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چکیده :هرگونه ارزیابی و اظهار نظر درباره شکل و ساختار قرآن به دیدگاه پژوهشگر درباره چگونگی تدوین و تثبیت آیات قرآن بستگی دارد .نویسنده

در این مقاله به بررســی زبان و ســبک قرآن به طور کلی پرداخته اســت و بر همین اساس ،گونه های ادبی خاصی که در قرآن گرد آمده را به لحاظ

محتوا و صورت بررسی می نماید .وی همچنین ارتباطات درون متنی ،یعنی گونه های مختلف ارتباط بخش های مجزا در هر سوره را مورد واکاوی
قرار می دهد .نویسنده در راستای این اهداف ،نوشتار خود را با ارائه مطالبی پیرامون تدوین و تثبیت نهایی قرآن آغاز می کند .سپس بحث تدوین

قرآن را مطرح و روند تثبیت نهایی متن قرآن را مورد مداقه قرار می دهد .بررســی ویژگی زبان شــناختی ،سبکی و ادبی قرآن از دیگر مباحث مورد
توجه نویسنده می باشد .وی در ادامه ،فواصل و ساختارهای آیات را به مثابه معیاری برای تاریخ نگاری تقریبی برشمرده و تناسب میان دسته های

آیات را به مثابه یک معیار قلمداد می نماید .در نهایت ،نوشته را با تشریح اجزای ساختمانی سوره ها به پایان می رساند.

کلیدواژه :شــکل قرآن ،ســاختار قرآن ،تدوین قرآن ،تثبیت قرآن ،مطالعات قرآنی ،زبان قرآن ،سبک قرآن ،گونه های ادبی قرآن ،سوره های قرآن،

ویژگی زبان شناختی قرآن ،ویژگی سبکی قرآن ،ویژگی ادبی قرآن ،آیات قرآن.

ً
نــه ضرورت داشــت و نه کامــا امکانپذیر بود .بنابرایــن انتهای قرن دوم

گزارشهای مقدماتی دربارۀ تدوین و تثبیت نهایی قرآن
تنگناهای روششناختی

زمــان تاریخــی محتمل برای گردآوری ســنت شــفاهی و عناصر نیایشــی

هرگونــه ارزیابــی و اظهارنظــر دربــارۀ شــکل و ســاختار قــرآن بــه دیــدگاه

اسـ�ت که بـ�ه پیدایش متن نهایی کتاب مقدس [قـ�رآن] انجامید» Lit�( .

پژوهشــگر دربــارۀ چگونگــی تدویــن و تثبیــت آیــات قــرآن بســتگی دارد.
ً
ً
اخیــرا دو دیــدگاه ظاهــرا متعــارض در مطالعــات قرآنــی رویــاروی هم قرار

 erary analysis, 161).ایــن رویکــرد کــه نــه تنها ســیره را نادیــده میگیرد،
بلکــه قاطعانــه قــرآن را فاقد تاریخ میســازد و بــا محدودســاختن خود به

گرفتهاند .در یک سو رویکرد نقد تاریخی قرار دارد که ریشه در مطالعات

ادبی درونی و
کلی متن نهایی و تثبیتشدۀ قرآن ،ساختارهای ِ
ساختار ِ

عهدینی سنتی و قدیمیتر دارد .این رویکرد به تکوین قرآن توجه میکند

متمایز قرآن را نادیده میگیرد ،به سبب استدال لهای خشک مکانیکی

و آن را پیامد طبیعی نقل قرآن میداند .این رویکرد تاریخمندی روایات

نقــد شــده اســت .از اینروســت کــه فــان ِاس مینویســد« :بهطــور کلــی

اســامی اصلــی دربــارۀ پیدایــش قــرآن را مفــروض میگیــرد؛ اگرچــه گاه
ِ

مــن احســاس میکنم که نویســنده (یعنــی ونزبرو) در ســیطرۀ کامل نمونۀ
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بســیار به گزارشهای موجود در ســیرۀ پیامبر پایبند اســت و بیدلیل به

مشــابه ،یعنی [وقایع تاریخی] آغاز مســیحیت قرار دارد .اســام در زمان

بازسازی دوبارۀ تاریخ قرآن میپردازد .در سوی دیگر موضع مقابل ،یعنی

دین «کتاب» شــناخته میشد.
و شــرایطی پدیدار شــد که دین به عنوان ِ

رویکــرد تجدیدنظرطلبانه و بهشــدت شــکاکانۀ جان ونزبــرو 1قرار دارد که

ایــن شــناخت حاصــل تحــوالت رو یداده در یهودیــت و مســیحیت و
ً
همچنیــن آییـ ِـن مانی بود .وقوع ایــن امر کامال مورد انتظــار بود .به عقیدۀ
مــن این نکته برای توجیه روند ســریع تدوین [کتاب آســمانی] در اســام

ســنتی دربــارۀ قــرآن را رد میکند و نقشــی را که پیشتــر در تدوین قرآن به

کافی است».)Review of J. Wansbrough, 353( .

