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Abstract
Semantic contrast is one of artistic and aesthetic tools used for creating the highest
beauty in the structure and content. Studying the aesthetics of contrast and contrastive
structures in the Quran verses can help to clear the semantic ambiguities and problems
and to meet the needs and questions of human's spirit and intellect by suggesting
valuable concepts and emotional artistic information. By identifying the aesthetic
techniques in Surah Ali Imran, the present research aimed to examine its impact on
creating phonetic balance, structural and content beauty, and semantic connections. In
this regard, at first place the literal and technical meaning of the word "contrast" and its
importance and status in creating the beauty of speech were studied and then by
analyzing some examples of semantic contrast in Surah Al-Imran it shed light on how
the rhetorical tool could create phonetic integrity, and unity of structure and cohesion,
coherence of verses, and presenting sublime concepts. By contrasting the attributes of
God, the surah provides a comprehensive definition of Allah, shows his omnipotence
and supremacy over the affairs of the universe from the beginning to the end, and denies
all the alleged gods of the disbelievers.
Keywords: Contrast Mechanism, Semantic Contrast, Phonetic Coherence, Structural
Unity, Thematic Unity.
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چکیده
تقابل معنایی یکی از ابزارهای هنری و زیبایی آفرین است که باالترین مراتب زیبایی را در ساختار و محتوای
قرآن کریم باعث گشته است .توجه و مطالعهی زیباشناسی تقابل و ساختار های تقابلی در آیات ارجمند قرآن
می تواند با تقدیم مفاهیم نهفتة ارزشمند و داده های هنری احساس برانگیز ،به بازنمودن برخی ابهامات و پیچش -
های معنایی در آن ها کمک کند و تا حدود زیادی به نیاز ها و پرسش های روح و عقل انسان پاسخ گفته و بر
آن ها تأثیر گذارد و ازآنجاکه تقابل در قرآن کریم جلوه ای از زیباییها و شگفتی های این کتاب آسمانی و وجهی
از وجوه اعجاز آن است ،ضرورت و اهمیت بررسی نقش ساز وکار تقابل در این سوره که از ویژگی های خاصی
برخوردار است ،به خوب ی آشکار می گردد  .در این پژوهش ضمن شنا سایی این سازوکار و ابزار هنری در سورهی
آل عمران ،تأثیر آن در ایجاد توازن آوایی و زیبایی ساختار و ایجاد پیوند و توازن معنایی و زیبایی محتوای این
سوره مورد بررسی قرارگرفته است .در این راستا ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطالحی واژهی" تقابل" و
اهمیت و جایگاه آن در ایجاد زیبایی سخن پرداخته شده و س پس با تحلیل نمونه هایی از انواع تقابل معنایی در
سورهی آل عمران  ،روشن می شود که چگونه این ابزار بالغی توانسته است در این سوره انسجام آوایی و وحدت
ساختاری ایجاد کند و در انسجام و وحدت معنایی آیات و تقدیم مفاهیم واال در آن ها نقش داشته باشد .و با
تقابلسازی صفات خداوند باعث ارائه ی تعریف جامع و کاملی از خداوند یکتا در این سوره شده و تسلط همه
جانبة او بر امور هستی از ازل تا ابد را اثبات کرده و به نفی همه ی خدایان ادّعایی کافران پرداخته است.
کلیدواژه ها :ساز و کار تقابل ،تقابل معنایی ،انسجام آوایی ،وحدت ساختاری  ،وحدت موضوعی.
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 .1مقدمه
قرآن کریم ،وجوه اعجاز و جلوههای زیبا و شگفت انگیز فراوانی دارد .پیوند معنایی آیات و تناسب بالغی آن -
ها با یکدیگر ،یکی از این وجوه و جلوه ها است .آیات قرآن با فاصله زمانی دور از هم و برحسب وقایع و
حوادث مختلفی نازل شده اند  ،امّا براساس برنامه ریزی حساب شده و به وسیله ی سازوکارها ی بالغی کنار هم
قرار گرفته اند  .یکی از این ابزار ها که نمود گسترده و نقش بسزایی در پیوند آیات سوره های قرآن و زیباییهای
آن ایفا کرده و از خاص ترین ویژگی های معجزه آسای آن است ،تقابل معنایی است .در قرآن کریم این ویژگی
یکی از عوامل زیبایی آفرین دانسته شده ،آنجا که خداوند قرآن را زیباترین سخن معرفی کرده و در توصیف آن
َ َ َ َ ُّ ُ ُ ُ ّ َ َ َ َ
لین ُج ُل ودهم و ُق ُ
ون َّرب هم ُث َّم َت ُ
ُ
می فرماید « :الله ّنز َل َ
لوب هم
تشاب ها م ثانی ت قش ِع ر ِم نه ج لود ال ذین ی خش
أحس َن
ِ
الحدیث کتابا م ِ
الله »(زُمر)29 :
ذکر ِ
إلی ِ

واژه مَثانِی در این آیه به وجود و نقش تقابل معنایی در زیبایی قرآن تفسیر شده و بالغت شناسان دربارهِ آن
َ
ُ
ثان َی " در این آیه به یک وجه از وجوه بالغت نظم قرآن اشاره دارد .تشابه یعنی
گفته اند« :عبارت "کتابا م تشابها م ِ

ذکر یک چیز با همانند آن و مثانی – بنا بر صحیح ترین دیدگاه علما – ذکر یک چیز با مقابل و متضاد آن می-

