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چکیده
وجه تمایز قرآن کریم ـ به عنوان متنی فراگیر و در هم تنیده ـ شیوه بالغی اعجازآمیز آن
است و ما این وجه تمایز را در هر سوره از قرآن و نیز هر آیه آن که هر کدام سبک بالغی
اعجاب برانگیز خود را دارد آشکارا مالحظه میکنیم .به لحاظ ساختاری ،سورههای کوتاه قرآن
که عمدتاً مکّی هستند برومند ،تند ،خطابی گونه با جملهها و عبارتهای کوتاه هستند ،البته هر
یک از این سورهها مختصات هنری خود را دارند و از همین روی از یکدیگر متمایزند .این
مقاله به بررسی عناصر زیباشناسی و معناشناسی سوره «قارعه» بر اساس روش «ساختارگرایی»
پرداخته است .شیوه تحلیلی ساختارگرایانه ،از ابداعات محمود بستانی است .این ادیب توانست
با بهره گیری از این شیوه تحلیلی ،ابعاد هنری و ویژگیهای ادبی قرآن کریم را استادانه بکاود و
یافتههای نوینی را فرا روی اهل پژوهش قرار دهد .هدف کلی این مقاله نیز رونمایی از
برجستگیهای ادبی و پیامهای معنوی سوره قارعه با بهرهجویی از همین شیوه ساختارگرایانه
است .حاصل پژوهش از این قرار است که در عنصر ساختارگرایی شکل و محتوا در یک سوره از
یکدیگر جداناپذیرند و هر دو در یک پیکر قرار میگیرند و برای تبیین اندیشه و پیامهای سوره
باید ویژگیهای هنری ـ ادبی را در کنار ویژگیهای موضوعی ـ فکری بررسی کرد.
واژههای کلیدی
سوره قارعه ،شیوه ساختارگرایانه ،معناشناسی ،زیباشناسی
* دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،گروه زبان و ادبیات عرب ،قم ،ایران.
** دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم (نویسنده مسؤول).
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1ـ مقدمه
اعجاز بیانی قرآن کریم در سطحی است که دست یازیدن به آن برای هیچ بشری ـ هر چند
به اوج بالغت و سخنوری رسیده باشد ـ ممکـن نیسـت و در یایگـاهی نشسـته کـه امکـان
رقابت با آن ویود

ندارد1.

همچنان که هر یک از سورههای آن خصوصیات منحصر به خـود را دارد ،از یملـه سـوره
قارعه ،که از ساختار هنری شگفتانگیز و هندسه کالمی یالب برخوردار است ،به گونهای کـه
زیبایی آن مایه شگفتی مخاطب گشته است.
این ساختار ادبی و این بالغت اصیل هم در ساختار هنـری ایـن سـوره و هـم در مضـمون
پیشرفته ایمانی آن متجلی است.
بــرای کشــن ایــن خصوصــیات بریســته ،نــاگزیریم روشهــای تحلیلــی و دقی ــی را کــه
بالغتشناسان و لغتشناسان قدیم و یدید وضع نمودهاند بهکارگیریم.
از یمله این روشها ،روش «ساختارگرایانه» است که از ابتکـارات مرحـو دکتـر محمـود
بستانی است و آن را برای به کارگیری در متون ـ مخصوصا متون قرآنی ـ پیشنهاد کرده اسـت،
با این هدف که از بریستگیهای معنایی و زیباییهای متن قرآنی رونمایی کند.
این روش بر هشت عنصر استوار است کـه عبارتنـد از :عنصـر فکـری؛ عنصـر موضـوعی؛
عنصر معنایی؛ عنصر تصویری؛ عنصر لفظی؛ عنصر موسی ی؛ عنصر شکل و عنصر ساختاری.
ما در این م اله به مهمترین این عناصر یعنی معنا ،آهنگ ،تصویر و ساختارگرایی ـ به خاطر
هماهنگ بودن آن با طبیعت این مـتن قرآنـی ـ خـواهیم پرداخـت؛ بـه ایـن امیـد کـه بتـوانیم
معناشناسی و زیباییهای آن را وا نماییم.
1ـ آیات تحدی سه دستهاند:
الن) آیات تحدی به کل قرآن :آیات  ۳۳و  ۳۴سوره طور و  ۴۹و  ۵۰سوره قصص،
ب) آیات تحدی به ده سوره :آیات  1۳و  1۴سوره هود؛
ج) آیات تحدی به یک سوره :آیه  ۳۸سوره یونس و  ۲۳و  ۲۴سوره ب ره.
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در ارتباط با پیشینه این پژوهش باید گفت پژوهشهایی در گذشته و اکنون پیرامون تصویر
هنری و تصویرآفرینی در قرآن و مخصوصا سورههای کوتاه ،انجا گرفته است ،که به برخی از
آنها اشاره میشود:
کتاب «التصویر الفنی فی ال رآن» و «مشاهدال یامه فی ال رآن» اثر سید قطب؛ «قصص ال ـرآن
الکریم داللیا و یمالیا» اثر دکتر محمود بستانی؛ «وظیفه الصوره الفنیه فی ال رآن» اثر عبدالسـال
احمد راغب؛ «البعد التصویری فی ال رآن» اثر دکتر محمد سعید غامدی و دیگـر پـژوهشهـای
این حوزه که در حد تجزیه و تحلیل بسنده کردهاند.
همچنین م الههای فراوان پژوهشی در همایشها و کنفرانسهای علمی قرآنی و ادبی ارائـه
شده است که پژوهشگران به نتایج یالب و شگفتانگیزی در ابعاد معناشناسـی و زیباشناسـی
قرآن کریم دست یافتهاند.
هر چند پژوهشهای خوبی در این زمینه انجا پذیرفته اما بـه صـورت محـدود و در حـد
تحلیل پارهای از آیات میباشد .بدیهی است نـوآوری ایـن پـژوهش در ایـن اسـت کـه اوال از
تحلیل چند آیه به صورت پراکنده پرهیز نموده و به بررسی یک سوره کامل پرداختـه ،ثانیـا در
تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی بر منهج «ساختارگرایی» تکیه کرده است.
در این پژوهش از روش کتابخانهای به صورت توصین و تحلیل دادهها استفاده شده است.
هدفی که این م اله دنبال میکند ،معرفی یلوههای بالغی سوره قارعه از حیث معناشناسی
و زیباییهای آن است .بنا بر این در این پژوهش با به کارگیری عناصر چهارگانهای که به آنهـا
اشاره شد به تحلیل ادبی این سوره خواهیم پرداخت.
پرسش اساسی در این پژوهش این است کـه یلـوههـای بالغـی سـوره «قارعـه» از حیـث
معناشناسی و زیباشناسی کدا است؟ در صورتی که موفق به پاسخگویی به این سـؤال شـویم،
در انجا این پژوهش موفق خواهیم بود.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
﴿القارعة *ما القارعة *وما أدراك ما القارعة *یوم یكون الناس كالفراش المبثوث
*وتكون الجبال كالعهن المنفوش * فأما من ثقلت موازینه * فهو فی عیشة راضیة *وأما

