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Abstract 
Among the miraculous aspects of the Holy Quran, the rhetorical subtle-
ties in the verses of this divine book have long been the focus of scholars 
and scholars of Quranic sciences. One of the rhetorical topics of the Holy 
Quran is stylistics, which by taking advantage of the achievements of the 
science of rhetoric; we investigate the stylistic effects in the Holy Quran. 
Surah "Ghashiyeh" as one of the clear examples of a systematic language 
is full of verbal signs, where the harmonious words that create the inter-
nal beat of the verses and the intervals of the verses lead to the external 
music of the verses. In this research, based on linguistic analysis at three 
phonetic, lexical, and grammatical levels, we discuss the stylistics of 
Surah Ghashieh. The present research tries to show that it is the linguistic 
features in the verses of the Holy Quran that cause the change of style in 
the verses at different levels. Applying repetition techniques; Sajja; Puns, 
respect for example, and contrast emphasize rhetorical elegance in addi-
tion to melodiousness. In fact, these stylistic features make this blessed 
surah suitable and melodious.
Keywords: stylistics; Surah Ghashiyyah; Quran; phonetic level; lexical 
level; grammatical level
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چکیده
ازجمله جنبه های اعجاز قرآن کریم، ظرافت های بالغی در آیات این کتاب آسمانی است که 
از دیرباز مورد توجه علما و دانشــمندان علوم قرآنی بوده است. یکی از مباحث بالغی قرآن 
کریم سبک شناسی است که با بهره گیری از دستاوردهای علم بالغت به بررسی جلوه های 
ســبکی موجود در قرآن کریم می پردازیم. ســوره »غاشیه« به مثابه یکی از نمونه های بارز 
زبانی نظام مند، مشــحون از نشانه های کالمی اســت که کلمات متجانس آفریننده ضرب 
آهنگ درونی آیات و فواصل آیات به موســیقی بیرونی آیــات می انجامد. در این پژوهش 
براساس تحلیل زبانی در سه سطح آوایی، واژگانی و دستوری به سبک شناسی سوره غاشیه 
پرداخته می شــود. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی_تحلیلی می کوشد تا نشان دهد 
که ویژگی های زبانی در آیات قرآن کریم اســت که موجب تغییر سبک در آیات در سطوح 
مختلف می گردد. به کارگیری تکنیک های تکرار، ســجع، جنــاس، مراعات النظیر و تضاد 
عالوه بر آهنگین ســاختن خویش بر ظرافت بالغی نیز تأکید دارد. در واقع این ویژگی های 

سبکی سبب تناسب مفاهیم و آهنگین ساختن این سوره مبارکه شده است.
واژگان کلیدی: سبک شناسی، سوره غاشیه، سطح آوایی، سطح واژگانی، سطح دستوری
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1. مقدمه
قرآن کریم کتاب هدایت بشــر در همه زمان ها و مكان ها بوده و شایســته اســت تمامي 
سوره های قرآن کریم مورد توجه و تحقیق و بررسي قرار گیرند تا در پرتو این پژوهش ها به 
اهداف عالي آن دست یافته و سبب تفكر و تعمق هر چه بیشتر در آیات این کتاب الهي شود.
 ســوره غاشیه یكی از ســوره های مكی قرآن و هشــتاد و پنجمین سوره قرآن است که 
در جزء ســی ام قرآن جای گرفته اســت. این سوره را غاشــیه می نامند؛ زیــرا در آغاز آن 
از غاشیه سخن گفته شده است. )خرمشــاهی، 1377: 1263/2( غاشیه به معنای پوشاندن 
و یكی از نام های قیامت اســت. انتخاب این نام برای قیامت به سبب آن است که حوادث 
وحشتناکش ناگهان همه را زیر پوشش خود قرار می دهد. )مكارم شیرازی، 1382: 484/5(

این سوره با توصیفی از بهشت و دوزخ، از احوال و عاقبت کار منكران و نیز از خشنودی، 
شادابی و رستگاری مؤمنان سخن می گوید و انسان ها را به تفكر در شگفتی های آفرینش فرا 
می خواند. این سوره عمدتاً حول سه محور در چرخش است: اول بحث »معاد« است، مخصوصًا 
کیفرهای دردناك مجرمان و پاداش های شوق انگیز مؤمنان. محور دوم بحث »توحید« است که 
با اشاره به آفرینش آسمان و خلقت کوه ها و زمین و توجه انسان ها به این سه موضوع اسرار 
آمیز بیان شده. و محور سوم بحث از »نبوت« و گوشه ای از وظائف پیامبر اسالم )ص( است.