باشد .بنا بر این ،قرآن از یک نظر متشابه و از نظر دیگر ،مثانی است»(أبو زید.)7 :1992 ،
 .1 . 1پرسش پژوهش
چگونه و تا چه اندازه ساز و کار تقابل در پیوند آیات سورهی آل عمران ،نقش دارد؟
 .2 . 1فرضیه پژوهش
ساز و کار تقابل در ایجاد وحدت ساختاری و معنایی و موضوعی آیات سورهی آل عمران بسیار مؤثر است و
جلوه هایی از زیبایی های شگفت انگیز این سوره را به نمایش می گذارد.
 .3 . 1پیشینه پژوهش
از آن جا که تقابل معنایی و تضاد ،از ویژگی های طبیعی و ذاتی زبان عربی به طور عام و قرآن کریم به طور
خاص می باشد و کاربرد آن به عنوان سبک و ابزار نظم و پیوند دهند ۀ معانی و عامل روشنگری و زیبایی آفرین،
جایگاه ویژه ای در میان سایر سبک های بیانی و بالغی دارد ،از نخستین دوره های اسالمی تاکنون موردتوجه و
عنایت پژوهشگران بوده و در آثار خود از آن به عنوان شگرد و ترفند هنری و زیبایی آفرین یاد کردهاند  .فرّاء در
"معاني القران" ،جاحظ در "نظم القرآن" و "البیان و التبیین" ،ابوالحسن رُمّانی در ُّ
"الن کت في إعجاز القرآن" ،عبدالقاهر
ّ
جرجانی در "دالئل اإلعجاز" و إبن عربی در "سراج المریدین"  ،زمخشری در "الکش اف" ،زرکشی در "البرهان ف ي علوم
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ُّ
الد رر في تناسب اآلیات و ُّ
الس ور" از جمله کسانی هستند که در آثار خود ،شیوه تقابل
القرآن" و بقاعی در "نظم
سازی را یکی از عوامل ایجاد تناسب و پیوند معانی با یکدیگر به شمار آوردهاند.
در دوره معاصر نیز  1و یا به وسیلة توجه و احترام و دوستی انجام می شود( ».اصفهانی)621 : 1390 ،
 .2 .2تقابل در اصطالح
اصطالح تقابل در دانش بالغت ،به یکی از آرایه ی معنوی اطالق شده و در تعریف آن گفته شده است« :تقابل
یا مقابله این است که ابتدا دو یا چند معنای موافق آورده شود و سپس در مقابل به همان اندازه ،متضاد آن ها
ُ
َ َ ُ
ُ
َ َ َ ُ
ضح ک وا با ِل َی بک وا و قلیال با کثیرا در تقابل
ضح ک وا قلیال و َلی بک وا کثیرا »(توبه )82 :که ِل ی
قرار داده شود .مانند« :ف لی
معنایی قرار داده شده اند» (قزوینی.)338:1429 ،
قدامة بن جعفر ،تقابل را یکی از شکل های بیان معانی در سخن دانسته و درباره ی آن چنین گفته است:
«شکل های بیان معانی چهار نوع می باشند-1 :صحّت تقسیم -2صحّت مقابله -3صحّت تفسیر  -4تتمیم یا تکمیل
احوال معنی صحّت مقابله این است که شاعر معانی را بیاورد و قصد کند بین آن ها هماهنگی و ناسازگاری را
بیان کند ،لذا معانی موافق را با موافق در یک طرف و معانی مخالف آن را در طرف دیگر قرار دهد و الزم است
آنچه را برای یک طرف برمی شمرد ،برای طرف دیگر نیز برشمرد( ».قدامه)141 :
تقابل از دیدگاه زرکشی ،عالوه بر اضداد ،امور همانند را نیز در بر می گیرد .لذا در تعریف آن گفته است:
«تقابل یا مقابله یعنی ذکر چیزی با چیز دیگر که در برخی ویژگی ها با آن برابر است و در برخی دیگر نابرابر.
این کلمه به طباق نزدیک است اما کامالً به آن شبیه نیست ،چون هم در اضداد و هم در غیر آن رخ می دهد و
در بیش از دو بافت متقابل هم یافت می شود .مقابله از نظر او بر سه قسم است-1 :نظیری -2نقیضی -3خالفی»
(جمعه.)89:1391 ،
 .3زیباشناسی تقابل
از آنجا که تقابل در پیوند معانی ،ایجاد توازن ،روشنگری و زیبایی آفرینی و تحریک جان ها نقش دارد ،دارای
ارزش زیبایی شناختی است .ابن سنان خفاجی ،تقابل را عامل ایجاد مناسبت معنوی که از شرط های شیوایی و
رسایی تألیف سخن می باشد ،معرفی می کند و می گوید« :یکی از شرط های فصاح ت و بالغت تألیف سخن،
ایجاد مناسبت در سخن است که بر دو نوع می باشد -1 :مناسبت بین دو لفظ از طریق ساختار همچون تجانس،
سجع ،ازدواج ،فواصل و غیره  -2مناسبت از طریق معنا که یا از طریق آوردن دو لفظ نزدیک به هم انجام
می شود یا این که از طریق آوردن دو کلمه متضاد ب اهم در معنا و نزدیک به متضاد .هرگاه کلمات از این دو نوع
خارج شدند ،دیگر باهم متناسب گفته نمی شوند( ».خفاجی)199:1402 ،
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امروزه پژوهشگران حوزۀ زیبایی برای تضاد و تقابل ،ابعاد زیبا شناختی زیادی قائل شده اند .یکی از پژوهش
گران در این باره می گوید:
برخی ابعاد زیبایی شناختی تضاد عبارتند از -1 :وحدت در کثرت :یکی از اصول مهم در زیبا شناسی اصل
وحدت توأم با گوناگونی و کثرت است .تضاد خود یکی از مصادیق بارز کثرت است و در عین این کثرت ،متن
به آنها وحدت می بخشد و وجه اشتراکی میان آن ها پدید می آورد -2 .تداعی معانی :عامل تضاد ذهن را به سوی
ضد دیگر می برد و این انتقال و تکاپوی ذهنی از عوامل ایجاد زیبایی و هنر میباشد -3 .تناسب :زمانی که در
سخن موضوعاتی همچون مرگ و زندگی ،سپیدی و سیاهی و مانند آن گرد می آیند ،باوجود تضاد میان آنها
تناسبی رخ می نماید که بر زیبایی و روشنگری سخن میافزاید -4 ....توازن :کاربرد مفاهیم متضاد و متقابل به
توازن معنایی و گاه آوایی در سخن می انجامد -5 .نظم آهنگ :بسیاری اوقات تقابل و تضاد ،به نوع ی تکرار می -
انجامد و در سخن ضرب آهنگ معنایی و آوایی نواخته می شود .انسجام آوایی و موسیقایی سبک قرآن بهویژه
آنجا که برخاسته از اسلوب تقابل می باشد ،از زیبایی بی نظیری برخوردار است( .خرقانی)312 :1392 ،
از دیگر تأثیرات تقابل و زیبایی های آن که هم در ایجاد لذّت و انگیزه و هم در ایجاد نیرو و روشنی معانی
نقش و تأثیر دارد ،موارد زیر است که بالغت شناسان از آن ها به عنوان زیبایی های تضاد یادکرده اند -1 « :انبساط
خاطر حضور یک پدیده در ذهن بر اساس اصل تضاد ،متضادش را تداعی و حاضر می کند یعنی ذهن میان یک
پدیده و متضادش رابطه برقرار می سازد ،این رابطه اگر نو باشد شادی آور است -2 .روشنگری :یکی از اسباب
شناخت پدیده های جهان ،ت ضاد است مثالً اگر تاریکی نبود ،نور مفهومی نداشت -3 .تأکید  -4ملموس ساختن
و تجسم بخشیدن عواطف و مفاهیم( ».کامیار)62:1390 :
عالوه بر موارد باال ،تقابل در تقویت غرض سخن و برجسته سازی آن نیز دارای نقش و تأثیر می باشد ،لذا در
مورد آن گفته اند« :تمرکز و تقویت وسیله آسودگی است ،به شرط آن که در برجسته ساختن یک شیء به قیمت
کم جلوه دادن سایر اجزا زیاد روی نشود ،زیرا حُسن شیء با ضد آن آشکار می گردد ،مانند تضاد بین نور و
سایه در نقاشی یا میان شخصیت های داستانی( »...غریب)37:1387 ،
 .4نقش تقابل در ایجاد وحدت موض وعی ،ساختاری و معنایی درسوره آل عمران
 .1 .4سیمای سوره ی آل عمران و غرض اصلی آن
سوره ی آل عمران در ترتیب تالوت ،سومین سوره است و از جمله سوره هایی است که علما اتفاق دارند ،در
مدینه نازل شده است .این سوره دارای  14525حرف 3480 ،کلمه و  200آیه می باشد(ثعلبی.)5 /3 :1422 ،
این سوره به خاطر پیوند معنایی با سوره ی بقره بعد از آن قرار گرفته و در روایات نیز به همین خاطر با هم
