
سال سّوم
شمارة اول
پیاپی: 5

پاییز و زمستان 
1398

56
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فاطمه سرپرست1
محمد کاظم رحیمی نژاد2

چکیده
سبک شناســی در واقع شاخه ای از علم زبان شناسی اســت و تمرکز اصلی سبک شناس به 
کاربردهای زیبایی شــناختی متن اســتتا از این رهگذر به معنــی و جان مایه کالم متکلّم و 
جنبه های زیبایی متون دست یابد. از آنجا که یک متن دارای و یژگی مهمی به نام پیوستگی 
معنایی اســت و جمالت و عبارات تشکیل دهنده متن باید دارای پیوستگی و ارتباط زیرین 

باهم باشند، این روابط در کاربرد واژگان به طورکامل منعکس می شود.
پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس معیارهای سبک شناسی سطح زبانی 
به بررسی زیبایی های ادبی سوره مرسالت پرداخته است. حاصل بررسی بدین صورت است 
که واژگان و آوای خلق شده به واسطه آن ها، تکرار عبارات، صامت ها، مصوت هاو همچنین 
نوع حروفی که در این سوره بسامد و کاربست آن ها خودنمایی می کند در تسهیل فهم معانی 
آیات و جلب توجه مخاطب و خواننده تأثیر به سزایی دارد و آهنگ حاصل از آن ها در جان 

شنونده و مخاطب تأثیر گذار است. 
واژگان کلیدی: سطح آوایی، سطح دستوری، سطح واژگانی، سوره مرسالت، سبک شناسی.

1. مقدمه
از جمله شاخه های معرفتی که در قرن بیستم رونق شگرفی داشته و در این حوزه متخصصانی 
برای خود یافته، علم سبک شناســی است کهامروزه بسیاری از مطالعات و تحقیقات حوزه 
زبان شناسی به این علم اختصاص یافته است. بدیهی است زبان تنها وسیله ای است که بین 
جهان اندیشــه و دنیای درون ما و دنیای بیرون ارتباط برقرار می کند. این اندیشــه و دنیای 
درون در روابــط نحوی بین واژگان نمود و بروز می یابد و نوع خاصی از دســتور زبان را 

fateme.sarparast@yahoo.com :1( دکترای رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، )نویسنده مسئول( ایمیل
 rahiminezhadkazem@yahoo.com :2( استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان یزد، ایمیل
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یۀ برمی گزیند. در حقیقت »علت واقعی ظهور سبک شناسی تحوالتی است که به دنبال مطالعات 

زبانــی صورت گرفت و مطالعات و پژوهش های عربی تقریباً به اتفاق آراء اتفاق نظر دارند 
که شــکل گیری ســبکی با این توســعه و تحول ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد و مبنای 
مطالعات سبک شناســی تلقی می شود.« )ابراهیم، بی تا: 21-22( بنابراین میان زبان شناسی و 
سبک شناسی رابطه نزدیکی است. سبک شناســی بیانگر زیباگرایی زبان شناسی است؛ زیرا 
ویژگی های شیوه بیان که گفتنمان عادی از آن کمک می گیرد را مورد پژوهش قرار می دهد 
و منظور از تحلیل سبک شناسی متن این است که نحو یک ابزار و یا زیور و زینت و لباس 
رنگارنگ نیســت، بلکه آفریننده معناست. نحو پدیده ای اســت زنده که پیوسته با مواضع 
دیگری که سیاق متن در برگیرنده آن است در کنش و واکنش است. تحلیل زبان شناسی زبان 
متن در روشن نمودن دیدگاه های نویسنده و افکار و اندیشه او سهیم است و معانی موجود 
در متن را برای ما مشخص می کند. )برکات و همکاران، 2004: 184( از این رو می توان گفت 
تمرکز اصلی سبک شناسان به کاربردهای زیبایی شناسیک متن است. بنابراین اگر به قرآن به 
عنوان یک متن ادبی نگریســته شود، می توان آیات آن را درترازوی سبک شناسی سنجید و 
زیبایی های آن را برای خواننده آشــکار کرد و از این طریق شیوه های متنوعی را که خدای 
ســبحان به منظور اثرگذاری بر خواننده یا شنونده به کار گرفته را شناخت و به فوق بشری 
بودن آن صحه گذاشت )حسنعلیان، 1389: 132( این جستار در صدد بررسی سوره مبارکه 
مرســات در سطح زبانی است تا از این رهگذر به صورت سبک شناسانه و با بهره گیری از 
دســتاوردهای علم باغت در الیه آوایی، واژگانی و دستوری گوشه ای از ظرافت های ادبی 

قرآن را برای مخاطب به تصویر بکشاند. 
»سبک« در اصطاح ادبی به معنای نوعی خاص از نظم و نثر و برابر نهاده »style« اروپایی 
است. )فضل، 1998: 93( سبک را در زبان عربی »األسلوب« و سبک شناسی را »األسلوبیة« 

می گویند.
در تعریف سبک شناســی آمده اســت »سبکشناسی عبارت اســت از بررسی گزینش ها 
و روش های اســتفاده از زبانشناسی، فرازبان و شگردهای شــناخت زیبایی   ها، صناعات و 
شگردهای خاصی که در ارتباط کامی به کار می رود.«. )فتوحی، 1391: 92( به عبارتی این 
علم به دنبال بررسی ویژگی های هنری و زیبایی شناسیک است که یک متن را از متن دیگر 
یا یک نویسنده را از نویسنده دیگر متمایز می سازد و زبان شعری یا ادبی متون را به چالش 
می کشــد و از این رهگذر ویژگی های هنری هر آفرینش ادبی را برما می ســازد. )حسن، 
2001( برخی معتقدند سبک شناسی بخشی از زبان شناسی است که تنوع در زبان را بررسی 
می کنــد و به طور عمده، نه منحصراً، به کاربردهای پیچیده زبان در ادبیات معطوف اســت 
)قاسمی، 1392: 220( و کاربرد عمده آن در جنبه ادبی متون است؛ چرا که  یک متن ادبی، 

سبک و ساختاری متفاوت از سبک یک متن عادی و یا علمی دارد.
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این پژوهش در پی آن است تا به سواالت زیر پاسخ گوید:
گزینش و انتخاب واژگان در انتقال مفهوم و محتوای آیات چه نقشی دارد؟

عناصر به کار رفته در ســطح آوایی، واژگانی و دســتوری ســوره مرسات تا چه میزان 
درانتقال مفاهیم و انگیزش احساس مخاطب تأثیرگذار است؟

آوای ناشــی از واژگان و حروف عاوه بر تأثیر موسیقایی چه مفاهیمی را برای مخاطب 
به دنبال دارند؟

قرآن به مثابه یک متن، موضوع علم زبان  شناسی است؛ اما باید توجه داشت، قرآن یک متن 
عادی نیســت؛ بنابراین دانش های زبانی باید چون ابزار در خدمت مطالعه و فهم قرآن قرار 
بگیرد .قرآن پژوهان و دانشمندان اسامی از دیرباز به مسائل ادبی و باغی قرآن پرداخته اند 
و جلوه هایی از اعجاز آن را آشکار کرده اند. مطالعات و پژوهش های سبک شناسی در مورد 
قرآن قدمت چندانی ندارد. شایان ذکر است مقاالت و پژوهش هایی که پیرامون سبک شناسی 

سوره های قرآن به چاپ رسیده به شرح ذیل است:
»تبیین ظرافت های باغی سوره قیامت و داللت های تفسیری آن با رهیافت سبک شناختی« 
نوشــته محمود شهبازی و اصغر شهبازی )فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و 

