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واکاوی سبک شناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر
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رویا اسماعیلیان
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چکيده
سورۀ فجر هشتاد و نهمین سورۀ قرآن و سورهای مکی است که افزون بر مضامین اجتماعی،
اخالقی ،اعتقادی ،عبادی و غیره در سبک و قالبی متین ،مخاطب را به سوی تفکر هدایت
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کرده و او را به سرنوشت انسان و نتیجۀ اعمال وی ،متوجه میکند .در جستار حاضر با نگاه
درونمتنی ،براساس سبکشناسی و با روش توصیفی  -تحلیلی به واکاوی افقی متن این سوره
در چهار سطح فکری ،آوایی ،زبانی و ادبی پرداخته شده است .از جمله مهمترین یافتههای
پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد :سبک عبارات یعنی کوتاهی جمالت ،نظم آهنگ
برآمده از سجع واژگان ،جناس ،تکرار واکهها ،پرسش تنبیهی با سویه «ألم تر ،»...با رویکرد
هشدار و اندرز گرفتن از سرگذشت پیشینیان و توجه دادن به حیات واقعی سازواری دارد.
از نظر «آوا معنایی» ،صوامت و صوائت سوره با مضامین نهفته در آیات و پیامهای این سوره
آیات ،مایۀ انتقال رسای مفاهیم گشته است همچنین فرایندهای زبانی در سطوح زبانی و ادبی
به زیبایی متن افزوده و در جذب و اقناع مخاطب اثرگذار گشته است.

واژگان کلیدی :سورۀ فجر ،سبکشناسی ،آوا معنایی ،سطح زبانی ،توازن نحوی.

 .1دانشــیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشــگاه کاشــان (نویسندۀ مســئول)aghbaly@kashanu.ac.ir ،
.2دانشــجوی دکتــرای زبــان و ادبیــات عربــی دانشــگاه کاشــانroya.esmaeilian@gmail.com ،

واکاوی سبکشناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

همگون میباشند .سبک استفاده از آرایههایی مانند مراعات نظیر ،طباق فاصلهها و نبرهای

8

مقدمه

قرآن مجید که به تعبیر امیرمؤمنانَ « ظا ِه ُر ُه أَنِيقٌ َ ،و بَا ِطن ُ ُه َع ِميقٌ » (نهجالبالغه ،خطبۀ

 )18شاهکار بینظیر ادب عربی است و باوجود پژوهشهای فراوانی که دربارۀ متن و محتوای
سورهها و آیات به انجام رسیده ،همچنان شایان واکاوی از جنبههای مختلف و از جمله
سبکشناسی است .نگاه درونمتنی در جهت بررسی سبکی یک سوره ،با روش توصیفی-
تحلیلی و از رهگذر واکاوی افقی متن در چهار سطح فکری ،آوایی ،زبانی و ادبی آیات،
زیباییهای ظاهری متن و سازواری ظاهر سخن را آشکار میکند و جلوهای از ژرفای نهفتۀ
سخن را نشان می دهد.
 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پرسشهای اصلی پژوهش
جستار پیش رو ،سورۀ مبارکه فجر را از منظر سبکشناسانه بررسی و تحلیل کرده و در
پی آن است که به پرسشهای ذیل بپردازد:
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 .1در فرآیندهای زبانی سوره والفجر ،سویههای بارز سبکنما چه هستند؟
 .2عناصر سبکساز چه نقشی در انتقال پیام این سوره دارند؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

پژوهشهای فراوانی دربارۀ سبکشناسی سورههای قرآن کریم صورت گرفته است از
جمله:
« .1بررسی سبکشناسی سورۀ مریم» ،سمیه حسنعلیان ،مجلۀ قرآن شناخت ،شمارۀ  ،2پاییز
.1389
« .2سبکشناسی سورۀ مریم» ،محمد خاقانی و محمد جعفر اصغری ،مجلۀ لسانالمبین،
شمارۀ  ،1دی .1389
« .3ومضات اسلوبیه فی سورة الرحمن» ،محمد خاقانی و مریم جلیلیان ،مجلۀ بحوث

فیاللغة العربیة و آدابها ،شمارۀ  ،6بهار و تابستان .1391
« .4سبکشناسی سورۀ تکویر» ،علی نظری و کبری خسروی ،فصلنامۀ قرآن و علوم بشری،
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شمارۀ  ،1پاییز.1391
« .5پیوند فرم و ساختار با محتوا در سورۀ تکویر» ،هومن ناظمیان ،مجلۀ انجمن ایرانی زبان
و ادبیات عربی ،شمارۀ  ،27تابستان .1392
« .6فی سورة الفجر ،دراسة بالغیة تحلیلیة ،احمد فتحی رمضان ،مجلة التربیة و العلم ،العدد
 ،1کلیة األدب ،موصل .2006
فراوانی این قبیل پژوهشها نشانگر اهمیّت و جایگاه سبکشناسی سورههای قرآن مجید

است و از آنجا که تاکنون پژوهشی مستقل به بررسی سبکشناسانۀ سورۀ والفجر نپرداخته
است .پژوهش حاضر میکوشد این سوره را از دیدگاه سبکشناسی واکاوی نماید و براساس
مبانی نظری این پژوهش ،به پرسشهای مطرح شده ،پاسخ دهد.
 .2اصطالحشناسی
سبک در لغت به معنای ذوب نقره و ریختن در قالب است( .ابنمنظور)438 :10 ،1968 ،
در اصطالح ادبی به شیوۀ بیان و روش خاص تعبیر گفته میشود( .بوملحم3 :2008 ،؛ عبادیان،
 )9: 1368به بیان دیگر سبک ،عبارت از روش خاص ادراک و بیان افکار است .سبک یک
اثر ادبی ،وجهۀ خاص خود را از لحاظ صورت و معنا القا میکند و آن نیز به نوبۀ خود ،وابسته
به طرز ّ
تفکر گوینده یا نویسنده دربارۀ حقیقت میباشد( .شمیسا)207 : 1378 ،
قرار میگیرد .در سبکشناسی سطح فکری ،به گرایشها و باورهایی که به صراحت در
متن بازتاب یافته و یا به داللت هامشی از متن برداشت شده ،توجه میشود .در سطح آوایی،
واکاوی بسامد واجی معین ،صامتها و مصوتها ،نوع آرایش آنها ،نوع هجاها ،آهنگ
کالم ،افت و خیز آهنگ و در کل توجه به موسیقی درونی و بیرونی مد نظر است .در پردازش