من خفت موازینه * فأمه هاویة *وما أدراك ما هیه * نار حامیة﴾؛ کوبنده؛ چیست آن
کوبنده؟ و تو چه میدانی کوبنده چیست؟ (آن حادثه همان روز قیامت است) ،روزی که مرد
چون پروانههای پراکنده گردند ،و کوهها مانند پشم حالیی شده رنگین شود! اما کسی که (در
آن روز) ترازوهای (اعمال) او سنگین است ،در یک زندگی کامال رضایت بخش خواهد بود ،و
اما کسی که ترازوهای (اعمال) او سبک است ،پناهگاهش «هاویه» [دوزخ] است ،و تو چه
میدانی «هاویه» چیست؟ آتشی است سوزان.
*****
تحلیل ادبی عناصر چهارگانه
همانگونه که در م دمه اشاره شد از میان عناصر هشتگانه ،به چهار عنصر ـ به دلیل
هماهنگ بودن با این متن قرآنی ـ پرداخته شده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
1ـ عنصر معنایی

در این سوره ،شیوههای گفتاری زیبایی به چشم میخورد که در ادامه به آنها میپردازیم:
الف) استفهام :در این سوره استفها با رویکردی هوشمندانه به کـار بـرده شـده و معنـای
ثانویه آن «تهویل» یعنی هولناکی است و در ح ی ـت اسـتفها  ،عظمـت ایـن حادثـه کوبنـده و
هولناک «ال ارعه» و هراس از آن را بیان میکند.
این شگرد گفتاری ،مخاطب را از بیتویهی و سکون عاطفی و یمود ویدانی خـارج نمـوده
وی را بر یستجوی ذات خویش وا میدارد تا در کارهای اعت ادی و عبادی خویش بازنگری کنـد
و برای رویارویی با آن روز هولناک که خردساالن را به پیری میکشاند مهیا گردد.
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با این شیوه مخاطب پاسخ خـود را از طریـق پرسشـی کـه در ابتـدای سـوره مطـرح شـده
دریافت میکند .آنگاه پرسش دیگری به عنوان تأکیدی دیگر بر عظمت آن روز مطرح میشـود،
که هرچند در ظاهر متویه پیامبر(ص) است ولی در واقع عمو مرد مورد خطاب میباشد.
گزارش هولناکی آن روز ،دیگر بار به تأخیر میافتد تا اشتیاق شنیدن خبر بیشتر شود.
پس این آیه از دو پرسش تشکیل یافته است که دومی تکرار قبلی است و اولی متناسب بـا
روحیه مخاطب است تا مفهو «ماأدراك »...را درک کند.
ب) إجمال و تفصیل :با این شیوه ،آنچه در آغاز سوره آمده بود شرح داده شده اسـت ،در
ح ی ت این سخن خداوند (یوم یكون الناس كالفراش المبثوث * وتك ون الجب ال ك العهن

المنفوش)؛ روزی که مرد چون پروانههای پراکنده گردند ،و کوهها مانند پشـم حالیـی شـده
رنگین شود ،بیان هولناکی روزی است که در آغاز به آن اشاره شده است ،یعنی﴿ :القارعة *م ا