حدیث دانشگاه الزهراء، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان 1395، پیاپی 32(
»نگاهی سبک شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه های ساختارگرایی« نویسندگان علی 
خضری، رسول باوی و آمنه فروزان کمالی )فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبی 

قرآن، سال چهارم، شماره اول، بهار 1395(
»بررســی سبک شناسانه سوره مریم« سمیه حســنعلیان )مجله قرآن شناخت، سال سوم، 

شماره دوم، پاییز و زمستان 1389(
»سبک شناسی ســوره واقعهبر اساس تحلیل زبانی« نوشته پرویز آزادی و سهیا نیکخواه 
)دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های زبان شناختی قرآن، سال هفتم، شماره اول، بهار 

و تابستان 1397(
»سبک شناسی سوره نازعات« نوشته ابوالحسن مومن نژاد، مرتضی سازجینی و سید محمد 
موســوی )فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ادبی- قرآنی، سال پنجم، شماره چهارم، 

زمستان 1396(
»سبک شناسی ســوره ذاریات« نویسندگان شــعبان نصرتی، مرتضی سازجینی و عباس 
یوســفی تازه کندی )فصلنامه علمی - پژوهشی ذهن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی، 

شماره 71، پاییز 1396(
همانطور که از عناوین مقاالت یاد شــده پیداست، پژوهشی در مورد سبک شناسی سوره 
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یۀ مرســات انجام نگرفته اســت؛ لذا پژوهش حاضر برآن است تا برای نخستین بار از منظر 

سبک شناســی در سطح زبانی سوره مرسات را تحلیل نماید و از این رهگذر جنبه هایی از 
لطایف و رموز هنریو ویژگی های زیبایی شــناختی قرآن و عوامل تأثیرگذار در فهم و درک 

دقیق معنی آیات در این سورهرا برای مخاطب روشن می سازد.

2. ساختار کلی سوره مبارکه مرسالت
سوره ُمرَسات هفتاد و هفتمین سوره و از سوره های َمّکی قرآن استکه مشتمل بر 50 آیه 
استو در جزء 29جای دارد. مرسات به معنای فرستادگان است و این کلمه در آیه نخست 
این ســوره آمده است.این سوره اعمال و نشانه های مجرمان و پرهیزکاران را برمی شمرد و 
در مورد سرنوشت آنان سخن می گوید.همچنین با تأکید فراوان بر وقوع قیامت و نشانه های 
آن و ذکر بخشش های خداوند به بشر در مورد اعمال و نشانه های مجرمان و پرهیزکاران و 
سرنوشــت نهایی هر دو گروه سخن می گوید. این ســوره تأکید خود بر وقوع قیامت را با 
تهدیدی شــدید، ســخت و کوبنده به منکران قیامت و انذار و هشدار به آن ها و بشارت به 
پرهیزکاران همراه می کند و در واقــع بیش از دیگر مطالب، به تهدید منکران می پردازد؛ به 
بِيَن﴾ )مرسات/15(؛ »وای در آن روز بر تکذیب  گران« ده  همین دلیل آیه﴿َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكِذّ

مرتبه در آن تکرار شده است.

3. ساختار موضوعی سوره مرسالت
گفتار اول:آیات 1-15، کیفر منکران دین، وعده قطعی خدا است و روز قیامت زمان کیفر 

منکران دین خواهد بود.
گفتار دوم: آیات 16-28، نشانه های فرمانروایی خدا و اراده او بر کیفر منکران و هاکت 

مجرمان، مراحل آفرینش انسان و آماده کردن زمین برای زندگی انسان. 
گفتار ســوم: آیــات 29-45، کیفیت مجازات منکران دین، اجازه نداشــتن منکران برای 
عذرخواهی، ناتوانی کافران برای رهایی از عذاب و محرومیت منکران از نعمت های بهشتی.
گفتار چهارم: آیات 46-50، دالیل عذاب شدن منکران دین، ارتکاب انواع گناهان و قطع 

ارتباط با خدا و خاضع نبودن در برابر فرمان خدا.

4. بررسی سوره مرسالت از منظر سبک شناسی 
اکنون بعد از آشنایی اجمالی با سوره مرسات سطح زبانیاین سوره از منظر سبک شناسی 
بررســی می شود و تغییرات سبکی روی داده دراین سوره در سطوح زبانی که شامل سطح 

آوایی، سطح واژگانی و سطح دستوری است، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. 
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4. 1. سطح آوایی
آواشناســی یکی از مهم ترین شاخه های علم زبان شناسی به حساب می آید؛ چراکه پیوند و 
ارتباط مســتقیم و غیر قابل انکاری با عملکرد زبانی دارد، از این رو درمطالعات زبانی جایگاه 
برجســته ای را به خود اختصاص داده است تا جایی که مطالعه و بررسی آوایی اولین محور 
ورود به هر متن ادبی ازکوچکترین واحدهای تشکیل شده آن به حساب می آید. به دیگر بیان 
این واحدها همان هایی هستند که منجر به تولید و آفرینش متن ادبی زیبا و دلنشین می شوند 
)بغدادی، 2017: 28(. بنابراین سطح آوایی در زبان شناسی گام نخست برای مطالعه سطح های 
دیگر است و اهمیت آن در این است که صوت و موسیقی به کار برده شده در یک متن انفعاالت 
درونی و احساسات نویسنده متن را به دست می دهد و همین انفعال درونی است که به تنوع 
صوت منجر می شــود.)رافعی، 1421: 153( به دیگر سخن این سطح نحوه کاربرد واحدهای 
آوایی)صدا و آهنگ( را در یک موقعیت زبانی و کارکرد بیانی آواها و اصوات بررسی می کند و 
در پی پاسخ به این پرسش است که کاربرد خاص الگوهای آوایی و واجی تا چه اندازه می تواند 
گفتاررا برجسته کند و به آن شکل خاصی بدهد به گونه ای که با شکل های عادی سخن متفاوت 
شود )فتوحی، 1391: 243(؛ چراکه »درعنصر آوایی امکانات تعبیری و بیانی کام نهفته است 
و آواها و هم آهنگی ذاتی آن ها، بازی ایقاع و نغمه ها، تراکم و استمرار، تکرار و فاصله، همگی 
قــدرت بیانی و تعبیری ویژه ای دارنــد که این قدرت مادامی که داللت و بار عاطفی آواها در 
واژگانی کارکرد یابد که در تضاد و یا بی توجه به توانایی تعبیری آن ها هستند به صورت بالقوه 
و پنهان است؛ اما هنگامی که الفاظ در تناسب با قدرت تعبیری آواها باشند، این توانایی بالقوه 
از خاستگاه خود خروج کرده و به فعلیت و ظهور می رسد.«)فضل، 1998: 27( بنابراین چنین 
برداشت می شود که سبک شناسی آوایی به تحلیل و ارزیابی واحدهای آوایی در یک بافت زبانی 
می پردازد و از رهگذر کارکرد هر یک از عناصر آوایی زبان در موقعیت های مختلف زبانی به 
تأثیرات زیبا شناسانه آواها و ایجاد نظام های صوتی در ساخت آرایه های لفظی و بدیعی اشاره 
دارد. از این رو توجه به نظم آهنگ آیات، موسیقی پایان آیه ای، توجه به معانی حروف، توجه به 
سجع و توازن آوایی از جمله ویژگی های سبکی است که در سطح آوایی مدنظر قرار می گیرد. 
این ویژگی ها در ســوره مرسات با توجه به مّکی بودن آن، کوتاهی و آهنگین بودن آیات از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، از این رو بسامد عوامل مؤثر در آفرینش فضای موسیقایی و 
تقویت عنصر آوایی سوره مرسات بررسی می شود تا از این  رهگذر ویژگی های سطح آوایی 

این سورهبه وضوح برای مخاطب روشن گردد.

