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چکیده
رکی از جنبه های اعجاز قرآن کررم ،اعجاز بالغی و بیانی آن است که از دررباز توجه ادربان و سخنوران را به خدود جلدب
کرده و زمینه ی پییارش و گسترش علوم مختلفی از جمله علوم بالغی را فراهم کرده است .قرآنپژوهان برای پدی بدردن
به اعجاز بیانی قرآن کررم و اثبات دقیق و علمی آن ،الفاظ ،کلمات ،جمالت ،ساختار زبانی و نظم کالمی آن را از زواردای
مختلف زبانی و ادبی مورد مطالعه و کنکاش قرار داده و در ارن زمینه بیشتررن بهره را از علوم بالغی و فنون سدهگاندهی
آن رعنی معانی ،بیان و بیرع بردهانی .رکی از آرارههای بیرعی که در قرآن کررم کاربرد زرادی دارد و بدر زربداری سداختار
زبانی آن افزوده است ،آرارهی مراعات نظیر و ملحقات آن رعنی تشابه األطراف و ارهدام تناسدب اسدت .در مراعدات نظیدر
باری تناسب و هماهنگی معناری بین واژگان وجود داشته باشی و ارن واژگان نباری نسبت بده رکدیرگر هدیچگونده تضداد و
تناقضی داشته باشنی .در آرارهی مراعات نظیر ،چینش الفاظ و واژگانی که باهم هماهنگی و تناسب معناری دارندی باعدث
به وجود آمین آهنگ و موسیقی دلنشینی در کالم میشود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میدهی .در ارن پدژوهش
تالش میشود با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ،آرارهی مراعات نظیر و تلفیق آن با برخی از آرارههای بدیرعی درگدر
در پنج جزن پارانی قرآن کررم مورد بررسی قرار گیرد .نتارج پژوهش نشان میدهی کده اردن آرارده در آردات مدورد نظدر
بیشتر در کنار آراره های درگری همچون تلمیح ،مبالغه ،لف و نشر ،تنسیق الصفات ،جناس و سدجع بده کدار رفتده اسدت
اگرچه در مواردی به تنهاری هم به کار رفته است.

کلید واژهها:

امللخص

قرآن کریم ،زیبایی شناسی قرآن کریم ،صنایع بدیعی ،محسنات معنوی ،مراعات نظیر.

دراسة مراعاة النظْي فی األجزا اخلمسة األخْية من القرآن الکرمی

وم يمظجبهري وججبزي لقرآ ي لكرمیي وججبزهي لبإرعنيو ل سبف ني ل يطجب جبيجکبي ن بجبهي لك جببيو ث يووضريعي ألسريجبسي
لظهملقيوتملسعي لس ملمي خ رين يمبريجبينيالري ي لس ريملمي لبإرعرين يمري يأجريليمسر رينيمسجريزةي ل سبريفيل قريرآ ي لكريرمیيو ثبجبتريهي لري عحمي
و لس يري ي قسيو يريريجب ي لقريريرآ يو س كش ري مل يم ر تريريهيوك يجبتريريهيومج ريريهيوتركعبريريهي ل غريريملييوترتعبريريهي ل ظ ري يمري يزو اييلغمل ريرينيوأ بعريريني

 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکh.sarbaz@uok.ac.ir :
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46رين يونيهريريک ي لسريريعجبقيه ري ي س ري جب و يأكثريريريم ري ي لس ري ي ق ري ي ي س ري خ مي لبإرريرينيوتقنعجبهتريريجبي لثإثريرين يأيي س ريجبينيو لبعريريجب ي
ت ري
و لب ري ع يومري ري ي اس ريرينجبتي ن ش ريريرةيبكث ريريرةيني لق ريريرآ ي لك ريريرمیيو ل ري يتض ريريعفي ىليمج ريريجبليبنع ريريهي ل غمل ريرينيفس ريريننيمر و ريريجبةي لنظ ريريفي
وم قجبتريريه يأييتشريريجببهي ألطريرير ي يو هريريجبمي ل نجبسريريب ينيمر و ريجبةي لنظريريف يجيريريبيأ ي كريريمل يهنريريجبكيتنجبسريريبيوتنريريجبر ي صيليب ري ي
لك ي ريريجبتيوجي ريريبيأصي ك ريريمل يهل ريريکهي لك ي ريريجبتيأييتنجب ض ريريجبتيم ريريعيبسض ريريهجبي ل ريريبس يو ن ه ري يه ريريک ي لري ري إ مي ل ريريحميخ ريريحميأرنع ريريني
ومملسريريعق ير سريرينيني لك يريريجبتي ل ري يتثريريفي وجريريجببي جليهريريملق ي ينيهريريک ي لب ري ياس ري خ مي ريرينهجي لملي ري -ي ل ع ري ي
ق سنيمر وريجبةي لنظريفيو مهريجبيمريعيبسري ي اسرينجبتي لب سعريني ألخريرىيني ألجريز ي خليسريني ألخريفةيمري ي لقريرآ ي لكريرمی يوتبري ي
ن جبئجي لب يأ يهکهي اسننيتس خ ميني لغجبلبي ىليججبنريبي ل رينجبوجبتي لب سعريني ألخريریيمثريلي ل يريعخيو بجبلغرينيو ل ريفي
و لنشريوتنسعحمي ل نيو جلنجبسيو لسجع يو يكجبن يتس خ ميوي هجبينيبس ي جبصت
الکلمات الرِيسة:ي لقرآ ي لکرمی يمججبلعني لقرآ ي ل نجبوجبتي لب سعن ي اسنجبتي سنمل ن يمر وجبةي لنظف ي
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قرآن کررم به عنوان رک متن مقیس عالوه بر وحیدانی و آسدمانی بدودنش ،از نظدر سدبک بیدانی و
ساختار زبانی و نظم کالمی هم رک شاهکار ادبی -زبانی شمرده میشود که از دررباز توجه ادربدان و
سخنوران را به خود جلب کرده و زمینهی پییارش و گسترش علوم مختلفی همچدون صدرف ،نحدو،
بالغ ت و ...را فراهم کرده است .فصاحت و بالغت و زرباری قرآن کررم در حدیی اسدت کده از زمدان
نزولش تا به امروز فصیحان و بلیغان را به شگفتی واداشته و به اعجداز بیدانی آن اعتدراف کدردهاندی.
قرآن پژوهان برای پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کررم و اثبدات دقیدق و علمدی آن ،الفداظ ،کلمدات،
جمالت ،ساختار زبانی و نظم کالمی آن را مورد مطالعه و کاوش قدرار داده و بدا تدألیف کتدابهداری
تحت عنوان «إعجاز القرآن» در پییارش و گسترش علوم بالغی نقش برجستهای را ارفا کردهانی.
پیوستگی قرآن با علوم بالغی در حیی است که از رک طدرف بعضدی از محققدان ،درا و فهدم
قرآن را منوط به آشناری با بالغت که ررشه در فطرت آدمی دارد دانستهانی (فضدیلت ،)24 :1386 ،و از
طرف درگر فصاحت و بالغت الفاظ و عبارات قرآن کررم ،سداختار زبدانی و نظدم کالمدی و موسدیقی
دلنشین آرات و تصوررپردازیهای زربای آن بر غنای علوم بالغی و تقورت ذوق ادبی و بالغی ادربان
و سخنوران افزوده است؛ به طدوری کده اگدر بزرگدانی همچدون زمخشدری ،فخدر رازی ،عبدیالقاهر
جرجانی ،سکاکی ،خطیب قزورنی ،تفتازانی و بسیاری درگر از بزرگدان بالغدت بده اسدتادان صداحب
سخن و صاحب قلم در عرصهی دانش بالغت تبیرل شیه و آثار و تألیفاتشان تا به امروز ارزشدمنی و
مانیگار مانیه است ،همگی نتیجه ی تأثیر پذرری آنان از کالم قرآن کررم و ثمرهی فصاحت و بالغت
آن است.
علوم بالغی که امروزه شامل سه فن معانی ،بیان و بیرع میشود در ابتیا حی و مرز ارن سده فدن
بالغت چنیان مشخص نبوده و از هم جیا نبودهانی و بعیها به وسدیلهی سدکاکی در کتداب «مفتداح
العلوم » و خطیب قزورنی در کتابهای «تلخیص المفتداح» و «اإلرضداح» از هدم تفکیدک شدیهاندی
(ضیف ،بیتدا .)375-374 :علم بیرع به عنوان فن سوم علوم بالغی ،علمی اسدت کده بده بررسدی وجدوه
تحسین کالم پ از مطابقتش با مقتضای حال (علم معانی) و وضوح داللتش بر معندا ( علدم بیدان)
می پردازد و به دو گونه محسنات معنوی و محسنات لفظی رعنی وجوهی که وابسته به زرباری معندا
و وجوهی که وابسته به زرباری لفظ است تقسیم میشود .صنارع بیرعی رکی از معیارهاری است کده
موجب زرباری و موسیقاریتر شین کالم میشود (القزورنی 477 :1989 ،و قصاب.)14 :2012 ،
رکی از محسنات معنوی که موجب زرباری معنای کالم میشود ،مراعات نظیر اسدت کده بده آن
تناسب و ائتالف و مؤاخات و تلفیق نیزگفتهانی.
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 -48سؤاالت تحقیق
1-1
درارن پژوهش تالش میشود با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی زرباریشناسدی شدیوه-
های بهکار رفتن آرارهی مراعات نظیر در پنج جزن آخر از قرآن کررم پرداخته شود وبه دو سؤال زرر
پاسخ داده شود.
.1
.2