القارعة *وما أدراك ما القارعة﴾؛ کوبنـده؛ چیسـت آن کوبنـده؟ و تـو چـه مـیدانـی کوبنـده
چیست؟!
ج) حالت تدرج (گام به گام) :با به کارگیری عبـارتهـای کوتـاه در ابتـداء ،و آنگـاه بـه
کارگیری عبارتهای بلند ،خواننده را به تعجب وا میدارد و با این روش بـه تـدریج دریافـت
کننده را به آرمانی که متن به دنبال آن است سوق میدهد تا بـا اشـتیاق بـه دنبـال یزئیـات آن
باشد.
بنا بر این روش تدرج شیوهای مشوق است که مخاطب را گا به گـا بـه سـمت شـناخت
آنچه که برای او ناشناخته بود میکشاند.
د) ابهام و تفسیر :این روش ،زیرمجموعه شیوه «ایمال و تفصیل» است که مصـادیق آن را
در سوره قارعه می ابیم ،مانند تعبیر﴿ن ار حامی ه﴾ کـه ابهـا «و مـا َدراک ماهیـه» 1را برطـرف
میکند.
1ـ یعنی :چه کسی شما را آگاه کند و بگوید آن هاویه (دوزخ) چیست؟ البته این برای بیان شدت ترس و وحشت
از آن آتش بیان شده است.
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از آنجایی که در تعبیر ﴿أُمُهُُهُُاُوُی ُة) پیچیـدگی ویـود دارد ـ و ایـن پیچیـدگی بـه خـاطر
ترساندن از سرنوشت مجهول است ـ به دنبالش سؤال به قصد افزایش ابها و به هول و هراس
افکندن ،میآید« :و ما َدراک ما هیه» و این پیچیدگی ،زمینـه را بـرای روشـنگری بعـد از خـود
آماده میکند ،در این زمینهسازی و روشنگری بر ژرفای تأثیر هدف میافزاید ،پس در ادامـه آن
ُُیةُ﴾ انگار این پاسخ طنـین و فریـاد واپسـین اسـت( .سـیدقطب،
ابها را تفسیر میکند﴿ :نُُاُرُُُُحُُامُ
)۹۳6 :1۴۲۵
همچنین نباید تناسب آهنگینی را که آن ابها را به این توضیح پیوند میدهد نادیده بگیریم.
ُُمیة﴾ آمـده
ه ) تقیید :صفت «حامیة» برای م ید کردن لفظ «نار» در این گفته خداوند﴿ناُُ ُرُُُحا
است؛ توصین «نار» به «حامیه» از قبیل تأکید لفظی است ،به خاطر اینکه آتش از حرارت شعله
و زبانه خالی نیست و «اشاره به این دارد که این آتش از ب یه آتشها سـوزندهتـر اسـت و ایـن
یعنی ب یه آتشها در م ایسه با شدت و حجم این آتش سوزان نخواهند بود( ».المراغی ،بـیتـا:
ج)۲۲۸ ،۳۰
و) إظهار و اضمار :اصل در تکرار آوردن ضمیر به یای اسم ظاهر است ،اما همـان گونـه
که مشاهده میشود در این سوره به یای «القارعة ما ه ی؟» اسـم ظـاهر دوبـاره تکـرار گشـته
ُُُُقُُاُرُعُةُ﴾ .این سـبک ،کـارکرد بالغـی خـود را دارد و دلیـل هنـری ایـن بـه
است﴿الُُُقُُاُرُعُةُُُُ*مُاُالُ
کارگیری در حسن تکرار اسم ظاهر به یای ضمیر در این یایگاه است.
سیوطی در این رابطه میگوید ...« :آنها به منظور رعایت ایجاز و اختصار ضمیر به کار
بردند و از تکرار اسم ظاهر بینیاز شدند ،اما هرگاه بخواهند تفخیم و بزرگداشت امری را اراده
کنند ،تکرار دوباره آن کلمه را نشانه آن تفخیم قرار میدهند( ».بی تا ،األشباه و النظائر فی
النحو ،ص.)۲1۵
ز) اسلوب حذف :این متن در عین فشردگی ،سرشار از معنا است و اصوال ««حذف» یکـی از
شیوههای گفتاری است که به واسطه آن مضمون معنایی به لحاظ شیوایی و رسایی ،غنـا مـییابـد.
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عالوه بر اینکه «حذف» ،یکی از ابزارهای گسترش متن به شمار میآید که ن ش بنیـادین در ابـال
و الها پیا به مخاطب دارد و ذهن مخاطب را بر میانگیـزد و او را بـه ژرفـای مـتن مـیبـرد بـه
طوری که باعث میشود الیههای فشرده متن از هم باز شود و از درون گسترش یابد .سـر زیبـایی
و لذت بردن از متن نیز در همین شگرد گفتاری نهفته است( ».ملیانی.)۹ :۲۰1۲ ،
چشمانداز کلی
به طور کلی همه موارد معنایی ـ بالغی از قبیل :تکرار ،استفها  ،و خطاب ،به این منظور به
کار گرفته شده که مخاطب اهمیت حادثهای را که اسم «القارعة» بر آن اطالق شده است دریابد.
پیرامون معنای هنری سه آیه آغـازین سـوره و ارتبـاط اسـلوب بیـان آن بـا محـور سـوره،
سیدقطب ( :1۴۲۵ج )۳۹61 ،6میگوید« :این سوره با تـکواژهای مـیآغـازد کـه انگـار گلولـه
آتشینی است؛ آن صدای کوبنده «قارعه» با آهنگ تند و بدون هیچ خبری و هـیچ گونـه صـفتی
همچون گلولهای پرشتاب است تا سایه هراسناک و طنینانداز خود را صاع هوار پرتاب کنـد و
تأثیرگذار باشد و سپس این پرسـش وحشـتناک را مطـرح مـیکنـد﴿ :ماالقارع ة﴾ همـان سـؤال
هراسناک مبهم که انسان را به حیرت برده و به پرسش وا مـیدارد ،سـپس بـه یـاهالن پاسـخ
میدهد﴿ :و ماأدراک ماالقارعة﴾؛ و تو چه میدانی «قارعة» چیست؟ و سپس با تکرار استفها و
اظهار به یای اضمار این ترس و وحشت را بیشتر میکند ،سپس زمـانی کـه مجهـول اسـت و
دارای ابها است «یوم» و ناگهان سخن از رویدادهای آن روز مبهم ،همه و همه بر این هـول و
هراس میافزاید!»
بستانی ( :1۴۲۴ج )۳۹۰ ،۵در رابطه با ساختار هنری این سوره میگوید« :این سوره سه
مرحله از مراحل روز قیامت را بررسی میکند :مرحله (انبعاث) برانگیختن ،محاسبه و
سرنوشت نهایی.
برای این مراحل با سخن گفتن از حادثه وقوع قیامت از طریق ترسیم این حادثه به این
ُُُُقُُاُرُعُةُ!؟﴾ م دمهچینی میکند :متن عبارت «ال ارعه»
ُُُاُالُ
ُُُدُرُُاُکُُُم
ُُُاُأُ
ُُُُقُُاُرُعُةُُ،وُُُم
شکل ﴿الُُُقُُاُرُعُةُُ،مُُاُالُ
را سه بار تکرار کرده است ،سپس آن از طریق خطاب قرار دادن انسان «و ما ادراک» و استفها
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«مال ارعه» ،سپس تعجب «ما ادراک مال ارعه» تما کرده است تا مخاطب را متویه میزان دریه
هراس و اهمیتی کند که هیچ هراسی با آن برابری نمیکند .بعد از این م دمه وارد مراحل
سهگانهای میشود که این هول و هراس آن را همراهی میکند .بنا بر این م دمه با عباراتی
هولانگیز ساخته شده تا پژواکش در مراحل وقوع قیامت منعکس شود».
*****
2ـ عنصر تصویری

