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Abstract
The Qur'an is so advanced in rhetoric, eloquence, firmness of speech, 
expressiveness of expression, many innovations in the field of teachings 
and rules and other features that it is far from the reach of humanity  And 
this miracle is eternal and eternal. One of the gaps in the research of mir-
acles of the Holy Quran is the Surahology of Miracles. Considering that 
the border of the miracle of the Qur'an is a surah, it is necessary to iden-
tify the miraculous aspects of all the surahs of the Qur'an. In this article, 
as a case study, Surah Takwir has been selected and its expressive miracle 
has been studied. The question is, in terms of expression, what dimen-
sions and subtleties does Surah Takwir contain that made it a miracle? 
Literary and linguistic studies in Surah Takwir show that this Surah is in 
four important axes of expressing miracles And it has many subtleties and 
subtleties that have taken it beyond the level of human speech: Coher-
ence, word choice, music and illustration. This form of expression, along 
with the meanings of its miracles in the scientific and unseen dimension, 
plays a divine piece that human beings cannot oppose.  
Keywords:The Holy Quran, Surah Takwir, expressive miracle, coher-
ence
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اعجاز بیاین قرآن در سوره تکویر 
)تاریخ دریافت: 24-06-1401تاریخ پذیرش: 1401-08-23(

حسن خرقانى 1

چکیده
قرآن در اســتوارى گفتار و شیوایی و رســایی بیان، نوآورى هاى فراوان در زمینه معارف و 
احکام و دیگر محاسن، در اوج قرار دارد و به معجزه جاوید تبدیل گشته است. یکی از خألها 
در پژوهش هاى اعجاز قرآن کریم، سوره شناســی اعجاز است. با توجه به آنکه مرز تحدى 
ســوره است، الزم است وجوه اعجاز تمامی سوره هاى قرآن شناسایی گردد. در این مقاله به 
عنوان مطالعه موردى ســوره تکویر انتخاب و اعجاز بیانی آن بررسی شده است. مسئله آن 
است که ســوره تکویر از جهت بیانی، چه ابعاد و ظرافت هایی دارد که آن را معجزه ساخته 
است؟ بررسی هاى ادبی و زبانشناختی در سوره تکویر نشان داد که این سوره در چهار محور 
مهم اعجاز بیانی: انســجام، واژه گزینی، موسیقی و تصویرسازى، قطعه اى الهی را می نوازد 
که بشــر را توان معارضه با آن نیست. در محور انسجام، از نظر نحوى و بالغی قطعه اى به 
هم پیوســته و منسجم اســت و کالمی واحد را تشکیل می دهد. در محور واژگانی، کلماتی 
زیبا و فصیح را برگزیده اســت که در حد اعجاز در فواصل و در درون آیات هم آوا هستند و 
ضمن تناســب کامل با معنا، داللت هایی ضمنی و دقیق در راستاى آموزه هاى الهی دارند. 
سوره تکویر موسیقی برجســته اى دارد که از توازن فقرات، تناسب فواصل، انسجام مخارج 
حروف، تکرار »روّى« و آواها، تشــکیل شده است و همگام با معنا فراز و فرود دارد. تصویر 
نیز به عنوان برجســته ترین ابزار بیانی با تمامی عوامل تأثیرگذار، در سوره حضورى پر رنگ 

دارد و عهده دار بخشی از اعجاز بیانی آن است.
واژگان کلیدى: قرآن کریم، سوره تکویر، اعجاز بیانی، انسجام.  

h.kharaghani@gmail.com :1( دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد ،ایران ایمیل

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



سال ششم 
شمارة اول
پیاپی: 10

بهار و تابستان 
1401

55

���
عا
اج
ب�ز
جی
�ن
قی
آ�
ان
 �د
روس
ت�ه
وو
ری 1. مقدمه

از مباحث مهم و پردامنه در علوم قرآن که با مسائل اعتقادی و علم کالم نیز پیوند خورده 
است و دانش های گوناگون از جمله علوم ادبی را به خدمت می گیرد، مبحث »اعجاز قرآن« 
است. همواره این پرسش مطرح بوده است که چه ویژگی ها و برجستگی هایی در قرآن کریم 
نهفته اســت که آن را برای ابدیت مانندناپذیر ســاخته است و با وجود توانمندی های روبه  
رشد بشر در عرصه های گوناگون و وجود سخنوران نامی و چیره دست در میان آنان چگونه 

برایشان میسر نیست کتابی بدین پایه تدوین کنند؟ 
جهت شناسایی دقیق تر اعجاز قرآن و دفاع از حریم آن در برابر شبهات و نیز نقد متونی 
ادعایی که در هماوردی با قرآن ارائه می شــود، باید به سراغ تک تک سوره های قرآن رفت 
و وجوه اعجاز آن ها را شناسایی کرد. این مطالعات به مباحث نظری نیز کمک خواهد نمود 
و وجوهی از اعجاز قرآن که تاکنون طرح شــده، در میدان عمل کارایی خود را بهتر نشــان 
خواهد داد و در پاسخ به سوره های ساختگی که در معارضه با قرآن گفته شده، زمینه سنجش 

و برتری قرآن بهتر فراهم خواهد شد. 
با توجه به گســتردگی کار، شناسایی ابعاد مختلف اعجاز یک سوره در یک مقاله نخواهد 
گنجید؛ بنابراین، در اینجا سوره ای از سوره های کوچکتر قرآن انتخاب و در این مجال تنها به 
اعجاز بیانی آن پرداخته شده است. مسئله مورد بحث آن است که سوره تکویر از نظر بیانی چه 
ویژگی ها و جنبه هایی را در بر دارد که آن را معجزه ساخته است؟ با توجه به مقتضیات عصر 
جدید و گستره علومی که در این مقطع زمانی در حوزه های مختلف ادبی، انسانی و طبیعی در 

اختیار بشر قرار دارد، سبک و محتوای کار با روزگار پیشین بسیار متفاوت خواهد بود.    

1. 1. پیشینه پژوهش
در وادی اعجاز قرآن و در پاسخ به چگونگی اعجاز آن، آثار بسیاری تا کنون سامان یافته 
)رک: رضایی کرمانی، 1380: سراسر کتاب( و بحث معجزه در علوم مختلفي از جمله علم 
تفسیر، کالم، اصول و علوم قرآن مطرح بوده است. بعضي مفسران آن را در البه الي تفسیر 
قرآن و به مناســبت معجزات انبیاء مطرح کرده اند )رک: طیب، 1369: 40/1-59؛ طباطبایي، 
1390: 73/1 به بعد و دیگر تفاســیر، ذیل آیه 33 ســوره ی بقره و 88 سوره ی اسراء(، ولی 
تاکنون موارد اندکی در زمینه اعجاز ســوره ها ســامان یافته است؛ مانند: اعجاز سوره کوثر 
زمخشری. درباره اعجاز بیانی سوره تکویر مقاله یا کتابی به طور مستقل مشاهده نشد، اما در 
برخی ابعاد ادبی و زبان شناختی آن مقاالتی نگاشته شده است از جمله پیوند فرم و ساختار 
با محتوا در ســوره مبارکه تکویر از هومن ناظمیان. این مقاله، بیشتر به مسائل آوایی در این 
سوره می پردازد و در آن ساختارهاي زبانی و موسیقایی سوره تکویر و ارتباط آن ها با محتوا، 
بررسی شده است. دو مقاله مشابه با دو نام متفاوِت »سبک شناسی سوره تکویر« و »پژوهشی 
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در آواشناســی و ساختارهای صرفی و نحوی و بالغی و سوره تکویر« از محمد فراهانی و 
مهدی داوودی نســب وجود دارد که بیشــتر، مباحثی آوایی و نکاتی بالغی از این سوره را 
بازگو می کند. در زبان عربی نیز مقاالتی نگاشته شده است از جمله »بالغه التعبیر فی سوره 
التکویر« از حمدیه عباس جاسم خفاجی. این مقاله بیشتر در باره امتیازات تعبیرها و واژگان 
ســوره تکویر به جای موارد جایگزین آن هاست؛ همانند انتخاب اسلوب شرط در سرآغاز 
سوره و استفاده از ادات شرط »إذا« و استفاده از »َعلَِمْت« به جای »تَْعَلم«. مقاله »بین االعجاز 
البالغی و االعجاز العلمی فی ســوره التکویر«، از جمیله سید علی سید زیدان، میان اعجاز 
علمی و اعجاز بالغی قرآن ارتباط برقرار و مباحث معانی، بیان و بدیع را در این سوره تطبیق 
کرده اســت و در پی همسو بودن آن ها با حقایق علمی بازگو شده در سوره است. نویسنده 
نیز مقاله ای با نام »اعجاز علمی در سوره تکویر و نقد تطبیق آن بر حوادث و پیشرفت های 

عصر حاضر«، نوشته است.
مقاله حاضر، از زاویه اعجاز بیانی به سوره تکویر پرداخته و ابعاد و مواردی را مد نظر قرار 
داده اســت که با مقاالت یاد شــده تفاوت هایی دارد و شامل نوآوری هایی است که حاصل 

پژوهش های نویسنده است.