4. 1. 1. ریتم
ریتــم در جریان یافتن آیــات به صورت منظم، آهنگین و هماهنــگ بر نظام ویژه قرآن 
تجّلی می یابد که به دیگر سخن می توان آن را موسیقی نامید. در واقع این موسیقی است که 
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یۀ مقاطع کام را مشخص کرده و انواع وقف و سکون را منظم می کند و در نتیجه بین الفاظ و 

محتوای متنتناســب و هماهنگی به وجود می آورد، پس »هر واژه ای در متن ادبی با موسیقی 
در همان متن ارتباط عمیقی دارد.«)بحراوي،1993: 245( الزم به ذکر است موسیقی از نظر 
منتقدان ادبی اساسی ترین عنصر متن ادبی است که موجب ماندگاري متن در ذهن خواننده 
می شــود و به عنوان بهترین ابزار براي الهام بخشــی اســت که کام عادی از بیان آن عاجز 
اســت )عشری زاید، 2006: 156(؛ از این روصوت و آهنگ برخاسته از همنشینی حروف و 
واژگان و هم آوایی کلمات نظمی آهنگین تولید می کند که موسیقی کام نام دارد. به عبارت 
دیگرموســیقی »هماهنگی میان واژه ها، صامت ها، مصوت ها و هر گونه آرایه زیبا شناختی و 
بدیعی اســت که به سبب آن معنا در بافت متن ادبی شکل می گیرد و نظام می یابد.« )فیاض 
منش،1384: 165( با بررســی و مطالعه سبک شناسانه سوره مرسات برداشت می شود که 
ریتم به کار رفته در سوره مرسات در بیشتر آیات از نوع ریتم کوبنده است که متناسب و 
همسو با مفهوم و محتوای سوره آمده است. ﴿والُمرَسالِت ُعرفًا فالعاصفاِت َعصفًا والناشراِت 

نشراً فالفارقاِت فرقًا فالُملقياِت ِذکراً ُعذراً أو نُذراً إنّما تُوَعدوَن لَواقع﴾ )مرسات/ 6-1(
همانطور که ماحظه می شــود هماهنگی بســیار دقیقی بین حروف و آهنگ برخاســته 
از صفات حروف به چشــم می خورد و برغم آنکه ریتم آیات آغازین ســوره را به جهت 
ســوگندی که خداوند می خورد کوبنده کرده است، از طرفی موسیقی خلق شده به واسطه 
همین ریتم و صفات حروف به کار رفته در آیات، بسیار دلنشین و گوشنواز است. بنابراین 
هرگاه درباره ریتم موسیقایی سخن می رود مقصود هماهنگی حروف و نغمه آن ها است که 
در صفات حروف نقش مهمی دارند. موسیقی برخاسته از همنشینی حروف در آیات قرآن، 
هماهنگی و نظم ســاخته شده بین آن ها، جذابیت و زیبایی دارد که بر کسی پوشیده نیست. 
از این رو می توان گفت زیبایی و دلنشینی قرآن در نظام صوتی و ایقاعی آن نهفته است که به 
واسطه ریتم ایجاد شده از فواصل آیات و موسیقی برخاسته از واژگان برای شنونده آشکار 
می شود که موجب خلق آهنگ و فضای موسیقایی خاصی می شود و جایگاه ریتمی ویژه ای 

به آن می بخشد. )بغدادی، 2017: 66(
بِيَن﴾ )مرســات/15( در این سوره ده مرتبه تکرار شده، عاوه بر  آیه ﴿َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
آنکه تکرار خود در سبک شناســی از اهمیت باالیی برخوردار است و جایگاه  ویژه ای را به 
خود اختصاص داده که در جای خود بررسی و تحلیل خواهد شد، باید اذعان کرد که تقریبًا 
تمامی حروف این آیه از صفت شــدت برخودار هســتند. به عبارتی جزء حروف مهجوره 
هستند که صفت شدت و قدرت را به همراه دارند و در نتیجه هنگام تلفظ کوبنده و محکم 
بیان می شوند. بنابراین چنین برداشت می شود تکرار چندین مرتبه این آیه نشان از آن دارد که 
حروف مهجوره توأم با ویژگی شدت و قدرت، قهر خداوند بر تکذیب کنندگان را با شدت، 
قدرت و تأکید هر چه بیشــتر برای مخاطب به تصویر می کشد و آوایی سخت و تند ایجاد 
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می کند و در نتیجه تصاویری که از معنای آیات به ذهن می رسد، با صدا همگون می شود و 
کیفیت درک معنی را در ذهن مخاطب افزایش می دهد.

4. 1. 2. بسامد کاربست ضمیر جمع
در آیات 16-28 ســوره مرسات خداوند متعال نشانه های فرمانروایی و اراده خویش بر 
کیفر منکران را با ضمیر جمع و کاربست ضمیر متکلم مع الغیر آورده است. مانند﴿الم نُهلِک 
االوليَن ثُّم نُتبِعهُم اآلَخريَن کذلک نَفعُل بالُمجرميَن﴾ )مرسات/ 16-18( ﴿ألم نَخُلقكم من ماٍء 
مَّهيٍن فجعلناه في قراٍر مَّكيٍن﴾ )مرسات/ 20-21( ﴿فََقَدرنا فَنِعَم القادروَن﴾ )مرسات/ 23( 
﴿ألم نجعِل االرَض ِکفاتًا﴾ )مرســات/ 25( ﴿و جعلنا فيها رواسَي شامخاٍت و أسقيناکم ماًء 
فُراتًا﴾ )مرسات/ 27( باید توجه داشت که تأکید و اقرار حاصل از کاربست صوت ضمیر 
جمع در یک متن بیشتر از ضمیر مفرد است؛ زیرا اعتراف و اقرار مخاطب را هر چه بیشتر 
و سریع تر به دنبال خواهد داشت و عاوه بر آن صوت حاصل از ضمیر »نا« آهنگین بودن و 
دلنشینی آیات را چند برابر کرده و بر مخاطب تأثیری ویژه و غیرقابل انکاری می گذارد که 

این ویژگی در ضمیرمفرد و متکلم وحده »ُت« مشاهده نمی شود.

4. 1. 3. تکرار
فرایند تکرار در واج، هجا، واژه، که از عناصر زبانی هستند، رخ می دهد و باعث آفرینش 
موسیقی و انسجام واژگانی می شود. به بیانی دیگر، تکرار به ویژه تکرار کامی موجب ایجاد 
توازن و موسیقی در زبان شعر و برجسته نمودن آن می گردد. )علی پور، 1378: 53( از این رو 
می توان آرایه تکرار را به عنوان هنر سخن آرایی و تأثیر باغی موسیقایی به شمار آورد؛ چرا 
که تکرار واژه جابه جایی آن در ســاختار متن از عوامل مهمی است که به زبان ادبی غرابت 
می بخشد و بسامد آن در واج ها، هجاها، واژگان و جمات باعث زیبایی شناختی و تشخص 
بخشــیدن و برجسته سازی زبان ادبی می شود. )شمیســا، 1381: 89( در حقیقت »تکرار به 
کارگیری متعدد برخی عناصر جمله و متن است که سبب به وجود آمدن شبکه ای از روابط 
بین عناصر متن می شــود و ساختار متن را محکم و جانب معنایی و محتوایی آن را تقویت 
می کند.« )حلوه، 2012: 20( به دیگر سخن باعث ایجاد ارتباط بین آیات و تسهیل در روند 
درک و فهم معنی می شــود و عاوه بر این عنصر تکرار کارکرد زبان شناسی دارد که همان 
انســجام واژگانی است. انسجام واژگانی اثر منسجم کننده در متن دارد و برای اهداف متنی 
به کار می رود. )ر.ک: ســیوطی، 1421: 2، 107-113( که این ویژگی درسوره مرسات به 
وضوح به چشم می خورد. اکنون نمونه هایی از تکرار در این سوره بررسی و تحلیل می شود 