در حدیثی از پیغمبر اکرم )ص( می خوانیم: »هر کس آن را تالوت کند خداوند حساب او 
را در قیامت آسان می کند.« )طبرسی، 1359: 333/10( و در حدیثی از امام صادق )ع( آمده 
است: »کسی که مداومت بر قرائت این سوره در نمازهای فریضه یا نافله کند، خداوند او را 
تحت پوشش رحمت خود در دنیا و آخرت قرار می دهد، و در قیامت او را از عذاب آتش 
امان می بخشــد.« )ابن بابویه، بی تا: 122( مسلماً این همه ثواب و فضیلت در صورتی عائد 

می شود که تالوت انگیزه اندیشه و عمل گردد.
عالمه طباطبایی دقت در مخلوقات الهی در این سوره را از محورهای اصلی آن و غرض از آن 
را توجه به ربوبیت خداوند دانسته  است، توجهی که الزمه اش عبودیت اوست و الزمه عبودیت 
حسابرســی به اعمال مؤمنان و کافران در روزی است که یكی از ویژگی هایش غاشیه است، 
یعنــی فراگرفتن ناگهانی مردم با حوادث هولناکش یا فراگرفتن کافران با عذاب. ) طباطبایی، 
1387: 273/20-274( نویسنده تفسیر نور داشتن روحیه تفكر در خلقت را مفید و نتیجه بخش 
دانسته و یادآور شده که اگر روحیه تفكر در انسان باشد، همه هستی کالس درس است و حتی 
چوپان در بیابان هم گویی در بزرگترین کتابخانه های دنیاست؛ که با دقت در زمین زیر پایش 
وآسمان باالی سرش وکوه های اطرافش و شترهای پیش رویش می تواند اسرار زیادی را کشف 
کند. مثاًل شــتر از اسب بیشتر می دود، از االغ بیشتر بار می برد. در میان حیوانات بعضی برای 
ســواری، بعضی برای گوشت و بعضی برای شیر مورد استفاده قرار می گیرند، ولی شتر همه 
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هی چیزش قابل استفاده است. پلك هایش در برابر باد و خاك بیابان مقاوم است، در کوهان خود 
چربی و غذا را ذخیره کرده و در برابر گرسنگی مقاوم است. در بدنش آب را نگهداری کرده 
و در برابر تشنگی مقاوم است، راه را می داند، چنان رام است که صدها شتر تسلیم یك ساربان 
می شــوند، کف پای او برای ریگزار آفریده شده، گردن او پله سوار شدن و اهرم بار برداشتن 
و خالصه به قول عرب ها، شتر کشتی بیابان هاست. قوی ترین، کم خرج ترین، پرفایده ترین و 

آرام ترین و بردبارترین حیوان است. ) قرائتی،1383: 189(
قرآن به  مثابه یك متن، موضوع علم زبان شناســی است؛ اما باید توجه داشت، قرآن یك 
متن عادی نیســت؛ بنابراین دانش های زبانی باید چون ابزار در خدمت مطالعه و فهم قرآن 
قرار بگیرد. سبك شناســی شاخه ای از زبان شناســی است که کاربرد عمده آن در جنبه ادبی 
متون است. به عبارتی  دیگر، سبك شناسی مطالعه جنبه عاطفی زبان است که دالیل انتخاب 
یك سبك خاص و رابطه آن با معنای مّد نظر نویسنده بررسی می شود. تغییر سبك یكی از 
ویژگی های زبان است که در سطوح مختلف زبانی رخ می دهد. در قرآن کریم به دلیل تنوع 
موضوع و تكرار آن در سوره های مختلف، سبك های مختلفی برای بیان موضوعات به کار 
رفته است؛ بنابراین تغییر سبك در سطوح مختلف زبانی، فراوان رخ داده است. این تغییرات 
در ســوره های مكی نمود بیشــتری دارد. )آزادی و نیكخــواه، 1397: 86( در این پژوهش 
براساس تحلیل زبانی در سه ســطح آوایی، واژگانی و دستوری سبك شناسی سوره غاشیه 

بررسی می شود.

1. 1. پیشینه تحقیق 
از اوایل قرن 21 سبك شناســی در مســیر رشد و شــكوفایی قرار گرفت و با تحوالت 
زبان شناسی، زبان شناســان نیز به آن توجه ویژه ای کردند. سبك شناسی در ایران نیز پیشینه 
طوالنی ندارد و برای اولین بار، محمدتقی بهار با تألیف کتاب سبك شناسی آن را پایه گذاری 
کرد؛ بنابراین عرصه مطالعات قرآنی نیز پژوهش های سبك شناسانه محدودی را داراست که 