2. مباحث نظری

2. 1.  اعجاز و اعجاز بیانی  
اعجاز مصدر باب افعال از ریشه ثالثي »َعْجز« است. برای این ماده در لغت دو ریشه یاد 
شده است: یک ریشه داللت بر ضعف و ناتواني مي کند و ریشه دوم عجز به معناي انتها و 
دنباله یک چیز و جمع آن اعجاز اســت. اعجاز امور یعني اواخر آن ها. )ابن فارس، 1404: 
232/4-233( راغــب اصفهاني عجز را در اصل به معني تأخر و بازماندن می داند و معنای 
ناتواني که ضّد قدرت است برخاسته از آن می باشد. )راغب اصفهانی: 547( بنابر این عجز 

یعنی ناتوانی و اعجاز به معنای ناتوان ساختن است. 
معجزه در اصطالح امری برخالف جریان عادی نظام هستی است که همراه با دعوت به 
مبارزه باشــد و کسی نتواند با آن رویارویی کند و خداوند آن را بر دست پیامبرانش جاری 

می سازد تا نشانه درستی رسالتشان باشد. )سیوطی، 2001: 240/2؛ خالدی، 2000: 18(
دیدگاه اعجاز بیانی از مشهورترین و فراگیرترین رویکردها در حوزه  اعجاز قرآن است که 
بازتاب و تأثیر فراوانی در حوزة  مطالعات کالمی، ادبی و تفســیری داشته است. این دیدگاه 
بر این فرض استوار است که ساختار بیانی قرآن با برخورداری از ویژگی های مافوق بشری، 
عجز بشر از هماوردی با آن را در پی داشته و بی پاسخ ماندن تحّدی قرآن که در بیشتر موارد 
ناظر به همین ســاختار بیانی اســت، بهترین دلیل بر درستی این مّدعاست. بنابراین، اعجاز 
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مطالعاتی بیشتری برخوردار است. )معموری، 1396: 195/1(
آثاری که درباره اعجاز بیانی ســامان یافته اند،  یا در ضمن دیگر وجوه اعجاز فصلی را به 
اعجاز بیانی اختصاص داده اند، هرکدام به فراخور مجال کتاب و دانش و توان نویسنده آن، 
گوشــه هایی از اعجاز بیانی قرآن کریم را به تصویر کشیده اند. بنت الشاطی به سه بحث: راز 
نهفته در حروف، راز کلمات و اسلوب های قرآنی و راز نهفته در چگونگی تعبیر، می پردازد. 
)ر.ک: بنت الشــاطی، 1376: 141، 219 و 255( صالح خالدی با الهام از سید قطب عناصر 
پنج گانــه ای برای بیان قرآنی یاد می کند: 1. دقیق بودن الفاظ قرآن؛ 2. زیبایی معناهای الفاظ 
قرآن؛ 3. جاذبه موســیقایی قرآن؛ 4. زیبایی تصویرهای قــرآن؛ 5. نظم واالی قرآن. )ر.ک: 

خالدی، 2000: 127ـ142(
آیــت  اهلل معرفت )ره( در جلد پنجم التمهید فی  علوم القرآن که به اعجاز بیانی اختصاص 
دارد، وجوه دوازده گانه ای را برای اعجاز بیانی ذیل عنوان »نظم بی نظیر و ســاختار شگفت 
قرآن«، یاد می کند. )معرفت، 1386: 15/5-18( جمع بندی آن ها به محورهای ذیل باز می گردد:

1. واژه گزینی قرآن که واژگانی دقیق، دلنشین و فصیح اختیار کرده است.  
2. موســیقی قرآن که نظم آهنگی زیبا و شــکوهمند دارد و  معنا را در آوای حروفش به 

نمایش می گذارد.  
3. سبک جدید و منحصر به فرد قرآن که در نظم و نثر نظیری شبیه آن نیست.

4. شیوه های بیانی قرآن مانند: تشبیه ها و استعاره های نیکو، تصویرسازی های خیال انگیز 
و کنایه ها و تعریض ها زیبا و نیز آرایه های زیبای بدیعی.

5. به هم پیوستگی و انسجام ساختاری قرآن.
آنچه مشــخص است اینکه واژه گزینی، موســیقی، تصویرسازی و نظم، محورهای مورد 
اتفاق بسیاری از نویسندگان حوزه اعجاز بیانی است. )نک: حفنی، 1390: 220 و پس از آن(

2. 2. سوره تکویر و محور موضوعی آن
ســوره مبارکه تکویر از ســوره های بسیار زیبای قرآن کریم اســت. این سوره هشتاد و 
یکمین سوره در مصحف شریف است، اما از نظر ترتیب نزول هفتمین سوره و از نخستین 
سوره هایی است که بر رسول اکرم فرود آمده است. )معرفت، 1386: 168/1؛ میدانی، 1361: 
 393/1( دو مقطع در این ســوره وجود دارد و آیات کریمه آن حول دو محور ســخن می 

گویند. )نک: حّوی، 1991:  6390/11؛ صابونی، 1421:  498/3؛ میدانی، 1361:  398/1(:
1. در مقطع نخست که تا آیه 14 ادامه دارد سخن درباره حقانیت قیامت و فروپاشی نظام 
َرْت ، َو  ْمُس ُكوِّ هستی در آســتانه وقوع آن و سپس برپایی دادگاه عدل الهی است: ﴿إَِذا الشَّ
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َلْت ، َو إَِذا الُْوُحوُش ُحِشَرْت ، َو إَِذا  إَِذا النُُّجوُم انَْكَدَرْت ، َو إَِذا الِْجباُل ُســيَِّرْت ، َو إَِذا الِْعشاُر ُعطِّ
ُحُف  َجْت ، َو إَِذا الَْمْوُؤَدُة ُســئَِلْت ، بَِأيِّ َذنٍْب قُتَِلْت ، َو إَِذا الصُّ َرْت ، َو إَِذا النُُّفوُس ُزوِّ الْبِحاُر ُســجِّ
ماُء ُكِشــَطْت ، َو إَِذا الَْجحيُم ُســعَِّرْت ، َو إَِذا الَْجنَُّة أُْزلَِفْت ، َعلَِمْت نَْفٌس ما  نُِشــَرْت ، َو إَِذا السَّ
أَْحَضَرْت﴾ )تکویر/1-14( آیات بیان می کنند که خورشید که چراغ فروزنده هستی است در 
هم پیچیده و تاریک مي شود، ستارگان تیره و بی نور می شوند و سقوط می کنند، کوه ها با آن 
همه استواری روان می گردند، اموال نفیس و با ارزش؛ مانند شتران آبستن رها و بی صاحب 
می شود، حیوانات وحشــی گرد هم جمع می شوند، دریاها مشتعل و برافروخته می گردند، 
آنجاســت که هرکس با همسان خود قرین و جفت می شود خوبان با خوبان و بدان با بدان  
و از دختران زنده به گور می پرسند که به کدام گناه کشته شده است؟ در آن هنگام است که 
نامه های اعمال را بگشایند و آسمان برچیده شود و دوزخ افروخته گردد و بهشت را نزدیک 

آرند. آنجاست که هر کس به نیک و بد اعمال خود آگاه گردد.
2. مقطع دوم سوره از عظمت وحی قرآنی و آورنده آن و تأثیرش در نفوس انسانی سخن 
می گوید، و به رد شبهاتي از ساحت مقدس قرآن کریم مي پردازد: ﴿فاَل أُْقِسُم بِالُْخنَِّس ، الَْجواِر 
ٍة ِعْنَد ِذي  َُّه لََقْوُل َرُســوٍل َكريٍم ، ذي قُوَّ ْبِح إِذا تَنَفََّس ، إِن َس ، َو الصُّ الُْكنَِّس ، َو اللَّْيِل إِذا َعْســعَ
الَْعْرِش َمكيٍن ، ُمطاٍع ثَمَّ أَميٍن ، َو ما صاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن ، َو لََقْد َرآُه بِاْلُفُِق الُْمبيِن ، َو ما ُهَو َعَلى 
الَْغْيِب بَِضنيٍن ، َو ما ُهَو بَِقْوِل َشــْيطاٍن َرجيٍم ، فََأيَْن تَْذَهبُوَن ، إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلعالَميَن ، لَِمْن شاَء 
ُ َربُّ الْعالَميَن﴾ )تکویر/15-29( این قسمت با  ِمْنُكْم أَْن يَْســتَقيَم ، َو ما تَشاُؤَن إاِلَّ أَْن يَشاَء اللَّ
سوگندهای بیدارکننده و پر محتوایی همراه است: به ستارگانی که مدام در حرکت و طلوع و 
غروبند، به شب هنگامی که  می رود و به صبح هنگامی که می دمد، سوگند یاد شده که قرآن 
کالم فرســتاده ای ارجمند است. آنگاه آورنده وحی جبرئیل امین، توصیف می شود به آنکه 
نیرومند و نزد صاحب عرش دارای مقام و منزلت اســت و مورد اطاعت فرشــتگان  و امین 
است. بنابراین پیامبر دیوانه و قرآن، کالم شیطان نیست و او هرچه را به وی وحی می شود به 
شما ابالغ می کند. سپس مشرکان توبیخ می شوند که چرا با وجود چنین پیام حقی که تمامی 
جهانیان را پند می دهد و به راهِ مستقیم راهبر است، به کژراهه می روند و از قرآن رویگردانند. 
این مقطع نیز در درون خود منسجم و همبسته است و موضوع آن اثبات وحیانی بودن قرآن 

و هدایت حق جویان توسط آن است. 