متأثــر از گرایشــی جدیــد در مطالعــات عهدینی ،یعنی تحلیــل صورت و
همچنین رویکردهای معناشــناختی است .این رویکرد تمام گزارشهای
پیامبــر و خلفــای نخســتین نســبت داده میشــد ،به گروهــی نامعلوم که
پنداشته میشود یک قرن یا بعدتر گرد آمدهاند ،نسبت میدهد .به تعبیر
انــدرو ریپیــن« 2:تثبیت متــن قرآن و مشــروعیت و قداستبخشــی بدان
بــه مــوازات شــکلگیری جامعه صــورت گرفــت .پیش از بهدســتآوردن
کامل قدرت سیاســی ،متن نهایی و تثبیت شــدۀ کتاب مقدس [قرآن]،

استدالل در این مقاله به شیوۀ سومی صورت میگیرد :نخست تغییر زاویۀ
نگاه ،یعنی به جای نگریستن به قرآن به مثابۀ «کتاب مقدسی از فراز» بدان
به مثابۀ «کتاب مقدسی از فرود» نگاه میشود .دوم قرائتی از قرآن که در آن
یشــود و در نتیجه
ســوره به مثابۀ روندی از ارتباط و گفتگو در نظر گرفته م 
مدون تأیید شده ،یک متن ادبی اصیل شمرده میشود.
این واحد ِ

1 . John Wansbrough
2 . Andrew Rippin.

149و150

3 .Von Ess

7

شکل و ساختار قرآن

تدوین قرآن و مسئلۀ «سوره»به عنوان یک واحد منسجم

ً
اخیرا مطالعات قرآنی متعدد بار دیگر بر مسئلۀ تدوین قرآن تمرکز کردهاند

مقاله
ً
بــن کعــب (م  )19اطــاع داریم .ظاهرا هــر دو نفر ســورههای حمد ،فلق و
نــاس را جزئــی از مجموعۀ قرآن نمیدانســتند و این ســورهها را دعاهایی

این مطالعات گزارشهای ســنتی دربارۀ روند تدوین و نشــر نسخۀ نهایی

رسمی
میدانستند که باید همراه تالوت قرآن خوانده شود .نشر و تدوین
ِ
متــن معیــار ،نه خاطرۀ این تحریرها را که بعدها به قرائات شــاذه مشــهور
ِ
ً
شد کامال از میان برد و نه مانع پیدایش تحریرهای دیگر شد .البته برخی

درونی خاص خود درآمد ،بررسی شده است .تمرکز بر این مرحلۀ نهایی و

ـت کل قرآن (قرائات متواتره) که در موارد متعدد با یکدیگر
از روایــات قرائـ ِ

و این موضوع به بحثی مرکزی در پژوهشهای قرآنی تبدیل شده است .در
رســمی و یکســان از قــرآن کــه در آن متــن بهصــورت یک کتــاب با منطق
رویداد مهم در تکوین قرآن ،باعث پیدایش یک جریان
تلقی آن به عنوان
ِ

اختالفاتی  -اگرچه نه چندان اساسی  -دارند به دست ما رسیده است.

معرفتشناختی شده است .تصویر ادبی قرآن بهگونهای که نمایانگر یک

حتی هفت مورد از این قرائات (مشهور به قرائات سبع) با گزینش دقیق

متن در جریان و در نتیجه نشــاندهندۀ یک تنوع ریزســاختاری بیبدیل
ِ

ابــن مجاهــد (م )324از میــان صورتهای معتبر متــون قرآنی جایگاهی

به ســبب پیدایش آن از یک روند گســتردۀ پیامهای دینی باشد ،کمرنگ

رســمی یافــت .اگرچــه ایــن هفت قرائــت از آن زمــان در ســنت عبادی و

شــده اســت؛ زیرا تحتالشــعاع اهمیت ســاختار کلــی قــرآن و در پی آن

علمی از مرتبتی یکســان برخوردار بــود ،اما تنها دو قرائت به حیات خود

اهمیــت اجتماعــی مجموعــۀ قوانیــن هنجــاری و مفاهیم عقیدتــی قرآن

ادامه داده است و در عصر حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد .این دو،

برای ساختن هویت جامعه قرار گرفته است.