با تکیه بر این عنصر ،تصویرهای هنری به کار برده شده در این حوزه را بررسی میکنیم.
الف) تصویر تشبیهی :در این سوره تشبیهی یلب تویه میکند؛ آنجایی که حـال مـرد را
به تصویر میکشد در حالی که گروه ـ گـروه ،وحشـتزده و سراسـیمه از قبرهایشـان خـارج
میشوند و از شدت هراس و سرگردانی مانند ملخهای پراکنده بر روی یکدیگر موج میزننـد
«كالفراش المبثوث».
راز و رمز این تشبیه را میتوان بر اساس آنچه مفسران به آن رسیدهاند تبیین نمـود؛ طبـری
(1۴1۵هـ ،ج )۳۹۵ ،1۵میگوید« :این پروانه است که در آتش و روی چرا فرو مـیریـزد ،نـه
پشه و نه مگس».
بنا بر این تناسبی آشکار میان پروانه در «كالفراش المبثوث» و «ن ار حامی ة» ویـود دارد،
زیرا وضعیت مرد در آن شرایط همانند پروانه است که بر روی آتش ازدحا میکنـد .آلوسـی
(1۴۲6هـ ،ج )۵67 ،1۵گفته است« :پروانه پرندهایست ظرین که سمت آتش یذب میشـود و
پیوسته بر چرا و مانند آن هجو میآورد تا اینکه در آن میافتد و میسوزد».
اما قرطبی در بیان این تصویر ،به نکته زیبای بالغی دیگری اشاره میکنـد ،و بعـد دیگـری از
ویه شبه میان تشبیه مرد به پروانه در این سوره (قارعه) ،و تشبیه آنها به ملخ در سوره (قمر) را
بیان میکند ،وی میگوید« :ابتدا وضعیت مرد مانند پروانه است؛ سرگردان و سـردرگم و بـه هـر
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سویی حرکت میکنند و سپس آنان را به ملخ ،که به یک سمت رو مینهند تشبیه میکند» 1بنـا بـر
این ویه شبه در این دو پدیده (مرد و پروانه) این است که «پروانه هنگامی که بـر مـیخیـزد بـه
یک سو حرکت نمیکند ،بلکه هر کدا در یهت مخالن دیگری رو مینهند ،و ایـن بـدان معنـی
است که آنها هنگامی که بر میخیزند بیمناک و هراسناکند( ».صابونی ،1۴16 ،ج)۵6۹ ،۳
با گذر از آنچه بیان شد ،این تصویر هولناک الهاماتی دارد که به اختصار بیان میشود:
1ـ به تصویر کشیدن ح ارت و خواری؛
۲ـ سراسیمگی و سرگردانیهای بدون هدف
۳ـ تداخل و تراکب (بر یکدیگر وارد شدن و بر سر همدیگر افتادن)
۴ـ ناهمگونی فراوان در شکلها و رنگها
۵ـ هر لحظه انتظار افکنده شدن در آتش
6ـ غفلت و عد تمرکز
اما تصویر تشبیهی دو  ،این آیه است« :و تكون الجبال كالعهن المنفوش» در اینجا نیـز ـ
همانند تصویر گذشته ـ «حسن اختیار» به کار برده شده است ،به این معنا که متن از بین آسمان
و زمین و دریا و ،...کوهها را انتخاب کـرده ،زیـرا کـوه۲کـه در تصـور انسـان نمـاد عظمـت و
1ـ ظاهرا در اینجا پراکندگی را از بعد دیگری بررسی می کند که هر دو تشبیه را در بر گیرد :تشبیه وضع مرد
هنگا برانگیخته شدن به پروانههای پراکنده ،و تشبیه آن ها به ملخ بخش شده ،ولی فرقی میان این دو حرکت
ویود دارد؛ پروانه به یهت نامعلومی پرواز میکند ،در حالی که همه ملخها به یک سمت حرکت میکنند ،لذا
برخی از مفسران گفته اند :دو آیه وصفی است برای دو صحنه متفاوت از روز قیامت؛ یکی هنگامی که مرد
هراسناک و سردرگم از قبرها خارج میشوند و دو زمانی که مرد صدای ندادهنده را میشنوند و همچون
ملخهای پراکنده به سویش حرکت میکنند.
۲ـ واژه یبل (کوه) در سورههای مختلن قرآن کریم الها بخش معانی و داللتهای خاصی است« :در قرآن کریم
احوال و وضعیت کوه ها بسیار ذکر شده است که اشاره به برپایی روز قیامت دارد ،پس خداوند میفرماید﴿ :و ترى

الجبال تحسبها یامدة و هی تمر مر السحاب﴾ [نمل]۸۸ :؛﴿ وکانت الجبال کثیبا مهیلا﴾ [مزمل]1۴ :؛﴿وسیرت الجبال
فکانت سرابا﴾ [نبأ ،]۲۰ :همه اینها بیانگر این است كه این اجسام بزرگی كه نماد پایداری و ثبات و استقرار