2. 3. وجوه اعجاز بیانی در سوره تکویر
در این بخش، محورهای چهارگانه: انسجام، واژه گزینی، موسیقی و تصویرسازی در سوره 

مبارکه تکویر، دنبال می شود:
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هر متن حاصل به هم پیوســتن مجموعــه ای از واژگان در ضمن جمالت و جمالت در 
ضمن مجموعه ای بزرگتر اســت و ارتباط معنایی میان واژگان و جمالت سخنی منسجم و 
هماهنگ را به وجود می آورد که در آن همه عناصر ســازنده متن بر اســاس اصول و قواعد 
معینی به  هم پیوسته اند. این انســجام هم بر اساس برون ساخت های نحوی و دستور زبانی 
شــکل می گیرد و هم بر اســاس روابط معنایی و درونی اجزاء آن، که بُعد بالغی را تشکیل 
می دهند. انســجام سوره تکویر بر هر دو پایه در حد اعالی خود قرار دارد که در ذیل بیان 

می شود:

2. 3. 1. 1. انسجام نحوی  
 ساختار این سوره چنین است که مرکب از شرط و جزاء و قسم و جواب آن است. در آیات 
مقطع نخســت سوره تکویر دوازده شرط طی ســیزده آیه آمده است )آیه نهم ادامه شرط آیه 
هشتم است( در چهاردهمین آیه جزای آن ها آمده است: ﴿َعلَِمْت نَْفٌس ما أَْحَضَرْت﴾؛ »هرکس 
آنچه را انجام داده حاضر می بیند.« این آیه کریمه نتیجه و جواب تمامی »إذا«های شــرطیه ای 
َرتْ ﴾ و تمام  ْمُس ُكوِّ اســت که از آغاز سوره آمده اســت و »َعلَِمْت « عامل نصب در ﴿إَِذا الشَّ
شــرط هایی است که بر آن  عطف گرفته شده اند. )زمخشــری، 1413:  709/4( همچنین این 
آیات با حروف عطف به یکدیگر پیوند خورده اند و مصداقی از »وصل« هستند که امور متعدد 
مشترک را به هم پیوند می دهد. آیات مبارکه امور گوناگونی از هستی و عوالم بسیاری را جمع 
ساخته است تا دقایق دگرگونی در هستی را بازگوید و همه را تحت پوشش روز واحدی قرار 

دهد که همان قیامت و حشر خالیق در یک صحنه واحد باشد. )صغیر، 1420: 214(
مقطع دوم ســوره مرکب از قسم و پاسخ های آن است. در آیات 25 تا 18 به ستارگان و 
َُّه لََقْوُل  اختفا و آشکار شدن آن ها ســوگند یاد شده است. پاسخ قسم های این چهار آیه ﴿إِن
َرُسوٍل َكِريٍم﴾ و ادامه آن می باشد.  ضمیر »إِنَّهُ « به قرآن یا آیات پیشین از این جهت که قرآن 
اســت باز می گردد. )طباطبایی، 1390:  218/20( همینطور ﴿ما صاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن﴾جمله ای 
اســت که محّلی از اعراب ندارد و معطوف بر جواب قسم است و در پی آن جمالت: ﴿قَْد 
َرآُه بِاْلُفُِق الُْمبيِن﴾، ﴿ما ُهَو َعَلى الَْغْيِب بَِضنيٍن﴾ و ﴿ما ُهَو بَِقْوِل َشْيطاٍن َرجيٍم﴾ نیز عطف بر 
جمالت پیش از خود هستند و به همان جواب قسم باز می گردند. ﴿إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلعالَِميَن﴾ 
نیز جواب قسم است. ﴿لَِمْن شاَء ِمْنُكْم أَْن يَْستَقيَم﴾ بدل بعض از کل برای »لِْلعالَِمیَن« است. 
ُ َربُّ الْعالَميَن﴾ نیز در جواب قسم داخل است. )صافی، 1418:  ﴿ما تَشاُؤَن إاِلَّ أَْن يَشــاَء اللَّ

 258/30-256؛ طبرسی، 1372:  676/10(
»َفَأیَْن تَْذَهبُوَن« جمله ای معترضه اســت و با این استفهام توبیخی هشدار داده می شود که 
حال که امر چنین است، پس کجا می روید و چرا حق را رها کرده و مسیر را خطا می روید؟! 
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در »فََأيَْن تَْذَهبُوَن« فاء جواِب شــرط مقّدری است؛ یعنی »إن تبیّن لکم أمر محمد و القرآن 
فأین تذهبون«. )صافی، 1418:  258/30(

مقطع دوم سوره، با مقطع نخست پیوندی نزدیک دارد. نکته ای که در تفاسیر مغفول مانده 
و به آن نپرداخته اند، وجود فاء در »فاَل أُْقِســُم« اســت. برخی کتب إعراب قرآن، این فاء را 
اســتینافیه می دانند. )درویش، 1415:  394/10؛ صافی، 1418:  30/ 256؛ دعاس، حمیدان و 
قاسم، 1425:  423/3؛ علوان، 1427:  2640/4( فای استینافیه آن است که پس از آن، کالمی 
از سرگرفته می شود که ارتباطی با کالم پیشین ندارد. این نوع جمله محلی از اعراب ندارد. 
ُكونَ ﴾  ا يُْشــرِ ُ َعمَّ ا آتاُهما صالِحًا، َجَعال لَُه ُشــَركاَء فِيما آتاُهما، فَتَعالَى اللَّ نمونــه آن آیه ﴿فََلمَّ
)أعراف/190(، اســت جمله »تعالی اهلّل« استینافیه است و محلی از اعراب ندارد. )یعقوب، 
1367: 478( ابن هشــام کاربرد فاء برای استیناف را نپذیرفته است و مواردی از شعر را که 

برای این نوع مثال آورده شده، عطف می داند. )ابن هشام، بی تا:  168/1(
پس »فاء« در اینجا چیست؟ با بررسی نمونه های مشابهی از این »فاء« در برخی از سوره های 
َّما  جزء سی مشاهده می شود که آن را جواب شرط مقدر گرفته اند. به طور مثال در ﴿فََذكِّْر إِن
أَنَْت ُمَذكٌِّر﴾ )غاشــیه/21( همان کتب »فاء« را رابط جواب شرطی مقدر و »ذّکر« را در محّل 
جزم به عنوان جواب آن می دانند که چنین باشد: »إن لم يتّعظ الكّفار بدالئل قدرة الّل فذّكرهم 
بها« )صافی، 1418:  317/30( یا چنین تعبیر شده که »فاء« فصیحه است )فای فصیحه فای 
تفریع است که دال بر شرط محذوف است( که مثاًل چنین بوده »إن کانوا ال ینظرون إلی هذه 

األشیاء نظر اعتبار و تدبر و تأمل فذکرهم«. )درویش، 1415:  460/10(
بنابراین »فاء« در »فاَل أُْقِســُم« می تواند جواب شــرط مقدر باشد. در واقع این »فاء« مثل 
تفریع و نتیجه ای اســت که از آیات قبلی گرفته می شود؛ یعنی اکنون که سرانجام هستی و 
آمدن روز حسابرســی روشن شــد، پس پیامبر که واسطه وحی است سخنش حق است و 
فرشته آسمانی آن را بر او بازگفته است. برخی نیز آن را حرف عطف دانسته اند. )کرباسی، 