یکی قرائت حفص از عاصم اســت (رایج در شــرق جهان اسالم) و دیگر
قرائت َو رش از نافع (رایج در غرب جهان اســام) .از آنجا که رســانههای

بــر اســاس روایــات اصلــی اســامی ،شــکل نهایی و رســمی قــرآن مرهون
تدوین آن توســط شورایی است که خلیفۀ سوم ،عثمان بن عفان (د.ح.
 )35-23تشــکیل داد .بر این نکته اذعان شــده که در تدوین مصحف،
ترتیبی برای ســورهها لحاظ شــد که تا آن زمان معین نشــده بود .در موارد

شــنیداری بــر شــهرت قرائــت حفــص از عاصــم افزودهانــد ،پژوهشهای
ً
قرآنی معاصر معموال تنها به این متن ارجاع میدهند.
َ
امــا بــا تدو یــن مصحف صامت (بــدون شــکل و َنقط) عثمانــی ،روندی

متعــدد ،فرازهایی که ب ه صورت مجزا نقل شــده بــود به متنهایی جدید

حســاس در رابطــه بــا ســاختار قــرآن شــکل گرفــت کــه منجــر بــه تحولــی
ً
مسئلهســاز شــد .یعنــی تدو یــن یکپارچــۀ فرازهــای دقیقــا ســاماننیافته

مکتــوب یــا شــفاهی 4موثق تأیید میشــد و تمــام وحی قرآنــی را که در آن

بــا گفتگوهایــی (پیامهایــی) کــه اغلــب ســاختار معینــی نداشــت و به

زمــان در دســترس بــود در نظــر گرفت .بنابرایــن در نگاه ســنتی نقش این

لحــاظ مفهومی نیــز متفاوت بود .ویژگی شــاخص در ســورههای طوالنی

شــورا تنهــا جمع قرآن بوده اســت .یک جمع تمام عیــار و در تطابق کامل

مدنی (طوال الســور) به همراه ســاختارهای پیچیــده و مضامین متعدد،

بــا منظــور و هــدف مســئول اصلــی ایــن امــر ،یعنی عثمــان که بر اســاس

همچنین قطعات تذکری و به لحاظ ادبی بســیار ماهرانه که ســوره های

گزارشها غیر از رعایت برخی مسائل زبانشناختی ،هیچ وظیفۀ دیگری

کوتــاه و متوســط را تشــکیل میدهــد ،باعــث بهوجودآمــدن مجموع ـهای

جــز جمعآوری همۀ بخشهای موجود قرآن را بر عهدۀ مدونان قرار نداده

نامتجانــس شــده اســت و ایــن واقعیــت پیامدهایــی نیز داشــته اســت.

بود .گزارشهای سنتی دربارۀ جمع قرآن با شواهدی که خود متن [قرآن]

هنگامــی کــه این اجــزا برای تشــکیل مجموع ـهای فراگیر و نهایــی به هم

ارائــه میکنــد ســازگار اســت؛ زیرا مصحــف جدید کــه دعــوی هیچگونه

الحاق شد ،نقش فضای نزول آنها اعم از بافت و سیاق عبادی [فضای

منطقی زمانی [برحســب نزول] یا عقیدتی برای ترتیب واحدهای
مبنای
ِ
ً
مســتقل (ســورهها) ندارد و ظاهرا تنها بر اســاس معیارهــای خارجی فنی

تشریع احکام] و سیاق و قراین ارتباطی [مانند گویندۀ کالم ،ویژگیهای
مخاطبــان ]...،در پیدایــش جامعــه از میان رفت .درســت اســت که در

