
 

  
  
  

 قرآن به منزله اثري ادبي
   "والعاديات"  سوره درمتن   ساختاري  انسجام و  تصويرپردازي تصوير،

  
  ٭حري  ابوالفضل
   

  چكيده
 روابـط  و عمومـاً   پردازي تصوير و تصوير نظر از را  عاديات  سوره حاضر مقاله
 .دهد  مي قرار نظر  امعان مورد خصوصاً را  سوره متن  انسجام و  آيات ميان  ساختاري

 و  صـوري   سـامان   گـاه   آن و شود  مي  اشاره  سوره  نزول   شأن  به ابتدا راستا،  اين در
  اين  آيات .دارد  آيه  يازده  عاديات  سوره .گيرد مي قرار  بررسي مورد  سوره  محتوايي

  تـصويري   جنبـه  بيـشتر   كه  اول  آيه  پنج :داد  جاي  بخش  سه در  توان  مي را  سوره
ـ   بيـان   بـه   كه  دوم  بخش  آيه  سه كنند؛  مي  عمل تابلو  پنج  حكم در و دندار   يقاحق

 در .دنكـش   مـي  تصوير  به را محشر روز  كه آخر  آيه  سه و پردازد  مي  انسان  درباره
 در  تأمـل   انـدكي  بـا  امـا  نـد ا هـم  از مجزا  سوره  بخش  سه  كه آيد  مي نظر  به ابتدا
  سـاختاري   رابطه  شكل  هم و  مضمون لحاظ  به  هم  بخش  سه  اين  ميان  كه  يابيم  مي

  .دارد وجود انداموار و  منسجم
               خيـال  صـور  .4     سـوگندها  وشـه خ .3   سـاختار  .2    تـصوير  .1 :كليـدي  يها واژه

  عاديات سوره .5
  

  مقدمه .1
 بـه  فـأثرن  .صـبحا  فالمغيرات .دحاق تافالموري .ضبحا تادياوالع .الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم

 الخيـر  لحـب   انـه  و .لـشهيد  ذلـك  علـي  انه و .لكنود لربه نااالنس ان .جمعا به فوسطن .نقعا
 .لخبيـر  ذيومئـ  بهـم   ربهـم  ان .الـصدور  في ما حصل و .القبور  في ما بعثر اذا أفاليعلم .لشديد
 و جهاننـد  ]سنگ از[  برق و اند]تازان  دشمن  سوي  به[ زنان  نفس  كه  هايي ماديان  به سوگند
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  گروهـي   دل در  هجـوم   بدان و برانگيزند  گردي ]خود  يورش[  آن با و آرند  هجوم  صبحگاهان

  سـخت   پروردگـارش   بـه   انـسان   كه ]گيرند  محاصره در را  گروهي  هجوم  آن با يا=[ آيند اندر
  سـخت   مـال   دوسـتي  در او  كـه  ار  راسـتي  و  اسـت   گواه امر  اين بر خود او و  ناسپاسگزارست

 در  چـه  آن و شـود   ريختـه   بيـرون   گورهاسـت  در  چـه  آن  چون  كه داند  نمي مگر  است  شيفته
  ).عاديات( است  آگاه  ايشان  حال  به  پروردگارش  روزي  چنان در شود،  فاش  هاست  سينه

  
  تاريخي روايت دو :سوره  نزول  شأن .2

  بـه   صـحابه  از  شـماري  با را  انصاري عمرو  بن منذر  )ص(محمد  حضرت  كه  است خبر در
  كرده  حمله  ايشان  به  صبح  وقت  به روز  فالن  كه بايد فرمود و كرد  روانه  كنانه از  اي  قبيله نزد
  ناكام  حضرت دستور  انجام در    مشكالت  يا  هپار  دليل  به  صحابه  وقتي .برگرديد روز  فالن در و

  بليـه   باديـه  در  سـريه   آن  تمـام   كـه  گفتنـد   مي يكديگر  به و  كرده دراز   زبان  منافقان د،ماندن
 تـسلي   بـراي  خداونـد  و  گشت  مستولي  مؤمنين بر  نگراني  سايه  شايعه  اين از .اند شده  هالك

 .)321: ، ص 10: ، ج 10 و   234: ، ص 27: ، ج 5(داد  بـشارت  را  سوره  اين  نزول  ايمان  اهل   دل
  بـه  داشتند قصد  اعراب از  جماعتي  وقتي  كه  است  اين  سوره  اين  نزول  شأن  درباره ديگر نظر

  آنـان  بـا   مقابله رهسپار را خود  نزديك  اراني  از اي عده  )ص(پيامبر بزنند،   شبيخون  مسلمانان
  كـه   ايـن  تا گشتند  برمي مبرپيا  نزديك  به  ناموفق و ماندند  مي    ناكام  عللي  به  يك هر اما كرد

  ايـشان   حركـت   برنامـه  .كردند  مهم  اين  انجام مأمور را  )ع( علي  حضرت ،  )ص(محمد  حضرت
  كـه   ايـن  تـا   گرفـت   مـي   پنـاه   يجاي در روز در و راند  مي  اسب  شب در  وي  كه بود  گونه  بدين

 و  بـرده   يـورش  هـا  آن بر خبر  بي و رساند  مي  جماعت  آن  به را خود  ايشان  صبحي در  باالخره
  حـضرت   مرتبـت  و  شـأن  در  سـوره   اين  كه  است  چنين  اين و .كند  مي هسر يك را  ايشان كار
 آن بـر  كوتـاه  جـستار  ايـن  در البتـه  .)321: ، ص 10 (شـود   مي  نازل  )ص(پيامبر بر  )ع(علي

 را سـوره  اين تا داريم نآ سر بيشتر بلكه كنيم بررسي را اخبار اين سقم و صحت تا نيستيم
 اين در واقع، در .دهيم قرار مداقه مورد ادبي اثري منزله به و پيوسته هم به كل يك مقام در
 سوره تاريخي پيشينه به كه سوره ادبي و شناختي زيبايي هنري، هاي ويژگي به نه روايت دو

   .است شده اشاره
  

  ادبي اثري منزله به قرآن .3
 جديد و عتيق عهد اناجيل ادبي مطالعه به ادبي آثار منزله به مقدس كتب بررسي سابقه

 انتشار  دليل ،  مقدس  كتاب  ادبي    مطالعه  كتاب  مؤلف ،  مولتون ريچارد ،1890  در .گردد مي بر
  آلمـاني  و  عبري ، يوناني " ادبي آثار"  خالف بر مقدس كتاب" :كرد   توجيه  گونه  اين را خود اثر
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   شايـسته  خـود   خـودي   به  كه  نمايش و غنا ، حماسه پود و تار از " است  بافته جدا  اي  تافته" ـ

 و آلتـر   رابرت ،1987 در  ).12( "است  انداختن در نو  طرحي  مطالعه  گونه  اين و  است  بررسي
 رويكـرد   مـسلم   كارآمدي از ،  مقدس   كتاب  ادبي  راهنماي  كتاب  گردآورندگان كرمود،  فرانك
 و  مـذهبي   پژوهنـدگان  نيـاز   كـه  نـد افزود و  كـرده   خـشنودي  اظهـار   مقـدس   كتاب  به  ادبي

ـ   بـه   يعني شود؛  خوانده ،  هست  كه  گونه  همان  به  مقدس  كتاب  كه  است  اين  غيرمذهبي   ةمنزل
 شـناخته    ادبـي  شـاهكار   مقدس  كتاب  سان  به نيز  قرآن .تأثيرگذار و  سنگ  گران  ادبي اثر  يك

  سخن  مقدس  كتاب  وصف در  مولتون   كه  چنان  آن  كس  هيچ هنوز ،  متأسفانه اما . است  يا  شده  
  قـرآن  از  كـه  آيـد   نمـي   پـيش   هم ها  زودي  اين  به احتماالً و  است  نكرده   وصف را  قرآن ،  رانده

 اتادبيـ  دانـيم  مـي  نيـك  كـه  گونـه  همـان  ).همان( آيد  ميان   به  سخن  ادبي اثر  يك  ةمنزل  به
 اثر هر ديگر تعريف .است مكتوب و شده چاپ اثر ادبيات يمعنا يك .دارد گوناگون يتعاريف
 به را ادبيات است تر كامل ديگر تعاريف از كه سوم تعريف در .شمارد يم بر ادبيات را يتخيل
 و نظـم  يدارا و سـاخته  بر اثري ،كالمي هنر از منظور .آورند مي شمار در يكالم هنر منزله
ـ  اثـر  چراكه است متمايز روزمره زبان از يادب اثر واقع در .است رساختا  كـالم  اسـتثمار  يادب
 در .بگذارد اثر خواننده بر تا كند يم استفاده كالم از يا گونه به شاعر و نويسنده ييعن است،
 و مـسحور  را خواننـده  جان و ذهن تا شده استفاده كالمي هنر از نيز قرآن يها قسمت اكثر

ـ  ياثـر  منزلـه  به قرآن  مجموع در .كند خود شيفته  :دارد خـود  در را هـا  ويژگـي  ايـن  ،يادب
 و كنايه ،يطبع شوخ ،ينمايش يوگو گفت ،يتصويرپرداز چنداليه، زبان ،يپيوستگ و انسجام

 انـسجام  و پـردازي  تـصوير  و تـصوير  نظـر  از را عاديـات  سوره جستار اين در .واژگان با يباز
  .دهيم مي قرار لحاظ مورد متن ساختاري

  
 هسور  كلي  بررسي .4

 پـنج  كـه (  اول  آيـه   پـنج  :داد  جـاي   بخـش   سه در  توان  مي را  عاديات آيه اي   يازده  سوره
  عمـل  1تـابلو   پـنج  يا خوشه سوگند يك  حكم در و دارد  تصويري  جنبه بيشتر  )است سوگند

 روز  كه آخر  آيه  سه و پردازد  مي  نسانا  درباره  يقاحق  بيان  به  كه  دوم  بخش  آيه  سه كنند؛  مي
 مجزا  بخش  سه  ،سوره  بخش  سه  كه آيد  مي نظر  به امر  بادي در .كشد  مي تصوير  به را محشر

  ايـن   ميان  كه  يابيم مي در  تأمل  اندكي با اما .ندارند يكديگر با  ارتباطي  گونه  هيچ كه ندا هم از
   .است حاكم انداموار و  منسجم  ساختاري  رابطه  شكل  هم و  مضمون لحاظ  به  هم  بخش  سه