هستند «قارعه» روز قیامت این چنین در آن اثر می گذارد ،پس چگونه خواهد بود حال این موجود ضعیفی
(انسان) كه هیچ نیرو و قدرتی ندارد؟! (المراغی ،همان ،ص)۲۲6
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صالبت و یاودانگی است ،ناگهان در روز قیامت به صورت مویودی ضعین شـبیه پشـم زده
شده که نشانه سبکی است در میآید.
آنچه در اینجا یلب تویه میکند تصویر ازهم پاشیدن قویترین چیزها و تبـدیل شـدنش
به نر ترین اشیاء است که دلها را به تپش و فکرها را به تکاپو وا میدارد .و قیـد «المنف وش»
که در «كالعهن المنفوش» آمده برای مبالغه در شدت پراکندگی پشم بیان شده است و در اینجا
تناسبی برقرار است میان دو کلمه «المبثوث» و «المنفوش» که ویه اشتراک آنهـا پراکنـدگی و
پخش شدن است.
اما اگر بخواهیم از سطح واژهها به عبارتها منت ل شویم ،دو تصـویر انتزاعـی از دو تشـبیه
خواهیم دید؛ نخست تصویری کـه از فضـای انسـانی گرفتـه شـده اسـت« :الن اس ك الفراش
المبثوث» مرد همچون پروانه پراکنده هستند .و تصویر دو برگرفتـه از عـالم طبیعـت اسـت:
«كالعهن المنفوش».
بنا بر این هر تصویری نمونه ای از انعکاس آنچه در عالم آن اتفاق میافتد ،خواهد بود.
مؤلن «صفوة التفاسیر» به هدفی که این دو تصویر دنبال میکنند اشاره دارد و میگوید« :یمـع
میان بیان احوال مرد و حالت کوهها برای تویه و آگاه کردن به این است که رویداد رسـتاخیر در
کوههای مستحکم و با صالبت چنان تأثیرگذار است که همانند پشم زده شده میگردند؛ بـا اینکـه
کوهها مکلن و مسؤول نیستند .اکنون که کوهها این چنین تحت تأثیر قرار گرفتـهانـد ،پـس حـال
انسان که مسئول و مکلن است چگونه خواهد بود؟!» (صابونی ،همان)۵6۹ ،
بستانی (همان ) ۳۹۴ ،همجواری این دو تصویر در این سوره را متناسب با فضای حاکم بر
آن میداند« :در حالی که انسان در نتیجه هراس وقوع قیامت به هم پیوستگی روحی و روانی
خود را از دست میدهد ،کوهها هم به هم پیوستگی مادی خود را در نتیجه صیحه آسمانی از
دست میدهند .بنا بر این هر کدا از آن دو تماسک خود را از دست میدهند بر حسب هویت
و ذات مادی یا روحی».
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ضمنا میزان مشابهت دو تصویر ،حد متوسط را میرساند ،زیرا َدات تشبیه «کاف» در آنهـا
به کار برده شده است.
ب) تصویر مجازی :در متن این سوره چندین تصویر مجـازی بـه کـار بـرده شـده اسـت؛
نخست مجاز مرسل مرکب در آیه شریفه ماالقارعة است ،زیرا منظور از استفها در اینجـا بیـان
عظمت و ترساندن است .و اما در ارتباط با پیوند طـرفین مجـاز ،از آنجـایی کـه شـأن امـر بـا
عظمت این است که از آن سؤال شود ،بنا بر این تعظیم (بزرگداشتن) و تهویـل (ترسـاندن) بـا
استفها الز و ملزو یکدیگرند.
همچنین میتوان این تصویر را کنایه به شمار آورد ،زیـرا بـه عظمـت و ترسـاندن تصـریح
نشده ،بلکه با کنایه به آن اشاره شده است.
دو تصویر هنری مویود در آیه «فهوُفیُعیشةُراضیة» میباشد که بر طبق دیدگاه بیشتر
مفسران (بنگرید :فخر رازی1۴۳۳ ،هـ ،ج ۲۹۸ ،16؛ طباطبایی :1۳۹۰ ،ج )6۰۴ ،۲۰و
بالغتشناسان (بنگرید :تفتازانی )۳۹ :1۳۸۰ ،ـ مجاز ع لی است ،که طی آن عیشه (زندگی) ،با
صاحب زندگی در آمیخته است.
برای بیان این تصویر برخی (فخر رازی ،همان) بر ایـن ع یـدهانـد کـه« :راضـی» صـاحب
زندگی (کسی که زندگی میکند) است ،نه خود زندگی .بنا بر این توصین «عیشـه» بـه صـفت
«راضیه» از باب اسناد صفت به غیر از آنچه از آن اوست میباشد ،اسنادی که بـه قصـد مبالغـه
صورت گرفته است ،زیرا بر شدت رضایت داللت دارد تا یایی که به خود رضایت رخنه کرده
است.
برخی دیگر (طباطبایی ،همان) از مفسران بر این باورند که منظور از «عیشه راضیه» زنـدگی
رضایتبخش است ،که باز مجاز ع لی به اعتبار اسناد ضـمیر فاعـل بـه مفعـول اسـت ،گـویی
ض ُیةُ»
ُُمرُ ُ
زندگی و خرسندی به یک پدیده یدانشدنی تبدیل گشتهاند .بر خالف عبارت «عُیشُةُُُ
که خرسندی ظاهر از آن گسسته و یدا شده است .چنانکه در آیـه« :خل ق م ن م اٍ داف ق»
[طارق]6 :؛ از آبی یهیده شده آفریده شده است ،این اسناد را مشاهده میکنیم.
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دکتر بستانی (همان )۳۹۵ ،بر این ع یده است که این تصویر استعاره است ،وی در این باره
میگوید« :م صود این است که به «عیش» حالت انسانی ـ که همان (خشنودی) است ـ ببخشـد
که در این صورت استعاره خواهد بود و در این هنگا هر کدا از «عیشه» [زندگی] و انسان بـا
هم در مفهو خشنودی پیوند میخورند ».و برخی (آلوسی :1۴1۵ ،ج )۴۴۹ ،1۵بر این ع یدهاند
که این تصویر مجاز مرسل با عالقه محلیت میباشد ،زیرا کسی که به آن راضی میشـود در آن
زندگی میکند ،پس در هر صورت این تصویر هنری چه مجاز ع لی با اسناد فاعـل بـه مفعـول
باشد ،چه استعاره ،یا مجاز مرسل ،هدفی که دو تصویر را با هم یمع میکنـد همـان مبالغـه در
صفا و رونق حیاتی است که در آن به سر میبرند.
سومین تصویر مجازی در این سوره آیه شریفه «فأما من ثقلت موازینه» میباشد کـه فخـر
رازی (همان) با استناد به َقوال برخی از متکلمان ،میگوید« :بعضی از متکلمان میگویند خـود
َعمال نیک و بد را نمیشود وزن کرد ،بلکه مراد صحیفهها و نوشتههایی است کـه نیکـیهـا و
بدیها در آنها نوشته شده و سنجیده میشوند».
نقد و بررسی
در برداشت فخر رازی از این آیات (6ـ ۸سوره قارعه) ،رگههایی از تفسـیر ع لـی مشـهود
است ،یعنی از روش تأویل ذوقی و باطنی پرهیز کردن و بـرای فهـم کـال الهـی تنهـا از ع ـل
محض بهره یستن ،لیکن بر این نگرش خرده گرفته میشود ،زیرا این نگرش مـتن را محـدود،
بیروح و به دور از ذوق ادبی یلوه میدهد و صرفا بعد فلسفی کالمی آن را پر رنگ میکند.
ج) تصویر رمزی یا نمادین :از یمله ویژگیهـای یـک تصـویر رمزگونـه ایـن اسـت کـه
میتوان از آن معانی مختلفی برداشت کرد .و این چیزی است که بر ارزش متن ادبی میافزایـد
و باعث مانایی و یاودانگی آن میشود( .بستانی)1۴۹ :1۳۹۴ ،
ُهُهاویةُ» اشاره کنیم.
ُُمُ ُُُُ ُُ
از یمله این تصاویر میتوانیم به تصویر «فأُ
صاحبنظران متخصص ،چندین معنی نزدیک به هم برای این تصویر ذکر کردهاند ،از یمله:
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1ـ منظور از «أمه» پناهگاه است ،که در اینجا همان آتش میباشد .و «هاوی ةُ» یکـی از نـا -
های یهنم است( .سید قطب ،همان ،ص)۹۳6
۲ـ منظور از «َمه» سر او است ،و «هاویة» از «هوی-یهوی» اسـت .یعنـی بـا سـر در یهـنم
افکنده میشود( .فخررازی ،همان)
۳ـ قتاده میگوید« :این واژه عربی است و زمانی به کار میرود که شـخص در امـر سـختی
قرار گیرد ،در این صورت گفته میشود« :هوت َمه» یعنی با سر به پرتگاه افتاد( ».همان)
از این گذشته در سوره دو تعبیر نمادین ویود دارد که عبارتند از« :من ثقل ت موازین ه» و
«من خفت موازینه» که نخست نماد فراوانی خیرات است و دومی بر کمی خیرات داللت دارد.
شیخ مراغی میگوید« :گویا اگر او را روی کفه ترازو قرار دهند ،ریحان از آن وی خواهـد
بود ،و ارزش و بهای نیکوکاران چنین است( ».همان.)۲۲7 ،
و پیرامون نماد یا تصویر دو میگوید« :یعنی آن چنان سبک و بیارزش است کـه بـا هـیچ
چیز قابل م ایسه نیست ،حتی اگر او را در یک کفه ترازو قرار دهند بر آن کفه ریحان نخواهد
داشت ،بنا بر این هر کس در این دنیا ،آد شرور و بیخیر و برکت باشد و خودش را آلوده بـه
شرک و گناه کند و در زمین فساد نماید ،چنانچه در کفه ترازو قـرار گیـرد ،کفـه او ریحـان و
برتری نخواهد داشت( ».همان)
و در کل ،این متن یک تصویر هنری کامل و مست ل میباشد و شبیه تابلویی است که بیننده
شیفته زیبایی و دلربایی و عظمت آن میشود.
*****
3ـ عنصر موسیقایی