ارافتها و زرباریهای مراعات نظیر در پنج جزن آخر قرآن کررم چگونه است؟
مراعات نظیر در پنج جزن آخر قرآن کررم به چه شیوهاری به کار رفته است؟

 -2-1پیشینهی پژوهش
مراعات نظیر رکی از محسنات معنوی در علم بدیرع اسدت کده در تمدام کتدابهدای بالغدی ،بدیان
پرداخته شیه است و در ارنجا به مهمتررن پژوهشهاری اشاره مدی شدود کده بده بررسدی و تحلیدل
مراعات نظیر در قرآن کررم پرداختهانی.

کمال الیرن عبیالغنی المرسی (بیتا) ،در کتاب «مراعـاة النظـْي فـی کـالل ال العلـی القـدير دراسـة
بالغية فی إعجاز األسلوب القرآنی» به اعجاز اسلوب قرآندی پرداختده و آن را در سده فصدل تدیورن
نموده است؛ در فصل اول به اصطالح ،معنا و مفهوم مراعات نظیر در بالغت پرداخته و اردن آرارده را
در سوره ی فاتحه بررسی نموده است .در فصل دوم وجوه مراعات نظیر که شامل مناسبت را تناسب،
مؤاخات ،ائتالف ،حسن نسق ،انسجام ،تشابه األطراف ،مشاکله و لف و نشر است را در کتب بالغی بدا
ذکر شواهیی از اشعار عربی و آرات قرآنی که جز چنی آره آن مربوط به پنج جزن آخدر قدرآن کدررم
نیست ،مورد بررسی قرار داده است .در فصل سوم به معنی اعجاز قرآن ،تحیی قرآن ،اعجاز قدرآن از
نگاه ابن حزم و جالل الیرن سیوطی و نظرره صِرفه پرداخته است .همانگونه که از فصول ارن کتداب
مشخص است ،ارن کتاب اگرچه رکی از منابع ارن پژوهش به حساب میآری ،ولی تفاوت اساسدی بدا
آن دارد؛ چراکه در ارن پژوهش آراره مراعات نظیر در پنج جزن آخر قرآن کررم و ارتباط آن با درگدر
آرارههای بیرعی مورد بررسی قرار میگیرد.
عبیالفتاح الشین ( )1999در کتاب «البديع ِف ـو أسـاليب القـرآن» ،محسنات لفظی و معنوی
بیرع را با استناد به آرات قرآنی مورد بررسی قرار داده و در پاران کتاب هدم بده بررسدی بدیرعیات و
سرقات شعری پرداخته است .الشین در بحث مراعدات نظیدر از آردات قرآندی تنهدا بده آردات  4و 7
سورهی فتح و آره  5سورهی الرحمن استناد کرده است (الشین.)50-38 :1999 ،
حسن خرقانی ( )1392در کتاب «زرباشناسی قرآن از نگاه بیرع» ،در هفت فصل به بررسی زربا
شناسی قرآن کررم از نظر آرارههای بیرعی پرداخته که در آن مراعات نظیدر و چندی آرارده درگدر را
بررسی نکرده است .وی در ارن باره میگوری« :نگارنیه فصل درگری به نام تناسدبهدای معنداری در
قرآن کررم را نیز طراحی کرده بود که شامل تناسب های معناری در واژگان ،درون آرات و سورههای
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قرآن کررم میشی و آرارههاری همچون مراعات نظیر ،ارصاد ،تمکین ،براعت استهالل ،براعت ختام
ماننی آن را دربرداشت ،به توفیدق الهدی اردن آراههدا در جدای مناسدب و در حلقده سدوم از سلسدله
زرباشناسی قرآن عرضه خواهی شی» (خرقانی.)17 :1392 ،
حمادة خالی محمی علوان ( )2016در پاران نامه کارشناسی ارشی خود در دانشگاه اسدالمی غدزه
تحت عنوان «األلوان البديعية ِف السور املکية دراسة وصتفية حتليليـة» ،محسنات لفظی و معندوی را در
سورههای مکی قرآن کررم بررسی کرده و نکته قابل توجه در ارن پژوهش ارن است که در میان ارن
محسنات ،مراعات نظیر دریه نمیشود.

