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  21/03/1392 :تاریخ پذیرش        09/10/1391: تاریخ دریافت
  

  :چکیده
کاررفتـه در قـرآن کـریم آنچنـان     هاي زیباي ادبی و ساختارهاي گوناگون زبانی و موسیقایی بـه تکنیک

از دریاي اي متفاوت به آن نگریست و توان از زاویهآور است که در هر زمان میمسحورکننده و شگفت
هایی است گرایان و ساختارگرایان به متن ازجمله روشرویکرد شکل. اي نوشیدهاي آن چند قطرهشگفتی
. هاي لفظی و معنوي قرآن کریم، یاري رساندتواند به ما در شناخت برخی ابعاد گوناگون زیباییکه می

ها با محتواي این ررسی ارتباط آني تکویر و بي مبارکههدف این مقاله، تحلیل فرم و ساختار در سوره
تحلیل و  ،ها با محتواسوره است و به همین منظور، ساختارهاي زبانی و موسیقایی این سوره و ارتباط آن

  .بررسی و ساختار موسیقایی در قالب نمودارهاي خطی و ستونی به تصویر کشیده شده است
این سوره بر طبـق اصـول و مبـانی     شده دردهد که موضوعات مطرحنتایج این پژوهش، نشان می
چینی براي بیان ي مقدمهي نخست سوره به منزلهاي که چهارده آیهگونههماهنگ و منسجمی بیان شده به

صورت توازن آوایی، واژگانی و نحوي به ویژه در سازي بهبرجسته. موضوعات بخش دوم این سوره است
ي گسترده از تکنیک تکرار در سطح حروف و استفاده ساختار منظم نحوي،. بخش اول کامالً مشهود است

ي سوره. واژگان و موسیقی حروف و واژگان، همگی در خدمت اهداف تربیتی و دینی این سوره قرار دارند
ي اجزا و عناصر آن ي تکویر، ساختارهاي زبانی وموسیقایی هدفمند، منظم و منسجمی دارد که همهمبارکه

  .اندکار گرفته شدهنگ با محتوا و اهداف تربیتی و دینی قرآن کریم بهمتناسب با یکدیگر و هماه
  

  .ي تکویر، فرم، ساختارقرآن کریم، نقد ادبی، سوره: ها کلیدواژه
  

  مقدمه .1
هـدف  . گرایی در اوایل قرن بیستم میالدي، انقالبی در مطالعات ادبی به وجود آوردندنقد شکل
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و پیروان آن، متن ادبی را داراي وحدت و انسجامی  این رویکرد، کشف جوهر ادبی متن است
دانند و معتقدند اثر ادبی، بیانگر نظام عناصر وابسته به یکدیگر مند و ساختاري یکپارچه مینظام
آیـد؛  شـمار مـی  ي هر عنصر با دیگر عناصر، کارکرد آن در چارچوب نظام اثـر بـه  رابطه. است

گرایانـه بـه   همین نگـرش کلـی  . گرایانه به متن داشتیبنابراین در بررسی هر متن باید نگاه کل
ي خـود بـه   ساختارگرایی در مفهوم گسترده. تر در ساختارگرایی، تجلی یافتیافتهشکلی کمال

پردازد که در یک مجموعه قرار ي اجزا و عناصري میي بافت، روابط و سامانهبررسی و مطالعه
هـاي انسـانی و   ي پدیـده اط هستند؛ بنـابراین همـه  دارند و با یکدیگر و با کل مجموعه در ارتب

و  31: 1377علـوي مقـدم،   (توان در این چارچوب، بررسی کرد فرهنگی مانند زبان و جامعه را می
کـه چنددهـه بـه دسـت      ،گرایـان روس بسیاري از دستاوردهاي شـکل . )278: 1376و ویلفرد،  32

رو ازایـن  ؛)32: 1377اخالقـی،  (شد احیا توسط ساختارگرایان بار دیگر ، فراموشی سپرده شده بود
  .گرایانی روس جستجو کردهاي شکلنظري ساختارگرایان را باید در دیدگاه يترین پیشینهمهم

مفهوم ساختار ازجمله مفاهیمی است که در قرن بیستم در صـدر توجـه اکثـر مطالعـات و     
شناسـی،  شناسـی، زبـان  شناسـی، جامعـه  د روانهاي گوناگون علوم انسانی ماننتحقیقات شاخه

هاي شناسی به سایر شاخهاقتصاد و غیره قرار داشته و از جایگاه نخستین خود یعنی دانش زبان
 ،نظـام  يساختارگرایی، ایـده  يدر کنه ایده. )505 -447: 2007فضل، (علوم انسانی راه یافته است 

 ،م کلمات، با مفهوم نظاماجمله گرفته تا کل نظکتوان دید که هر واحد ادبی از تمی. جاي دارد
تـوان مطالعـه کـرد و    مند را مـی روابط ایجادشده بین هریک از این واحدهاي نظام. ارتباط دارد

  .)27و  26: 1383اسکولز، ( ساختارگرایانه خواهد بوداي ین مطالعهچن
اسـت؛ یعنـی ارتبـاط    ي اثر با یکـدیگر  دهندهي روابط عناصر تشکیلساختار، حاصل کلیه«

گیرند و به اثر، ي عناصر اثر ادبی و هنري که تمامیت و کلیت آن اثر را دربر میذاتی میان همه
ي عبارت دیگر، ساختار پیوندي یکپارچه و منسجم میان همـه دهند؛ بهانسجام و یکپارچگی می

ي عناصر ادبی کارگیري همهعناصر ادبی و هنري است که شاعر، نویسنده و هنرمند، آن را با به
ي اجزا و عناصري که در ارتباط با یکـدیگر و  همه. آوردو هنري به طرزي هنرمندانه، پدید می