ذکر شده اند .سورۀ آل عمران به خاطر تبیین توحید که تاج عقیده ی اسالمی است ،به تاج القرآن شهرت یافته
است " .بقاعی" ضمن نقل روایتی از پیامبر (ص) که بیانگر منزلت دو سورهی آل عمران و بقره و پیوند معنایی
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آن دو می باشد ،در این باره چنین می گوید« :منزلت سورۀ آل عمران همچون منزلت تاج راکب شتر میباشد و
ُ
منزلت سوره ی بقره به منزلة کوهان آن است و پیامبر(ص) فرمودند« :ل ُک ِّل شیء ٌ
البقرة  ،و
سورة
القرآن
سنام و سنا ُم
ٍ
ِ
ِ
ِ
تاج و ُ
ل ُک ِّل شیء ٌ
مران » ( بقاعی.)200 /4 :1404 ،
تاج
ٍ
ِ
القرآن سورة آل ِع ِ
ِ
قرآن پژوهان غرض و هدف اصلی این سوره را اثبات وحدانیّت خداوند دانسته اند .یکی از اینها دربارۀ
غرض اصلی این سوره چنین گفته است« :این سوره دو رکن مهم از ارکان دین را در بردارد -1 :رکن عقیده و
اقامه ی دلیل و برهان برای اثبات وحدانیت خداوند عزیز و جلیل  -2بیان احکام دین بخصوص آنچه مربوط به
جنگ ها و جهاد در راه خدا می شود» (صابونی.)182 /1 :1401 ،
علّا مه طباطبایی دربارۀ قصد و هدف اصلی این سوره دیدگاه خود را چنین بیان کرده اند« :سورۀ آل عمران ،این
مقصود را دنبال می کند که مؤمنین را به توحید کلمه بخواند ،تشویق می کند تا هر چه زودتر ی کپارچه شوند و
خود را برای مقابله با دشمنان یعنی یهود و نصارا و مشرکان آما ده سازند .باید در مقابل نامالیماتی که میبینند،
صبر کنند ،زیرا موقعیتی بس خطرناک دارند .چون دشمنان مشغول جمع آوری نیرو هستند و در خاموش کردن
نور خدا با دست و دهان خود یکدل و یک جهت شده اند(».طباطبایی)4 /3 :1374 ،
به نظر نگارنده اگر الفاظ و مضامین این سوره ر ا از آغاز تا پایان آن ،به خوب ی مورد تأمّل قرار دهیم ،این نکته
آشکار می گردد که گویی این سوره توضیح و تفسیر یک جمله می باشد ،که در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده
که آن حضرت در آغاز بعثت در مکّه ،آن را به مردم ابالغ می کردند و آن ها را به پذیرش آن دعوت می نم ودند و
ّ
ّ ُ
ُ
آن جمله این است که «یا ّای ها النا س! ق ولوا ال إله إال الله ت ِفل ُح وا» (ابن کثیر. )105 /4 :1408 ،
ّ
ّ
ُ
َ
الحی ّ
ّ
القی وم» آغاز می گردد و با عبارت «لعل کم ت ِفل حون » پایان
سوره ی آل عمران با عبارت « الله ال إله اال هو
می پذیرد و گویا بقیة آیات متن ،مجموعه نمونه ها و مصادیقی می باشند که برای شرح و توضیح این مفهوم،
برخی در موافقت و برخی در مخالفت و تضاد با آن آورده شده اند .بنابر این ،تمامی آیات این سوره ،حول یک
موضوع یعنی ابالغ و اثبات وحدانیّت و قیومیت خداوند از ازل تا ابد بر هستی برای مردم می باشد که به
اقتضا ی این ابالغ و حاالت متضاد مخاطبان آن ،از شکل های مختلفی از تهدید و ترغیب استفاده شده که با سبک
و هدف کل ی قرآن نیز هماهنگ می باشد؛چراکه خداوند هدف قرآن را آگاه شدن مردم از یگانگی خود دانسته و
َ
َ َ
َّ َّ
ُ
َ ٌ ّ
عل موا ّأن ما هو ٌ
إله واحد و ِل َی ذ ک َر أولوا األلباب( ».ابراهیم)52 :
اس و ِل ُی نذ روا به و ِل ی
فرموده است « :هذا ب الغ ِل لن ِ
 .2 .4نقش تقابل در وحدت موضوعی سوره
وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات سوره های قرآن به این معناست که بین آیات هر سوره یک سری
روابط و پیوند دهنده هایی وجود دارند که باعث می شوند متن هر سوره همچون یک بنای استوار ،دارای
بخش های هماهنگ و متناسب گردند .این روابط و پیوندها به شکل ها مختلفی می توانند در ایجاد پیوند و
آمیختگی معنوی نقش ایفا کنند .زرکشی در این باره گفته است« :این مناسبت -اهلل اعلم -یا به مفهوم رابطی میان
آن دو باز می گردد ،مفاهیمی همچون عموم ،خصوص ،امور عقلی ،حسّی ،خیالی و دیگر انواع پیوند؛ یا به تالزم
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های ذهنی مانند علّت و معلول ،سبب و مسبّب ،دو همانند و یا دو ضد؛ یا به تالزم های خارجی همچون ترتیب
برحسب وجود .فایدۀ این مناسبت آن است که پاره های مختلف گفتار ،بسانِ ساختمانی استوار می گردند که
اجزایش همگی متناسب اند » (زرکشی.)36 :1427 ،
تقابل معنایی و تضاد بر اساس این رویکرد ،یک ابزار و سازو کار زبانی و بالغی برای پیوند معانی و عنصر
ایجاد کننده ی وحدت موضوعی در هر متنی می باشد .واژگان متضاد از جمله عوامل انسجام آفرین در شعر
است؛ زیرا نقیض خود را در ذهن تداعی می نماید و حالتی معنایی متناقضی را به مخاطب القاء می کند(میر
احمدی و آقاجان ی )254 :1396 ،و در مورد حکمت استفا ده از آن چنین استدالل شده است« :گاهی بین دو
عبارت یک جامع وهمی با تضاد وجود دارد و حکمت آن ،تشویق برگزینش و پایداری بر حالت شایسته تر
است ،چون هر چیزی با ضد آن شناخته می شود(».همان)47 :
«تقابل ها در تعامل و پیوند با یکدیگر ،چون دو روی یک سکّه اند که وجود هر یک ،آن دیگر را به دنبال
خواهد داشت .با تغییر زاویه دید و چشم انداز مخاطب ،بسیاری از تضادها و تفاوتها ،که نتیجه نگرش تقابلی و
قطعی است ،رنگ می بازد و مفاهیم در یک پیوستار و در کنار یکدیگر معنا می شود»(طالبی قره قشالقی:1399 ،
.)131
تقابل معنایی در سوره ی آل عمران نقش برجسته ای در ایجاد وحدت موضوعی و تناسب معنوی آیات آن دارد.
این نقش و تأثیر در نما و سیمای کلی سوره نمود پیداکرده  ،آنجا که باعث شده سوره ازنظر کلی به دو بخش
متقابل و متضاد با هم تقسیم شود؛ بخش اول در مورد افکار و رفتار کافران و منحرفان و بخش دوم در مورد
افکار و رفتار مؤمنان .افزون بر نما و سی مای کلی ،این تأثیر در بخش های مختلف آن نیز دیده می شود ،آنجا که
نمونه ها و مصداق های اندیشه و رفتار کافران و منحرفان در مقابل نمونه ها و مصداق های اندیشه و رفتار مؤمنان
قرار گرفته اند.
با بررسی آیات و تأمل در محتوای آن ها ،تا حدودی می توان گفت که دو چیز ب اعث شده که سبک تقابل در
این سوره نمود بارزی داشته باشد؛ یکی طبیعت تقابلی صفات خداوند و دیگری تقابل و تضاد بین واکنش
مخاطبان این سوره نسبت به الوهیّت و وحدانیّت خداوند و بر این اساس ،این دو نوع تقابل محور این نوشتار
قرار داده شده و به بررسی نقش و تأثیر آن د و در ایجاد وحدت ساختاری و وحدت معنایی متن این سوره
پرداخته شده است.
 .3 .4نقش تقابل صفات خداوند در ایجاد وحدت ساختاری و وحدت معنایی
کمال ذات خداوند در تنوع صفات و مطلق بودن آن هاست .در این سوره صفاتی برای خداوند اثبات شده که
جامع و مانع هستند و در غیر او وجود ندارند .دو صفت "ح ّي و ّقی وم" به عنوان صفات ذات و افعال خداوند در
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بردارندۀ صفات متضاد می باشند که بر یکتایی خداوند و قیومیّت هم ه جانبة او بر هستی از ازل تا ابد داللت
دارند.