نصر الیرن ابراهیم احمی حسین ( )2013در مقالهی «علـم البـديع وبالغتـه ِف ـو القـرآن الکـرمی
دراسة بالغية حتليلية» ،به بررسی شش آراره جناس ،مراعات نظیر ،سجع ،تورردة ،طبداق و مقابلده در
کل قرآن کررم پرداخته است .عبی الواحی عبیاهلل الخمیسی ( ،)2017در مقالهی «مراعاة النظیر فدی
القرآن الکررم» ،به اثبات اعجاز بالغی قرآن کررم و تبیین آرارهی مراعات نظیر بدا ذکدر شدواهیی از
اشعار عربی و آرات قرآنی پرداخته است.
میرمستنصر( ،)1388در مقالهی «فنون و صنارع ادبی در قرآن» برخی فنون و صنارع ادبدی بده
کار رفته در قرآن ازجمله :فصل و وصل بالغی ،مراعات نظیر ،مجاز و غیدره را بررسدی کدرده اسدت.
حسینی و فتحی ( ،)1389در مقالهی «مراعات نظیر ،زرورآرارهها» به تعررف آرارهی مراعدات نظیدر
پرداخته انی و معتقینیکه تعاررف جامعی از ارن آراره صورت نگرفته است و همچنین در اردن مقالده،
به بررسی ارن آراره در آراتی محیود از قرآن کررم به صورت پراکنیه پرداخته شیه است.
 -2چارچوب نظری
 -1-2مراعات نظیر
مراعات نظیر رکی از محسنات معنوی علم بیرع است که تناسدب و ائدتالف و توفیدق و تلفیدق هدم
نامییه میشود و عبارت است از ارنکه دو را چنی واژه که از نظر معنی با هم تناسب دارنی و تناسدب
آنها از نوع تضاد نیست در کالم کنار همیرگر جمع شونی (التفتازانی)644 :2001 ،؛ رعندی در مراعدات
نظیر باری تناسب و هماهنگی بین واژگان وجود داشته باشی و ارن تناسب مدیتواندی از ندوع تناسدب
لفظ با معنی ،لفظ با لفظ و را معنی با معنی باشی و ارن واژگان نباری نسبت بده رکدیرگر هدیچگونده
تضاد و تناقضی داشته باشنی (عتیق ،بیتا.)179 :
مراعات نظیر از مؤثنرتررن آرارههای ادبی است که ادرب ،با انتخاب واژگدان مناسدب ،آن را مدی-
آفررنی .ارن آراره سبب فعال شین درگر آرارههای ادبی نیز میشود .مراعات نظیر همیشده در قالدب
رک کالم ادبی شکل میگیرد .هماهنگی و تناسبی که در آرارهی مراعات نظیر وجود دارد باعدث بده
وجود آمین آهنگ ،موسیقی و کالمی دلنشین در سخن ادبی میشود .تناسب میان واژگدان زمدانی
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ارزش هنری پییا میکنی که سخن ،ادبی باشی و کالم از زرورهاری ،همچون :تشبیه ،تلمدیح ،کنارده،
ارهام ،استعاره و غیره بهره گرفته باشی و از درگر سو ،صنارع بیرعی ،زمانی کالم را ادبی و خیالانگیز
میکننی ،که با واژگان متناسب همراه گردنی؛ بنابرارن چنین است که آرارهی مراعات نظیر بدا درگدر
صنارع بیرعی و بیانی الزم و ملزوم رکیرگرنی (حسینی و فتحی.)80 :1389 ،
مراعات نظیر را آراره ی تناسب ،انتخاب واژگانی متناسب در جمله است که اگر اردن واژگدان بده
درستی و به دور از تکلف انتخاب شونی ،بر زرباری ادبی آن مدیافزارندی .علمدای بالغدت دو آراردهی
تشابه األطراف و إرهام تناسب را زرر مجموعه و از ملحقات آرارهی مراعات نظیر به شمار آوردهانی.
 -2-2تشابه األطراف
تشابه األطراف رکی از ملحقات مراعات نظیر است و بیرن معنی است که در پاران کالم مطلبی بیاری
که با ابتیای کالم تناسب آشکار را پنهان داشته باشی رعنی کالم به آنچه مناسب معندی آغداز کدالم

است پاران پذررد .به عبارتی درگر گاهی تناسب بین اوّل و آخر کدالم وجدود دارد مانندی﴿ :ال تدرکـهُ
األبصار و ُو يُدرک األبصار وُـو اللَيـف اخلبـْي﴾ (أنعام ،)103/در ارن آرده واژهی «اللَيـف» کده در

ک
پاردان کدالم آمدیه بدا جملدهی «التُدرکـه األبصـار» و واژهی «اخلبـْي» هدم بدا جملدهی ﴿وُـو يُـدر ُ
األبصار﴾ تناسب معناری دارد (التفتازانی .)645 :2001 ،ارن صنعت را در فارسی و عربدی تحدت عندوان
تشابه األطراف عنوان کردهانی .اما در منابع بیرعی فارسدی بده تشدابه األطدراف ،گداهی تسدبیغ نیدز
گفتهانی (شمیسا.)83 :1381 ،
 -3-2ایهام تناسب
آراره ی ارهام تناسب رکی درگر از ملحقات مراعات نظیر است و در واقع از ترکیب دو آرارهی ارهام و
تناسب را مراعات نظیر به وجود میآری .ارهام تناسب بیرن معنی اسدت کده واژهای در کندار واژهای
درگر ذکر شود و به اعتبار معنای مقصود در کالم تناسبی با آن واژه نیاشدته باشدی ،ولدی بده اعتبدار

ـمس و
معنای درگری که آن واژه دارد و در کالم مورد نظر نیست ،تناسب معناری دارد مانندی﴿ :اَل َ
ش ُ
ِ
سجدان﴾ (الرحمن )5/در ارن آره منظور از واژهی «الـنجم» گیاه کوتاه
جم وال َ
ش َج ُر يَ ُ
َ
القمر َبُسبان و النَ ُ
و نازا بی ساقه است که با اردن معندی هیچگونده تناسدب معنداری بدا دو واژهی «الشـمس والقمـر»
نیارد ،امّا از نظر معنای درگر آن ،رعنی
عتیق ،بیتا.)181 :

ستاره با آن دو تناسدب معنداری دارد (التفتدازانی 391 :2003 ،و
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مراعات نظیر به عنوان رکی از محسنات معنوی و به خاطر ارجاد تناسدب در میدان واژگدانی کده در
کنار هم قرار میگیرنی باعث زرباری کالم میشود و زمانی ارن زرباری افزارش پییا میکندی کده اردن
آراره با آراره را آرارههای درگری همچون تلمیح ،تشبیه ،کناره ،مبالغه ،جناس ،لف و نشر و ...به کدار
برود .در ارن بخش از پژوهش ،به کار رفتن مراعات نظیر با آراردههدای تلمدیح ،مبالغده ،لدف ونشدر،
تنسیق الصفات ،جناس و سجع در پنج جزن آخر قرآن کررم مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3مراعات نظیر وتلمیح
تلمیح از ملحقات علم بیرع است که از ررشهی «لمح» و در لغدت بده معندای «بده گوشدهی چشدم
نگررستن است» و در اصطالح عبارت است از اشاره به داسدتان ردا شدعر و ردا مثلدی مشدهور بدیون
تصررح کردن بیان (التفتازانی )730 :2001 ،تا با تیاعی شین آن مقصود گورندیه ،واضدحتدر و مدؤثنرتر
شود.
در برخی آرات مراعات نظیر همراه با تلمیح به کار رفته اسدت کده بده نموندههداری از آن اشداره
میشود.

ِ
اب ال ـ ار ِ
اب ْاألَيْ َكـ ِـة
﴿ َك ـ انبَ ْ
س َوََثـُ ُ
ـودَ ،و َعــا ْد َوف ْر َعـ ْـو ُن َوإِ ْخـ َـوا ُن لُــو َ ،وأ ْ
ت قَ ـ ْـبلَ ُه ْم قَ ـ ْـوُل نُــوْ َوأ ْ
ـح ُ
ـح ُ
َصـ َ
َصـ َ
حـ اق َو ِعي ِـد﴾ (سوره ق . )14-12/در ارن آرات سورهی مبارکدهی ق ،تناسدب
ب ُّ
َوقَـ ْوُل تُـباع ُكلْ َك ان َ
الر ُس َل فَ َ

عبارات و واژگان به وضوح دریه می شود؛ چراکه واژگان قوم نوح ،أصحاب الرس ،قوم ثمود ،قوم عداد،
قوم فرعون ،قوم لوط ،اصحاب األرکة و قدوم تبعدع بدا هدم تناسدب دارندی و هدر کدیام از اردن اقدوام،
فرستادگان الهی زمان خود را تکذرب کردنی ومورد خشم و غضدب خیاوندی قدرار گرفتندی .از طدرف
درگر در ارن آرات تلمیح وجود دارد؛ چون هر کیام از ارن واژگان به رک رخیاد تداررخی و داسدتانی
رکی از پیامبران اشاره دارد که در گذشته رخ داده و در قرآن کررم به آن اشاره شیه است.
واژهی «الرسّ» به معنی چاه و «أصـحاب الـرس» از بقارای قوم ثمود هستنی که پیدامبر خدود را

در چاه انیاختنی .واژهی «األيکـة» به معندی درخدت پدر شداخ و بدرگ اسدت و منظدور از «اصـحاب
األيکة» قوم شعیب است« .تُـبع» نام رکی از پادشاهان رمن است که قوم خدود را بده توحیدی و خدیا
پرستی دعوت کرد ،ولی آنان دعوت او را نپذررفتنی (الصابونی ،بیتا .)243 /3 :در واقع تمام ارن اقوام بده
تعبیر قرآن کررم ،پیامبران خود را تکذرب کردنی و راه بت پرستی ،خرافات ،فساد و الم و نافرمدانی
و طغیان را در پیش گرفتنی و سرانجام مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتنی و هرکیام از آنهدا بده
وسیلهی عذابی دردناا هالا و نابود شینی.