واکاوی سبکشناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

در سبکشناسی ،سطوح فکری ،آوایی ،زبانی (واژگانی و نحوی) و ادبی مورد بررسی
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موسیقی درونی به بسامد آواها ،توالی و مخارج حروف و تکرار آنها ،وجود آرایههایی از
قبیل سجع ،جناس و تکرار توجه میکنند( .قطب )78 :2003 ،در سطح واژگانی ،به خصایص
واژه از قبیل درجۀ نزدیکی آن به زبان محاوره ،تعلق آن به مجموعهای خاص (گیاهی،
جانوری ،جغرافیایی و جز آن) ،خصلت فنّی آن ،الگوی ترکیبی واژه ،نو واژگی و کهنگی و
نظایر آن توجه میشود( .سمیعی )70 :1386 ،و نیز نوع گزینش واژگان در محور جانشینی،
بسامد استفاده از لغات بیگانه و میزان استفاده از ترادف معنایی مورد بررسی قرار میگیرد.
(فتوحی )238 :1390 ،در این سطح بسامد کلمات ،به عنوان کوچکترین واحد معنادار زبان
مطرح است.
در سطح نحوی به نظم و آرایش کلمات ،انواع گروههای اسمی و وصفی و قیدی
و فعلی ،بسامد و تنوع صفات و قیود ،نوع جملهها (فعلی ،اسنادی ،غیر فعلی ،ساده ،مرکب،
کوتاه  ،بلند و غیره) ،نوع جمالت ،اسمیه یا فعلیه بودن ،زمان افعال ،ساختار جمله از نظر محور
همنشینی ،کاربرد ضمایر و امثال آن توجه میشود( .سمیعی )70 :1386 ،در سطح ادبی صنایع

دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

ادبی موجود و پربسامد مدنظر قرار گرفته و به دیگر سخن ،ادبی بودن متن مورد نظر است
و بیانگر شگردهایی است که اثر را هنری و زیبا میسازد( .برکات و دیگران)191 :2004 ،
 .3بررسی سبکشناختی سورۀ مبارکۀ فجر
براساس آنچه در مبانی نظری آوردیم در این جستار سبکشناختی سورۀ فجر در چهار
سطح فکری ،آوایی ،زبانی ،و ادبی بررسی میشود.
 .1-3بررسی سوره در سطح فکری

محتوای فکری سورۀ والفجر را میتوان ب ه  7مقطع تقسیم نمود ،البته اگرچه هر بخش،
موضوعی خاص را مطرح می کند ،ولی میان این موضوعات ،نوعی رابطۀ معنوی برقرار
است .توضیح آنکه اصلیترین موضوع مطرح شده در بخش اول ،سوگندهاى متعددى
است كه در نوع خود بیسابقه میباشد .این قسمها مقدمهاى بر تهدید جباران به عذاب الهى
است .در بخشی دیگر از این سوره، به برخی اقوام طغیانگر پیشین مانند عاد ،ثمود ،فرعون

و انتقام شدید خداوند از آنان اشاره شده است تا قدرتهاى دیگر که شاید از آنها بسیار
ضعیفتر هستند ،به حساب خود برسند و از خواب غفلت بیدار شوند .میتوان این بخش را
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واسطهای میان قسمت قبلی و قسمت بعدی بدانیم؛ زیرا پس از چند سوگند به سرگذشت
اقوام پیشین پرداخته شده ،ریشخند و اتهامات کافران را پاسخ داده میشود و با لحنی کوبنده
انسان را به تفکر در رفتار ناشایست خود وا میدارد .در ادامه نیز از یکی از مفاهیم انسانی
موجود در سوره پرده برمی دارد که بازخورد انسان را در شرایط مختلف نشان میدهد و
سپس کسانی را توصیف میکند که عشق به اندوختن مال ،آنها را از رسیدگی احوال یتیمان
و رفع نیازهای آنان باز میدارد .در بخش پایانی از مسئلۀ معاد ،خشوع بندگان در برابر ارادۀ
خداوندی ،نزدیکی جهنّم برای دوزخیان و سرنوشت مجرمان سخن به میان میآید و در
نهایت این سوره با نوید پاداش عظیم مؤمنانى که صاحب نفوس مطمئنه هستند ،پایان مییابد.
به این ترتیب در بخشهای این سوره شاهد تسلسل معنوی میان مطالب مطرح شده در
سوره و تناسب میان آیات و انتقال از موضوعی به موضوع دیگر هستیم .ضمن این که در
خالل این فرایند انتقال تدریجی نوعی هماهنگی روانی در ذهن مخاطب پدید میآید که از
آن به عنوان یکی از وجوه ششگانۀ «هماهنگی هنری» قرآن یاد میشود( .قطب:1992 ،
 )72-74شرح این مقاطع به قرار زیر است:
بخش نخست :آغاز سخن با سوگندهای پیاپی ،مخاطب را به تأمل در پدیدههای هستی

و درک زیباییهای آن وادار میکندَ  .وال ْ َف ْجرَِ .ولَیا ٍل َع ْشرٍَ .و َّ
الش ْف ِع َوال ْ َوتْرَِ .واللَّیلِ إ ِ َذا ی ْس ِر

لَب ِال ْ ِم ْر َصا ِد.

