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  چکیده 

تناسب میان آیات یک سوره بر مبنای غرض واحد، از ابعاد علم تناسب است. با توجه 
ود، سپس شبه فرشتگان شروع می یمؤکد یهاقسم با نازعات نخست ۀبه این که سور

 به یگذرای و کوتاهۀ ادامه اشار در نماید و یم اشاره قیامت انگیزهول مناظر از یقسمت به
 مظاهر از یهای سپس به نمونه دارد، طغیانگر فرعون سرنوشت و (ع) یموس داستان
کند؛ براساس این آشفتگی ظاهریِ تصریح می زمین و آسمان در خداوند قدرت

ورت دارد تناسب و محور این سوره مورد بازشناسی قرار نازعات، ضر ۀموضوعی درسور
تحلیلی ابتدا غرض سوره را با روش فحوای  - گیرد. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی

نازعات با محوریت  ۀکند، سپس به بررسی تناسب میان آیات سورکالم سوره تعیین می
یت غرض آن دارای دهد که آیات این سوره با محورغرض آن پرداخته است و نشان می

را  به دو صورت نمودار درختی و محتوایی به توان آنباشد که میوحدت موضوعی می
  تصویرکشاند.
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   . مقدمه 1
آید. علت کنار هم واقع شدن آیات یک سوره به شمار می قرآن متن انسجام و پیوستگي

تناسب در میان آیات قرآن از جمله مسائل مطرح در رابطه با سُوَر قرآن است، به  این
گسیخته و رابطه دانسته و قرآن را کتابی از همای که برخی این همنشینی را بیگونه

]؛ از این رو، اندیشمندان علوم قرآن 301، ص9: نکـ اند [شمردهفاقد ارتباط منطقی بر
 ،21؛ 130ص ،1ج ،19 :نکـ [ اندمند شدهاز علم تناسب بهره برای پاسخ به چنین ادعایی

ای قابل ای و برون سورهکلی تناسب درون سوره ۀ. تناسب به دو دست]216ص ،2ج
 ۀپژوهان بوده است و با گذشت زمان به نظریتقسیم است که از دیر باز مورد توجه قرآن

هندسی سور بر مبنای . ساختار ]13ص  ،13[ساختار هندسی سور تبدیل شده است 
تناسب آیاتِ یک سوره با محوریت غرض آن سوره است که وحدت موضوعی هر سوره را 

 ۀکند. این مقاله، سورگذارد و ادعای گسستگی قرآن را باطل میدر معرض نمایش می
نازعات را به عنوان یکی از سور قرآن از حیث وحدت موضوعی مورد بررسی قرار 

 ۀی مطرح در آن عبارت است از: ارتباط میان فرازها و آیات سوردهد، لذا سؤال اصل می
  نازعات با محوریت غرض آن چگونه است؟

تحلیلی است و ابزار گردآوری  ـ  ی بودن پژوهش، روش تحقیق، توصیفیبه دلیل کیف
ای است که بیشتر از منابع تفسیر و علوم قرآن استفاده شده است. به روش کتابخانه
ساختار هندسی سور قرآن با در «حاظ روشی، پژوهش حاضر از  کتاب گفتنی است به ل

  مدد گرفته است. » آمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
غرض از انجام این مقاله تبیین بخشی از اعجاز لفظی و معنوی قرآن و پاسخ دادن به 
شبهات برخی مستشرقان در رابطه با عدم ارتباط میان آیات یک سوره است که این 

  نازعات مورد بررسی قرار گرفته است.  ۀط به عنوان مصداق در آیات سورارتبا
  
  مقاله   ۀپیشین. 2

  هایی صورت گرفته، از جمله: رشنگاسور قرآن ساختار هندسی  ۀپیشین ۀدر زمین
نامه این پایان ،"بررسی ساختار هندسی سور مسبحات قرآن"، 1393قاسم، جعفری، 

در آیات نخستین سور مسبحات که مشتمل بر تسبیح ای از سور متشابه تناسب مجموعه
  الهی است را مورد بررسی قرار داده است.

 ۀها با محوریت سورهندسی سوره بررسی ساختار نقد و"، 1387 ،گرجی، فهیمه
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باشد که در  تحریر در آمده؛ مشتمل بر سه فصل می ۀنامه به رشت،  پایان"محمد (ص)
  ردات آن ترسیم گردیده است.فصل سوم نمودار درختی سوره و مف

   های مذکور در مصداق سوره است.نامهوجه متمایز پژوهش حاضر با پایان
بر تفسیر  های قرآن درآمدیساختار هندسی سوره" ،1386محمد،  گر،خامه

گفتار نخست آن تحت عنوان  .باشد؛ این کتاب مشتمل بر پنج گفتار می"ساختاری قرآن
معنا و مفهوم ها است، که در قسمت نخست آن معنای سورهکرد جامع گرایانه به روی

که: آیا ساختار  ها پاسخ داده استها را مطرح کرده و به این سؤالساختار هندسی سوره
های کوچک در رابطه با سوره فقط این امر ها قابل ترسیم است یاهندسی تمام سوره

 ،گفتاراین است؟ درقسمت دوم های آن فصل ۀهای قرآن به مثابآیا سوره مصداق دارد؟
های قرآن را بیان نموده و تا ده آمدها و کارکردهای ساختار هندسی سورهنخست پی

های ها عبارت است از: کشف افقاز آن کارکرد برای آن شمارش کرده است که برخی
های خاورشناسان، دفاع از اصول افکنیجدید در اعجاز قرآن کریم، مقابله با شبهه

پژوهان در های قرآنگزارشی از تالش ،ی شیعه و ... . در قسمت آخر این گفتاراعتقاد
ها را فراهم آورده است. گفتار دوم این کتاب تحت عنوان ساختار بررسی ساختاری سوره

که دالیل مخالفان و موافقان ساختار هندسی را  می باشدنظر  نقد و ۀهندسی در بوت
های: نجم آن نیز به ترتیب تحت عنوانپم و بیان نموده است. گفتار سوم، چهار

ها و گزارشی از های کشف اهداف سورهها، چالشهای کشف اهداف و مقاصد سوره روش
باشند. این کتاب به عنوان الگویی در کشف غرض ها میهای نمایشی ساختار سورهبکس

پیش رو  ۀالبرای مق دو وجه نمودار درختی و محتواییساختار هندسی در  ۀسوره و ارائ
  مورد استفاده واقع شده است.