واژۀ ّقی وم در آغاز این سوره هم بر وحدت ساختاری و هم بر وحدت موضوعی و تناسب معنوی آیات آن

تأثیرگذار بوده است .ازنظر ساختاری این واژه به عنوان فاصلة اولین آیه ،باعث شده که فاصله های بعدی تا
پایان سوره از نظر هماهنگی و هم آوایی تحت تأثیر قرار گیرند و با آن متوازن یا هم آوا و همگون گردند.
حرف پایانی واژه ی ّقی وم یعنی (م) در بیست و نه آیه این سوره ،حرف پایانی صفاتی است که فاصله ی آیات
قرار گرفته و به عنوان مصداق های متضاد برای این واژه می باشند .در آیه نیز که فاصله ها با حرف (ن) ختم
می شوند و درباره ی ویژگی ها و صفات مخاطبان این آیات می باشند ،مصداق های واژۀ ّقی وم پیش از این فاصله ها
متناسب با معانی فاصله ها آمده اند و چون حرف (ن) ازنظر مخرج صدا با حرف (م) متقارب می باشد ،این حالت
باعث هم آوایی و همگونی پایان آیات این سوره و زیبایی ساختاری آن ها شده است.
نقش صفت قیّوم و جلوه های متضاد آن در پیوند بین آیات و ایجاد وحدت موضوعی نیز در سراسر سوره
نمایان است .جلوه ها و مصداق های متضاد این ویژگی خداوند به صورتهای مختلف همچون تقابل ضمنی،
تقابل تضادی ،تقابل سلبی و ایجابی و تقابل شکلی و همگن پدیدار شدهاند.
 .1 .3 .4تقابل ضمنی
منظور از تقابل ضمنی آن است که یکی از موارد متقابل ذکر گردد و مورد دیگر به صورت ضمنی فهمیده
َ ّ
َ ّ َ
تاب ب ِّ
الق ُّی وم َن َّز ل علیکم الک َ
الحق
إله إال هو الح ی
شود .در چهار آیة آغازین سورۀ آل عمران ،یعنی آیات «الم .الله ال
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ََ
ُ
َ
ٌ
َ
ُ َ ِّ
َّ
َ
ّ
َ َ َ
ٌ
عذاب شدید
الله ل هم
اس و أنزل الف رقان إن ال ذین ک ف روا ِب ِ
آیات ِ
م ص د قا ِل ما ب ین ی ِ
دیه و أنز ل التوراة و اإلنجیل ِم ن قبل هد ی ِل لن ِ
الله ٌ
و ُ
عزیز ذو انتقام»(آل عمران.)4– 2 :
ََ
دارای دو معنا و مضمون متقابل و متضاد می باشند و این تقابل از واژه های ّ
"أنزل " و ُ"ه د ی" که بر رحمت
"نزل"،
خداوند و واژۀ "ذو انتقام" که بر غضب او داللت دارد ،فهمیده می شود ،امّا تقابل این دو صفت در این آیات
به طور ضمنی است ،چرا که صفت مقابل "ذو انتقام" به طور آشکار ذکر نگردیده ،بلکه از مضمون آیات فهمیده
می شود .بنابراین عامل پیوند این آیات و دلیل کنا ر هم قرار گرفتن آن ها تقابل معنایی بین آن هاست که در آغاز
به صورت تبیین رحمت و ترغیب مطرح گردید ،سپس بر اساس تداعی معانی و تالزم ذهنی به تبیین غضب و
ترهیب پرداخته شد و چون این حالت باعث ایجاز و فشردگی سخن و به تکاپو واداشتن ذهن شده ،زیبایی
َّ
آفرین است .بقا عی دیدگاه خود را در باره تناسب و پیوند عبارت «إن الذین کفروا ».....با آیات پیشین ،چنین بیان
داشته است« :آیه جواب سؤال مقدّر است که اگر کسی کافر شود و از کتاب خدا اعراض کند ،چه برخوردی با
او می شود؟ قیّومیت خداوند دو وجه دارد-1 :رحمت -2نقمت .ذکر عذاب بعد از ذکر فرقان چقدر زیبا و نیکو
است تا این که نصرت و یاری مؤمنان در دنیا و آخرت را شامل شود و بر شادی و پایداری آن ها بیفزاید و
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تهدیدی باشد برای اهل کتاب که بسیاری از آیات این سوره به خاطر آنها نازل شده است ( بقاعی:1404 ،
.)215-216 /4
در این نوع تقابل گاهی یک طرف تقابل به طور عمدی حذف می شود که در دانش بالغت به آن "احتباک"
می گویند .سیوطی این نوع تقابل را از لطیف ترین هنرهای بالغی در بدیع به شمار آورده و در تعریف آن چنین
گفته است « :احتباک که زرکشی آن را حذف مقابلی نامیده ،آن است که از ق سمت اول ،بخشی که در قسمت دوّم
مانند آن ذکرشده ،حذف گردد و یا از قسمت دوّم آنچه مانند آن در قسمت اوّل آمده ،حذف شود( ».سیوطی،
.)79 /2 :1398

ِّ
ّ ّ
ََ
ّ
َ
ین و ّام ا ّال َ
الد نیا و اآلخرة و ما َل هم م ن ناصر َ
ذین آمنوا و ع ِم لوا
«فأم ا ال ذین ک ف روا فأعذ ُب هم عذابا شدیدا فی
در آیات
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
أجورهم و ُ
المین ( ».آل عمران ،)57 – 56 :عبارت «و الله ُ
حب الظ َ
الله ال ُی ح ُّب الظ َ
الی ُّ
َ
المین »  ،در
الص ِال حات ُفی َو ف یهم
ِ
جایی آمده است که پیش از آن دربارۀ مؤمنان صالح و پاداش اعمالشان صحبت شد و بنابراین ،بایستی طرف
مقابل این عبارت حذف شده و در تقدیر باشد .قرآن پژوهان در این باره چنین گفته اند« :در این آیه احتباک
َ ّ َ ََ
ُ َ ِّ
ُ
الن ح ُّب هم و ُ
الله ُ
ُ ُ ّ
ّ ُ ُّ
الی ِح ُّب
وجود دارد چون در اصل به صورت «ن و ف یهم ِأل ن ا ن ِح ب هم و الله ی ِح ب المؤمنین و ال ذین ک ف روا ِ
ّ
الظ َ
المین » بوده و خداوند در بخش اول پاداش مؤم نان و محبت خود را اثبات کرده و در مرحلة دوم ضمن نفی
پاداش ،به اثبات کراهت و قهر خود نسبت به کافران پرداخته است( ».بقاعی)423 /4 :1404 ،
ّ ُ ُ
ُ
ذین ُ
ین ّ
داء و ُ
علم ُ
الله ُ
الله ّال َ
داول ها َب َ
آمن وا و َّیت خ َذ م نکم ش َه َ
الن اس و ل َی َ
الی ِح ُّب
شبیه این حالت در آیهی « و تلك األی ام ن
ِ ِ
ِ ِ
ّ
الظ َ
المین » (آل عمران ) 140 :نیز وجود دارد که بقاعی وجود احتباک را در آن ،این گونه توجیه کرده است« :در
هداء و ُ
الله ُی ح ُّب المؤم َ
این آیه تقابل ضمنی و احتباک وجود دارد و آیه در حقیقت به صورت «و َّیت خ َذ منکم ُش َ
نین
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ُ
ُ ُ ُّ
شه د هم» بوده ،یعنی اثبات شاهد گرفتن از گروه قبلی ،داللت بر نفی شهادت از
و الله ال ی ِح ب الظالمین ف هو الی ست ِ
گروه بعدی است و اثبات کراهت و نفرت از گروه دوم ،بر اثبات محبت برای گر وه اوّل داللت می کند» (همان:
.)80 /5
 .2 .3 .4تقابل تضادی
تقابل تضادی به این صورت است که دو یا چند اسم ،فعل و یا ترکیب متضاد باهم در یک سخن ذکر شوند.
جلوه های مختلف صفت قیّوم و مصادیق آن ،گاهی به صورت تقابل تضادی آمده اند .مثالً در آیات زیر ،آن جا که
ّ
َ
به مالکیت و تصرّف همه جانبه ی خداوند در امور هستی اشاره شده و مورد خطاب قرارگرفته است « :الل هم مالک
ِّ
ّ
الم لک َم ن تشاء و َت نزع ُ
الم لک ُت ؤتی ُ
ُ
کل شیء ٌ
الم لک م َّم ن َت شاء و ُت ع ُّز َم ن َت شاء و ُت ذ ُّل َم ن َت ُ
قدیر
شاء بیدک الخیر إن ك علی
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
َ
َ
َ ِّ َ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ َ
َّ
َّ
ِّ
َ ّ
رز ق َم ن ت شاء ِب غ ِیر
المی ت ِم ن الح ی و ت
خرج
ِ
خرج الح ی ِم ن المی ِت و ت ِ
تول ج ال یل فی الن هار و ت ِول ج الن هار فی ال یل و ت ِ
ساب » (آل عمران)27 – 26 :
ِح ٍ
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این آیات که ندای خاشعانه ی انسان مؤمن را در برابر پروردگاش به تصویر می کشند ،به بهترین حالت ،هشت
مورد از جلوه های متضاد صفت قیّوم خداوند که الزمه ی عدالت و کمال ذات او می باشند را به زیبایی تبیین
کرده و دو به دو به صورت هماهنگ و متوازن در کنار یکدیگر قرار دادهاند .این تقابل سازی عالوه بر پیوند
معنایی آیات به یکدیگر ،باعث روشنگری ،ایجاد تمرکز و برانگیختگی در مخاطبان نسبت به ویژگی های خداوند
می گردند و از نظر ساختاری نیز با موازنه سازی عبارات ،باعث ایجاد نغمه و نظم آهنگ شدهاند.
بالغت شناسان ،این گونه تقابل ساختارهای آهنگین در قرآن کریم را دارای نقش ها و تأثیر های فراوانی میدانند
و می گویند« :مطالعه ی زیباشنا ختی ساختار های متقابلی در سخن که از چیدمان بافت های متوازن متناسب و هم-
نظیر ،متضاد و یا همشکل تشکیل شده است ،مفاهیم نهفته ی واال و داده های هنری احساس برانگیز ی را تقدیم
می کند .نغمه برخاسته از اسلوب تقابل ،زیبایی منحصربه فرد ی دارد که در شعر ،نثر و حتی در هنر موسیقی نیز
نظیر آن را نمی توان سراغ گرفت .این بدان معنا است که نظم آهنگ قرآنی ،ویژگی های متمایزی در لفظ ،ترکیب،
فاصله و نقش دارد( ».خرقانی)336 :1392 ،
گاهی جلوه های متضاد قیومیّت خداوند به صورت تبیین کلّیات می باشد و فهم جزئیّات به مخاطبان واگذار
شده است ،مثالً مورد زیر که در آن همة امور هستی به خداوند نسبت داده می شود ،از واژه های کلّی برای بیان
صفات متضاد استفاده شده است ،آن جا که خداوند می فرماید« :و لله ما ف ي ّ
الس ماوات و ما في األرض َی غف ُر ل من َی ُ
شاء
ِ ِ ِ
ِ
و ُی َع ّذ ُب َم ن َی ُ
شاء »( .آل عمران)129 :
ِّ
َ
َ َ
َ
ّ
غف ُر و ُی َع ذ ُب » در این آیه ،بر امور کلّی
واژهها و ترکیب های «ما ف ي الس ماوات ،ما في األرضِ ،ل م ن ی شاء ،م ن یشاء ،ی ِ
داللت دارند که بی نهایت جزئیات و جلوه های متضاد را از ازل تا ابد برای خداوند اثبات می کنند .قصد و هدف
تبیین این گونه جلوه های متضاد در ح قیقت ترغیب مؤمنان و ترهیب و انذار کافران در دنیا و بیان عدالت
ذین آمنوا و َی َ
خداوند در پاداش به مؤمنان و در عذاب کافران می باشد که آیه «و ل ُی َم ِّح َص ُ
َ
الله َّال َ
الکافرین ( ».آل
مح َق
ِ
عمران )141 :به زیبایی به این موضوع اشاره کرده است.
 .3 .3 .4تقابل سلبی و ایجابی
این نوع تقابل زمانی است که در یک سخن  ،نفی و اثبات در مقابل هم قرار گیرند و گفته اند که فرقی نمیکند
که اول مثبت بیاید یا منفی (ابوزید.)147 :1992 ،
گاهی مصداقها و جلوه های صفت قیّوم به صورت تقابل سلبی و ایجابی ظاهر گشته اند .این گونه تقابل در
این سوره با فعل مضارع مثبت و منفی از ریشه ی ُ
"ح ّب " آمده تا عالوه براستمرار و تجدد و قیومیّت خداوند بر
امور مردم  ،بر رأفت و غضب و انتقام خداوند نیز متناسب با حاالت مؤمنان و کافران که مخاطبان این سوره
می باشد ،داللت کند.