در اینجا به چند مورد اشاره شده است:
مؤمن نژاد و همكاران )1396( در مقاله »سبك شناســی ســوره نازعات« ضمن پرداختن 
به سبك شناسی ســوره نازعات، ویژگی های ادبی موجود در سوره از قبیل تقدیم و تأخیر، 
حذف، التفات و زمان افعال را به عنوان ویژگی های برجسته سبكی موجود در این سوره بر 
شــمرده  و به این نتیجه رسیده اند که تناسب مفاهیم و مضامین موجود در سوره با موسیقی 
عبارات آیات، نشان از ظرافت بالغی موجود در این سوره مبارکه است؛ رحمانی و سلیمی 
)1395( در مقاله »ســبك شناسی سوره ســبا« در سه سطح آوایی، ترکیبی و تصویرپردازی 
به بررســی سوره سبأ پرداخته و نتیجه پژوهش آن که در این سوره واژگان در جایگاه خود 
قــرار گرفته اند و از صــوت حروف مد و حروف مفخمه برای بیــان حاالت مختلف مثل 
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شكایت و یا تعظیم استفاده شده است و این که تصاویر حقیقی و بالغی در این سوره معانی 
را در ذهن مخاطب تثبیت می کند و هماهنگی بین آن ها، زیبایی آیات این ســوره را آشكار 
می کند؛ خاقانی اصفهانی و اصغری )1389( در مقاله »سبك شناسی سوره مریم« بر پایه دانش 
زبانشناسی و سبك شناسی و با تكیه بر دانش بالغت به تحلیل و بررسی رابطه بین واژگان، 
ترادف، مشترك لفظی، تكرار، افراد، جمع، تعریف، تنكیر، و استفهام و آواشناسی در سوره 
مریم )ع( پرداخته، یافته های پژوهش حاکی از آن اســت که در این سوره تمامی واژگان در 
جایگاه ویژه خود قرار گرفته اند به طوری که وقتی قصد بزرگ جلوه دادن کاری باشد واژه به 
صورت نكره آمده و اگر قصد توضیح و شرح باشد واژه به صورت معرفه آمده است؛ نظری 
و لطفی )1392( در مقاله »ســوره مبارکه الرحمن ازمنظر سبك شناســی« به بررسی عناصر 
ســبكی در سه ســطح آوایی، نحوی، تصویرپردازی و میزان انسجام این سطوح با یكدیگر 
پرداخته؛ یافته های پژوهش نشــان از اثرگذاری بیشتر در مخاطب و هماهنگی و توازن در 
نتیجه انســجام آوایی و اســلوب بیانی دقیق و جمالت هماهنگ در نتیجه سطح نحوی و 
تصویرپردازی، دارد؛ همچنین آزادی و نیكخواه )1397( در مقاله »سبك شناسی سوره واقعه 
براساس تحلیل زبانی« به عنصر تكرار که بیشترین نقش را در انسجام زبانی داراست، اشاره 
می کنند همانطور که التفات، تضاد و ســاختار جمالت اسمیه و فعلیه در این سوره را مورد 
بررســی قرار داده اند؛ عالوه بر پژوهش های فوق الذکــر به چند پژوهش دیگر به صورت 
مختصر اشاره می گردد: خدابخش نژاد و دیگران )1397( »سبك شناسی الیه ای سوره مبارکه 
نبأ )الیه نحوی، آوایی و واژگانی(«؛ قالوند )1391( »بررسی سبك شناختی در سوره انعام«؛ 
بهرامیان )1392( »بررســی سبك شناسی ســوره توبه«؛ بنایی )1393( »سبك شناسی سوره 
مبارکه »یس«؛ مرادی کتوال )1394( »سبك شناســی ســوره حج از سه منظر)زبانی، ادبی و 
فكری(«؛ جرفی و محمدیان )1393( »بررسی سوره »عبس« از دیدگاه سبك شناسی گفتمانی 
میشــل فوکو«؛ خاقانی اصفهانی و جلیلیان )1433( »ومضات أسلوبیة فی سورة الرحمن«. 
کتاب هایی نیز در زمینه سبك شناســی قرآن کریم تألیف شده است که به چند نمونه اشاره 
می شود: حسین عبدالرئوف )1390( سبك شناسی قرآن کریم ترجمه پرویز آزادی؛ همچنین 
سبك شناســی اعجاز بالغی قرآن از محمدکریم کواز )1386( ترجمه سیدحســین سیدی. 
چنانچه در ســوابق پژوهشی موضوع مشاهده می شود، سبك شناسی در سوره های مختلفی 
انجام شده است؛ اما در سوره غاشیه صورت نگرفته است. پژوهش های مشابهی هم که در 
ســوره غاشیه انجام گرفته است، ناظر به جنبه ای از موضوع پژوهش است. نكته ای که نباید 
از آن غافل بود، این اســت که در سبك شناسی قرآن کریم، به دلیل مواجه  شدن با پژوهشی 
میان  رشــته ای ضعف های عمده ای وجود دارد. پژوهشگران زبان و ادبیات عرب بیشتر آثار 
مرتبط با سبك شناســی قرآنی را انجام داده اند. به  همین  دلیل، بیشتر جنبه ادبی دارد و کمتر 
وارد محتوا و بحث های معرفتی آیات شــده اند. در برخــی نمونه ها، با توجه به ضعف در 
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هی رویكرد تفسیری، برداشت ها و تحلیل ها ذوقی است و چندان روشمند نیست. تنها اثر مهمی 
که نزدیك به پژوهش حاضر اســت، سبك شناســی قرآن کریم از حسین عبدالرئوف است 
که هم دارای جنبه زبانی و ادبی غنی اســت و هم با رویكرد تفسیری و تسلط بیشتر دالیل 
سبكی و تحلیل آن بیان شده است. اگرچه این اثر گام مهمی در راستای پیوند سبك شناسی 
و قرآن کریم برداشته است؛ ولی هنوز الگویی در پژوهش هایی از این قبیل نیست و نیازمند 
روشمندسازی بیشتری است. همچنین تحلیل زبانی این کتاب چارچوب و نظم روشمندی 
ندارد؛ بنابراین تكمیل و ترسیم روش تحقیق با الگو گرفتن از پژوهش های پیشین در اثری 
مستقل ضروری است. در این پژوهش سعی می شود، سبك شناسی در حوزه مطالعات قرآنی 
به ویژه تفسیر، بومی سازی شود تا گامی مؤثر برای روشمندسازی پژوهش  های میان رشته ای 