کتاب مذکور اعم از پژوهش حاضر است که در آن مفاهیم مرتبط با ساختار هندسی 
اما این  ؛نمونه مطرح نموده استبه عنوان ای سوره ،مطرح گردیده و برای هر مفهوم

پژوهش اخص از کتاب است و مبحث ساختار هندسی را به طور اخص و بسیط در مورد 
  نازعات بررسی نموده است. ۀسور

  
  شناسی تناسب و ساختار هندسی مفهوم - 3

که پیش از ورود به بررسی مفاهیم کاربردی در این مقاله تناسب و ساختار هندسی است 
  هر کدام تبیین گردد. الزم است  نازعات ۀتناسب سور
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بوده است علوم قرآن مطرح اندیشمندان  علم تناسب از دیر باز میانتناسب:  .1- 3
گسستگی مباحث قرآن است.  ۀن در زمینگشای شبهات وارده از جانب مستشرقا که ره

؛ 755، ص1ج ،3: نکـ [ نزدیکی]، 71ص ،7ج ،31[ شکلیدر لغت به معنای هماین واژه 
ارتباط و  اصطالح علوم قرآن به معنای ارتباط میان موضوعات یک آیه در و ]1ص ،15

 ،1ج ،19[ است های دیگربا سوره ارتباط یک سوره و هم پیوند دو یا چند آیه با
های ممکن میان ]. این علم از پیوستگی58ص ،37؛ 238ص ،2ج ،21 :نکـ ؛ نیز 131ص

گوید و پیوندهای پنهان آن را به های گوناگون آن سخن میموضوعات قرآن به شکل
  .]16، ص4کشاند [تصویر می

شود سوره تقسیم می 114ی به تعداد هایقرآن به مجموعهساختار هندسی:  .2- 3
 ۀگردد که هر سوره با سورتری با عنوان آیه تقسیم میو هر سوره نیز به اجزاء کوچک

دیگر در تعداد آیه متفاوت است. دانشمندان با تالش مستمر در زمینه علم تناسب به 
وره با آیات آن س ۀکند و مجموعاین امر دست یافتند که هر سوره غرضی را دنبال می

آیات یک  یارت]؛ به عب18، ص41؛ 241، ص40هستند [محوریت غرض آن متناسب 
میان  یگونه ارتباط ساختارنیستند که هیچ ینظم یسوره همچون خطوط پراکنده و ب

 یاز یک ارتباط منظم هندس ،به ظاهر پراکنده بلکه این خطوطِ ،ها وجود نداشته باشدآن
ره ]. در تعریف سو1، ص13شود [میاختار هندسی یاد برخوردارند که از آن با عنوان س

اند که یک مجموعه واحد است که از حیث غرض و لحن آیات از کمیت و کیفیت آورده
نماید. وحدت جامعی میان آیات یک سوره موجود است که این خاصی پیروی می

وره فی حدّ هر سآید. انسجام، خصوصیت تمام سور قرآن اعم از بلند و کوتاه به شمار می
ذاته به منظور غرضی و برای تأمین آن نازل گردیده که آن غرض معیار و عاملی برای 

 ،40[دیگر است  ۀای دیگر در سورای از آیات در یک سوره و مجموعهگردآوری مجموعه
نگی و انسجام آیاتِ یک سوره، بر اساس غرض آن، ]. این هماه18ص  ،41؛ 241 ص

]. شحاته از ساختار 25ص ،32؛ 13ص ،13آید [ار میره به شمساختار هندسی سو
]. 27ص  ،24: نکـ اد نموده است [ی» وحدت موضوعی«های قرآن با عنوان سورههندسی 

از «سید قطب در مورد ترسیم وحدت جامع و روح کلی هر سوره بر این باور است که 
خش آیات و های هنری در قرآن، تسلسل معنوی موجود بین اغراض و بجمله هماهنگی

  ]. 27ص ،23» [ها در امر انتقال از غرضی به غرض دیگر استتناسب آن
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 غرض سوره 

  نازعات ةساختار هندسی سور -4
که  غرضش استبا  نازعات ۀبه عبارتی تناسب آیات سور نازعات ۀسورساختار هندسی 

  .در این مقاله به دو صورت نمودار درختی و نمودار محتوایی ترسیم گردیده است
  
  نازعات  ةار درختی سورنمود 4-1

شود که عبارت است از: نازعات به اجزاء متعددی تقسیم می ۀنمودار درختی سور
های سوره، غرض سوره، تناسب نام و غرض سوره، تناسب آیات ابتدایی و انتهایی ویژگی

  با محوریت غرض سوره و تناسب معنایی آیات با محوریت غرض سوره.
  

  

  

  

  

  

  

  نازعات  ةهای سوریژگیو 4-1-1
توان به ترتیب کنونی آن در قرآن از حیث فیزیکی، نازعات می ةهای سوراز ویژگی

آن و حروف  کلمات، مکی یا مدنی بودن و تعداد آیات، بعدترتیب نزول، سور قبل و 
اشاره نمود. این سوره هفتاد و نهمین سوره بنابر ترتیب قرآن کنونی است و جایگاه آن 

] و قبل از 82، ص52ج ،17[ "نبأ  "ۀمین سوره بعد از سوررتیب نزول هشتاد و یکبنابر ت
 یچهل و شش و در غیر کوف یکوفمارش ]. در ش89ص ،44است [ "انفطار " ةسور
عامِکُ"  یدر شمارش کوفو پنج آیه است؛ این اختالف بدان جهت است که  چهل أَنْ  "مْوَ لِ

کُمْ"  ان، مجموعاست و در شمارش دیگر یک آیه یتنهایبه  عامِ أَنْ  یک آیه " مَتاعاً لَکُمْ وَ لِ
ین سوره متشکل از صد و ]. ا89،ص41؛49، ص12، ج35؛ 499،ص1، ج33» [باشد یم