زبان و ادبیات عربی (فصلنامه علمی)

30

شماره بیست و هفتم

در این سوره مجموعاً  9بار از فعل مضارع ُ"ی ِح ُّب " استفاده شده که  6مورد آن به صورت مضارع مثبت و
درباره ی مؤمنان می باشد و  3مورد آن به صورت مضارع منفی و درباره ی کافران آمده است و این حالت حبّ و
عشق ،داللت بر این دارد که مؤمنان در سراسر متن هدف اصلی متن می باشند و صحبت از کافران از باب تحذیر
مؤمنان و مهربانی و رأفت نسبت به آن ها است .شرط محبّت خداوند ،پیروی از فرمان های او و پیامبرش دانسته
ُ
ُّ َ َ ِّ
ُ ُ
ُ
حب بکم الله و
شده و به همین خاطر در ردّ ادّعای دروغین اهل کتاب آمده است« :ق ل إن ک نت م تحب ون الله فات ِ
بعون ی ی ِ
َی غف ر لکم ُذ ُن َ
وب کم (»...آل عمران .)31 -
ِ
از آن جا که کافران با حیله گری به ستمکاری خود ادامه می دهند ،محبت خداوند هیچ گاه شامل آن ها نخواهد
شد ،بلکه مؤمنان را شامل می شود که با بردباری ،تقوای الهی و توکّل به خدا در راه حق پایداری می کنند ،لذا
تقابل محبّت و عدم محبّت خداوند متناسب با افکار و رفتار مؤمنان و کافران می باشد که در آیات زیر نمود پیدا
کرده است.
ّ
والله ُی ح ُّب الص َ
ابرین (آل عمران)76 :
ِ
ُ
َ
ُّ
ُ
حس نین (آل عمران )148 – 134
والله ی ِح ب الم ِ
َّإن َ
الم َّت َ
الله ُی ح ُّب ُ
قین (آل عمران ک )76
ِ
َّ َ ُ ُّ ُ َ ِّ
وک ل َ
ین (آل عمران)159 :
إن الله ی ِح ب الم ت ِ

َّإن َ
الله ُ
َ
الکافرین (آل عمران)32 :
الی ِح ُّب
ُ ُ ُّ ّ
الظ َ
المین (آل عمران)140–57 :
و الله الی ِح ب

 .4 .3 .4تقابل همگن
این نوع تقابل در کتاب های بالغی معادل واژه هایی همچون مشاکله ،مزاوجه و تجانس ،آمده است که در آن
دو واژه در خط و لفظ همانند یکدیگرند ولی در معنا و مفهوم متفاوت می باشند(خلف اهلل.)99 :1387 ،
در کنار تقابل ضمنی ،تضادی و سلبی و ایجابی ،گاهی برای بیان قیومیت خداوند از این نوع تقابل استفاده
می شود که در آن معانی و مصداق های قیومیت خداوند در مقابل مصداق های افکار و رفتارهای انسان ها قرار
داده می شوند ،امّا از الفاظ همانند هم استفاده می شود تا هرگونه اندیشه و رفتار را در برگیرد و مخاطب را به
الله و ُ
«م َک روا و َم َک ر ُ
َ
اندیشیدن و تأمّل برانگیزد ،مثالً در آیه ی َ
الله ُ
الماکرین » (آل عمران ،)52 :دو واژه ی
خیر