در حوزه علوم قرآن باشد.

1. 2. پرسش های پژوهش 
این پژوهش درصدد پاسخ به سواالت زیر است: 

1- سطح آوایی سوره غاشیه چگونه است؟
2- سطح واژگانی سوره غاشیه چگونه است؟
3- سطح معنایی سوره غاشیه چگونه است؟

1. 3. فرضیه های پژوهش 
1- ظرافت های بالغی قرآن کریم نشانه ای از اعجاز این کتاب جاودانه است.

2- ویژگی های ادبی همچون استعاره، تشبیه و کنایه از برجستگی های سوره غاشیه است.

شكل 1: ساختار تصویری سوره مبارکه غاشیه )خامه گر، 1392(
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2. سبک شناسی
از نظر لغوی؛ واژه »سبك« واژه ای عربی است که به معنای گداختن و به قالب ریختن زر 
و نقره است و پاره نقره گداخته را »السبكیه« می نامند. )ابن منظور، 1414: 438/10( معادل 
انگلیســی واژه سبك؛ »style« به معنای وسیله ای با نوك فلزی برای نوشتن روی صفحات 
نرم است. )p ,1972 ,Webster. 1810( در اصطالح ادبی سبك به طورکلی به شیوه خاص 
ســخن، شعر و نثر گفته می شود. سبك اصطالحی قدیمی است، ولی سبك شناسی در چند 
قرن اخیر بوجود آمده اســت. با توجه به این که رویكردها و دیدگاه های متفاوتی نســبت 
به سبك شناســی وجود دارد، تعاریف متفاوتی از آن صورت گرفته اســت. افالطون اولین 
شــخصی اســت که به مقوله سبك اشاره کرده اســت. از نظر افالطون؛ زمانی سبك ایجاد 
می شود که معنایی صورت مناسب خود را پیدا کنند. بعد از افالطون، ارسطو در کتاب »فن 
سخنوری« به مسئله سبك پرداخت. در بین پژوهشگران ایرانی ملك الشعرای بهار نخستین 
کسی است که با تألیف کتاب سه جلدی »سبك شناسی« به مفهوم دقیق کلمه سبك در ادبیات 

و نثر فارسی پرداخت و سبك شناسی را در ایران به مفهوم دقیق، پایه گذاری کرد.
برخی در تعریف سبك شناسی به بررسی گزینش ها و شگردهای زبانی تأکید دارند مانند 
جوسف میستریك »سبك شناس چك« که می گوید: »سبك شناسی عبارت است از بررسی 
گزینش ها و روش های بكارگیری از زبان شناســی، فرازبان و شگردهای شناخت زیبایی ها، 
صناعات و شگردهای خاصی که در ارتباط کالمی به کار می رود.« برخی دیگر به نقش زبان 
در تعریف خود اشــاره دارند؛ برای نمونه پل سیمپسون می گوید: »سبك شناسی روشی از 
)2004:2 ,Simpson(  .»تحلیل متنی است که در آن زبان از جایگاه برتری برخوردار است

تعریف سبك شناسی از دیدگاه نو بررسی شرایط کالمی و صوری ادبی است. سبك شناسی 
به محتوای ادبیات کاری ندارد بلكه به محتوای بیان به عنوان ابزار صوتی یا طرز واژه چینی 
می نگرد. به طور خالصه سبك شناســی پیكره محتوا و پیكره بیان است. سبك شناسی یعنی 

شناخت واژه ها؛ نه جدا جدا بلكه در ارتباط با یكدیگر.
پیتروردونك1 مشخصه سبك را »بیان زبان مشخص« و سبك شناسی را تحلیل چنین بیانی و 
توصیف هدف و تأثیرات آن بیان می کند.  )Burke, 2014:518( در واقع سبك شناسی شاخه ای از 
زبان شناسی است که ویژگی های متنوع زبانی را بررسی می کند و در تالش است قواعدی را برای 
گزینش های ویژه اشخاص یا گروه های اجتماعی از زبان فراهم کند. به عبارت دیگر؛ سبك شناسی 