  ميـان  در و حملـه  ،  سـنگ  از  آتـش   آمـدن   بيرون ،  اسبان  حركت از ،  سوره اول بخش در
  پيوسـته   هم  به  حركت  يك بخش اين آيات  مجموع آيد؛ مي ميان به صحبت  دشمن  گرفتن

 بـه  نسبت انسان ناسپاسي از دوم  بخش در .سازد  مي متبادر  ذهن  به سوگند پنج قالب در را
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  يك هر  سوره  بخش  سه  ،واقع در .آيد مي ميان به ذكر قيامت روز از سوم بخش در و خداوند
 يكي تابلو دو  درحكم  بخش  سه  اين  مختلف  اجزاي  مجموع در اما . است چيز چند از  متشكل

 ديگـر  بـه  .كند مي  عمل  )پاياني  آيه 6( زاعيانت تابلو يكي و  )اول دار سوگند  آيه 5(  وسحسم
 در اسـت؛   مركـب   نـوع  از و  معقـول  امـور   بـه   محسوس امور  تشبيه ،نظر مورد  تشبيه سخن،
  اسـت   اي جمله  قسم سو ديگر از  .است  شده  انتزاع چيز چند يا دو از  شبه  وجه  مركب  تشبيه

 جزء دو از  قسم هر ).الخبر  به يؤكد  جمله(دهد  مي قرار تأكيد مورد را  هايي  گزاره يا  تدعا  كه
  كـه   شـيئي (  عليـه   مقسم و شود  مي ياد سوگند  بدان  كه  شيئي(  به مقسم  :است  شده  تشكيل
  بـزرگ   طريق از تأكيد و است خبر يا  گزاره  تصديق ،قسم  هدف ).كند  مي  اشاره  بدان سوگند
 و  عظمـت  وجـود   يمـن   بـه   بـه  مقـسم  .آيد مي  اصلح  "به  مقسم"  دانستن  عظيم و  شمردن
 بحـث  قـسم،  خصوص در .دهد مي قرار تأكيد مورد را  عليه  مقسم ،دارد خود در  كه  ستايشي

 يـك   به  مقسم  توان مي  نباشد،  عليه  مقسم و  به  مقسم  ميان  ايي رابطه اگر  كه است اين اصلي
  كـه   آن  حـال  ؛داد قرار  هم كنار در  بالعكس و ديگر يها هسور يا  سوره  عليه  مقسم با را سوره
 اي رابطـه  آيـات  سـاير  بـا  و هم با عليه مقسم و به مقسم ميان سخن، ديگر به . نيست  چنين

  .دارد وجود تنگاتنگ
  مال  به  نسبت او   بودن  حريص و خداوند  به  نسبت  انسان  ناسپاسي ،  سوره  اين در رو  اين از
 از  آمـدن   بيـرون   آتـش  و  اسـبان   حركت با  )عليه  مقسم  /مشبه( قبر از او  ختگيبرانگي و دنيا
 انـداموار  ارتباط  داراي )به  مقسم  /به  مشبه(  دشمن  گرفتن  ميان در و غبار  خاستنبر و ها  سم

 ،  عليه  مقسم و  به  مقسم  ميان  محكم  اي  رابطه وجود بر تأكيد  ضمن جستار، اين در ما و است
 سـوگند  يـا  سـوگنددار   آيات  ميان كه دهيم مي نشان عاديات سوره تنگاتنگ قرائت سايه در

  .است برقرار  اي رابطه  سوره  هاي بخش ساير با ها خوشه
  

  ادبيات در پردازي تصوير .5
  نظري  مالحظات .1 .5

  خيال ورص  به صرفاً تصوير از ما مراد  كه كرد  خواهيم  بحث مبسوط طور   به  بخش  اين در
 تـشبيه،   چـون   بياني  يصنايع از تصوير در  كهبل .شود مين محدود  است  آن  انواع از  تشبيه  كه

  بيـاني   صنايع  دليل  به صرفاً  مقاله  اين در تصوير  اهميت اما .شود مي  استفاده نيز ...و  استعاره
  بـه  .كنـد  مي  منتقل  كه  ستا  اي احساسي و  حسي تأثير  ميزان در  بلكه نيست،  آن در موجود
 سـوگند   آيـاتي  جا اين در و  كلماتي  مجموعه يا  كلمه  ،خيال صور بر  عالوه ،تصوير بهتر،  بيان
  ضمن  )9: ، ص 4( كدكني  شفيعي .گيرد مي جان خواننده ذهن ديدگان برابر در  كه  است دار

 :پندارد مي  يكي  خيال صور با را تصوير  نوع  اين  اروپايي شاعر  لوئيس  دي نظر  به  اشاره
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 اسـتعاره،   يك توصيف،  يك : است  شده  ساخته  كلمات  كمك  به  كه  است  تصويري ايماژ"
  بالغـت  در  كـه  را  چـه  آن  مجموعـه   هـم   روي و بيافرينـد  ايمـاژ   يك  است  ممكن   تشبيه  يك
 .... دانـست  ايمـاژ   زمينـه  و  وضـوع م  توان مي  تصرفاتي با كنند مي  مطرح  بيان  علم در  مياسال
  خيـال  صـور  كـه  اسـت   هنـري   بيان  امكانات  مجموعه  تصوير از مراد  پارسي  ادب در  اين بنابر

 و  مجازي استاد ،  استعاره ،  تشبيه   چون  صنايعي  آن در  كه  است  تصويري  آن و شود مي  ناميده
 ".باشد  رفته كار  به  ذهني تصاوير  ارائه  مختلف  هاي گونه و رمز

 آيد مي پديد  خواننده  ذهن در تصوير  به  نسبت  كه  است  هايي تداعي تصوير از ما مراد اما
 و  حـوادث   كـه   اسـت   اين در تصوير  اهميت رو،  اين از . است ارتباط در او  قبلي  هاي تجربه با و

  تجسم منحصراً را تصوير ،  شتهگذ در .برانگيزاند خوانندگان  اذهان و  خاطره در را  هايي  پديده
 شناسـي،   روان در  امـروزه  امـا  .شـد  مـي  مربـوط   بينايي   حواس  به فقط  كه دانستند مي  ذهني
 از  احـساسي  يـادآوري  فـرا  در  ادراكـي   اي تجربـه   خـاطره  يا  ذهني يتصوير  معناي  به تصوير
 در  هم را ديگر   حواس و  نيست  ديداري ضرورتاً تصوير  اين  كه  دانيم مي  البته و  هاست  گذشته

 از  يكـي  ،  اسـت   اطـراف  محيط از ما  حسي  تأثرات  بازتاب  كه تصوير ،سو ديگر از .گيرد مي بر
  گـستره  .آيـد  مـي  شمار  به اثر  عاطفي و  معناي  طيف  القاي  براي  هنري  زبان  برجسته عناصر
  حـاالت  تا درد و  گرسنگي فشار، دما،  يلقب از  فيزيكي   سواح پنجگانه،  برحواس  عالوه تصوير
  انـواع  از  ذيـل   هاي  نمونه .گيرد مي بر در نيز را  سرعت و  رنگ  حتي و   رواني و  عاطفي ،  ذهني
  )3:(است تصوير

، 6لمـسي  تـصوير ،  5چـشايي  صوير، تـ  4بويشي صوير ت ،3شنيداري صوير، ت 2ديداري تصوير
   . 8جنبشي، 7تصوير دمايي

  كـه   اسـت   حـسي  تـأثر   يـك   اسـاس  بـر  تصاوير از  يك هر  نامگذاري باال، ردموا در  البته
 در  اسـت  ممكـن   جملـه  با  عبارت هر در چند هر شود، مي متبادر  خواننده  ذهن  به  بالفاصله
  كمـك   به  حسي  است  ممكن 9ميزيآ حس در يا و شوند  ادغام  هم با  حسي  تأثرهاي  مواردي
  ." بنفش  جيغ"  عبارت در  صوت با  رنگ مثالً شود  بيان ديگر  حس

  
   قرآن در  تصويرپردازي و تصوير .6

  سـخن  داد  تفـصيل   به  قرآن در  هنري تصوير  درباره  كه  است  افرادي  جمله از  قطب سيد
  بيـان   اسـلوب  در  مناسـب  و  خـاص  ابـزار  تصوير  كه  است باور  اين بر  قطب سيد . است  رانده
  : تاس  قرآني

  حـاالت  بـاز  و نمايانـد  مـي  انگيـز   خيال و  محسوس تصاوير مدد  به را  انتزاعي  معاني  قرآن
  طريـق  از  بـشري   طبـايع  و  انـساني   هـاي   نمونـه   چون را مناظر و  محسوس   حوادث و  نفساني
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 دشـو  مي  متحرك و  زنده  زود خيلي كند مي  ترسيم  قرآن  كه را  صورتي .كند مي  تفهيم تصوير

 و منـاظر  و  حـوادث  و شـود  مـي   مجـسم   بـشري   طبيعـت  و گيـرد  مـي   جـان   ذهني  معاني و
 بخواهـد   قـرآن   كـه  كجـا  هر در ،  سخن ديگر  به .گردند مي  مرئي و مشهود  همه ها  سرگذشت

  اي  نمونـه  يـا   معنـوي   صفتي يا  نفساني   حالتي يا كند  مجردي  معناي از تعبير يا  غرضي  بيان
 را  الـيم   عـذاب  يـا   نعـيم  حـاالت  از  حـالتي  يا  قيامت از  اي منظره با ماجرا يا  حادثه اي  انساني
 در كنـد،   عنـوان  را  جـدلي   مطلـق  طور  به يا زند  مثلي  جدل و  احتجاج  مقام در يا كند  وصف
  يتـصوير   قرآن در  هنري تصوير  اين بنابر .نمايد مي  مخيل يا  محسوس  واقع بر  تكيه جا  همه
  جمـالت   سـجع  و  عبـارات   نغمـه  و  كلمات  رنگ و  موسيقي و  جنبش و  رنگ با  آميخته   است

  ايـن  .سـازد  مي  آكنده خود از را  وجدان و  هوش و  خيال و  حس و  وگوش  ديده  كه  اي  گونه  به
ـ  و گويا  است  تصويري  بلكه ،  نشده  انتزاع  روح  خطوطبي و مجرد  هاي  رنگ از تصوير   كـه   دهزن
 در  صورت  بدين  معاني و شود مي  گيري  اندازه   آن در ،  وجدانيات مشاعر  راه از ،  مسافات و ابعاد

