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چکیده
یكی از جنبههاي اعجاز بیانی قرآن کریم ،ارتباط صوت و موسيیيی آیيات کری يه بيا م نياي آنهاسي؛
امري که موجب تأثیرگذاري صوت قرآن بر کسانی شده که حتی م ناي ع یق آیيات را در ن يییابنيد.
چینش حروف از لحاظ قرب و ب د مخارج ،تيارب و تضاد صفات ،ت دد و توالی حرکات و تأثیر آن بر
صوت و موسیيی کل ات در آیات قرآنی ،از ج ليه ميواردي اسي؛ کيه باعيا ایجياد موسيیيی تنيد و
هراسانگیز ،در آیات انذار و موسیيی نرم و آرامش آفرین ،در آیات تبشيیر ميیشيود .ایين جسيتار بيه
بررسی تاثیر صوت و آهنگ بر م نا در آیات انذار و تبشيیر سيورة مبارکيه «نبيأ» اهت يام دارد .در ایين
پژوهش تالش شده ،با بهرهگیري از ظرفی؛ علماألصوات در تبیین ویژگیهاي خاص حروف ،شناخ؛
آثار موسیيیایی ،ترکیب حروف و حرکات و بازخورد قرار گيرفتن صيفات و مخيارج خياص در کنيار
یكدیگر ،پیام صوتی آنها در دو گونة متفاوت از آیات ،مورد مطال ه و بررسی قرار گیرد .شیوة پژوهش
در این مياله توصیفی – تحلیلی بوده و از دادههاي صوتی در این آیات با شیوة بسامدش اريِ ميایسهاي
بهره برده اس؛ .در این راستا ،بسامدیابیِ میزانِ بهرهمندي هر دو قسم ،مورد توجه قرارگرفته و در چنيد
جدول ،ميایسه و تحلیل شده اس؛.
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،صوت (موسیيی) ،م نی ،سوره نبأ ،انذار ،تبشیر.

* پس؛ الكترونیكی نویسندة مسؤولekhazali@gmail.com :
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 -1مقدمه
یكی از انواع اعجاز بیانی قرآن ،ارتباط صوت و موسیيی با م ناي آیات قرآن کریم
اس؛ که تأثیر آن بر روي مخاطبان ،قابل انكار نیس؛ .صوت ،ه ان پدیدهاي اس؛ که
بر اثر اتصال و یا برخورد دو جسم به یكدیگر شنیده میشود و ميصود از تأثیر موسیيی
در قرآن کریم ،انف الی اس؛ که از سلطة آواي الفاظ بر شنوندگان ،پس از است اع آن،
حاصل میشود و در اثر آن ،حال؛هاي گوناگون از ج له آرامش ،شادي ،ترس ،هیب؛،
وحش؛ و سایر حاالت روحی و روانی به مخاطبان و شنوندگان منتيل میگردد .عالوه
بر صفات و مخارج ویژة تكتك حروف ،موارد دیگري که باعا این تأثیرگذاري
می شوند ،عبارت اس؛ از :چگونگی قرار گرفتن حروف در کنار یكدیگر از حیا قرب
و ب د مخارج ،تيارب و تباعد صفات ،توالی حرکات ،مدها ،ابدال ،ادغام و غیره .موارد
ذکر شده ،تأثیر ویژهاي بر چگونگی ایجاد موسیيی شدید و یا نرم دارند .این مياله بر آن
اس؛ تا با بررسی چگونگی چینشِ حروف داراي صفات و مخارج مختلف در کنار
یكدیگر ،به میزان تأثیر صوت بر م نی در کل ه و کالم  -در آیات انذار و تبشیر -
بپردازد تا به بخشی از ارتباط ع یق و تنگاتنگ صوت با م نی در این آیات دس؛ یابد.
محدودة این پژوهش ،آیات سوره «نبأ» اس؛ که در میان آیات قرآن ،ن ونة مناسبی
براي ارائه این مفهوم اس؛.
1-1پیشینة پژوهش
میتوان گف؛ تاکنون در این زمینه ،پژوهشی که به صورت منسجم و کامل به یك سوره
از قرآن کریم پرداخته و آیات انذار و تبشیر را به صورت آماري مورد استيراء قرار داده
باشد ،صورت نگرفته اس؛ .بیشتر تحيیقهایی که در این خصوص ،انجام شده ،محدود
به برخی از کل ات در آیاتی پراکنده از قرآن کریم بوده که در آثار دیگر پژوهشگران
نیز ،مورد تكرار قرار گرفته اس؛ و بیشتر این تأثرات به آثار «سید قطب» در بررسیهاي
زیباییشناختی قرآن« ،عائشه بن؛الشاطی» در بحا اعجاز بیانی قرآن و برخی م اصران
نزدیكتر مانند «مح دحسین الصغیر» در بررسی صوت لغوي در قرآن ،باز میگردد.
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 0-1شیوة پژوهش و سؤاالت تحقیق
روش مورد استفاده در ایين مياليه ،روش توصيیفی -تحلیليی اسي؛ ني ن آن کيه از
آمارهایی پیرامون بسامدهاي این صفات در سورة مذکور استفاده شده اس؛ .این جسيتار
به روش استيرایی در پی پاسخ به این سؤالهاس؛ -1 :مدها ،توالی و ت يدد حرکيات در
شدت یا نرمی آیات انذار و تبشیر چه تأثیري دارند؟  -2تيارب مخيارج بيه یكيدیگر و
تباعد مخارج از یكدیگر ،چه تأثیري در انتيال م نی دارد؟  -3مشابه؛ و تضياد صيفات
در جه؛دهی و تبیین م نایی کل ه چيه نيشيی دارنيد؟  -4در بررسيی آمياري حيروف
داراي صفات خاص م نایی ،چه تفاوتی بین آیات انذار و تبشیر مشاهده میشود؟
 -2صوت و موسیقی در زبان عربی
صوت را پدیدهاي می ش ارند که از اتصال جس ی با جسم دیگر حاصل شده و درك
آن توسط قوة سام ه صورت میپذیرد (هالل .)33 :2002 ،موسیيی نیز نغ ة خاصی اس؛
که از طنین منظم حروف و کیفی؛ ترکیب آنها در کل ات و ه چنین مجاورت هدف ند
کل ات در آیات حاصل میشود .در قرآن کریم ،موسیيی دو گونه ظهور مییابد:
الف -زیباییِ آشكار که در فواصل آیهها ،حروف ميط ه و ه اهنگی وزن و رَوي
صورت یافته و ن ن تفاوت با ساختار ش ري ،آن را دلنشین و آهنگین مین اید.
ب -زیبيياییِ پنهييان کييه در حرکييات و نييوع حييروف مسييت ل و در صييفاتی ماننييد:
صفیر ،اطباق ،انزالق و ...ن ود یافته ،نرمی یا شدت خاصی به عبارات مذکور میبخشيد
(یاسوف1222 ،م .)22 :
 1-0تقسیمات صوتی
زبان شناسان ،صوتِ کالمی را به دو قس ؛ صام؛ها و مصيوتهيا ،تيسيیم کيردهانيد.
صام؛ها ه ان حروف ابجدي در زبان عربی هستند که شامل  22حرفند و صام؛هياي
حَليی ،لَهوي ،شَجري ،نِرسی ،لِثَوي ،نِط ی ،ذَولَيی ،اَسَلی ،شَيفَوي و جَيوفی را شيامل
میشوند که خروج هر حرف از جایگاه خود ،بر نوع موسیيی تأثیرگذار اس؛ .صام؛ها
بر اساس چگونگی تلفظ در تيسیمبندي جدیدِ زبانشناسان بيه صيام؛هياي انفجياري،
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احتكاکی ،انفجاري -احتكاکی ،غناء و منحرفه تيسیم میشوند (بیگلري1330 ،ش.)111-110 :
مصوتها نیز شامل حرک؛هاي فتحه ،کسره و ن ه بوده و در چگونگی ایجاد موسیيی
در کالم نيش دارند .براي ن ونه ،زبان شناسان ن ه و کسيره را از حرکياتِ سينگین و
فتحه را از حرکات خفیف به حساب آوردهاند (س ران ،بيیتيا .)114 -113 :یكيی دیگير از
مواردي که باعا تأثیرگذاري زیاد در چگونگی ایجاد صوت و موسیيی در کالم میشيود،
چگونگی کشش مدها اس؛ که بر اساس کشش و قوت به موارد زیير تيسيیم ميیشيوند:
 -1مد الزم  -2مد متصل  -3مد عيار