َ
َ
َ"م ک روا" و َ"م ک ر" در معنا ضد هم می باشند ،چون یکی بر شرط و رفتار کافران و دیگری بر جزا و عقاب خداوند
نسبت به آن داللت دارد.
بالغت شناسان در مورد نقش این نوع تقابل در ایجاد وحدت ،تناسب سازی و زیبایی آفرینی گفته اند« :همگنی
تقابلی که مدّ نظر ما هست ،به توازی و تناسب بین نظام های زبانی و بالغی از حیث لفظ و معنا به قصد ارتباط
بین آن ها و به مثابه ی ساخت زبانی ریتمیک در تناسب و اختالف تکیه دارد .همگنی تقابلی به قدرت مفهوم
وحدت نظم و تقابل آن با وحدت دیگری در شیوه های ترکیب آن برای رسیدن به برابری ظاهری و باطنی
مربوط است ،چه رِدف باشد یا تمثیل و یا تقسیم و یا تفسیر و تجنیس و تعطّف و تردّد»(جمعه.)206 :1391 ،
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 . 4.4نقش تقابل افکار و رفتار مؤمنان با کافران در وحدت ساختاری و موضوعی
در دیدگاه اسالمی خداوند انسان ها را بر صورت خویش آفریده و به عبارتی خداوند در انسان تجلی کرده
است و در همین رابطه از پیامبر(ص) روایت شده که فرموده اندَّ « :إن الله َخ َل ق َ
آدم علی ُص َ
ور ِت ه» و یا فرموده اند:
ّ
َ َ
َ
َّ
« إن الله خ ل ق اإلنسان فتجل ی فیه» (آملی.)67 /3 :1422 ،
بر این اساس است که انسان به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین ،شایسته است تا خود را به صفات و
ویژگی خداوند متصف سازد ،ولی فقط بعضی از انسان ها بر فطرت خود باقی می مانند و در زندگی خود تالش
دارند به صفات خداوند متخلّق شوند و بقیه خالف این حالت را بر می گزینند و به این صورت است که بین
افکار و رفتار انسان ها در این زمینه ،تضاد و تقابل به وجود می آید.
متن سورهی آل عمران پر است از این تقابل ها و تضادها که بین مؤمنان و کافران در طول تاریخ وجود داشته و
به وجود خواهد آمد .آنچه این کثرت تقابل و تضادی را در این سوره باعث شده ،گرایش دوگانه و شخصیت
متضاد دو گروه مؤمن و کافر است که متن به قصد دعوت به حقّ ،تعدیل رفتار و کسب جایگاه برتر توسط
خردمندان ،به تبیین و توضیح افکار و ر فتار دو گروه می پردازد.
تقابل ویژگی های فکری و رفتاری مؤمنان و کافران هم در وحدت ساختاری و هم آوایی در این سوره نقش
داشته و هم در ایجاد وحدت موضوعی و پیوند معنایی آیات آن تأثیرگذار بوده است .از جهت ساختاری ،چون
ویژگی های مؤمنان و کافران به صورت اسم و فعل و به حالت جمع مذکر با نشانه های (ون) و (ین) به عنوان
فاصله در پایان آیات قرار گرفته اند  ،توازن و هم آوایی را در درون و فاصله های آیات این سوره باعث گشته اند.
فاصله های صد و بیست آیه از این سوره را صفات و افعال مؤمنان و کافران تشکیل داده اند که همگی با حرف
(ن) پایان گرفتهاند که این حالت نظم آهنگ آوایی را در سوره در پی داشته است.
از جهت معنایی ،تقابل صفات دو گروه مؤمن و کافر ابزار هنری پیوند آیات و تناسب معنوی آن ها می باشد.
خداوند اساس تقابل بین این دو گروه را اختالف گرایش آن ها به دنیا و آخرت قرار داده و بر این اساس آن ها
ُ
ُ ّ
را به دو گروه مقابل هم تقسیم کرده است ،چون دربارۀ آن ها چنین می فرمایدِ « :م نک م َم ن ُی رید الد نیا و ِم نکم َم ن
ُ
ُی رید اآلخرة ( »...آل عمران)152 :
دنیاخواهی ،نماد جبهه باطل و منشأ نافرمانی و غفلت از خداوند و عامل نابودی کافران معرفی شده و در
مقابل ،آخرتطلبی نماد جبهه حقّ و منشأ اطاعت از فرمان ها ی خداوند وپیامبران و عامل رستگاری و جاودانگی
مؤمنان دانسته شده است ،چیزی که گاهی قرآن از آن به تقابل اراده ی خدا و اراده ی دنیا خواهان غافل یاد می کند،
ُ
ُ ُ
ُّ
َ
.
الله ُی رید اآلخرة ( »....أنفال)67 :
مث الً آنجا که خداوند می فرماید« :ت ریدون عرض الحیاة الد نیا و
این تقابل گرایش ها و مناقشات بین مؤمنان و منحرفان در تمام آیات این سوره نمود دارد و بیشتر مساحت
سوره را به خود اختصاص داده است .در مورد زیر خداوند امور دنیوی را که کافران در همه ی دوران ،عاشقانه
به آن ها گ رایش دارند و عمر خود را برای رسیدن به آن ها صرف می کنند ،با مواردی که به آخرت مربوط
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می شوند و جاودانه و برتر می باشند ،مقایسه می کند و از انسان ها می خواهد که دیدگاه خود را تغییر دهند و آن
َ
ُ ُّ َّ
الش هوات م ن ِّ
ُ ِّ َ ّ
الب َ
الن ساء و َ
ناطیر
الق
و
نین
اس ح ب
چیزی را
ِ
ِ
برگزینند که جاودانه و برتر است ،لذا می فرماید« :ز ی ن للن ِ
ِ
َّ
ّ
َ
ُ
َ ُ ُّ
ُ
الم َس َّو مة و األنعام و َ
الد نیا و ُ
الله ع َند ُه ُح ُ
الم َق َنط رة م ن الذ هب و الف ض ة و الخ یل ُ
ُ
المآب ق ل أ أن ِّب ُئ کم
سن
تاع
م
ذلک
رث
الح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ّ ٌ َ
َّ
ٌ
ِّ
ضوان م ن الله و ُ
َ
ُ
الله
خالدین فیها و أزواج ُم ط َّه رة و ِر
األنهار
تحت ها
خیر ِم ن ذلک ال ذین ات قوا ِع ند رب هم جنا ت ت جری ِم ن ِ
ِ
ِ
ِب ٍ
َ ٌ
باد ( ».آل عمران)15 – 14 :
الع ِ
ب صیر ِب ِ
سیوطی این آیه را از آیاتی به شمار آورده که در آن شش مورد متضاد در تقابل باهم قرار گرفته اند .او
ُ
می گوید« :در این آیه اموری همچون ّ
"جن ات ،أنهار ،خ لد ،أزواج ،تطهیر و رضوان الهی" ،در مقابل اموری همچون
َ
ّ َ
َ
"نساء ،بنین ،ذ َه ب و ِف ض ه ،خ یل ُم َس ّو مه ،أنعام و ح رث" ،قرار داده شده اند»(سیوطی.)122 /2 :1398 ،
در این آیات ،حقیقت فکری و رفتاری کافران و منحرفان به ویژه اهل کتاب در دنیا تبیین شده و به این وسیله
خط بطالنی بر ادّعای آن ها مبنی بر عشق به خدا کشیده شده است ،به عبارت دی گر  ،عشق به شهوات دنیوی،
عامل کفر ،خدعه و نیرنگ ،ستمکاری و در نهایت زیان آن ها در دنیا و آخرت معرفی شده و از مؤمنان خواسته
که در مسی ر این منحرفان حرکت نکنند ،بلکه فقط به خداوند متکی باشند و برای آخرت تالش کنند« .بالغت
شناسان در مورد سبک آیات سورهی آل عمران و هدف آن از بیان این ویژگی ها چنین گفتهاند« :هدف متن،
تعدیل رفتار است و مؤمنان در سراسر سوره هدف می باشند و در اسلوب و سبک قرآنی این متن میبینیم که
دائماً رفتار منحرفان و رفتار مؤمنان را یا برعکس باهدف تعدیل سلوک ،باهم مقایسه می کند و در مقابل هم قرار
می دهد ولی متن این کار را از خالل شبکه ای از رشتهها انجام می دهد( ».بستانی)156 /1 :1380 ،
در این قسمت از مقاله ،نمونه ها و مصدا ق هایی از تقابل ویژگی های مؤمنان و کافران در سه زمینه ی؛ کفر و
ایمان ،خدعه و صداقت و سرنوشت نیک و سرنوشت بد دو گروه ،مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
 .1 .4 .4تقابل کفر و ایمان
خداوند بعد از تبیین حقیقت الوهیّت ،وحدانیّت و قیّوم بودن خود و دعوت به پذیرش ای ن حقیقت و تسلیم به
دستورات الهی و پیروی از پیامبر(ص) برای ر دّ ادعای ایمان و عشق به خدا از طرف کافران و اهل کتاب،
ُ
پیروی از کتاب خدا و پیامبر (ص) را شرط اثبات عشق آن ها به خداوند معرفی کرده آن جا که فرمود« :ق ل إن
ُ ُ ُ ُّ َ َ َّ
َّ َ َ َ َّ َ َّ
رحیم ُ .ق ل ُ
الله و َی غفرکم ُذ ُن َ
أطیع وا َ
وب کم و ُ
فات ب ُع ون ی ُی حب بکم ُ
ٌ
ٌ
الرسول ف إن ت َول وا ف إن الل َه
الله و
غفور
الله
ک نت م ت ِح ب ون الله ِ ِ
ِ
ُ
َ
الکافرین (».آل عمران)32– 31 :
الی ِح ُّب
ُ ُ َ
ُ َّ َ َ ّ َ ٌ ُ
عرض ون (».آل عمران)23 :
اما کافران از پذیرش این امر روی گردانیدند«ث م ی ت ول ی ف ریق ِم نه م و هم م ِ
این ها همین طور وقتی حقیقت دین خداوند و حقیقت آیین و منش منحرفشان یعنی شرک به خدا و پرستش
ُ
غیر خدا ،از جانب پیامبر (ص) بر ایشان تبیین شد و از آن ها خواسته شد که دین و آیین حقیقی را بپذیرند« :ق ل
َ
َ َّ َ َ ُ
َ
تعال وا إلی کلمة سواء َ
الله و ال ُن شر َ
عض نا َ
عب َد ّإال َ
بین نا و بینکم ّأال َن ُ
دون
ن
م
أربابا
عضا
ب
ک ِب ِه شیئا و ال ی ت ِخ ذ ب
تاب
ٍ
ٍ
یا أهل ِ
ِ
ِ
الک ِ
ِ
َ َ َّ َ
َ
ّ ُ
سل مون » (آل عمران ،) 64 :از پذیرش آن سرباز زدند و عزم خود را بر عدم ایمان
الله ف إن ت ول وا ف قولوا إشهدوا ِب أن ا م ِ
ِ
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به خدای یگانه ،پیامبر (ص) و قرآن ک ریم قرار دادند و به یکدیگر اعالم داشتند که «وال ُت ؤم ُن وا ّإال ل َم ن َت ب َع َ
دین کم
ِ
ِ
ِ