، 8 (گذارنـد  مـي  اثـر  اند،  پوشيده   تن بر  حيات  خلعت  كه  طبيعت از  مناظري يا  آدميان  نفوس
  .)45 -46: صص

  
  سوره ساختاري تحليل .7

 6 تـا  1  آيـات  . اسـت   مختلف  وزن  سه  داراي  يك هر  كه دارد  بخش  سه " عاديات"  سوره
  .دهند مي  شكل را  سوره  اين  پاياني  بخش 11 و 10 و  مياني  بخش 9 تا 7 ، آغازين  بخش

 سوگندها  خوشه : آغازين  بخش .1 .7
 و جهاننـد  ]سنگ از[ برق و اند]تازان  دشمن  سوي  به[  زنان  نفس  كه  هايي ماديان  به  قسم

  گروهـي   دل در  هجـوم   بدان و برانگيزند  گردي ]خود  يورش[  آن با و آرند  هجوم  صبحگاهان
  .]گيرند  محاصره در را  گروهي هجوم  آن با يا=[ آيند اندر

 از مـراد  .)4: ، ص 14(دارند را10سوگند  خوشه يك  حكم آغازين  بخش تابلو 5   يا آيه  پنج
 و  اي مرحلـه  چند رخداد يا  كنش  يك  هم  روي  كه  است  سوگندهايي  مجموعه سوگند  خوشه
  جمـع   عاديات  كلمه .اند}غزوه{ جنگ رهسپار  كه  ماديان  يگروه :كنند مي  ترسيم را مستمر

  كلمـه  . اسـت  " شـدن  جـدا " و " گذشـتن " ،" دويـدن "  معنـاي   بـه  "عدو"  ريشه از " عاديه"
  كـه   هايي  ماديان  به  قسم ،  اين بنابر . دويدن  حال در  است  اسب  نفس آواز  معناي  به " الضبح"

  درباره  اول  نكته . است  گفتني نكته دو آيه  اين  درباره .اند} تازان  دشمن  سوي  به{  زنان  نفس
 ) غـزوه (مقـدس   جنگي قصد  به  اسبان  اين  كه جا آن از . است -ها ماديان  /اسبان  - عليه  مقسم

  بالطبع و  اسبان  بنابراين است،  پسنديده  عملي  واقع در  جنگ  نوع  اين در  شركت و رهسپارند،
 نهاابـد  خداونـد    كه ندارزشمند و گرامي  قدري  به دارند  مقدس  هدفي  به رو  كه ها آن  سواران
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 اين بر )ع(اميرالمؤمنين از  نقل  به  عباس  ابن  جمله از  برخي ،سو ديگر از .كند مي ياد سوگند

 بنـابر  .آيند مي در  مني  به جا آن از و  مزدلفه  به  عرفه از  كه شترانند تعاديا از مراد  كه باورند 
 از و محـشر   بـه   عرفـات  از  رفتن( زند مي سر ها آن  سواران و  شتران از  كه  عملي نيز  قول  اين
 .كنـد  مي يادسوگند ابدانه خداوند رو  اين از و  است ارزشمند و  مقدس  عملي ) مني  به جا آن
 در را  اسـبان   هم  كه  است  گسترده  قدري  به  عاديات  معنايي  طيف  كه  است  اين بر ديگر نظر
  ايـن  در  )اسـب (  قـسم  مورد  شيئي  كه  است  اين ديگر  مهم  نكته .را  شتران  هم و گيرد مي بر
 ،  شـب  در  حملـه  شمشير، ،  اسب : تنيس خود  زمانه  اجتماعي  موقعيت و  بافت با ارتباط  بي  آيه

  طبيعـي  و آشـنا   دوره  آن  مـردم   بـراي   كـه  است  مواردي  جمله از ...و  دشمن  كردن  محاصره
  بـه  فقط  قرآن اما . آشناست  بدوي  عرب  براي تصاوير  گونه  اين كاربرد  ،بنابراين .كنند مي  جلوه

  الينفـك  جـزو   جنگ .رود مي جلوتر  به  گام چند و كند مين اكتفا تصاوير  همين  صرف كاربرد
 .دارد  كافي  آشنايي  شب  دل در  دشمن  به  زدن  شبيخون و  كاري سوار با . است  بدوي  زندگي
  شـبيخون   زمـان   بهترين  كه داند مي . آشناست  آن  رازهاي و رمز  تمام با و شناسد مي را  شب
 بارهـا  . نيـست   غريبـه  نيـز   رزم و  كـاري  سوار   فن و  فوت با . است  شب  دل در  دشمن  به  زدن

 را  رزم  فنـون  .انـد   برجهانـده     سـنگ  از  شـب   دل در  اسـبان   كـه   بوده  يآتش  هاي  جرقه شاهد
 ،  اسـت   خبري  بي   خواب در  حريف  گاه آن  صبح  اول در  زدن  شبيخون  كه داند مي و شناسد مي

 بـا    كـه   بـدوي   قلـب   جـذب   بـراي  خداونـد   كـه   روست  اين زا و .دارد  دنبال  به را  اش  پيروزي
  اسـتفاده  تـصاوير   ايـن  از نيست،  غريبه چندان  شاعري و شعر  آداب و  خطابه  فن و  سخنوري

  دنيـاطلبي   نفـس   ارضـاي   كالم  يك در و  حكمراني و  سلطه بقا،  براي  جنگ از  بدوي .كند مي
  نفـس   دنياي  كام  به تا رزمد مي و تازد مي او بماند،  زنده تا دجنگ مي او .كند مي  استفاده خود
 بلنـد   بس  است  هدفي  براي ،  است  ميگرا ،  است  مقدس   كه گويد مي  جنگي از  قرآن اما برسد
 و رنـگ   آن  بـه  و نهـد  مي فراتر تصاوير  صرف كاربرد حد از را پا  قرآن   كه  جاست اين و  مرتبه
 . نيـست   غريبـه  گفتـار  هنـر  با  بدوي   عرب  كه  دانيم مي  نيك .بخشد مي  انيايم و  معنوي بوي
 خـود   صـحرايي  محـيط  در  بـدوي  .دارد  اش زندگي محيط با  تنگاتنگ  پيوندي او هنر و شعر
 را او  خيـال  و  عاطفـه  و  انديـشه  و  كـرده  پـر  را او وجـود   همه و  روح و  دل صحرا . است  غرق
  عاطفـه  و  انديشه  ثمره  كه  جاهلي  ادب  كه  است  طبيعي  بنابراين . است  هداشت  مشغول خود  به
  .)7(بگيرد خود  به  كوه و  دشت و صحرا  رنگ  است  بدوي  خيال و

  كمـك  هـا  صـحنه   ايـن  بـا   بـدوي   آشنايي از  سوره  اين تصاوير در نيز  الهي  كالم  بنابراين
  بـه   زدن  شبيخون  براي  غزوه : است  داده قرار  مقدس و واال  هدفي  خدمت در را  آن اما  گرفته

 در  الهـي   كالم  ،بنابراين .برد مي سر  به  خبري  بي  خواب در و   است  تاريكي در  كه  دشمني  دل
  برده  بهره  تبالغ و سرايي سخن ابزار و  لوازم   تمام از بعدي تصاوير و تصوير  اين  به  پرداختن
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  بـودن   مقفـي  و  آهنگـين  ؛" المغيراتفـ " / " فالموريـات " / " والعاديـات "  نيدرو  سجع . است

  بـه   اسـت   جـايي   به جا و  حركت  مبين  كه  اول  آيه  سه  واقع در ."صبحا" و "نقعا" ،"صبحا"
  ميـان  در را هـا  آن و  رسـيده   دشـمن   سـپاه   به  اسبان  كه  بعدي  آيه دو با  آهنگ و  وزن لحاظ
  جـايي  در  دشـمن  بـر   پيـروزي  بـا  و اند  كرده  حركت  جايي از  اسبان . است  متفاوت ،اند  گرفته

  نـوع  .كنـد  مـي  تغييـر   ايستايي و  سكون  سمت  به  11جنبشي از تصاوير  نوع :يابند مي استقرار
  سـريع   حركـت  و  ريـتم   نوعي ها آن  خواندن  با  كه  ستا اي گونه  به  اول  آيه  سه  آهنگ و  وزن

  اسـت   اي گونـه   به  ريتم لحاظ  به  اول  آيه  پنج سو، ديگر از .شود مي متبادر  ذهن  به نيز  اسبان
  سه در تاختن  نعل چهار و  رفتن يورتمه ،  رفتن  معمولي از است  اسب  تاحرك  تمام يادآور  كه
  فوسـطن " در  ستادناي و  برداشتن  گام  آرام  سمت  به  رفتن تك   از برعكس،  سپس و  اول  آيه
 آواز :شـود  مـي  مربـوط  "ضـبحا "  كلمـه   به  اول  آيه در ديگر  نكته .بعدي آيه دو در  "جمعا  به

  نـه   خواننـده   كـه   است  شده  ترسيم  دقت  به  چنان  اسبان  حركت . دويدن  حال در اسب  نفس
 در خـود  او  گـويي  .نودش مي نيز را  اسبان  نفس  صداي  حتي  بلكه   اسبان  حركت تصاوير فقط

  سـبب   بـه   الهـي   كـالم   كـه   است  اين ديگر  نكته . آن گر  نظاره  نزديك از و  است حاضر  صحنه
 و  دقيـق   آميـزي   رنـگ  و  طراحي و  داده  ارائه   اسبان  حركت از  كلي  طرحي فقط ايجاز  رعايت
 را  صـحنه   اش مخيلـه   قوه فراخور  به  كس هر تا  گذاشته  خواننده  ذهن  عهده  به را  آن وار  سايه
  اي  زاويـه  از  شـب   سـياهي   دل در را  اسـبان   سـريع   حركت  بعدي تصوير .كند  تجسم  ذهن در

 .جهاننـد   سـنگ  از  برق  كه ]هايي  ماديان  به  قسم[ ."قدحا  المورياتف" :دهد مي  نشان تر  بسته
  نمايي :رسد مي خود  حالت  ترين درشت  يريتعب  به و  ترين بسته  به  ديداري تصوير  آيه  اين در

 ها  سنگ از برخورد  اين  سبب  به  كه  هايي  جرقه و ها  سنگ  روي بر  اسبان  ضربه   سم از  نزديك
 مونتـاژ   اسـبان   ضربه  سم  بسته  صحنه  به  اسبان  كلي  حركت از تصوير  قاب .رسد مي  چشم  به
  اول تـصوير  در  كـه   ايـن   اول . است  اهميت حائز  جهت ود از تصاوير  تدوين  نوع  اين .شود مي