 -4ميد ليین  -1ميد منفصيل  -6ميد طبی يی

(الحنفی البغدادي1223 ،م.)20 :
 0-0مخارج و صفات حروف
 1-0-0مخارج حروف
از دیگر عوامل مهم که شناخ؛ آن براي یك محيق در زمینة صوت و موسیيی الزم
اس؛ ،مخارج حروف و صفات آن اس؛ .حروف به نسب؛ ترتیب مخارج به دو دستة
قریبال خرج و ب یدال خرج تيسیم میشوند .در مسأله تيارب ،موارد زیر مورد توجه
قرار میگیرند :الف -تيارب دو حرف در مخرج و اتحاد در صف؛ مانند« :حاء» و «هاء»
که هر دو حليی و شامل صفات ه س ،رخوت ،انفتاح و استفالند.
ب  -تيارب دو حرف در مخرج و صف؛ ،مانند« :الم» و «راء» که هر دو از مخرج ذليی
بوده اما از لحاظ صف؛ هر دو متوسط بین شدت و رخوت ،و داراي صفات انفتاح،
استفال و انحرافند.
ج  -تيارب دو حرف در مخرج و تباعدشان در صف؛ مانند« :دال» و «سین» که اولی از
مخرج نط ی و دومی از مخرج اسلی بوده و این دو حرف از جهتی تيارب در مخرج
دارند اما از لحاظ صف؛ با هم تباعد دارند زیرا دال ،شدید و مجهور اس؛ و سین،
از حروف ه س و رخوت اس؛.
د  -تيارب دو حرف در صف؛ و مخرج مانند« :شین» و «سین» که هر دو داراي صيف؛
رخوت ،انفتاح و اسيتفال بيوده و از جهي؛ مخيرج نیيز بيا یكيدیگر ه ياهنگی دارنيد
(نادري2001 ،م.)233 :
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اما در مسألة تباعد ،موارد زیر مورد دق؛ نظر اس؛:
الف -تباعد دو حرف در مخرج و اتحاد آنها در صف؛ مانند «نون» و «میم» که اولی
ذليی و دومی شفوي اس؛ ،اما از لحاظ صف؛ هر دوي آنها مجهور و متوسط بین
شدت و رخوتند.
ب -تباعد دو حرف در مخرج و صف؛ ،مثل «میم» و «ناد» که از لحاظ مخرج ،داراي
تباعد بوده ،اما از لحاظ صف؛ ،اولی داراي صف؛ انفتاح و استفال و دومی داراي صف؛
اطباق و است الء اس؛ (ه ان.)234 :
 0-0-0صفات حروف
هر حرف داراي صف ؛ منحصر به خویش اس؛ که در هنگام اداء و تلفظ آن ،ایجاد
میشود و نيش مه ی در مبحا صوت و تأثیر موسیيیایی دارد« .زبانشناسان صفات
حروف را به هفده قسم ،تيسیم کردهاند .این صفات شامل :صفات جهر ،ه س ،شدت،
رخوت ،توس ط بین شدت و رخوت ،است الء ،استفال ،اطباق ،استفتاح ،صفیر ،قليله،
انحراف ،تكرار ،استطاله ،تفشی ،لین و غنه میشود» (صالح1262 ،م .)221 :این صفات در
دو دسته صفات قوي و ن یف قرار میگیرند .صفات قوي به صفاتی گفته میشود که
داراي قوت و شدت و بروز بیشتري در کل هاند .مانند :جهر ،شدت ،صفیر ،قليله،
انحراف ،تكریر ،تفشی ،استطاله و غنه .صفات ن یف به صفاتی گفته میشود که این
شرایط را ندارند و با نرمی و آرامی خارج میگردند مانند :ه س ،رخوت ،خفاء،
استفال ،انفتاح ،ذالقه و لین (قح اوي.)110 :1321 ،
 9-0ارتباط صوت با معنی
صوتی که از تلفظ حروف ایجاد می شيود ،بيا م نيا ارتبياط خاصيی دارد و تيأثیر آن بير
مخاطب ،متفاوت از تأثیر کل ات همم نی و مشابه اس؛« .راف يی» صيوت تأثیرگيذار را
صوتی می داند که داراي قوت و استحكام بوده ،از نظر پایداري و دوام بتواند تا مدتهيا
مخاطب را تح؛ تأثیر خود نگه دارد (راف ی1220،م .)211 :چینش و ترکیب حروف ،عل؛
اصلی دریاف؛هاي متفاوت از صداي کل ات اس؛ .برخی پر اسرار ،برخيی پير طنطنيه،
برخی داراي موج آرام و برخی دیگر خروشانند ه چنان که برخيی تيداعی خزیيدن و
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ی نرميی یيا سسيتی را بيه ذهين متبيادر
برخی دیگر جوشیدن و ت يدادي کل يات ،م ني ِ
میسازند (الخالدي .)102 :1222 ،بی تردید چگونگی به کيارگیري ایين اصيوات و ترکیيب
آنها با هم در ایجاد حاالت گوناگون از ج له :شادي ،اندوه ،هیجان ،ح اسه و یا آراميش
در مخاطب ،مؤثرند و نيش هر یك از مخارج و صفات در این امر قابل توجه اس؛.
 1-9-0مخارج حروف و ارتباط آنها با معنا
مخارج اداي حروف در ترکیب با سایر مخارج ،پیامهاي بیشتري را با خود ح ل
میکند .براي ن ونه در دو کل ة «عسف» و «اسف» که دو حرف مشترك دارند م نی
کل ة «اسف» که یك حرف آن(ه زه) از مخرج دور و در اصطالح «اقصیالحلق» اس؛،
شدیدتر از «عسف» اس؛ که از مخرجی نزدیكتر به «سین» ادا میشود و ه ین سنگینی
در نزدیكی زیاد مخارج هم ،ن ود مییابد .تيارب یا نزدیكیِ حروف در مخرج نیز باعا
ایجاد سنگینی در تلفظ کل ه بوده و این امر بر م ناي کل ات نیز تأثیرگذار اس؛.
ه چنان که تباعد حروف در مخرج نیز بر روي م نا تأثیرگذار اس؛ مانند کل ه «
در آیة شریفة «