)549/8  :1422

2. 3. 1. 2. انسجام بالغی
آیات مقطع نخســت سوره تکویر از نظر معنایی، آوایی و واژگانی انسجام باالیی دارند و 
تمامی به منزله کالمی واحد هستند. نه تنها ساختار کلی آیات مقطع را به هم پیوند داده است 
بلکه انســجام درونی عمیقی میان آن ها برقرار اســت. در این بخش دوازده پدیده ذکر شده 
است. شش مورد آن مربوط به دنیا و شش حالت دیگر مربوط به آخرت است. )زمخشری، 
1413:  709/4؛ کاشــانی، 1351:  164/10؛ حفنی، 2004: 779/1( حوادث پایان هستی نیز با 

یکدیگر تناسب هایی دارند. 
آرایه هایی؛ مانند: مراعات نظیر و تضاد بیانگر وجود تناســب و رابطه معنایی میان واژگان 
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ری است که موجب »باهم آیی« آن ها می شود. در »مراعات نظیر« واژه هایی در سخن به کاربرده 

می شوند که همه، داخل در یک مجموعه و زمینه معنایی قرار دارند و از جهت جنس، نوع، 
زمان، مکان، همراهی و مانند آن با یکدیگر پیوسته و همبسته هستند. )نک: تفتازاني، 1392: 
21/4-22؛ مطلوب، 2000: 614 و 11؛ کزازی، 1373: 103( »شمس« با »نُجوم« و »ِجبال« با 
»بحار«، »مراعات نظیر« دارند. »ِعشار« جمع ُعَشراء ناقه ای است که ده ماه از آبستن آن گذشته 
باشــد، )ابن فارس، 1404: 325/4؛ طبرسی، 1372:  672/10( بنابر این دامی اهلی است و با 
»ُوُحوش« که حیوانات وحشی هســتند، رابطه تضاد دارد. پس قرآن، هم درباره سرنوشت 

حیوانات اهلی و هم در حاالت حیوانات وحشی سخن گفته است.   
میان »نشــر صحف« و »کشــط سماء« نیز تناسب است. »نَشــر« خالف »َطّی« است و به 
معنای پهن کردن، گستردن و پراکنده کردن است. )موسی و صعیدی، 1410: 72/1( مقصود 
آیه صحیفه های اعمال انسان هاســت که هنگام مرگ پرونده شــان بسته می شود و در روز 
حسابرسی باز می گردد یا آنکه صحیفه اعمال میان صاحبانشان پخش می شود. )قمي، 1363: 
 408/2 ؛ زمخشری، 1413:  709/4( »َکشط« به معنای کندن است؛ مانند آنکه پوشش چیزی 
را بردارند یا پوست شتر کنده و یا زین اسب برداشته شود. )ابن منظور، 1363:  387/7( فراء 
ماُء ُكِشــَطْت ﴾؛ را »نُِزعت فَُطِويَْت«، معنا کرده است. )فراء، 1980:  241/3( یعنی  ﴿َو إَِذا السَّ
کنده شــود و جمع گردد؛ بنابراین تضادی پنهانی میان »نَشر« و »َکشط« وجود دارد و یکی 
گستردن و دیگری برچیدن است. »سلخ« و »کشط« هردو کندن پوست است، ولی به کندن 
پوست شتر »کشــط« اطالق می شود. )ابن منظور، 1363:  387/7( از این جهت تناسب این 
واژه با »ِعشار« نیز روشن می شود و در اصل لغوی، به شتر مرتبط است. تناسب دیگری نیز 
میان دو آیه وجود دارد. مالئکه که صحیفه های اعمال را در قیامت نشر می دهند اهل آسمان 
هستند. )ابن عاشور، 1420: 126/30( میان »جحیم« و »جنّت« نیز تضاد وجود دارد که بر این 
انسجام افزوده است. خداوند چون خانه دشمنان دور از رحمت خویش را یاد کرد تا پرهیز 

دهد، خانه مقربان را نیز آورد تا تشویق کند. )بقاعی، 1427:  339/8(
در این ترتیب خداوند از عالم ملک و قابل مشــاهده شروع کرده است؛ چون به تصور و 
فهم انسان نزدیکتر است و سر و کار او با محسوسات است. نیز از بزرگترین نشانه آسمانی 
و محسوس ترینش که خورشید باشد آغاز کرد که دچار دگرگونی می شود. چون دگرگونی 
در بزرگتر، نشــانگر تأثیر در کوچکتر خواهد بود، سپس به طور عام ستارگان را یاد کرد که 
دچار سقوط و تاریکی می شوند. سوره تکویر از نشانه های آسمانی که هولناکتر و مشهودتر 
هستند از دو موردشان یاد کرد، و سپس به نشانه های زمینی پرداخت و چهار نشانه را یاد کرد 
و از سخت ترین آنها که کوه ها باشد آغازید که همانند ستارگان در زمین هستند و سرانجام 
مثل ابر، روان می گردند. پس از جماد نیز به سراغ حیوان آمد و از شتران که نفیس ترین اموال 
اعراب اســت شروع کرد. ظرف زمانی »إذ« جهت نشــان دادن این صحنه های هولناک در 
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تمامی موارد تکرار می گردد )بقاعی، 1427:  336/8(.
در شش صحنه ای که مربوط به آخرت است، دو مورد آن مربوط به انسان هاست: نفوس 
که با همدیگر جفت و قرین می گردند و دختر زنده به گور شــده. در تفسیر تزویج نفوس، 
اقوالی گفته شــده همانند آنکه جانهای خوبان با حوریان تزویج و بدان با شیاطین همنشین 
می گردند یا هرکســی با هم شکلش از اهل بهشت و دوزخ همدم می شود )طبرسی، 1372: 
 674/10؛ فخــر رازی، 1420:  65/31؛ طباطبایی، 1390:  214/20؛ فضل اهلل، 1419:  91/24(. 
از کنار هم قرار گرفتن این دو آیه، تفســیری دیگر را می توان به دست آورد که مفسران به 
آن اشــاره نکرده اند و آن اینکه یک مصداق تزویج نفوس آن است که جنایتکاران و آنهایی 
که در باره آنها جنایت شــده است کنار هم قرار می گیرند و جنایتی که صورت گرفته مورد 

مؤاخذه قرار خواهد گرفت. 
در مقطع دوم سوره میان ستارگان و طلوع و غروب آنها و رفتن شب و آمدن روز تناسب 
برقرار است. همینطور این بخش با آیات پیشین که از خورشید و ستارگان سخن می گفتند 
تناسب دارد و نظامی که این آیات به آن سوگند یاد می کند، پیش از به هم ریختن نظام هستی 
اســت که در صدر سوره به آن اشاره شد. سیر هستی و حرکت ستارگان و آمد و شد شب 
و روز مانند هر امر دیگری که در عالم مشاهده می شود، الجرم به پایان خود خواهد رسید.

خداوند متعال در: آیات 19 تا 21 جبریل را با شــش صفت می ستاید: رسول، كريم، ِذي 
ة، َمِكين، ُمطاٍع و  أَِمين. )فخر رازی، 1420:  31؛ طباطبایی، 1390:  218/20( در ادامه آیات  قُوَّ
از رسول اکرم )ص( دفع تهمت جنون می شود و ارتباط او با جبرئیل امین روشن می شود. 
همچنین رسول گرامی اسالم نسبت به آنچه به ایشان وحی می شده است ضنین؛ یعنی بخیل 
نیستند، چنانکه کاهنان به طمع دریافت شیرینی از گفتن خبرهایشان دریغ می کردند، بلکه 
آن حضرت مشــتاق است امتش هرآنچه را خدا به او وحی کرده بدانند. قرائت دیگری نیز 
وجود دارد که »ظنین« خوانده شده به معنای متّهم، و از ظننت به معنای: اتهمت،گرفته شده 

است. )فارسی، 1413: 379/6(
ســوره تکویر جریان وحی از رسول اکرم )ص( تا جبرئیل امین، که وحی را از پروردگار 
می گیرد، تبیین می کند، ســپس به توصیف وحی قرآنی می پردازد که سخن شیطان نیست؛ 
چنانکه عرب ها درباره کاهنان معتقد بودند که با آن ها شــیطان هایی هســتند که بر زبانشان 
ســخن می گویند )قمي، 1363:  408/2( و کفار مکه برای پیامبر نیز شــیطانی به نام »ری« 
تصور می کردند که به زبان ایشان القا می کند. )مقاتل، 1423:  597/4( خود توصیف شیطان 
به »َرِجیم« دلیلی بر نفی دخالت او در وحی اســت؛ زیرا او رانده شده و دور است و راهی 
به درگاه الهی و یا جایی که بتواند مطالب را از آنجا استراق سمع کند، ندارد. سپس قرآن را 
توصیف می کند که تذّکر و پند برای جهانیان است؛ البته برای کسی که بخواهد راه مستقیم 
بپیماید و بر حق و طاعت و عبودیت الهی ثبات داشــته باشــد. که آن نیز جز با خواســت 
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با تحلیلي از نصوص قرآن و شناخت سبک و سیاق آن، پیوند آیات سوره تکویر و وحدت 
موضوعي آن به خوبي روشــن مي گردد. این سوره از سوره های مکي است که محور عمده 
در آن ها اصول سه گانه اعتقادي: توحید، نبوت و معاد است. )نک: مسلم، 2000: 29؛ قطب، 
1414: 22 و پس از آن( به این اصول از زوایاي گوناگون در این سوره ها پرداخته شده است. 
رابطه میان آن ها نیز در آیین اسالم روشن است و هر یک پایه اي از نظام واره اعتقادي اسالم 