نقل دیگر صد و هفتاد  و به ]49، ص12، ج35: نکـ ؛ 390،ص4، ج8نود و هفت کلمه [

 تناسب نام و غرض سوره 
 تناسب آیات ابتداء و انتهاء 

تناسب معنایی آیات با 
 محوریت غرض سوره 

نمودار درختی 
 سوره االلنازعات 

های سوره ویژگی  
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مکی بوده ]. از جمله سور 8، ص52، ج17حرف است [کلمه و هفتصد و پنجاه و سه 
بعد از سال دهم  ی] و در صورت قطعی بودن ترتیب نزول به احتمال قو590،ص16[

   ].49، 12، ج41[ بعثت نازل شده است
  
  نازعات ةغرض سور .4-1-2

اند که در ارتباط با این در مورد غرض هر سوره، مفسران نظرات گوناگونی را ارئه داده
، 17: نکـ اند [دانسته "وقوع قیامت"ره را هم عقیده بوده و غرض سواکثر مفسران سوره 

، 5 ج ،14؛ 815، ص3،ج11؛ 27،ص4، ج6؛ 54ص ،30ج ،2: نکـ ؛ نیز 7، ص52ج
به سید قطب . ]178، ص 20، ج 27؛ 566ص  ،3، ج26؛ 7ص  ،52، ج17؛ 410ص

این سوره از «نویسد: می توصیف آندر کشد و زیبایی غرض این سوره را به تصویر می
. خواهد حقیقت آخرت را به انسان بشناسانداست که میجزء سی  سور مصادیق

کند در انسان است و جدیت و اصالت تقدیر الهی را مطرح میهول و هراس  ۀپدیدآورند
بر زندگی او و  پیدایشرای مراحل این ، تدبیر عالی بانسانمادی عالم  برای پیدایش

به قصد سوره متنوع های است. موسیقیآخرت  ۀزمین که عاقبت این نشأت در خان
 .کندبر قلب اصابت میاست که عظیم اخروی  آگاهی قلب بشر از این حقیقت هولناک،

آن  . لذاستاسوره مرتبط موسیقی  با بوده وقیامت ملموسات آن حول حقیقت عظیم 
را با هوشیاری و اثرپذیری درک آنانسان تا کند، مطرح میحقیقت را از طریق حس 

   ].3811، ص 6، ج22[ »نماید
ابتدا محتوای سوره است؛ بدان جهت که در آن قول مفسران مستدل و منطبق با 

؛ هنگامی که فرشتگان جان مجرمان را به کشانداز نظام خلقت را به تصویر می یا گوشه
و در پی آن سازند کشند و روح مؤمنان را با مدارا جدا میهایشان بر میشدت از بدن

این خلقت  نماید.همین زندگی معرفی می ۀادامآن را و کند میح قیامت را مطر ۀمسأل
 .انجامد و هر دو به هم متصل هستند یکه خدا شروع نموده، انتهای آن به آخرت م

را خواهد آورد و در وقوع آن هیچ بیش نیست و خداوند آن یقیامت یک تحول و انتقال
 دکنقیامت نقل می ۀر زمینشبهاتی از کفار د سپس .]50، ص12، ج35[ تردیدی نیست

ای شدیم به زندگی مجدد باز های پوسیدهگویند: آیا هنگامی که استخوانکه می
حضرت فرعون و  یت تاریخعینیّگردیم؟ و پیش از پاسخ به آنان از حیث انذار، ابتدا  می

که در برابر پیامبران ایستاده و هالك  یهایای از طاغوترا به عنوان نمونه (ع) موسی
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های خداوند سبحان تبه قدرت و توانایی نامن و بعد گذارددر معرض نمایش می ،شدند
را به ها، زمین و سایر عجایب خلقت و مظاهر قدرتش در خلقت آسمان نمایداستناد می

قادر است خلقت را در شکل و  ،این نظام ۀوجود آورنده ب ،از این رو، دکشانمی تصویر
   .]50ص ،12، ج35[ آن را تداوم بخشد و هبه وجود آورد یقالب دیگر

 "اثبات وقوع قیامت"با استناد به فحوای کالم سوره و سخن مفسران، سوره به دنبال 
آیات ابتدایی و آید. عالوه بر این است و اثبات وقوع قیامت غرض اصلی آن به شمار می

 را  هیم سورهپایانی هر سوره عالوه بر نقش بالغی، کاربرد کلیدی در فهم مقاصد و مفا
های به دست آوردن غرض سوره، درک تناسب میان آیات و یکی از راه دنباشدارا می

  ].289، ص5، ج39 :نکـ باشد [ابتدایی و انتهایی آن می
  

 تناسب نام و غرض سوره  4-1-3
آن  یها سور مانند سایر جنبه یپژوهان معتقدند که اسام از مفسران و قرآن یگروه زیاد

ها را به کثرت استعمال ه و توسط خداوند انجام گرفته است و نباید تعیین آنتوقیفی بود
شئونات قرآن  ۀبه کلی(ص)  یا روش عرب واگذاریم و استدالل آنان اهتمام پیامبر اکرم

هَوو "   ینظارت داشته و به اقتضا یایشان بر این اسام؛ کریم است قُ عَنِ الْ إِنْ   / یما یَنْطِ
ا وَحْ داده است.  یرضایت نم ،جز بدانچه رضایت خداوند در آن بوده است  " یيٌ یُوحهُوَ إِلَّ

از  یآید و بخششمار میه اعجاز قرآن ب یها از جنبه یها نیز یک سوره یاز این رو، اسام
و  یها و ارتباطشان با معانآن یرا به عهده دارد که بهتر است در معان یقرآن یهدایتگر

 حال ]. 130- 126، ص13[بگشاییم ها را آن یو راز و رمزها ها تفکر کنیم مقاصد سوره
دارای ی های تفسیرکتاب قرآن کنونی و اکثر مورد بررسی که در ۀسوردر ارتباط با 

تنها در این لفظ  این]. 650ص ،10ج ،28؛ 177ص ،20ج ،27[ است "نازعات " عنوان
سوره برگرفته  ۀام از اولین کلمنو این  انددانستهآن آن را اسم علم برای آمده، لذا  سوره

و "عنوانخود از آن با  حیصحدر  . بخاریشودشده که بر فرشتگان مرگ اطالق می
نیز در  "هالساهر ،هالطام"که دو لفظ  از آنجایی]. 1893ص ،7یاد نموده است [ "نازعاتال