»

» (سبأ  )10/که بر شدت ع ل دالل؛ میکند چرا

که «ه زه» از انتهاي حلق اس؛ و از حروف قوي اس؛ اما «واو» شفوي اس؛ و بین
این دو مخرج تباعد زیادي وجود دارد (الصغیر2000 ،م.)122 :
 0-9-0صفات حروف و ارتباط آن با معنا
هنگامی که حروف در کل هها و ترکیبها به کار میرود ،خصوصی؛ و صفات آنها به
صورت بارزتري ن ود مییابد .از این روس؛ که کل هها و عبارات در ونوح و ابهام،
طنین سنگین یا ن یف ،با یكدیگر متفاوتند .گاهی چون جویبار ،آرام و آهسته و زمانی
دیگر همچون موج و طوفان ،خروشنده و پر ط طراقند .به عنوان ن ونه میتوان به
استفاده از حرف «دال» در آیة شریفة
(ق )12 /اشاره کرد .این آیه بیانگر خوف ،وحش؛ ،انذار و تهدید اس؛ و حرف
«دال» که از حروف جهر و شدت و قليله اس؛ ،در همجواري حرف مد ،این پیام را به
خوبی منتيل میکند .در حالی که کل ة «تحید» مترادف کل ه «تنحرف» و «تبت د» بوده و
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آن کل ات ،ن یتوانستند چنین پیامی را برسانند (صالح1262 ،م.)221 :
 9-9-0حرکتها و مدها و ارتباط آن با معنا
در کنار تأثیرگذاري مخارج و صفات حروف ،هرگز نباید نيش اساسيی زیير و بيمهيا و
قصر و مدهاي حروف و فواصل ،یا به دنبال هم آمدن آنها در تبیین م نا ،نادیده گرفتيه
شود به ویژه در زبان عربی که به زبان اِعراب و حرک؛ م روف اس؛ و تغییير اِعيراب،
تفاوتهاي م ناداري را در ج له ایجاد میکند .گاه ،خودِ حرکي؛ ،سينگینی دارد و گياه
در مجاورت با حرکات دیگر یا در توالی یك حرک؛ ایين سينگینی ایجياد ميیشيود و
برعكس خفیف بودن برخی حرکات ،موجيب سيرع؛ در ادا و انتييال سيری تير م نيی
میگردد .براي ن ونه در آیة إ

(ال ادیات10 /و)2

ماهی؛ آهنگ حروف به تنهيایی بيراي اليياي م نياي ميورد نظير کيافی نیسي؛ ،بلكيه
حرک؛هاي موجود و صیغة صرفی به کيار رفتيه ،نييش مه يی را در ایين میيان بيازي
میکند .اگر ن ة «باء» در «بُ ثر» و به دنبال آن کسرة «ثاء» که از حروف لثيوي اسي؛ و
فتحة «راء» در کنار هم نبود (که یكی لبها را ج

و نزدیك میکند و یكی بالفاصيله

پایین آمدن لبها و باز شدن آن و دیگري بیيرون دادن سينگینی را تيداعی ميین ایيد)،
ن یتوانستیم در حروف به تنهایی چنین رائحهاي را حس ن اییم .صيحنهاي کيه تج یي
مردگان و برون ریختن ناگهانی آنان و منتشر شدنشان را در صحراي محشر بيه ن يایش
میگذارد (یاسوف1222 ،م .)231 :ه ین حرکات در شكل بلند و مدي نیز پیامهاي خياص
خود را دارد .مياط صوتیِ پر از کشش و تشدیدي در زبان عربی وجيود دارنيد کيه بيا
وجود ندرت این ترکیبات ،فخیمترین و پر ط طراقترین آنها را در قرآن کریم مییابیم
که از دالل؛ صوتی آنها میتوان ،شدت و گستردگی م نایشان را دریاف؛ ن ود .ماننيد:
«

»« ،

»« ،

» ....اصواتی که با ان كاس صيوتی و شيدت موسيیيی خيود،

هول و وحش؛ روز قیام؛ را بیان میدارنيد و شياهدي بير امتيزاج صيوت و م نيی در
قرآنند (الصغیر2000 ،م.)162 :
 -3تأثیر صوت بر معنی در سورة نبأ
سورة نبيأ « متضي ن خبير از آميدن یيوم الفصيل و صيفات آن و اسيتدالل بير حيیيي؛ و
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تردید ناپذیرى آن اس؛ و با پرسش مردم از یكدیگر ،از خبر قیام؛ ،آغاز میشود .آن گياه
در سیاق جواب و با لحنى تهدیدآمیز مىفرماید :به زودى از آن آگاه خواهند شد و سيپس
براى ثبوت آن ،به این دلیل استدالل مىکند که نظام مشهود در عالم بيا تيدبیر حكی انيهاى
که در آن اس؛ ،بهترین و روشنترین دالل؛ را دارد ،بر اینکه ب د از ایين دنیياى متغیير و
فناپذیر ،جهان ثاب؛ و باقى وجيود دارد  ...سيپس آن روز را بيا ذکير حيوادثش توصيیف
مىکند که مردم ه گى در آن احضار مىشوند و ه ه یك جا ج