ِ
ِ
ـاد ََّن صـ ِ
ِِ
ت َعب َدي ِن ِمـن ِعب ِ
اََْ ِ
ب ا
اُهَـا
ني فَ َخانَـتَ ُ
َ
﴿ َ َر َ
ين َك َتف ُروا ا ْم َرأَةَ نُوْ َوا ْم َرأَةَ لُو َكانَـتَا َحتْ َ ْ ْ ْ َ
الُ َمثَالْ للان َ
ِِ
فَـلَم يـغْنِيا ع ْنهما ِمن اِ
ِ ِ
ِ
ب ا
آمنُـوا اِ ْم َـرأَةَ فِ ْر َع ْـو َن
اار َم َع ال اداخل َ
نيَ ،و َ َـر َ
ين َ
الُ َمـثَالْ للاـن َ
يل ا ْد ُخال الن َ
ْ ُ َ َ َُ َ
ال َش ْيئاْ َوق َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َت َر ِ
ـت
إِ ْذ قَال ْ
نيَ ،وَم ْـرَمیَ ابْـنَ َ
ب ابْ ِن ِِل عن َد ََ بَـ ْيتاْ ِِف ا ْجلَناة َوَِن ِِن مـن ف ْر َع ْـو َن َو َع َملـه َوَِن ِـِن م َـن الْ َق ْـول الظاـال ِم َ
ـات رِ ــا وُكتبِـ ِـه وَكانَـ ْ ِ
ت فَـرجهــا فَـن َتف ْخنــا فِيـ ِـه ِمــن ُّر ِ
ِ
وينَــا وصـ ادقَ ْ ِ ِ ِ
ني﴾
صــنَ ْ ْ َ َ َ َ
ـت مـ َـن الْ َقــانِتِ َ
ع ْمـ َـرا َن الاـ ِـَ أ ْ
َ َ
َي َ
ت ب َكل َمـ َ َ َ ُ َ

(سوره تحررم.)12-10/
در ارن آرات سورهی تحررم نیز تلفیقی از دو آرارهی مراعات نظیر و تلمدیح دردیه مدیشدود .در
آرهی دهم ،میان دو واژهی امرأة نوح و امرأة لوط تناسب و مراعات نظیر برقرار است؛ چرا که هدر دو
از همسران پیامبرانی هستنی که به شوهران خود خیانت کردنی .در ارن آره همچنین به رک جرردان
تاررخی اشاره شیه است که در آن دو زن که هر دو ،همسر دو پیامبر الهی بودنی ،به همسران خدود
خیانت کردنی و با مخالفان آنان همرأی و همدست شینی .قرآن کررم ارن دو مثال را به عنوان پنی و
انیرزی برای کافران ذکر کرده که مبادا گمان کننی که کسی را چیزی میتوانی عذاب خیا را از آنان
دفع کنی (ابن عاشور .)374 /28 :1984 ،در آرات رازدهم و دوازدهم نیز هردو آراره وجود دارنی و زربداری
آرهها را دوچنیان کرده انی .در ارن آرات از رک طرف میدان آسدیه همسدر فرعدون و حضدرت مدررم
تناسب وجود دار؛ چراکه هردوی آنان جزو زنان با ارمان و پاکیامن و الگوری برای زنان مؤمن بودندی
و از طرف درگر به صورت تلمیح به داستان همسر فرعون و حضرت مررم اشاره مدیکنندی« .در اردن
آرات ارن بار قرآن مثالی از دو زن باارمان و مسلمان زده ،زن فرعون مثالی برای متانت زنان مؤمن و
مررم ،مثالی برای زنان خاشع و فروتن آورده و هیف خیاونی متعال از آوردن ارن دو الگدو ،ترغیدب و
تشورق مؤمنان است (همان.)376 /28 :
در ارن آرات آرارهی مقابله نیز وجود دارد؛ چون در آرهی دهدم همسدر ندوح و همسدر لدوط بده
عنوان مثلی برای کافران و در مقابل در آرات رازدهم و دوازدهم همسدر فرعدون و مدررم بده عندوان
مثلی برای مؤمنان ذکر شیهانی.
تلفیق مراعات نظیر و تلمیح در آره  6سورهی صف ،آره  4سوره حاقة ،آردات  15و  16سدورهی
نازعات ،آره  19سوره أعلی وآرات  9و 10سورهی فجر نیز به کار رفته است.
 -2-3مراعات نظیر و مبالغه
«مبالغه» در لغت ،کوشش بسیار و زرادهروی در کار و در اصطالح علم بیرع آن است که ادعدا شدود
صفتی در شیت و ضعف به حیی رسییه است که محال را بعیی باشی .برخی از علمای بالغت مبالغه
را به لحاظ شیّت و ضعف به سه نوع تقسیم کردهانی -1 :تبلیغ ،ارن است که صفت ادعا شیه عقالر و
عادتار ممکن باشی -2 .اغراق ،و آن زمانی است که صفت ادعا شیه عقالر ممکدن باشدی و بتدوان آن را
پذررفت ،اما از روی عادت محال و بعییالوقوع باشی -3 .غلوّ ،و آن ادعای صدفتی اسدت کده عقدالر و
عادتار محال و غیر ممکن باشی (التفتازانی)409-408 :2003 ،
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از نظر بالغیان دو نوع اول مبالغه مقبول و نوع سوم در سه حالت مقبول است -1 :اگر واژهای

آن باشی که آن را به ممکن الوقوع بودن نزدرک سازد ،ماننی واژه «رکاد» در آره ﴿يک ُ
ـاد َزيتُهـا يُضـي ُ
َّنر﴾ (سوره نور -2 .)35 /اگر غلو دربر دارنیه نوعی خیالپردازی زربا باشدی -3 .اگدر غلدو
ولو َّل متسسه ْ
به روش هزل و شوخی آمیه باشی( .همان 411-410 :و طبیبیان .)437-435 :1388 ،در واقدع در مبالغده و
اغراق بالغی ،قصیِ فرربکاری و تموره و تزورر در کار نیست ،بلکه سیاق کدالم و مقتضدیات حدال و
مقام همه دست به دست هم میدهنی و بهتررن قررنه را به کار میآورنی که مقصود گورندیه تدزرین
سخن است به صنعت مبالغه و اغراق ،نه کذب است و دروغگوری (هماری .)174 :1389 ،بدیرهی اسدت
آنچه از مبالغه در قرآن کررم آمیه است از نوع مقبول آن است که به نمونههداری از تلفیدق مراعدات
نظیر و مبالغه در پنج جزن آخر قرآن کررم اشاره میشود.

