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محمد فراهانی1
مهدی داودی نسب2

چکیده
هر زبانی را اسلوبی است که در آن با گزینش و چینش کلمات به روح و جان شنونده یا مخاطب 
تأثیر می گذارد. بر همین اساس سخنوران و ادیبان و اهل فن در این وادی برای سنجش ارزش 
سخن، معیارهایی ارائه نموده اند و در این میان قرآن کریم را بهترین و برترین الگوی این مهم 
برشــمرده اند و تمام اسلوب های بکار رفته در آن را نمونه واالی فصاحت و بالغت دانسته اند. 
موســیقی آیات سوره تکویر دارای نظم شــگفت انگیز و ارتباط بسیار دقیق با معانی و مقاصد 
آیات است؛ همنشینی واژه ها، نظام آوایی و معنایی، همچنین انتخاب واژه های به کار رفته در 
جمالت و عبارت های ســوره تکویر به گونه ای هدفمند است که هر واژه با ساختار اصلی در 
جایگاه خود در جمله قرار گرفته و کلمات آن دارای فصاحت و عاری از عیوب بالغی اســت؛ 
چیدمان کلمات و عبارات و نظم و موسیقی آن ها، با معنا و مفهوم آیات، به طوری متناسب و 
هماهنگ است که با خواندن آن می توان تصویر برخی از حوادث را در آستانه قیامت و بعد از 
آن دریافت کرد. لذا پژوهش حاضر به بررسی آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بالغی 
سوره تکویر می پردازد که اهتمام نوشتار حاضر تحلیل و ارزیابی آوایی و ساختارهای صرفی و 

نحوی و بالغی سوره تکویر به صورت توصیفی و کتابخانه ای است.
واژگان کلیدی: قرآن، سبک شناســی، بالغت، آواشناسی، ساختارهای صرفی و نحوی، 

سوره تکویر.

مقدمه 
بدون تردید زبان مهمترین ابزار ارتباط و پیوند میان انســان ها برای بیان مفاهیم ذهنی و 
درونی آنهاســت و هر زبانی را اسلوبی است که در آن با گزینش و چینش کلمات به روح 
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mahdidavoudinasab@gmail.com :2( دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم قران تهران، ایمیل
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سر
یو و جان شــنونده یا مخاطب تأثیر می گذارد. بر همین اساس سخنوران و ادیبان و اهل فن در 

این وادی برای سنجش ارزش سخن، معیارهایی ارائه نموده اند و در این میان قرآن کریم را 
بهترین و برترین الگوی این مهم معرفی کرده اند و تمام اسلوب های بکار رفته در آن را نمونه 
واالی فصاحت و بالغت دانسته اند که هر کس با قابلیت ها و درک و فهم خویش می تواند 
از این دریای بیکران معانی بهره ببرد. در مقام ممتاز ادبي و بالغي قرآن، همین بس که شیوا 
سرایان عرب هرگز نتوانسته اند به ســبك و روش آن سخن بگویند؛ زیرا ساختار بیانِي آن 
بسیار متعالي است و فنون ادبي و بالغي چنان ظریف و مستحکمي در آن به کار رفته است 
که هر بار اندیشمندان را به وجد مي آورد. اتقان ساختار ادبي آن تا جایي است که هر واژه، 

بلکه هر زیر و بمي در آن از حساب ویژه اي برخوردار است. 
بدین ســان اندیشمندان مسلمان برآن شدند تا باتوجه به جایگاه والی قرآن در فصاحت، 
بالغت، معانی و بدیع، ورودی هرچند اندک، در علم سبك شناســی قرآن داشته باشند، لذا 
سبك شناســی از جمله علومی است که از قرآن نشأت گرفته و دانشمندان اسالمی در طرح 
مباحث بالغی و زبانی قرآن، اولین الگو برای دانشمندان سایر ملل و نحل بوده اند، گرچه نام 

سبك بر آن ننهاده اند، اما مباحث اساسی را ایشان مطرح کرده اند. 
تمام سوره ها و تك تك آیات قرآن از ویژگی های مذکور در حد اعالیی برخوردار هستند 
و یکی از سوره هایی که نکات بالغی و ادبی فراوانی در آن بکار رفته است، سوره تکویر است 
که از این رهگذر گوشــه هایي از دریای بیکران لطایف، دقایق و رموز هنري و ویژگي هاي 
زیبا شناختي قرآن در چهار سطح آوایي، صرفی، نحوی و بالغی با شیوه تحلیلی و توصیفی 
به روش کتابخانه ای مورد بررســی قرار گرفته اســت. در این میان نگاشته های فراوانی در 
رابطه با ســبك سوره های قرآن کریم به تحریم در آمده است از جمله؛ »سبك شناسی سوره 
نازعات؛ پژوهش های ادبی قرآن، مؤمن نژاد، زمســتان 1396: 25 - 47«، »فصلنامه مطالعات 
سبك شناسی قرآن کریم، پائیز و زمســتان 1397«، »سبك شناسی سورة جمعه؛ سراج منیر 
ســال هفتم پاییز 1395 شماره 24، مرتضی ســازجینی عباس یوسفی تازه کندی«، » سبك 
شناسی الیه ای سوره مبارکه »نبأ« )الیه نحوی، آوایی، واژگانی(؛ پژوهش های ادبی - قرآنی 
سال ششم تابستان 1397 شماره 2 )پیاپی 22(، جمعی از نویسندگان«، »سبك شناسي سوره 
مریم )ع(، لســان مبین- دي 1389 , دوره  2 , شــماره  1،خاقاني اصفهاني محمد, اصغري 
محمدجعفر«، »سبك شناسی ســوره ُحُجرات؛ سراج منیر، دوره 9، شماره 30، بهار 1397، 
جمعی از نویسندگان« و سایر نگاشته ها که وجه تمایز آن با این مقاله در بیان پژوهش های 
انجام شده در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بالغی سوره تکویر است تا نَمی، 
باشــد از دریایی بی کران مطالب، مطالعات قرآن و اشــاعه و ترویج علوم قرآنی در فرهنگ 

جامعه کنونی.
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2. مفهوم شناسی
)س،ب،ک( مصدر ثالثی مجرد نشان دهنده پایان چیزی است )ابن فارس، 1404:  3، 129( که 
حاکی از جدا کردن از ناخالصی ها )زمخشــری، 1979: 284( و ذوب کردن و در قالب ریختن 
)ابن سیده، 1421:  6، 731( است و در نهاد معنایی آن عدم حل شدن نامالیمات نمایان است 
)ابن فارس، 1404:  3، 129( که اصل لغت برای گداختن و ریختن و قالب گیری و جدا کردن 
ناخالصی طال و نقره به کار رفته است و »سبیکه« به معنی پاره زر و نقره گداخته و قالب گیری 
شده از آن است. )فراهیدی، 1409:  5، 317؛ ازهری، 1421:  10، 50؛ صاحب، 1414:  6، 193؛ 
جوهری، 1376:  4، 1589؛ ابن فارس، 1404:  3، 129؛ ابن ســیده، 1421:  6، 731؛ زمخشری، 