ســامان یافته است ،شواهد غیرقابلکتمانی از تدوین خود به عنوان یک

رونــد تدو یــن [قــرآن] ،متــون از پیش مشــخص و متمایز که بــا معیارهای

مجموعــه را نشــان میدهــد .در ظاهــر [مصحــف] مجموعــهای از متــون

معتبــر ماننــد صورتبندیهــای ابتدایــی و نشــانههای ســیاقی قابــل

مســتقل با تنوع ســاختاری چشــمگیر اســت که امکان طبقهبندی آن در

تشــخیصاند حفــظ و نــام ســوره بــر آنهــا نهاده شــد ،امــا این اجــزا بخش

یــک گونــۀ (ژانر) خــاص وجود نــدارد .گزارشهای ســنتی ،ضرورتهای

عظیمــی از اهمیــت خــود را از دســت دادنــد؛ ز یــرا اکنــون در مصحــف
َّ
مــدو ن ،واحدهــای دیگــری نیــز وجود داشــت که ســوره نامیده میشــد،

تــا حدودی شــتابزده و در نتیجه بهگونهای بــدون تأمل صورت گرفته ذکر

امــا فرازهای تشــکیلدهندۀ آنها ســاختار ادبی منســجمی نداشــت و در

وارد شد ،اما این شورا تنها مطالبی را میپذیرفت که وثاقت آنها با سنت

واقعیت پذیرفتهشده که جمع قرآن
سیاسی را برای توضیح و توجیه این
ِ
کردهاند .اگرچه سایر مصاحف باید توقیف و ممنوع میشد ،اما از ترتیب

نتیجــه ادعــای ســاختارمندبودن ســورههایی را کــه بهدقــت و زیبایــی

سور در دو مصحف ،یعنی مصحف ابن مسعود (م  )32و مصحف ابی

تلقی ســورههایی که
ســامان یافته بود را بیارزش میســاخت .ســرانجام ِ

 .4مــراد دو شــاهدی اســت کــه در گزارشهای جمع قرآن شــهادت آنها الزم دانســته شــده اســت .بر
اســاس برخــی از تفســیرها ،مــراد از دو شــاهد وجــود متن مکتوب قرآنی و شــهادت یک عــادل بود.
[مترجم]

کــه پیــام خاصی را منتقل میســاخت و نمایانگر مرحل ـهای ویژه در روند

8

به زیبایی تمام ســامان یافته بود ،به عنوان واحدهای تمام و کامل ادبی
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شکل و ساختار قرآن

ارتبــاط و گفتگــو بــود بــه پایــان رســید .از ســوی دیگر هرگونه ارزیابــی و اظهارنظر پژوهشــگر میــان کتــاب مقدســی کــه آن را وابســته به
هنگامــی کــه تمــام اجزا [ســورهها] از منزلتی یکســان دربارۀ شــکل و ساختار قرآن قــدرت [سیاســی] توصیــف کردهانــد و کتابــی کــه بر
برخــوردار شــد ،پارههایــی از متــن [آیــات] انتخاب و

از بافــت ســوره خــارج میشــد و بــرای توضیــح آیــات
ً
منتخــب دیگر بــه کار میرفت .بنابرایــن آیات تقریبا

راوی
منبــع
خاص معنا بهویژه موهبت عطا شــده به ِ
ِ
بــه دیدگاه پژوهشــگر دربارۀ
آن پیــام تأ کیــد دارد ،تمایــز قائل شــدهاند .بر اســاس
ً
چگونگی تدوین و تثبیت آیات
نظر یــۀ اســمان معموال ســاختار یک پیــام ،در روندی

ً
یشــود تا فراتر از زمان و موقعیت نخستین
سیاق و بافت خود را از دست دادند و از تنشهایی 5قرآن بســتگی دارد .اخیرا دو که حفظ م 
ُ
ً
کــه آنهــا را در واحدهــای اصلــی خــود [ســوره] متمایز دیــدگاه
ظاهــرا متعارض در مخاطبــان اصلــی کــه در کنش مســتقیم بــا آن بودند

یشــود .پیام وقتی
میســاخت جدا شــدند .واحدهای متنی [ســورهها] مطالعات قرآنی رویاروی هم زنده بماند ،دچار تغییراتی ژرف م 
بــه شــکل کتــاب مقــدس درمیآیــد و فراتــر از آن بــه
اصیل ،انسجام ادبی خود را از دست دادند و ممکن
بود به اشتباه تنها تکرار همدیگر تلقی شوند.