 (»...آل عمران)73 :

ولی در گروه مقابل آن ها ،مؤمنان خردمند که با تفکر در هستی ،پی به معنادار بودن آن و وجود آخرت شده
َ َ َ
بودند ،صادقانه و از صمیم قلب به خدای یکتا ایمان آورده و ا عالم کردند کهَّ :
«رب نا ما خ ل قت هذا باطال »....
(آل عمران)191 :

( )24

آن ها سپس فرمان الهی را که از انسان ها ایمان و تسلیم به خداوند و کتاب قرآن و دیگر کتابهای آسمانی را
ُ َ
ُ َ
َ
َ
َ
می خواست و می فرمود کهُ « :ق ل ّ
َ
یعقوب و األسباط
آمن ا بالله و ما أ ِنزل علینا و ما أ ِنزل علی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و
ُ
ََ
َ
َ
َّ َ
ُ َ ِّ ُ َ َ
أح د م نهم و ُ
سلمون و َم ن َی َبت غ َ
غیر اإلسال ِم دینا ف ل ن ُی َقب ل
نحن له ُم
الن ُّبی ون ِم ن َر ِّب هم ال ن ف ر ق بین
و ما أ ِوت َی موسی و عیسی و
ٍ
ِ
ِ
ُ
الخاس رین( ».آل عمران ،)85 -84 :پذیرفتند و فریاد ایمان و تسلیم بودن را سر دادند که:
اآلخ رة ِم ن
ِم نه و هو فی ِ
ِ
« َّرب نا َّإن نا َس م عنا ُم نادیا ُی ناد ی لإلیمان أن آم ُن وا ب ِّرب کم َ
( )26
فآم ّن ا ( »...آل عمران )193 :
ِ
ِ
ِ ِ
بنابر این موضوع ایمان و کفر و تسلیم و اِشهاد و اِعراض و تولّی دو گروه مؤمن و کافر ،بخش اعظمی از آیات
سوره ی آل عمران را به خود اختصاص داده است که به صورت تقابل سازی با یکدیگر مورد تبیین قرار گرفته و
به هم پیوند خورده اند.
 .2 .4.4تقابل حیله گری کافران با صداقت مؤمنان
گرایش به امور دنیوی و روی گردانیدن از حقیقت و غفلت از آخرت کافران را به خدعه ،نیرنگ بازی و
َ
َ َ
«م ک روا و َم ک ر الله ( »....آل عمران)54 :
انحراف دل ها و در نهایت به فتنه جویی و ستمکاری کشاند که عبارت
به خوب ی این ویژگی را بیان می کند .از جمله حیله گری های آن ها ،رها کردن آیات محکم و پیروی کردن از آیات
متشابه و تأویل آن ها به گونه ای که با دیدگاه آن ها مطابقت داشته باشد ومنافع آن ها را تأمین کند .لذا خداوند در
َ ٌ َ َ َّ ُ َ
بتغاء َ
ون ما َت َ
«فام ا ّال َ
توصیف آن ها می فرمایدّ :
شاب ه م ُنه ِا َ
تأویل ه(»...آل عمران)7 :
ع
ب
ت
ی
ف
یغ
ز
هم
قلوب
فی
ذین
الف تن ة و ِا بتغاء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امّا در مقابل آن ها ،مؤمنان با صداقت تمام به همه آیات ایمان می آورند و اعالم می دارند که همهی آن ها از
َ َّ َّ ُ ّ
ُ ٌّ
َ
َ ّ
َ
جانب خداوند یکتا می باشند« .و ّ
األلباب
أولوا
إال
ند َر ِّب نا و ما ی ذ ک ر
الر ِاس خون فی
العلم ی قولون ِآم ن ا ِب ه ک ل ِم ن ِع ِ
ِ
ِ
(»...آل عمران)7 :
بنا براین کافران با دروغ پردازی و نسبت دادن آن به خداوند ،دچار غرور و فریب شدند و به اِشباع هواهای
ّ ّ
َ
نفسانی و شهوات دنیوی خود مشغول گشتند و از حقیقت روی گردانیدند و با خود گفتند« :ال ت َم َّس نا النا ُر إال
َ
َ َّ ُ
دین هم ما کانوا َی َفت رون » (آل عمران)24 – 23 :
ّأی اما
ٍ
معدودات و غ ره م فی ِ
خداوند این حیلهگری ها را سبب افکار و رفتار نابخردانه و عقب ماندگی ذهنی آنها معرفی میکند ،لذا
ُ
ُ
َ
َ
اإلنجیل ّإال م ن َ
َ ُ ُّ
عق لون ( ».آل عمران:
أفالت
ه
عد
ب
و
التوراة
لت
نز
أ
ِ
ِ
ِ
می فرماید« :یا أهل الکتاب ِل م ت حاج ون فی إبراهیم و ما ِ ِ
)65
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از جمله حیله گری کافران پوشاندن حقّ و پنهان کردن آن به وسیله باطل بود ،در حالی که نسبت به این کار
آگاهی داشتند و به یکدیگر سفارش می کردند و یاد می دادند که در صبح به آنچه بر مؤمنان نازل شده اعالم ایمان
کنید و در عصر و آخر روز از آن برگردید تا بدین وسیله مؤمنان را از حقیقت برگردانند .خداوند درباره این
ٌ
َ
َ ُ َ
َ َ ُ َ
مون َّ
ون َّ
الحق و أنتم تعلمون و قالت طائفة
بالباط ل و ت کت
الحق
الکتاب ِل م ت ِلب س
حیله گری آن ها چنین می فرماید« :یا اهل
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ َّ َ ُ َ
وجه َّ
م ن أ هل الکتاب آم ُن وا ب َّال ذی ُأ نز َل َع لی َّال ذین َآم ُن وا َ
رج ع ون » (آل عمران)72– 71 :
ی
هم
عل
ل
ه
ر
آخ
روه
اکف
و
هار
الن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
امّا در مقابل آن ها ،مؤمنان صادقانه به خداوند یکتا روی آورده بودند و با بردباری ،فروتنی و انفاق و استغفار
ّ
َّ َ ُ َ
ذین َی ق ولون َّرب نا إن نا
بر یگانگی خداوند شهادت می دادند و خود را ازهرجهت تسلیم فرمان های او می دانستند« :ال
َ َ ّ
َّ
ُ َ
ابرین ّ
الن ار ّ .
َ ُ َ
ست غف َ
والم َ
َ
الص َ
الص َ
والقانتین ُ
رین باألسحار( »...آل عمران16 :
ادقین
نفق ین و الم ِ
ِ
آم ن ا ِ
فاغف ر ل نا ذ نوب نا و ِق نا ع ذاب ِ
– )17
البته باید یادآور شد که خداوند همهی اهل کتاب را به صفات حیلهگری منسوب نمیکند ،بلکه همهجا گروه صادق و
صالح آنها را مستثنی میکند ،بهعبارتدیگر آنها را نیز در برخی صفات متضاد و مقابل هم معرفی میکند ،مثالً درآیات
زیر گروهی از آنها را امانتدار و صادق و گروهی را به خاطر افکار منحرف و دروغ بستن به خداوند به صورت
َ
تأمنه بقنطار ُی ِّ
عمدی و آگاهانه ،خیانتکار و ستمپیشه معرفی میکند و میفرماید« :و من أهل الکتاب َمن إن َ
ؤد ِه إلیک و ِمنهم
ِ
ِِ ٍ
ّ
ٌ
ُ َ
َّ
َ
ُ
ُ ِّ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َّ
ّ
الکذب و هم
الله ِ
علیه قائما ذلک ِبأنهم قالوا لیس علینا فی األمیین سبیل و یقولون علی ِ
دینار ال یؤد ِه إلیک إال ما دمت ِ
من إن تأمنه ِب ٍ
َ َ
َیعلمون( ».آل عمران)75 :
در این آیات واژه های قِنطار با دینار و یُؤ دِّه با الیُؤدِّه بر وجود تضاد و تقابل بین گروه های اهل کتاب داللت
َ
دارند و عبارت «یقولون علی الله الک ِذ َب و هم یعلمون» بر حیله گری و دروغ گویی گروهی از اهل کتاب و بیانگر
صداقت گروهی دیگر از آن ها میباشد.
 .3 .4 .4تقابل سرنوشت مؤمنان و کافران
بخشی از آیات سوره ی آل عمران به تقابل سازی سرنوشت و پیامدهایی می پردازد که افکار و رفتار دو گروه
مؤمن و کافر برای آن ها درپی دارد و به این وسیله و در راستای هدف متن ،قصد اشاره به مسئولیت انسان در
قبال سرنوشت خود و نفی هرگونه ستم از خداوند را دارد .مثالً در خطاب نسبت به کافران چنین میگوید« :و
ُ
ّ
عذاب الحریق ذلک ب ما َق َّد مت أیدیکم و َّأن َ
َ
.
للعبید » (آل عمران)182 -181 :
الله لیس ِب ظال ٍم
نقول ذوقوا
ِ
ِ
ِ
به این خاطر است که پژوهشگران نقش تقابل را فراتر از نقش بالغی آن می دانند و می گویند« :تقابل تضادی
در متن قرآن تنها شکلی نیست بلکه ساختاری زیباشناختی است که با دیگر ابزارهای متن در رسیدن به اهداف
واالی آن در تعامل است  .تقابل تضادی در نص قرآنی حس زیباشناختی انسان را برمی انگیزد و او را به تفکر
دربار ۀ نقش ها و اسرار آن وامی دارد» (خرقانی.)334 :1392 ،
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گرایش به دنیا ،حیله گری و ستمگری کافران ،جز عذاب الهی و نابودی آن ها چیزی برایشان به دنبال نخواهد
ُ
َّ َّ َ َ َ َ ُ
ُ
الله شیئا و أولئک أصحاب
داشت؛ چراکه خداوند می فرماید« :إن ال ذین ک ف روا ل ن ت ِ
غن ی عنهم أموال هم و الأوالد هم ِم ن ِ
َ
ّ
.
الن ار هم فیها خالدون » (آل عمران)116 :
در چندین آیه در این سوره ،خداوند به مقایسه سرنوشتهای این دو گروه میپردازد و به مسلمانان تأکید و سفارش
می کند که فریب زندگی کافران را در دنیا نخورند و به سرنوشت نیک مؤمنان متقی توجه کنند و برای به دست آوردن
ُ َّ َّ َ َّ
ُ َ َّ
َ
َ ُ َ َّ َ َ ُّ ُ ّ َ َ َ ُ
َ ٌ ٌ َّ
ذین اتقوا
المهاد لکن ال
آن تالش کنند ،لذا میفرماید« :ال یغرنک تقلب الذین کفروا فی ِالب ِ
الد .متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و ِبئس ِ
َ
َّ َ َ ّ ٌ َ
َ
خالدین فیها ُن ُزال من عند الله و ما عند الله ٌ
ُ
خیر لألبرار» (آلعمران.)198 – 197 :
األنهار
حتها
ت
ِ ِ ِ
ِ
جری ِمن ت ِ
ربهم لهم جنات ِ
هدف همة این تقابل سازی ها این بوده که مؤمنان حقیقت کافران را از نظر فکری ،رفتاری و سرنوشتی