نسا ُن إِ َذا َما ابْتَ َل ُه
بخش سوم :گزارش دو حالت متقابل تصورات انحرافی انسان :فَ َأ َّما ْالِ َ
ول َربِّی أَ ْك َر َمنِ َ .وأَ َّما إِ َذا َما ابْتَ َل ُه فَ َقدَ َر َعلَی ِه ِر ْزقَ ُه فَی ُق ُ
َرب ُّ ُه فَ َأ ْك َر َم ُه َون َ َّع َم ُه فَی ُق ُ
ول َربِّی أَ َهان َنِ 

بخش چهارم :بیانگر گسست اجتماعی و فقدان همنوایی سامانیافتگان مالی با یتیمان،

واکاوی سبکشناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

بخش دوم :به سرگذشت پیشینیان و سرانجام طغیانگران آن هم با سبک پرسش تنبیهی
ك ب ِ َعا ٍد ....إ َِّن َرب َّ َ
یف فَ َع َل َرب ُّ َ
(ألم تر کیف فعل ربک )...توجه داده میشود :أَل َ ْم ت ََر َك َ
ك

12

یم...
یک نابههنجاری اجتماعی که جامعۀ بشری از آن رنج میبردَ  :ك َّل بَل َّل ت ُْك ِرمُونَ الْیت ِ َ

َوت ُِحبُّونَ ال ْ َم َ
ال ُحبّاً َج ّماً

بخش پنجم :ارائه تصویری از فرارسیدن لحظه قیامت و مشاهدۀ آن استَ  :ك َّل إ ِ َذا ُد َّك ِ
ت

َْ
ال ْر ُ
ت ل ِ َحیاتِی
ض َد ّكاً َد ّكاً ...ی ُقو ُل یا لَیتَنِی قَدَّ مْ ُ

ب َع َذاب َ ُه أَ َح ٌد
بخش ششم :بیان نوع عذابی که در انتظار دوزخیان است :فَی ْو َمئ ِ ٍذ َّل ی َع ِّذ ُ
َو َل یوثِقُ َوثَاقَ ُه أَ َح ٌد

بخش هفتم :خطاب خداوند به صاحب نفس مطمئنه و تکریمهایی که در انتظار اوست:
ْ ْ ْ ُ
( فتحی رمضان)199 :2006،
س ال ُمط َم ِئ َّنةَ ...وا ْدخُ لِی َجنَّتِی 
یا أَیت ُ َها النَّف ُ
در نتیجه قرآن بهمثابۀ بزرگترین نمونۀ بالغت و سورۀ فجر با فرا بیان خود هشدار و
تنبیهی برای همۀ انسانها در تمام دورانها است تا از سرگذشت آنان عبرت گرفته و خود
را از حاضر شدن در پیشگاه خداوند متعال مستثنی ندانند؛ زیرا وقتی اقوامی با آن شوکت و
قدرت بدونمانند ،نتوانستند از عذاب الهی بگریزند ،آیندگان و نسلهای دیگر چه امیدی به
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رهایی دارند و مال و مکنت ما ّدی ایشان چه سودی برایشان خواهد داشت؟
 .2-3بررسی سوره در سطح زبانی

در سبکشناسی سطح زبانی ،آوای کلمات ،نوع واژگان ،ساختارهای نحوی جمالت و
سویههای ادبی به کاررفته در آیات این سوره واکاوی میشوند.
 .1-2-3سطح آوایی
سطح آوایی که به آن سطح موسیقایی گفته میشود ،از آهنگ درونی واژهها و نظام
آوایی آنها متأثر است .ساختار موسیقایی ،گذشته از آنکه فضا را برای رشد و بالندگی
واژه آماده میسازد (علوی مقدم )73 :1377 ،در ایفای نقش معنایی و رسانای خویش،
از رهگذر مجموعهای از اصوات ،مفهوم موردنظر را بهگونهای غیرمستقیم ابالغ میکند.
(شفیعی کدکنی )318 :1383 ،در دانش زبانشناسی «آوا وسیلهای برای بیان اندیشه و مفهوم
است و زبان بهعنوان واسطهای میان اندیشه و آوا عمل میکند( ».سوسور)156 :1378 ،

«صوت ،جلوهگاه احساسات درونی بوده و این احساسات و انفعاالت روحی سبب تن ّوع
آواها میشوند( ».رافعی )169 :1997 ،از اینرو آواها ،سویهها و نشانههایی گویا از مضامین
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نهفته در متن به حساب می آیند.
این سویهها در سورههای قرآن ،به خاطر نثر آهنگینش ،سرشار از آهنگ و موسیقی ناشی
از فاصلهها ،تکرار حروف ،سجع ،جناس ،انواع تکرارها و پر از از موسیقی مصوتها و در
آمیختگی آن با صامتها است( .شمیسا153 :1374 ،؛ زارعیفر )31 :2007 ،این مصوتها و
صامتهایی از عناصر «آوا-معنایی» یک متن به شمار میروند و مسلماً همین آوا-معنایی که
از طریق حروف صامت و مصوتها شکل گرفته یکی از ابزارهای اصلی انتقال معنا در قرآن
کریم میباشد ( .قهرمانی )154 :در اینباره آواهای سورۀ والفجر که از فراوانی چشمگیری
برخوردار هستند با معانی نهفته در این سوره همخوانی دارند .سورۀ والفجر با احتساب
صوتهای مشدد و سکونها  1079صوت دارد که  %48آنها مصوت و  %52آنها صامت
هستند.
درصد فراوانی صامتها و مصوتهای سورة فجر

کوتاه ( فتحه کسره و ضمه) است .از مجموع حرکات کوتاه نیز فتحه  55/94درصد ،کسره

واکاوی سبکشناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

نسبت به مصوتها17/28 :درصد آنها مصوت بلند (آ او ای) و  82/72درصدش مصوت
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 18/93درصد ،ضمه  6/77درصد و سکون  18/36درصد را به خود اختصاص میدهد.
درصد فراوانی و تنوع مصوتهای سورة فجر