قــرار گرفتهاند .در یک ســو

ســبب نهادینهشــدن ،نمود جدیدی مییابــد .بر این
رویکرد نقد تاریخی قرار دارد.
ً
اســاس در رابطه با قرآن قطعا [مرحلهای که به مثابۀ]

بنابرایــن قــرآن بــا تدویــن رســمی نهایــی ،تاریــخ
در ســوی دیگر موضع مقابل ،یــک کتــاب از فــرود [بود] پیــش از [مرحل ـهای بود که
نشان قرآن روند
[پیدایش] خود را از دســت داد .دیگر ِ
یعنی رویکرد تجدیدنظرطلبانه به شــکل] یــک کتاب از فــراز درآمد .مرحلــۀ دوم بعد
پیدایــش تدریجــی آن چنانکــه در متــن تجلــی یافته
و بهشدت شکاکانۀ جان ونزبرو .از تدوین حکومتی که به ســبب مقابله با یک تمایل
است نبود ،بلکه ویژگی فرازمانی و جاودان پیامهای
ارتجاعی به تفرقه و قومیتگرایی ضروری شده بود به
قــرآن عالمــت مشــخصۀ آن شــد و ایــن امــر باعــث
وجــود آمد .بدینترتیــب کتاب مقدس از فرود [یعنی از بســتر جامعه] به
فهم قرآن بیش از پیش وابســته به ســیره شود .ســیره مجموعهای
شــد که ِ
َّ
مدو ن به فرمان حکومت] تبدیل شــد .نمونۀ
کتاب مقدس از فراز [یعنی
اســت کــه اگرچه نقــل و تدوین آن مســتقل از قرآن صورت گرفته اســت،
مشــابه این تطور را در دورههای اولیۀ مســیحیت که کلیســای رســمی با
امــا خواننــدگان و مخاطبــان قــرآن از همــان دورههــای اولیــه آن را با قرآن
قدرت سیاسی به توافق رسید مشاهده میکنیم.
پیوند زدهاند .بدینترتیب روایات نبوی که به شکل نقلهای فراتاریخی
بــرای تشــخیص نشــانههای متنــی کتــاب مقدســی کــه از فــرود تکویــن

تکویــن یافتــه بــود ،جایگاهــی را کــه بــه حــق از ِآن تاریــخ درو نقرآنــی بود
ِ
از ِآن خــود ســاخت .مــراد از تاریــخ درو نقرآنــی ،تاریــخ رونــد ارتباطــات
ِ
اجتماعــی و عبادی اســت که با وجود اندکبودن شــواهد زمانی ،شــکل

بهره جست ،بهویژه رویکرد محقق آمریکایی ،بروارد شیلدز 8.وی معتقد

متنــی متمایــزی در قــرآن یافتــه و در ســاختار ســورهها تجلــی پیــدا کرده

اســت تکوین نســخۀ رســمی یــک کتاب مقــدس را باید به مثابــۀ روندی

اســت .بررســیهای ادبــی بیشــتر بــر ریزســاختارهای قــرآن [ســورهها] که

از تکامــل تدریجــی درک کرد .در این شــرایط کتاب مقدس دیگر شــکل

ممکــن اســت ویژگیهــای قابــل ردیابی این تاریخ را آشــکار ســازد ،یکی

نهایــی یــک متن کــه بهطور رســمی مدونشــده نیســت ،بلکــه نمایانگر
ً
آ گاهــی از یــک ویژگی قراردادی و الزامآور اســت که عمیقا در متن ریشــه

مییابــد ،میتــوان از رویکردهــای جدیــد در مطالعــات عهدینــی معاصر

از نیازهــای پژوهشــی جــدی اســت .همانطــور کــه مســتنصر میر اشــاره
ً
کــرده اســت ،اخیرا مفســران مســلمان بار دیگر بــه اهمیت ســاختارهای

دارد )C. Dohmen, Biblischer Kanon, 25( .ارجاعات مستمر واحدهای

جزئــی ،یعنی ســوره به عنوان واحــدی معنادار پی بردهانــد .اهمیت این

متنــی [متــون] متأخــر بــه متــن اصلــی ،همچنیــن وجــود مــوارد متعــدد

مســئله دیرزمانی در حلقههای علمی مســلمانان نادیده گرفته شده و در
ً
پژوهشهای غربی هم عموما با این تصور که بحثی بیفایده اســت کنار

ارتباطــات درو نمتنی میان متونی که حول هســتۀ اولیه شــکل گرفتهاند
مؤید این امر است .حتی هنگامی که تکوین یک متن که روندی رسمی

گذاشته شده بود.