یک از این اجزا، معنایی ندارند، ساختار نامیده تر قرار دارند و بدون هیچبا کلیت ساختی بزرگ
ي این اجزا و ر دارند و مجموعهاین اجزا و عناصر در پیوندي تنگاتنگ با یکدیگر قرا. شوندمی

  )186: 1377مقدم، علوي(» سازدعناصر است که کلیتی مرتبط و منسجم می
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یک کل است که از مجمـوع   ،این سیستم. یک نظام و یا سیستم است ،هر ساختاربنابراین 
بـا   ،ایـن کـل  . دهـد مناسبات و روابطی این اجزا را به هم پیوند مـی  واجزا تشکیل شده است 

هـر  . همه در جهـت ایـن هـدف هسـتند     ،آن يشود و مناسبات و اجزاایجاد می ،ی خاصهدف
. عناصـر سـاختار، قـوانین و مناسـبات سـاختار     : اساسی اسـتوار اسـت   يساختار بر دو شالوده

  .)60و  59: 1378محمدي، (
ي ها با محتواي سـوره در این مقاله، تالش شده ساختارهاي زبانی و موسیقایی و ارتباط آن

  :ها پاسخ دهدتکویر تحلیل شود و تا حد امکان در قالب نمودار به نمایش درآید و به این پرسش
هـا بـا   هایی دارند و ارتبـاط آن ي تکویر چه ویژگیساختارهاي زبانی و موسیقایی در سوره. 1

  محتواي سوره چگونه است؟
  را شکل داده است؟ هاي ادبی موجود در این سورهچه عناصر و عوامل ساختاري، زیبایی. 2
این ساختارها چه نوع پیوندهایی با هم دارند و تا چه انـدازه در خـدمت محتـوا و اهـداف     . 3

  اند؟تربیتی و دینی این سوره قرار گرفته
  
  هاي تحقیقفرضیه .2
ساختارهاي زبانی و موسیقایی در این سـوره، اجزایـی منسـجم و هماهنـگ دارنـد کـه در       . 1

  .البته ساختار موسیقایی، نقش بارزتري در این زمینه دارد. ر دارندخدمت محتواي سوره قرا
کارگیري افعال، تـوازن آوایـی و واژگـانی، سـاختارهاي مـنظم      ي گزینش کلمات و بهنحوه. 2

ي گسترده از تکنیک تکرار، ضرباهنگ کالم متناسب بـا حـال و مقـام ازجملـه     نحوي، استفاده
  .روندشمار میادبی در این سوره به هايي زیباییوجود آورندهعوامل به

منظور تحقق اهداف دینی این طور هماهنگ بهاین ساختارها در ارتباط کامل با یکدیگر و به. 3
هاي قیامت، توجه دادن به نقش و اهمیت عملکرد هر سوره قرار دارند؛ اهدافی مانند بیان نشانه

  .ر جهانی بودن پیام وحیانسان در تعیین سرنوشت خود در جهان آخرت و تأکید ب
  
  ي تحقیقپیشینه .3

ي این سطور انجام داده، موضوع این مقاله، تاکنون در قالـب  براساس جستجوهایی که نویسنده
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ي بررسی آیات مطالعاتی که در زمینه. پژوهش مستقلی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است
ساختارگرایی، مباحث آواشناسی و موسیقایی انجام گرایی، هاي شکلقرآن کریم بر مبناي نظریه

تـوان بـه   اند که میهایی از قرآن کریم را مدنظر قرار دادهصورت کلی بخشاند، عمدتاً بهگرفته
: نوشته شده است) س(نامه، اشاره کرد که در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهراسه پایان

هاي ادبی و موسیقایی جزء سی قرآن جلوه«د با عنوان در پژوهش خو) 1385(البنین خالقیان ام
شناختی حروف مانند هاي زبانطور کلی به بررسی تأثیر ویژگیبه» ...ي فارسیدر چهار ترجمه

نـرگس شـکوریان نیـز     .در معانی کلمـات پرداختـه اسـت   ... صفات، مخارج، ادغام و ابدال و
علـی معـانی آیـات اإلنـذار و التبشـیر، الجـزء        تأثیر الصـوت «با عنوان اي نامهدر پایان) 1388(

ام پرداختـه  به بررسی تأثیر صفات حروف در آیات انذار و تبشیر جـزء سـی  » الثالثون نموذجا
ي تکویر در دو صفحه و دو جدول از نظر سوره 28و27،26،14،9در این اثر، تنها آیات . است

قوت، متناسب با معـانی انـذار   صفات اصلی و فرعی بررسی شده و نشان داده شده که صفات 
بـا  ) 1389(پـور  ي الهام عارفینامهپایان. کار رفته استدر این آیات، بیشتر از صفات ضعف به

بـه بررسـی   » ي الحاقـه ي سـاختارگرایی بـا تأکیـد بـر سـوره     آیات قیامت از منظر نظریـه «نام 
  .ي الحاقه اختصاص یافته استي سورهساختارگرایانه

جهـانگیر امیـري   : توان به این موارد اشاره کـرد پژوهشی داخلی نیز می -در مقاالت علمی
هـا و تبیـین   ي خود به بررسی چگونگی هماهنگی موسیقی الفاظ با معانی آندر مقاله) 1386(

ي هاي متعددي ذکـر کـرده کـه سـوره    تأثیر نظم آهنگ واژگان در مفاهیم آیات پرداخته و مثال
، 7ي ي تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شـماره ي دیگر در مجلهمقاله. ها نیستتکویر، جزء آن

فـام و  ي بتول مشکیننوشته» موسیقی الفاظ قرآن و تأثیر آن بر معنابخشی واژگان«با نام  1386
البنین خالقیان بیـان شـده   ي امنامهالبنین خالقیان شامل همان مباحث اصلی است که در پایانام