تنوع صامتها و مصوتها با تنوع پیامهای این سوره که گاهی با لحنی کوبنده و زمانی
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با بیانی آرام ،مخاطب را به درنگ در سرگذشت پیشینیان و یا اندیشه در آینده سوق میدهد،
فَ ،
هماهنگ است .حرکات کوتاه مانند فتحههای (أَل َ ْم ت ََر  ،إِ َر َمَ ،وَ ،وَ ،
ف ،إ َِّن) بخش اعظم
مصوتهای این سوره را تشکیل میدهند .گسترۀ فراوانی آنها با توجه به طول آیات در
ابتدای سوره کم و در وسط سوره به بیشترین میزان خود میرسد .سپس در آخر سوره
از میزان آن کاسته میشود .از آیۀ  ،6-14یعنی بخش دوم ،نیز واژگان آخر مصوت بلند در
کلمات ( َعا ٍد ،ال ْ ِع َما ِد  ،الْب َِل ِد ،ال ْ َوا ِد،أَ ْوتَا ِد ،الْب َِل ِد ،ال ْ َف َسا َدَ ،ع َذ ٍ
اب) بهگونهای است که هر آیه با
مصوت کوتاه آغاز و با مصوت بلند واژههای پایانی اوج میگیرد و سرانجام با مصوت کوتاه

آخر آیه به پایان میرسند .این ترتیب آوایی حرکتی موج مانند را در ذهن تداعی میکند
ََ
و فضای موسیقایی و م ّواج آن با فراز و نشیب مضامین آیات سازوار است؛ زیرا با آیۀ أل ْم
ََ ْ
ُ
َت َر ...و پرسش تنبیهی ،مخاطب را به تفکر در گذشته سوق میدهد و با آیات فأ َّما ِال َنسان
َ ّ
إذا ...تا ُ
ح ًّبا َج ًّما درنگ در زمان حال را پیش میکشد و در  10آیۀ پایانی از کال إذا
ُ َّ
ً
ً َ
رضیة عاقبت جهان و سرنوشت انسانها را مطرح میکند.
راضیة م ِ
دک ِت تا ِ

فاصلههای آیات 1تا  5با آوای حرف «راء» که مایۀ تکرار در نطق است ،الهامبخش
تکرار تأمل و تفکر انسان میباشد (فتحی رمضان )305 :2006،و ختم فواصل آیات  6تا 14
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به مصوتهای بلند «آ» و آیات  24و  28و  30به مصوت «ای» و همچنین کاربرد حروف
م ّد در کلماتی از قبیل یتیم ،مسکین ،ل ّما ،ج ّما ،ذکری ،حیاتی ،ارجعی ،عبدی ،جنّتی و غیره
زمینه را برای وقف و سکوت مهیا میسازد و تأثیر روانی بهسزایی بر مخاطب دارد( .ابو زید،

 )353 :1992مص ّوتهای بلند که از حروف مدّی هستند از لحاظ کشش زمانی از صامتها
طوالنیتر بوده و دو برابر آنها کشیده میشوند (بحراوی )52 :1991 ،که این امتداد باعث
ی که صوامت و مصوتهای کوتاه ،تغییر و حرکت را القا
ایجاد حالت ثبوت میشود ،در حال 
میکنند( .زارعیفر )34 :2007 ،به عبارت دیگر حرکات کوتاه ،انسان را به عجله ،تحرک و
پویایی وا میدارد و حروف مد و کشیده ،انسان را به تفکر و هوشیاری فرامیخواند.
در بخش ابتدایی سوره ،ضرباهنگی مالیم حاکم بوده و در بخش میانی که سرانجام اقوام
َ َّ َّ
ستمگر و رفتارهای نادرست انسانی مطرح شده است ،با کاربست تعبیراتی از قبیل كل َبل ل
َ
ْ
ْ َ ْ
َ ْ َ ً ً
َ َ ْ ً َّ ً
ُُْ َ
ُّ َ َ َ
ُتك ِر ُمون ال ِیت َیم َول َت َحاضون َعلى ط َع ِام ال ِم ْس ِكین َو َتأكلون ُّالت َراث أكال ل ّما َو ُت ِح ُّبون ال َمال ُح ّبا َج ّما
ِ
َ َّ َ َّ ْ َ ُ ّ ً ّ
كل ِإذا ُدك ِت ال ْرض َدكا َدكاً ضرباهنگ کالم تند و کوبنده میشود .در بخشهای پایانی
نیز که پشیمانی و پند گرفتن انسان گنهکار و رضایت نفس مطمئنه همراه با رضایت خداوندی
و دخول در بهشت مطرح میشود ،فضایی آرام حکمفرما میگردد و شرایط را برای تعمق و
تأمل مخاطب فراهم میسازد.

در بخش اول سوره یعنی در کلمات پایانی « َوال ْ َف ْجرَِ ،ع ْشرٍ،ال ْ َوتْرِ،ی ْسر ِ
ِ،ح ْجرٍ» صامت «ر»

کریم در بسیاری از قافیههای آیات از ویژگی این حرف بهره میبرد و نقش تحریک انسان
بر قیام ،جنبش و حركت را توسط آن ایفا میکند( .همان )92 ،ولی در بخش دوم یعنی در
کلمات پایانی « َعا ٍد،ال ْ ِع َما ِد ،الْب َِل ِد ،ال ْ َوا ِد ،أَ ْوتَا ِد ،الْب َِل ِد ،ال ْ َف َسا َد ،ال ْ ِم ْر َصا ِد» با استفاده از صامت
«د» که بر شدّت و ق ّوت داللت دارد ،فاصله پدید آمده است( .همان )66 ،ولی فاصله در

بخش سوم توسط صامتهای «ن» و «م» ایجاد میشود؛ میم بر انجماع (جمع شدن) ،انضمام

واکاوی سبکشناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

که بر تکرار ،حیویه و تحرک داللت دارد ،فاصلهآفرین شده است( .عباس )82 :1998 ،قرآن
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(ج ّما) و (ل َ ّما) همساز است
(پیوستن) ترمیم و اصالح داللت میکند (همان ) 71 ،و با کلمات َ
و کاربرد «یاء و نون» در آخر کلمه بر خفاء و ضعف داللت دارد که با معنای کلمات پایانی

همچون «مسکین» هماهنگ است.
به باور منتقدان بخشهای مختوم به مصوت «آ» حالت آه کشیدن و حسرت را تداعی
میکند( .ضیف« )83 :2004 ،ای» تصویر حفرهای عمیق و بیابانی وسیع را القا مینماید.