در این سوره به نحوی هوشمند ،نظمی آهنگین گزینش شده است که ناظر بر رابطه معنایی
میان سامانه آوایی با مفاهیم مورد نظر میباشد .این نظم آهنگ بر دو گونه است:
الف) آهنگ بیرونی

که نماد آن در دو چیز است؛ یکی در آرایههای بدیعی که در متن ،ریتمی معین میآفریند تا
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معنا را عمق ببخشد .از یمله:
1ـ جناس1میان «المنفوش» و «المبثوث» ،و «ث لت» و «خفت» ،و «هاویه» و «ماهیه».
2ـ سجع ۲:متن به شکل مسجع ساخته شده است ،به گونهای که با شکل آهنگین ،تأثیری
رؤیایی به آن میبخشد ،و این همان چیزی است که در فاصله آیات این سوره نظیر...« :
المبثوث ...المنفوش ...عیشه راضیه ...امه هاویه ...ماهیه ...هاویه »....دریافت میکنیم.
۳ـ توازن ۳:از قبیل توازن مویود میان آیـات﴿ :یك ون الن اس ك الفراش المبث وث﴾ و﴿ تك ون
الجبال كالعهن المنفوش﴾ .و توازن یکی از بریستهترین ویژگیهای شعری متن به حساب میآید.
۴ـ تقابل ۴:در سطح لفظی میان «خفت» و «ثقلت» ،و در سطح داللت عمومی متن نیـز میـان
«صالحین و طالحین» ت ابل ویود دارد ،ت ابـل در سـنگینی و سـبکی اعمالشـان و همچنـین در
حالتی که روز قیامت دارند ،به گونهای کـه گروهـی در شـادمانی و خوشـی و گـروه دیگـر در
سختی و بدبختی به سر میبرند .مرد در روز قیامـت ماننـد پروانـههـای پراکنـده ،در فضـایی
وحشتناکند و کوهها نیز از هول آن روز مانند پشم زده شدهاند.
و دیگری در تکنیک بهرهگیری از م طع بلند و تکرار پنجگانه آن است و این منعکس کننده
تناسب حاکم بر لفظ آهنگین و داللت معنایی آن است.

1ـ یناس که هم گونی دو آوا یا بیش از آن است و از تکرار حروف نشأت میگیرد ،از زیباترین صنایع ادبی است
و اثر موسی ی شگفتانگیزی بر شنونده دارد« ،به طوری که باعث نشاط ذهن میگردد و خستگی و دلتنگی را
می زداید ،همچنین ن ش به سزایی در تبیین معنا ایجاد میکند ،البته به شرط اینکه فی البداهه و به دور از تکلن
صنعت باشد در غیر این صورت عبارت فاقد شکل و منجر به تع یید میگردد( ».عبدالحمید خلیفه ،احمد ،م اله:
بالغه الجناس فی ال رآن)
۲ـ سازگاری آوایی دو عبارت در حروف پایانی کال را سجع گویند( .بستانی)1۹۲ :1۳۹۴ ،
۳ـ م صود از توازن ،هماهنگی آواهایی است که در میان واحدهای بزرگ همچون یمله شکل یافتهاند( .همان)
۴ـ ت ابل در سطح لفظی تضاد دو امر را گویند و در سطح عمومی آن است که در قالب یک عبارت ،دو معنا یا
بیشتر آورده شود ،سپس به دنبال آن و به ترتیب دو یا چند معنا که م ابل آنها هستند ذکر شود( .همان)11۸ ،
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این آهنگ در برگیرنده سه آیه﴿ :القارعه* مالقارعه* و ما أدراك ماالقارعه﴾ به شکل
زیرمی باشد:
«ء ـ ل  /ق ـ /رـ  /ع ـ ه/
ـ ل  /ق ـ  /رـ  /ع ـ ه/
و ـ  /ـ /ء ـ د  /رـ  /ک ـ  /ل/
ق ـ /رـ /ع ـ ه/
ق ـ :سه مرتبه
 :یک مرتبه
ر ـ :یک مرتبه
که در مجموع م طع بلند مفتوح پنج مرتبه تکرار شده است ،و مالحظه میشود آنچه باعث
تکرار م طعی در این آیات شده با نظر مفسران بزرگ هماهنگ است ،به گونهای که یک م طـع
ـ که همان فتحه کشیده است ـ در سه آیه تکرار شده است تا بیانگر قدرت تـأثیر ایـن واژه در
معنایش باشد ،واژهای که داللت بر حتمیت وقوع قارعه دارد( ».شمس)۸ :۲۰۲۲ ،
عالوه بر این خصوصیت تکرار آوایی حرف «قاف» ،در عین حال از حیـث صـوتی دارای
ضخامت و درشتی است که با یایگاه و موقعیت مویود تناسب دارد .و این خصوصـیت ذاتـی
حرف «قاف» است ،هم چنان که حرف« ،شـین» در «الفـراش» و «المنفـوش» و حـرف «ثـا» در
«المبثوث» بر پراکندگی داللت دارند.
ب) نظم آهنگ درونی