مىگردند ،طاغیيان بيه

سوى عذابى دردناك و پرهیزکاران به سوى ن ی ى ميیم منتيل مىشوند ،و در آخير ،کيالم
را با یك ج لة تهدیدآمیز ،ختم مىکند» (طباطبائی1413 ،ق.)216 / 20 :
 1-9آیات انذار
آیات انذار مشت ل بر آیاتی اس؛ که با لحنی تهدیدآمیز و تند ه راه اس؛ و بیشتر
مخاطبانِ آن ،مشرکان مكهاند .در ميابل این آیات ،آیات تبشیر قرار دارد که با لحنی
آرامشبخش ،بر زیادي ن ؛ بر مؤمنان و س ادت آنان در بهش؛ ،دالل؛ دارد .بسیاري
از آیات سورة نبأ ،اختصاص به انذار دارد .این امر به منظور بیدارسازي و توجه دادن به
امر خطیر و بزرگِ در راه ،صورت میپذیرد .در این سوره با توجه به مخاطبان م اند و
انكارکنندة قیام؛ ،از شیوه هاي مختلف تأکیدي بهره گرفته شده و تكرار حرف ردع
«کلّا» که پیام صوتی ویژهاي را ح ل میکند خود شاهد صادقی بر این امر اس؛.
 1-1-9انکار تصورات مشرکان و هشدار
(آیات  1 - 9سوره نبأ):

با تلفظ کل ه «عَمَّ» احساس سنگینی و فشار بر مخاطب وارد میشود .این سنگینی
ناشی از دوري مخرج «عین» حليی و «میم» شفوي اس؛ که کثرت فاصله در مخرج را
میرساند .ن ن آن که حرف عین ،داراي صف؛ اص ات و جهر بوده ،بر شدت این بارِ
صوتی میافزاید ،ه چنین حذف صداي «آ» از «ما»ي استفهام ،موجب حبس این فشار
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در دهان و خروج غنهگونة آن از بینی و الياي ابهام و استفهام به مخاطب میگردد.
موسیيی مذکور ،تداعیگر سختیهاي روز قیام؛ و سنگینی آن در سینة کافران و عدم
تح ل کافران نسب؛ به این فشارهاس؛ « .عن النَّبَإِ الْعَظِیمِ مورد استفهام را توصیف
میکند .آهنگ این ج لة کوتاه که با حرکات فتحه ،پیش رفته و ناگهان با حرک؛ کسره
و میم بسته می شود ،خود ن ایاننده عظ ؛ و سكوت در برابر استفهام ما (در ع ّا)
اس؛» (طاليانی ،بی تا .)4 / 3 :کل ة «عن النبأ»به دلیل وجود تباعد بین مخرج حليی و
ذليی ،سنگینی خاصی را در تلفظ ایجاد میکند ه چنان که مشدد بودن حرف نون بر
این فشار و سنگینی میافزاید .این دالل؛هاي صوتی ،بیانکنندة شدت و عظ ؛ این
خبر و اسباب ریزش ترس و دلهره در قلوب کفار اس؛ .کل ة «عظیم» بر وزن «ف یل»
بر مبالغه و گستردگی عظ ؛ خبر دالل؛ دارد .این کل ه ،افزونی هول و هراس از این
خبر را بیان میکند چرا که تباعد مخرج «عین» حليی و «ظاء» لثوي و «میم» شفوي،
قوت فوق ال ادهاي را در تلفظ ایجاد میکند .صف؛ جهر و اص ات در «عین» و است الء
و اطباق در «ظاء» و امتداد «یاء» مدي نیز بر امتداد و است رار این ترس و عظ ؛ آن
دالل؛ میکند .اصل کل ه «مختلفون»« ،خلف» اس؛ که م نی لغوي آن ،یكی به دنبال
دیگري آمدن و جایگزین شدن اس؛ (ابن فارس .)334 /2 :2002 ،زیادت و افزایش حروف
مثل «میم» و «تاء» در این کل ه بر قوت کل ه و زیادي اختالف در میان پرسش کنندگان
دربارة واق ی؛ این امر دالل؛ دارد و حرکات فتحه و کسره و ن ه در کل ة «مختلفون»،
بر تشت؛ و گوناگونی آراء و نظرات مختلف میان پرسش کنندگان دربارة این روز عظیم
اقرار دارد .توالی حروف مدي در کل ات «

»« ،» « ،

» بر امتداد و است رار

این اختالف در میان مردم پیرامون این مسأله اشاره دارد.
به نظر میرسد که تباعد مخرج در ماده «علم» در کل ه «سیعلمون» از حلق تا کنارة
زبان و ختم شدن آن به لبها ،بر فهم حيیي؛ به تدریج و ترتیب دالل؛ دارد .صفیر
«سین» که در ابتداي کل ه آمده اس؛ ،براي تاکید وعید و بیم دهی به کافران اس؛
آنهم نه با تهدیدي دور و ناپیدا .با کاربرد حرف سین از اتفاقی نزدیك که به زودي رخ
خواهد داد و پاسخ پرسش خویش را به قط

و یيین دریاف؛ خواهند ن ود،
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خبر میدهد .خبري که واق ی اس؛ و هیچ شكی در آن راه ندارد (زمخشري1403 ،هي :

 .)624/6دو ج لة ف لیة پىدرپى «

» با طنین و حرک؛ خاص

«کلّا» و برخورد آن با «سین» ف ل مضارع و «ثمّ» ،ن ایانندة برگش؛ و نفى ،آنگاه
است رار مطلب ا س؛ .بدین ترتیب کل ات و ترکیب و حرکات و حروف آخر آنها،
با م انى ،و م انى با واق یات ،ه اهنگ و مطابيند» (طاليانی ،بی تا)4/3 :
جدول  -1دادههای آماری انکار تصورات مشرکان و هشدار

 0-1-3ترسیم عذاب و پیامدهای رفتاری مشرکان (آیات 13 -26سوره نبأ)