1979: 284؛ مطرزی، 1979:  1، 380؛ موسی، 1410:  2، 1037؛ ابن منظور، 1414:  10، 438(
»ســبك« را معادل »اســتیل« اروپایی و آن را مأخوذ از لغت »استیلوس« یونانی به معنی 
»ستون« بیان کرده است. »استیلوس« در زبان یونانی به وسیله فلزی یا چوبی و یا عاج اطالق 
میشــده اســت که به کمك آن در زمان های قدیم حروف و کلمات را بر روی الواح مومی 

نقش میکرده ا  ند. )بهار، 1349: 18( 
ســبك در اصطالح ادبیات عبارت اســت از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله 
ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. سبك به یك اثر ادبی وجهه خاص خود را از 
لحاظ صورت و معنی القاء می کند و آن نیز به نوبه خویش وابســته به طرز تفکر گوینده یا 

نویسنده درباره حقیقت است. )بهار، 1349: 18(
در آثار کهن عربی »ســبك« بیشتر به معنی طرز نگارش و ترکیب و تألیف کالم است و 
کال می توان گفت که قدما در بحث سبك به جنبه ظاهری و بیرونی کالم توجه داشتند و به 

فکر و بینش گوینده می پرداختند.
الگین یکی از زبان شناســان می گوید: سبك شناسی به کاربرد اصول زبان شناسی در زبان ادبی 
تلقی می گردد. )بهار، 1349: 1، 9( دانشــی که از مجموع جریان ســبك های مختلف یك زبان 
بحث می کند، سبك شناسی نامیده می شود. سبك شناسی )Stylistics( می کوشد تا متن را از لحاظ 
زیبایی شناســی بدون توجه به تاریخ و جامعه و زندگی پدید آورند که اموری خارج از متن اند 
بررسی و تحلیل کند؛ همانطور که جورج مانون در تعریف سبك شناسی می گوید: سبك شناسی 
بررسی ویژگی های زبانی است که به واسطه آن متن ا ز سیاق اخباری خود دور می شود و وظیفه 
اثرگذاری همراه با زیبایی ادبی را به عهده می گیرد. در نقد عربی سبك شناسی را در قرن گذشته 

و در دهه هفتم عفیف دمشقیه و عبدالسالم المسدی و محمد الهادی الطرابلسی آغاز کردند.

3. کلیاتی در باره سبک قرآن
علم سبك شناسی از علومی است که از قرآن نشأت گرفته است و دانشمندان اسالمی در 
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سر
یو طرح مباحث بالغی و زبانی قرآن، اولین الگو برای دانشــمندان سایر ملل و نحل بوده اند و 

گرچه نام سبك بر آن ننهاده اند، اما مباحث اساسی را ایشان مطرح کرده اند.
ســبك شناسی قران دارای شــمولی ویژه اســت و پرداختن بدان معلوماتی گسترده می 
طلبد. اگر بتوان از جنبه ادبی بر متخصصان محتوایی قرآن نُرم فکری اطالق کرد، برای غیر 
»من خوطب به و الراســخون فی العلم« این نرم های فکری چنان که باید، دریافتنی نیست. 
موضوعات گوناگون ســبکی قرآن از سایر علوم و فنون مستثنا نیست، بدین معنی که ابتدا 

عملی می شود سپس در صدد مرتب و مدون نمودن آن برمی آیند.
قرآن از ویژگی های فراسبکی، فرازبانی، فراهنجاری فرامنطقی و فراعلمی مشحون است. 
عالوه بر تفســیر دارای تأویل است که جز خدا و رسول و راسخان در علم نمی توانند بدان 
دست یازند. قرآن از ویژگی های جریان و سریان در تمامی زمان ها برخوردار و کتاب هدایت 

است. )دیانتی،1375: 2، 118(
سبك قرآن از ازل تا ابد، منحصر به فرد است و می باید به عنوان یك مکتب ادبی بر فراز 
مکاتب ادبی در طول تاریخ جنبه الگویی داشته و در تنظیم آثار هدایت خیز از ابعاد گوناگون 
مورد سرمشــق قرا گیرد؛ هرچند به صورت پنهان این نقش را دارد. قرآن دارای یك متد و 
سبك تازه ای است که هیچ گاه کهنگی در آن راه ندارد. زیبایی و ویژگی شعر را دارد، آزادی 
نثر و جمال ســجع را دارد، با این حال، تکلف ســجع و نقصی که در نظم به خاطر رعایت 
وزن و قافیه مشهود است، در قرآن وجود ندارد. با وجود این، ترکیبی از هر سه است. قرآن 
از میزان کالم عرب خارج نشده، در عین حال سبك جدید و نوبنیاد و بی سابقه ای ارائه داده 

است. )بینات،1374: 6، 97(
قرآن برای سخن ســنجان از نظر بالغت، برای حکما از نظر حکمت، برای دانشمندان از 
جنبه های علمی، برای جامعه شناســان از جهات اجتماعی، برای قانونگذاران از نظر قوانین 
علمی و برای سیاســتمداران از حیث حقایق سیاسی، برای هیأت های حاکمه از لحاظ طرز 
حکومت و برای عموم مردم جهان از جهت بیان احکام و اخالق، الگوهایی جامع ارائه داده 

است. این ویژگی و نرم سبك قرآن است. ) طباطبایی،1374: 1،73(

4. معرفی سوره تکویر

4. 1. نام های سوره
1( این ســوره را »ُکــّوَرت« می نامند؛ زیرا این کلمه در اولین آیه این ســوره به کار رفته 
و از کلمات ســرآغاز آن است و ســوره های قرآن معموالً با کلمات سرآغازشان  نامگذاری 
می شــوند. »ُکّوَرت« فعل ماضی از مصدر »تکویر« اســت و پیچیده شدن و یا تاریك شدن 
مِس ُکّوَرت« )یعنی  چیزی را می گویند و در اینجا در وصف خورشــید آمده است: »إَِذا الشَّ
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آنگاه که خورشــید درهم پیچیده شــود و نور آن زایل گردد و به ظلمت و تاریکی گراید و 
جهان هســتی در قعر تاریکی فرو رود.« چون این حادثه یکی از نشانه های وقوع رستاخیز 
است و کلمه »ُکِوَرت« بیانگر این حادثه مهم جهان طبیعت و مهم ترین نشانه وقوع رستاخیز 
است و در آغاز سوره نیز قرار گرفته، بدین جهت عیناً به عنوان نام این سوره انتخاب شده 

است. )محدثی،1380: 515(
2( این ســوره را »تکویر« نیز می نامند؛ زیرا »تکویر« مصدر »کّورت« و ریشه آن است که 
در آغاز سوره آمده است معنای آن و علت نامگذاری عیناً همان است که در نام گذاری اول 

گفته شد.

