َو َما َتِغيُض االْرَحاُم َو َما َتْزَداُد َو ُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر َع﴿

ُِ َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َُ َو َمْن َجَهَر ِبِه َو َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف َو الشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمَتَعا  ِباللَّْيِل َو َساِرٌب َأَسرَّ اْلَقْو

َُ... وَ ُهْم ُيَجا ٍُ... َو ُيْنِشُئ السََّحاَب الثِ َقا ُلوَن ِفي اللَِّه َو ِدِبالنََّهاِر... َفلال َمَردَّ َلُه َو َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوا

ُِ ُُِهَو َشِديُد اْلِمَحا ٍُ... َو ِظلالُلُهْم ِباْلُغُدوِ  َواالَصا -8/ 13)رعد:  ﴾... َو َما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإال ِفي َضلال

 (31، 1349/ نک: نوفل، 15

امِل صورتِ ک« تَتََنزَّلُ»در قرآن استعمال شده است. « تَتَنَزَّلُ»و « تَنَزَّلُ»، افعال «تنّزل»از مصدر 

ل، پس از حذفِ حرفِ مکررِ مضارعه در آغاز آن است. این حرفِ مکّرر، ، همان فع«تَنَزَّلُ»فعل و 

در  یک بار« َتتَنَزَّلُ»سازد. کند و حذف آن، تلفظ فعل را آسان و روان میادای فعل را سنگین می

ُُ﴿رفته است:  کار سوره فّصلت به َلْيِهُم اْلَملالِئَكُة َأال َع ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
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نیز سه بار « تَنَزَّلُ» (.30/ 41)فصّلت:  ﴾َتَخاُفوا َو ال َتْحَزُنوا َو َأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن

 رفته است:  کار درآیات ذیل به

ِِْاِن َربِ ِهْم ِمْن ُكلِ ﴿ ُُ اْلَملالِئَكُة َو الرُّوُح ِفيَها ِب ُُ ﴿(؛ 4/ 97)قدر:  ﴾َأْمٍر َتَنزَّ َهْل ُأَنبِ ُاُكْم َعَلی َمْن َتَنزَّ

ُُ َعَلی ُكلِ  َأفَّاٍك َأِثيٍم ُيْلُقوَن السَّْمَع َو َأْكَثُرُهْم َكاِاُبوَن  .(223-221/ 26شعراء: ) ﴾الشََّياِطنُي َتَنزَّ

 خوانیه دارای هماستعمال هر یک از دو صورت باال از فعل مزبور، با آهنگ عمومی آیه مربوط

 است و تعویض جای این دو صورت درآیات مزبور، از روانی و شیوایی سخن خواهد کاست.

های حفظ و حذف را در این آیات سوره کهف و نمونه« استطاعه»استعمال افعال مصدر 

 ها بنگریم: حروف را در آن

َُ ِإنََّك َلْن ﴿ َُ َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن ﴿؛ (18/67)کهف:  ﴾َمِعَي َصْبًرا َتْسَتِطيَعَقا  ﴾ َصْبًراَمِعَي َتْسَتِطيَعَقا

َُ َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن ﴿؛ (72/ 18)کهف:  َُ َهَذا ِفَراُق ﴿؛ (75/ 18کهف: )﴾ َمِعَي َصْبًرا َتْسَتِطيَعَقا َقا

َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغلالَمْيِن ﴿؛ (78/ 18)کهف:  ﴾ْبًراَعَلْيِه َص َتْسَتِطعْ َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَنبِ ُاَك ِبَتْأِويِل َما َلْم 

دَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلًحا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُش

(؛ 82/ 18)کهف:  ﴾ْبًراَعَلْيِه صَ  َتْسِطعْ َعْلُتُه َعْن َأْمِري َاِلَك َتْأِويُل َما َلْم َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِ َك َوَما َف

الَِّذيَن َكاَنْت َأْعُيُنُهْم ِفي ِغَطاٍء ﴿؛ (97/ 18)کهف:  ﴾َلُه َنْقًبا اْسَتَطاُعواَأْن َيْظَهُروُه َوَما  اْسَطاُعواَفَما ﴿

 (.101/ 18)کهف:  ﴾َسْمًعا َنَيْسَتِطيُعوَعْن ِاْكِري َوَكاُنوا ال 

حفظ و حذف حروف درآیات باال، معلول عوامل مختلف نحوی، آوایی و معنایی است. 