ي این مقاله، مـورد  طور مستقل و به شیوهي تکویر بهموارد یادشده، سورهدر هیچ کدام از . بود
  .بررسی و تحلیل قرار نگرفته است

  
  روش کار در این مقاله .4

ها بوده است، نه صـورت مکتـوب؛   ها صورت ملفوظ آندر این پژوهش، معیار بررسی مصوت



  هومن ناظمیان                     ي تکویر مبارکهي  پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره

101 

گونـه  اند، نـه آن د، تقطیع شدهشونگونه که هنگام خواندن شنیده مییعنی حروف و واژگان، آن
ي تکـویر بـه ایـن ترتیـب بـه      ي مبارکـه ي اول سورهعنوان مثال، سه آیهشوند؛ بهکه نوشته می

  )هابدون در نظر گرفتن صامت( .ي خود تقطیع شده استدهندههاي تشکیلمصوت
  

      ت  ر  و  و  ك  س  م  ش  ش  ذ  إ  1
  ت  ر  د  ك  ن  م  و  ج  ن  ن  ذ  إ  و  و
  ت  ر  ي  ي  س  ل  ا  ب  ج  ل  ذ  إ  و  3

  

دهنـده در قالـب جـداول    هـاي تشـکیل  هـا و مصـوت  ي آیات به صامتپس از تقطیع جداگانه
هاي گوناگون مانند صفات جهر، همـس، شـدت، رخـوت، قلقلـه،     ها از جنبهمصوت. گوناگون

ي هاي کوتاه و بلند هم از جنبهها و صامتها، تکرار و فراوانی آناستعال و استفال، نوع مصوت
دسـت آمـده در   ي تکویر مورد بررسی قرار گرفت و نتـایج بـه  ها در سورهفراوانی و توزیع آن

  .قالب نمودارهاي ستونی یا خطی به نمایش درآمد
  
  ساختار زبانی .5
  سازيفرایند برجسته .5-1

آورد کـه صـورتگرایان بـه آن    وجـود مـی  چگونگی انتخاب و چیدمان واژگان، فراینـدي را بـه  
دهد چگونه برخی متـون بـا اینکـه از همـان     این فرایند به ما نشان می. گویندمی سازيبرجسته

هایی دارنـد کـه   وجود آمده، ویژگیها بهاند که سایر تولیدات زبانی از آنعناصري تشکیل شده
سازد؛ بنابراین برجسته شدن عناصر زبانی، موسیقایی و معنایی در ها را متمایز و برجسته میآن

ـ  یکـی از شـگردهاي   . )82: 1377مقـدم،  علـوي (کنـد  ر ادبـی، نقشـی کلیـدي ایفـا مـی     پیدایش اث
عبارت دیگـر،  افزایی است؛ یعنی افزودن بر قواعد زبان عادي و هنجار؛ بهسازي، قاعده برجسته

صفوي، (شود افزایی مجموعه شگردهایی است که از طریق فرایند تکرار کالمی حاصل میقاعده
ي حاصـل از ایـن   افزایـی و نتیجـه  ي قاعدهمسئله. )104 -101: 1377مقدم، علويو  159و  40: 1383

بـه اعتقـاد رومـن    . بار از سوي رومن یاکوبسن مطـرح شـده اسـت   فرایند یعنی توازن، نخستین
ترین مفهوم که ایـن تـوازن از   جز توازن در وسیعافزایی چیزي نیست بهیاکوبسن، فرایند قاعده
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البته باید توجه داشت که در هر الگوي . )150: 1383صـفوي،  (آید دست میطریق تکرار کالمی به
متوازن در کنار ضریبی از تشابه باید ضریبی از تباین نیز وجود داشته باشـد تـا تکـرار، ارزش    

این تـوازن در سـه سـطح تـوازن آوایـی،      . )159همان، (ي مکانیکی پیدا نکند ادبی داشته و جنبه
  .شودمیواژگانی و نحوي بررسی 

هرچند در بالغت سنتی، مبحث تکرار، هم در مبحث عیوب مخل فصاحت در علم معـانی  
طـور کلـی از منظـر    و هم در مبحث اطناب در علم بیان، مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، بـه     

  )122: 1384فرد، کریمی(شناسی مورد توجه قدما نبوده است  زیبایی
  
  توازن واژگانی .5-1-1

بخـش اول  : ي تکویر را به دو بخش، تقسیم کردتوان سورهتر اشاره شد، میطور که پیشهمان
نخسـت بـه آیـات بخـش اول توجـه      . تا پایان سوره 15ي و بخش دوم از آیه 14 -1ي از آیه

  .کنیم می
  

  سئلَت  املوؤدة  و اذا  .8  کُورت  الشمس  اذا  .1
  قُتلت  ذَنبٍ  بأي  .9  انکَدرت  النجوم  و اذا  .2
  نشرت  الصحف  و اذا  .10  سريت  الجبالُ  و اذا  .3
  کُشطَت  السماء  و اذا  .11  عطلَت  العشار  و اذا  .4
  سعرت  اجلحيم  و اذا  .12  حشرت  الوحوش  و اذا  .5
  أزلفَت  اجلَنةُ  و اذا  .13  سجرت  البِحار  و اذا  .6
  أحضرت  نفس ما  علمت  .14  زوجت  النفوس  و اذا  .7
  

بنـدي  ي نحـوي و سـاختار جملـه   بینیم در این بخش با نظم خاصی از جنبـه گونه که میهمان
افزایـی  تر اشاره شد، حاصل فرایند قاعـده طور که پیشمواجهیم؛ یعنی با نوعی توازن که همان

بـا  آوایی مواجه هستیم، هم حروفی و همدر این آیات، ما هم با توازن آوایی به شکل هم. است
توازن واژگانی به شکل تکرار واژه و هم با توازن نحوي بـه شـکل تکـرار سـاختارهاي مـنظم      