را تشکیل مي دهند. 
سوره تکویر نیز چنین است که مقطع نخست از آیات الهی در هستی و پایان جهان، آغاز 
و به نظام حسابرسی در قیامت و سرانجام نیکان و بدان ختم می شود. مقطع دوم، اصلی دیگر 
که رسالت و پیام آسمانی قرآن باشد را دنبال می کند و در نهایت به توحید افعالی اشاره دارد: 

ُ َربُّ الْعالَميَن﴾ ﴿َو ما تَشاُؤَن إاِلَّ أَْن يَشاَء اللَّ

2. 3. 2. انتخاب و چینش واژگان در سوره تکویر
بی تردید واژگان خشت بنای یک متن است و چگونگی انتخاب آن ها نقش مهمی در حال 
و هوا و ساختار متن دارد. )خرقانی، 1399: 30-50( تألیف الفاظ و تک واژگان در چهارچوب 
متنی فصیح، همانند ساخت گردنبندی با دانه های مروارید است. این کار نیازمند سه چیز است: 
1. انتخاب و گزینش تک واژها مثل انتخاب دانه های مروارید که در جنس و شــکل صاف و 
درخشنده باشند؛ 2 نظم بخشی هر واژه با هم شکل و همانند آن، چنانکه اگر هردانه ای با بافت 
پیرامون خود متناسب باشــد، زیباترین و جالب ترین موقعیت را خواهد داشت؛ 3. مطابقت 

داشتن با هدف و غرض کالم. )علوی یمنی، 1995: 62؛ منصوری، 2015: 74-73(
سوره تکویر واژگانی زیبا و فصیح را برگزیده است که در تلفِظ هیچکدام دشواری و در 
فهم معنایشان پیچیدگی یافت نمی شود. در توضیحات ذیل نشان می دهیم که قرآن کریم تا 

چه حد در هم آوا بودن و تناسب فواصل و نیز واژگان مجاور غنی است. 
در سیزده آیه اول مقطع نخست، جمالت از نظر شمار واژگان یکسان هستند و در تمامی 
واژگاِن جمله های قرینه  هم، همســانی و هماهنگی پدید آمده اســت؛ به گونه ای که تمامی 

یا بیشتر واژگان، دو به دو با هم همطراز هستند و منجر به »توازی« و »توازن« شده است.1
تمامی 14 آیه به یک »روّی« ختم شده اند که حرف »تاء« باشد و ماقبل آن نیز مفتوح است. 
فواصل آن ها بیشــتر در وزن نیز یکسان هستند و از سجع »متوازی« تشکیل شده اند؛ مانند: 
َلْت«، »ُسئَِلْت« و »ُقتَِلْت«. در شماری نیز دو فاصله، تنها در »روّی« اشتراک  »ُســیَِّرْت« و »ُعطِّ
1( »توازی« )به موازات هم بودن( عبارت است از همانندی و برابری ساختارها یا معانی در سطرهایی که از نظر کلمات مطابق هم 
هستند یا عبارت هایی که برپایه زوجیت هنری بنا شده اند. در چنین مواردی عبارات مطابق، برابر یا متوازی نام دارد؛ خواه در شعر 
باشد یا نثر، به ویژه نثر مقفی یا هنری. )شیخ، 1999: 7-8 و 24( توازن نیز در بالغت با نام هایی همچون ترصیع و مماثله مطرح 

است. )نک: تفتازانی، بی تا: 211/2؛ مطلوب، 2000: 306-309 و 656-654(
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َرْت« و »انَْكَدَرْت«، »ُســعَِّرْت« و  دارند که ســجع »مطرف« را به وجود آورده اند؛ مثل: »ُكوِّ
»أُْزلَِفْت«. افزون بر آنکه تمامی آیات در یک »روّی«، اشــتراک دارند. در هشــت فاصله نیز 
»التزام« به حرف راء وجود دارد1 و فواصل به »َرْت« ختم شده اند که تناسب آن ها را قوی تر 
َرْت«، »نُِشَرْت«، »ُسعَِّرْت« و  َرْت«، »انَْكَدَرْت«، »ُسيَِّرْت«، »ُحِشَرْت«، »ُسجِّ ساخته است: »ُكوِّ
»أَْحَضَرْت«. در سه آیه دیگر نیز فواصل به »لَْت«ختم شده اند و قبل »روّی«، »الم« قرار گرفته 
که در مخرج و صفات با »راء« اشتراک دارد و سبب انسجام آوایی بیشتر فواصل شده است: 
َلْت«، »ُسئَِلْت« و »قُتَِلْت«. »الم و راء« هر دو از حروف لثوي هستند که نوک زبان با لثه  »ُعطِّ
تماس پیدا می کند یا به آن نزدیک می شود )یارمحمدي، 1364: 138؛ زندی، 1374: 69-68( 
و در صفات »جهر«، میانه شدت و رخوت، و استفال شریک هستند. همچنین هر دو، صفت 

اذالق دارند و روان تلفظ می شوند.2 
دو مورد از واژگانی که در آن ها »الم«  قبل از روّی قرار دارد؛ یعنی »ُســئَِلْت« و »قُتَِلْت« 

قرینه هم قرار گرفته اند و در آن ها »التزام« به »الم« وجود دارد.
َجْت«، »ُكِشَطْت« و »أُْزلَِفْت«. اگر در آن ها  در سه فاصله حرف پیش از آخر متفاوت است: »ُزوِّ
َرْت.  نیز نیک بنگریم از ابعاد دیگری هم آوایی شــگفت انگیزی می بینیم: در ﴿َو إَِذا الْبِحاُر ُسجِّ
َجْت« پیش از روّی حرف »جیم« آمده اســت ولی کاربرد  َجْت﴾ گرچه در »ُزوِّ َو إَِذا النُُّفوُس ُزوِّ
َرْت« این دو واژه را همخوان ساخته است. اشتراک این واژگان در مصّوت  این حرف در »ُسجِّ
ضّمه نیز به همخوانی آن ها کمک می کند. در ﴿َو إَِذا الَْجنَُّة أُْزلَِفْت. َعلَِمْت نَْفٌس ما أَْحَضَرْت﴾ در 
»أُْزلَِفْت« حرف پیش از روّی، »فاء« است، ولی باز حرف ماقبل آن »الم« است که بی تناسب با 

»ُسئَِلْت« و »ُقتَِلْت« نیست. همچنین نیز با »َعلَِمْت«؛ واژه نخست آیه بعد همخوانی دارد. 
با درنگی دیگر، درمی یابیم که همگونی واژگان در این آیات فراتر از حد فواصل اســت 
َرْت« با »انَْكَدَرْت«  و در درون و میانه آیات نیز واژگان تناســب های بیشــتری دارند. »ُكــوِّ
َلْت« در حرف  »همگوني در ریخت« دارند.3 »نُجوم« با »ِجبال« در حرف »ج«، »ِعشار« با »ُعطِّ

1( اشتراک در حرف پایاني، براي هماهنگِي مصرع ها و ابیات شعر و پایان فقرات در نثر کفایت مي کند، اما اگر حروف مشترک پایان 
آن ها شمار بیشتري داشته باشد، بر زیبایي سخن مي افزاید و آن را دلنشین تر مي سازد. به این آرایه لفظي »لزوم ما الیَلَزم« یا »التزام«، 

اطالق مي شود. )مطلوب، 2000: 149ـ151؛ َحَموي، 2006: 421/2. همایي، 1368: 74(
2( در حالت جهر یا تولید واک، تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می شوند و مسیر عبور هوا تنگ تر می شود. در نتیجه عبور هوای 
بازدم، تارهای صوتی به ارتعاش درمی آیند که باعث ایجاد »واک« می شود. این »واک« را در علم تجوید و آواشناسی عربی، »جهر« 
می نامند. در تلفظ پنج حرف )ل ر ن ع م(، حالتی بین شدت و رخوت، پدید می آید. یعنی نه آن گونه محکم تلفظ می شوند که 
صدایشان قطع شود و نه آن قدر نرم و روان هستند که صدا به طور کامل جریان داشته باشد. در صفت »استفال« هنگام تلفظ، زبان 
بطرف پائین میل کرده و حروف به پستی و نازکی ادا مي شوند. ذالقت به معنی فصاحت و روانی کالم و تیغه زبان است و به حروفی 
که با سر زبان یا سر لب ها تلفظ می شوند، مذلقه می گویند که مخصوص شش حرف )ف، ر، م، ن، ل، ب( است. در تلفظ )ل، ن و 
ر( اعتماد و تکیه بر لبه زبان است. این حروف، از نظر تلفظ راحت ترین و خفیف ترین حروف هستند. )نک: ستوده نیا، 1378: 73؛ 