یشــود بــا پایانیافتن بســط و رشــد متن به انتها میرســد ،شــکل
تلقــی م 

گزارشی از روند تثبیت نهایی متن قرآن

ذاتی
نهایی ،صورت منســجمی ندارد و ناســازگار یهایی ناشی از بسط ِ
ناهماهنگ در آن باقی میماند .شکل نهایی تنها جایگاه تفسیر را تغییر

ً
ظاهــرا ســورههای قدیمیتــر نمایانگــر نحــوهای از تکویــن اســت کــه
ویژگیهــای اصلــی آن تثبیتیافتــن از فــرود را بهگونــهای کــه آلیــدا 6و
َ
اســمان 7تبییــن کردهانــد ( )Kanon und Zensurنشــان میدهــد .این دو
 .5مــراد فضــای نــزول آیــات به ویــژه رویاروییهــای پیامبر و مســلمانان با گروههای مختلف اســت.
[مترجم].
6 . Aleida.

میدهد؛ یعنی تفسیر که تا آن زمان بهصورت اضافات و تغییرات درون
متــن صــورت میگرفــت ،از آن پــس در تفاســیر و شــروح مســتقل از متــن
ِ
اصلی جای میگیرد.

نتایج روششناختی
آنچه در ادامۀ مقاله دربارۀ شکل و ساختار قرآن میآید ،بر این مالحظات

7 . Assmann.
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مقاله

اســتوار اســت .همچنین همزمان تالشــی است برای پاســخ به پیشنهاد

در فقرات قرآنی مشــتمل بر ارجاعات متقابل انعکاس یافته اســت .تنها

تحریککنندۀ ریپین ( )Quran as literatureمبنی بر اینکه قرآن را باید با

چنین اشارات مجملی به بسط ادبی و ارتباطی ،یعنی تکوین عبادی ما

توجه به دو نکته مورد بررسی قرار داد :الف) قراردادن قرآن در سنت ادبی

یســازد که روند متداولی را که ســرانجام به مجموعۀ ســورهها به
را قادر م 

آن .ب) قراردادن قرآن به عنوان کانون اصلی در بررسی واکنش خواننده.

شکل کنونی منتهی شد دنبال کنیم.

امــا بــا ریپیــن از جهاتی موافق نیســتیم .ما تا بدانجا پیــش نمیرویم که

ویژگی زبانشناختی ،سبکی و ادبی قرآن
اختالف دیدگاهها

عهدینی یا فراعهدینی جایگزین ســازیم تا ســنت ادبی مناسب را فراهم

بحثــی دیرینــه در بــارۀ مســئلۀ ز بــان قــرآن _ ز بــان محلــی مکــه (Vollers,

آوریــم .همچنیــن مــا واکنــش خواننــده را براســاس منابع تفســیری که در

 )Volksspracheیــا ز بــان مشــترک شــاعرانه

(;Nöldeke, Neue Beiträge

واقــع مربــوط بــه دورهای پس از قرآن اســت بازســازی نمیکنیــم .به جای

 _)Geyer, Zur Strophikســرانجام بــه ســود دیــدگاه دوم خاتمــه یافــت.

آن ،مــا رونــد گفتگــوی قرآنــی را بهگونــهای کــه میــان گوینــده و شــنونده

اگرچه هنوز اشــارات زبانشــناختی پراکنده که نمایانگر لهجۀ حجازی

صورت گرفته تحلیل خواهیم کرد .بنابراین به جای «واکنش خواننده»،

است ،در ورای اصالحاتی که بعدها لغویان کالسیک انجام دادند یافت
نحــال آرای مختلفی که طیفی از تعبیــر ُنلدکه «خطاهای
میشــود .با ای 

قــرار میدهیــم .در مورد ســنت ادبی قرآن نیز به ذکــر نمونههایی خاص از

نحــوی» ( )Nöldeke, Neue Beiträge, 5-23در بــارۀ قواعــد نحوی قرآن که
ُ
در زمانـ�ی متأخرتر تکوین یافت و اظهارات کفپفReligious influenc�( 9

و اشــارات ویــژۀ آن مشــخص خواهیــم کــرد و جایــگاه ســوره بــه عنــوان

یهــای سبکشــناختی پیامبــر تــا تأ کید بالشــر
 )es, 48در تحقیــر توانای 
ُ
()Histoire, ii, 187-241, esp. 204-236بــر نقــد مؤثر و جدی نلدکه را در بر