اِ
ول ِمن قَـول َعسى أَن ي ُكونُوا َخ ْْياْ ِم ْن ُهم وَال نِ ِ ِ
سـى أَن
آمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ْ
ين َ
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سا من ن َ
َْ َ
ْ َ
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ـاب بِـ ْئ ِ
ي ُك ان َخ ْْياْ ِم ْن ُه ان وَال تَـل ِ
ْم ُـزوا أَن ُتفسـ ُك ْم َوَال تَـنَـابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
ـب
اإلمیَـان َوَمـن اَّلْ يَـتُ ْ
س ُْ ُ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ا
ن﴾ (سوره حجرات )11/
ك ُُ ُم الظال ُمو َ
فَأ ُْولَئ َ
ِ
ـول مــن قــول﴾ و ﴿التَ ِ
لمــزوا أَن ُتفســکم﴾ و ﴿التنــابَـ ُزوا ابأللقـ ِ
ـاب﴾
در ارددن آردده عبددارات ﴿اليســخر قـ ْ
َ
هماهنگی و تناسب معناری و در نتیجه مراعات نظیر وجود دارد؛ چرا که هر کیام از ارنهدا گناهدانی
هستنی که مؤمنان از آنها نهی شیهانی توبه کردن از آنها واجب است .در پاران آره با اسلوب قصدر
و به صورت مبالغه بر ارن نکته تأکیی شیه است که هرک بعی از ارتکاب اردن گناهدان توبده نکندی
االم است زررا ،با دست درازی به مردم الم کرده است و به خاطر راضی شین به عذاب آخدرت بده
خود نیز الم کرده است و ارن مطلب با اسلوب قصر و به صورت مبالغه به کار رفته است گوری جدز
آنان ک درگری االم نیست تا آنان از ارن کار زشت خود دست بردارنی (ابنعاشور.)250 /26 :1984،

ول ِجل َهنام َُ ِل ْامتَ ََلْ ِ
ول َُ ْل ِمن
ت َوتَـ ُق ُ
﴿يَـ ْوَل نَـ ُق ُ َ َ

ام ِزيد﴾ (سوره ق)30/

ِ
امتَلت» و «ُل ِمن َمزيـد» هماهنگی و تناسب معناری
در ارن آرهی شررفه میان دو عبارت «ُل

وجود دارد و از طرف درگر عبارت «ُل مـن مزيـد» بر گنجارش زراد جهنم داللت میکنی بده طدوری
که نه تنها ارفیت تمام دوزخیان را دارد ،بلکه ارفیت اضافی هم دارد ؛ بنابرارن ،میتدوان گفدت در
ارن آره هم دو آرارهی مراعات نظیر و مبالغه به طور همزمان وجود دارنی .اگرچه زمخشری سدؤال و
جواب از جهنم را از باب تخییل به منظور تصورر و تثبیت معنا در ذهن مخاطب دانسته (الزمخشدری،
 ، )601 /5 :1998اما برخی از مفسران درگر ارن دریگاه زمخشری را رد کرده و ارن سدؤال و جدواب را
حقیقی دانستهانی (اآللوسی ،بیتا.)188-187 /26 :
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 -354مراعات نظیر و لف و نشر
-3
لف و نشر (طی و نشر) آن است که امور متعیدی را به طور تفصیل را اجمدال ذکدر نمارندی ،سدپ
آنچه مربوط به هر کیام از آن چیزهاست به گونهی پراکنیه و بدیون تعیدین ذکدر شدود ،بدر اسداس
اعتماد به عملکرد شنونیه در تشخیص دادن آنچه برای هررک از آن امور است .لف و نشر ،دو قسم
دارد -1 :لف و نشر مرتب که در آن واژههای نشر به ترتیب واژههای لف است -2 .لف و نشر مشوش
که در آن واژههای نشدر بده ترتیدب واژههدای لدف نباشدی (الهاشدمی .)323 :1994 ،دراردن بخدش ،بده
نمونههاری از ترکیب آرارههای مراعات نظیر و لف و نشر در آرات پنج جزن آخدر قدرآن کدررم اشداره
میشود.

ـك ُــو أَ ْعلَــم ِِبَــن َ ـ ال عــن سـبِيلِ ِه وُــو أَ ْعلَــم ِِبَـ ِن ْاُتـ َد  ،وِاِ
ِ ِ ِ
ل َمــا ِِف
﴿ َذلِ َ
َ
َ
َ َ ََُ ُ
ـك َمـ ْـبلَغُ ُهم مـ َـن الْع ْلـ ِـم إ ان َرباـ َ ُ َ ُ
ض لِيج ِزي الا ِنين أَسـا ُؤوا ِِبَـا َع ِملُـوا وََّْللـ ِز ا ِ
ال ا ِ
سـ َ ﴾ (سـوره نجـم
ين أ ْ
س َم َاوات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ َ ْ َ َ َ
سـنُوا ِاب َُْ ْ
ي الـن َ
َ َ
َي َ
)31-30/

ـك ُـو أَ ْعلَـم ِِبَـن َ ـ ال َعـن سـبِيلِه﴾ و ﴿لِيجـ ِز ا ِ
َسـا ُؤوا ِِبَـا
ين أ َ
َ
ي الـن َ
َْ َ
در ارن آردات ،دو عبدارت ﴿إ ان َربا َ ُ َ ُ
َع ِملُوا﴾ با همیرگر و دو عبارت ﴿وُو أَ ْعلَم ِِبَ ِن ْاُتَـ َد ﴾ و ﴿وََّْللـ ِز ا ِ
سـ َ ﴾ نیدز بدا
ين أ ْ
سـنُوا ِاب َُْ ْ
ي الـن َ
َ َ
َي َ
َ َُ ُ
همیرگر هماهنگی و ارتباط معناری دارنی و چون ابتیا از گمراهان و هدیارت رافتگدان سدخن گفتده
شیه و سپ به ترتیب مجازات گمراهان و پاداش نیک هیارت رافتگان مطرح شدیه اسدت ،پد در
ارن آرات دو آرارهی مراعات نظیر و لف و نشر مرتب در کنار هم به کار رفتهانی.

ِ
ـود وعـا ْد ِابلْ َقا ِرع ِـة ،فَأَامـا ََثُ ُ ِ
ِ ِ
صـر َعاتِيَــة﴾
﴿ َكـ انبَ ْ
َ
ت ََثُ ُ َ َ
ص ْر َ
ـود فَـأ ُُْل ُكوا ِابلَااغيَـةَ ،وأَامـا َعـا ْد فَـأ ُُْل ُكوا بِـ ِريح َ

(سوره حاقه )6-4/

در ارن آرات نیز هماننی آرات قبل تناسب بین سیاق آرات نشان میدهی که در آنها دو آراردهی
مراعات نظیر و لف و نشر مرتب وجود دارد؛ چراکه در ارن آرات ،ابتیا به دو قوم ثمود و عداد کده دو
قوم طغیانگرنی اشاره شیه و بعی از آن به سرنوشت دو قوم اشاره شیه اسدت کده هدر کدیام از آندان
بخاطر نافرمانی از خیا و پیامبرانش و تکذرب آنان ،مورد خشم و غضب خیاونی قدرار گرفتندی و قدوم
ثمود به وسیلهی صاعقه و رعی و برق و قوم عاد به وسیلهی تنیبادی سرد و سوزنیه نابود شینی.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام
َسـلَ َم فَأ ُْولَئِ َ
﴿ َوأَ اَّن مناـا ال ُْم ْســل ُمو َن َومناــا الْ َقاسـَُو َن فَ َمـ ْـن أ ْ
ـك َحتَـ ارْوا َر َشــداَْ ،وأَامـا الْ َقاسـَُو َن فَ َكــانُوا جلََهـن َ
يََباْ﴾ (سوره جن )15-14/
َ
ِ
ِ
ِ
ـك َحتَـ ارْوا َر َشـداْ» و دو عبدارت
َسـلَ َم فَأ ُْولَئ َ
در ارن آرات هم دو عبارت « َوأَ اَّن مناا ال ُْم ْسل ُمو َن» و «فَ َم ْن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َيََبـاْ» هم تناسب معناری و مراعات نظیر و هم لف
« َومناا الْ َقاسَُون» و « َوأَاما الْ َقاسَُو َن فَ َكـانُوا جلََهـن َ
و نشر مرتب وجود دارد؛ چون ابتیا جنیان به دو دستهی مسلمان و قاسط تقسیم شیه و سدپ
ترتیب به سرانجام هرکیام از آنان اشاره شیه است.