منظور از آن آهنگی است که این امکان را برای متن فراهم میکند که به واحدهای کوچـک
و بزرگ متناسب با معنایی که مورد نظر آن است ،تبدیل شود و این همان چیزی اسـت کـه در
سوره قارعه مشاهده میکنیم :نغمههای شدیدی که متناسب بـا صـحنههـای روز قیامـت یلـوه
میکند ،و به عبارت دیگر عناصر شدت و قدرت در آهنگ آیـات نمایـان مـیشـود﴿ :القارع ه
*ماالقارعه* و ماأدراك ماالقارعه﴾.
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اصوال علت گزینش این آهنگ درونی ،تأثیر روانی آن بر گیرنده پیا است؛ تأثیری کـه از طریـق
انتخاب واژههایی معین و دارای صوت و صدایی خاص به منظور پخش صوتی یـکدسـت در کـل
متن صورت میگیرد ،به طوری که با معنای کلی آن یا بـا آنچـه کـه بـرای تثبیـت چهـارچوبهـای
تصویر ن اشی شده کمک نماید و سایههای معنوی را برآورده کند ،متناسب باشد.
نقد و بررسی
در بررسی سطوح موسی ایی ـ از قبیل یناس و سجع و ت ابل و توازن ـ در سوره قارعه در
می ابیم که در نوسان نغمهها یک هماهنگی صوتی مشترک ویود دارد به نحوی که مخارج
حروف یا شبیه هم میشوند ،یا به مخارج صوتی یکدیگر نزدیک میشوند .این هماهنگی
آوایی راز دلربایی متن است ،به گونهای که به تدریج باعث کشش مخاطب و تأثیرگذاری بر او
میگردد و او را وا میدارد تا با موقعیت و شرایط مویود تعامل برقرار کند .و بر این اساس
نمیتوان این پدیده را اتفاقی به حساب آورد ،بلکه آن بخش یداییناپذیر از ساختار متن
میباشد .به این دلیل که نمیتوان این پدیده را حذف کرد و در عین حال این متن غنی و پر بار
را به این حالت باقی نگه داشت ،زیرا آواها از درون سامانه لفظی خارج شدهاند .لذا باید این
واحدها را عمیقتر از یک عنصر ثانوی تل ی کنیم.
*****
4ـ عنصر ساختاری

عنصر ساختاری مفهومی نزدیک به «وحدت ارگانیـک» دارد کـه منت ـدان آن را بـرای فهـم
دقیق متنی و نفوذ به الیههای آن وضع نمودهاند.
همچنین به مفهو تناسبی نزدیک است که قـرآنپژوهـان پیرامـون آن تح یـق نمـوده و بـه
وسیله آن توانستهاند رابطه میان سطوح متن ،و دقی ا رابطه میان آیات و سورهها را کشن کنند.
به هر صورت باید یادآور شـد کـه «عنصـر سـاختاری» بـا برخـی از ویژگـیهـای مفهـو
«ساختارگرایی» که مفهو آن فراگیرتر است ،تفاوت دارد.
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همانطور که میدانیم مطالعه سـاختاری حـوادث داخلـی ،مـتن را در سـطوح دسـتوری و
ترکیبی ،واژگانی ،معنایی و موسی ی تحت پوشش قرار میدهـد .همچنـان کـه ارتبـاط شـرایط
درونی متن و تأثیرات خاریی بر آن را بررسی میکند تا در نهایت موقعیت استراتژیکی متن را
در محیط فرهنگی فراگیر مطالعه کند .و در کل میتوان عنصر ساختاری یا علم مناسبت را یـک
تصویر ناقص از تصاویر ساختارگرایی در مفهو علمی نوین به حساب آورد.
همچنین میتوان آن را یکی از مصادیق مفهو «نظم» نزد قرآنپژوهان به شـمار آورد .دکتـر
وهبه زحیلی در تفسیر «المنیر» خود در ارتباط با سوره قارعه و رابطه ساختاری سوره با ما قبـل
آن میگوید« :سوره قبلی با وصن روز قیامـت (أفال یعلم إذا بعثر ما فی القبور* و حصل م ا