4. 2. آمار و شمارش
ســوره کورت به اتفاق آراء 29 آیه است ولی درتفسیر روح الجنان 28 آیه شمارش شده 
اســت که از دلیل معتبری برخوردار نیست. تعداد کلمات آن 104 و تعداد حروف آن 434 

است.

4. 3. مکان و زمان نزول
سوره تکویر قبل از هجرت در مکه نازل شده ولی در عین حال یك جا و به طور مجموع 

نازل نشده است؛ بلکه آیات ان با فاصله های زمانی نازل و به تدریج کامل شده است.

4. 4. ترتیب سوره
ســوره تکویر به ترتیب جمع آوری در قرآن »هشــتاد و یکمین« سوره ای است که بعد از 
ســوره »عبس« و قبل از سوره »انفطار« قرارگرفته، به ترتیب نزول »هفتمین« سوره ای است 
که بعد از سوره »لهب« و قبل از سوره »أعلی« نازل شده است و سومین سوره از سوره های 
هفتگانه »زمانیه« است که با کلمه »إذا« آغاز می   شود و از نظر حجم از گروه »طوال« در گروه 
»مفصالت« یعنی از سوره های نسبتاً کوچك قرآن است و در اواخر حزب اول جزءِ 30 قرار 

دارد. )محدثی،1380: 515(

4. 5. ویژگی سوره
این سوره 4 آیه سوگند دارد که در آیات 18-15 به ستارگان سیار و سرگردان و به شب 
هنگام و صبحگاهان که سپیده دم زند؛ سوگند یاد کرده  تا تأکید کند بر این که قرآن از سوی 
خدا نازل شــده اســت و آورنده آن نیز امانتدار و فرمانبردار و گیرنده آن هم از عقل کامل 
برخوردار اســت. بنابراین قرآن نه سخن بشر است و نه کوچکترین تحریفی بدان راه دارد؛ 

کالمی است وحی محض مصون از تحریف.
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سر
یو 4. 6. محتوای سوره تکویر

مهم ترین مطالب این سوره عبارت است از:
1( تغییراتی که در آســتانه وقوع رستاخیز در جهان خلقت اتفاق می افتد، حوادثی که بعد 

از قیامت در صحنه رستاخیز به وقوع می پیوندد، آثار و نتایج آن روز.
2( سوگند به چند موضوع مهم، شب و صبح و بعضی از ستارگان وکرامت آسمانی جهت 
تجلیل از آن ها و تفهیم ارزش و اهمیت آن ها و واداشــتن افکار و اندیشه ها به تفکر و تدبر 

درآن ها و کشف اسرار و حقایق نهفته آن    ها.
3( عظمت، حقانیت و اعتبار قرآن، امین وحی و آورنده آن و تحویل گیرنده آن.

4( اخطار و هشدار به انسان در مورد انحراف و گمراهی با نزول و وجود قرآن که چراغ 
فروزان راه های تاریك است.

5( غیر از اراده خدا، در جهان تکوین و تشریع هیچ اراده دیگری حاکم نیست.

5. بررسی سبک شناسی سوره تکویر
براي آنکه بتوان متني را به لحاظ سبك شناســي تجزیه و تحلیل و بررسي کرد الزم است 
توجیه روش شناختي انجام شود. یکي از ساده ترین و عملي ترین راه ها، تحلیل متن در چهار 
ســطح آوایي، صرفی، نحوی و بالغی اســت. در این چهار سطح با توجه به رابطه اجزا و 

سطوح با یکدیگر مي توان به ساختار متن دست یافت.

5. 1. بررسی آوا شناسی
اهمیت ســطح آوایي در ارتباط با موضوع مورد بحث این است که صوت و موسیقي به 
کار برده شده در یك متن انفعاالت دروني و احساسات نویسنده متن را به دست مي دهد و 
همین انفعال دروني است که به تنوع صوتـ  مّد، غنه، لین،...ـ  منجر مي شود. ارتباط سطوح 
مختلف زبان با یکدیگر نیز کاماًل آشکار است و سطح آوایي گام اول براي مطالعه سطح هاي 
دیگر است و آهنگ حتي پیش از هرگونه مطالعه تفصیلي نثر وجود دارد. پوشیده نیست که 
موسیقي و صوت در جذب مخاطب و توجه بیشتر وي اثرگذار است و همین موسیقي مي 

تواند زیباترین عنصر موجود در متن باشد. 

5. 1. 1. ساختار موسیقایی
موســیقی آیات سوره تکویر دارای نظم شگفت انگیز است و ارتباط بسیار دقیق با معانی 
و مقاصد آیات دارد همنشینی واژه ها، نظام آوایی و معنایی این سوره متن زیبای ادبی را به 
وجود آورده اســت. آهنگ درونی واژه ها و نظام آوایی آن ها، ساختار موسیقایی را به وجود 

می آورد که فضا را برای رشد و بالندگی واژه آماده می سازد. )علوی مقدم،1377: 73( 
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    یکی از بارزترین عوامل پدیدآورنده ســاختار موسیقائی در این سوره، تکرار است و 
نخســتین جنبه از آن، تکرار نخستین واژه این سوره است یعنی »إذا« که به جز آیه هفتم و 
چهاردهم در ابتدای سایر آیات این بخش تکرار شده است یعنی دوازه مرتبه. همچنین تکرار 
حرف ربط »و« یازده مرتبه. از آیه دوم تا هفتم، واژگان میانی دارای مصوت بلند هســتند به 
گونه ای که هنگام تالوت، هر آیه با مصوت کوتاه آغاز، با مصوت بلند واژگان میانی به اوج 
و دوباره با مصوت های کوتاه به پایان می رسد که این ترتیب آوایی حرکتی موج مانند را در 
ذهن تداعی می کند. فواصل آیات در این بخش همگی به مصوت »ت« ختم می شــوند که 

حرفی مهموس انفجاری و دارای صفت شدت است.
بخش دوم ســوره مبارکه تکویر را که از آیه پانزدهم آغاز می شود می توان به دو قسمت 

کوچکتر تقسیم کرد. از آیه 15 تا 18 و از آیه 19 تا پایان سوره.  
﴿فال أقِسُم بالُخنَس الَجواِر الُکنَّس و اللیِل اذا َعسَعس و الصبِح اذا تَنَفس﴾