و تأثیر آن از نظر سبک  شناسی در سطح آوایی برای مخاطب به تصویر کشیده می شود.
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تکرار یک واژه در دو عبارت باعث پیوند و ارتباط آن دو عبارت و در نتیجه انسجام بخشی در 
پیکره متن می شود. در هر اثری گاهی نیاز است که نویسنده برخی واژگان و عبارت ها را تکرار 
کند تا از این رهگذر در اجزای متن انسجام ، پیوستگی و ارتباط معنایی ایجاد نماید. همان طور 
که مشاهده می شود درآیات ابتدایی سوره مرسات تکرار واژگان به صورت مصدری به چشم 
می خورد که عاوه بر خلق فضای موسیقی درونی در آفرینش انسجام واژگانی بین آیات و واژگان 
کارساز بوده است و کام خداوند را برای مخاطب همراه با تأکید می رساند. ﴿فالعاصفاِت َعصفًا 
والناشــراِت نشراً فالفارقاِت فرقًا﴾ )مرسات/2-4( واژه »عاصفات« جمع »عاصفة« و »ناشرات« 
جمع »ناشرة« و »فارقات« جمع است برای کلمه »فارقة«. این سه کلمه در واقع اسم فاعل هستند 
که اسم مصدر هر یک از آن ها با همان معنی دوباره تکرار شده است و در واقع چینش این واژگان 

مترادف فضای موسیقایی زیبایی را تولید کرده است که برتوجه مخاطب می افزاید.
بِيَن﴾ )مرسات/15( ده مرتبه تکرار شده  عاوه بر آن در این سوره آیه ﴿َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
که هشــداری است برای تکذیب کنندگان. کلمه »َویٌْل« در مقام هشدار و تهدید به عذاب و 
هاکت به کار می رود. همچنین در این آیه حروف جهر که صفت شدت و قدرت را دارند، 
خودنمایی می کنند؛ بنابراین می توان برداشــت کرد که خداوند با این اســلوب به صراحت 

ریشه جرم و فساد در جامعه را تکذیب دین و ارزش های دینی معرفی کرده است.
یکی از اســامی قیامت»یوم الفصل«یعنی روز جدایی اســت.در قرآن می خوانیم: ﴿إِنَّ اللَّ 
يَفْصِــلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ﴾ )حج/17( خداوند متعــال در روز قیامت بین آن ها )و آنچه بدان 
دلبســته اند( جدایی می افکند. در این ســوره نیز این عبارت چندین بار تکرار شــده که به 
نظر می رســد تکرار »یوم الفصل« به منزله تأکید مفهوم آن یعنی جدایی از همه وابستگی ها 
و دلبســتگی هایی است که انســان می تواند در این دنیا داشته باشد. در این واژه نیز غلبه با 
حروفی است که از صفت شدت و حّدت برخودارند و در نتیجه چنین برداشت می شود که 
کاربــرد این نام قیامت و تکرار آن معنی حتمیت و قطعیت آن را برای مخاطب مورد تأکید 
قرار می دهد. به ویژه زمانی که ویژگی های آن روز را دقیق و حســاب شــده بیان می کند و 
به دنبال آن وضعیت تکذیب کنندگان را در آن روز بدین شــکل شــرح می دهد. ﴿ِلَیِّ يَْوٍم 
بِيَن﴾ )مرسات/12-15( ﴿هذا  َلْت لِيَْوِم الَْفْصِل َو ما أَْدراَک ما يَْوُم الَْفْصِل َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ أُجِّ
لِيَن﴾ )مرسـات/38( در  يَْوُم ال يَْنِطُقـوَن﴾ )مرسات/35( ﴿هذا يَـْوُم الَْفْصِل َجَمْعنـاُکْم َو اْلَوَّ
َلْت لِيَْوِم الَْفْصِل َو ما ادراک يوم الفصل﴾ )مرسات/12-14( با سه تعبیر از  آیات ﴿ِلَیِّ يَْوٍم أُجِّ
عظمت قیامت یاد شده و تکرار کلمه »یوم« نشانه عظمت آن روز است. از این رو می توان 
برداشــت کرد هر چند واژگان در لفظ به ظاهر تکرار نشده اند؛ ولی همنشینی جمات این 
آیات در بردارنده یک مقصود است و به عبارتی همه این آیات یک مفهوم را تأکید و تثبیت 

می کنند و آن نشان دادن و به تصویر کشیدن عظمت روز قیامت است. 
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4. 1. 3. 2. واج آرایی
واج آرایی عبارت است از تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله. )شمیسا،1381: 79( 
به دیگر بیان آرایش موسیقی سخن از راه تکرار بجا و هنرمندانه یک یا چند واج، واج آرایی 
نام دارد )راستگو،  1382: 12( که می توان از آن به عنوان یکی از نشانه های انسجام واژگانی 
نام برد. روشن است وقتی اصواتی با بسامد باال در یک متن تکرار شود عاوه بر خلق فضای 

موسیقایی، در بردارنده معنا و مفهومی مهّم است.
در سطح واجی به طور خاص توجه مخاطب به سمت ریتمیک معطوف می شود؛ زیرا راز 
شکوه و جال، عظمت و زیبایی قرآن در چگونگی ساختار آن نهفته است و ریتم موسیقایی 
قرآن یکی از پایه های زیبایی متن است؛ بنابراین »موسیقی، دامنه پهناوری دارد گویا نخستین 
عاملی که مایه رســتاخیز کلمه ها در زبان شــده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته است 
همین کاربرد موسیقی در نظام واژه ها بوده است.« )شفیعی کدکنی، 1384: 8( در این بخش 
از پژوهش ســوره مرسات از منظر واج آرایی بررسی می شود تا از این رهگذر حروفی که 
بیشترین بسامد را در این سوره دارند به همراه صفات و ویژگی های آن برای مخاطب روشن 

شود.
در دو آیهکوتاه ﴿ُکُلوا َو اْشَربُوا َهنِيئًا بِما ُکْنتُْم تَْعَمُلوَن إِنّا َکذلَِک نَْجِزی الُْمْحِسنِيَن﴾ )مرسات/ 
43-44( حرف »نون« 8 بار تکرار شــده اســت. تکرار این حرف با تلفظ روان، آســان و 
ایجاد موســیقی تصویر وضعیت آسایش و راحتی بهشــتیان را در ذهن مخاطب یا شنونده 
ترســیم می کند و در پی آن درک و مفهوم آن را محســوس تر می نماید. عاوه براین »آوای 
حرف "نون" القاگر لطافت، آرامش و زیبایی است.« )عباس، 1998: 260(همچنین خداوند 
بِيَن أَلَْم نُْهلِِک  عاقبت تکذیب کنندگان دین را این گونه به تصویر می کشد: ﴿َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
لِيَن﴾ )مرســات/15-16( تکذیب کنندگان دین در معرض هاکت و نابودی هستند و  اْلَوَّ
قهر خداوند نســبت به آنان، یک سنّت الهی است. بسامد کاربست حروف مهجوره و طرح 
تاریخ گذشتگان، وجدان های خفته را بیدار می کند. از این برداشت می شود که بیشتر حروف 
به کار برده شده مهجوره هستند که صراحت هاکت و نابودی تکذیب کنندگان را به همراه 