  .دستوري
بندي واحدي دارند که از سه واژه تشکیل شده از این چهارده آیه، دوازده آیه، ساختار جمله
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کـه   هایی طبیعی هستنداز این دوازده واژه، هفت کلمه، اسامی پدیده). فعل+ اسم + إذا : (است
شمس، نجوم، جبال، عشـار،  : ها ارتباط تنگاتنگی داشتویژه در عصر نزول قرآن با آنانسان به

و صـحف و دو واژه بـا    مـوؤدة نفـوس،  : سه واژه با انسان مرتبط اسـت . وحوش، بحار، سماء
  ... .جنۀجحیم و : سرنوشت انسان در جهان پس از مرگ در ارتباط است

) إذا. (مرتبه تکـرار شـده اسـت    12آیه،  14شود که در طی شروع می) إذا(ي سوره با واژه
  .)261و  260: 2حسن، ج (رود کار میالوقوع بهاي است که براي شرط محققادات ظرفیه و شرطیه

صورت مجهول فقط در که نخستین فعل نخستین آیه در این سوره است، به) کُورت(فعل 
صورت نیز به 5ي ي زمر آیهي مبارکهمرتبه نیز در سورهکار رفته و یک ي مبارکه بههمین سوره

﴿کار برده شده معلوم به                     

                     ﴾ ؛ یعنی در سراسر قرآن
انتخاب این فعل، . هاي مکی هستندکریم فقط دو مرتبه که هر دو سوره تکویر و زمر از سوره
: ي تکویر درهم پیچیدن عمامه استکامالً با اهداف سوره منطبق است؛ زیرا یکی از معانی واژه

»الشمس ترالعمامۀ: و کُو کما تُلَف ها و لُفضوء عمت اضمحلت و : و قال مجاهد... جرکُو
  .)156: 5منظور، ج ابن(» ذهبت

شوند که از میان این چهـارده فعـل، دوازده مـورد مجهـول     هر چهارده آیه به فعل ختم می
است  زمان تمام افعال، ماضی). أحضرت(و یک مورد متعدي ) انکدرت(است، یک مورد الزم 

استفاده از افعـال مجهـول   . رسندبه پایان می) َ ت_(اند که با واج کار رفتهاي بهو همه در صیغه
کند و در کتاب خود از آن با عنوان اسـتغنا از  الشاطی نیز به آن اشاره میاي است که بنتپدیده

کنـد یکـی از   یکار رفتـه و تصـریح مـ   کند که در آیات مربوط به قیامت، فراوان بهفاعل یاد می
نظـر از فاعـل   ي مورد اشاره، صرفهاي این نوع استعمال، توجه دادن به واقعهترین داللت مهم

  .)243 -240: الشاطی، التابنت(است 
تفخیم و تعظـیم؛  . 1: اند، عبارت است ازاغراضی که علماي بالغت براي حذف، ذکر کرده

. )204: 1992ابوزید، (ایجاد سجع . 4 صار؛ایجاز و اخت. 3 ایجاد لذت ناشی از کشف محذوف؛. 2
هـا و  اإلعجاز در باب حذف، مطرح کرده بـه انگیـزه  عبدالقاهر جرجانی در مبحثی که در دالئل

منظـور جلـب توجـه مخاطـب     کند حذف مفعول، بهپردازد و تأکید میدالیل حذف مفعول می
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ي ایـن  همـه . )189: 2003الجرجـانی،  (شـود  نسبت به اثبات روي دادن فعل براي فاعل انجام مـی 
  .خوردي تکویر به چشم میاغراض در سوره

  
  توازن نحوي .5-1-2

عنوان مثال اگر خداوند متعال ساختار این جمالت نیز کامالً با اهداف سوره، هماهنگی دارد؛ به
: مـثالً فرمود مفهوم تاریک شدن و درهم پیچیدن خورشید را با فعل معلوم و ذکر فاعل بیان می

گـاه  هـیچ ... یا مثالً با فعلی به جز تکویر مانند یطفـئ ضَـوها    إن اهللا یکور الشمس یوم القیامۀ
 -و -ك(ي کارگیري فعـل از ریشـه  به. شدتأثیري که این ساختار بر مخاطب دارد، حاصل نمی

ژگان و پرهیز مقدمه و استفاده از حداقل واي مجهول، بیان بی، حذف فاعل، استفاده از صیغه)ر
کار بردن همین ساختار و تکرار ادات إذا، ریتم تنـد  از اطناب و تفصیل و در آیات بعدي نیز به

جمالت همه و همه در ایجاد جو روانی ترس، اضطراب، جلـب توجـه مخاطـب بـه اهمیـت      
کارگیري فعل مجهول و زمـان ماضـی   به این ترتیب، به. موضوع، نقش بسزایی ایفا کرده است

بیان وقایع هولناکی که قرار است در آینده رخ دهد، بر عظمت و قطعیت آن وقایع داللت براي 
  .کندمی
  
  ساختار موسیقایی .6

نشینی هم. کنندمنتقدان صورتگرا بر نقش و اهمیت واژه در پیدایش ادبیت متن، بسیار تأکید می
آهنـگ درونـی   . آوردوجود میهاست که متون زیباي ادبی را بهها، نظام آوایی و معنایی آنواژه
آورد کـه فضـا را بـراي رشـد و     ها، ساختار موسیقایی را به وجود مـی ها و نظام آوایی آنواژه

  .)73: 1377مقدم، علوي(سازد بالندگی واژه آماده می
ي ساختار موسـیقایی در ایـن سـوره، تکـرار اسـت و      یکی از بارزترین عوامل پدیدآورنده