در ایــن چهار آیه، هم حروفی مصوت »س« پیش از هــر عنصر آوایی دیگر، خودنمایی 
می کند. می توان این بخش را واســطه و پلی میان قســمت قبلی و قســمت بعدی دانست 
چرا که پس از چهار بار ســوگند به پنج ســیاره ای که در آن زمان مهم ترین اجرام آسمانی 
شناخته شده محسوب می شدند: زحل، مشــتری، مریخ، زهره و عطارد. )طباطبایی،1374: 
،20، 217؛ زمخشری،1407: 4، 711-710؛ طبرسی،1372: 10،677( جواب قسم در آیه 19 
بیان می شود که پاسخ به یکی از ریشخندهای کافران و اتهامات آن هاست: ﴿و ما تَشاُءون إال 

أن یَشاَء اهللُ ربُّ العالَمین﴾
از آیه 15 به بعد، ضرب آهنگ کلمات به تدریج ُکند می شود. مصوت های بلند اندک اندک 
افزایش می یابند و بر خالف قســمت نخستین سوره که کثرت و غلبه مصوت های کوتاه و 
نوع جمله بندی آیات ریتمی تند به کالم می بخشید، با جمله های طوالنی تر، افزایش تدریجی 
مصوت های بلند و آرام شــدن حال و هوای کالم مواجهیم که در آیه پایانی ســوره به اوج 
خود می رسد. این نوع ضرباهنگ و موسیقی کالم با حال و هوای مطالب مطرح شده در دو 
بخش اول و دوم سوره تکویر کامال همخوانی و هماهنگی دارد. از جمله نکات قابل تأمل، 
فواصل آیات در این قســمت است. اگر به آخرین واژه هر آیه دقت شود؛ فواصل آیات در 

این بخش به مصوت های بلند و همچنین هجاهای بلند ختم شده است: 
19. کریــم   20. مکیــن  21. أمین  22. مجنون  23. مبیــن  24. ضنین  25. رجیم   26. 

تذهبون  27. عالمین  28.یستقیم   29. عالمین
در این آیات ارزش موسیقائی فواصل آیات که به حروف مد و لین ختم می شوند، نمایان 
است؛ که این نوع در قرآن فراوان به کار رفته و زمینه را برای وقف و سکوت مهیا می سازد 

و تأثیر روانی به سزایی بر مخاطب دارد. )ابوزید: 1992، 353(
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سر
یو 5. 1. 2. تکرار صامت ها )هم حروفی( 

تکرار صامت ها را می توان از دو جنبه بررسی کرد: یکی تعداد صامت هایی که در کل سوره 
بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده است و دوم دفعات تکرار صامت ها در هر آیه. در 
این ســوره مبارکه 418 صامت به کار رفته که در میان آن ها صامت »ل« 42 مرتبه، »ن« 37 
مرتبه، »أ« 34 مرتبه، »م« 30 مرتبه، »ر« 29 مرتبه، و »و« 29 مرتبه بیشترین تکرار را به خود 
اختصاص داده اند. جالب این جاســت که همه این شــش صامت در صفت جهر و استفال 
مشترکند. چها صامت »ر، ل، م و ن« بین شدت و رخوت هستند. همزه داراری صفت شدت 

و »و« دارای صفت رخوت است. )الصالح،281-283( 
در 12 آیه، آرایه همحروفی دیده می شود، به این نمونه ها اکتفا می شود. در آیه 29، همزه 
چهار مرتبه تکرار شــده : ﴿و َما تشاُءون إال أن یَشاَء اهللُ رُب العالَمین﴾ تکرار این صامت که 
دارای دو صفت جهر و شدت است کامال با پیام آیه و حال و هوای آن، مطابقت دارد؛ زیرا 
یکی از اصلی ترین پیام های سوره تکویر بیان این نکته است که اراده بشر نمی تواند بیرون از 
محدوده اراده خدا باشد. این نکته مهم در فضای موسیقائی ناشی از صفات جهر و شدت، 

تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد.
در آیه 27، »ل« پنج بار تکرار شــده : ﴿إن هو إال ِذکٌر لِلعالَمین﴾، صفت جهر در صامت 
الم با پنج مرتبه تکرار به طور کامل در خدمت ایجاد حال و هوای متناســب با محتوای آیه 
قرار دارد و توجه شــنونده را به این نکته جلب می کند که این سخنان چیزی جز یادآوری 
برای همه مردم جهان، نیســت. در آیات 19 و 20، صامت »ن« سه بار تکرار شده است : ﴿
إنه لَقوُل َرســول َکریم ِذی قُوٍة عنَد ذِی الَعرِش َمکین﴾. این صامت، مجهور و از نظر صفت 
شدت و رخوت بینابین است و تکرار آن، کامال در خدمت اهداف آیه قرار دارد . در آیات 
21 و 28 صامت »م« چهار مرتبه تکرار شده: ﴿ُمطاع ثَّم أمین﴾، ﴿لَِمن َشاَء ِمنکم أن یَستقیم﴾ 
صامت »م« از نظر صفات جهر، شدت و رخوت مانند صامت »ن« است. در این دو آیه هم 
صفت جهر با شدت بیشتری به گوش می رسد و فضایی متناسب با محتوای آیات در ذهن 

مخاطب ایجاد می کند.

5. 2. صفات حروف 
در این بخش حروف به کار رفته در این سوره از جنبه برخی از مهم ترین صفات حروف 
بررســی می شود: صفاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: جهر، همس، 

شدت، رخوت، بین شدت و رخوت، استعالء، استفال و قلقله.
روند توزیع فراوانی صفت جهر و همس در سراسر سوره یکسان نیست و حرکتی موجی 
دارد و دارای فراز و فرود است به طوری که حروف مجهوره در آیات 2، 3، 4، 9، 16 و 17، 
21، 24 و 27  بیشتر به چشم می خورد. این فراوانی در آیه 24 ﴿و ما ُهَو َعَلی الَغیِب بَِضنین﴾ 
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به اوج خود می رســد که در آن خداوند عالم با تأکید اعالم می دارد رسول اکرم )ص( در 
بیان وحی بخل نمی ورزد. حروف مهموســه در آیات 1، 5،10، 18 و 26 بیشتر وجود دارد 
که این ویژگی در آیه 18 ﴿و الُصبِح إذا تَنّفس﴾ به اوج  خود می رســد. نکته مهم اینجاست 
که دقیقا در آیه بعد که توصیف جبرئیل به عنوان وحی آغاز می شود، نمودار حروف مجهور 
صعودی اســت. ارتباط معنایی این دو بخش و هماهنگی موســیقی کالم با آن، بسیار قابل 
تأمل است؛ گویی خداوند عالم برای بیان حقیقت وحی و رفع هرگونه شبهه و تردید، پس 
از فضای آرام ناشــی از حروف مهموس آیه 18، با خلق فضای موسیقائی ناشی از حروف 