بده
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ت نسیق ،در لغت به معنی آراستن و ترتیب دادن است و در اصطالح بیرع تنسدیق الصدفات آراردهای
است که در آن متکلم ،برای رک اسم چنی صفت مختلف ،پیدرپی و متناسب میآورد و هیف از آن
زرنت بخشیین به کالم و نیز ارجاد تنوع در آن است (النورری 131 /7 :1423 ،و رادورانی .)72 :1362 ،ارن
آراره در قرآن کررم در بسیاری از سورهها وآرهها به وضوح دریه میشود و در آردات زردر ترکیبدی از
دو آرارهی مراعات نظیر و تنسیق الصفات قابل مشاهیه است.

يل اِ
ِ
ِِ
ِ اِ
اُـ ُدوا ِ َْم َـواَلِِ ْم َوأَن ُتف ِسـ ِه ْم ِِف َسـبِ ِ
ـك
ال أ ُْولَئِ َ
آمنُوا ِاب ال َوَر ُسـوله ْثُا ََّلْ يَـ ْرَاتبُـوا َو َج َ
ين َ
﴿إِ امنَا ال ُْم ْدمنُو َن الن َ
صِ
ادقُو َن﴾ (سوره حجرات.)15/
ُُ ُم ال ا

خیاونی متعال در ارن آره ،مؤمنان را با صفتهای مختلفی (ارمان داشتن بده خدیا و پیدامبرش،
شک و تردری به خود راه نیادن ،جهاد کردن با مال و جان در راه خیا و صیاقت در ارمدان) توصدیف
کرده است که از ارن جهت آره دارای آراره ی تنسیق الصفات است و از آنجداری کده اردن صدفتهدا
دارای ارتباط و تناسب معناری با رکیرگر هستنی ،با هم آرارهی مراعات نظیر دارندی .تلفیدق اردن دو
آراره نظم و زرباری خاصی به آره بخشییه است.

ِ
شـه َ ِ
الُ الا ِني َال إِلَـهَ إِاال ُُ َـو َع ِـاَّلُ الْغَْي ِ
يمَ ُُ ،ـو ا
﴿ ُُ َو ا
الُ الا ِـني َال إِلَـهَ إِاال ُُ َـو
ـب َوال ا َ
ادة ُُ َـو الـ ار ْلَ ُن الـ اري ُ
س َالل الْم ْدِمن الْمهي ِمن الْع ِزيز ا ْجلباـار الْمت َك ِـب سـبحا َن اِ
ال َع امـا يُ ْشـ ِرُكو َنَ ُُ ،ـو ا
الُ ْ
اخلَـالِ ُق
ال َْملِ ُ
ُّوس ال ا ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ
ك الْ ُقد ُ
ِ
سماو ِ
َْسَا ا َُْس َ يُ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ـيم﴾ (سوره حشـر/
ص ِوُر لَهُ ْاأل ْ
الْبَا ِر ُ
ئ ال ُْم َ
سب ُح لَهُ َما ِِف ال ا َ َ
ض َو ُُ َو ال َْع ِز ُيز ا ََْك ُ
ْ َ

.)24-22

در ارن آرات سورهی مبارکهی حشر ،آمین صفتهای متوالی خیاونی که نشانگر آرارهی تنسدیق
الصفات است ،نظم و زرنت خارقالعادهای به آرات بخشییه است ،ارن صفتها همگی دارای تناسدب
و هماهنگی معناری و در نتیجه دارای آرارهی مراعات نظیر نیز هستنی و همگی بدر جدالل و جمدال
خیاونی رحمان و رحیم داللت می کننی .در ارن آرات قرآنی در سده بخدش صدفات جدالل و جمدال

خیاونی و اسمان حسنای او ذکر شیه انی که هر بخش با صفت توحیی ﴿ُـو ال الـني ال إلـه إال ُـو و
ُـو ال﴾ آغاز شیه است و آثار ارن اسمان و صفات در هستی و زنیگی انسان قابدل مشداهیه اسدت و
در واقع قلب مؤمن بهتررن تجلیگاه آنها است (سیی قطب.)3532 /6 :1988 ،

ســى َربُّــهُ إِن طَلا َق ُك ـ ان أَن يُـ ْب ِدلَــهُ أَ ْزَواج ـاْ َخـ ْـْياْ ِمــن ُك ان ُم ْســلِ َمات ُّم ْدِمنَــات قَانِتَــات َاتِِبَــات َعابِ ـ َدات
﴿ َع َ
كاراْ﴾ (سوره تحریم)5/
َساِِ َحات ثَـيِبَات َوأَبْ َ
در ارن آره به صفات متوالی و پی در پدی زندان مدؤمن اشداره شدیه کده چدون در میدان آنهدا
هماهنگی و تناسب معناری وجود دارد می توان گفت در اردن آرده هدم دو آراردهی مراعدات نظیدر و
تنسیق الصفات وجود دارد که زرباری و آهنگ خاصی به آره بخشییه است.
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56ترکیب دو آرارهی مراعات نظیر و تنسیق الصفات درآرات مبارکهی  8و  12سورهی احقاف58 ،
سورهی ذاررات 5 ،و  6سورهی نجم 42 ،سورهی قمر 7 ،سورهی ممتحنه 14 ،سورهی ملک 1 ،تدا 4
سورهی اخالص و  1تا  3سورهی ناس نیز به کار رفته است.
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جناس رکی از مهمتررن محسنات لفظی علم بیرع است کده از تشدابه دو لفدظ در تلفدظ و مغداررت
آنها در معنا پیری میآری و به آن تجنی و مجانست نیز میگورنی .جناس به دو نوع جناس تدام و
جناس ناقص تقسیم میشود؛ جناس تام آن است که دو لفظ متجان در نوع حروف ،تعدیادحروف،
شکل و هیئت حروف و ترتیب حروف مثل هم و در معنی با هم متفاوت باشنی و جنداس نداقص آن
است که در دو را چنی مورد از موارد چهارگانه با هدم اخدتالف داشدته باشدنی (الهاشدمی-343 :1994 ،
 .)345رکی از انواع جناس هم جناس اشتقاق است که عبارت است از اردنکده دو لفدظ متجدان در
اصل اشتقاق و ررشهی کلمات با هم مشترا باشنی (سدیوطی .)312 /3 :1974 ،جناس در سطح کلمات
هماهنگی پیری آورده و شنونیه را برای گوش دادن به کالم تشورق مدیکندی (همدان .)310 /3 :ارزش
جناس به موسیقی و آهنگی است که در کالم خلق میکنی .جناس از ترکیب صوت با معندا حاصدل
میشود و زرباری جناس در گرو ارتباط آن با معنی کالم است .آراره ی جناس و انواع آن در بسیاری
از آرات قرآن کررم دریه می شود که بر فضای موسیقاری آن تأثیر زرادی دارد به ورژه اگر همدراه بدا
آرارههای درگر از جمله مراعات نظیر به کار برود .در ارن بخش نمونههداری از تلفیدق اردن دو آرارده
مورد بررسی قرار میگیرد.