امل ای شیوا بخشیده است. تأثیر عتألیف و تلفیق این عوامل، سیر سخن را درمجموع آیات، شیوه

عل پایانی، این شده و در فحذف« ت»در فعل آغاز آیه، حرفِ ، مشهودتر است. 97آوایی در آیه 

ا فَمَ »صورت: حرف در جای خود قرار دارد. بدون شک، تعویض مکان این دو فعل و بیان آیه به

 کاست.، از شیوایی سخن می«اسْتَطاُعوا أَنْ َیظَْهرُوهُ وَمَا اسَْطاُعوا لَهُ نَْقبًا

است.  طبافت آیات اخیر به ذوالقرنین اشاره دارد؛ کسی که با یک قوم در معرض خطر مرتب

 و بود که یأجوج قومی که از آن نامبرده شد در معرض تهاجم و وحشیگری اقوامی وحشی

شدند. اهالی آن قوم به ذوالقرنین پیشنهاد کردند شکافی را که قوم وحشی از مأجوج نامیده می

های آهن مسدود و سپس مس شوند را ببندد. این شکاف میان دو کوه با قطعهور میآن حمله

بینیم که هر دو با را می« استطاع»و « اسطاع»آیات باال ما دو فعل  روی آن ریخته شد. در مذاب

رسانند. این دو فعل به دو مرحله از دو، معنای نتوانستن را می اند و هرشدهنفی« ما»حرف نفی 

 واژیها اشاره دارد. زبان عربی از طریق ساختبستن شکاف با آهن و سپس چسباندن قطعه
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خوان با حذف یک هم« اسطاع»بی داده است تا اشاره به این دو مرحله حاصل شود: فعل اول ترتی

نظر آواشناختی یک حرف صامت لثوی دارای سکت است، تلفظ روان  که حرف تاء است و از

ن قدر صیقلی بود که مهاجمان قادر به باال رفتهای دیوار آهنی آنیافته تا نشانگر این باشد که لبه

نبودند. به بیانی دیگر، روانی تلفظ، هماهنگ با صیقلی بودن دیوارهای آهنی است. فعل از آن 

ر تکاررفته است. تلفظ این فعل خیلی سختگونه جایگزینیِ آوایی بهبدون هیچ« اسطاع»دوم 

است و به روانیِ فعل اول نیست تا نشانگر این باشد که برای ارتش مهاجمان سخت بود که 

 (.217-216، صص1390سوراخ یا از آن نفوذ کنند )عبدالرئوف، دیوار آهنی را 

 گیرینتیجه

ا بود؛ هآنچه گذشت بیان وجوهی از بالغت و شیوایی آهنگ قرآن کریم، مبتنی بر ذکر نمونه

هایی همچون تقدیم و تأخیر الفاظ، حذف برخی هایی از سخن قرآن که در آنها شیوهنمونه

های قرآن، متناسب ها و سورهضای آهنگین خاصی را در دل آیهحروف و توالی و تکرار آنها، ف

های فنّی و هنری به صورتی است که الفاظ قرآن را زاید اند. این ظرافتبا معانی آیات رقم زده

 های شاعرانه وگیری سخن قرآن از جنس تخیّلدهد. به عبارت دیگر، انسجام و شکلنشان نمی

ین بلکه ا ؛ضافه و ِصرف پس و پیش کردن کلمات نیستدخل و تصرف در الفاظ و حذف و ا

یک از لفظ و معنا مقهور و بدون حشو و زواید، شکل خود را یافته و هیچ ،نظم آهنگین آسمانی

اند. پژوهش حاضر حاوی دو در حالت سُتواری و کمال خویش اند و هرمغلوب یکدیگر نشده

 همچنان مجال بحث و تحقیق بیشتر وجود دارد.  هایی در این باب بود و در این زمینه ذکر نمونه
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