مجهور و در قالب جواب قسم صراحتا اعالم می کند: ﴿إنه لقول رسول کریم﴾
از میان صفات بررســی شده در این مقاله، صفات جهر، استفال و انفتاح بیشترین فراوانی 
را در این سوره دارد. با توجه به اینکه موسیقی ناشی از صفات انفتاح و جهر بروز و شدت 
بیشتری دارد و صفات انفتاح و استفال 76 درصد با هم تطابق دارند، فراوانی این صفات در 
این سوره، هماهنگی کامل با مفاهیم آن دارد. وضوح و شدت در موسیقی الفاظ در راستای 

اهداف تربیتی این سوره قرار دارد.
بر خالف انتظار و با وجود ریتم تند و حال و هوای شدید اللحن محتوای سوره تکویر به 
ویژه در چهارده آیه اول آن، مشاهده می شود صفات شدت، رخوت و بین شدت و رخوت 
از نوســان شدیدی برخوردار هستند و صفت رخوت به طور کلی بیشتر از شدت به چشم 
می خورد؛ صفت شدت در آیات 8 و 9 ﴿و إذا الموؤدُة ُسئَِلت بِأِی َذنٍب قُتَِلت﴾ به اوج خود 
می رســد. با توجه به پیام این آیات در نکوهش رسم دخترکشی، اوج گرفتن صفت شدت 
در اینجا کامال با پیام آیه هماهنگ اســت و می تواند هم نشان دهنده شدت زشتی این عمل 
باشد و هم شدت نهی الهی از انجام آن. صفت رخوت در آیات متعددی مانند 1، 5، 10 و به 
خصوص آیات 17 و 18 از فراوانی بیشتری برخوردار است. ارتباط موسیقائی این دو آیه با 
آیه 19 و هماهنگی آن با محتوای آن ها بسیار قابل تأمل است؛ در دو آیه 17 و 18 یعنی: ﴿
واللیِل إذا َعسَعس و الُصبِح إذا تَنّفس﴾ اوج گیری صفت رخوت قابل مشاهده است که حال 
و هوای آرامی به وجود می آورد و فضا را برای دقت و تأمل، فراهم می سازد. اما در آیه 19 
که جواب قسم است یعنی: ﴿إنه لَقوُل َرسوٍل َکریم﴾ صفت شدت اوج می گیرد که با پیام آیه 

یعنی تأکید بر وحی بودن قرآن کامال تناسب دارد. 
مصوت های کوتاه، بخش اعظم مصوت های این سوره را تشکیل می دهند و مصوت های 
بلند به تدریج از اوایل ســوره شروع شــده و هر چه به پایان سوره نزدیك می شود به طور 
محسوسی افزایش می یابند. به همین دلیل، ضرب آهنگ تند اوایل سوره در آیه های پایانی به 
ضرب آهنگی کند مبدل می شود. این فضای موسیقائی کامال با مفاهیم مطرح شده در سوره 
هماهنگی دارد؛ در بخش اول ســوره که نشانه های قیامت بیان شده ضرب آهنگ کالم تند 
و کوبنده اســت و در بخش دوم که مفاهیم اعتقــادی در ارتباط با وحی و تبیین نقش خدا 
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سر
یو در هدایت انسان بیان می گردد، فضایی آرام حاکم می شود که شرایط را برای تفکر و تعمق 

مخاطب فراهم می سازد.
همانطور که مالحظه می شــود نخستین آیه فاقد مصوت بلند است. مصوت های کوتاه و 
بلند در آیات 2 تا 8 به گونه ای یکسان به گوش می رسند که البته غلبه با مصوت های کوتاه 
است؛ اما از آیه 14 به بعد کم کم بر مصوت های بلند افزوده می شود تا اینکه در آیه پایانی به 
اوج خود می رسد. بدین ترتیب در این قسمت فضایی آرام تر وجود دارد که کاماًل با فضای 

درنگ و تأمل در آیات پایانی همخوانی و تناسب دارد.

5. 3. ساختار صرفی و نحوی
ساختار این جمالت نیز کامال با اهداف سوره هماهنگی دارد. به عنوان مثال اگر خداوند 
متعال مفهوم تاریك شــدن و در هم پیچیدن خورشــید را با فعل معلوم و ذکر فاعل بیان 
می فرمود مثال  »إن اهلل یُکّور الشــمَس یوم القیامة« یا مثال با فعلی به جز تکویر مانند »یُطفئ 
َضَوها ...« هیچگاه تأثیری که این ساختار بر مخاطب دارد حاصل نمی شد. به کارگیری فعل 
از ریشــه )ک-و-ر(، حذف فاعل، اســتفاده از صیغه مجهول ، بیان بی مقدمه و استفاده از 
حداقل واژگان و پرهیز از اطناب و تفصیل و در آیات بعدی نیز به کار بردن همین ساختار 
و تکرار ادات إذا، ریتم تند جمالت همه و همه در ایجاد جو روانی ترس، اضطراب،جلب 
توجه مخاطب به اهمیت موضوع نقش به سزایی ایفا کرده است. به این ترتیب به کارگیری 
فعــل مجهول و زمان ماضی برای بیان وقایع هولناکی که قرار اســت در آینده رخ دهد بر 

عظمت و قطعیت آن وقایع داللت می کند. 
در آیات 14-1 نظم خاصی از جنبه نحوی و ساختار جمله بندی .جود دارد یعنی با نوعی 
توازن که حاصل فرایند قاعده افزایی است. در این آیات هم توازن آوایی به شکل هم حروفی 
و هم آوایی وجود دارد، هم توازن واژگانی به شکل تکرار واژه و هم توازن نحوی به شکل 

تکرار ساختارهای منظم دستوری. 