ال مـن اال يسـت ِجيب لَـه إِ ََل ي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـول ال ِْقيَ َام ِـة َو ُُ ْـم َعـن ُد َعـاِِ ِه ْم غَـافِلُون﴾
﴿ َوَم ْن أَ َ ُّل َّاـن يَـ ْد ُعو مـن ُدون ا َ
َ َْ ُ ُ َ

(سوره أحقاف)5/

به کار رفتن الفاظ متناسب در کنار کلمات متجان در کالم باعث آهنگین شین کالم میشود
و بر روح و جان شنونیه تأثیر میگذارد .تلفیق دو آرارهی مراعات نظیر و جناس در آردهی فدوق ،بدر
زرباری آن افزوده است .در ارن آره واژههای «ریعو»« ،رستجیب» و «دعان» از لحداظ معنداری بداهم
تناسب دارنی و از طرف درگر در ارن آره دو واژهی ریعو و دعان باهم جناس اشتقاق دارنی.

ب
س َما ِ َما ْ ُّمبَ َاركاْ فَأَنبَْتنَا بِ ِه َجناات َو َي ا
﴿ َونَـ ازلْنَا ِم َن ال ا

صِ
ا َْ ِ
يد﴾ )سوره قمر)9/
َ

در ارن آره بین واژههای «سمان» و «مان» و همچنین میان دو واژهی «أَنبَتنا» و «حبع الحصیی»
تناسب معناری وجود دارد و دو واژهی «سمان» و «مان» با هم جناس غیر تام مردوف دارندی؛ چراکده
دو واژهی متجان در رک حرف اضافی در اول کلمه با هم اختالف دارنی.

اِ
ين إِذَا ا ْكتَالُواْ َعلَى الن ِ
وُ ْم ُيُْ ِس ُرو َن﴾ (سوره مطففین .)3-2/
ُوُ ْم أَو اوَزنُ ُ
ااس يَ ْستَ ْوفُونَ ،وإِذَا َكال ُ
﴿ ال ن َ
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در ارددن آرددات نیددز بدین واژههددای «ا ْكتـالُوا» (بددا کیددل و پیماندده خررینددی و دررافددت داشد 57
دتنی)،
َ ْ

ُوُ ْم» (بدرای مدردم مدیپیمارندی) و
«يَ ْسـتَ ْوفُو َن» (به تمام و کمال و بیش از انیازه مدیگیرندی)َ « ،كـال ُ
ـوُ ْم» (برای مردم وزن میکننی) ،آرارهی مراعات نظیر و تناسب معناری وجدود دارد و دو واژهی
« َوَزنُ ُ
ُوُ ْم» نیز با هم جناس اشتقاق دارنی.
«ا ْكتَالُواْ» و «کال ُ

﴿ َويْ ْل لِ ُك ِل ُُهَ َزة لُّ َم َزة﴾

(سوره همزة )1/

در ارن آره دو واژهی « ُُهَ َـزة» (عیبجو) و «لُ َم َـزة» (طعنهزن) هردو از اعمال ناشارستی هستنی که

خیاونی مؤمنان را از ارتکاب آنها برحذر داشته است ،از ارن نظر ارن دو واژه در ردک گدروه معنداری
قرار دارنی و دارای آرارهی مراعات نظیر هستنی .همین دو واژه آرارهی جناس از نوع الحق هم بداهم
دارنی؛ چراکه دو لفظ متجان در نوع حرف بعیی المخرج باهم تفاوت دارنی .ارن دو از لحداظ معندی
آن انیازه به هم نزدرکنی که در موارد بسیاری به عنوان دو لفظ مترادف استعمال شیهانی ،هرچنی بدا
رکیرگر فرق دارنی ولی ارن تفاوت به گونهای است که عدیّهای مفداهیم « ُُهَ َـزه» را بدرای «لُمَـزةة» ،و

ُم َـزة» را برای « ُُهَ َـزة» ذکر کردهانی .معنای هُمَزَة ،بسیار غیبتکننیه ،و لُمَزَة سخت-
عیّهای مقاصی «ل َ
عیبجو و هُمَزَة ،عیبجوی با اشاره به دست ،لَمَزَة با زبان .هُمَزَة ،آن که روبرو بدیگوئی کندی ،و لُمَدزَة
آن که در غیاب .هُمَزَة ،آن که آشکارا و به آواز بلنی بگوری ،لُمَزَة در پنهانی و بدا اشداره ابدرو و چشدم
(خرمیل .)1324 :1392 ،پ هر که آبرو و حیثیّت مردم را به بازی گیرد ،و آنان را تحقیر کنی و بدرای
خوشارنی خود را درگران کارهارشان را ناچیز شمارد و بیرشان بیرها را نسبت دهدی ،و در حضدور ردا
ُم َزة است.
در غیاب ،آنان را توهین و تحقیر نماری ،و بزرگی خود را در کوچکی مردم ببینیُُ ،هَ َزة و ل َ

تلفیق مراعات نظیر با جناس در آرات مبارکهی  29سورهی فتح 17 ،سورهی حجدرات 7 ،و 11
و  12سورهی مجادله 6،سورهی صف 14 ،سورهی تغابن 8 ،سورهی تحررم 20 ،سورهی مزمل 2 ،تدا
 4سورهی مرسالت2 ،تا 4سورهی نازعات 17،و  18سورهی انشقاق 3 ،سدورهی بلدی 2 ،و  3سدورهی
شم نیز دریه مشود.
 -6-3مراعات نظیر و سجع
سجع رکی از آراره های لفظی بیرع است که سکاکی آن را در نثر همانندی قافیده در شدعر دانسدته و
گفتهاست « :ومن جهات الحسن األسجاع وهی فی النثر کما فی القوافی فی الشدعر» (السدکاکی:1987 ،
 . )431از آنجاری که نقش اساسی قافیه در شعر ارجاد موسیقی کناری و افدزودن بدر موسدیقی شدعر
است ،پ سجع هم در نثر به جمالت و عبارات ارزش موسیقاری میدهی و آنها را آهنگین میکنی
(مرتضاری .)84 :1394 ،بیرعیان ،سجع را به سه دسته تقسیم کردهانی؛ سجع مطدرف ،ترصدیع و سدجع
متوازی .سجع مطرف آن است که پاران دو عبارت در واجهای آخر مثدل هدم ولدی در وزن عروضدی
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 58متفاوت باشنی .ترصیع عبارت است از ارنکه تمام کلمدات دو عبدارت ردا بیشدتر آنهدا در وزن
باهم
عروضی و حرف روی را واج آخر مثل هم باشنی .سجع متوازی هم آن است که تنهدا کلمدات پاردانی
دو عبارت مسجع در وزن و حرف روی مثل هم باشنی و کلمات قبدل از آنهدا در هدردو ردا رکدی از
آنها باهم متفاوت باشنی (التفتازانی .)438-437 :2003 ،اقسام مختلف ارن آراره در قرآن کدررم کداربرد
زرادی دارد و آنچه که بر زرباری آن می افزاری به کار رفتن آن در کنار آرارهی مراعات نظیر است که
به نمونههاری از تلفیق ارن دو آراره در پنج جزن آخر قرآن کررم اشاره میشود.