فی الصدور* إن ربهم بهم لخبیر)؛ مگر نمیداند هنگامی که آنچه در گورهاست زنده گردد ،و
آنچه در درون سینههاست آشکار شود و پروردگارشان در آن روز از حالشان آگاه است .و پس
از آن بالفاصله سوره قارعه میآیـد ،کـه سراسـر آن پیرامـون روز قیامـت بـا بیـانی هولنـاک و
هراسناک سخن میگوید1۴11( ».هـ ،ص)۳7۴
اما دکتر بستانی (همان ،ص ،)۳۹۰ح ی ت سـاختار کلـی ایـن سـوره را ایـن چنـین تبیـین
میکند« :در این سوره به آخرت از حیث َبعاد سهگانـه آن (برانگیختـه شـدن ،حسـابرسـی و
سرنوشت پایانی) میپردازد ،و این مراحل طی یک سامانه فکری به یکدیگر گره میخورنـد و
آن را به ساختاری مستحکم و لذتبخش و در بردارنده عنصر داسـتانی و تصـویری و ریتمـی
مبدل میکند ،که تمامی آنها در خدمت بنمایه فکری مذکور قرار دارد».
و در خصوص تناسب انتخاب کوهها به عنوان مشبههبه ،در تشبیه دو و یایگاه سـاختاری
این کلمه در متن سوره میگوید« :علت این که از میان آسـمان و زمـین و در یاهـا و ...کـوه را
برگزید از این یهت است که کوه نماد سترگی ،عظمـت ،و بلنـدی اسـت و آنگـاه انتخـاب آن
بدون این که مشاهده یا لمسی محسوس صورت گرفته باشد ،متناسب بـا اندیشـهای اسـت کـه
متن آن را مورد هدف قرار داده است و آن بیان مفهو رعبانگیز لحظه برپایی قیامت میباشد».
(همان)۳۹۴ :1۳۹۳ ،
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خطاب متن
آرمان سوره قارعه مانند دیگر سورهها اقناع مخاطبین و لذت هنری بخشیدن به آنـان اسـت
و با تویه به ساختار کلی متن ،میتوان آن را به دو بخش ت سیم کـرد :بخـش درونمتنـی ،کـه
خود بر دو گونه است :نخست گونهای که با نا یا ل ب یا ضمیر مخاطب مـورد نظـر مـیآیـد،
مانند مخاطب قرار دادن پیامبر (ص) و مؤمنان و کافران و مخاطب قرار دادن بنیاسـرائیل و ...و
گونهای دیگر که خطاب کلی است و مخاطب ذکر نشـده ماننـد﴿ :ف أنرر كی ف ك ان عاقب ة
المفسدین﴾ [نمل ،]1۴ :از منظر کسانی که معت دند مخاطـب کلـی اسـت ،و نیـز ممکـن اسـت
مخاطب آن پیامبر (ص) باشد.
اما در بخش دو  ،مخاطبان در ح ی ت خارج از متن قرار میگیرند ،زیرا از آنان در متن ذکری
به میان نمیآید ،اما خطاب شامل همه شنوندگان و خوانندگان در همه مکانها و زمانها میشود.
ایماال این سوره تاریخ قیامت را در دو لحظه خالصه میکند :لحظه آغـازین ،هنگـامی کـه
مرد مانند پروانهها در دنیا هستند ،که این تأکیدی است بر رستاخیز.
لحظه پایان است ،آن هنگامی که هر گروه در یایگاهش مست ر میشود ،و در این صـورت
بر کیفر و سنجش اعمال تأکید شده است.
نقد و بررسی
به طور کلی عنصر ساختاری به مفهو کلی متن و رابطه آن با شـیوه معناسـاز خـود تویـه
دارد ،تا این که سخن به گونهای فصیح و بلیغ ،بر ویدان گیرنده تأثیرگذار باشد .بالغتپژوهان
سنتگرا معت دند که ساختار سبکشناسی که از آن به عنوان (نظم) نا میبرند ،ن ش به سـزایی
در رخنه دادن به معنا در یان مخاطبان ایفا میکند.
و برخی از بالغتپژوهان معت دند سطح دریافت خوانندگان یکسان نیست ،به عنـوان مثـال
خطابی (1۴۲7هـ )۵7 ،بر این ع یده است که به یز اندکی از مرد کسـی نمـیتوانـد سـاختار
معنوی اعجازانگیز قرآن را درک کند به همین خاطر تأکید میکند ...« :مرد به سرا آن (قرآن)
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رفتند ،لیکن یز عدهای انگشتشمار متویه تأثیر آن نشدند .و آن تأثیری اسـت کـه بـر روح و
روان آدمی باقی میگذارد ،و تو نمیتوانی نظم و نثری را بیابی کـه همچـون قـرآن هرگـاه بـر
گوش نواخته شود بیدرنگ لذت و شیرینی در حالتی و ترس و وحشت در حالت دیگـر را در
روح آدمی ایجاد کند به طوری که یان آدمی از آن دلشاد گشته و سینه بدان فراخ میگردد».
بنا بر این الز است خواننده از فرهنگ و ادبیاتی عمیق و تمدنی غنی برخـوردار باشـد تـا
این که بتواند معنای نهفته در متن را بداند .در این صورت در مییابد که صاحب متن بر اسـرار
به کارگیری واژهای در برابر واژهای دیگر یا عبارتی در برابر عبارتی دیگر در متن به خوبی آگاه
است .پس به عنوان نمونه میداند چرا دو پدیده «الفراش» (پروانـه) یـا «الجبـل» (کـوه) و قیـد
«المبثوث» و «العهن المنفوش» به کار برده شده و چه رابطهای میان اینها و حال مـرد در روز
قیامت است؟
و بنابرگفته عبدال اهر یریانی ،تناسب مویود میان دو تصـویری کـه آورده شـده و باعـث
شگفتانگیزی مرد گشته است ،چیست؟
همچنین الز است بداند چرا آغاز سوره هراسناک و هولانگیز شروع شـده اسـت؟ و چـه
اهدافی را دنبال میکند و همچنین نوسانات زیبایی و معنایی و اوج و فرود در عبارتها به چه
منظوری است؟ و راز انتخاب چنین ریتم و آهنگی برای این سوره ،و هماهنگی آن بـا موضـوع
سوره چیست؟ و چگونه ،مست یم یـا غیرمسـت یم ،از طریـق مخاطـب قـرار دادن پیـامبر (ص)،
سخن متویه مرد میشود؟
و چرا لفظ «موازین» برای سبکی و سنگینی انتخاب شده است؟
آیا منظور از «موازین» همان چیزی است که در میان مرد معروف است یا به صورت
مجازی به کار برده شده؟ و از این قبیل سئواالتی که به بالغت متن ارتباط دارد و خواننده
میبایست به این متون زیادروی بیاورد تا اینکه نظم و اعجاز را بشناسد و از رهگذر آن به
شناخت ایزای متن و ارتباط آن با یکدیگر دست پیدا کند و این مسئله حاصل نمیشود مگر
آن که نگاهی عمیق و فراگیر و دیدگاهی پژوهشگر به ویود آید.
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نتیجه
از این مطالعه که هدف آن کشن معنایی و زیباشناختی درون سوره قارعه بود ،به نتایجی
رسیدیم که خالصه آن به شرح زیر است:
1ـ این سوره همانند دیگر سورهها ،ویژگیهای هنری بریسته و مخصوص به خود را دارد
که هیچ انسانی نمیتواند با آن رقابت نماید یا همانند آن را بیاورد.
۲ـ سبک ساختارگرایی ـ به عنوان روشی نوین ـ ابعاد بالغی سوره قارعه ،بلکه بالغت کل
قرآن کریم را در دو بعد زیباشناسی و معناشناسی به عنوان بافت هنری مسنجم و بینظیر کشن
مینماید.
۳ـ این سبک مربوط به پیکره کلی متن و نشانگر اندا واری تما ایزای آن است.به طوری
که در یک نگاه یامعگرایانه به کل متن و بررسی ساختار آن ،عناصر هنری-ادبی نظیر لفظ،
تصویر ،موسی ی و ...را مد نظر قرار میدهد و پیوند این عناصر را با موضوع و پیا های متن
بیان میدارد.
۴ـ شکل و محتوا در سوره از یکدیگر یداناپذیر هستند و هر دو در یک پیکر قرار
میگیرند ،و برای تبیین محور فکری سوره و پیا های آن باید ویژگیهای هنری ـ ادبی را در
کنار ویژگیهای فکری ـ موضوعی بررسی کرد.
۵ـ ساختار هنری یا بعد زیبایی در متون م دس به خودی خود غایت و هدف نیست؛ بلکه
هدف از آن عمق بخشیدن به مفاهیم ایمانی است که پایه و اساس نجات انسان و بیرون
کشیدنش از تاریکی به روشنایی است.
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