ت ل ِ َحیاتِی مشهود است و
(عباس )75 :1998 ،نمود این امر در آیۀ ی ُقو ُل یا لَیتَنِی قَدَّ مْ ُ
کام ٌ
ال با حالت حسرت از اتمام فرصت و اندوه بر اعمال گذشته -که در این سوره مطرح

شده -هماهنگ میباشد .همچنین مص ّوت «هاء» که بر انفعاالت نفسی داللت میکند (عباس
ً
ُ ْ َ َّ ُ َ ً
اضیة َّ ،م ْر ِضیة» نمود دارد.
 ،)38 :1998در کلمات «مطم ِئنة ،ر ِ
گذشته از آواهای برآمده از حروف کلمات ،تکرار واژگان « َد ّكاً َد ّكاًَ ،ص ّفاً َص ّفاً» توازن
نحوی یکی دیگر از عناصر آوا آفرین این سوره است .در توازن نحوی ،اگر یک بخش
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یا جمله در بخشها یا جمالت بعدی تکرار شود و موجب قرینهسازی نحوی گردد به آن
َّ ُ ُ
مس ک ِّو َرت و
موازنۀ نحوی یا تکرار نحوی گویند (غزالی )82 :2003 ،مانند آیات إذا الش
َ ُّ ُ ُ َ
ُ
َ
َ
َ َ ُ
انک َد َ
الموؤ َو ُدة ُس ِئلت ( تکویر )8-1 /این ویژگی
الجبال ُس َیرت ...إذا
ا
إذ
و
ت
ر
إذا النجوم
ِ
در سویههای «فَ َأ ْكر َم ُه َو ن َ َّع َم ُه»« ،فَی ُقو ُل َر َ
التر َ
اث أَ ْك ًل
بى أَ َهان َنِ »« ،تَأْ ُكلُونَ ُّ
َ
بى أ ْك َر َمنِ »« ،فَی ُقو ُل َر ِّ
ِّ
«تحبُّونَ ال ْ َم َ
ال ُحبًّا َج ًّما» ،از بارزترین مصادیق توازن نحوی این سوره به شمار میآیند.
ل َّ ًّما»ُ ،
از آنجا که «آواهای درخشان در توصیف مناظر پرشکوه و شگفتانگیز یا عظمت و

شوکت شخصیتهای توانمند و بلندمرتبه بهکار میروند (قویمی )36 :1383 ،در آیات
َ ْ َ ً ً َ َّ َ َّ ْ َ ُ ّ ً ّ ً
َ َ ْ ً َّ ً
َ ُُْ َ
َ
و َتأكلون ُّالت َراث أكال ل ّما َو ُت ِح ُّبون ال َمال ُح ّبا َج ّما كل ِإذا ُدك ِت ال ْرض َدكا َدكا َو َجاء َر ُّبك
ْ َ ُ ًّ ّ
ِ
کاربست پربسامد واکۀ درخشان «آ» در کنار نشان دادن بلندی و رسایی
َوال َملك َصفا َصفاً
سخنان صاحب متن ،بیانگر شدت و عظمت و اظهار تعجب از مناظر مور د وصف میباشد.
این تکرارها با توصیف و تصویر دیداری از مالپرستانی که مال یتیم و ضعیف را به ناحق
میخورند ،صحنۀ درهم کوبیده شدن زمین ،به صف شدن فرشتگان و ندای حسرت جهنمیان
به خوبی هماهنگ و سازگار است .همچنین وجود حروف مشدد ،عالوه بر خلق نغم آهنگ

برجسته ،بر معنا نیز مؤثر است؛ زیرا قوت و شدت لفظ ،بر قوت و شدت معنا داللت دارد
(ابناثیر )60 :1999 ،و بدونتردید ،این امر بر فخامت و اهمیّت معنا میافزاید( .سامرایی،
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)234 :2009

از دیگر مواردی که در موسیقی درونی کالم مؤثر میباشد ،توازن واژگانی است .در این
نوع از توازن  ،آوا و موسیقی برآمده از سجع یکی از عوامل جلب نظر و دلبستگی مخاطب به
سخن و مایۀ فعالیت ذهنی شنونده در جهت ارتباط قویتر و عمیقتر با ژرفای سخن میباشد.
(بهرقم )104 :1393 ،این پدیده به صورت انواع سجع و جناس نمود مییابد؛ زیرا سجع در
نثر ،در حکم قافیه در شعر است که کالم را زینت داده و آهنگین میکند و اگر در آن افراط
صورت نگیرد و در جای خود بهکار رود ،طبیعی است که حافظه زودتر آن را پذیرفته ،در
طبایع بهتر جای گرفته (مجموعه نویسندگان )296 :1388 ،و کالم بر مخاطب مؤثرتر واقع
میشود.
جناس نیز از یكسو در كالم ،ایجاد موسیقى مىكند و از سوى دیگر سبب تداعى
معانى مختلف یك لفظ واحد مىگردد و به گسترش تخیل و ایجاد كشش و جلب توجه
شنونده مىانجامد (تجلیل )2 :1367 ،که نشان از اثرگذاری و انسجام سخن دارد .این آرایهها

در واژههای «فَجرَ ،عشرَ ،وتر ،یَسرِ ،حجر»ِ « ،عماد ،عاد ،ب ِالد ،واد ،اوتاد ،فساد ،مرصاد»،
«أَ ْك ًل ،ل َّ ًّماُ ،حبًّاَ ،ج ًّماَ ،دكاًَّ ،ص ًّفا ،ذکری» « ،اکرمن ،اهانن»« ،عبادی ،حیاتی ،جنتی» و «مطمئنه،
ِ
«جادوی مجاورت» در این سوره نیز قابلتوجه است که
مرضیه ،راضیه» وجود دارد .کاربرد

نمونۀ آن را در «یوثق و وثاقه»« ،یتذکر و ذکری»« ،تاکلون و اکال«« ،تحبون و حب» و «دکاً