ي هفـتم و  جز آیـه که به) إذا(ي این سوره است؛ یعنی رار نخستین واژهنخستین جنبه از آن، تک
همچنین تکرار حـرف  . چهاردهم در ابتداي سایر آیات این بخش تکرار شده یعنی دوازه مرتبه

اي کـه  گونـه ي دوم تا هفتم، واژگان میانی، مصوت بلنـد دارنـد؛ بـه   از آیه. یازده مرتبه) و(ربط 
مصوت کوتاه، آغاز، با مصوت بلند واژگان میانی به اوج و دوبـاره بـا    هنگام تالوت، هر آیه با
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مانند را در ذهـن، تـداعی   رسد که این ترتیب آوایی حرکتی موجهاي کوتاه به پایان میمصوت
شوند که حرفـی مهمـوس   ختم می) ت(فواصل آیات در این بخش، همگی به مصوت . کندمی

  .انفجاري و داراي صفت شدت است
تـوان بـه دو   شـود، مـی  ي پانزدهم آغاز مـی ي تکویر را که از آیهي مبارکهم سورهبخش دو

  .تا پایان سوره 19ي و از آیه 18 -15ي از آیه. تر تقسیم کردقسمت کوچک
﴿                           ﴾  

پیش از هر عنصر آوایی دیگر، خودنمایی ) س(حروفی مصوت در این چهار آیه، هم
توان این بخش را واسطه و پلی میان قسمت قبلی و قسمت بعدي بدانیم؛ زیرا پس می. کند می

شده ترین اجرام آسمانی شناختهاي که در آن زمان، مهماز چهار بار سوگند به پنج سیاره
و زمخشري، ج  217: 20، ج 1417طباطبایی، (زحل، مشتري، مریخ، زهره و عطارد : شدندمحسوب می

شود که پاسخ به یکی از بیان می 19ي جواب قسم در آیه. )677: 10و طبرسی، ج  711و  710: 4
 ﴿: هاستریشخندهاي کافران و اتهامات آن            ﴾  

انـدك  هاي بلند، اندكمصوت. شودتدریج، کُند میبه بعد، ضرباهنگ کلمات به 15ي از آیه
هاي کوتاه و نوع ي مصوتیابند و برخالف قسمت نخستین سوره، که کثرت و غلبهافزایش می

 تـر، افـزایش تـدریجی   هـاي طـوالنی  بخشید، با جملـه بندي آیات ریتمی تند به کالم میجمله
ي پایانی سوره به اوج خود هاي بلند و آرام شدن حال و هواي کالم مواجهیم که در آیهمصوت

شـده در دو بخـش   این نوع ضرباهنگ و موسیقی کالم با حال و هواي مطالب مطـرح . رسدمی
ازجمله نکات قابل تأمل، فواصـل  . خوانی و هماهنگی داردي تکویر کامالً هماول و دوم سوره

یابیم که فواصل آیات ي هر آیه دقت کنیم، درمیاگر به آخرین واژه. ن قسمت استآیات در ای
  :هاي بلند و همچنین هجاهاي بلند ختم شده استدر این بخش به مصوت

. 27 تـذهبون . 26 رجـیم . 25 ضـنین . 24 مبین. 23 مجنون. 22 أمین. 21 مکین. 20 کریم. 19
  .عالمین. 29 یستقیم. 28 عالمین

آیات، شاهد ارزش موسیقایی فواصل آیات هستیم که به حـروف مـد و لـین خـتم     در این 
سازد کار رفته و زمینه را براي وقف و سکوت، مهیا میشوند که این نوع در قرآن، فراوان به می

  )353: 1992ابوزید، (و تأثیر روانی بسزایی بر مخاطب دارد 
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  )حروفیهم(ها تکرار صامت .6-1
هایی کـه در کـل سـوره،    یکی تعداد صامت: توان از دو جنبه بررسی کردمیها را تکرار صامت

در . هـا در هـر آیـه   بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده است و دوم، دفعات تکرار صامت
 37) ن(مرتبـه،   42) ل(هـا صـامت   کار رفته که در میان آنصامت به 418ي مبارکه، این سوره

مرتبه بیشترین تکـرار را بـه خـود     29) و(مرتبه، و  29) ر(مرتبه،  30) م(مرتبه،  34) أ(مرتبه، 
ي ایـن شـش صـامت در صـفت جهـر و اسـتفال       جالب اینجاست که همـه . انداختصاص داده

همزه، داراي صفت . بین شدت و رخوت هستند) ن(و ) م(، )ل(، )ر(چهار صامت . اندمشترك
  )191 -189: 1999و قدور،  283 -281: 2002الصالح، (. داراي صفت رخوت است) و(شدت و 

  

  
  

  
  ي تکویرها در سورهتکرار صامت )1(نمودار 

  

، همـزه،  29ي در آیه. کنیمها اکتفا میبه این نمونه. شودحروفی دیده میي همآیه، آرایه 12در 
 ﴿: چهار مرتبه تکرار شده                         ﴾ . تکرار این صامت که دو

صفت جهر و شدت دارد، کامالً با پیام آیه و حـال و هـواي آن، مطابقـت دارد؛ زیـرا یکـی از      
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توانـد بیـرون از   ي بشـر نمـی  ي تکویر، بیان این نکته است کـه اراده هاي سورهترین پیاماصلی
ز صـفات جهـر و   ي مهم در فضاي موسـیقایی، ناشـی ا  این نکته. ي خدا باشدي ارادهمحدوده

  .شدت، تأثیر بیشتري بر مخاطب دارد
 ﴿: پنج بار تکرار شده) ل(، 27ي در آیه      ﴾ صفت جهر در صامت الم ،

با پنج مرتبه تکرار، کامالً در خدمت ایجاد حال و هواي متناسب با محتواي آیه قرار دارد و 
ي کند که این سخنان، چیزي جز یادآوري براي همهجلب میتوجه شنونده را به این نکته 