معرفت، 1386: 182/5-186؛ ابن جزری، 1376: 83-98؛ حفیان،  2003: 111-103(
3( . گاه دو واژه از یک ریشه نیستند، اما از نظر ریخت ظاهری شبیه یکدیگرند و حتي در تمامي یا بیشتر حروف اصلي خود یکسانند 
به گونه ای که گمان مي رود از یک ریشه اند. از این نوع به »تجنیس اطالق«، »ایهام اشتقاق« و »شبه اشتقاق« تعبیر شده است. )نک: 

مطلوب، 2000: 270؛ سیوطی، 2011: 127؛ خویي، بی تا: 202/1(
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ری َجْت«  »ع« مشترک هستند. »ُوُحوش« و »ُحِشَرْت« هم آوایی زیبایی دارند. در »نُُفوس« و »ُزوِّ

نیز دو حرف »س« و »ز« متجانس )دارای یک مخرج ولی با صفات مختلف( هستند و این 
خود نشــانه نزدیکی این دو واژه در این آواســت؛ از این رو برخی قاریان در آن ادغام کبیر 

را اجرا کرده اند. )سیوطي، 2001: 306/1؛ عجمی، 1423: 217-251؛ انیس، 1374: 171(
﴿َو إَِذا الَْمْوُؤَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ َذنٍْب قُتَِلْت﴾ »وأد« به معنای زنده به گور کردن دختر و »َمْوُؤوَده« 
یا »وئید« دختر زنده به گور شــده است. )فراهیدی، 1409،  97/8؛ جوهری، 1376،  546/2( 
زمخشری »َوأََد یَئِد« را مقلوب از »آَد یَئود« به معنای سنگین کردن می داند که در »َو ال يَُؤُدُه 
ِحْفُظُهما« آمده است؛ زیرا با ریختن خاک روی مدفون شده او را تحت فشار و در سنگینی 
قرار می دادند. )زمخشری، 1413:  707/4( انتخاب این واژه درد و رنجی را که کودک زنده 
به گور شــده زیر خاک تحمل کرده و پدر متعصب و نادان از آن فارغ بوده اســت، نشــان 
« در حرف  می دهد.  همچنین از نظر آوایی زیباســت و با واژگان همجوار: »ُســئَِلْت« و »أَيِّ

همزه مشترک است.
آیه ﴿َعلَِمْت نَْفٌس ما أَْحَضَرْت ﴾ چارچوب کلی مســئولیت انسان در مقابل اعمال خود را 
نشــان می دهد و »علمت« آگاهی یقینی را می رساند. استفاده از نفس بلیغ تر از آن است که 
انســان می آمد؛ چون نفس مرکز شــعور و احساس است. »ما أحضرت« نیز در اوج بالغت 
اســت چون همه تالش می کنیم تا برای روز موعود چیزی برای سعادت ابدی خود فراهم 
آورده باشــیم؛ مانند دانش آموزی که برای روز امتحان خود و ورزشــکاری که برای روز 
مسابقه تالش می کنند. )مدرسی، 1419:  365/17( »نفس« نیز نکره و مفرد آمده است و اسم 
جنس اســت. دلیل إفراد »نفس« را برخی مفســران چنین ذکر می کنند که مفرد آمد تا ذهن 
شــنونده حقارت و کمبود و ناتوانی خود را حس کند که جز با رحمت الهی نمی تواند از 

سعادت بهرمند گردد. )ابن عطیه، 1422:  446/5؛ حقی بروسوی، بی تا:  356/10(
مقطع دوم ســوره تکویر را از نظر انسجام آوایی و واژگانی، به دو بخش می توان تقسیم 
کرد. بخش نخست سوگندهاست و آیات 15 تا 18 را دربرمی گیرد. در این چهار آیه واژگان 
ــَس« در فاصله قرار گرفته اند که تمامی در حرف »س«  َس« و »تَنَفَّ »ُخنَِّس«، »ُکنَِّس«، »َعْســعَ
ماقبل مفتوح مشترک هستند و نوع متوازی و مطّرف را تشکیل می دهند. »ُخنّس« با »ُکنّس« 
افزون بر سجع »متوازی«، جناس ناقص با تفاوت در حرف نخست دارند که این دو حرف 
َس« نیز، دارای  نیز در مخرج نزدیک به هم و هردو حروفی مهموسه هستند. »َعْسَعَس« با »تَنَفَّ
ســجع »مطرف«اند. کاربرد حرف »س« در این دو واژه آن ها را با هم و با دو واژه پیشــین 
همخوان ساخته است. در مجموع تناسب آوایي این چهار واژه موسیقي ویژه اي را در آیات 

کریمه به وجود  آورده است. 
در بخش دوم آیات 19 تا 25، که تا آخر سوره ادامه دارد، فواصل آیات به »م« و »ن« ختم 
شــده است که یا سجع متوازن می شــود؛ مانند: »َکریٍم« و »َمکیٍن«، و نیز »َضنیٍن« و »َرجیم« 
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یــا متوازی؛ مانند: »َمکیٍن« و »أَمیٍن« و نیــز »ُمبیِن« و »َضنیٍن« و یا مطرف؛ مانند: »تَْذَهبُون«و 
»عالَمین«. در »یَْستَقیم« و »عالَمین« سجع متقارب وجود دارد. میان »أمین و مکین« نیز جناس 

غیر تام وجود دارد.  
خداوند از خود به »ذِي الَْعْرِش«  تعبیر کرد تا اشــاره به بزرگی و گستره فرمانروایی خود 
داشته باشد. )ابن عطیه، 1422:  444/5( این مطلب مقام جبرئیل را نیز بهتر نشان می دهد که 
ة«،  نزد چنین پروردگاری مکانت و جایگاهی رفیع دارد. همچنین برای وی از صفت »ذِي ُقوَّ
استفاده شد نه قوّی و یکی از امتیازات آن این است که با »ذِي الَْعْرِش« همخوانی و هماهنگی 
پیدا کرده و نشــان دهنده آن است که وی قوت خود را از صاحب عرش کسب کرده است. 

)خفاجی، 2011: 27(  
یکی از واژه گزینی های زیبای ســوره آن است که کنایه لطیفی آورد و از حضرت محمد 
)ص( با لفظ »صاِحبُُکْم« یاد کرد )صابونی، 1421،  501/3(، تا بفهماند که ایشان مدت مدیدی 
با شما معاشرت داشته است و شما او را در غایت درایت و کمال و امانت می شناسید. پس 
به خوبی می دانید که او دیوانه نیســت و تا کنون جز از روی خرد ســخن نگفته است. این 
واژه در نفی جنون از آن حضرت رساتر است و در واقع در درون خود استداللی نهفته دارد.

2. 3. 3. ضرب آهنگ و آرایه های آوایی در سوره تکویر
»ایقاع موســیقی« در قرآن از عناصر گوناگونی تشکیل شده است: مخارج حروف در یک 
واژه، هماهنگی آواها در واژگان یک فقره، ســمت و ســوهای مد در واژگان و نیز سمت 
و ســوی آن ها در پایان فاصله آیات و خود حــرف فاصله. )قطب، 1988:  2039/4( افزون 
بر موســیقی اصطالح ضرب آهنگ یا ریتم نیز مطرح اســت که آن را در یک تعریف کلی، 
می توان احســاس حرکت در موسیقی دانست که تأکیدی قابل مالحظه بر نظمی تکراری و 
دورانی دارد. )منصوری، 1384: 302( عواملی همچون نظم، توازن، تناسب، تکرار و تغییر را 
به عنوان مهم ترین عوامل پدیدآورنده ضرب آهنگ قرآنی، می توان معرفی کرد. )نک: خرقانی، 

)23-10 :1396
اگر برای غیر عربــی دان، محض امتحان، یک یا چند حرف از یک آیه را جابه جا کنند و 
سپس آن را با تجوید و ترتیل کامل بخوانند، در حّس مبهم شنونده دست اندازی پدید می آید 
که اگر دستگاه سنجش اثِر استماع باشد کاماًل آن را ثبت خواهد کرد. مثاًل اگر در آیات ﴿إَِذا 
ماُء انَْفَطَرْت َو إَِذا الَْكواِكُب انْتَثََرْت﴾، بخوانند »اذا الّسماء انفطرت و اذا الکواکب تفّرقت«،  السَّ
صرف نظر از اینکه »انتثار« معنی خاّصی دارد که »تفّرق« آن را نمی رساند )زیرا انتثار به معنی 
پراکنده شدن و پخش شدن و نوعی از انواع تفّرق و جدا شدن است(، جرس صوتی در دو 
قرائت کاماًل متفاوت است و غیر عربی دان احساس می کند که دّومی نفوذ و جذبه اّولی را 

ندارد. )کمالی دزفولی، 1370: 578(
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ری در مباحث پیشــین به اموری پرداخته شد، که بخش عمده ای از موسیقی سوره تکویر را 

شــکل داده و فهرست آن به شرح ذیل اســت: توازن میان فقرات؛ تناسب فواصل؛ انسجام 
مخارج حروف؛ تکرار »روّی« در پایان آیات و تکرار آواها در درون آ ن ها. 