  حركـت   همـه   صـحنه   ايـن  .شـود  مي  معرفي  خواننده  به  صحنه بر  حاكم جو و  حركت  فضاي
  صحنه .رساند مي  خواننده/بيننده  گوش  به را ها آن  نفس  صداي  هم و دهد مي  نشان را  اسبان
 و  اسـت   شـب   كـه   اسـت   درست .تصاوير ساير  هم و  نيداريش  هم است،  ديداري  هم نيز  دوم

 كه  هست قدر  آن خيزد، ميبر ها  سنگ از  كه  برقي اما  است  مستولي جا  همه بر  تاريكي ظاهراً
  حـاوي  تـصوير   ايـن  .كنـد   مشاهده  كامل  وضوح با و  نزديك  نمايي از را  صحنه بتواند  بيننده  

  تاريك  كه  زمينه  پس با تضاد  ضمن ها  سنگ از  برق  جهيدن اوالً . است  دقيق و ريز  نكته چند
  ايــن  اســت  نزديــك و  درشــت تــصوير  چــون و دارد  بيــشتري  جلــوه و  درخــشندگي ، اســت

 در و  اسـت  گـذر  و  آني  سنگ از  برق  جهيدن  ثاني در . است  يافته  بارزتري نمود  درخشندگي
 بـر  سـفيد   رنـگ  بـا  مـو    قلـم    كـشيدن   به امر  اين .كشد مين  طول بيشتر  اي  لحظه چند  واقع
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  باشـيم  آشنا  نقاشي هنر با اگر . است  گرفته فرا را  آن  جاي  همه  تاريكي  كه ماند مي  اي  زمينه

 سـياه،   زمينـه   روي سـفيد   رنـگ   زدن و ادندمتـض   رنـگ  دو  سـياه  و سـفيد   كـه   يابيم مي در
  ايـن   تالقـي   محل  متوجه دقيقاً را  چشم و كند مي برابر چند ار  رنگ دو  جلوه و درخشندگي

ـ  و  سـياه   زمينـه   يـك  در سـفيد   نقطـه   يك  كه آگاهيم  نيك .كند مي  رنگ دو  نمـود   عكسرب
 نظـر   جلـب  و  صـحنه   كـردن   روشن بر  عالوه  اسبان  سم  ضربه از  برق  جهيدن .دارد  بيشتري
 و بكر ،  بديع  كمال و  تمام  تصويري   يجهدرنت و  كرده پيدا تر   شفاف  درخشندگي و نمود چشم،

  سريع  تماس  نتيجه  برق  جهيدن  كه  است  اين ديگر  ظريف  نكته . است  كرده ايجاد  هنرمندانه
 مـاليم،  مي  هم  به  سرعت  به را  زنه  آتش  سنگ دو  وقتي  نمونه  براي . است يكديگر با  جسم دو
 ها  سنگ با  سم برخورد از  آتش  جهيدن  اين بنابر .شود مي ايجاد  جرقه  سنگ ود  اين  مالش از
  بـه  منجـر   كـه   باالسـت   قدري   به  اسبان  سرعت  كه  است  حقيقت  اين  به ناظر  تلويحي طور  به

  سواران   اسب  كه  است  فشاري و نيرو  نتيجه  اسبان   سرعت  كه  اين  ضمن .شود مي  جرقه ايجاد
  بـه   يـورش    بـراي  را  سـواران   آهنين و استوار  عزم و  اراده خود  اين و كنند مي وارد ها  اسب بر

  كـه   اسـت   ايـن  كرد استنباط تصوير  اين از  بتوان شايد  كه ديگر  نكته . دهد مي نشان  دشمن
  بـه   سـياهي  و  سـفيدي   ميان تضاد ايجاد  تعبيري  به و  شب  دل در ها سنگ از  جرقه  جهيدن
  دشـمن   سـياه   دل  بـه   برقـي  و رعـد  يـا   اي  جرقـه   چون  كه ماند مي  اسالم  سپاه  اسبان  يورش

  پيـشاپيش  ،  جرقـه   برخاسـتن   بنـابراين  .گيرنـد  مي  ميان در  صبحگاهي در را ها آن و زنند مي
  ايـن  در دموجـو   روشنايي  كه  اين آخر  نكته و . است  سواران  اسب  ظفرمندي و  پيروزي  نشانه
 ".آرند  هجوم  صبحگاهان و" .آورد مي  فراهم ديگر تصوير با را  تصويري پيوند  زمينه  صحنه

 يسطبر . است  كردن حمله  معناي  به " اغاره"  ريشه از و " مغيره"  جمع " مغيرات"  كلمه
  شـب  در  هكـ  بود  رسم  اعراب  ميان در  كه نويسد مي  البيان  مجمع تفسير در  )ق.ه548متوفي(
 ،  پيـشين  تابلو در .كنند آغاز را خود  حمله بعد و كنند صبر  صبح تا  گاه آن و بتازند  دشمن  به

  اينـك  . يافـت   پايان  سياهي  دل در  جرقه  جهاندن با  اسبان  ضربه  سم  نزديك و  درشت تصوير
 بـا   پيـشين   صـحنه   اييروشـن  . است  گرفته  دميدن  صبح و  آمده  پايان  به  شب تصوير  اين در

  هجـوم  بـاز   نمـاي   بـه   درشـت   نماي از تصوير .كند مي پيدا  ادامه تصوير  اين در  صبح  دميدن
  خواننـده   عهـده  بـر  ديگر جا اين در .باز  نماي ـ  بسته  نماي ـ باز  نماي :خورد مي پيوند  اسبان
  جهـت   الهـي   كالم در  ،واقع در .كند پر را تصوير  سه  اين  ميان  كنشي و  زماني  پرش  كه  است
  ايـن  . اسـت   شـده  پرهيز  ضروري غير  اجزاي  به  اشاره از  كالم  هنگ آ ضرب و  پيوستگي حفظ
   هـست   چـه  هـر  .اند  مانده منتظر  صبح تا يا و اند  كرده  استراحت  اندكي  سواران  اسب مثالً  كه

  ديگـري  چيـز   هـدف  هـا   صحنه  اين در  كه جا آن از  واقع در . پويايي و  جنبش و  است  حركت
 خـود  در  ايـستايي  و  سـكون   كـه   ضـروري  غير  اجزاي  تمام  نتيجه در )دشمن  به  حمله(  است
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 و  تـاختن  فقـط   باطـل   عليـه   حـق   جنگ در ،  تعبيري  به . است   شده  حذف ها  صحنه از دارند،
  هنـگ  آ ضـرب  و  موسـيقي  سو ديگر از . است برخوردار  اهميت از  بودن استوار و  رفتن  سريع
  قلـب   بـه  و  دشمن  محاصره"  كه جا آن از .داند مي  الزم را  ضروري غير  اجزاي  حذف نيز  آيات
  جوي  چنين در ،  است ميان در  ساختن  باره يك  به تند،  شبيخوني در را او كار و  تاختن  خصم
 از و تازنـد  مـي   زنـان   شـيهه  ها  اسب :باشند  شتهدا  همخواني  هم با بايد  آن ياجزا  همه ناچار
  هاي  صورت  مكمل خود  مخصوص  جرس با  واژه هر  واقع در ... و جهد مي  آتش ها آن  هاي  سم

 ".)121: ، ص8 ( است  پرشكوه و زيبا  صحنه اين ديگر
  نيـك  و  تافتنشـ  و  رفتن  نرم  زمين  به  يعني  رفتن غور  به " اغاره"  معاني ديگر از ،  وانگهي

  هسـپيد   وقـت   روشـني   معناي  به نيز " االصباح" و " صبح" . )989:ص ،6(  است   اسب  دويدن
  اسـت   آمده قعر و  نشيب  زمين و  درشت  زمين و  نرم  زمين  معناي  به "غور"  كلمه . است  آمده

  يورش  زمان  كه  اين  اول .شود مي استنباط  ظريف  نكته چند  آيه  اين از نيز جا اين در . )همان(
 از  انـدكي  و  نرسـيده  فـرا  كامالً روز هنوز  وقت  اين در . است  دم سپيده  روشني و  صبحگاه در

  اسـت   روشن كامالً  نه هوا  كه  ميش و  گرگ  وقت  مثل  زماني دارد؛ خود با نيز را  شب  تاريكي
 را  دشمن استقرار  محل  خوبي  به  بتوان  كه  هست  روشن قدر  آن  هم روز  واقع در . تاريك  نه و

  عـين  در . گرفـت  قـرار   شناسايي مورد  راحتي  به نشود  كه  تاريك قدر  آن  هم و كرد  مشاهده
 ،  اسـت   اسـتراحت   زمان  ترين شيرين و  بهترين  واقع در و  خواب  زمان روز، از  اوقات   اين ،  حال
 =شـرعي   تكليـف (  الهـي   ضيفـرا  و  دستورات  به  عمل  زمان  اسالم  سپاه   براي  زمان  همين اما

 زمان،  اين  كه  دانيم مي سو  يك از . است  عبادت  نوعي خود خدا  راه در پيكار  چه  است )جهاد
 نمـاز   شـده   سـفارش   كـه   گونـه   همـان  و  اسـت  نمـاز   پـايي  بـر  و  دين  اداي و نياز و راز  وقت

  انجـام  خـدا   رضـاي   بـراي  و  زمـان   اين در  كه  پيكاري  بنابراين  ستا نمازها  افضل  صبحگاهي
  ايـن   گفتـه   ايـن   ضمني  معناي .دارد  صبحگاهي نماز  پايي بر  همپاي  قربي و  ارزش گيرد، مي

  پايي بر با  چه و پيكار با  چه  اوست  رضايت  جلب و خدا  براي خدا  مردان  اعمال  تمام  كه  است
 از .گفتـار  در  هـم  و  عمـل  در  هم كند مي جو و  جست را او  رضاي سو  همه در خدا مرد نماز؛
  خبـري   بـي   خـواب  در  بـردن  سـر   به  زمان كفار،  براي  زمان  همين   كه  آگاهيم  نيك سو ديگر
 نهايـت  كفار  گروه  به  حمله و  يورش  براي  وقت  اين از  اسالم  سپاه رو  اين از . است  مرگ  خواب
  بـه  و رسـد  مي سر  اسالم  سپاه   كه  است  مرگ  نوشين  خواب در  دشمن  سپاه .برند مي را بهره