ن نام سوره برخی هر کدام از این دو لفظ را به عنوا ،از این رو ،غیر این سوره نیامده است
را در ابتدای  -  النازعات –لفظ  شدن این عقاو ای]. عده261ص ،15ج ،29[ اندقرار داده

]. 370ص ،10ج ،34؛30ص ،30ج ،18[ اندبرشمردهآن  ۀوجه تسمیاز دالیل  سوره
خداوند متعال یکی از سور « آن گفته است: ۀدر وجه تسمیاز علمای اهل تسنن  لیشیخ

نام نهاده است و این لفظ یک مرتبه در  "نازعات ال "مطهر  ۀمالئک قرآن را به قصد اکرام
سوره  ۀی یافتن وجه تسمی]. برا483ص ،10ج ،25[ »شده استاین سوره به کار برده 



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  184

 نازعات ازالزم است، ابتدا این واژه از حیث لغوی مورد بررسی واقع گردد؛ از این رو، 
        :استدارای معانی ذیل  "نزع" ۀریش

 ج ،38 :نکـ نیز  ؛798 ،15[ رودمیکار ه بر کندن، کشیدن، که در اعراض نیز ب .الف
  ]. 86ص ،12

کن نمودن آن از جایگاهش، مصادیق آن عبارت است جذب کردن چیزی و ریشه .ب
از: سلطانی که کارگزار خود را از مقامش خلع و برکنار نماید و گرفتن حیات بیماری که 

   مانجا].[ه در شرف مرگ قرار دارد
که جان انسان را هنگام مردن،  داندمی یفرشتگانرا مراد از نازعات  المیزان صاحب

   ].179ص ،20ج ،27ستانند [ یم
را این چنین "نازعات"و نام آن  "وقوع قیامت"چه بسا تناسب میان غرض سوره

  بتوان تحلیل نمود که: 
کنده شده و نظام جدید نظام کنونی جهان برآن  ۀاتفاقی است که به واسط "قیامت"

و به صورت  را داشته باشد  توان مقابله با آن ،بدون آنکه قدرتی ،گرددفرما میبرآن حکم
ها که جان انسان داردبر فرشتگانی  لتدال "نازعات"شود. لفظ دفعی و ناگهانی واقع می

را ندارند، تا  انسان ها در آن موقعیت، توان مقابله با آنانو  ستانندمیهایشان را از بدن
مرگ هر فرد نیز امری نامعلوم است و به صورت  ۀحیات باشند و لحظ ۀقادر به ادام

که هر انسانی لحظات جان دادن سایرین را دهد. از آن جاییناگهانی و دفعی رخ می
ای در این واقعه را به خوبی درک گر بوده است، وصف دفعی و ناگهانی حادثهنظاره
و  ،صورت نمادرو، به دلیل ملموس بودن امر مرگ، لفظ نازعات به نماید. از این  می

منتخب شده است، تا قابلیت درک وقوع  ،سوره امسمبلی از غرض اصلی سوره به عنوان ن
قیامت را القاء نماید. بنابراین هم نام سوره و هم غرض آن بر اتفاقی حتمی و دفعی 

آید و چه بسا این وجه تناسب ار میها به شمداللت دارند و همین امر وجه تناسب آن
  داللت بر توقیفی بودن نام سوره نیز داشته باشد.   

   
  تناسب آیات ابتدایی و انتهایی  4-1-4

علمای علم بالغت از دیر باز حسن مطلع و حسن ختام در هر سوره را از محسنات بدیع 
ها و آیاتش،  سوره یتمامقرآن کریم در اند. قرآن و ارکان مهم بالغت قرآن به شمار آورده
 ،ها که تمام سورهیبرخوردار است؛ به طور به بهترین وجه از چنین نظم و هماهنگی

مقاصد  باید در این زمینهلذا  و باالترین و برترین خواتیم است. یمشتمل بر بهترین مباد
م هه (تناسب فواتح و خواتیم سور) را ب یباشد که این دو حسن و زیبای یو اهداف بزرگ
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تمام انگیز بین  شگفت ینظم و همراه آن دو پیوند داده تا کمال اتصال را به آن ببخشد
تناسب آیات وجه  .]107ص ،31ج ،40[ کلمات و حروف هر سوره استوار باشد، اعضاء

از وقوع قیامت و نازعات  ۀآیات ابتدایی سور :عبارت است ازابتدایی و انتهایی این سوره 
وَ النازعات غَرْقاً وَ النَّاشِطاتِ " فرماید:گوید؛ بدان جهت که میبرانگیخته شدن سخن می

راً راتِ أَمْ ابِقاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّ حاً فَالسَّ در عین  .)5-1 لنازعات:ا( "نَشْطاً وَ السَّابِحاتِ سَبْ
پنج  ،با این حال اتفاق بر این امر دارند که این پنج آیه ،اختالف مفسرین در این آیات

بدین معنا که  ؛محذوف است "لَتُبعَثُنَّ"د خداوند متعال است که جواب قسم آن سوگن
آیات و  .]179، ص20، ج27[ شویدها شما قطعاً مبعوث میبردهسوگند به این نام

ساها ... ۀیَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّاعَ "انتهایی نَها لَمْ یَلْبَثُوا إِالَّ أَیَّانَ مُرْ هُمْ یَوْمَ یَرَوْ أَنَّ أَوْ  ۀعَشِیَّ کَ
. از این رو، هر دو دسته از نیز سخن از قیامت به میان است ،)46-42 (النازعات: "ضُحاها

آورند و یک مفهوم را در بر دارند، لذا متناسب بایکدیگر آیات از قیامت سخن به میان می
  دارد.  - وقوع قیامت-  ها با غرض سورهبر تناسب و تطابق آنباشند و داللت می
  
  تناسب معنایی آیات با محوریت غرض سوره  .4-1-5

شود؛ تقسیم می بخش کلیچهار به  -  وقوع قیامت - با محوریت غرض آن  نازعات ۀسور
از این رو، برای به تصویر کشاندن پیوستگی سوره، الزم است، تناسب در هر جزء از هر 

   شود. ها، به نمایش گزارده بخش و تناسب میان هر یک از این بخش
  
  ) 14-1 آیات( تأکید بر بعثبخش اول سوره   .1- 4-1-5

 .ورزدچهاردهم است، بر بعث اصرار می ۀاول تا انتهای آی ۀاولین بخش سوره که شامل آی
منطبق بر صفات  ،کالم با سوگندهای متعدد آغاز شده که این سوگندها اوصافی است