دارد و با قهر خداوند نسبت به آن ها همراه خواهد بود.
در آیه ﴿أَ لَْم نَْخُلْقُكْم ِمْن ماٍء َمِهيٍن﴾ )مرسات/20( وجود حرف مهجوره »میم« در این آیه 
با بسامد باال خودنمایی می کند و با توجه به اینکه در بردارنده صفت غنّه است، مفهوم اقرار 
و اقناع مخاطب را به دنبال دارد. اینکه آفرینش انسان از آبی بی مقدار، هم نشانه عظمت و 
قدرت الهی اســت و هم دلیلی بر معاد و آفرینش دوباره انســان و عاوه بر این با یادآوری 

ضعف ها غرور و تکبر انسان را از بین می برد.
َّها تَْرِمی بَِشَرٍر َکالَْقْصرِ﴾ )مرسات/32( واج آرایی حرف »راء« به چشم  همچنین در آیه ﴿إِن
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یۀ می خورد که 4 بار تکرار شده است. می توان از ویژگی و صفات حرف »راء« استنباط کرد که 

بسامد این حرف القاگر این مهم ست که خداوند قدرتی دارد که منکران را به سختی عذاب 
خواهد نمود. سختی و شدت عذاب تکذیب کنندگان با غلبه حروف مهجوره در این آیه به 
وضوح پیداســت؛ زیرا حروف با بسامدهای گوناگون ضمن اثر موسیقایی خود با معانی در 
ارتباط هستند و نغمه حروف موسیقی سخن را افزون و گوش نواز ساخته است. الزم به ذکر 
است که حرف »راء« عاوه بر آنکه مفهوم تکرر دارد، »صدای آن قدرتی دارد که قادر است 
برای رســیدن به موقعیتی دیگر یا دستیابی از موقعیتی به موقعیتی دیگر، هرگونه ایستایی و 

سکون را تحمل کند« )سعران، بي تا: 154(

4. 1. 3. 3. طباق یا تقابل
همانطــور که واژگان هم معنا و مترادف بار معنایی یکســانی را به دنبال دارند و به نوعی 
بســامد کاربرد هدفمند نویسنده از واژگان مترادف و قرار گرفتن آن ها در درون یک جمله 
و بین دو جمله و عبارت، متنی منسجم می آفریند؛ همچنین واحدهای واژگانی که رابطه و 
بار معنایی متضادی با یکدیگر دارند نیز می توانند در بســیاری موارد متن را منسجم نمایند 
و ویژگی متن بودگی را به آن ببخشــند. گفتنی است طباق عنصر سبک ساز در هر متن ادبی 
به شمار می رود؛ چرا که به عنوان ابزاری است برای رسیدن به درون مایه متن که در تثبیت 
معانی، فضاســازی و تقویت موسیقی درونی نقش برجســته ای ایفا می کند. بنابراین نقش 
آرایه های ادبی تنها در خلق تناســب و زیبایی لفظی نیست، بلکه در تأکید، ملموس ساختن 
و تجسم بخشــیدن عواطف و مفاهیم به ذهن کارکرد مهمی دارد )وحیدیان کامیار،1390: 
62-63( در این ســوره تقابل میان واژگان در فهم و درک درونمایه آیات، تثبیت مفهوم و 
گیرایی و تقرب مقصود به ذهن، نقش به سزایی دارد. جایی که خداوند وضعیت اهل بهشت 

و اهل دوخ را این گونه بیان می کند:
﴿إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِی ِظالٍل َو ُعيُوٍن َو فَواِکَه ِمّما يَْشــَتُهوَن ُکُلوا َو اْشــَربُوا َهنِيئًا بِما ُکْنتُْم تَْعَمُلوَن﴾ 
َُّكــْم ُمْجِرُموَن َويٌْل يَْوَمئٍِذ  بِيَن ُکُلوا َو تََمتَُّعوا قَلِياًل إِن )مرســات/41-43( ﴿َويٌْل يَْوَمئِــٍذ لِْلُمَكذِّ

بِيَن َو إِذا قِيَل لَُهُم اْرَکُعوا ال يَْرَکُعوَن﴾ )مرسات/48-45( لِْلُمَكذِّ
بنابراین گاهی موضوع اقتضا می کند که نویسنده معانی و واژگانی متقابل و متضاد بیاورد و 
متن انسجام خود را در گرو همین تقابل ها می یابد و عدول از این طریق در چنین موقعیّتی 
باعث عدم پیوستگی و انسجام متن می شود. الزم به ذکر است این شیوه تقابل در این سوره 
به شکل مقایسه ای که یکی از شیوه های تربیتی قرآن است در پاداش متقین و کیفر مجرمین 
به وضوح پیداســت، جایی که خداوند می فرماید: ﴿فِی ِظالٍل َو ُعيُوٍن﴾ )مرســات/41( ﴿

ِظلٍّ ِذی ثاَلِث ُشَعٍب ال َظلِيٍل﴾ )مرسات/30( ﴿ُکُلوا َو اْشَربُوا َهنِيئًا﴾ )مرسات/43( ﴿ُکُلوا َو 
َُّكْم ُمْجـِرُمونَ﴾ )مرسات/46( ﴿إِنّا َکذلَِک نَْجِزی الُْمْحِسنِيَن﴾ )مرسات/44(  تََمتَُّعـوا قَلِياًل إِن
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﴿َکذلَِک نَْفَعُل بِالُْمْجِرِميَن﴾ )مرسات/18( ﴿َهنِيئًا بِما ُکْنتُْم تَْعَمُلوَن﴾ )مرسات/43( ﴿انَْطلُِقوا 
بُوَن﴾ )مرسات/29( إِلی ما ُکْنتُْم بِِه تَُكذِّ

ایــن عبارات متقابل و متضاد در عین تقابل و همگون نبودن توانســته اند مفهوم واحد و 
منســجمی را به وجود آورند و آن تحقق وعده خداوند اســت که نشــان از قدرت و اراده 
خداوند بر وعده هایی است که به بندگان خود داده است. می توان نتیجه گرفت »زبان الزامًا 
محتاج واژه های هم معنی نیست و تضاد معنایی بین واژگان و یا عبارات یکی از ویژگی های 
نظامند و بسیار طبیعی زبان اســت« )پالمر، 1381: 137( که در واقع به عنوان تقویت کننده 

رابطه معنایی و عنصر سبک ساز در متن عمل می کند.