 .زنند مي  شبيخون ها آن بر " باره يك"
 .دارد خود در  نكته دو معنا  اين . است  نشيب و  نرم  زمين  معناي  به غور  كه  گفتيم پيشتر

  كـه  جـا  آن .دارد قـرار   دوم تـصوير   سـنگي  و  سخت و  سفت  زمين با تضاد  در  نرم  زمين اوالً
  اسـبان   حركـت  و  خاسـت  مـي  بر  آتش  سنگ با ها  سم برخورد از و  سنگي و بود  سخت  زمين
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  اسـبان   سـم   اسـت   نـرم   زمين  كه جا اين .بود   همراه  صالبت و  استواري با  زمين  نوع  اين  روي

  سـمت   به نيكو و راهوار شتاب، و  سرعت حفظ  عين در  اسبان و شود مي فرو  خاك در  اندكي
 : اسـت   اسالم  سپاه  مينظا و   تاكتيكي  آرايش  نشانه  اسبان  داشتن  شتاب نيكو .تازند مي  هدف
  يـورش  دشـمن   قلـب   بـه   مينظـا   آرايـش  بـا  و  شتاب  به  صبح  روشنايي  وقت در  اسالم  سپاه
 متبادر  ذهن  به نيز را  دشمن استقرار  مكان  نوع  نشيب و  نرم  زمين  كه  اين  دوم  نكته .برند مي
 هـا  آن بـر  كـامالً   اسـالم   سپاه و اند گرفته قرار گود  جايي يا و  نشيب در  دشمن  سپاه .كند مي

 كنـد  مـي  پيدا ارتباط نيز  بعدي  آيه دو با  دشمن  سپاه  بودن  نشيب در .دارند تسلط و  اشراف
 .گيرند مي  ميان در را  دشمن و  كرده پا  به غبار و گرد  اسالم  سپاه  كه جا آن

 و هـا  عبـارت   تـأليف  )1  بـه   اسـت  منـوط   هنري  هماهنگي  آيه  سه  اين در : كنيم  خالصه
 خـود   فـصاحت   كمال  به  سخن  كه  ميقس  به ها آن  مجموع  به  دادن  انسجام و  واژگان  گزينش
  موسـيقي  و  ايقـاع  ها آن  چينش  نحوه و  كلمات  انتخاب )2  كه  شده  سبب  اين و  است  رسيده
 انـد  وزن  يك  داراي  همگي )صبحا قدحا، صبحا،( مقفي كلمات )3 كنند ايجاد را  آيات  دروني

 خيـال   جهت  جنبشي  خصوص به و  شنيداري ،  ديداري تصاوير )4 .دارند  دروني  سجع  نوعي و
  پيوسـتگي   نـشانه   بـه    آيـه   سـه  )5 ،  است  شده  استفاده  لوبمط نحو  به  تصويرگري و  انگيزي  

  بعـدي    آيـه  دو در  كه  طوري  به كنند مي حفظ را خود  موسيقي و  دروني  وزن رخداد و  كنش
 .كند مي تغيير نيز  سخن  موسيقي شود، مي  عوض  مطلب و كند مي تغيير جو  كه

 بـر   آن  سـجع  و  موسـيقي  و  آهنگـين   بافـت   سوره  آغازين  خشب تابلو  پنج از تابلو دو در
 و ."جمعا  به  وسطن و عانق  به  فائرن" .يابد مي تغيير  كالم  بافت  مقام و  سخن   مقتضاي  سبح
 .درآيند  گروهي  دل در  هجوم  بدان و برانگيزند  گردي خود  يورش با

  ميـغ  و  زراعـت   بـراي   زمـين   شورانيدن و گرد  برانگيختن  معناي  به  است  اثاره از " اثرن"
  جمـع  جا آن در  آب  كه  محلي و  آب نيز و  است گرد  معناي  به  النفع .) 46: ص ،6( باد  آوردن
 در . )1357 .ص ،همـان (  شده  رنگ زرد  خرماي و بماند جا آن در  آب  كه  زميني و باشد  شده
 غبـار  در  شـدن  ناپديد و غبار  دل در   فتنر رو  اين از و  است  آب در  رفتن فرو  معناي  به  اصل

  سـه   هماهنـگ   موسـيقي  و  پيوسته  اوزان ،  آيه  اين  خواندن با . است  آب در  فروشدن  همچون
  بـه   وسطن" و "نقعا  به  فاثرن" :دهند مي جديد  آهنگي و  وزن  به را خود  جاي  پيشين تصوير
 "قـدحا " ،"ضـبحا " و " مغيـرات " ،" موريـات " ،" عاديـات "  كلمات از تأكيد  ،واقع در ."جمعا

 ،  واقـع  در .شـود  مي "جمعا" و " وسطن" ،"نقعا" ،" اثرن"  كلمات  متوجه  ناگهان  به "احصب"و
 بـود،   حركتـي  و  جنبـشي   كـه   بافـت  و  سـخن   مقتضاي  برحسب  كلمات ،  پيشين  آيه  سه در

  شـروع   نـشانه   بـه  نيـز   موسـيقي  كالم،  فتبا تغيير با .داشتند  برانگيزاننده و  ريتميك  آهنگي
  آيه دو  اين در .كند مي تغيير ،است متفاوت  اسبان  يورش  كنش با كه زار و كار  صحنه  رخداد
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 .دهـد  مـي   تـسري  "جمعـا " و "نقعـا "  كلمات  به را  وزن  صالبت و  سنگيني نيرو، " به"  كلمه
  وزن  كـه   ايـن  بـر   عـالوه  " وسطن" و " ثرنا" در "ط" و "ر"  حروف دو  سكون  كه  اين  ضمن

  نيروي و فشار شكند، مي بود،  كرده  عادت  بدان  خواننده  گوش  كه را  پيشين  آيات  موسيقيايي
 ،" ث" ،" ف"  حـروف  تكـرار   ضمن در .كند مي "جمعا" و "نقعا"  كلمه دو  متوجه نيز را  كالم

 در كنـد  مي ايجاد  هيبت و  صالبت پر  دروني  سجع  نوعي  آيه دو  اين  كلمات در " س" و " ن"
  واقـع  او  موضع در  فاعل  اسم  كه  فعلي بر  است  عطف"  به فاثرن" : است  آمده  الصادقين  منهج
  كـه   اسـباني   يعنـي   فاثرن  فاغرن   فاورين  عدون  والالتي  كه  است  آن  معني  كه زيرا  است  شده

  دويـدن  در يـا  كردنـد   غارت  پس خود ]هاي  سم[ حوافر از را  شآت كردند  خارج  پس دويدند
 كه بود تواند مي و  قبيله  آن كنار در  غياري  دم  سپيده  وقت  به برانگيختند  پس نمودند  سرعت

: ، ص 9(" آن  شـدت  و  اسـت   صورت  رفع  معناي  به  لقلقه و  نقع  كه باشد  صياح  معناي  به  نقع  
  جـدايي   كـالم   موسـيقي   سـبب   به  پيشين  آيه  سه و  آيه دو  اين  ميان  گرچه  اين بنابر .)324
  جـان  . است  شده حفظ يكديگر با  آيه 5  مضموني   رابطه " به" ضمير  سبب  به اما  است  افتاده
 و  سـريع   يـورش  از  پس .دارند  دقايقي و  ظرايف خود در نيز  پنجم و  چهارم  آيه  كه  اين  كالم
 و مـوجز  يتـصوير   آيـه   ايـن  در  اينـك  ،  سـوم   آيـه  در  دم  سـپيده   وقت در  اسالم  سپاه  ظممن

  انتخاب   آيه  اين در اوالً .برانگيختند غبار و گرد  يورش  بدان و :آيد مي در نمايش به تأثيرگذار
  المكـ  .غبـار   بـرانگيختن  :اسـت   گرفته  صورت  هنرمندانه و  شده  حساب بسيار تصوير و  كلمه
 غبـار   بـرانگيختن  ذكـر   به و كند مين  ضروري غير ياجزا و موارد ساير  به  اي  اشاره  هيچ  الهي

  ،بنـابراين  .خيـزد  مـي  بر  سريع  حركت و  يورش  نتيجه در غبار و گرد معموالً .كند مي  بسنده
 فقـط   هـست   چه هر  كه  است  كننده غافلگير و  شده   حساب سريع،  چنان  اسالم  سپاه  حركت

 غبـار  و گـرد   به  اشاره ،سو  يك از .انگيزانند مي بر   دشمن  سپاه از  اسبان  كه  است غبار و گرد
  بـه  و چيـز   اولـين  باشـد،   انـدازه  از  بيش  حمله  شدت  وقتي  كه  است  طبيعي ؛  نيست  دليل  بي

 سرتا غبار و گرد  اينبنابر . است  خاشاك و  خاك و غبار و گرد  نيهم چيز  ترين  عميق  تعبيري
 طبيعـي   پـس  . است  كرده تار و  تيره را  بيننده  چشمان  جلوي  فضاي و  پوشانده را  صحنه سر

 از .كـرد   مـشاهده   نزديـك  از  وضوح  به را  صحنه  ياتيجز اننتو  آلوده غبار  فضاي در  كه  است  
  بـه   اشـاره  ،سو ديگر از . است  دشمن  سپاه آلود  خاك  فضاي  همان  است  ديدني  چه هر رو  اين
  سـپاه   هجـوم  برابـر  در كفـار   اعمـال   كه سازد مي  نشان خاطر را  نكته  اين تلويحاً غبار و گرد

  ضـمن  در .شود مي  تبديل  ارزش  بي و  پست   چيزهاي  به  يعني غبار و گرد  به زود  خيلي  ايمان
 هبـا " جـز   كـافران   اعمـال  گويـد  مـي   كـه  جا آن ، است  قرآن از  ديگري  آيه يادآور غبار و گرد

 .شد خواهد ناپديد هوا در غبار و گرد  چون كفار كردار نيست؛  ديگري چيز "منثورا
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 در  معنـاي   بـه  " وسـطن " .درآمدند  دشمن  ميان در  يورش  بدان و ."جمعا  به  وسطن و"

  طبيعي تار و  تيره  فضاي ايجاد و غبار و گرد  برانگيختن از بعد . است  آمده ،"آمدند در  ميان"
 غـافلگير  قـدر   آن  كه  دشمني .كند باز  دشمن  قلب  به را خود  راه بتواند  اسالم  سپاه  كه  است