آیههاي نخستین این مج وعه از برپایی قیام؛ و آثار هولانگیز آن سخن میگوید وليی
با عنای؛ به این که آن را ميدمهاي بيراي بیيان وني ی؛ طغیيانگران قيرار داده اسي؛ و
ترسیم صحنه ،تأثیر بسزایی در دریافي؛ پیيام دارد ،ميیتوانيد نييش مه يی را در انيذار
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مذکور ،ایفا ن اید« .الفصل» به م ناي آشكار شدنِ یكی از دو چیز اس؛ تا اینکه بین آن
دو فاصلهاي باشد ی نی امروز حق از باطل آشكار شيده و بيین ميردم حكيم ميیشيود
(اصفهانی1412 ،ق .)22 /6 :حرف «صاد» احتكاکی در این کل ه ،به سبب دارا بودن صيف؛
اص ات ،صفیر ،اطباق و است الء ،بر عظ ي؛ ایين روز داللي؛ دارد« .میقاتاا» اصيل آن،
«وق؛» اس؛ «واو»« ،قاف» و «تاء» اصلی اس؛ که به اندازه و حد یك چیز و ع يق آن
دالل؛ دارد (ابن فارس2002 ،م .)641/2 :حرف «قياف» انفجياري در ایين کل يه بيه سيبب
صفات است الء ،اطباق ،اص ات و جهري که دارد ،بر عظ ؛ و قيوت ایين روز داللي؛
دارد« .نُفخ» نون و فاء و خاء ،اصل کل ة صيحیحی کيه بير م نيی دمیيدن و بياالگرفتن،
دالل؛ میکند (ابن فارس 2002 ،م« .)133/2 :خاء» از حروف حليی احتكاکی اس؛ و صف؛
است الئی دارد که بر شدت نفخ و دمیدنِ با قوت از یيك مكيان بلنيد داللي؛ ميیکنيد.
«نفخ» از «نفح» قويتر اس؛ به سبب صف؛ است الء و اص اتی که دارد .حيرف «صياد»
در کل ة «الصُّور» به سبب صف؛ صفیري که دارد ،بر انتشيار و پراکنيده شيدن صيدا در
فضا دالل؛ میکند و با م نی نفخ و دمیدن شيیپور در روز قیامي؛ تناسيب دارد .صيف؛
جهر ،است الء و تشدید بر شدت و رسایی این اعالنِ عيام داللي؛ ميیکنيد ه چنانكيه
حرف مدِ واوي از طول ،امتداد و است رار صداي این شيیپور حكایي؛ ميیکنيد .حيرف
«فاء» در کل ه «فتأتون» ت يیب و است رار را میرساند (سیوطی1363 ،ق .)134 :و بر آميدن
به سرع؛ و بی فاصله ب د از دمیدن در شيیپور داللي؛ دارد زیيرا حيرف مه يوس و
خفیف بر سرع؛ و عدم فصل دالل؛ میکند.
در کل ة «الفوج» ،فاء و واو و جیم بر تج
به نظر میرسد تج

دالل؛ میکند (ابن فارس2002 ،م.)323/2 :

حروفی که در مخرج تيارب دارند ،مثل «فاء» و «واو» در کل ة

«افواجا» میتواند بر تج

مردم ه سان در گروهها و دستههاي مختلف رهن ون گردد

ه چنان که صف؛ شدت در «جیم» شجري در جوار «الف» مدي بر کثرت و امتداد
آمدن آنها به صحراي محشر دالل؛ میکند .کل ة «سماء» بر ارتفاع و بلندي دالل؛
میکند و مد متصل که داراي چهار یا پنج حرک؛ اس؛ ،بر شدت بلندي آس ان و امتداد
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آن از زمین به آس ان دالل؛ مین اید و در حيیي؛ بر عظ ؛ این روز دالل؛ میکند.
«ابوابا» ج

«باب» اس؛ ،گویی که تكرار حرف «باء» و آمدن «الف» ب د از «باء» و باز

شدن دهان به هنگام تلفظ آن ،بر باز شدن درهاي آس ان دالل؛ مین اید .در آیة ،20
کل ة «تسیر» به م ناي چیزي را در حال حرک؛ قرار دادن اس؛ و در اینجا بر انتيال از
مكانی به مكان دیگر اطالق میشود ی نی کوهها را انتيال داد و از جایگاه خودش به
سرع؛ حرک؛ داد (ابن عاشور2000 ،م .)31 /30 :
در کل ة «الجبال»« ،جیم» و «باء» و «الم» اصلی اس؛ و بر تج

یك چیز در

ارتفاع دالل؛ میکند (ابن فارس 2002 ،م .)213/1 :حرف «جیم» در این کل ه ،داراي صفات
اص ات و شدت اس؛ و حرف«باء» از حروف شدید و مجهور اس؛ .این صفات از
صفات اصلیند .انافه شدن «الف» براي بیان ارتفاع اس؛ غلبه کردن صفات قوي در
«جیم» و «باء» بر کثرت و تج

یك تودة خاکی دالل؛ میکند.

کل ه «جهنّم» :اصل ثنائی آن «جه» و ثالثی آن «جهم» به م ناي شدت اس؛ ی نی
مكان شكنجة منافيان و کافران (البیطار .)216 :2001 ،این کل ه به سبب تباعد مخرج
«جیم» شجري از «هاء» حليی و ه چنین به دلیل اینكه «جیم» از «هاء» به سبب صف؛
شدت ،جهر و اص اتی که دارد قويتر اس؛ باعا ایجاد سنگینی در تلفظ میشود و بر
شدت شكنجه و عذاب دالل؛ دارد .ه چنان که اشتراك صف؛ غنه در «میم» و «نون» بر
شدت و زجر مشرکان اشاره دارد.
م نی کل ة «مرصاد» به م نی کل ه «میقات» نزدیك اس؛ چون هر دو براي جزاء و
عياب طغیانگران مشخص شدهاند .از این رو« ،مرصاد» را مكان رصد دانستهاند ی نی
مكان مراقب؛ کردن و بر وزن مف ال نبط شده اس؛ .در اینجا به م نی خبري اس؛ که
با آن از جهنم براي مبالغه خبر داده میشود ی نی گویی که آن مكانی اس؛ براي رصد،
و مرصاد به م نی کثرت و زیادي رصد و مراقب؛ اس؛ مثلِ صف؛ «مغیار» (ابن عاشور،

2000م  .)32/30:تج

حروفی که تيارب در مخرج دارند مثل «راء» ذليی« ،دال» نط ی و

«صاد» أسلی در کل ة «مرصاد» نشان دهندة کثرت و شدت رصد و مراقب؛ از طغیانگران
اس؛ کسانی که جهنم ک ینگاهی براي آنها در نظر گرفته شده اس؛.
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در آیة «