َرت                8 - و اذا    الموؤدة     ُسئَِلت      1 -     اذا    الَشمُس    ُکوِّ
2 - و   اذا   النُجوُم      انَکَدَرت             9 - بأی     َذنٍب      قُتلِت                    

3 - و   اذا   الِجباُل      ُسیَرت               10 - و اذا  الُصُحُف   نُِشَرت
4 - و   اذا   الِعشاُر     ُعِطَلت                11 - و اذا  السماء     ُکِشَطت                

5 - و   اذا   الُوُحوُش    ُحِشَرت             12 - و اذا  الجحیُم     ُسعَرت
6 - و   اذا   البِحاُر     ُسّجَرت               13 - و اذا   الَجنُّة       أزلَِفت                

7 - و   اذا   النفوس    ُزّوَجت                14 - َعلَِمت نفٌس   ما أحَضَرت
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    از این چهارده آیه، دوازده آیه دارای ساختار جمله بندی واحدی هستند که از سه واژه 
تشــکیل شده است: »إذا+ اســم+ فعل«. از این دوازده واژه، هفت کلمه، اسامی پدیده هایی 
طبیعی هستند که انسان به ویژه در عصر نزول قرآن با آن ها ارتباط تنگاتنگی داشت: شمس، 
نجوم، جبال، عشــار، وحوش، بحار، سماء. سه واژه با انسان مرتبط است: نفوس، موؤدة و 
صحف. و دو واژه با سرنوشت انسان در جهان پس از مرگ ارتباط است: جحیم و جنة ... . 
ســوره با واژه »إذا« شروع می شــود که در طی 14 آیه 12 مرتبه تکرار شده. »إذا« ادات 
ظرفیه و شــرطیه ای است که برای شرط محقق الوقع به کار می رود. )حسن عباس، 1345: 

)260-261
فعل »ُکّوَرت« که نخســتین فعل آیه در این سوره است به صورت مجهول فقط در همین 
سوره مبارکه به کار رفته و یك مرتبه نیز در سوره مبارکه ُزَمر آیه 5 نیز به صورت معلوم به 
ُر النَّهاَر َعَلی اللَّْیِل  ُر اللَّْیَل َعَلی النَّهاِر َو یَُکوِّ ماواِت َو اْلَْرَض بِالَْحقِّ یَُکوِّ کار برده شده ﴿َخَلَق السَّ
ی أاَل ُهَو الَْعِزیُز الَْغفَّار﴾ یعنی در سراسر قرآن  َس َو الَْقَمَر ُکلٌّ یَْجِری ِلََجٍل ُمَسمًّ ــمْ َر الشَّ َو َسخَّ
کریم فقط دو مرتبه که هر دو سوره تکویر و زمر از سور مکی هستند. انتخاب این فعل کامال 
با اهداف سوره منطبق است. زیرا یکی از معانی واژه تکویر در هم پیچیدن عمامه است : »و 
َرت اضمحلت و  َرِت الشــمُس: ُجِمَع ضوُءها و لُفَّ کما تَُلفُّ العمامة... و قال مجاهد: ُکوِّ ُکوِّ

ذهبت« )ابن منظور، 630: 5،156( 
هر چهارده آیه به فعل ختم می شــوند. که از میان این چهارده فعل، دوازده مورد مجهول 
اســت، یك مورد الزم »انکدرت« و یك مورد متعدی »أحضرت«. زمان تمام افعال، ماضی 
ـَت« به پایان می رسند. استفاده از افعال  است و همه در صیغه ای به کار رفته اند که با واج »ـ
مجهول پدیده ای است که بنت الشاطی نیز به آن اشاره می کند و در کتاب خود از آن تحت 
عنوان استغنا از فاعل یاد می کند که در آیات مربوط به قیامت فراوان به کار رفته و تصریح 
می کند یکی از مهم ترین داللت های این نوع استعمال توجه دادن به واقعه مورد اشاره صرف 

نظر از فاعل است. )بنت الشاطی، 1376: 240-243(
اغراضی که علمای بالغت برای حذف ذکر کرده اند عبارت است از : 1. تفخیم و تعظیم 2. 
ایجاد لذت ناشی از کشف محذوف 3. ایجاز و اختصار  4. ایجاد سجع. )ابوزید، 1992: 204( 
عبدالقاهر جرجانی در مبحثی که در دالئل اإلعجاز در باب حذف مطرح کرده به انگیزه ها و 
دالیل حذف مفعول می پردازد و تأکید می کند حذف مفعول، به منظور جلب توجه مخاطب 
نســبت به اثبات روی دادن فعل برای فاعل انجام می شود. )الجرجانی،474:،189( همه این 

اغراض در سوره تکویر به چشم می خورد. 
نمونه دیگر:

در آیه شــریفه ﴿َو ما ُهَو بَِقْوِل َشْیطاٍن َرجیٍم﴾ )تکویر/25( لفظ »رجیم« صفت است برای 



سال سّوم
شمارة دوم

پیاپی: 6
بهار و تابستان 

1399

97

���
ژپ
هو
 �ش
ود
 �
او
نش
�س�
و 
س 
�س�
رو
اپ
� 
رص
 صد
صو
 �
و�س
ص 
لب
یسا
ود�
و�
 
سر
یو »شــیطان« که نکته ذکر این صفت ممکن است مذمت شیطان باشد، زیرا که رجیم به معنی 

مرجوم و رانده شــده از درگاه خداوند متعال اســت که این خود زشت ترین صفت برای 
شیطان است. چنانچه ذکر صفت »رب العالمین« در آیه 29 برای »اهلل« نکته اش مدح موصوف 

است به اینکه او پروردگار عالمیان است.

5. 4. ساختار بالغی
دانش بالغت از دانش های کاربردی به شــمار می رود که هدف از آن مزیت بخشیدن به 
ســخن یا مصونیت آن از اشــتباهات غیردستوری است که گاه به شیوه بیان معانی و گاه به 
شیوه هماهنگی سخن با موقعیت بیان آن و گاه به شیوه گزینش کلمات مربوط می شود. این 
سه شاخه به ترتیب در دانش های بیان، معانی و بدیع بحث می شوند. در قرآن کریم بالغت 
و فصاحت قرآن در اوج خود قرار گرفته اســت بطوری که هر جن و بشری از آوردن مثل 

آن عاجز ماندند. 
در این بخش نکات بالغی بکار رفته در سوره تکویر بیان می شود:

5. 4. 1. تأکید
خداوند متعال در ضمن آیات شــریفه پانزدهم تا هجدهم سه سوگند یاد فرموده 1. ﴿فاَل 
أُْقِسُم بِالُْخنَّس﴾؛ »سوگند به ستارگان باز گردنده 2. ﴿َو اللَّْیِل إِذا َعْسَعَس﴾؛ »و سوگند به شب 
هنگامی که پشــت کند و به آخر رسد.« 3. ﴿َو اللَّْیِل إِذا َعْسَعسَ﴾؛ »و قسم به صبح هنگامی 
که تنفس کند.« نکته بکارگیری خداوند متعال از ســوگندهای سه گانه چیست؟ پاسخ این 
سوال مربوط می شود به علم معانی انجا که دانشمندان بالغت می گوید هرگاه متکلم بخواهد 
حکمی را برای مخاطب خویش بیان کند که : 1( مخاطب نســبت به آن جاهل و نا آگاه و 
خالی الذهن اســت، در این صورت الزم است کالم خود را خالی از تأکید بیان بکند؛ 2( و 
اگر مخاطب نســبت به آن شــك و تردید دارد در این صورت تأکید کالم به منظور زدودن 
شك و ریب از صفحه ذهن مخاطب مستحسن و نیکوست ؛ 3( و اگر مخاطب نسبت به آن 
حکم، منکر باشــد در این صورت تأکید کالم ضروری و الزم است و به هر مقدار که انکار 
مخاطب شــدیدتر باشد واجب است بعه همان مقدار یا بیشتر از آن کالم خود را به وسیله 