بشناسند و از همانندی و پیروی آنان در این زمینه پرهیز کنند و بر ایمان خود پایداری کنند ،تا جاودانه در
بهشت و رحمت خداوند جای گیرند و در درگاه پروردگارشان رو سفید ظاهر گردند چیزی که آیات زیر نیز بر
َ
ّ
َ
ٌ َ َ ُّ
ٌ
کال ذین َت ّفرقوا و اختلفوا م ن بعد ما جاءهم ِّ
ٌ
وجوه
یوم ت َبی ض
عذاب عظیم .
البی نات و أولئک ل هم
آن تأکی ددارند« :و ال ت کونوا
ِ
ِ
ّ
ُ ُ
َ ُ
َ
ُ ُ َ ُ َ
ُ
ّ
وق وا َ
الع َ
رون و ّأم ا ّال َ
فأم ا ّال َ
وجوه ّ
و َت َ
ٌ
ذین ابیض ت
ذاب ِب ما ک نت م ت کف
إیمان کم فذ
وجوه هم أک فرت م بعد
اسود ت
ذین
سو ُّد
ِ
ُ ُ ُ
ُ
َ
ُ ُ
آیات الله َن تلوها علیک ب ّ
َ
َ
لعالمین »(آل عمران:
الله ُی رید ظ لما ِل
الحق و ما
حمة الله هم فیها خالدون تلک
و جوه هم ففی ر ِ
ِ
.)108 – 105
آیات فوق با تقابل سازی و به زیبایی ،هدف خداوند ،پیامد و سرنوشت دو گروه مؤمن و کافر را در آخرت
تبیین و هرگونه ستم را از جانب او به آن ها نفی می کند .با اندکی ژرفکاوی در عمق زیباشناسی این تقابلها
متوجه می شویم که این تقابلسازی ها در کنار دیگر تقابل ها  ،عالوه بر ایجاد زیبایی ظاهر که در موازنه سازی و
با چیدن واژگان متضاد همچون ایمان و کفر ،عذاب و رحمت ،تَبیَضُّ وجوهٌ و تَسوَ دُّ وجوهٌ و غیره صورت
گرفته ،باعث زیبایی باطنی نیز شده که در ن هفتگی معانی فراوان و ارزش ها ی اخالقی و عقالنی نمود پیداکرده و
متن سورهی آل عمران را به یک متن متعالی و باز تبدیل کرده که در هر مکان و زمانی قابل استفاده است و باعث
تربیت فرد و جامعه و رفعت انسان ها می گردد .کشف و درک این معانی نهفته و زیبایی های آن ها ،چیزی است
که به بصیرت و توجه نیاز دارد و با کشف و درک آن ها ،شادی و سرور در جان انسان برانگیخته میشود ،یا
احساس بیم و هراس از سرنوشتی هولناک تمام جان او را فرامی گیرد .بر این اساس ،غزّالی زیبایی را به دو نوع
تقسیم می کرد و می گفت« :زیبایی به زیبایی تصویر ظاهر تقسیم می شود که با چشم سر درک می شود و به
زیبایی تصویر درونی که به چشم دل و نور بصیرت قابل درک است .قسم ا وّل را کودکان هم درک می کنند ،ولی
دوّمی به خردمندان اختصاص دارد و کسانی که تنها از ظاهر دنیا آگاهند ،با آن ها مشارکت ندارند ،هر زیبایی نزد
درک کننده ی زیبایی ،محبوب و دوست داشتنی است» ( .)267 : 1399
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نتیجه
از آنچه در این نوشتار گفته شد به این نتیجه می رسیم که سوره ی آل عمران هر چند آیات آن اسباب نزول
متعدد دارند و برحسب وقایع مختلف نازل شده اند ،اما تمام آیات آن وحدت ساختاری و وحدت موضوعی
دارند .بررسی آیات این سوره از نظر ساختاری و پیوند معنایی این واقعیت را آشکار می سازد که یکی از
بارزترین و مؤثرترین ابزارها و سازوکار های زبانی و بالغی که باعث این وحدت ساختاری و وحدت موضوعی
شده ،تقابل سازی جلوه های قیومیت خداوند در هستی و تبیین صفات و ویژگی های متضاد مؤمنان و کافران
می باشد که در بسیاری از آیات این سوره نمود آشکار دارد.
زیبایی برخاسته از کاربرد این تقابل سازی صفات متضاد که به صورت نظام مند در برابر یکدیگر چیده شدهاند،
به صورتهای زیرنمایان شده است:
. 1تقابل الفاظ متضاد از جهت ساختاری ،هم نغمه و موسیقی درونی و هم یکنواختی موسیقایی و هم آوایی را در
فاصله های آیات این سوره ایجاد کرده که در رساندن معنا به جان مخاطب و تأثیر بر وجدان و عقل او نقش
مهمی ایفا کرده است.
 .2تبیین صفات خداوند به صورت تقابل سازی باعث ارائهی تعریف جامع و ک املی از خداوند یکتا در این سوره
شده و تسلط همه جانب ة او بر امور هستی از ازل تا ابد را اثبات کرده و به نفی همة خدایان ادّعایی کافران
پرداخته است.
 . 3سخن از مؤمنان به خدای یکتا و کافران به او در این سوره ،به طور طبیعی باعث شده که تقابل های تضادی
فراوانی رخ ن مایند و در پس آن ها مفاهیم معرفتی پنهان و آشکار بسیاری به وجود آیند که همگی با هنر تقابل -
سازی به هم پیوند خورده و وحدت موضوعی سوره را باعث شدهاند.
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