هــر بافــت درو نقرآنی را که بهراحتی قابلشناســایی اســت بــا یک بافت

«واکنــش شــنونده» و به جای «خواننــدۀ تلویحی»« ،شــنوندۀ تلویحی» را
پیشینۀ عهدینی اکتفا نمیشود و این سنت را از طریق بررسی ارجاعات
مرحلهای از روند گستردۀ فراهمآمدن کتاب مقدس بررسی میشود.
این مقاله به بررســی زبان و ســبک قرآن به طور کلی خواهد پرداخت و بر
همیــن اســاس گونههای (ژانرهــای) ادبی خاصی که در قــرآن گرد آمده،
بــه لحــاظ محتوا و صورت بررســی میشــود .ارائــۀ فهرســتی از واحدها یا
بخشهای تشــکیلدهندۀ ســورهها گامــی مفید برای ارزیابــی ادبی قرآن
اســت .اگرچــه بــه ندرت هر یــک از این اجــزاء یک پیام مســتقل را مانند
سورهها تشکیل می دهد .برعکس این اجزاء در مجموعههایی پیچیده
کنــار هــم قــرار گرفتهاند و از ایــنرو فهم درســت آنها منوط به بررســی آنها
در بافتی وســیعتر اســت .بنابراین ارتباطات درو نمتنی ،یعنی گونههای
مختلف ارتباط بخشهای مجزا در هر سوره بررسی خواهد شد.
نکتــهای کــه بایــد بــدان توجــه شــود ایــن اســت که قــرآن هرگــز بــه عنوان
مجموعــهای ادبــی کــه هــدف آن انتقــال اطالعــات بــه خواننــدگان یــا
بازآمــوزی آنهــا باشــد تلقی نشــده و هیــچگاه این امــر هدف قرآن دانســته
نشــده اســت ،بلکــه چنانکه از خود قــرآن برمیآیــد ،قرآن خــود را تا زمان
نشــر نهایی بــ ه صورت روند هرمنوتیکی مســتمری تصویر کرده اســت که
موضــع شــنوندگان در مقابــل پیــام الهــی را بازگــو و در عین حــال اصالح
میکنــد .بنابرایــن مجموعۀ ادبی _ ســورهها _ از اجزایی عبادی تشــکیل
شده که تکوین آن چندان هم از طریق بسط متنی این مجموعه صورت
عبادی بوده اســت که در
نگرفته ،بلکه بیشــتر از طریق روندی ارتباطی و
ِ
حالپیدایــش روی میداد .بر ایناســاس تاریخ آنها
جامعــۀ اســامی در ِ

10

میگیــرد ،ســبک و زبان قــرآن را ناقص و دارای کاســتی میداند .با وجود
بهرسمیتشــناختن تقســیم متــن [قــرآن] بــه ســه دورۀ مکی و یــک دورۀ
ً
کشــناختی اســت و در نتیجه
مدنی که عمدتا مبتنی بر معیارهای سب 
پذیرش یک ویژگی شــاعرانه برای ســورههای اولیه در مقابل سبک بیشتر
نثرگونــۀ ســورههای متأخــر (،)Nöldeke, GQ, esp. i, 66-75; 143-144
مطالعات غربیان برای زمان مدیدی در اســتخراج نتایج روششــناختی
مناســب و تحلیل متن قرآن ،بهگونهای که به همان اندازه پیچیده باشد
موفق نبوده اســت .نویورت در پژوهشهای متعدد برای بررســی گستردۀ
سورههای مکی تالش کرده است (بنگرید به کتابشناسی).
وضعیت در رابطه با پیوســتگی و انســجام قرآن اس ـفبارتر بوده اســت.
از زمانــی کــه فرضیۀ فوقالعــادۀ مولــر )Die Propheten( 11مبنــی بر وجود
انســجامی دقیق میان اجزای ســورهها در مطالعات بعدی بدون بررسی
بیشتر ّرد شد ( ،)Nöldeke, GQاین احتمال که یک ذهن ادبی بر ترکیب
ً
و تألیــف ســورهها حا کمیــت مطلق داشــته تقریبــا منتفی شــد .انکارها
) ) Rippin, Review of Neuwirthطیفــی از اظهارنظــر گولدتســیهرIn�( 12

) troduction, 28, n.37مبنی بر اینکه «داور یها دربارۀ ارزش ادبی قرآن
ممکن اســت متفاوت باشــد ،اما حقیقتی وجــود دارد که حتی تعصب
نیز نمیتواند آن را انکار کند .افرادی که تدوین بخشهای نامنظم کتاب
به عهدۀ آنها نهاده شده بود ،گاه این کار بهگونهای ناشیانه و نسنجیده

[ســورهها] را تنها با بررســی دقیق روند انتقال پیام میتوان کشف کرد؛ به

9 . Lothar Kopf.