4. 1. 4. سجع
ســجع آن اســت که کلمات آخر قرینه ها در وزن یا حرف روّی یا هر دو موافق باشند و 
به سجع های قرآن کریم »فواصل« می گویند. )محمدی، 1389: 312( فاصله زمان استراحت 
)مکث( در سخن گفتن است و به زیبا جلوه دادن کام می افزاید. )زرکشی، 1410: 1، 54( 
ســجع نقش به سزایی در آهنگین شــدن نثر ایفا می کند و در انتقال معنا به خواننده، بسیار 
مؤثر واقع می شود. بیشتر آیات سوره مرسات مسجع بوده و ضرب آهنگ خاصی به سوره 
بخشیده است. گفتنی است در آیات اولیه سوره آنچه بیشتر مخاطب را به خود جلب می کند 
سجع متوازی است. به دیگر سخن فاصله ها )کلمات پایانی آیات( از نظر وزن و حرف آخر 
)روّی( با هم مشــترک هســتند و این ویژگی در فضاسازی و تقویت موسیقی سوره نقش 
مهمی ایفا می کند که سبب توازن آوایی و انسجام موسیقایی متن آیات شده است. به عنوان 
مثال آیات ﴿َو الُْمْرَسالِت ُعْرفًا  فَالْعاِصفاِت َعْصفًا  َو النّاِشراِت نَْشراً  فَالْفاِرقاِت فَْرقًا  فَالُْمْلِقياِت 
ِذْکراً  ُعْذراً أَْو نُْذراً﴾ )مرســات/1-6(﴿أ لَــْم نَْخُلْقُكْم ِمْن ماٍء َمِهيٍن  فََجَعْلناُه فِی قَراٍر َمِكينٍ﴾ 
ُسُل  ماُء فُِرَجْت َو إَِذا الِْجباُل نُِسَفْت َو إَِذا الرُّ )مرسات/20-21( ﴿فَِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت َو إَِذا السَّ
َلْت﴾ )مرسات/8-12(﴿أَ لَْم نَْجَعِل اْلَْرَض ِکفاتا أَْحياًء َو أَْمواتًا َو َجَعْلنا فِيها  أُقِّتَْت ِلَیِّ يَْوٍم أُجِّ
بُوَن  َرواِسَی شاِمخاٍت َو أَْســَقْيناُکْم ماًء فُراتًا﴾ )مرسات/25-27(﴿إنَْطلُِقوا إِلی ما ُکْنتُْم بِِه تَُكذِّ
َُّه ِجمالٌَت  َّها تَْرِمی بَِشَرٍر َکالَْقْصِر َکَأن اِنَْطلُِقوا إِلی ِظلٍّ ِذی ثاَلِث ُشَعٍب ال َظلِيٍل َو ال يُْغنِی ِمَن اللََّهِب إِن
ُصْفٌر﴾ )مرسات/29-33( واژگان »ُعرفاً، َعصفاً، نشراً، َفرقاً، ذِکراً« »مهین ، مکین«، »طِمَست، 
ُفِرَجت، نُِسَفت، اّجَلت«،»االّولیَن، اآلِخریَن، الُمجِرمیَن« و »کِفاتاً، أمواتاً، ُفراتاً« و »َشهب، لََهب« 
در وزن و روّی مشترک هستند و آمدن کلمات هموزن و مشترک در حرف روّی، موسیقی 

زیبایی به متن بخشیده و توزان آوایی گوشنوازی را ایجاد کرده است.

5. سطح واژگانی
واژه مهمترین ابزار متن ادبی است و گرچه واژه ها از پیش ساخته و مهیّا هستند، گزینش 
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یۀ آن ها بر عهده گوینده یا نویسنده بوده و یکی از عواملی که متن ادبی را به منزله هنر دلنشین 

عرضه می کند، به گزینش واژه ها وابسته است. )عمران پور، 1377، 167( بررسی کوچکترین 
واحد معنادار زبان، ســاختمان واژه و شیوه ســاخت واژه ها، ائتاف معانی و واژه ها با هم 
و تحلیــل واژگانی در این حوزه مورد بررســی قرار می گیرد. )فتوحــی،1391: 238( نوع 
واژه هایی که در یک متن با مؤلف گزینش می شــوند، با بسامدی که در متن به کار رفته اند، 
نشــان دهنده نوع سبک، اندیشه نویسنده و ویژگیهای آن است. )همان: 250( در این سطح، 
توجه به معنای لغوی و کاربردی واژگان مهم و سبک ساز شده است .نحوه گزینش واژگان، 
همنشینی و جانشینی کلمات، توجه به توازن واژگانی و هم متن واژگانی در واژه بحث شده 
و همچنین میزان بســامد هر واژه در ســوره و در کل قرآن از دیگر نمونه هایی است که در 
این سطح مدنظر قرار می گیرد. به عبارتی چگونگی چینش کلمات، ساختمان واژگان، بسامد 
وگســتردگی آن ها، اثرگذاری آن در متن ادبی، نوع گزینش واژه با توجه به محور جانشینی 

بیان می شود.)شمیسا،1372: 145(
 بر این مبنا اولین نکته ای که از چینش و همنشــینی واژگان »ناشرات، فارقات و ملقیات« 
در آیات ﴿َو النّاِشــراِت نَْشــراً* فَالْفاِرقاِت فَْرقًا* فَالُْمْلِقياِت ِذْکراً﴾)مرسات/3-5( به ذهن 
خطور می کند، این مهم اســت که در صفات ســه گانه این سه واژه یک سیر طبیعی وجود 
دارد و نوعی ترتیب زمانی و منطقی را در ذهن مخاطب یا شنونده به تصویر می کشد. یعنی 
ابتدا باید فرشــتگانی معارف را گسترش دهند: »النّاِشراِت« ، سپس در سایه آن، حق و باطل 
وحال وحرام از هم جدا شــوند: »الفارقات«و به دنبال آن، ذکر القا شود. »فَالُْمْلِقياِت ِذْکراً« 

)طباطبایی: 1382(

5. 1. بسامد کاربست فعل مجهول به جای فعل معلوم
کاربرد فعل مجهول به جای فعل معلوم یکی از جنبه های سبک شناسی سطح زبانی است 
َّما  که در این ســوره این سبک زبانی به وفور مشــاهده می شود. به عنوان مثال در آیات ﴿إِن
تُوَعُدوَن لَواقٌِع و اذا النُجوُم ُطِمســت و إذا الّسماُء فُِرَجت و إذا الِجباُل نُِسَفت و إذا الّرُسُل اُقِّتَت 
َلت لِيوِم الفصِل و ما ادراک ما يَوُم الَفصِل﴾ )مرســات/7-17( ﴿َو ال يُْؤَذُن لَُهْم  لّي يَــوٍم اُجِّ
فَيَْعتَِذُروَن﴾ )مرسات/36( افعال به شکل مجهول آمده و فاعل عبارات حذف شده و مفعول 
جایگزین آن شــده است. چنین برداشت می شود که به دلیل اهمیت زیاد موضوع که کانون 
بحث سوره در مورد وقوع قیامت و وعده آن است، فاعل این جمات ذکر نشده تا اهمیت 

موضوع برای مخاطب نمایان تر باشد.

5. 2. کاربرد اسم فاعل
یکی از اقســام ارائه سخن برخاف مقتضای حال تعبیر از آینده با لفظ اسم فاعل است. 
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در آیه﴿إنّما تُوَعدوَن لَواقٌع﴾ )مرسات/7( به جای فعل »یقع« اسم فاعل »واقع« به کار رفته 
اســت. )هاشــمی، 1389: 1، 438( دلیل این نوع کاربرد را می توان تأکید بر ثبوت و حتمی 

بودن وقوع قیامت به شمار آورد. 

5. 3. بسامد وفراوانی کاربرد قسم 
آنچه در این بخش الزم اســت در مورد سوره مرســات به آن پرداخته شود سوگند یاد 
کردن خداوند در آیات آغازین این ســوره اســت خداوند در 5 آیه آغازین سوره پی در پی 
قسم یاد کرده ﴿َو الُْمْرَسالِت ُعْرفًا فَالْعاِصفاِت َعْصفًا َو النّاِشراِت نَْشراً فَالْفاِرقاِت فَْرقًا فَالُْمْلِقياِت 
ِذْکراً﴾ )مرســات/1-5( می توان چنین دریافت کرد که درحقیقت خداوند با این اسلوب از 
همان ابتدا موضوعی را که می خواهد درباره آن ســخن گوید، مورد تأکید قرار داده است تا 
مخاطب را نسبت به اهمیت موضوع آگاه گرداند و تبعات اعمال، رفتار و انکار منکران را به 
خودشان بازگرداند. بنابراین از این رهگذر با سوگندهایی که به دنبال هم و زنجیروار آورده، 

جایی برای انکار و یا نپذیرفتن از جانب مخاطب باقی نمی ماند.