)2008:460 ,Crystal(  .بخشی از زبان شناسی است که تنوع در زبان را بررسی می کند
تحقیقات حاکی از پیوند تنگاتنگ معیار های علم سبك شناسی و علوم بالغت کهن است 
به این معنا که علمای بالغت ابتدا به مانند سبك شناســان امروزی به بررسی متون آثار ادبی 

1) Peter Verdonk.
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هی می پرداختند. البته توجه علما معطوف به نمونه های کالمی برتر مثل قرآن کریم و آثار شعرا 
و نویســندگان طراز اول بود. تحلیل سبك شناســی زبان متن در روشن نمودن دیدگاه های 
نویسنده و افكار و اندیشه او سهیم است و معنای موجود در متن را برای ما مشخص می کند.

3. ساختار کلی سوره غاشیه
سوره مبارکه غاشیه در مكه نازل شده و 26 آیه دارد. )و هشتاد و هشتمین سوره از سوره 

قرآن کریم است( این سوره عمدتاً حول سه محور در گردش است: 
1. بحث معاد: این محور کیفرهاي دردناك مجرمان و پاداش هاي شــوق انگیز مؤمنان را 

یادآور مي شود. 
2. بحث توحید: این محور با اشــاره به آفرینش آســمان و خلقت کوه ها و زمین، توجه 

انسان را به این سه موضوع اسرارآمیز جلب کرده است.
3. بحث نبوت: این محور گوشــه اي از وظایف پیامبر )ص( را بیان مي کند و در مجموع 

اهداف سوره هاي مكي را که تقویت مباني ایمان و اعتقاد است تعقیب مي کند.
مجمع البیان درباره ارتباط این سوره با سوره قبل مي گوید: چون خداوند سبحان آن سوره 
را به ترتیب در آخرت پایان داد و این که آن بهتر از دنیاست این سوره را نیز به بیان احوال 

آخرت شروع نمود. عالمه در بیان این سوره مي گوید: 
سوره غاشیه سوره انذار و بشارت است و غاشیه همان روز قیامت است که بر مردم از هر 
سو احاطه پیدا مي کند و در این سوره قیامت را به همراه شرح حال مردم توصیف مي کند از 
این جهت که به دو دسته تقسیم مي شوند سعیدها و اشقیاء و هر طائفه اي در جائي که برایشان 
آماده شده مستقر مي گردند یكي در بهشت و دیگري در دوزخ. )طباطبایی، 1387: 255/20(

4. تحلیل زبانی سوره غاشیه
در این بخش ویژگی های ســبكی ســوره مبارکه غاشیه در سه ســطح آوایی؛ واژگانی و 
دستوری مورد بررسی قرار می گیرد و در هر موردی که تغییری در سبك یا سطوح مختلف 

زبانی رخ داده باشد، ارزیابی و تحلیل می شود.

4. 1. سطح آوایی 
آهنگ درونی واژگان و هماهنگی و نظام آوایی آن ها در ساختار زبانی، نظامی موسیقیایی 
به وجود می آورد که در این ساختار، فضا برای »رستاخیز کلمات« و بالندگی و رشد معنایی 

واژه ها گسترده تر می شود. )علوی مقدم، 1377: 73(
توجه به نظم آهنگ آیات؛ موســیقی پایان آیه ای، توجه به معانی حروف، صفات حروف، 
توجه به سجع و توازن آوایی از جمله ویژگی های سبكی است که در سطح آوایی مدنظر قرار 
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می گیرد. در سوره غاشیه باتوجه به مكی بودن آن؛ کاربرد صامت هایی مانند انواع تنوین رفع، 
نصب و جر، ســبب ضرب آهنگ و موسیقای درونی کلمات گشته است. سویه فراز و فرود 
آهنگ ها که ازتفاوت تنوین رفع و جر و نصب در کلمات »وجوه، یومئذ، خاشعه، نارا، حامیه« 
حاصل می شود از آن حكایت دارد که صاحب سخن در پی جلب نظر و توجه مخاطب است 
و از آنجا که مدار موســیقی )به معنی تمام کلمه( بر تنوع و تكرار اســتوار است، هر کدام از 
جلوه های تنوع و تكرار در نظام آواها که از مقوله موسیقی بیرونی )عروضی( و کناری )قافیه( 
نباشــد؛ درحوزه مفهومی این موسیقی قرار می گیرد. متن قرآن فارغ از قافیه است، اما فواصل 
آیات باعث موسیقای بیرونی می شــود. در این سوره پدیده تكرار، انواع جناس ها و چیدمان 