 در اینجا به ابعاد دیگری از این موسیقی اشاره می شود که از آن جمله، »واج آرایي« است. 
به تکرار زیباي حروف یا حرکات در نظم یا نثر »واج آرایي« مي گویند که بر موسیقِی درونی 
و زیبایــی و روانی کالم می افزاید و آن را بــراي خواننده لّذت بخش، دل انگیز و تأثیر گذار 
می سازد. )شمیسا، 1386: 73؛ راستگو، 1376: 30( در سوره تکویر نمونه های زیبایی از این 
»واج آرایي« را مشــاهده می کنیم. تکــرار »ل« و »ر« در ضمن توضیحات باال آمد. در مقطع 
نخست سوره، حرف »ش« شش بار و حرف »س« هفت بار در سراسر آیات پراکنده است 
و از این بُعد »واج آرایي« زیبایی ایجاد کرده اســت. حرف »ج«  شش بار به کار رفته که در 
یک مورد مشــدد است. »ح« نیز شش بار آمده اســت. »ش« و »ج«، هردو مخرجشان یکی 
اســت و حروف کامی هستند که زبان مقابل سختکام قرار می گیرد. نزدیکی مخرج این دو 
حرف انسجام آوایی سوره را افزون تر می سازد. تکرار مصوت های کوتاه نیز در ضرب آهنگ 
ِـُـ که سی و سه بار در این مقطع، تکرار  این ســوره نقش مهمی ایفا می کنند به ویژه ضمهـ 

شده است. 
یکی از انواع تکرار که موسیقی ساز است، »تکرارهای نحوی« است. »تکرار نحوی« تکرار 
نقش ها و قالب هاي دستور زباني در متن است به گونه اي که نظم آفرین و موسیقي ساز باشد. 
)خضر، 1424: 114( در سوره تکویر، شرط هایی پیاپی با »إذا« آمده است، که نمونه ای زیبا 
از »تکرارهای نحوی« را پدید آورده و ریتمی جّذاب بر سوره حاکم کرده است. تکرار خود 
»إذا« نیــز بر زیبایی این ضرب آهنگ افزوده و ایجاد »واژه آرایی« کرده اســت.1 در آیه نهم: 
﴿بِــَأىِّ َذنٍب قُتَِلْت﴾ ریتم تغییر می کند و به جای کاربرد مجدد »إذا« آیه قبل تکمیل و آنگاه 
ضرب آهنگ پیشــین دنبال می گردد. گویا دوباره نفســی تازه شده و ریتم کالم از سرگرفته 

می شود.
ضرب آهنگ سوره تکویر با مضمون آیات متناسب است. در مقطع نخست آمد که تمامی 
فواصل به حرف »ت« پایان یافته بودند. آوای »تاء« از آواهای انفجاری یا انسدادی است که 
هنگام تلّفظ آن، در مجاری تنفسی برای زمانی اندک، حبس هوا اتفاق می افتد و پس از آن، 
انفجارِ هوا به بیرون صورت می گیرد. )نک: ســتوده نیا، 1378: 90-93؛ زندی، 1374: 69-
82( آیات مذکور، تصویری سراسر ُرعب و هراس از دگرگون شدن هستی و واقعه قیامت 

را مجّسم می سازد، این آوا در ترسیم معنا به خوبی همنوایی می کند. 

1( »واژه آرایی«، نوعی از آرایش آوایی سخن است که در آن یک واژه یا واژگان همگون، در سطح کالم تکرار می گردد. )شمیسا، 
1386: 75-82؛ راستگو، 1376: 53-51(
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2. 3. 4. تصویر هنری در سوره تکویر
تصویر در حقیقت مجموعه امکانات بیان هنری اســت که در شعر مطرح است و زمینه 
اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازی و رمز و گونه های مختلف ارائه تصاویر ذهنی 
می سازد. )شفیعی کدکنی، 1389: 10( تصویر در رایج ترین کاربرد آن عبارت است از: »هر 
گونــه تصرف خیالی در زبان«؛ این تعریف هم در بالغت ســنتی و هم در نقد ادبی جدید 
پذیرفته شده است. )فتوحی، 1385: 44( تصویر می تواند انواع مختلفی از وجوه اعجاز بیانی 
را که برخی قرآن پژوهان به صورت مســتقل آورده اند، در خود جای دهد؛ مانند: تشبیه های 
زیبا، اســتعاره های نیکو و خیال انگیز، کنایه ها لطیف و تعریض های ظریف قرآن. )معرفت، 

   )18-17/5 :1386
سید قطب پیشگام بحث از تصاویر هنری قرآن در عصر حاضر است. صورت در نزد وی 
هر گونه تعبیر حسی از معناست، خواه این تعبیر بر پایه انواع بالغی گذشته باشد یا تعبیرات 
حقیقی که خیال مخاطب را به تکاپو وادارد، گرچه مجاز نباشد. طبق این مفهوم تمامی آیات 
قرآن به جز آیات تشــریعی تصویری به شــمار می آیند و این اسلوب تصویری، سر اعجاز 
قرآن به شمار می آید و در مؤمن و کافر تأثیرگذار است. او معنای تصویر را توسعه می دهد و 
آن را شامل تصویرگری با نغمه و موسیقی، می سازد. وی تصویر را برجسته ترین ابزار بیانی 
در سبک قرآن می داند که روشی معین و گسترده در همه جای قرآن است و قرآن آن را به 
شیوه های گوناگون به کارگرفته است و قاعده ای به نام تصویر را پایه ریزی می کند. )قطب، 

1993: 36-37؛ راغب، 2001: 40-38(
حس و خیال دو عنصر تشــکیل دهنده تصویر هســتند. این دو، بــا همکاری یکدیگر 
تصویرهای هنری زیبایی در قرآن ترســیم کرده اند. قرآن بــا این تصویرها از معانی ذهنی، 
حاالت روحی، حوادث و صحنه های محســوس، نمونه های انسانی و سرشت بشری تعبیر 

کرده است و به آن ها حیات و حرکت می بخشد. 
در آیات 1 تا 14 سوره تکویر، تمام عوامل تأثیرگذارِ تصویری در بیان قرآنی _چه دیداری و 
چه شنیداری_ برای ایجاد ترس و وحشت به کار گرفته شده اند. خورشید درهم پیچیده شده 
و خاموش و نابود شده است. ستارگان تاریک و بی نور گشته اند. خاموشی نور به آغاز مرحله 
جدید کیهانی در جهان دیگر و جدید اشاره دارد. گویی این روشنایی های کیهانی منحصر به دنیا 
بوده اند و با نابودی آن پایان می پذیرند. کوه ها هم، روان و پراکنده گشته اند. شتران آبستن نیز 
رهایند و از شدت هراس،  کسی توجهی به آن ها ندارد. حیوانات وحشی از النه هاشان بیرون 
و از هر طرف گردِ هم می آیند و میخکوب می شوند. دریاها برآشفته و متالطم اند. هر کس در 
کنار مثل خود قرار می گیرد؛ خوبان با خوبان و بدان با بدان. در این روند هراسناک هستی از 
دخترک زنده به گور شــده پرسش می شود که اشاره به عمق جنایت فجیع در باره وی دارد. 
کردار آدمیان در پرونده های منتشر شده و گشوده است. آسمان از جا کنده می شود  و از میان 
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ری می  رود. دربرابر دیدگان دوزخ شعله ور و بهشت نیز آنجا نزدیک است.