5. 4. بسامد و فراوانی کاربرد »إذا«
خداونــد بعد از تأکید موضوع وقوع صحنه قیامت با کاربرد قســم های پی درپی عظمت 
روز قیامت را با اســتفاده از حرف »إذا« برای مخاطب به خوبی به تصویر کشــیده اســت. 
گفتنی است در سوره های مکی آیاتی که با »إذا« و »یوم« آغاز می شود معموال به صحنه ها و 
اتفاقات مربوط به قیامت اشاره دارند که ساختاری تقریباً آهنگین و غنی دارند. ﴿فَِإَذا النُُّجوُم 
َلْت لِيَْوِم الَْفْصِل َو  ُسُل أُقِّتَْت ِلَیِّ يَْوٍم أُجِّ ماُء فُِرَجْت َو إَِذا الِْجباُل نُِسَفْت َو إَِذا الرُّ ُطِمَسْت َو إَِذا السَّ
ما أَْدراَک ما يَْوُم الَْفْصِل﴾ )مرسات/8-14( ﴿هذا يَْوُم ال يَْنِطُقوَن﴾ )مرسات/35( ﴿هذا يَْوُم 
لِيَن﴾ )مرسات/38( ﴿َو إِذا قِيَل لَُهُم اْرَکُعوا ال يَْرَکُعوَن﴾ )مرسات/48(  الَْفْصِل َجَمْعناُکْم َو اْلَوَّ
بنابراین می توان گفت بســامد کاربرد این حرف به صــورت پی در پی در آیات تعیین کننده 
ســبک دستوری ویژه ای است که معنی و مفهومی متناسب با موضوع سوره را در بردارد و 

از این رو گزینش »إذا« سبب انسجام، توازن و سبک واژگانی خاصی در سوره شده است. 

5. 5. هم آیی
هم آیی یکی از عناصر اساسی سبک ساز متن به شمار می آید. در هم آیی، واژگان متن که به 
هر دلیلی دارای نمود مشترک در بافت زبانی هستند با پراکندگی خود در سطح متن باعث 
انســجام بخشی به پیکره متن می شــوند .هم آیی در واقع به »ارتباط عنصری با عنصر دیگر 
از طریق نمود مشــترک و مکرری که در بافت های مشابه دارند، اطاق می شوند.« )محمد، 
2007: 109( به دیگر سخن ارتباط همیشگی و مداومی که یک کلمه در یک زبان با کلمات 
معینی دارد هم آیی گفته می شود، به گونه ای که با ذکر یک کلمه، کلمه خاص دیگر نیز انتظار 
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یۀ ذکرشــدن دارد. )فرج، 2007: 111( در این قسمت نمونه هایی از هم آیی در سوره مرسات 

ذکر می شود تا مخاطب یکی دیگر از علل انسجام متن، پیوستگی معنایی در آیات و در کل 
سوره و ویژگی  سبکی این سوره را دریابد.

وضعیت متقین در بهشت: ِظاٍل، ُعیُوٍن، َفواکَِه، مِّما یَْشتَُهوَن، ُکُلوا، اْشَربُوا، َهنِیئاً، نَْجِزی.
وضعیــت تکذیب کنندگان در دوزخ: ویٌل، ال َظلِیٍل، اللََّهِب، َشــَررٍ، ال یَنِْطُقوَن، ال یُْؤَذُن، 

تََمتَُّعوا َقلِیًا، 
وقوع قیامت: تُوَعدوَن، لَواقع، النُجوم، السماء، الجبال،طِمَست، فرَجت، نسفت.

آفرینش انسان: نخلق، ماء مهین، قرار مکین، قدر معلوم، نِعم القادروَن.
هنگامــی که خداوند متعال وضعیت متقین و تکذیب کنندگان را برای مخاطب به تصویر 
می کشــد واژگانی را برای هر یک از این گروه به کار برده اســت که بین آن ها پیوستگی و 
ارتباط معنایی به چشم می خورد و همچنین ویژگی قیامت و آفرینش انسان را نیز با کلماتی 
بیان کرده اســت که با شنیدن یک واژه کلمه بعدی به ذهن مخاطب خطور می کند و با این 
روش ارتباط معنایی بین واژگان و عبارات را به بهترین شــکل ایجاد نموده است. از این رو 
می توان بنابر تعریف ساعدی هم آیی را این گونه تعریف کرد: آمدن عناصر واژگانی معینی که 
به یک حوزه معنایی تعلق دارند در چارچوب موضوع یک متن که منجر به پیدایش ارتباط 
بین جمله های آن می شود. )ساعدی،1371: 114( به گونه  ای که با کاربرد واژگانی که ارتباط 
و پیوستگی مداوم با هم دارند؛ خاصیت انسجام بخشی و سبک سازی را به متن بخشیده و 

با این شیوه تأثیرگذاری و ماندگاری متن را نزد مخاطب بسیار باال برده است.

6. سطح دستوری
صورت هــای زبانی خارج از چارچوب و قواعد دســتوری زبــان، در حکم واحدهای 
زبانی منفردی هســتند که بدون ترکیب و هم نشینی در ساختی بزرگتر به نام جمله، قابلیت 
انتقال مفاهیم را ندارند؛ از این رو ســاختار دســتوری جمات در پیدایی سبک فردی نقش 
تعیین کننده ای دارد. درصد واژگان به کار رفته در یک متن، بلندی و کوتاهی عبارات پیوند 
جمله ها و نحوه ارتباطشان با یکدیگر و ... گونه های مختلفی از سبک را به وجود می آورد. 
هر یک از مؤلفه های یاد شده به همراه بسامد باالی آن ها در یک اثر ادبی سبک یک نویسنده 
یا گوینده را شــکل می دهد. به اعتقاد جرجانی فقط الفاظ معنی را نمی ســازند؛ بلکه نحوه 
نظم واژه ها و شــکل تألیف کام در این مهم نقــش دارد.)جرجانی، 1374: 280( از این رو 
می توان برداشت کرد در سطح دستوری تمرکز سبک شناس بیشتر روی جمله ها است. دقت 
در کوتاه و بلند بودن جمات، اینکه بیشتر از چه نوع فعلی استفاده شده است؟ کاربرد کدام 
زمان پر بسامدتر اســت؟ و یا اینکه نگاه نویسنده بیشتر به جمات اسمیه بوده یا جمات 
فعلیه؟ اگر بسامد استفاده از فعل ها زیاد است، افعال در وجه اخباری آمده است یا انشایی؟ 
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از دیگر عناصری که در الیه دستوری سبک بررسی می گردد، ساختمان افعال در متون ادبی 
اســت که در اصطاح به آن صدای دستوری گفته می شود. »صدای دستوری عبارت است 
از رابطه میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شــرکت کنندگان در فرآیند فعلی )فاعل، مفعول، 
و ...(« )فتوحی، 1391: 295( بنابراین می توان نتیجه گرفت صرف ونحو دو ابزار بسیار مهم 
در تحلیل ســبک های متن محسوب می شود و تغییرات نحوی، دگرگونی های سبکی را به 
وجود می آورد بنابراین  دو ترکیب متمایز از نظر ساختاری معناهای متفاوتی را القاء می کند. 