حروف سبب این موسیقای بیرونی شده است که به اختصار به آن اشاره می شود.
تكرارجمله؛ کلمه وحرف و نیــز چگونگی ترکیب حروف. داللت های لفظی نیز در این 
موسیقایی نقش دارند. تكرار در حقیقت؛ اصرار بر جنبه مهمی از سخن است که با آن نقطه 
حســاس سخن برجســتگی و بروز ویژه ای می یابد. این تكرار می تواند در سطوح مختلف 

حرفی، واژگانی، کالمی و ساختاری رخ دهد.
بنیاد جهان و حیات انسان همواره بر تنوع و تكرار است؛ در نسبت خاصی از این تنوع و 
تكرارهاست که موسیقی مفهوم خود را بازمی یابد. تأثیر گونه هایی از تكرار در ترکیب یك اثر 
هنری گاه تا بدان پایه است که در مرکز خالقیت یك گوینده قرار می گیرد. )شفیعی کدکنی، 

)394 :1385
واکاوی میزان حضور واژگان تكراری در برخی آیات این سوره؛ عالوه بر موسیقی زیبایی که 
پدید می آورد؛ دال برآن است که خداوند برای تثبیت و گسترش مفهوم مورد نظرخویش در ذهن 
مخاطب که همانا نشان دادن بزرگی و قدرت خویش است؛ از تكرار بهره مند است. به عنوان مثال:
در آیات ﴿إِنَّ إِلَیـــنا إیَابَُهم﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ َعَلینا ِحَســابَُهم﴾ )غاشــیه/25-26( نیز خداوند با 
« و از رهگذر تقدیم خبر )إِلینا-علینا( بر  بهره گیری از این فن بهترین تكرار حرف تأکید »إِنَّ
؛ بر قطعیت و حصر بازگشت بندگان به سوی خداوند تأکید می کند.  اسم )إِیاب-حساب(؛ إِنَّ

این تكرارها با عنوان سوره تناسب داشته و از وحدت موضوع سوره حكایت می کند.
همانطورکه در نمونه باال مالحظه کردید تكرار کلمات به تكرار ترکیب و ســاختارکالم 
منجر می شود و این تكرار منجر به تعامل عبارات با یكدیگر می گردد و سبب ایجاد هم وزنی 

و توازن می شود. )موسی، 2003: 20(
جناس یكی دیگر از مقوله هایی اســت که ســبب ضرب آهنگ در آیات می شود؛ جناس 
در واقع تشــابه لفظی بین دو کلمه اســت. اگر نوع، تعداد، شــكل و ترتیب کلمات کاماًل 
یكســان باشد جناس از نوع تام اســت؛ در غیر این صورت جناس ناقص است. )تفتازانی، 
بی تـا: 458-461( جناس به دو نوع ازدواجی و سجعی تقسیم می شود. جناس ازدواجی به 
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هی صورتی است که در آن کلمات از نظر زمانی که در آن بیان می گردد هم شكل و در وزن هم 
با یكدیگر برابرند، اما جناس سجعی درمكان نشان داده می شود؛ یعنی کلمات متجانس در 

صداها و حروف با هم مشترك هستند. )طیب، 2000: 572-571/2(
به عنوان مثال واژگانی همچون »غاشیه، خاشــعه«، »عامله، ناصبه«، »حامیه، آتیه«، »راضیه، 
عالیه«، »الغیه، جاریه« و »مرفوعه، موضوعه«، »مصفوفه، مبثوثه«، »مذکر، مصیطر« همگی واژگانی 
هستند که زمان و صرف وقت تلفظ آن ها با هم برابر است و جزء جناس ازدواجی محسوب 
می شــوند. از طرفی؛ با هم آمدن واژگانی همچون »غاشیه، خاشــعه«، »مرفوعه، موضوعه«، 
»إیابهم، حسابهم«، »ضریع، جوع«، »مذکر، مصیطر«، »کفر، اکبر«، »ذکر، مذکر«، »یعذب، عذاب«، 
نمونه هایی ازجناس سجعی اســن. بنابراین وجود واژگان هم شكل سبب نوعی هماهنگی و 

وحدت می شود و در آهنگین ساختن آیات نقش بسزایی دارد. )ابن عاشور، بی تا: 42(
صنعت »مراعات نظیر« یا »تناسب« یكی دیگر از عواملی است که سبب ایجاد ضرب آهنگ 
در آیات می شود. به عبارتی چیدمان واژگان به صورتی است که واژگانی که یك موضوع واحد 
دارند و به نوعی در یك مجموعه قرار گرفته اند با هم آورده می شوند و با تناسب خود سبب 
خلق موسیقی معنوی و ضرب آهنگ آیات می شود. )براتی، 1387: 12و13، به نقل از محسنی(.