ابزار تأکید، تأکد و قوت بخشد. 
با توجه به این قاعده بالغی روشن می شود که چرا خداوند متعال در مورد آیات مذکور، 
از قســم های سه گانه که موجب تأکید و تقویت است، استفاده فرموده و نکته به کارگیری 
آن ها چیست؟ نکته اش این است که خداوند متعال در ادامه سه آیه شریفه مذکور می خواهد 
َُّه لََقْوُل َرُســوٍل َکریم﴾ برای مخاطبینی بیان بکند که جمعی از آنان  حکمــی را که به نام ﴿إِن
درباره قرآن کریم دچار شك و تردید بودند و دسته ای از آنان منکر این حکم قطعی بوده و 
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به شدت آن را انکار می کردند، اینجاست که خداوند متعال در برخورد با چنین مخاطبین به 
منظور ابطال عقیده باطل آنان و برای زدودن حجاب ظلمت انکار از صفحه قلبشــان، کالم 
َُّه لََقْوُل َرُسوٍل َکریم﴾ که  خود را در آغاز به ســه قسم تأکد می  بخشــد و سپس در جمله ﴿إِن
جواب قسم های مذکور بوده و بیانگر حکمی است که گروهی از مخاطبینش آن را به شدت 
« و جمله اســمیه و الم قسم، قوت بخشیده و  انکار می کردند، کالم خود را به وســیله »إنَّ
آن را تأکید نموده است. نکته دوم: به کار رفتن صفت های پنجگانه »کریم، ذی قوة، مکین، 
مطاع، امین« برای رسول به منظور تأکید حکمی است که جمعی در آن شك و تردید داشتند 
و گروهی آن را به شــدت انکار می نمودند و خیال می کردند قرآن ساخته فکر پیامبر اسالم 

)ص( است و هیچگونه ارتباطی با مبدء هستی ندارد. )ظهیری، 1339: 265-266(
نمونه های دیگر:

در آیه شــریفه 24 ﴿َو لََقْد َرآُه بِاْلُفُِق الُْمبین﴾، خداوند مشــاهده کردن پیامبر اکرم )ص( 
جبرئیل امین را در افق روشن، با »الم« قسم و »قد« تحقیقی، تأکید فرموده  همچنین در آیه 
24 ﴿َو ما ُهَو َعَلی الَْغْیِب بَِضنین﴾، خداوند متعال حکم »بخیل نبودن رســولش را نسبت به 
وحی« به 1( جمله اسمیه 2( باء زائده، تاکید فرموده و این نیز بخاطر رعایت قاعده مذکور 

است در برخورد با مخاطبی که منکر این حکم است. 

5. 4. 2. مجاز
در آیه شــریفه 8 ﴿َو إَِذا الَْمْوُؤَدُة ُسئِلَت﴾ اسناد این فعل مجهول »ُسئَِلت« به ضمیر »هی« 
مستتر در آن که به »الموئودة« برمی گردد، از باب اسناد مجاز عقلی است  زیرا آنکه »ماهوله« 
حقیقی سوال و بازپرسی است درباره دختری که زنده به گور شده، قاتلی است که او را زنده 
به گور کرده است، و »موئودة« )دختر زنده به گور شده( تنها مورد سئوال است، نکته دیگر 
اینکه خداوند نفرموده اســت »و اذا قاتل الموئودة سئل« گویا خداوند چنین قاتل بی رحمی 
را که فرزند خود را زنده به گور کرده قابل اینکه مورد ســوال و پرسش واقع شود نمی بیند 
بلکه مستقیماً باید کیفر عمل بی رحمانه خود را که عذاب درناک الهی است، ببیند. )ظهیری، 

)254-255 :1339

5. 4. 3. استعاره
ْبِح إِذا تَنَفَّس﴾ کلمه »تنفس« استعاره تصریحیه است. استعاره تصریحیه  در آیه شریفه ﴿َو الصُّ
عبارت است از اینکه متکلم در آغاز چیزي را به چیز دیگر در ذهن خود تشبیه کند و سپس 
مشبه به را ذکر کرده و از آن مشبه را اراده کند مانند: »رایت اسداً في الحمام«، که متکلم در 
ذهن خود، رجل شــجاعي را به شیر تشبیه نموده و سپس مشبه به )اسد( را ذکر کرده و از 
آن مشبه )رجل شجاع( را اراده نموده است و قید »في الحمام« قرینه آن است و اما در مورد 
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سر
یو آیه شریفه مذکور خداوند متعال در آغاز، هواي لطیف پرطراوت حیات بخش صبحگاهي یا 

آشکار شدن سپیده طلوع صبح را به نفس آدمي که مایه حیات و زندگي است تشبیه فرموده 
و سپس مشبه به )تنفس( را ذکر کرده و از آن مشبه )نسیم لطیف صبح یا سپیده طلوع آن( 

را اراده نموده است. )طباطبایی،1360:20،357(

5. 4. 4. استثناء 
در آیه شریفه ﴿إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْکٌر لِْلعالَمین﴾ )تکویر/27( خداوند به وسیله استثناء »اّل« عقیب 
نفی »إن« که خود یکی از ابزار حصر اســت، قرآن مجید را منحصر در صفت »تذکر بودن« 
فرموده و این از قبیل قصر موصوف در صفت است و شاید اشاره به این نکته باشد که قرآن 
تصرف تکوینی در قلوب انسان ها نمی کند بلکه تنها، راه صراط و سعادت را به او نشان داده 
و یادآوری عوامل سعادت و شقاوت است نه هدایت تکوینی که خود مستلزم جبر است. با 
توجه به این بیان، ممکن است حصر در آیه شریفه از نوع حصر قلب باشد؛ به این معنا که 
برخی از مخاطبان قرآن به خیال باطل خود، چنین می پنداشتند که قرآن باید تصرف تکوینی 
در قلوب انسان ها بکند و وظیفه او تذکر و یاد آوری عوامل سعادت و شقاوت نیست، آیه 
شریفه مذکور به وسیله »استثناء عقیب نفی« این اعتقاد باطل را منقلب به عکس آن نموده و 