)عبدالرئوف،1390: 105(

6. 1. بسامد و فراوانی جمالت کوتاه
ویژگی دیگری که در این سطح می توان عنوان کرد یکسانی و هماهنگی بیشتر آیات این 
سوره در ساختار نحوی است که این ویژگی پیوستگی معنایی و انسجام متنی را نیز به دنبال 
دارد. روشن است که بعد از واژه جمله نخستین صورت معنادار در هر متنی به شمار می رود. 
»جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوی شکلی از یک واحد 
اندیشه باشد، می توان از رهگذر بررسی بلندی و کوتاهی جمله ها، سبک و اندیشه گوینده را 
تحلیل کرد.« )فتوحی، 1391: 275( از این رو مخاطب با دقت و بررسی سوره مرسات در 
می یابد که تمامی آیات این سوره از جمات بسیار کوتاه تشکیل شده که به نوعی می توان 
گفت عباراتی که در بردارنده جماتی کوتاه هستند بیانگر اندیشه ای عاطفی و پرشتاب است. 
می توان از این ویژگی و همچنین تحلیل و بررســی مفهوم و درونمایه آیات چنین برداشت 
کرد که خداوند متعال با کاربســت، فراوانی و بســامد باالی جمــات و عبارات کوتاه در 
واقع باورها و واقعیت هایی را برای شــنونده بازگو می کند که موجب جلب توجه مخاطب، 

تأثیرپذیری وی، رسوخ و ماندگاری مفهوم و معانی آیات در دل و جان مخاطب می شود.

6. 2. التفات از غایب به مخاطب
ارائه سخن برخاف معیار و هنجارهای زبانی مورد پذیرش ساختار صرفی و نحوی زبان 
به شــکل هدفمند و آگاهانه متکلم را وادار می سازد جویای علت و چگونگی این تغییر از 
زبان روزمره و عادی به زبان غیرمعمول باشــد و از این رهگذر برجســتگی و ویژگی کام 
گوینده را به خوبی دریافت نماید. به دیگر ســخن »خاف آمدهای ناشی از التفات اگرچه 
در ظاهر، ســاختار و پیکره کام را در هم  می شــکند، ولی در حقیقت سبب ایجاد تنش و 
انگیزش بیشــتر در متن، تقویت پیکره معنایی و محور عمودی و در نهایت افزایش انسجام 
معنایی کام می شود. نباید فراموش کنیم تغییر از یک صورت به صورت دیگر باید به دلیلی 
خاص باشد. با هر خروجی که از هنجار صورت می گیرد، باید این سوال را مطرح کرد که 
این خروج به چه دلیل صورت می گیرد.« )رشید فالح، 1404: 94( با بررسی و تحلیل سوره 
مرسات دریافت می شود زمانی که خداوند می فرماید: ﴿إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِی ِظالٍل َو ُعيُوٍن َو فَواِکَه 
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یۀ َُّكْم  بِيَن ُکُلوا َو تََمتَُّعوا قَلِياًل إِن ِمّما يَْشتَُهوَن ُکُلوا َو اْشــَربُوا َهنِيئًا بِما ُکْنتُْم تَْعَمُلونََويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

لِينَثُمَّ نُْتبُِعُهُم اآْلِخِرينََأ﴾ )مرسات/17-16( ﴿ ُمْجِرُموَن﴾ )مرسات/41-46( ﴿أَ لَْم نُْهلِِک اْلَوَّ
لَْم نَْخُلْقُكْم ِمْن ماٍء َمِهيٍن﴾ )مرسات/20( در حقیقت با عدول از غایب به خطاب شیوه گفتار 
معمول را کنار گذاشته و بر خاف معیار عادی با مخاطب سخن گفته است. بنابراین کاربرد 
التفات از غایب به مخاطب در این ســوره نمونه بارز خروج از هنجاری اســت که اگر چه 
به ظاهر ســاختار کام را در هم شکسته و وارونه ساخته است، ولی در واقع تقویت پیکره 
معنایی متن آیات را به دنبال داشته و سبک واژگانی ویژه ای را تولید نموده که توازن معنایی 
کام را نه تنها از بین نبرده بلکه باید خاطر نشان کرد که اگر خداوند چنین اسلوبی را گزینش 
نمی کرد، گسستگی معنایی را به دنبال داشت و در نتیجه تأثیرپذیری مخاطب از آن به حداقل 
بُوَن اِنَْطلُِقوا إِلی ِظلٍّ ِذی ثاَلِث ُشَعٍب﴾  بِيَن اِنَْطلُِقوا إِلی ما ُکْنتُْم بِِه تَُكذِّ می رسید.﴿َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
)مرسات/28-30( در آیات یاد شده در حقیقت خداوند زمانی که می خواهد مخاطب را از 
حال و روز متقین و منکران در روز قیامت با خبر سازد با التفات از غایب به مخاطب شیوه 

گفتار را تغییر داده است. 

6. 3. بسامد کاربست وجه اخباری افعال
از جمله مواردی که در الیه دستوری مورد بررسی قرار می گیرد، وجه فعل است به عبارتی 
توجه سبک شــناس باید بر این امر معطوف باشد که در متن مورد نظر افعال بیشتر در وجه 

اخباری آمده یا التزامی و یا امری؟ 
با بررسی و تحلیل الیه دستوری سوره مبارکه مرسات برداشت می شود بسامد وفراوانی 
کاربرد فعل ها بیشتر در وجه اخباری است؛ زیرا خداوند قصد داردوقوع صحنه قیامت را با 
قطعیت و یقین برای مخاطب به تصویر بکشد به گونه ای که نتواند اسناد فعل را تکذیب و 
یا انکار کند؛ به ویژه زمانی که فعل را در آیات 16-27 با همزه اســتفهام انکاری بیان کرده 
است و با این روش نه تنها جایی برای انکار نزد مخاطب باقی نمی گذارد بلکه اقرار، اعتراف 
لِيَن ثُمَّ نُْتبُِعُهُم اآْلِخِريَن َکذلَِک نَْفَعُل  و همراهی مخاطب را نیز به همراه دارد. ﴿أَ لَْم نُْهلِِک اْلَوَّ
بِيَن أَ لَْم نَْخُلْقُكْم ِمْن ماٍء َمِهيٍن فََجَعْلناُه فِی قَراٍر َمِكيٍن إِلی قََدٍر َمْعُلوم  بِالُْمْجِرِميَن َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
بِيَن أَ لَْم نَْجَعِل اْلَْرَض ِکفاتًا أَْحياًء َو أَْمواتًا َو َجَعْلنا فِيها  فََقَدْرنــا فَنِْعَم الْقاِدُروَن َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

َرواِسَی شاِمخاٍت َو أَْسَقْيناُکْم ماًء فُراتًا﴾ )مرسات/27-16(

نتیجه گیری
ویژگی های زبانی قرآن کریم در ســطح آوایی، واژگانی و دستوری سبک ساز هستند. در 
سوره مرسات عناصری مانند: تکرار، سجع، التفات، هم آیی، کاربست فعل مجهول، طباق، 
واج آرایی، کاربست ضمیر جمع و ریتم، بسامد وجه اخباری افعال، فراوانی جمات کوتاه، 
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کاربرد اذا، بسامد کاربرد قسم از عناصر سبک ساز در این سوره هستند که بررسی و تحلیل 
زبانی سوره مخاطب را به مفهوم و درون مایه آیات رهنمون می سازد. 

در ســطح آوایی سوره مرسات موسیقی سوره بررسی شــد؛ ریتم موجود در آیات این 
ســوره با تناسب معانی و محتوای ســیاق آیات هماهنگی کاملی دارد و واژگان با توجه به 
سیاق و محتوایی که هر دسته از آیات دارد، گزینش شده اند و نظم بی بدیل بین آیات توجه 
مخاطب را به خود جلب می کند. انسجام و تناسب دقیق حاصل از همنشینی واژگان و ارتباط 

تنگاتنگ آن ها در این سوره به وضوح پیداست. 
کلمــات و صوت حاصل از آن ها در جلب توجه مخاطب و خواننده تأثیر دارد و ارتباط 
تنگاتنگی با معنی و مفهوم آیات دارد. آهنگ و ایقاع در جان شنونده واکنش برمی انگیزد و 

در مخاطب اثر می گذارد. 
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