مربوط به تدبیر امور عالم  یهمالئکه در فرمانبری آنان در اوامری که از ساحت مقدس ال
 .کنندگردد و مالئکه به تدبیر امور به اذن خداوند متعال قیام میماده بر آنان صادر می

ها، اجرای هنگام ستاندن جان انسانمالئکه  داللت بر وظایف ،گانهلذا سوگندهای پنج
و بین  یالتع یپس مالئکه جز وساطت بین خدا .دارندتدبیر امور آفرینش  فرامین حق و

و حاالتی که در هنگام ندارند  یخلق او و اجرای دستورات او در بین خلق، وظیفه و کار
نمایند تا آخرین حالتی که که شروع به نزول می یا از لحظه ،انجام مأموریت دارا هستند

به  جزاء و بعث ۀبر مسأل یحجت یملکوت تدبیرِاین  ،از امور عالم ماده دارند یدر تدبیر امر
هدف از این سوگندها بیان حقانیت و  ].183 - 182 -181ص ،20ج ،27[ دآیمار میش

 ،معاد و رستاخیز است که به علت افزودن بر عظمت شأن آن جواب سوگند ۀتحقق مسأل
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گویی  .]79و74ص ،26، ج42؛ 653، ص10ج ،28 ؛185ص ،20ج ،27[ محذوف است
ترس، دلهره و حدس را در او بر می ، آورد که این ابهاماطالعی مبهم و پیچیده فراهم می

مبهم و  ۀتوأم با ریتم موسیقی لرزان و نفس بریده و به دنبال این مقدم ؛انگیزاند
اجِفَ" :کشاندهای آن روز را به تصویر میاول از صحنه ۀصحن ،آور رعب فُ الرَّ جُ مَ تَرْ  "ۀیَوْ

لرزش و اضطراب زمین   - دهمه چیز را به شدت بلرزان ،که لرزاننده یروز -  )6لنازعات:(ا
قیامت واقع  ۀنخستین صحن ۀو ویرانی و خرابی هر آنچه در آن است که از پس صیح

 ،دهدقیامت را که در پی نخستین اتفاق آن رخ می ۀسپس دومین صحن ،گرددمی
ادِفَ ": کندتوصیف می آن  یاز پ یدیگر ۀکه لرزانند یدر حال -) 7لنازعات:(ا " ۀتَتْبَعُهَا الرَّ

 ،22[  جدید است یحیات و رستاخیز و بازگشت به زندگ ۀدوم که نفخ ۀصیح -آیددر
ها را در به دنبال آن احوال انسان ،]507،ص7، ج41؛ 290ص ،17ج ،36؛ 3812، ص6ج

مَئِذٍ واجِفَ" :کندآن روز بیان می در آن روز سخت  یهایدل - ) 8لنازعات:(ا "ةقُلُوبٌ یَوْ
درک آنان از قیامت به مانند عذاب  ،تپدار به شدت مینبض قلوب فج -   هراسان است
که هیچ راه فراری از اوضاع در حالی ،کنندغالب تهی می ،از این رو .دردناک است

هولناک قیامت ندارند و فرصت خویش را در دنیا ضایع کرده و هیچ چیز را برای نجات 
 یاضطراب درون .]507ص ،7ج ،41 :نکـ ؛ 290ص ،17ج ،36[ اندخود ذخیره ننموده

های ترسان ظهور شدید است که آثارش در چشمان صاحبان قلب یمجرمان به قدر
صارُها خاشِعَ": دارد   -ها از شرم افتاده باشددیدگان صاحب آن دل - )9 لنازعات:(ا "ةأَبْ

خشوع در چشم از سایر اعضاء  یتر بودن اثر ظاهرعلت انتساب خشوع بر ابصار واضح
در پی  .]84- 83ص ،26 ج ،42؛ 508ص ،7ج ،41؛ 185ص ،20ج ،27 :نکـ [ است

قیامت در دنیا العمل کافران هنگام شنیدن خبر حکایت عکس حوادث قیامت به
حافِرَ": پردازد می ا لَمَرْدُودُونَ فِي الْ آیا ما پس از «گویند:  یم ؛)10لنازعات:(ا "ةیَقُولُونَ أَ إِنَّ

خواهد اشاره  ییه مآ؟ »شویم یبازگردانده م  ودیمبه همان حالت اول که در دنیا ب  مرگ
قلوبشان اضطراب و دیدگانشان خشوع دارد که در دنیا   کند به این مطلب که کسانی در قیامت

 "ةأَ إِذا کُنَّا عِظاماً نَخِرَ"گفتند.  یبعث را منکر بودند و تا در دنیا بودند چنین و چنان م

ای است که همواره . این همان مسأله پوسیده شدیم یهایبعد از آن که استخوان ؛)11(النازعات:
 »ةخاسِرَ ۀکَرَّ إِذاً تِلْکَ قالُوا«: گفتند کردند و به تمسخر مییاستدالل م دانبدر دنیا منکران معاد 

 ؛185ص  ،20، ج  27[ در این صورت ما در قیامت زیانکارترین مردم هستیم) 12(النازعات:
کفار که حیات مجدد را بعاد در پاسخ به است .]84ص ،26ج ،42 ؛291، ص 17ج ،36:   نکـ 

 (النازعات: »ةفَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَ /ةواحِدَ ةفَإِنَّما هِيَ زَجْرَ«فرماید: انگاشتند، میامری غیر ممکن می
 ،گرددبعث بر من سهل و آسان است و تنها یک صیحه از اسرافیل سبب می ؛)14- 13
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مردگان،  ۀرا شنیده و حیات دوباره یابند و ناگهان همهستند، آن که در دل خاك یمردگان
  .]37ص ،31، ج20نکـ : ؛ 654،  ص10ج ،28[ گیرند یزمین قرار م یرو
  
  ) 26- 15 آیات( هشدار به کافران و وجوب اجابت رسوالنبخش دوم سوره  2- 5- 1- 4

شود که کافران بیست و ششم، بخش دوم سوره را شامل می ۀآیات پانزدهم تا انتهای آی
گردد. آیات این بخش با را مورد هشدار قرار داده و وجوب اجابت رسوالن را متذکر می