درهم کوبیده شدن زمین هماهنگ است.
نوعی دیگر از موسیقی پنهان با استفاده از آرایههای معنوی همچون طباق ،تقابل و غیره
ایجاد میشود که زیبایی آن در تالشی نهفته است که ذهن برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم
کلمات انجام میدهد( .زارعی فرد )35 :2007 ،تضاد موجود در «فجر و لیل»« ،شفع و وتر»،
«اکرمن و اهانن» و «جهنم و جنه» و تقابل موجود در آیات 15و  16و وجود مراعات نظیر بین
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و د ّکت» مییابیم ،افزون بر این که صوت «ک» برخشونت و احتكاك داللت میکند و با
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«فجر ،لیل ،صخر ،ارض» و «عاد ،ثمود ،فرعون ،طغوا ،فساد» و «سوط ،عذاب ،وثاق ،اهانن»
و «رزق ،اکرام ،نعمت» و «یتیم ،طعام ،مسکین» و «واد ،بالد» افزون بر زیبا کردن جمالت،
بر موسیقی و قدرت القای معنای مورد نظر میافزاید و همۀ این موارد از نشانههای سازواری
آواهای این سوره با پیامهای نهفته در متن آیات است.
 .2-2-3سطح واژگانی
در این سطح سبکشناسی به بررسی کلمه و اقسام آن در یک متن و بسامد هر یک از
این اقسام یعنی حرف ،اسم و فعل توجه می-شود .منتقدان صورتگرا بر نقش و اهمیت واژه
در پیدایش ادبیت متن بسیار تأکید میکنند .همنشینی واژهها ،نظام آوایی و معنایی آنها است
که متون زیبای ادبی را به وجود میآورد و بهطور کلی ،سبک وحدت یا ویژگی مشترک،
از تکرار عوامل یا مختصاتی متأثر است که توجه یک مخاطب دقیق را به خود جلب میکند.
(شمیسا )14:1374 ،سوره ،مشتمل بر  198واژه است که از آن میان ،اسم ،بیشترین فراوانی
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را به خود اختصاص میدهد .از دیگر واژگان پربسامد در این سوره ،افعال ماضی مانند « َط َغ ْوا،
ب ،ابْتَ َل ،أَ ْك َر َم ،ن َ َّع َم ،أَ ْك َر َم ،ابْتَ َلَ ،قَدَ َر ،أَ َهانَ» میباشند که بیشتر به گونۀ صیغۀ غایب
أَ ْكث َُرواَ ،ص َّ
به کار گرفته شدهاند .ولی آنجا که قصد امر و نهی وجود دارد ،از صیغههای مخاطب و افعال
مضارع «ت ُْك ِرمُونَ ،ت ََح ُّ
اضونَ ،تَأْ ُكلُونَ ،ت ُِحبُّونَ» بهره گرفته شده است .صیغۀ غایب با توصیفی
بودن آیات سازگاری کامل داشته و بیانگر قطعیت وقوع فعل میباشد.

در همین راستا کاربرد ضمایر غایب « ُهَ ،هاِ ،ه ْم» نیز از یکسو با بهکاربستن افعال ماضی و
از سوی دیگر با جنبۀ وصفی کالم همخوانی دارد .استفاده از افعال مجهول ِ
ب،
«جی َءَّ ،ل ی َع ِّذ ُ

َل یوثِقُ » پدیدهای است که بنت الشاطی از آن با عنوان استغنا از فاعل یاد میکند که در آیات
مربوط به قیامت فراوان به کار رفته است و از مهمترین داللتهای این نوع استعمال ،توجه
دادن به واقعۀ مورد اشاره ،صرفنظر از فاعل آن میباشد( .بنتالشاطی[ ،بیتا])243:
ك َ ،رب َّ َ
«رب» به صورت و ترتیب « َرب ُّ َ
كَ ،رب ُّ ُهَ ،ربِّیَ ،ربِّی» ممکن
همچنین تکرار واژۀ ّ

است به قصد تعظیم بر شأن و منزلت الهی یا تلذذ (هاشمی )205 :1379 ،از ذکر رابطۀ ربوبیّتی
رب و عبد حاکم است و تکرار این واژهها و همچنین بازگویی واژۀ (یومئذ)
باشد که میان ّ

میتواند نظر مخاطب را جلب کرده و موجب اقناع وی گردد.
کلمۀ «یقول» نقل قول انسان خطاکار میباشد و افسوس وی را گزارش میدهد که
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ساختار مضارع آن بر استمرار این حاالت داللت دارد .در این سوره به نوعی با چندگویی و
نوعی التفات روبرو هستیم .آیات ابتدایی به صورت مونولوگ و از زبان الهی بیان میگردد،
آیات میانی از زبان انسان خطاکار گفته میشود و در آیات پایانی نوعی دیالوگ و خطاب
میان نفس بهشتی و پروردگار را شاهد هستیم.
اشاره به تعداد اندک اسامی خاص «فرعون ،عاد و ثمود» و موصول خاص در مقابل
اسامی عام همچون «انسان ،احد» به این نکته اشاره دارد که این سوره یک خطاب عام بوده
و فقط مخصوص افرادی خاص نیست و دقت در گزینش واژگان را در جایگاه خود بیان
میکند .همچنین بهکارگیری تعابیر جسمانی برای عذاب شدگان نشاندهندۀ آن است که
این افراد در بُعد جسم و لذات جسمانی اسیر بودهاند و تعابیر «نفس ،مطمئنه ،راضیه و مرضیه»
که از امور روحانی برای خشنود شدگان است که به خروج از مرحلۀ جسمانی و رسیدن به

مرحلۀ فنا فیاهلل اشاره دارد.
«اذا» از ادات ظرفیه و شرطیهای است که برای شرط محقق الوقوع به کار میرود.
ََ
وأ َّما
«رب» در آیۀ
(هاشمی )260 :1379 ،تکرار ادات اذا ،ریتم تند جمالت ،حذف فاعل ّ
َ ََ َ َ
َ
ِإذا َما ْاب َتل ُه فقد َر َعل ِیه ،...استفاده از صیغۀ مجهول « ُد َّکت» و پرهیز از اطناب ،در ایجاد ج ّو
روانی ترس ،اضطراب و جلب توجه مخاطب به اهمیّت موضوع ،نقشی به سزا ایفا کرده است.
به این ترتیب فعل مجهول و زمان ماضی برای بیان وقایع هولناکی که قرار است در آینده رخ