 حفـظ  را خـود   پارچگي يك و اتحاد  نيست  قادر  كه  گرفته قرار  هجوم مورد  ناگهاني و  كننده
  محاصـره   بـه  را ها آن و  كرده نفوذ آنها  درون  به  راحتي  به تواند مي  اسالم  سپاه رو   اين از كند
 را  اسالم  سپاه   الهي  كالم  كه  است  درست .شود مين  ختم جا  همين  به  قضيه اما آورند در خود
 نبـرد   ادامه  محتوايي لحاظ  به اما پردازد مي ديگر  موضوعي  به و كند مي رها  دشمن  ميانه در

  بـدين  خـود   جاي در ما  كه كند مي پيدا  ادامه بعد  ياتآ در ديگر  نسقي و  نظم با  اسالم  سپاه
 . اسـت   توجـه   قابل " وسطن"  كلمه كاربرد  آغازين  بخش از اخر  آيه در .آمد  بازخواهيم  سخن
 معنـاي  به " حصل" با  كردن  جمع و  شدن  ميان در  گرفتن  ميان در  معناي  به " وسطن" اوالً

 ،  آوردن  بيـرون  ،  برانگيختن " يعئره" با برانگيختند " اثرن" و "شود  مشخص" با "شود  جمع"
  دسـت   بـه   كـه   دشمناني . است  مقايسه    قابل ديگر  آيات در  كردن  پراكنده و  كردن زبر و زير

 و  ناسـپاس  خداونـد   هـاي  نعمت  به  نسبت  كه هستند  كساني  همان اند  شده  جمع  اسالم  سپاه
 و شـوند   جمـع  و  برانگيخته قبرها از  روزي بايد  همه  اين بنابر و اند  بوده دنيا  مال و  حب اسير

  بنابراين . است  عالم و  آگاه اند،  كرده ها آن  چه بدان خداوند و بدهند  پس را خود  اعمال  حساب
 از  تفصيل  به  كه شود مي  سرگرفته از  سوره  پاياني  قسمت در  اول  بخش تصاوير  منطقي  ادامه
 .راند  خواهيم  سخن  آن

  چونان  يك هر ،  متفاوت  موسيقي دو با و  وزن دو در  آغازين  بخش  آيه پنج : كنيم  خالصه
 و  انتخـاب  . گـذارد  مـي  ديـد   معـرض  در را  دشـمن   به  اسالم  سپاه  ملهح از  مرحله 5 تابلو، 5

 5  ايـن  در .دادنـد   تشكيل را  آغازين  خشب موسيقار و  آهنگين  بافت  جملگي تصاوير،  چينش
  نفس تندتند ،12دويدن – را ها آن  حركات و كند مي ياد سوگند  جنگي  اسبان  به خداوند  آيه

 تـصوير   بـه  تـر   تمـام   چـه  هر  هنرمندي با  ديگري از  پس  يكي ـ  14كشيدن  شيهه و  13كشيدن
 ايـراء  (آورنـد  مي  بيرون  آتش ها آن از و دكوبن مي ها  سنگ بر را خود  هاي  سم  اسبان .كشد مي
  جهل و  خبري  بي  خواب در كه را  وي و تازند مي  دشمن بر  صبحگاه .) جهاندن  آتش  معناي  به
  بـه  انگيزنـد  مـي  بر  غباري و گرد زار و كار  صحنه در و گيرند مي  ميان در  ناگهان  به رفته فرو
 و هـا   صـحنه   ايـن  .كننـد  مـي  ايجـاد   مـي نظ  بـي  و  رستـ   شان  ميان در و زنند مي  دشمن  قلب

  غريـب   خيلي بودند،  آيات  اين  مخاطبين  اولين  كه  بدوي  عرب  براي  دست  اين از  هايي صحنه
  جنـگ   نـوع   ايـن   كـه   است  قداستي و  ارزش  مبين  جنگي  اسبان  به سوگند .نبود  مأنوسان و

  كـه  چرا  است  عبادت  نوعي خود و دارد  ارزش  جنگ  اين .دارد  معمولي  جنگ  مقابل در  غزوه
  نكته اما و .گيرد مي خود  به  واقع  صورت  سبحان خداوند حضور در و  است  الهي  فريضه  انجام
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 : اسـت  بعـد   آيـه   خاصه و  آيات ساير با ها  صحنه و تصاوير  اين  ميان  انسجام و  هماهنگي  مهم

 . است  ناسپاس پروردگار  به  نسبت  انسان  كه همانا :"دلكنو  لربه  االنسان  ان"
 و كـذا   كه  اسباني  به  قسم  يعني ندا الهي  كالم شاهد و  دليل  سوره  آغازين  بخش  آيه  پنج

 او و دهـد  مـي   گواهي امر  اين بر خود او و  است  ناسپاس  پروردگارش  به  نسبت  انسان  كه كذا
 . است  دوست لما و  طلب جاه بسيار خود

 را،  ناسـپاس   انسان  هم و گيرد مي بر در را  جن برابر در  انسان  نوع  هم  انسان آيه،  اين در
  هـاي   راهنمـايي  و  الهـي   هـدايت  منكـر  و  كـرده   فرامـوش  را  الهـي   الطـاف    كـه   كـسي   يعني
 رو  ايـن  از . اسـت   سـپرده  خود  هاي  هشخوا و  اميال  دست  به را خود و  است  شده  )ص(پيامبر
  گـشته  مغرور حد از  بيش خود  به  تعبيري  به شود مي  ناسپاس خود  رب  به  نسبت  كه  انساني
  تمـام  ،  چيـزي   آوردن  صـالح   بـه  ،  آفريـدن  و  پـروردن  ،  كردن  مهتري  معناي در " رب" . است
 و  يناسپاسـ    عنـاي م "كنـود "  بـراي  . اسـت   آمـده  نيز  )6(  كردن  جمع و  كردن  فزون ،  كردن
  زمينـي  كنـود   كـه   گونـه   همان  اين بنابر . است  شده ذكر نرويد، مطلقاً  گياه  آن در  كه  زميني
  واقـع  در و دهـد  مـي ن  دسـت   بـه   زرعي و  كشت  نوع  هيچ  باران  هاي  محبت برابر در   كه  است

  زمـين   مثـل  نيـز   ناسـپاس  و مغـرور   انـسان  ،  است  ناسپاس و  توجه  بي  باران  الطاف  به  نسبت
 خود  رب  به  نسبت كنود  انسان  واقع در  است  غافل و  توجه  بي  الهي  الطاف  به  نسبت  حاصل  بي
  بـه   ناسپاس  انسان  تشبيه جا اين در  بنابراين . است  ناسپاس ،  اوست  اصالح و  تربيت كار در  كه

 برابـر  در  ناسـپاس    انسان  تعبيري   به . است  وسمحس  به  معقول  تشبيه  نوع از  حاصل  بي  زمين
 و  الهي  الطاف  نزول   به  توجه  .است  باران  ريزش برابر در  زمين  حاصلي  بي  به  الهي  الطاف  نزول

 . نيست  لطف از  خالي ـ آيند مي فرود  آسمان از دو هر  كه  باران  ريزش
 بر  دوباره  كالم  موسيقي و  وزن ، است  سوره  يانيم  بخش آغاز  واقع در  كه  آيه  اين  شروع با
  وزن  بـه  را خـود   جـاي   جنبـشي  و  ريتميك  وزن :كند مي تغيير  سخن  مقتضاي و جو  حسب
  حـرف  تكرار سو ديگر از .دهد مي "لكنود" و " لربه" ،" االنسان"،" ان"  كلمات ممتد و  كشيده
  سـخن   مقتـضاي  جـا   ايـن  در . اسـت   كـرده   ندوچنـدا  را  سـنگيني   سـكون   اين " ل"  صامت

 ،"كنـود " .طلبـد  مـي  را  كـشيده  و  سـنگين   وزن  )انتزاعـي  و  انديشگاني  ليمسا  به  پرداختن(
 بـر   آن  بـراي    معني  پانزده  كه جا آن تا گيرد مي بر در  نيز را  ديگري  معاني باال،  معاني  سواي
  كنده  زبان  به كنود .دارند  نزديكي  آن  اصلي  معني دو  همان با  نوعي  به  همگي ولي اند  شمرده

 "كفور"  ديگران  زبان  به و " بخيل" ،  مالك  بني  زبان  به ،  است " عاصي"  معني  به  موت حضر و
 )ص(پيامبر از كند  فراموشي  نعمت و بشمرد  مصايب  كه  است  آن كنود  كه اند گفته نيز . است

  گفتـه   ديگـري  .بزند را  بنده و ندهد عطا و خورد تنها  كه  است  آن كنود دفرمو  كه  است  نقل  
، 10(غفلـت   ميـدان  در  وي  دل و باشد  نعمت  بالين بر   وي سر  كه  است  كسي  آن كنود  است
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  بـه  كنـود   كـه   است  اين  است مشهود  آيه  اين در  همه از  بيش  چه آن اما  .)327- 326: صص

 عليه  جنگ در  الهي  فرمان با  كه  كسي  همان دارد قرار خداجو فرد با تضاد در  بافت  مقتضاي
 .كند مي  مشاركت كفر و  پليدي 

 چـرا  دهـد  مي  گواهي  ناسپاسي  اين بر خدا يا  انسان  كه  است  حقيقت  اين بر  دال بعد  آيه
  ذات و  خـصلت   كه  است قادر  انسان اگر . است  آگاهي و  بصيرت  داراي مورد  اين در  انسان  كه

  حتـي  يا خداوند  كه  نيست معنا  بدان امر  اين كند،  پنهان  ديگران از را خود  حقيقي و  دروني
  كـه  داننـد  مي خداوند را " انه" ضمير  مرجع  برخي .خبراند  بي  حقيقت  اين از او بيدار  وجدان
 آيد مي نظر  به  كالم  بافت  به  توجه با اما اردد  ناسپاسي  خصيصه  كه  است  انساني  گواه و شاهد

  نيـست   ذهن از دور نيز  احتمال  اين سو ديگر از .باشد " انه" ضمير  مرجع  ناسپاس  انسان  كه
  بحث   روي هر  به .بود خواهد خود آلود  گناه  رفتارهاي و  اعمال شاهد  قيامت روز در  انسان  كه

  بودن شاهد  يعني اخير  نكته . است  اعمالش خود  گواه و شاهد ودخ  انسان  كه  است  اين  اصلي
  مـضمون  لحـاظ   به را  آيه  اين كرده، بد و  خوب از  چه آن  به  وقوف  يعني خود  اعمال بر  انسان

 خواهـد   انگيخته بر قبر از  روزي  كه  دانست مين آيا .زند مي پيوند  سوره  پاياني  بخش  آيات  به
 .ديد خواهد حاضر جا يك به ، كرده  كسب را  چه آن  تمام و شد