را مورد (ص) رسول خدا در ابتدای این بخش غرض سوره متناسب است؛ بدان جهت که 
منکرین باشد و  ی برایتا تسلی خاطری برای ایشان و انذار ،خطاب قرار داده است
؛ لذا به دهدبه اختصار و متناسب با فحوای کالم ارائه می) را (عداستان حضرت موسی

مأموریت ایشان در هدایت فرعون را  اشاره ورسالت ایشان در سرزمین مقدس طوی 
فرعون را به تزکیه یعنی پاک شدن از ، دستور یافت(ع)  کند. حضرت موسیمطرح می

خداوند متعال و ارشاد او  یطغیان و بازگشت به سوی خداوند فراخواند تا مقدمات معرف
به معرفت خداوند فراهم گردد. ایشان به قصد اجابت فرمان الهی نزد فرعون رفت و 

و رسالت او را  (ع) اما فرعون، موسی، خود را در معرض نمایش گذارد ۀبزرگترین معجز
د و تصمیم به معارضه با او گرفت و ادعای الوهیت نمود و عصیان و سرکشی کرتکذیب 

 ؛ خداوند او را به عذاب دنیا و آخرت دچار کرد ،از آن رو ،باالترین حد خود رساند را به
به آتش دوزخ گرفتارش ، در دنیا او و لشکرش را غرق کرد و در آخرت بعد از مردن

، ص 20، ج27؛ 696-695، ص4، ج20؛189- 20/187؛232- 229ص ،15ج ،5[ ساخت
که در  یاین آیات به تدبیر ربوب ].95- 94، ص26، ج42 ؛509، ص7 ج، 41 ؛189- 187

جزاء و بعث به شمار  ۀبر مسأل یداللت دارد و به عنوان حجت گرددظاهر می این عالم
فرماید: این امر در خداوند متعال میبخش ی این در انتها]. 187ص ،20ج ،27[ آیدمی
و  اندکسانی از خشیت برخوردارند که هدایت یافته ؛استاهل عبرت کم عبرت برای حُ

بیان داستان ]. 295ص ،17ج ،36[ اندفتگان کسانی هستند که اهل تزکیههدایت یا
، وضع منکران قیامت را تشبیه به فرعون و قوم او در این بخش(ع) حضرت موسی

 ،12[ گرددمحسوب میپیامبران الهی و عدم ایمان به قیامت، نپذیرفتن دعوت نماید  می
(ع) را از حیث  داستان حضرت موسی ]. به عبارتی در این سوره6361ص ،11ج

خداوند که تکذیب و پشت نمودن بدان  ۀالعمل فرعون نسبت به دعوت فرستاد عکس
بود، مطرح نموده و سرانجامِ او را که، عذاب دنیا و آخرت است به عنوان مصداقی برای 

  کند؛ لذا این داستان با غرض سوره متناسب است. کنندگان قیامت بیان میتکذیب
پس از عین حال آیات بخش اول سوره با آیات بخش دوم متناسب است؛ بدان جهت که  در
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یکی از طغیانگران تاریخ عاقبت انگیز قیامت و پاسخ به شبهات منکران قیامت، رعب ۀنمایش صحن
  .نمایدبه قصد عبرت و گواه بر قدرت خداوند متعال بر بعث عرضه می به عنوان مصداق و را

 

  )33ـ27 آیات(استدالل بر وقوع قیامت وم سوره بخش س .3- 4-1-5
سی و سوم است، در  ۀبخش سوم سوره که مشتمل بر آیات بیست و هفتم تا انتهای آی

صدد مستدل کردن وقوع قیامت است. بخش اول، سوره را که وقوع بعث و جزا را مورد 
واهی بر قدرت سازد؛ از این رو، با بخش اول و دوم که گدهد، مستدل میتأکید قرار می

پس از نازعات  ۀراستا است. در حقیقت، سورخداوند بر وقوع قیامت است، متناسب و هم
رود تا آفرینش می ۀبه سراغ صحن ،تاریخ، برای استدالل بر وقوع قیامت ۀخروج از حوز

ها را در دنیا و اش بر سرنوشت، تقدیر و تدبیر الهی موجود در هستی و چیرگیقدرت
ین مقصود در خطابی توبیخی به ]. بد3812ص ،6ج ،22[ ش گذاردآخرت به نمای

أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ... وَ « فرماید: مشرکان و انکارکنندگان قیامت می
عامِکُم أَنْ از گردد، متذکر میقی از مخلوقات خداوند را یو مصاد )33-27 (النازعات: » لِ

و ترتیب اجزای آن تا هر جزئی بنا بر حکمت الهی در موضع  جمله: برافراشتن آسمان
یدن گیاهان و جوشیدن آب از آن و استواری یگسترانیدن زمین و رو معینی واقع گردد،

 ،20ج ،27 ؛697ص ،4ج ،20[ ها بر زمین تا مانع نوسان و اضطراب آن گردند کوه
دبیر این امور را در پی این مصادیق علت خلقت و ت. ]300، ص17ج ،36؛ 191- 189ص

کند و اسباب معرفت الهی، خوف بیان می، متاع برای انسان و چارپایانی که در تسخیر اوست
زیرا تمام این مصادیق دال بر قدرت خداوند بر  ؛سازدهایش را واجب میمقام او و شکر نعمت

 :نکـ [ دآیوجود او در مسیر توحید و معرفت به شمار می یها معاد و عظمت و نشانه ۀمسأل
این  بر ].102، ص26ج ،42 ؛302ص ،17ج ،36؛ 191ص ،20ج ،27 ؛81، ص52ج ،17

  گردد.اساس تناسب میان آیات بخش سوم سوره با محور اصلی سوره ظاهر می
  
  )46-34آیات ( قیامت و احوال آنبخش چهارم سوره  .4- 4-1-5

چهل و ششم  ۀآیبخش چهارم و پایانی سوره مشتمل بر آیات سی و چهارم تا انتهای 
عظیم  ۀقیامت در بخش سوم، به توصیف این واقع ۀاست که پس از مستدل نمودن حادث

های پیشین خود متناسب و مرتبط است. تناسب پردازد. لذا این بخش نیز با بخشمی
در پی استعانت از امور توان توصیف کرد که: گونه میاین بخش با محور سوره را این