» سرکشان کسانى هستند که متصف به صف؛ طغیانند ،و خروج

از حد ،کار ه یشگى آنان اس؛ ،و کل ه «مآب» اسم مكان از ماده «أوب» اس؛ ،که به
م ناى رجوع اس؛ و اگر جهنم را محل برگش؛ طاغیان خوانده ،به این عنای؛ بوده که
خود طاغیان در ه ان دنیا ،جهنم را مأواى خود کردند ،پس صحیح اس؛ بگوییم به
جهنم بر میگردند» (طباطبائی1413 ،ق .)231/20:حرف «طاء» در کل ه «طاغین» به جه؛
صف؛ است الء و اطباقی که دارد ،از قويترین حروف محسوب میشود و حرف «الف»
مدي در جوار «طاء» ،تجاوز مشرکان و است رار آنها را در گناه و عصیان ترسیم میکند.
در کل ة «مآبا» «ه زه»« ،واو» و «باء» اصل واحدي هستند و به م ناي محل رجوع
میباشند (ابن فارس 2002 ،م .)23 ،این کل ه از حیا مخارج و صفات با م نی در تناسب
اس؛ چرا که حرف «میم» از لبها شروع میشود و با ه زه متصل ،به «الفِ» مدي که
به اقصیالحلق مرتبط اس؛ ،رسیده و دوباره به حرف «باء» در ه ان مخرج ،ختم
میشود .این مخارج با کل ة «مآب» که به م ناي بازگشتن به محل نخس؛ اس؛،
ه اهنگتر اس؛ .از سوي دیگر صفات جهر و شدت در «باء» و «میم» از بازگش؛
کافران به جهنم و است رار و دوام آنها در عذاب آتش حكای؛ میکند و فراوانی
حروف مدي در آیه ،گستردگی قهر و غضب را به مخاطب الياء مین اید.
اصل ثنائی کل ة «الالبيین»« ،لبا» ب نی لزوم ،مكا کردن و اقام؛ گزیدن اس؛
(البیطار .)312 :2001 ،توالی مد طبی ی در «البثین ،احيابا» با م نی ه راهی دارد و بر
است رار وجود کافران و دوام آنها در جهنم دالل؛ دارد.
در کل ة «أحقاب»« ،حاء»« ،قاف» و «باء» اصلیند که بر حبس دالل؛ میکنند (ابن

فارس 2002 ،م .)462/2 :کل ة «أحقاب» به م ناى زمانهاى بسیار و روزگاران طوالنى
اس؛ که آغاز و انجام آن مشخص نباشد (طباطبائی1413،ق .)231/20 :اگر در کل هاي دو
حرف حليی وجود داشته باشد ،حرف قوي بر ن یف غلبه میکند مثل «أهل»« ،أحد»،
«أخ» (ال بارك ،بیتا .)211:پس «ه زه» بر «حاء» غلبه میکند زیرا این دو حرف ،تيارب
در مخرج دارند پس ه زة قوي موجب احساس سنگینی بسیار در کل ه میشود.
ه چنان که «قاف» به جه؛ صف؛ است الء و اطباق به این فشار ک ك میکند و «الف»

 /128ادب عربی ،شمارة  ،1سال  ، 8بهار و تابستان 1959

مدي بر است رار آنها در این حبس اشاره مین اید .حرف «ال» براي نفی راحتی و تن م
کافران اس؛ و تكرار «واو» مدي ه راه با «قاف»ِ تفخیم شده در کل ة «یذوقون» در
سیاق ف ل مضارع ،بر پیاپی چشیدن و ماندگاري عذاب دالل؛ میکند.
کل ة «شرابا» از «شرب» اصل ثالثی و «شر» اصل ثنائی ،به م نی اتساع و انتشار
اس؛ (البیطار2001 ،م .)221 :انتشار در این کل ه از حرف «شین» به سبب صف؛ تفشی و
گستردگی و توالی «الف» جوفی احساس میشود.
آمدن «باء» انفجاري در این کل ه براي تبیین شدت در نطق اس؛ و ادغام «نون»
ساکن و «واو» در آیه از نوع ادغام متيارب اس؛ (موسوي بلده 1323 ،ش .)131 :به نظر
میرسد که ادغام دو کل ه «بردا و الشرابا» یك نوع قط ی؛ و استحكام را در تحریم
نوشیدنی گوارا اليا می کند که با مفهوم انذار و تهدید کافران تناسب دارد .کل ة «حمیم»
متشكل از «حاء» حليی و «میم» شفوي اس؛ ،پس «حاء» و «میم» از لحاظ مخرج،
متباعدند و این ،عل؛ سنگینی کل ه در تلفظ اس؛ .ه چنان که صف؛ اص ات در «حاء»
به این سنگینی انافه میکند .ه چنین تكرار دو «میم» با فاصلة مدي ،دال بر مداوم؛،
بیانگر چسبندگی و اتصال اس؛ .این ت بیر در بیان شدت نفوذ و سوزندگی درونی این
شراب ،تصویرگر مناسب و زیبایی اس؛« .غسّاق» اصل صحیحی اس؛ که بر ظل ؛
دالل؛ میکند (ابن فارس2002 ،م .)313/2 :در تباعد «غین» و «سین» احتكاکی ،قوتی را در
تلفظ احساس میکنیم .ه چنان که حرف «قاف» به سبب صفاتی قوي ،ه چون جهر و
شدت ،بر این قوت انافه مین اید و تشدید بر روي «سین» بر شدت این تاریكی و
ترس در روز قیام؛ دالل؛ میکند« .جزاء» اصل ثنائی آن «جز» و اصل ثالثی آن
«جزي» به م نی عيوب؛ کردن اس؛ (البیطار .)214 :2001 ،در «جیم» و «زاي» ،صفات قوي
ه چون اص ات و شدت وجود دارد و مد متصل که شامل چهار یا پنج حرک؛ اس؛،
بر امتداد جزاء و عيوب؛ دالل؛ می کند و شدت این عيوب؛ مطابق با میزان کفر و
عصیان اس؛.
«وفاق» مصدر س اعی رباعی از «وافق» بر وزن «فِ ال» اس؛ و در م نی صیغة مبالغه
است ال شده اس؛« .واو» و «فاء» ،تيارب مخرج دارند و در چنین شرایطی ،حرف قوي
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بر ن یف غلبه میکند« .واو» قويتر از «فاء» اس؛ و به سبب صف؛ جهر ،اص ات و
تفخیم ،فضاي ع ومی کل ه را به نف خویش رقم میزند و هول عذاب را به شنونده
منتيل مین اید.
جدول  -0دادههای آماری ترسیم عذاب و پیامدهای رفتاری مشرکان

 9-1-3ترسیم پشیمانی و پیامهای صوتی آن
(آیات  30و 40سوره نبأ):