  ترسـيم  را  انـساني   ذات از ديگـر   وجهـي  "لشديد الخير  لحب  وانه"  مياني  بخش آخر  آيه
  سـمت   بـه  را  انـسان   كه  است  عللي  جمله از دنيا  مال  حب  گفت  توان مي  تعبيري  به كند مي

 هـر   جمله از اند شمرده بر  زيادي  معاني "خير"  براي .دده مي  سوق  نعمت  كفران و  ناسپاسي
 و  سـعادت  ،  بهـشت  ،  دانـش  ، ميعمو  رفاه  كردن  كمك ،  كردن  انفاق  مثل نيكو و  خوب كار  نوع
 نيـست،  متـصور  چيزها  اين شديد  داشتن  دوست بر  عيبي  كه  جاست اين  نكته  واقع در . غيره
  نكـوهش  مـورد   كـه   اسـت   ايمان  بي  ناسپاس فرد  دست  به  ثروت و  مال از نابجا  استفاده  بلكه
 . است

  جهـت   بـه   انـسان   كـه   درستي  به" : است  آمده  آيه  همين  ذيل  الصادقين  منهج تفسير در
  بخل و  است  ممسك  يعني  است لشديد  سخت  آينه هر او بر  انفاق  ثقل و  مال  داشتن  دوست

 ضـبط  در  است  كننده  مبالغه و  قوي بسيار  ميآد  كه اند  گفته نيز.... است  هرسيد  نهايت  به  وي
 7  آيـات (  آيـه  دو  اين در   ،بنابراين .)327-326: ، صص 10(....و  آن  تحصيل در  حريص و  مال

 بـا   انـسان   واقـع  در . دوستي  مال و  ناسپاسي :گيرد مي قرار  اشاره مورد  انسان  خصيصه و )9و
  ناسپاسـي   اين رو  همين از .شود مي  الطاف  اين منكر و دهد مي را  الهي  الطاف  جواب  يناسپاس

 رفتـار   اين شاهد خود  قيامت روز در  كه  اين تا دهد مي ظهور و بروز خود  اعمال و رفتار در را
ـ  فقـط  او امـا  . اسـت  انـدوز    مـال  و  خـواه  خود بسيار  انسان  چنين هم .شد خواهد  اعمال و   هب

 از  كاميـابي  و  قـدرت  ثـروت،  :دارد  همراه  به خير او  براي كند مي فكر  كه  بسته  دل  چيزهايي
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 خيـر   بـه  را امـور   اين  مذهبي باور و  ايمان چتر در  كه  آن مگر  است  گونه  اين ذاتاً  انسان .دنيا

 بـا   انـسان  كنـد  مي  بدل  سپاس  به را او  ناسپاسي  كه  است  ايمان  واقع در .دهد تغيير  اخروي
 سـؤال  امـا  . اسـت   بـستن   دل و  داشـتن   دوسـت   شايسته  چيزهايي  چه  كه يابد مي در  ايمان

 آيا و بود خواهد  پاياني و  درماني را  ايمان  بي  انسان  اندوزي  مال و  ناسپاسي آيا  كه  جاست اين  
  آيـات  را  پرسـش   ايـن  شـد؟  خواهد رها خود  حال  به  عقابي و  حساب  هيچ  بي   ناسپاس  انسان
  سـپاه   به  اسبان  يورش  آغازين  بخش با  بخش  اين ارتباط اما .داد خواهند  جواب  پاياني  بخش
 را  پرسـتي   مـال  و  ناسپاسي بشر  ذاتي  خصلت دو  اين  توان مي  تعبيري  به ؟  چيست در  دشمن

 دو  ايـن  بـا   مقابلـه   سـبب   بـه   سـواران   سبا  كه آورد شمار در او  15رواني ـ  روحي  جنبش دو
  ايـن   اسـالم   سـپاه   سـواران   اسب  به خداوند  فرمان ).4: ، ص 14(اند  درآمده  حركت  به  جنبش
 . اسـت   عبـادت    نـوعي  خـود   كـه  بپردازند جهاد  به كفار  اندوزي   ثروت و  ناسپاسي با  كه  است

  كـاره   نيمه را  اسالم  سپاه  دست  به را  دشمن  آمدن گرفتار  صحنه  الهي  كالم  كه  گفتيم پيشتر
 در و جـا  ايـن  اما . پرداخت  انسان مورد در  شمول  جهان  اي  گزاره  بيان  به  عوض در و كرد رها

  بخـش  كـار   نيمه  صحنه  ادامه ، مياستفها  پرسش چند  طرح با  الهي  كالم سوره،  پاياني  بخش
  كـه  شـود  مي مربوط  انسان  اخروي  سرنوشت  به  واقع در  دوپرسش  اين .گيرد مي سر از را  اول
 ها  بدان پيشتر  كه  است  انسان  روحي  جنبش دو  طبيعي  نتيجه  حتي و  منطقي  ادامه  نوعي  به

  بـه  را  اسـبان   حركـت   كـه   ايمان  بي   انسان  اندوزي  مال و  ناسپاسي  كه  گفتيم و  كرديم  اشاره
 مـا   حـصل  و القبـور   فـي  مـا  بعثـر  اذا  يعلـم  افـال " :ماند نخواهد  جواب  بي است،  داشته  دنبال

 در  چـه  آن و شـود   ريختـه   بيـرون   گورهاسـت  در  آنچـه   چـون   كه داند مين مگر :"الصدور  في
 . است  آگاه  نيك  ايشان  حال  به  پروردگارشان  روزي  چنان در شود،  فاش  هاست سينه

  كه جا آن از  است " شدن  ريخته  بيرون" و " شدن  پراكنده"  معناي  به  اصل در  رثبع  كلمه
  ،بنـابراين  شـود،  مـي   مـشخص  قبرهـا   درون  محتويـات   تمام شوند،  برانگيخته  مردگان  وقتي

  بـه  نـاظر  و "قبـر "  جمـع  ،"قبـور "  كلمـه  .برد كار  به حشر روز  براي  توان مي را  برانگيختن"
  دفـن   محـل   كـه  جـا  آن از .سـازد  مي  پنهان  زندگان ديد از را  مردگان جسادا   كه  است  مكاني
 خاكـستر   بـه  و سـوزند  مي يا شوند مي  غرق دريا در  كه  كساني  مثل نيست  معلوم افراد  برخي
 و  تحصيل از مأخوذ " حصل" . است  متعدد  معاني  داراي "قبور"  كلمه   ،بنابراين .شوند مي  بدل
  چـه  هـر  از  كـس  هـر   كـه   است  روزي روز  آن . است " شدن  جمع" و  شدن آشكار"  معناي  به

 و القبور  في ما  همانندي  آيه دو  اين در .)9/طارق  ( السرائر  تبلي  يوم .ديد خواهد را  همه  كرده
 ،  تاريـك   اسـت   مكاني ؛  است اجساد و   مردگان  دفن  محل قبور . است  تأمل  محل الصدور  في ما
  سـينه  در "صدور"  كه  آن  حال مردگان؛  احشام و اجساد  نگهداري  محل و  سرپوشيده و  گتن
 .دارد  انـسان  افكـار  و  دروني اسرار و  نيات  اختفاي  محل  به  اشاره و  است  انسان ضمير  بطن و
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 و  مردگان و  احشام و  اجسام  شدن  بيرون و  برانگيختگي  معناي  به  آمده  بعثره  فعل قبور  براي
  پـيش   درونيات و اسرار  شدن  جمع و  شدن آشكار  معناي  به  كه " حصل"  فعل "صدور"  براي
  سـجع  نيـز  و "صـدور " و "قبـور " ،" بعثره" در "ر"  حروف تكرار  ضمن در . است  انسان  روي

 معـاد  و  جـسماني  معاد  ميان پيوند و  همانندي  نوعي محتوا لحاظ   به  كلمات  موسيقي  دروني
 را  سوره  اول  بخش  كاره نيمه  صحنه  الهي  كالم جا اين در  اين بنابر . است  كرده برقرار  روحاني

 در  چـه  آن  كـه  دانـد  مـي ن آيـا  و نـد گرفت  ميـان  در را  دشـمن   يـورش   بـدان  و :دهد مي  ادامه
  بـه   كـه   آيه دو  اين  بنابراين .شود  فاش  هاست سينه در  چه آن و شود  ريخته  بيرون  گورهاست
 آورد مـي  در   نمـايش   به  ديدگان برابر در را  تصويري شود، مي مربوط  انسان  اخروي  سرنوشت

 و هرچيـز   زدن  هـم   به و  كردن رو و زير  به منجر  كه  است  اماني   بي  يورش  متضمن دقيقاً  كه
 و  ويرانـي  خـود  با  امان  بي  يورش  ينا  كه چرا شود، مي )نقعا  به  فاثرن( غبار و گرد  برانگيختن

  مدفون قيرها در را  چه آن و سازد مي  متفرق و جدا  هم از را ها  گروه آورد، مي  دنبال  به  خرابي
 روز در  كـه   عظـيم   يـورش   ايـن   كه  پيداست  چنين .سازد مي  عيان ،  پنهان ها  سينه در و  شده

  الهـي   پيـشگاه  در  كـس   همـه  و چيز  همه روز  آن در و گيرد مي  انجام  الهي دستور  به  قيامت
 تـصوير   بـه   دشـمن   بـه   اسالم   سپاه  اسبان  حمله در  استعاري و  نمونه طور  به شوند، مي حاضر

  ميـان  در هـا  آن  كـردن   محاصره و  دشمن  به  سواران  اسب  حمله تابلو  ،بنابراين . است  درآمده
  ،اسـت   بـوده   فهـم   قابـل   سـهولت   به  دوره  آن  مردم  براي كه  ريتصوي  حكم در  ناباوري و  بهت
  آغازين  بخش با را  پاياني  بخش  ساختاري و  مضموني ارتباط  ديگري  مهم  نكته .كند مي  عمل

 .كند مي تر رنگ پر
 دهنـد،  مـي   انجـام   دم  سـپيده   روشنايي در را خود  حمله  سواران  اسب  كه  گفتيم تر پيش

  خـواب  ارتباط  به  مهم  نكته .برد مي سر  به  مرگ و  خبري  بي  خواب در  دشمن  سپاه  كه  زماني
 و  تنـگ  قبور در  مردگان  كه  گونه  همان  درست .شود مي مربوط قبر در  مردگان  خواب و كفار