 بزرگ باز ۀقیامت آن حادث ۀاستدالل برای معاد باز به صحن محسوس الهام بخش در
ابتدا از قیامت به عنوان وقوع ؛ پردازدگردد و به توصیف احوال انسان در آن روز میمی
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ر ۀفَإِذا جاءَتِ الطَّامَّ": دهدای بزرگ خبر میحادثه که از هر  )،34 (النازعات: " یالْکُبْ
 ،28[ باشداء آن نیست و انسان قادر به دفع آن نمیای ورواقعه بوده، تربالیی عظیم

آن روزی است که اعمال . ]191، ص20ج ،27 ؛48، ص31ج ،30: نکـ  ؛660ص ،10ج
رویش واقع شده و احدی توان تکذیب و یا فرار از عاقبت اعمال خویش را انسان پیش

آید و می لذا بر سر عقل، کنار رفته اوهای غفلت از پیش چشم نخواهد داشت. پرده
سانُ ما " ؛]513، ص7ج ،41 ؛303ص ،17ج ،36 :نکـ [ گرددمتذکر می رُ اْلإِنْ یَوْمَ یَتَذَکَّ

او نخواهد داشت و در  یهیچ منفعتی برا یاما این تذکر و یادآور )؛35 (النازعات: "یسَع
جواب رد خواهد شنید. در پی آن از  ،صورت درخواست بازگشت به دنیا و جبران مافات

جَحِیمُ لِمَنْ ": آوردجهنم برای همگان سخن به میان می ۀپردواضح و بی ظهور وَ بُرِّزَتِ الْ
و از خلقت جهنم شود  یظاهر م یهر صاحب چشم ی) و جهنم برا36(النازعات: " ییَر

در حالی  ،گرددمی غطاء آشکار الدهد که در آن روز تنها با کشفپیش از قیامت خبر می
 ،26ج ،42؛ 48ص ،31ج ،30 ؛192، 20ج  ،27[ گر آن هستندها نظارهکه انسان

، 36[ روندکنندگان در حسرت عمیق و خوفی توصیف ناشدنی فرو میو تکذیب ]105ص
ها در دو گروه از یکدیگر متمایز در این هنگام عواقب و سرنوشت انسان .]33ص ،17ج

 ،6ج ،22[ دگردگردیده و نهایت تدبیر و تقدیر در آفرینش نخستین ظاهر می
أَمَّا مَنْ طَغ« فرماید:در توصیف اهل جهنم می .]3818ص حَیا / یفَ إِنَّ  ۀوَ آثَرَ الْ یا / فَ نْ الدُّ

و أْ جَحِیمَ هِيَ الْمَ دنیا را  یکه طغیان کرده و زندگ یاما کس؛ )39- 37 (النازعات:»  یالْ
ض و زندگی دنیا طغیانگران، متجاوزانی که از هدایت اعرا .ترجیح داد، دوزخ جایش است

از  ،را بر آخرت ترجیح دادند و بدون در نظر گرفتن آخرت فقط برای دنیا عمل نمودند
   ].660ص ،10، ج28؛ 3818ص ،6ج ،22[ مأوا و جایگاه آنان آتش دوزخ است ،این رو

هِ وَ نَهَ": پردازدسپس به ذکر اوصاف بهشتیان می سَ  یوَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّ عَنِ النَّفْ
هَو جَنَّ/ یالْ و ۀفَإِنَّ الْ أْ که از موقعیت پروردگارش  ی؛ و اما کس)41- 40(النازعات: " یهِيَ الْمَ

کسی که از مقام  . بهشت جایگاه اوست،  کرده ینفس جلوگیر یترسیده و از هوا
شهوات ؛ آیدپروردگار خویش در خوف است سدی برای طغیان نفس او به شمار می

گرداند و حافظ طیبات او در حیات دنیوی است. چنین تباه نمی آخرت او را ،دنیوی
مشرکان . ]513، ص7ج ،41؛ 305ص ،17ج ،36 :نکـ [ یابدمیبهشت مأوای  در کسی

از رسول  ،شنیدندعاند هر زمان که اوصاف قیامت و حوادث مربوط بدان را میم
 (ص)اب به رسول اکرممطالب خط ۀدر ادام ،از این رو ؛پرسیدندرا میموعد آن (ص)اکرم

اعَ« فرماید:می ساها ۀیَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّ ال ؤدر پاسخ به این س. )42 (النازعات:» أَیَّانَ مُرْ
راها / إِل« فرماید:مشرکان می تَ مِنْ ذِکْ کَ مُنْتَهاها  یفِیمَ أَنْ  ۀمسأل .)44- 43 (النازعات: »رَبِّ
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امر آن متعلق به خداوند و علم اوست و با ال واقع شود و ؤورد سمتر از آن است که عظیم
ی بیهودگی و تجاوز از حد نشان ال را نوعؤنماید و ساین پاسخ عظمت آن را القا می

 ۀ]. در پی آن دامن513، ص7، ج41؛ 3819، ص6، ج22؛ 515، ص5ج ،10[ دهد می
 »مَنْ یَخْشاها إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ« فرماید:نماید، میرا معین می(ص)  مسئولیت رسول اکرم

در انذار کسانی که در خوف از قیامت  ،دهنمومسئولیت ایشان را منحصر . )45(النازعات:
، 6ج ،22؛ 515ص ،5، ج10: نکـ [ نموده است ینف ایشانو علم به وقت قیامت را از  هستند

ر عظمت قیامت در احساسات و تصورات انسان، یپس از تأث. ]197ص  ،20، ج27؛ 3820ص
أَوْ  ۀکَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّ« فرماید:کند، میزیاد تا قیامت را اعالم می ۀصلعدم فا
قیامت به حیات دنیوی را به  ینزدیک ،در قالب یک تمثیل و تشبیه. )46 (النازعات: »ضُحاها

 ،20ج ،27: نکـ [ کند توصیف مینصف روز از مردن آنان  کمانند گذشتن یک شب و یا ی
هایش در نفس به حدی است که زندگی دنیا با تمام حوادث و خوشی تأثیر آن در ].197ص