 ﴿: سه بار تکرار شده است) ن(، صامت 20و  19در آیات . مردم جهان، نیست   

 ﴾، ﴿        ﴾ . ،این صامت، مجهور و از نظر صفت شدت و رخوت
) م(صامت  28و  21در آیات . بینابین است و تکرار آن، کامالً در خدمت اهداف آیه قرار دارد

﴿: چهار مرتبه تکرار شده    ﴾ ،﴿       ﴾ . از نظر ) م(صامت
در این دو آیه هم، صفت جهر با شدت . است) ن(صامت  صفات جهر، شدت و رخوت مانند

  .کندرسد و فضایی متناسب با محتواي آیات در ذهن مخاطب ایجاد میبیشتري به گوش می
  
  صفات حروف .6-2

ترین صفات حـروف،  ي برخی از مهمکاررفته در این سوره را از جنبهدر این بخش، حروف به
جهر، همس، شدت، : اند ازمقاله، بررسی شده است، عبارتصفاتی که در این : کنیمبررسی می

  .رخوت، بین شدت و رخوت، استعالء، استفال و قلقله
  

  
  نمودار خطی توزیع فراوانی حروف مجهور و مهموس )2(نمودار 

0

20

40

60

80

100

1234567891011121314151617181920212223242526272829

همس جهر



  1392 تابستان. 27شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

108 

بینیم، روند توزیع فراوانی صفت جهر و همس در سراسر سوره، طور که در نمودار میهمان
طوري که حروف مجهوره موجی دارد و داراي فراز و فرود است؛ بهیکسان نیست و حرکتی 

 24ي این فراوانی در آیه. خوردبیشتر به چشم می 27و  24، 21، 17و  16، 9، 4، 3، 2در آیات 
﴿      ﴾ دارد رسد که در آن خداوند عالم با تأکید اعالم میبه اوج خود می

 26و  18 ،10 ،5 ،1حروف مهموسه در آیات . در بیان وحی، بخل نمیورزد) ص(اکرمرسول 
﴿ 18ي بیشتر وجود دارد که این ویژگی در آیه     ﴾ رسدبه اوج خود می .

شود، ي بعد، که توصیف جبرئیل به عنوان وحی آغاز میي مهم اینجاست که دقیقاً در آیه نکته
ارتباط معنایی این دو بخش و هماهنگی موسیقی کالم . حروف مجهور، صعودي استنمودار 

با آن، بسیار قابل تأمل است؛ گویی خداوند عالم براي بیان حقیقت وحی و رفع هرگونه شبهه 
، با خلق فضاي موسیقایی ناشی 18ي و تردید، پس از فضاي آرام ناشی از حروف مهموس آیه

﴿کند جواب قسم، آشکارا اعالم می از حروف مجهور و در قالب      ﴾  
  

  
  نمایش ستونی توزیع فراوانی صفات حروف )3(نمودار 

  

شده در این مقاله، صفات جهر، استفال و انفتاح، بیشترین فراوانـی را در  از میان صفات بررسی
با توجه به اینکه موسیقی ناشی از صفات انفتاح و جهر، بروز و شدت بیشتري . این سوره دارد

با هم تطابق دارند، فراوانی این صفات در % 76و صفات انفتاح و استفال  )151: السعران، التا(دارد 
وضوح و شدت در موسـیقی الفـاظ در راسـتاي    . هنگی کامل با مفاهیم آن دارداین سوره، هما

  .اهداف تربیتی این سوره قرار دارد
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  نمایش خطی توزیع صفات شدت، رخوت و بین شدت و رخوت )4(نمودار 

  

ویژه ي تکویر، بهبرخالف انتظار و با وجود ریتم تند و حال و هواي شدیداللحن محتواي سوره
بینیم صفات شدت، رخوت و بین شدت و رخوت، نوسان ي اول آن، میآیه در چهارده

خورد؛ صفت شدت در طور کلی، بیشتر از شدت به چشم میشدیدي دارند و صفت رخوت به
﴿ 9و  8آیات        ﴾، ﴿     ﴾ با توجه به پیام . رسدبه اوج خود می

در نکوهش رسم دخترکشی، اوج گرفتن صفت شدت در اینجا کامالً با پیام آیه، این آیات 
ي شدت زشتی این عمل و هم شدت نهی الهی از دهندهتواند هم، نشانهماهنگ است و می

از  18و  17خصوص آیات و به 10، 5، 1صفت رخوت در آیات متعددي مانند . انجام آن باشد
و هماهنگی آن با  19ي رتباط موسیقایی این دو آیه با آیها. فراوانی بیشتري برخوردار است

﴿: یعنی 18و  17ي ها بسیار قابل تأمل است؛ در دو آیهمحتواي آن   ﴾، 
﴿     ﴾ وجود گیري صفت رخوت هستیم که حال و هواي آرامی بهشاهد اوج

که جواب قسم است  19ي سازد؛ اما در آیهتأمل، فراهم می آورد و فضا را براي دقت ومی
﴿: یعنی      ﴾ گیرد که با پیام آیه، یعنی تأکید بر وحی صفت شدت، اوج می

 .بودن قرآن، کامالً تناسب دارد
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  تکویري ي مبارکههاي کوتاه و بلند در سورهنمایش ستونی فراوانی مصوت )5(نمودار 

 

هـاي بلنـد   دهند و مصوتهاي این سوره را تشکیل میهاي کوتاه، بخش اعظم مصوتمصوت
طور محسوسـی  شویم، بهتدریج از اوایل سوره شروع شده و هرچه به پایان سوره نزدیک میبه

هاي پایانی به ضرباهنگی کند یابند؛ به همین دلیل، ضرباهنگ تند اوایل سوره در آیهافزایش می
شـده در سـوره همـاهنگی دارد؛ در    این فضاي موسیقایی، کامالً با مفاهیم مطرح. شودل میمبد