این آیات ،خطاب و تهدیدي اس؛ براي کافران و بیانگر نيزول عيذاب شيدید بير آنيان
اس؛ .لفظ «ذوقوا» براي توبیخ به کار رفته اس؛ به ایين م نيی :پيس بچشيید کيه جيز
عذاب چیزي بر ش ا ن یافزاییم .این عذاب پایان ن ییابد ،بلكه بيه تيدریج و اسيت رار،
افزایش می یابد .این آیه با لحن خطاب سری و خشن ،حضور کافران را در برابر قدرت
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خداوند ترسیم میکند» (طاليانی ،بیتا .)10/1 :کل ية «نزیادکم» از «فتحية» خفیفيه شيروع
میشود ،تا اینکه به حرک؛ ن ة بر روي «کاف» و بسته شدن لبهيا بيا «ميیمِ» سياکنه
ختم میگردد .این حرکات از فتحة خفیف تا ن ة سنگین بر افيزایشِ تيدریجی عيذاب
بر کافران و محبوس شدن آنان در آن با بسته شدن راه خروج هوا ،دالل؛ مین ایيد .در
م ناي ن نی آیه میتوان درخواس؛ تخفیف یا تياناي بهرهمندي از ن ؛ها را یافي؛،
لذا با تأکیداتی چون «لن» که براي نفی ابد اس؛ و «الّا» کيه حصير را تبیيین ميین ایيد،
بر عدم تجدید نظر در احكام صادرة آنيان پافشياري ن يوده ،علي؛ آن را در آیية ب يد،
ات ام حج؛ در دنیا میداند.
کل ة «عذابا» از «عذب» به م نی عيوب؛ و شكنجهاي اس؛ که از تب ات ع ل،
حاصل میشود (البیطار2001 ،م .)223 :مراد از این «عذاب» ،عذاب آخرت اس؛ و نزدیك
بودن آن به اعتبار حق بودن و بدون شك انجام یافتن آن اس؛ زیرا هر چه آمدنى
باشد ،نزدیك اس؛ (طباطبائی1413 ،ق .)224 /20:ه چنان که دوري مخارج «عین» و «ذالِ»
احتكاکی در این کل ه و نزدیكی آنها در صف؛ جهر و اص ات ،بر قوت این کل ه و
سختی مادة عذاب دالل؛ میکند و توالی «الف» در این کل ه با گستردگی عذاب
بر کافران تناسب دارد .از سوي دیگر به دلیل کوتاهی دنیا ،وقوع قیام؛ سری و نزدیك
تليّی میشود.
کل ة «أنذرناکم» از «نذ» اصلی ثنائی و «نذر» ثالثی ،به م ناي آگاه ن ودن و دادن
خبري اس؛ که با بیم و ترس ه راه باشد (البیطار2001 ،م .)320 :حرف «راء» به دلیل
داشتن صف؛ تكریر ،براي بیان تكرار انذار و ترس از جانب خداوند مت ال اس؛ و
ص ود حرک؛ها از فتحة خفیف به ن ة ثيیل و سنگین در کل ه «أنذرناکم» بیانگر انذار
تدریجی و شدت و قوت درجة انذار ،ترس و عذاب اس؛.
در کل ة «قریبا»« ،قاف» انفجاري به سبب صف؛ جهر و شيدتی کيه دارد و «راء» بيه
سبب تفخیم شدن ب د از «قاف»ِ مفتوح ه چنین وجود صف؛ شدت در «باء»ِ انفجياري
بیانگر عظ ؛ ،قرب عذاب و حت ی؛ تحيق امري اس؛ .توالی «الف» در کل ية «عاذابا
قریبا» بر گستردگی و فراگیري این عذاب دالل؛ دارد .حيرف «ظياء» در کل ية «ینظار»
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به جه؛ صف؛ جهر ،است الء ،اص ات ،اطباق و ن ه بر روي این حرف ،شدت حادثية
روز قیام؛ و تحسر و ندام؛ کافران را بیان میدارد به گونهاي که آرزوي عيدم وجيود
میکنند .این ابراز احساس میتواند اشاره به دو امر باشد :نخس؛ ایين کيه آدميی کيه از
خاك به وجود آمده ،آرزو میکند که اي کاش هیچگاه موجود نشده بود و یا اشياره بيه
زمان ب د از مرگ و به خاك سپردن و تبدیل دوباره او به خاك دارد کيه آرزو ميیکنيد،
کاش در ه ان حال مانده و مب وث نگردیده بيود .آميدن «یياء» تنبیيه در کنيار «لیات»،
تداعیگر ناتوانی در جلوگیري از عذاب و تيدیرهاي آن روز اس؛.
جدول  -9دادههای آماری ترسیم پشیمانی و پیامهای صوتی آن

 0 -9آیات تبشیر (سوره نبأ)
با توجه به موق ی؛ نزول آیات این سوره که در مكه و در اوج انكار مشرکان و ميابله
با آنها بوده اس؛ ،غلبة انذار بر تبشیر مشهود اس؛ .در کنار آیات مذکور ،اشاره به
مؤمنان ،دلجویی از آنان و تنبه دادن کافران به وجود جایگاههاي منحصر به فرد براي
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مؤمنان ،میتواند ترغیبگري را در کنار بازدارندگی به ن ایش گذارد .این آیات در
توصیف مؤمنانی اس؛ که به خدا ای ان دارند و مشكالت را در راه رنای؛
پروردگارشان تح ل میکنند .صوت و موسیيی نیز در این آیات با آیات انذار متفاوت
بوده ،با لحنی آرام ،شادي و زندگیِ جاویدان قیام؛ را ه راه با فراوانی ن ؛ها به
مؤمنان بشارت میدهد.
 1-0-9ترسیم تنعم و آسایش اخروی (آیات  91 -91نبأ)

در کل ة «حدائق» تباعد مخرج «حاء» احتكاکی و «دال» انفجاري و آمدن بدون
فاصلة حرف مدي داراي کشش طوالنی ،موسیيی خاصی را در تلفظ ایجاد میکند که
گویی تصویري از کثرت باغها و درختان انبوه در بهش؛ را پیش رو مجسم مین اید.
صف؛ اص اتی که در «حاءِ» احتكاکی وجود دارد و صف؛ شدتی که در «دال» وجود
دارد ،بر این امر ،مهر تایید میزند .ه انگونه که مد متصل که شامل چهار یا پنج
حرک؛ اس؛ ،بر امتداد و بلنداي درختان بهشتی اشاره دارد.
در کل ة «اعنابا» تيارب مخرج «ه زه» و «عین»ِ حليی ،فشاري را در تلفظ ایجاد میکند.
تكرار «الف»ِ جوفی و گستردگی تلفظ آن در مخرج نیز کثرت تن م و است رار
بهرهمنديهاي تج ی شده در بهش؛ را به ذهن متبادر میسازد .کل ة «کواعب» ج
«کاعب»  ،به م ناي کنیزي اس؛ که سن آن به حدود  11سال رسیده باشد (ابن عاشور،