4. 2. سطح واژگانی 
در سطح واژگانی عالوه بر کلمه »غاشیه« کلماتی چون »خاشعه، عامله، ناصبه، ناعمه، راضیه، 
عالیه، جاریه، مرفوعه، موضوعه، مصفوفه و مبثوثه« همگی کلمات یا نشــانه هایی هستند که 

قطعیت رویدادها و ویژگی های قیامت و همچنین بر ثبات و پایداری آن ها داللت دارد.
عالوه برآن واژه هایی همچون »تســقی« و »تصلی« مدلول آن ها با ســویه های نظایرآن ها 
یعنی »تشرب« و »تضرم« تناسب دارد. در میان واژگان گزینش کلمه »إبل« سویه ای است که 
درنگ و تأمل را می طلبد؛ چراکه در گزینش »قبل« به عنوان شــاهد تدبیر و قدرت خداوند 

رمزی نهفته است. 
تحلیل این نشانه براساس محور جانشینی مدلول پنهان کالم را معلوم می سازد؛ ثعلبی در 
تفسیر خود در مورد دلیل این گزینش آورده است: اعراب هرگز چارپایی بزرگ تر از شتر را 
ندیده اند و فیل را نیز همه ندیده اند و با نقل  قولی از کلبی می گوید شتر با بارش برمی خیزد 
در حالی که زانو زده اســت. قتاده گوید خداوند ارتفاع تخت های بهشــتی را ذکر نمود و 

منكران گفتند چگونه باال می رویم؟ و خداوند این آیه را نازل فرمود.
فخر رازی در تفســیر کبیر خود، درباره امتیازات این حیــوان که به انتخاب آن انجامیده 

آورده است:
»خداونــد این حیوان را به گونه ای آفریده که انســان بــرای بهره برداری های گوناگون به 
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سراغش می رود: از گوشت او می خورد از شیر او می نوشد، بار سفرش را بر پشت او حمل 
می کند و گاهی سرمایه و مایه زینت زندگی که چنین خواصی در هیچ حیوانی فراهم نیست 

و در تبیین این خواص آیاتی از قرآن را می آورد.« )رازی، 1982: 143/31(
همچنین واژگان »ســرر، أکــواب، غارق و زرابی« در بیان پــاداش اخروی و پذیرایی از 
بهشتیان اشتراك دارند و کلمات »سماء، أرض و جبال« همگی نشانه هایی هستند که مدلول 

آن ها بیان قدرت خداوند و امكان وقوع قیامت است.

4. 3. سطح دستوری
دو ابزار مهم در تحلیل سبك های متن صرف و نحو است. تغییرات نحوی دگرگونی های 
سبكی را پدید می آورد. دو ترکیب متمایز از نظر ساختاری معناهای متفاوتی را القا می کند؛ 
تغییراتی که در ساخت واژه پدید می آید، سبك را دگرگون می کند. توجه به ریشه و معناهای 
مختلف مشتقات یك واژه که انتخاب ساخت واژه را با توجه به محتوای آیات تحت تأثیر 
قرار می دهد. توجه به تغییرات دستوری مانند تغییر در حروف ربط، جمالت اسمیه و فعلیه، 

اسم های فاعل و مفعول، نقش عمده ای در تحلیل تغییرات سبكی در این سطح دارد.
در آیه نخســت ﴿َهل اَتآک َحدیُث الغاِشیَة﴾ )غاشیه/1( استفهام به کار رفته است؛ اما نه به 
منظور سؤال جدی بلكه به منظور مهم جلوه دادن مطالب است. در آیه سوم؛ واژه »عامله« خبر 
از خبری اســت که از وجوه داده و همچنین کلمه »ناصبه« که بعد از عامله آمده و نیز کلمه 
»تصلی« در آیه چهارم و »تسقی« در آیه پنجم و »لیس لهم« درآیه ششم؛ همه خبرهایی هستند 
برای کلمه »وجوه« ممكن است مراد از کلمه »وجوه« صاحبان وجوه و چهره های برجسته باشد؛ 

یعنی چهره های شاخص هر یك از دو گروه نیك و بد. ) طباطبایی، 1387: 456/20(
در ســطح نحوی، مدلول بسیاری از جمله های این ســوره، از نظر محور هم نشینی، نوع 
جمالت، کوتاهی و بلندی، اسمیه و فعلیه بودن شناسایی می شود. در محور هم نشینی که بین 
مجموعه واژگان، واژه  متناسب با ساختار را بر می گزینند. واژگان گزینش شده در یك مسیر 