هاي قیامت، بیان شده ضرباهنگ کالم، تند و کوبنده است و در بخش بخش اول سوره که نشانه
گـردد،  دوم که مفاهیم اعتقادي در ارتباط با وحی و تبیین نقش خدا در هدایت انسان بیـان مـی  

  .سازدشود که شرایط را براي تفکر و تعمق مخاطب فراهم میحاکم می فضایی آرام
  

  
  ي تکویري مبارکههاي کوتاه و بلند در سورهنمایش خطی فراوانی مصوت )6(نمودار 
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هـاي  مصـوت . کنید، نخستین آیه مصوت بلنـد نـدارد  طور که در این نمودار، مالحظه میهمان
هـاي  رسند که البته غلبه بـا مصـوت  اي یکسان به گوش میگونهبه 8 -2کوتاه و بلند در آیات 
ي شود تا اینکه در آیـه هاي بلند افزوده میکم بر مصوتبه بعد کم 14ي کوتاه است؛ اما از آیه

تـر مواجـه هسـتیم کـه     رسد؛ بدین ترتیب در این قسمت با فضـایی آرام پایانی به اوج خود می
  .خوانی و تناسب داردایانی، همکامالً با فضاي درنگ و تأمل در آیات پ

  
  ارتباط ساختار زبانی و موسیقایی با محتوا .7

ي محتوا و هم موسیقی کالم و ضرباهنگ توان هم از جنبهي تکویر را میي مبارکهسوره
این سوره، بدون : حروف، یعنی ساختار موضوعی و موسیقایی، به دو بخش عمده تقسیم کرد

اي که مورد توجه قرار و نخستین پدیده. شودروز رستاخیز آغاز می هايمقدمه و با بیان نشانه
ي قیامت است؛ اما چرا سوره با ذکر خورشید آغاز گرفته، خورشید و سرنوشت آن در آستانه

اي که همواره ترین جسم آسمانی در نظر انسان آن روزگار بوده، ستارهشده؟ خورشید بزرگ
ي تکویر رود با واژه؛ اما اکنون از خاموشی آن سخن میمظهر روشنایی و گرما تلقی شده است

ترین زمان ممکن، وقایع آیات، کوتاه اما بسیار گویا هستند و در کوتاه. به صورت فعل مجهول
هاي بیان ترین سبکتصویرگري یکی از اصلی. کشندآینده را براي مخاطب به تصویر می

قی حروف و واژگان، حرکت و تخیل انجام مفاهیم در قرآن است که با عناصري همچون موسی
سید (. کندي تشخیص و تجسیم تقسیم میسید قطب این تصویرگري را به دو شیوه. پذیردمی

﴿: رسدي اوج مفهومی خود میبه نقطه 14ي این شیوه در آیه )33و  32: 1992قطب،    

  ﴾ .درواقع، بیانگر حقیقت دینی بسیار مهم  این آیه، جواب اذاي شرطیه است که
شود و فقط ي اعمال خود که در دنیا انجام داده آگاه میانسان در روز رستاخیز از همه: است

  .زننداین اعمال هستند که جایگاه و سرنوشت او را در جهان آخرت رقم می
 هرگونه ، دفعتا پایان سوره 15ي شده در بخش دوم، یعنی از آیهترین موضوع مطرحاصلی

 نخسـت، فرمـود قـرآن   «.  اسـت  هدایت بودن آن کتاب و قرآن حقانیت يدرباره تردید و شبهه
 و القـدر جلیـل  و آسـمانى  اى فرشـته  رسـالت  بـه  قـرآن  نزول: فرمود سپس و... خداست کالم

 هـیچ  عزوجـل  خـداى  و او بین که گرفته، صورت جبرئیل یعنى وحى، در امین و المنزله عظیم
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 از نـه  و خودش، يناحیه از نه و نیست، اى واسطه هیچ خدا رسول و او بین و مانعى، و حاجز
 حفظـش  نگـذارد  گرفـت  اگر یا و بگیرد، را وحى نگذارد که اى انگیزه دیگر کس هیچ يناحیه
 در و. نـدارد  وجـود  برسـاند، ) ص(خدا رسول به را آن نگذارد کرد، هم حفظش اگر یا و کند،

 شما براى و شده نازل او بر قرآن که هم شخصى آن که کرد روشن را معنا این سوم، يمرحله
 شما بر او وضع و حال و اید، بوده او نشینهم هاسال که است کسى همان کند، مى تالوت را آن

 خـود  چشـم  به را وحى ي حامل فرشته او و بزنید، جنون بهتان را او امروز که نیست، پوشیده
 را آن و کنـد  نمـى  و نکرده کتمان را وحى از چیزى هم خودش و گرفته او از را وحى و دیده،
  .دهد نمى تغییر
 و ابلـیس،  تسـویالت  يمقولـه  از جنـاب  آن کـالم  که کند مى روشن چهارم يمرحله در و

 قرآن، که است این بیان این ينتیجه نیست و جنى اشرار از بعضى القائات از نیز و او، لشکریان
 يوسـیله بـه  بورزد، استقامت حق طریق بر بخواهد هرکس که است کتابى .است هدایت کتاب

 ﴿شود  مى هدایت کتاب، این              ﴾ فرمود  اینکه پس﴿        ﴾ و مقدمه 
 خطـاى  و آنـان،  گمراهـى  اثبـات  نتیجـه،  آن و سابق، بیان از گیرى نتیجه براى است چینى زمینه
 باطـل  تسـویالت  از یـا  و جنـون،  هـاى  عارضـه  از را آن کـه  است، قرآن يدرباره شان ينظریه