می فرماید وظیفه قرآن تنها تذکر و یادآوری عوامل سعادت و شقاوت  است.
ازنظر آهنگ پایانی آیات مذکور از چند صنعت بدیعی استفاده شده است: 

5. 4. 5. سجع
سجع، کهن ترین سبك ادبی زبان عربی است که به نظر برخی ادب پژوهان حلقه ارتباطی 
نثر به شــعر بوده اســت اسلوب ســجع عبارت بود از بیان عباراتی کوتاه، رسا و محکم با 
فاصله هایی منظم و هم اندازه بین جمالت و برخورداری هر جمله از نظم قافیه و گسترانیدن 
و پیچیدن معنا در طی عبارات با اســتفاده فراوان از تلمیحات، اســتعارات، کنایات و احیانا 
تعبیرهای معما گونه و راز آلود که امکان فهم چند معنا در آن متصور بود و از مســئولیت 

کاهن در برابر گفته خویش می کاست.
به کارگیری اســلوب ســجع در شمار نسبتاً وســیعی از آیات قرآن در کنار وجود برخی 
شــباهت های ظاهری همچون ادعای مشترک پیامبر و کاهنان مبنی بر ارتباط با غیب، زمینه 
مناســبی برای مخالفان پیامبر پدید آورده بود که او را از زمره کاهنان معرفی کرده اصالت و 
انحصار پیام او را نفی کنند. این اتهام به پیوســت پاسخ خداوند به این اتهام و بیان تفاوت 
ماهوی کهانت و نبوت در آیاتی چند از قرآن بازتاب یافته است. افزون بر آن در شمار زیادی 
از روایات نیز کاهنان نکوهش شــده اند و مراجعه به آن ها کفر و منبع دانش آن ها شــیاطین 

معرفی شده که پس از نزول پیامبر همین راه ارتباطی نیز بر آن ها بسته شد.
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اســلوب ســجع به آیات قرآن به ویژه در دوره مکی این امکان را بخشــیده که پندها و 
پیام های متنوع و داســتان ها و امثال گوناگون را در کوتاه ترین عبارات در قالبی منظم به هم 
دوخته، با برانگیختن پیاپی احساسات و عواطف شنوندگان از ترس و شوق و شرم و خشم 

و... آن ها را ناخودآگاه به ایمان و تسلیم وادارد. 
سوره تکویر جزء سوره هایی است که در آن از آرایه سجع بیشتر استفاده شده است. مانند:
1(سجع مرصع: که عبارت است از اینکه همه یا اکثر کلمات دو آیه یا دو مصرع شعر از 
نظر وزن و قافیه )آخرین حرف کلمه پایانی( یکسان باشند، این صنعت در آیات شریفه ﴿
ْبِح إِذا تَنَفََّس﴾ )لیل/18-13(  َلْت َو اللَّْیِل إِذا َعْسَعَس َو الصُّ َو إَِذا الِْجباُل ُسیَِّرْت َو إَِذا الِْعشاُر ُعطِّ

به خوبی پیداست.
2( سجع متوازی: عبارت است از یکسان بودن کلمه پایانی دو آیه یا دو مصرع و بیشتر از 

نظر وزن و قافیه. مانند آیات زیر:
َجْت )7( َو إَِذا الَْمْوُؤَدُة ُسئَِلْت )8( بَِأيِّ َذنٍْب قُتَِلْت  َرْت )6( َو إَِذا النُُّفوُس ُزوِّ ﴿َو إَِذا الْبِحاُر ُسجِّ
ْبِح إِذا  ماُء ُکِشَطْت )11( َو اللَّْیِل إِذا َعْسَعَس )17( َو الصُّ ُحُف نُِشَرْت )10( َو إَِذا السَّ )9( َو إَِذا الصُّ

تَنَفََّس )18(﴾
3( سجع مطرف: به معنی مختلف بودن وزن کلمه پایانی آن هاست مانند آیات زیر:

﴿ُمطاٍع ثَمَّ أَمیٍن )21( َو لََقْد َرآهُ بِاْلُفُِق الُْمبیِن )23( فََأیَْن تَْذَهبُوَن )26( إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْکٌر لِْلعالَمیَن )27( ﴾

نتیجه گیری
سوره مبارکه تکویر از ساختارهای زبانی و موسیقائی هماهنگ و منظمی تشکیل شده که 
همه اجزاء و عناصر آن در ارتباطی منظم و منسجم با یکدیگر قرار دارند و همه در خدمت 
محتوا و اهداف این سوره به کار گرفته شده اند. محتوای سوره مبارکه تکویر در بخش اول 
یعنی از آیه 1 تا 14 عبارت است از : 1. بیان نشانه های قیامت  2. تأکید بر نقش و اهمیت 
کلیدی عملکرد هر انسان در تعیین سرنوشت او در جهان پس از مرگ و در بخش دوم یعنی 
از آیه 15 تا 29 عبارت است از : 1. منزه دانستن رسول اکرم )ص( از جنون 4. منزه دانستن 
قرآن کریم از مداخله شیطان 5. تأکید بر جهانی بودن پیام وحی 6. تأکید بر اختیار انسان در 
انتخاب مسیر زندگی 7. تأکید بر نقش اراده خداوند و احاطه آن بر خواست و اراده آدمی. 

    این محتوا بر مبنای تسلســلی منظم و با مقدمه چینی هدفمند بیان شــده به گونه ای 
که بخش اول به منزله مقدمه چینی برای بیان موضوعات بخش دوم اســت. از سوی دیگر 
ســاختار زبانی و موســیقائی نیز کامال در خدمت این محتوا قرار دارد. انتخاب واژه »إذا«، 
استفاده از افعال مجهول، رعایت فواصل آیات متناسب با موضوع هر قسمت. برجسته سازی 
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یو از طریــق قاعده افزایی و به صورت تــوازن آوایی، واژگانی و نحوی به ویژه در بخش اول 

کامال مشــهود است. ساختار منظم نحوی، استفاده گســترده از تکنیك تکرار چه در سطح 
حروف و چه واژگان و نیز ســاختارهای نحوی، ضرباهنگ تند موســیقی کالم در چهارده 
آیــه اول کامال با حال و هوای روانی که اهــداف تربیتی و تعلیمی این آیات دنبال می کنند 
هماهنگی دارد و به خوبی مخاطب را برای دریافت آموزه های بخش دوم آماده می کند. در 
حالی که در بخش دوم ســوره ریتمی کندتر و فضایی آرام تر وجود دارد که کاماًل با فضای 

درنگ و تأمل در آیات پایانی همخوانی و تناسب دارد.
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