ضود ِ
وال
ضود وطَلْح َم ْن ُ
﴿ِف ِس ْدر َُمْ ُ

ََّْ ُدود﴾ (سوره واقعه)30-28 /

در ارن آرات سوره ی واقعه دو آرارهی مراعات نظیر و سجع متوازی به زرباری در کنار هم به کار

رفتهانی؛ چون هماهنگی و تناسب معناری و در نتیجه مراعات نظیدر میدان واژههدای « ِسـدر ُمضـود»

(درخت سیر بی خار)« ،طلح منضود» (درخت موز با میدوههدای متدراکم) و «اِدلن ممدیود» (سداره
گسترده شیه) واضح و آشکار است و کلمات پارانی هر بخش رعنی « َُمضـود و َمنضـود و ََّـدود» هدم

در وزن عروضی و هم در حرف روی و واج پارانی مثل هم هستنی ولی واژههای درگر رعنی « ِسـدر و
طَلح و ِال» اگرچه در وزن عروضی مثل هم هستنی ولی در حدرف روی و واج پاردانی بداهم تفداوت
دارنی ،بنابرارن ،ارن آرات باهم آرارهی سجع متوازی هم دارنی.

َكواب َمو
﴿فيها ُس ُرْر َمرفُ َ
وعة و أ ْ

وعة﴾ (سوره الغاشیة)14-13 /
َ

در ارن آرات سورهی غاشیه هم دو آراره مراعات نظیر و سجع از نوع متوازی دریه مدیشدود کده

ـوعة»
نظم و فضای موسیقاری زربداری بده آردات بخشدییه اسدت .در اردن آردات کلمدات « ُس ُـرْر مو َ
َکواب مو ـوعة» (ساغرهای نهاده شیه) ،از ردک طدرف بداهم تناسدب و
(تختهای بلنی و عالی) و «أ ْ
هماهنگی معناری دارنی؛ چراکه هر دوی آنها جزو نعمتهاری هستنی که خیاوندی در بهشدت بدرای
مؤمنان آماده ساخته است ،بنابرارن در میان ارن کلمات آرارهی مراعات نظیدر وجدود دارد .از طدرف
درگر هم چون واژه های پارانی ارن عبارات باهم در وزن عروضدی و واج پاردانی مثدل هدم هسدتنی و
واژه های درگر در هر دو مورد با هم اختالف دارنی ،پ در میان ارن عبدارات آراردهی سدجع از ندوع
متوازی نیز وجود دارد.

﴿يَتِيماْ ذَا َم ْق َربَة ،أ َْو ِم ْس ِكيناْ ذَا

رتبَة﴾ (سوره بلد)16-15/
َم ْ َ

در ارن آرات میان واژههای «رتیم» و «مسکین» که به نوعی هردو واژه ح ترحّم را در انسدان
زنیه میکننی ،هماهنگی و تناسب معناری از نوع مراعات نظیر وجدود دارد و واژههدای پاردانی آردات

رعنی«مقربـة و مرتبـة» در وزن عروضی و حرف روی مثل هم هستنی ،ولی واژههای درگر رعنی «يتيمـاْ
و مسـکيناْ» در وزن و حرف روی باهم تفاوت دارنی ،پ در ارن آرات سجع متوازی نیدز وجدود دارد
که باعث آهنگی دلنشین و رکنواخت شیه و ح

التذاذ را در شنونیه به وجود مدیآورد .عدالوه بدر

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 59 1401
ارن دو آراره ،در دو واژهی «مقربة و مرتبة» ،آرارهی جناس ناقص الحق نیز وجود دارد که بر 59
زربداری
آرات افزوده است.
همانگونه که مالحظه میشود در تمام نمونههای فوق تلفیقی از دو آرارهی مراعات نظیر و سجع

از نوع متوازی دریه می شود ،اما در پنج جزن آخر قرآن کررم اگرچه سجع مطرف در آردهی ﴿مـالکم
الترجــو َن ِ
ل َوقــاراْ و قــد َخلَ َق ُکــم أَطــواراْ﴾ (سددوره نددوح )14-13/میددان دو واژهی «وقــاراْ و أطــواراْ» درددیه
ُ

میشود ،ولی نمونه ای رافت نشی که در آن به طور همزمان هم مراعات نظیدر و هدم سدجع مطدرف

وجود داشته باشی .در مورد تلفیق مراعات نظیر و سجع از نوع ترصیع میتوان به آردات ﴿والع ِ
ـادايت
َ بحاْ فاملُوِر ِ
ايت قَدياْ﴾ (سوره عادرات )2-1/استناد کرد؛ چراکه از رک طرف میان دو آرده همداهنگی و

تناسب معناری وجود دارد و اولی به معنی اسبان تازنیهای که نف زنان پیش میرونی و دومدی بده
معنی اسبانی که بر اثر برخورد سمهارشان به سنگهای سر راه جرقده برمدیافروزندی مدیباشدی و از
طرف درگر دو واژهی «عادرات و موررات» باهم و دو واژهی «ضبحار و قیحار» باهم در وزن عروضدی و
حرف روی مثل هم هستنی و در نتیجه میان دو آره عالوه بر مراعات نظیر ،جناس از نوع ترصیع هم
وجود دارد؛ البته عیهای از بالغیان از جمله ابن اثیر در کتاب المثل السدائر ( )255 /1 :1998و رحیدی
بن علوی در کتاب الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ( )194 /2 :1423معتقینی که نوع کامدل
ترصیع در قرآن کررم وجود نیارد.
تلفیق دو آرارهی مراعات نظیر و سجع متوازی در آرات  9سورهی فتح 2 ،و  3سورهی طور21 ،
تا  23سوره حاقة 11 ،تا  14و  19تا  21سوره معارج 33 ،و  34سوره مدیّثر 8 ،و  9سدوره نازعدات،
 20و  21سوره تکورر 1 ،و  2سوره انفطار 4 ،و  5سوره غاشیه ،کل آرات سوره شم و ...و مراعدات
نظیر و سجع از نوع ترصیع در آرات  8و  9سوره مرسالت نیز دریه میشود.
 -4نتیجهگیری
با نگاهی اجمالی به بررسی آرارهی مراعات نظیر در پنج جزن آخر قرآن کررم میتوان موارد زرر را به
عنوان نتیجهی ارن تحقیق برشمرد:
مراعات نظیر رکی از مؤثرتررن و پرکاربردتررن آرارههای معنوی فن بیرع است که کاربرد آن در
قرآن کررم نیز از بسامی باالری برخوردار است .در آرارهی مراعات نظیر ،چینش الفاظ و واژگانی کده
باهم هماهنگی و تناسب معناری دارنی باعث به وجود آمین آهندگ و موسدیقی دلنشدینی در کدالم
میشود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میدهی .آرارهی مراعات نظیر همیشه به تنهاری در کالم
به کار نمیرود ،بلکه اغلب با فنون بیانی و آرارههای بیرعی درگر مثل تشبیه ،مجاز ،استعاره ،کنارده،
تلمیح ،مبالغه ،تنسیق الصفات ،جناس ،سجع و ...میآمیزد تا مضمون مورد نظر بهتر و زربداتر ارائده
شود .در پنج جزن آخر قرآن کررم تلفیق مراعات نظیر با آرارههای معندوی تلمدیح ،مبالغده ،تنسدیق
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الصفات و لف و نشر باعث ارجاد هماهنگی و تناسب معناری زرباری میان الفداظ و واژگدان و عبدارات
در آرات قرآنی شیه است .تلفیق مراعات نظیر با آرارههای لفظدی جنداس و سدجع عدالوه بدر ارجداد
هماهنگی و تناسب معناری ،آهنگ و موسیقی دلنشینی در آرات قرآنی ارجاد کرده است کده توجده
هر خواننیهای را به خود جلب میکنی.
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