 نيـز  فارك و  ايمانان  بي ،  است  گرفته فرا را ها آن گرداگرد قبر  سنگ  سياهي و اند  خفته  تاريك
  كـرده   احاطه را  وجودشان گرداگرد  آنان افكار و  انديشه  سياهي و اند  رفته فرو  مرگ  خواب  به

 و  تـاريكي  از را  آنـان  و زننـد  مـي   دشـمن   قلـب   بـه  نور در و  روشنايي در  سواران  اسب . است
 اذن  بـه   مردگـان  درس مي فرا  كه  هم حشر روز .گيرند مي  ميان در و  كشيده  بيرون  خبري  بي

 .شـوند  مـي   جمـع   الهـي   پيشگاه در و خيزند مي بر صور  صداي  به و  غفلت  خواب از پروردگار  
 روز  ،بنـابراين  .گيرد مي قرار الصدور   في ما  حصل و القبور   في ما بعثر ارز  هم جمعا  به  فوسطن
  ايمـان   بـي   انـسان   اندوزي   تثرو و  ناسپاسي  به  كه  روزي بود؛ خواهد موعود روز  همان حشر،

 خواهـد  خبـر   عينـه   بـه  ،  كـرده   كـسب  را  چه آن هر از  انسان  كه  روزي .شد خواهد  رسيدگي
 را  چه آن ديد خواهد بود؛ خواهد خود  اعمال  گواه و شاهد  نزديك از  انسان روز  اين در . گرفت
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  ديـدگانش  برابـر   در  اعمال و  نيات  هك كرد خواهد  مشاهده و  داشته  پنهان  ديگران از دنيا در

  پيوست خواهد  وقوع  به  رب  پيشگاه در  همگي ها اين و .الصدور  في ما  حصل شد خواهد ظاهر
  بـه  زرو  آن در او ."لخبيـر  يومئـذ   بهـم   ربهم  ان" و بود خواهد روز  اين در حاضر و شاهد او و

 چيـز   همه بر و  زمان  همه در خداوند  كه  دانيم مي  البته .بود خواهد  آگاه  خلق بد و  نيك  تمام
 و داند مي را اسرار  تمام او  كه  است  اين بر ناظر روز  آن در او    آگاهي اما دارد  دانايي و  آگاهي

 و  نيـت  از  داده  انجـام   انـسان  را  چـه  آن مـزد  پروردگار ،  است  پاداش و جزا روز  كه روز  آن در
  .چشانيد خواهد او  به  عمل

  
  گيري نتيجه .8

 و  حـال  و  كـالم   بافـت   اقتـضاي   به  بخش هر و دارد  آيه  يازده و  بخش  سه  عاديات  سوره
 اسـب   حملـه   بـه   كـه   اول  بخـش  .دارد را خـود   به  مختص  وزن و  موسيقي جو، ، سخن  هواي

  حركت  مثل  درست  است  سريع و تند  تپش با ونيرومند  بريده  وزن  داراي پردازد مي  سواران 
  احوال  بيان  به  كه  دوم  بخش . نعل چهار  گاه و  يورتمه  گاه روند، مي دو  به  گاه  كه  اسبان خود

 ــ  شـديد  كنـود،   اسـت   كشيده و ممتد ، سنگين  آهنگي  داراي پردازد مي  انسان  سرنوشت و
 در  كـشيده   حـروف  و هـا  مـصوت  و "ر" و  ن ،" ل"  هـاي  صـامت  تكرار ..خبير و صدور قبور،

 و  كـشيدگي  بـر  21"شـهيد " و 20"شـديد " ،19"كنـود " ،18"خبيـر " و17"صدور" ،"16قبور"
  حركـت  ديگـر   بخـش   بـه     صحنه  يك از  آرامي  به  سوره  واقع در . است  افزوده  وزن استمرار

 و  وزن ، كـالم   بافـت  ونحـ   چـه  ـ چيز هر ، رسيم مي آخر  آيه  به  وقتي  كه  اي گونه  به .كند مي
  كه  گونه همان رسند، مي ايستا و  ثابت  نقطه  يك  به  مايه درون و  مضمون معنا  چه و  موسيقي
 را خود  مأموريت  اسبان .رسد مي  آرامش و  سكون  به  دشمن  گرفتن  ميان در با  اسبان  حركت
 :شوند مي  ختم چند  يك  به  جملگي و رسد مي  پايان  به نيز  سوره فرود و  اوج دهند، مي  انجام
 و جهـاد  دسـتور   اوسـت  أمنش را  حركت هر و  است چيز هر  اول  كه  الهي  پيشگاه در حضور
 چيـز   همـه   بـه  او و شود مي  ختم او  به ها راه  همه و  اوست خود  پايان  هم و  دشمن  به  جمله
 در  هـم  ، مكـان  بي و  است  زمان بي او، از  هم  سكون و  اوست از  حركت .دارد  دانايي و  آگاهي

  ازلي  زمان  به  كه  اوست  هم را  اسبان  حمله  واقعي  زمان . پايان در  هم و  ميان  هم و  است  اول
  خوانـدن   حـين  در نيـز   خواننده  كه  است  گونه اين و زند مي پيوند السرائر  تبلي يوم  قيامت و

 شود مي  گفته  واقعي  زمان از  آيه  يك در شود مي  زماني بي وارد و گذرد مي  زمان از  آيات  اين
  به  انتزاع و تجرد  رنگ چيز  همه بعد  آيه در و ...و  دشمن ، اسب روز، ، شب از : واقعي امور از و

  كـه   زماني از گويد مي  زماني بي از ديگر  اي آيه  گاه آن . اندوزي  مال و  ناسپاسي :گيرد مي خود
  الهي  كالم  كه  است  اوصاف  اين با و....اذا  يعلهم افال داند مي او فقط را  آمدنش و  نيامده نوزه
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  اوج بـر  و نـشيند  مي صدر بر باشد  درست  قياس موارد  تمام اگر  جاهليت شعر با  مقايسه در

 آشنا، سخن  اتملزوم با و  نيست  بيگانه  شاعري و شعر با  بدوي  كه  است  درست .زند مي  تكيه
  عـشق  هـا  بدان  كالمش در  كه  محسوس امور حد از ، مادي  طبيعت  همين حد از او شعر اما
  خيـال  و  عاطفه و  انديشه  ثمره  جاهلي  ادب  كه  است  درست .گذارد نمي فراتر را پا ورزد، مي

 در ، اسـت   گرفته ارقر  ارزش  كم و  مادي امور  خدمت در  عاطفه و  خيال  اين اما ، است  بدوي
 و  خيـال   ايـن   كـه   آن  حال آورد مي  دنبال  رابه او  ناسپاسي  كه  طلبي جاه و  مال  حب  خدمت
  كالم در ، است  بدوي  عرب  مباهات  مايه  كه نبرد و  رزم  هاي صحنه  تصويرپردازي  اين ، عاطفه
  ايـن   تاريك و  تنگ  لباس در  كه  هايي ارزش  خدمت در گيرد، مي قرار  ايمان  خدمت در  الهي
  ارج قدر  آن ، است  انسان  شأن  دون  عقل لحاظ  به  كه  اسب  كه  جاست اين و گنجند نمي دنيا

 و  اسـت  شـعور   ذي  كـه   انـسان  و كنـد  مي ياد سوگند  بدان خداوند  كه كند مي پيدا  قرب و
 و دهـد  مـي   خـرج   به  عجله و ورزد مي  بخل كند، مي  ناسپاسي قدر  آن  فكرت و  عقل  صاحب

  بـدوي   بـراي   اسـب  .گردد مي  عذاب و  عقاب  مستوجب  كه  طلب جاه و  است  طاقت و صبر بي
 و  اسـت   وسيله  الهي  كالمدر  اسب  همين اما او،  مايملك و او  تملك در و  است  مباهات  مايه

  وسـعتي  نيـز  را  بـدوي   خيال  دامنه .نندرسا مي  ياري  حق امر  انجام در را  سواران  كه  مركب
  وجـه   كـه   تـشبيهي   هـم   آن  تشبيه  به و  معقول تا محسوسند بيشتر او  خيال صور و  نيست
  شـدن  زيبـاتر   جهـت   صـناعتي   هرگونه از  الهي  كالم در اما پردازد، مي باشد، آشكار  اش شبه

  شـبه   وجـه  قدر آن  گاه آورد نمي  حسوسم  تشبيه فقط  الهي  كالم . است  شده  استفاده  سخن
  معلوم  امروزه و طلبند مي را  ذهن زياد  فعاليت و نيرو  كه اند نامأنوس و  غريب  تشبيه  طرفين

 نمايد مي كار  اين زيرا  است زيباتر  تشبيه باشد، بيشتر  اختالف  جهات  چه هر"  كه  است  شده
  حقايق و  است تر حساس اشياء و  طبيعت عناصر  ميان موجود  ارتباطات  به  نسبت هنرمند  كه

  ).57: ، ص4( "كند مي  ادراك تر دقيق را  نهفته
 بـا   اين و  كشيده و ممتد  هم و  است  طپنده و تند  هم  وزن  عاديات سوره در  ،روي هر  به

  شدن  نمايان و قبور  برانگيختگي از نيز و  دشمن  محاصره از  كه  آلودي خاك و  گرفته غبار جو
 بـا   كـشيده  و ممتـد   وزن  وزن  نـوع   ايـن  .دارد  همخـواني  و  هماهنگي شود، مي ايجاد صدور

 سو ديگر از .كند مي  عمل  دست يك و  هماهنگ نيز  ايمان  بي  انسان  اندوزي  مال و  ناسپاسي
 و  دشـمن   هسـپا   بـه   اسـبان   يـورش   هاي صحنه را  قيامت روز  كننده  نگران و  مشوش  فضاي

  بـه   معقـول   تـشبيه   اسـت   آورده در  محـسوس  و  عينـي   صـورت   بـه  غبار و گرد  برانگيختن
  . است  گرفته خود  به  جسماني  صورت  ماده از  برهنه  معنويات" جا، اين در  واقع در . محسوس

 

  ها يادداشت
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 1- image     2- visual image     3- auditory image  
4- alfactory image     5- gustatory image          6- tactile image  
7- thermal image      8-kinaesthetic image       9- synaethesia 
10- oath Cluster      11- kinaesthic                 12- running 
13- snorting       14- neighing                     
15- psychical movements      16- koBoor                     17- soDoor 
18-khaBeer                            19- kaNood                    20-shaDeed 
21- shahEED   
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