کند و زندگی دنیا که اهلش بر سر آن اختالف اهمیت جلوه میبی ،مقابل آن رنگ باخته
؛ 3820ص ،6، ج22[ روددرهم پیچیده شده و از میان می ،دادندرا ترجیح میداشته و آن

گردد که عمر او در دنیا چند صباحی بیش انسان متذکر می نیبنابرا .]513، ص7ج ،41
، نیست و اگر در آن دچار کوتاهی گردد و اسباب الزم برای آن روز هولناک را فراهم نیاورد

   ].309ص ،17، ج36 :نکـ [ مرتکب تقصیری عظیم گردیده است

ای بزرگ ، از جمله: واقعهکندبخش چهارم این سوره که احواالت قیامت را ذکر می
تر از هر بالیی، عدم توانایی تقابل بشر با آن، روبرو شدن انسان با اعمالش و عدم عظیم

غفلت از پیش چشم انسان و متذکر  ۀها، کنار رفتن پردتوانایی او در تکذیب یا فرار از آن
دن جهنم و عاقل شدن او، درخواست انسان به بازگشت به دنیا برای جبران، آشکار ش

کنندگان، تقسیم برای همگان، حسرت عمیق و خوفی غیر قابل توصیف برای تکذیب
ها به دو گروه، توصیف طغیانگران، توصیف اوضاع بهشتیان و ... ، داللت بر تناسب انسان

  و مرتبط بودن آیات این بخش با یکدیگر دارد.  

اسب هستند و از طرفی با توجه به این که جزء به جزء هر بخش نیز با یکدیگر متن
ای بخش دیگر را تبیین و هر بخش با بخش دیگر متناسب است و هر بخش به گونه

نازعات با یکدیگر متناسب و مرتبط هستند و هیچ  ۀکند لذا تمام آیات سورتوصیف می
  گسستگی در محتوای سوره وجود ندارد.
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  نتیجه
دو  براساس ساختار هندسی بهنازعات  ۀسور :توان گفتبندی کلی میدر یک جمع

  قابل تفکیک است: طریق نمودار درختی و محتوایی 
تناسب نام و غرض، تناسب ، ها، غرضسوره، مشتمل بر بیان ویژگی نمودار درختی

وقوع " نازعات ۀرسواصلی آیات ابتدایی و انتهایی با محوریت غرض سوره است. غرض 
خلقت جهان به عنوان یک  ۀاین واقعه را ادام آن، محتوایکه ای به گونه است؛ "قیامت

. تردید رخ خواهد دادانجامد و این واقعه بیانتقال و تحول معرفی نموده که به آخرت می
از این رو، برای رسیدن به این غرض، آیات نخستین را با سوگند های پی در پی آغاز 

هایش را فراهم آورد و با ماید، تا اسباب معرفت الهی، خوف مقام او و شکر نعمتنمی
برای سپس بدیل خداوند، فاعلیت او بر وقوع قیامت را به اثبات رساند. توصیف قدرت بی

بر  اسباب عبرت برای اهل خشیت هستند و تأکیدو  شبهات وارده در این زمینهدفع 
 ۀاز اوامر هدایت کنندفرعون استان عصیان و سرکشی قدرت خداوند بر وقوع قیامت به د

که عاقبت، او را آتش دوزخ فرا گرفت. از طرفی با استناد به پردازد می (ع) موسیحضرت 
، خلقت در شکل و قالب دیگر را امکان پذیر بر های خداوند سبحاننتقدرت و توانایی نام

برای اثبات قیامت به استدالل تاریخ، بار دیگر  ۀشمارد. آیات پس از خروج از حوزمی
گیرد و آفرینش آن را از پردازد و در این استدالل از آفرینش جهان هستی بهره میمی

ها را در قیامت و احوال انسان ۀشمارد. سپس صحنتر بر میخلقت مجدد انسان سخت
را  باشد و انسان خودای که انسان قادر به دفع آن نمینماید. واقعهآن روز ترسیم می

ای که هیچ راه گریزی از آن بیند؛ به گونهحاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود در دنیا می
ندارد. مأوا و جایگاه طغیانگران از هدایت الهی را آتش دوزخ و مأوا و جایگاه کسانی که 

نماید. هر مطلب مذکور در در مقام خوف از پروردگار خویش بودند را بهشت معرفی می
باشد که ی اکمال نمودن مطلب ماقبل خود و تبیین بیشتر غرض سوره میسوره، در پ

داللت کننده بر تناسب معنایی در سوره با محوریت غرض است؛ به عبارتی سوره دارای 
  وحدت موضوعی می باشد.

داستان حضرت موسی (ع)، در سور متعدد مطرح گردیده و در هر سوره به وجهی از 
گری و طغیان فرعون در برابر هدایت الهی را ن سوره عصیانوجوه آن اشاره دارد. در ای

کند که سرانجام عذاب دنیا و آخرت نصیب او گردید که به عنوان عبرتی برای مطرح می
غرض  متناسب با زیناز داستان کنندگان قیامت مطرح شده است و این وجه تکذیب
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های مطرح شده در ه داستانهای یافتن غرض سوره توجه بباشد. لذا یکی از راهسوره می
  آن سوره است.

ها،  آن گرفته شده است و با توقیفی دانستن اسامی سوره ۀاز اولین کلم "نازعات "نام سوره 
ای دفعی و حتمی است؛ به عبارتی امر وجه تناسب نام این سوره با غرض آن، وقوع حادثه

که  داردبر فرشتگانی  لتالدعات، ای دفعی و ناگهانی است؛ از طرفی لفظ نازقیامت، خود حادثه
  ناگهانی مرگ داللت دارد.   ۀو بر حادث ستانندمیهایشان ها را از بدنجان انسان

از دیگر نتایج به دست آمده تناسب آیات ابتدایی و انتهایی سوره با یکدیگر؛ و به 
از  عبارتی حسن مطلع و حسن ختام است که این نوع  از تناسب از ارکان مهم بالغت و

آید. هر دو دسته از آیات این سوره، یک موضوع را مطرح و شروط اصلی آن به شمار می
 زیناند که در عین حال، این وجه تناسب، با غرض سوره از قیامت سخن به میان آورده

های به دست آوردن غرض سوره، به دست آوردن این نوع باشد و یکی از راهمتناسب می
  از تناسب است. 
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