2000م .)40/30 :تنوع مخارج حروف در این کل ه و زیر و بم شدن اصوات ،بر تنوع
لذایذ و عدم یكنواختی آن توجه میدهد« .اتراب» ج

ترب و آن صف؛ کسی اس؛

که فروتنی براي او ثاب؛ و به تسلیم و فرمانبرداري منسوب شده باشد .اطالق این
صف؛ به حورال ین به دلیل نهای؛ خضوع و طاعتشان اس؛ (مصطفوي1360 ،ش.)323/1 :
ه چنانكه کثرت دامنة ن تها و مزایا را در تباعد مخرج ه زه و تاء در این کل ه
احساس میکنیم.
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کل ه «دِهاق» صف؛ مشبه از «دهق الكأس» و به م نی پر کردن اس؛ (صيافی1412 ،ق:

 .)220/3در تباعد مخرج «دال» نط ی و «هاء» حليی ،سنگینی در تلفظ احساس ميیشيود
که بر لبریز بودن جامها از شراب دالل؛ میکند و صف؛ اسيت الء موجيود در «قياف» و
توالی «الف»ِ مدي این خصوصی؛ را افزایش میدهد« .در کل ه «س »« ،سین» و «ميیم»
و «عین» یك اصل واحد اس؛ و ميصود از آن مأنوس شدن چیزي با گوش مردم اس؛»
(ابن فيارس 2002 ،م .)130/1 :حيرف واو ميدي در کل يه «یَسامعون» بيا اسيت رار و بيياء
اهل بهش؛ در ن ؛ و راحتی ،تناسب دارد.
اصل ثالثی کل ة «کذابا»« ،کذب» و ثنائی آن «کذ» و م ناي اصلی آن ن ف اس؛
(البیطار2001 ،م )223 :و شاید بدین عل؛ که دروغگو به سبب ن ف و ناتوانی به چنین
امري اقدام مین اید ،بر آن اطالق گردیده اس؛ .کل ة «کذابا» شدیدتر از «کذب» بوده و
مصدر آن مكاذبه اس؛ (ابوعبیده1321 ،ق .)223/2 :تباعد «کاف»« ،ذال» و «باء» در مخرج و
تشدید بر روي «ذال»  ،بر ب د و دوري این نوع شنیدار از بهشتیان دالل؛ دارد.
ه چنان که «ال»ي نفی در ابتداي ج له ،این کذب را از اهل بهش؛ نفی میکند.
در واق  ،پس از توجه به انواع ن ؛هاي دیداري و شنیداري ،از آرامش آنان به دلیل
دوري از سخنان نامربوط حكای؛ مین اید.
«جزاء» دادن چیزي در عو

کاري اس؛ و «حسابا» در اینجا براي مبالغه آمده و

صف؛ براي کل ة «جزاء» اس؛ ی نی آن ثواب زیادي اس؛ که براي اع ال مؤمنان در
نظر گرفته شده و تنوین در آن براي بیان کثرت و زیادت اس؛ (ابن عاشور2000 ،م.)4/30 :
«حسابا» ن ن بیان قاعدهمندي در عطاي الهی از ریشة «حسب» به نوعی بر کافی بودن
و به اشباع رساندن نیاز بهشتیان دالل؛ دارد.
حرف «جیم» در کل ة «جزاء» به سبب صف؛ اص ات و شدت ،و حرف «زاي» به
جه؛ صف؛ صفیر و مد متصلی که داراي چهار یا پنج حرک؛ اس؛ ،بر کثرت ،قوت،
امتداد و اتصال ن ؛ به مؤمنان اشاره دارد.
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جدول  -1دادههای آماری در آیات تبشیر

نمودار آماری صفات حروف در آیات تبشیر و انذار سوره مبارکه نبأ

 -1نتیجه
بیشك یكی از جلوههاي اعجاز قرآن کریم ،تأثیر الفياظ و ظياهر آیيات بير مخاطيب و
پیوستگی لفظ و م نا در گزینش حروف ،کل يات و چگيونگی چیينش آنهاسي؛ .ایين
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پژوهش به دنبال کشف برخی از این زیبياییهيا و علي؛ تأثیرگيذاري ع یيق آنهيا در
مخاطب با بررسی مخارج و صفات حروف در کل اتِ مست ل در سورة «نبأ» و کیفی؛
ترکیب آنها و بهرهمندیشان از حرکات کوتاه و بلند ،به موارد زیر دس؛ یاف؛:
 -1توالی و ت دد حرکات و امتداد مدها در آیات انذار ،بر شدت و قوت تهدید
مشرکان و کافران دالل؛ میکند و این مسأله در آیات انذار ،از فراوانی بیشتري نسب؛ به
آیات تبشیر برخوردار اس؛ .
 -2تباعد مخارج حروف با م ناي کل ات در ارتباط اس؛ و باعا استحكام کل ات
در آیات انذار گردیده و از سویی بر شدت عذاب در روز قیام؛ ،دالل؛ میکند.
 -3ه ان گونه که در کل ات ،استفاده از حروف با صفات مشابه ،موجب توان ندي
کالم و انسجام ایجابی آن میگردد تضاد صفات سایهاي ،نيل و انتيال سری و پرشتاب
را تداعیگر اس؛ که در آیات انذار ،این امر ،مشهودتر اس؛.
 -4صفات حروف به تنهایی در بررسی آماري آیات انذار و تبشیر ن یتواند بیانگر
شدت یا لین؛ باشد ،بلكه جایگاه آن در کنار مخارج و صفات دیگر ،شكل گذاري به
وسیلة حرکات و نوع ترکیبی آن اس؛ که پیام صوتی خاصی را به شنونده منتيل میسازد.
 -1ت رکز این سوره بر روز قیام؛ و هشدار دهی و انذار کافران اس؛ و در آن
صفات قوي ه چون« :جهر» « ،%16شدت»  %6و «اص ات» %11به کار رفته اس؛.
با توجه به این که صفات جهر و شدت ،باالترین نسب؛ را در بیان عذاب و حت ی؛ آن
دارد ،در بسامد ش اري ،این حروف بیشترین ت داد را در آیات انذار به خود اختصاص
داده اس؛.
 -6در آیات تبشیر ،هدف بشارتی اس؛ بر مؤمنان به بهش؛ و باغهاي پر از درختان
انبوه .نسب؛ «جهر» در این آیات  ،%13شدت  ،%2است الء  %1و اص ات  %13اس؛ که
در ترکیب حروف قوت و کثرت ن تها بر مؤمنان احساس میشود.
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