« )104و» از کلمات پربسامد این سوره است که گاه به صورت «و» قسم ،حالیه و گاه به
صورت ادات ربط «و ،فا و ثم» بهکار میرود و ضمن ایجاد ارتباط میان دادههای متن ،مفاهیم
و اطالعات موردنظر را به شکلی هدفمند ارائه میدهد( .فرج )95 :2007 ،همچنن از یک سو
دو طرف عطف را در پیوند همزمانی با یکدیگر قرار میدهد و از سوی دیگر موجب شده
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دهد ،بهکار گرفته میشود و بر عظمت و قطعیت آن وقایع داللت میکند( .ناظمیان:1392 ،

است مجموع دو جمل ه در ارتباط با موقعیتی یکسان به هم پیوند خورند( .نظری)44 :1392 ،
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 .3-2-3سطح نحوی
جمالت که واحدهای واقعی زبان به شمار میروند با استفاده از قواعد نحوی ساخته
و پرداخته میشوند .بر این اساس میتوان گفت خالقیت جمل ه وظیفۀ نحو است که با فرا
گرفتن این مجموعۀ من ّظم ،ذهن انسان میتواند تمامی عواطف ،احساسات و ادراکات خود
را در قالبهای زبانی ریخته و بیان کند( .باقری )158 :1378 ،جرجانی نحو را در بالغت و
سبک سخن موثر میداند .او معتقد است فهمیدن معانی نحو و جایگاه کلمات در جمله ،نحوۀ
همنشینی کلمات در کنار هم و اثر آن در مخاطب ،ضمن ایجاد معانی متفاوت ،باعث ایجاد
سبکهای مختلف میشود .گاهی اکثر واژههای دو متن یکی است ،اما اختالف در تأکید و
آهنگ یا موقعیت و ترکیب آنها سبک را عوض میکند( .شمیسا)2 :1374 ،
سورۀ والفجر مشتکل از  30آیه است و مفاهیم موردنظر این سوره با دستور زبانی متناسب
با هدف آن آورده شده تا انسجام و اثرگذاری این مفاهیم دوچندان گردد .از ویژگیهای
آشکار آن کوتاهی جمالت با مفاهیمی واال است تا سخن در مخاطب مؤثر بیفتد و شنونده

دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

از گوش دادن به آن دلزده و خسته نشود.
استفاده از چنین جمالتی با لحنی کوبنده و آهنگی محکم و با صالبت ،برای معانی

ب است .از دیگر ویژگیهای سبکسا ِز این سوره ،کاربرد  30جملۀ
دستوری و امری مناس 
فعلیه و  6جملۀ اسمیه است .جمالت اسمیه ثبوت و دوام را میرسانند و جمالت فعلیه حادث
شدن در یکی از زمانهای گذشته ،حال و آینده را نشان می-دهد .بیشتر جمالت ،خبری
است و نشانۀ این فراوانی ،بسامد کاربست ساختار فعلی ماضی میباشد که بر قطعیت وقوع
رویدادها و حتمیت خبر داللت دارد.
از سبکهای قابل بررسی در سوره ،وجود آرایۀ حذف است؛ در حذف قسمتی از
جمله یا عبارت ،افزون بر جلوگیری از تکرار ممل ،ذهن شنونده را از ایستایی میرهاند
و موجب جلبتوجه مخاطب میشود( .جرجانی )189 :2003 ،همچنین با بهکارگیری این
آرایه مخاطب مجبور میشود در پی قسمتهای حذف شده باشد و به اینوسیله لذت ناشی
از کشف محذوف را در یابد( .ابو زید )204 :1992 ،این اغراض با اهداف سوره نیز هماهنگی

دارد .نمونۀ دیگر حذف «لیال عشر» میباشد که در اصل به صورت «لیالی أیام عشر» بوده

است .همچنین تعبیر « َعلى َطعا ٍم» را بهتر است بر پایۀ حذف مضاف و به صورت «على بذل

طعام» بدانیم( .اندلسی)469 :1420 ،
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نمونۀ دیگر پدیدۀ حذف در آیۀ « 16اذا ابتاله فقدر »...است؛ زیرا به قرینۀ آیۀ قبل ،کلمۀ
«رب» حذف شده است .همچنین مفعولبه جملۀ «قدمت لحیاتی» حذف شده است .موازنۀ
ّ
نحوی برخی جمالت از دیگر اسلوبهای به کار رفته در این سوره میباشد .این شیوه موجب

میشود واژگان تشکیلدهندۀ جملهها دو به دو در مقابل یکدیگر قرار گیرند و قرینهسازی
نحوی ایجاد گردد (داد )157 :1385 ،که در بخش موسیقایی نیز به آنها اشاره شد.
تأثیر زیباشناسانۀ این قرینهسازی ،حاصل تداعیهایی است که از رهگذر تکرار
ویژگیهای نحوی یک بخش در بخشهای بعدی حاصل میشود و سبب ایجاد نوعی
وحدت میان ساختارهای قرینه میگردد .در نتیجه اجزایی که در قرینهها با یکدیگر هم وزن
نیستند ،به دلیل وحدت نحوی ،هموزن به نظر میرسند( .صیادینژاد )34 :1393 ،بهطور

کلی دقت در نحوۀ همنشینی جمالت و چگونگی چینش آنها در کنار هم ،دقّت در تقدیم
و تأخیر-ها ،بهرهگیری از اسلوبهای متناسب با موضوع مانند تأکید ،شرط و تفصیل از
ویژگیهای برجستۀ این سوره میباشد.
 .4-2-3بررسی سوره در سطح ادبی
در سطح ادبی یا بالغی به آرایههای ادبی و عناصر خیال و صور پر بسامد توجه میکنیم.
(سمیعی )50 :1386 ،سورۀ فجر از لحاظ ادبی از عناصر خیال قابلتوجهی برخوردار است.
شاید هیچ یک از صور خیال به اندازۀ استعاره اهمیت نداشته باشد .استعاره صورت تکامل
آن صریح است اما در چند جای سوره ،آرایۀ استعاره بهکار رفته است .از آن جمله در آیۀ
فصب علیهم ربک سوط عذابشاهد استعارۀ مکنیه هستیم؛ زیرا ریشۀ (صب) مخصوص
آب است اما به اقتضای سرعت در نزول و فرو ریختنش در مضروب به کار گرفته شده است.
(درویش)471 :1415 ،