خطی کنار هم قرار می گیرند و ترکیب نوشتاری جدیدی را به وجود می آورند.
در آیات ﴿ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ َخاِشــَعه﴾ ﴿َعاِمَله ناِصبَه﴾ ﴿تَْصَلى نَاراً َحاِمیَه﴾ ﴿تُْسَقى ِمْن َعْیٍن 
ُن َوَل یُْغنِى ِمن ُجوٍع﴾ )غاشــیه/2-7( کلمه  آنِیَه﴾ ﴿لْیَس لَُهْم َطَعاٌم إِل ِمن َضِریٍع﴾ ﴿َل یُْســمِ
»وجوه« مبتدا و واژه های »خاشــعه«، »عامله«، »ناصبه« صفت آن و فعل »تصلی«، »تســقی« 
و »لیس« خبرهای این مبتدا هســتند. از آنجا که خبر این مبتدا به صورت فعل آورده شــده 
است، این نوع جمله سویه هایی هستند که تجدد و حدوث وقایع قیامت را می رسانند و در 
آیات ﴿ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ ناِعَمه﴾ ﴿ لَِسْعیَِها َراِضیَه﴾ ﴿فِى َجنه َعالِیَه﴾ )غاشیه/8-10( کلمه وجوه 
مبتدا و »راضیه« خبر آن جمله اســمیه با خبر مفرد، ســویه ای است که بر ثبوت و دوام این 
رضایت و خوشنودی داللت دارد و آیات ﴿فِیَها َعْیٌن َجاِریَه﴾ ﴿فِیَها ُسُرٌر مْرفُوَعه﴾ ﴿َو أَْکَواٌب 
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هی مْوُضوَعه﴾ ﴿َو نََماِرُق َمْصُفوفَه﴾ ﴿َو َزَرابِیه َمْبثُوثَه﴾ )غاشیه/12-16( که »عین« مبتدا و »فیها« 
شبه جمله و خبر، سویه ای است که بر تجدد و تداوم جریان چشمه های بهشتی داللت دارد. 
هم چنین آیات ﴿إِنَّ إِلَْینَا إِیَابَُهْم﴾ ﴿ثُم إِنَّ َعَلْینَا ِحَسابَُهْم﴾ )غاشیه/25-26(« جمله های مؤکد 

اسمیه نشان از قطعیت حضور همگان در قیامت و حتمیت حسابرسی دارد.
 عالوه بر این ها، آیات این ســوره؛ از نظر کوتاهــی و بلندی؛ آنجا که به توصیف جهنم 
می پردازد، توصیف ها کوتاه اســت، ولی آنگاه که به وصف بهشت می رسد سخن به درازا 
کشیده می شود. این نوع سخن به مثابه یك دال می تواند نشان این مطلب باشد که خداوند در 
ذکر صفات دوزخ و دوزخیان اکراه دارد و سعی می نماید که گذرا به آن اشاره کند اما آنگاه 

که به بهشتیان می رسد آن را با جزئیات توصیف می کند. )طبرسی، 1359: 481/5(

5. نتیجه گیری
قرآن کریم، کالم جاویدان آسمانی است، که از هر سو به آن بنگریم، جلوه ای بدیع از پرتو 
حسنش بر ما آشكار می گردد. اعجاز این کتاب هستی بخش، به اندازه ای است که منشأ پیدایش 
دانش های فراوانی گشته است. یكی از جلوه های زیبا و جذاب از قرآن کریم، علم سبك شناسی 
اســت. سبك شناسی از بهترین علومی است که با دانش های دیگری چون: بالغت و ادبیات، 
نحو و تصویرآفرینی به کشف سبك و اســلوب می پردازد. در حقیقت سبك شناسی، روابط 
زبانی موجود در متن ادبی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. مهم ترین ویژگی های روش 
سبك شناسی به ویژه سبك شناسی در متون ادبی که قرآن در مرتبه نخست این متون قرار گرفته 
است، کشف روابط زبانی در متن و کشف پدیده های خاصی است که ویژگی های بارز آن متن 
را به وجود می آورد. در پژوهش حاضر نیز هدف، بررســی مشخصه ها و ویژگی های سبكی 
و تبیین روابط درون متنی سوره »غاشیه« بود. بررسی ها نشان می دهد که سبك قرآن، وحدت 
و هماهنگی شــایان توجهی دارد که این وحدت از عوامل و مختصات تكرارشونده و جلب 
نظرکننده ناشی می شود؛ عواملی که نسبتاً آشكار اما غالباً پنهان و پوشیده اند. بررسی آوایی این 
سوره وجود نوعی توازن موسیقایی در ایقاع آن را ثابت می کند. تكرار بعضی صوت ها و واژگان 
در افزایش موسیقی و اثرگذاری آوایی سوره غاشیه مؤثر بوده است. این صوت ها و حروف در 
واژگان دارای هماهنگی اند و کلمات هم در سیاق خاص خود و بجا قرار گرفته اند. در سطح 
معنایی نیز، واژگان سوره به ویژگی هایی چون دقت بسیار در انتخاب، وسعت داللت و معنی، 
برانگیختن خیال، و قوت و شدت در اثرگذاری بر مخاطب _شنونده یا خواننده_ مزین است.  
ویژگی های زبانی قرآن کریم در سطوح آوایی؛ واژگانی و دستوری سبك ساز هستند و سبب 
تغییر در ســبك آیات می شوند. این سه سطح در سبك آیات این سوره به اندازه ای تأثیرگذار 
اســت که با توّجه به اسرار نهفته در آیات قرآن، تبیین و فهم سبك آیات بدون آگاهی از این 

سطوح و قواعد امكان پذیر نیست.
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