 )360: 20، ج 1374طباطبایی، (» دانستند مى شیطانى

هـا  شده در سوره و تناسب میـان آن به این ترتیب، شاهد تسلسل معنوي میان مطالب مطرح
م ضمن اینکه در خالل ایـن فراینـد   در جریان فرایند انتقال از موضوعی به موضوع دیگر هستی

شـود کـه سـید قطـب از آن     انتقال تدریجی نوعی هماهنگی روانی در ذهن مخاطب ایجاد مـی 
  )74 -72: 1992سید قطب، (کند در قرآن یاد می) التناسق الفنی(گانه عنوان یکی از وجوه شش به
  

  نتایج
هماهنگ و منظمی تشکیل شـده کـه    ي تکویر از ساختارهاي زبانی و موسیقاییي مبارکهسوره
ي اجزا و عناصر آن در ارتباطی منظم و منسجم با یکدیگر قرار دارند و همـه در خـدمت   همه

ي تکویر در بخش اول، ي مبارکهمحتواي سوره. اندکار گرفته شدهمحتوا و اهداف این سوره به
تأکید بر نقش و اهمیت کلیدي . 2 هاي قیامت؛بیان نشانه. 1: عبارت است از 14 -1ي یعنی از آیه
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ي و در بخش دوم، یعنی از آیه. عملکرد هر انسان در تعیین سرنوشت او در جهان پس از مرگ
منزه دانستن قرآن کریم از . 2از جنون؛ ) ص(منزه دانستن رسول اکرم. 1: عبارت است از 29 -15

بر اختیار انسان در انتخاب مسیر تأکید . 4 تأکید بر جهانی بودن پیام وحی؛. 3 ي شیطان؛مداخله
  .ي آدمیي آن بر خواست و ارادهي خداوند و احاطهتأکید بر نقش اراده. 5 زندگی؛

اي کـه بخـش   گونهچینی هدفمند بیان شده بهاین محتوا بر مبناي تسلسلی منظم و با مقدمه
، ساختار زبانی از سوي دیگر. چینی براي بیان موضوعات بخش دوم استي مقدمهاول به منزله

ي إذا، اسـتفاده از افعـال   انتخـاب واژه . و موسیقایی نیز کامالً در خدمت این محتـوا قـرار دارد  
سـازي از طریـق   برجسـته . مجهول، رعایت فواصـل آیـات متناسـب بـا موضـوع هـر قسـمت       

ویژه در بخـش اول، کـامالً مشـهود    صورت توازن آوایی، واژگانی و نحوي بهافزایی و به قاعده
ي گسترده از تکنیک تکرار چـه در سـطح حـروف و چـه     ساختار منظم نحوي، استفاده. ستا

ي اول، کـامالً بـا   واژگان و نیز ساختارهاي نحوي، ضرباهنگ تند موسیقی کالم در چهارده آیه
کننـد، همـاهنگی دارد و   اي که اهداف تربیتی و تعلیمی این آیات دنبال میحال و هواي روانی

کند؛ درحـالی کـه در بخـش    هاي بخش دوم، آماده میرا براي دریافت آموزه خوبی، مخاطببه
تر مواجه هستیم که کامالً با فضاي درنـگ و تأمـل در   دوم سوره با ریتمی کندتر و فضایی آرام

  .خوانی و تناسب داردآیات پایانی، هم
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صامللخ:  
زمن  يکن دراستها فی أميث يفی القرآن الکرمي تثري اإلعجاب حب األدبية اجلميلة و البنيات اللغوية و املوسيقية ياألسال

للنصـوص   اب دراسـتهم ياإلجتاه الشکالنی و البنيوی و أسال .غتراف من معني عجائبهاعلی أساس رؤی خمتلفة و اال
الـة البنـی   درسنا فی هذه املق. تساعدنا علی دراسة القرآن الکرمي و علی معرفة جوانب من مجاليته اللفظية و املعنوية 

ويني و عرضنا اجلوانب ياللغوية و املوسيقية و صالا باملوضوع فی سورة التکوير و علی أساس رؤی الشکالنيني و البن
  .قية عرب الرسوم البيانيةياملوس

د يات األربع عشر منها کتمهيکن اعتبار اآلميث ينسجام اهلادف حأفادت الدراسة أن املوضوع تتمتع بالتناسق و اال
ات النحوية تعترب مـن أهـم   يعالوة علی هذا ، التکرار سواء فی مستوی احلروف أو الکلمات أو البن. ية السورة لبق

ع السـورة  ية فی السورة هادفة و متناسقة مع مواضيقينری أن البنی اللغوية و املوس. ب الرئيسية فی هذه السورةياألسال
  .ةية و الدينيهداف القرآن التربوأهادف مع ها من جهة و تالئم ئ أجزانيق بيتضح تالحم وثيث يح
  

  .القرآن الکرمي، النقد األدبی، سورة التکوير، الشکل، البنية :الرئيسه الكلمات
   



Abstracts 

161 

 
Coherence between Form, Structure and Content in 

Sura Taqvir 
 

H. Nazemyan* 
 

Assistant prof., of Arabic Language and Literature Dep., Kharazmi University 
 

Houmannazemyan@yahoo.com 
 
Abstract: 
The beautiful literary methods and different lingual and musical structures 
used in the Holy Quran are so wonderful that in every time, it is possible to 
study it from various aspects and by various methods. Formalists' and 
structuralists' approach of study could help us to perceive the aesthetical 
aspects of the Holy Quran. This article studies the lingual and musical 
structures of Sura Taqvir. The study results showed that the objective 
structure has a regular coordination and purposive harmony. Parallelism in 
musical and lingual repetition is one of the fundamental methods for 
foregrounding. All of the lingual, grammatical and musival structures are 
harmonious and in the interest of the religious purposes of the Holy Quran. 
Therefore, Sura Taqvir enjoys regular and harmonious lingual and musical 
structures. 
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