از دیگر آرایههای ادبی سبکساز در این سوره ،کنایه است .تعبیر «إ َر َم ِ
ذات ال ِعما ِد» کنایه
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یافتۀ هر تشبیه زیبا و مورد قبول است( .شفیعی کدکنی )118 :1370 ،با آنکه اکثر جمالت
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از قدرت و قصرهای بلند و تعبیر «جابوا الصخر» کنایه از صفت است به این معنا که از آنان با
این صفت که دارای قدرت درنوردیدن صخره ها بودند ،یاد می کند( .رمضان)209 :2006
« ِذی ْ َ
ال ْوتاد» كنایه از قدرت و استقرار حكومت میباشد و اگر ِ
«ذات ال ْ ِعما ِد» بهعنوان صفت
برای قبیله دانسته شود ،كنایه از طول بدنهایشان است( .اندلسی )472 :1420 ،همچنین سوط

را که بر تازیانه اطالق گردیده است ،كنایه از عذاب مىدانند .بدیهى است که خداوند مكان
ندارد و در گذرگاهى نمىنشیند؛ از اینرو تعبیر «مرصاد» كنایه از احاطۀ قدرت پروردگار
به همۀ جباران و طغیانگران و مجرمان میباشد( .همان )458 :1374 ،البته این تعبیر بهعنوان
استعارة تمثیلیة نیز گرفته شده است( .درویش )472 :1415 ،همچنین تعبیر «جاء ربك» كنایه
از فرا رسیدن فرمان خدا براى رسیدگى به حساب خالیق است و مسلماً آمدن خداوند كه

الزمۀ آن جسم بودن و انتقال در مكان است ،معنا ندارد؛ زیرا خداوند متعال از جسم و خواص
جسم مبرا میباشد.

از دیگر آرایههای موجود ،جاندارپنداری در آیۀ َ و اللَّیلِ إِذا ی ْس ِر است؛ تعبیر جالبى

كه راه رفتن را به خود شب نسبت داده است .گویى شب ،موجود زندهاى داراى حس و
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حركت است كه در تاریكى خود گام برمىدارد و به سوى صبحى روشن حركت مىكند.
(درویش )468 :1415 ،استفهام مجازی نیز در آیۀ َ ه ْل فِی ذل ِ َ
ك قَ َس ٌم ل ِ ِذی ِح ْج ٍر به هدف
تفخیم و تعظیم اموری میباشد که به آنها قسم خورده شده است و آیۀ أَ ل َ ْم ت ََر َك َ
یف فَ َع َل
َرب ُّ َ
ك ب ِ َعا ٍد با استفهامی تقریری آمده است؛یعنی به تحقیق دیدهای! زیرا مراد از آن رؤیت
قلبی است( .همان)469،

إن َرب َّ َ
استفاده از ادات تأکید بر مخاطبانی مردد یا منکر داللت دارد که آیۀ َّ
ک
لبَاِل ِمرصا ِد پاسخی محکم به آنها میباشد .بهکارگیری واژگان «فجر ،لیل ،صخر ،ارض و
غیره» به نوعی طبیعتگرایی داللت میکند که با شرایط زمان نزول ،سنخیت دارد .همچنین

با ذکر «عاد ،ثمود و فرعون» با استدعاء یا فراخوانی شخصیتها روبرو هستیم .چنین بهنظر
میرسد که بازگشت به گذشته و حسرت بر فرصت از دسترفته در آیات پایانی ،نوعی
احساسات نوستالوژیک را برای خواننده تداعی میکند.

نتیجهگیری
واکاوی سبک سورۀ والفجر میتواند مقدمهای برای فرایند تبیین این سوره و تفسیر آیات
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آن به حساب آید .این پژوهش نشان داد که پیامهای این سوره بر مبنای تسلسلی منظم و با
مقدمهچینی هدفمند بیان شده است .تسلسل معنوی و تناسب بین آیات موجب هماهنگی
روانی در ذهن مخاطب است .در سطح زبانی ،آوای کلمات  ،نوع واژگان ،ساختارهای
نحوی جمالت و سویههای ادبی عناصر سبکساز این سوره هستند.
در سطح فکری ،محتوای سوره فرا موقعیتی بوده و جامعیت دارد؛ مفاهیم موردنظر با
روشی بیان شده است که نه تنها در زمان نزول سوره به کار مردم میآمد ،بلکه در طول
روزگاران برای همۀ انسانها مفید و ثمربخش است و همین امر آن را از آفت کهنه شدن
مصون میدارد .در این سطح؛ مضامین اجتماعی ،اخالقی ،اعتقادی ،عبادی و غیره در سبک
و قالبی متناسب بیان شده است و سرنوشت انسان و نتیجۀ اعمال او را برای مخاطب ترسیم
میکند.
ساختار زبانی و موسیقایی هماهنگ ،منظم و منسجم سورۀ والفجر در خدمت محتوا قرار
دارد .توازن آوایی ،واژگانی و ساختار منظم نحوی ،استفاده از تکنیک تکرار چه در سطح
حروف و چه واژگان و نیز ساختارهای نحوی ،ضرباهنگی متناسب با حال و هوای اهداف
تربیتی و تعلیمی این آیات به دنبال دارد .کاربرد سجع ،جناس و «جادوی مجاورت» واژگان
نیز بر سطح موسیقایی و آوایی کالم افزوده است .و این سبک ،نشانۀ بسامد سویههای «آوا
معنای» این سوره است.
تحرک و پویایی وا میدارد و آنجا که از حروف مد استفاده شده ،مخاطب را به تفکر و
هوشیارشدن وادار میکند.
در سطح ادبی؛ بسامد آرایههایی مانند استعاره ،کنایه ،طباق ،مراعات نظیر و غیره بر ادبی
بودن و اثرگذاری متن افزوده است.
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در صامتهای این سوره آنجا که از حرکات کوتاه استفاده شده ،انسان را به عجله،

منابع و مآخذ
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