ترس و وحشت در این صحنه های گوناگون، با رنگ ها، شکل ها، حاالت و حرکات ترسیم 
شــده اند؛ از جمله در تصویرهای نورانی تاریک شده، که در خورشید درهم پیچیده شده و 
ســتارگان خاموش مجسم شده اند و نیز در تصویر متحرک در کوه های روان و در برابر آن 
تصویر متحرک شــتران رها شده و حیوانات وحشــی حیران و بی حرکت. تصویر متحرک 
دیگر، تصویر جوشــش دریاهای خروشــان و تصویرهای روانی مجّسم شده در رها کردن 
شتران ارزشمند، گشوده شدن نامه اعمال، و نشان دادن کردار آدمی و گردِ هم آوردن جانهای 

شبیه به هم است. )راغب، 2001: 332(
تکیه تصویر بر افعال ماضی مجهول است، چون این رخدادها، حتماً تحّقق خواهند یافت 
پس با زمان گذشــته بیان شده اند. همچنین ساختار مجهولی با فضای کلی ترس و وحشت 
ترسیم شده در این صحنه ها تناسب دارد؛ زیرا حوادث صرف نظر از پدیدآورنده آن ها محور 
قرار می گیرند و بر آن ها تأکید بیشــتری می شود و مخاطب مستقیم با این صحنه ها برخورد 
می کند. )خفاجی، 2011: 20-22( تنها فعل ماضی معلوم، ﴿َعلَِمْت نَْفٌس ما أَْحَضَرْت﴾ است 
تا بر مســئولیت آدمی نســبت به کردارش تأکید کند. در هر صحنه ای که بازآورده می شود، 
تصویرهایی تازه و نکاتی جدید دیده می شود که با هدف دینی و سیاق سخن از آن، هماهنگ 
است. صحنه ها به هم پیوسته و منسجم اند و یکدیگر را ضمن نظام روابط تصویری، فکری، و 

بیانی، کامل می کنند نه این که تکراری بدون فایده باشند. )راغب، 2001: 334-333(
از دیگر تصویرهای زیبای سوره تکویر، تصویر حرکت و طلوع و غروب ستارگان و رفتن 
ْبِح إِذا  شب و آمدن روز است: ﴿فاَل أُْقِسُم بِالُْخنَِّس ، الَْجواِر الُْكنَِّس ، َو اللَّْيِل إِذا َعْسَعَس ، َو الصُّ
تَنَفََّس﴾ )تکویر/15-18( این آیات کریمه، ستارگانی را که در گردش فلکی خود برمی گردند 
و  حرکت می نمایند و مخفی می شــوند، به آهوانی تشــبیه می کند که حرکت می کنند و در 
کاشــانه خود پنهان می شوند، و دوباره شــب از ناحیه دیگری برمی گردند. تعبیر قرآنی به 
ستارگان  حیات  دلربائی  بسان  حیات آهوان می بخشد. گویا در آنجا حیات در جریان، و 
جنب و جوشــی در میان  است . شب  نیز چنین به تصویر کشیده می شود که پشت می کند 
و به آخر می رسد  و رو به سوی روشنائی و نور می رود . صبح همانند موجود زنـــده ای به 
تصویر کشــیده شده که نفس می کشد. تنفس نشانه زندگی و حیات است و گویا با دمیدن 
صبح تمامی موجودات زنده نیز زندگی را از ســر می گیرند و انفاس صبح  نور و حرکت 

و حیات را به هستی می دمد. )قطب، 1988:  3842/6؛ ابن عاشور، 1420:  135-136/30(
در این آیات از تصویر خیال انگیز تشــخیصی و تجسیمی استفاده شده است. »تشخیص« 
گونه ای از اســتعاره مکنیّه و تخییلییه اســت که در آن به اشــیاء بی جان شخصیت بخشی 
می شــود. نام های دیگری شبیه »انسان انگاری« و »آدمی گونگی« نیز به آن داده اند. )شمیسا، 

1394: 184-186؛ کزازی، 1393: 127(
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»عسعســه«، هم به آمدن شب اطالق می شــود و هم به رفتن آن؛ زیرا عسعسه به تاریکی 
کمرنگ اطالق می شــود که در اول و آخر شب وجود دارد. )راغب اصفهانی، 1430: 566( 
به ســبب اتصال این جمله به آمدن صبح مناســب تر آن است که مقصود رفتن شب باشد. 

)طباطبایی، 1390:  217/20(

نتیجه گیری
1. با بررسی سوره مبارکه تکویر روشن می گردد که ابعاد گوناگون اعجاز بیانی قرآن، در 
آن یافت می شــود. این سوره قطعه ای به هم پیوسته و منسجم است که هم از نظر آوایی و 
واژگانی و هم از نظر معنایی کالمی واحد اســت و دارای وحدت موضوعی اســت. گرچه 
این ســوره از دو مقطع تشکیل شده است، اما هم میان آیات هر مقطع و هم میان دو مقطع 
پیوندی استوار وجود دارد و سه اصل اعتقادی توحید، نبوت و معاد را به محوریت قرآن به 
هم گره می زند. در مقطع نخســت از آیات الهی در هستی و پایان جهان، آغاز می شود و به 
نظام حسابرســی در قیامت و سرانجام نیکان و بدان ختم می شود و از آن نتیجه می گیرد که 
پیامبر که واسطه وحی است سخنش حق است و فرشته آسمانی از جانب خداوند آن را بر 

او بازگفته است.
2. ســوره تکویر واژگانی زیبا و فصیح را برگزیده است که در حد اعجاز چه در فواصل 
و چه در درون آیات هم آوا هستند؛ به گونه ای که در بخش نخست سوره تمامی 14 آیه به 
یک »روّی« ختم شده اند و بیشتر از سجع »متوازی« تشکیل شده اند. هشت فاصله به »َرْت« و 
سه آیه به »لَْت« ختم شده اند. »الم« با »راء« در مخرج و صفات اشتراک دارد و سبب انسجام 
آوایی بیشــتر فواصل شده است. در سه فاصله دیگر که حرف پیش از آخر متفاوت است، 
از ابعاد دیگری هم آوایی شــگفت انگیزی دارند. همگونی واژگان در این آیات فراتر از حد 
فواصل است و در درون و میانه آیات نیز واژگان تناسب های بیشتری دارند و ضمن اشتراک 
در برخی حروف، هم آوایی زیبایی دارند و انواع گوناگون ســجع در آن به کار رفته است. 

مقطع دوم سوره نیز انسجام آوایی و واژگانی زیبایی دارند. 
3. تک تک واژگان ســوره تناسب کاملی با معنا و داللت های ضمنی و دقیقی در راستای 
آموزه هــای الهی دارند. به طور مثال انتخاب واژه »َمْوُؤوَده« درد و رنجی را که کودک زنده 
به گور شده زیر خاک تحمل کرده، نشان می دهد. همچنین از حضرت محمد )ص( با لفظ 
»صاِحبُُکْم« یاد شده است. این واژه در نفی جنون رساست و در درون خود استداللی نهفته 
دارد که شــما او را به خوبی می شناسید و می دانید که تاکنون جز از روی خرد سخن نگفته 

است.  
4. سوره تکویر موسیقی برجسته ای دارد که از عوامل گوناگونی تشکیل شده است؛ مانند: 
توازن میان فقرات، تناســب فواصل، انسجام مخارج حروف، تکرار »روّی« در پایان آیات، 
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ری تکرار آواها در درون آن ها. تکرار »ل« و »ر« در مقطع نخست سوره، و حروفی مانند: »ش« 

و »س« »واج آرایي« زیبایی ایجاد کرده است. همینطور تکرار مصوت های کوتاه به ویژه ضمه 
در ضرب آهنگ این سوره نقش مهمی ایفا می کنند. شرط های پیاپی با »إذا« نمونه ای زیبا از 

»تکرارهای نحوی« در سوره را پدید آورده و ریتمی جّذاب بر آن حاکم کرده است.  
5. ضرب آهنگ سوره تکویر با مضمون آیات متناسب است و همگام با معنا فراز و فرود 
دارد از جمله تمامی فواصل به حرف »ت« پایان یافته اند که از آواهای انفجاری است و در 
ترســیم تصویری سراسر ُرعب و هراس از دگرگون شدن هستی و واقعه قیامت، به خوبی 

همنوایی می کند. 
6. تصویر به عنوان برجســته ترین ابزار بیانی در سبک قرآن در سوره تکویر حضوری پر 
رنگ دارد و حس و خیال با تمامی عوامل تأثیرگذار تصویری شــامل دیداری و شنیداری، 
تصویرهای هنری زیبایی را ترسیم کرده اند و ترس و وحشت در این صحنه های گوناگون، 
با رنگ ها، شکل ها، حاالت و حرکات به نمایش گذاشته شده است. همچنین در این سوره 
از تصویر خیال انگیز تشــخیصی و تجسیمی استفاده شده است. از تصویرهای زیبای سوره 
تکویر، تصویر حرکت و طلوع و غروب ســتارگان و رفتن شــب و آمدن روز است که در 

آن ستارگان، به آهوانی تشبیه شده که حرکت می کنند، پنهان می شوند و شب برمی گردند.
اعجاز بیانی قرآن در تمامی آیات ســوره تکویر وجود دارد و ظرافت ها، زیبایی ها و دقت  

آن به حدی است که سطح الهی آن در شیوه القای مطالب مشهود است.
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