عبارت دیگر با بررسی تغییرات متوالی در شیوههای ارتباط و اشاراتی به

10. Regis Blachere.

ســاختار اولیــه ،از نظر زمان ،مکان و چهرههای اصلــی درگیر ،آنگونه که

11 Müller.
12 .Ignaz Goldziher.
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انجــام دادهاند» -تــا دیدگاه ونز بــرو ( )QS, 47را مبنی بــر اســاس روایــات اصلی ایــن فواصــل بــهطــور کلــی شــرط الزم بــرای تحلیـ ِـل
بــر اینکــه «حذفهــا و تکرارهــا [در قــرآن] بهگونــهای اسالمی ،شکل نهایی و رسمی ترکیــب سورههاســت؛ ز یــرا تنهــا تلخیصــی از تمــام
فواصــل قرآنــی میتوانــد ایــن امــکان را فراهــم آورد که
اســت که نشــان میدهــد قــرآن بیشــتر محصول یک
تکویــن طبیعــی از روایتهــای در اصــل مســتقل در
یــک دورۀ طوالنــی نقــل اســت ،نــه محصــول کاری

قرآن مرهون تدوین آن توسط

شورایی است که خلیفۀ سوم،

توالــی فواصل را مطالعه و رابطۀ آنها با دســته آیات به
لحـ�اظ معنایـ�ی مرتبط بررسـ�ی

کنیم .نو یـ�وترت (�Stu

کــه یــک یا چند فــرد به دقت انجــام دادهاند» -،در بر عثمان بن عفــان (د.ح )dien -23 .ایــن تقســیمبندی را در مــورد ســور مکــی انجام
میگیــرد .اگرچه اثــر ُنلدکه بر واقعیت ســورهها (البته  )35تشــکیل داد .بــر این داده اســت .پژوهــش وی نشــان میدهــد کــه تفاوت
بــا پذیرش اصالحات بعدی) اســتوار بود ،اما فرضیۀ نکته اذعان شده که در تدوین چشــمگیری میان سور مکی دورۀ ابتدایی (با هشت
یک تألیف هنری ارزشــمند  -چه در مورد کل قرآن و
نــوع فاصلــه) و ســور مکــی دورۀ میانــی (با هفــده نوع

مصحف ،ترتیبی برای سورهها

چه در مورد تکتک سورهها  -از آن زمان به بعد نفی
فاصله) و ســور مکــی دورۀ متأخر (با پنج نوع فاصله)
لحاظ شد که تا آن زمان معین
ً
و شــکل ادبــی موجــود نتیجــۀ یــک ترکیــب تصادفی
وجــود دارد .قطعــا تنــوع فواصل با ســبک بهطور کلی
ً
بود.
نشده
تلقی شده است.
ارتبــاط دارد :ســورههایی کــه عمومــا قدیمتریــن ســور
یشــوند ،یعنی ســورههای دارای سجع،
مکی تلقی م 

مسئلۀ تاریخگذاری
برخــاف دیدگاهــی کــه بــدان اشــاره شــد ،تحلیــل ریزســاختاری
[ســاختارهای جزئــی] نشــان میدهــد کــه ســاختارهایی در ورای ظاهــر
[قــرآن] وجــود دارد .ایــن ســاختارها نمایانگــر یــک تطــور تاریخی اســت.
البته بررســیها در مورد ســبک و زبان قرآن ،همچنیــن محتوا و مضامین

نثــر مســجع به معنای دقیــق کلمه ،اجــزای کوتاه مســجع در یک الگوی
مصوتــی پیوســته در حــال تغییــر بــا تکــرار حــرف صامــت پایانــی و یــک
ضربآهنــگ متــداول ،از آیــات یکبخشــی که هــر یــک دارای یک جزء
انتهایی 13اســت ساخته شدهاند( .برای تعیین ساختارهای پایان آیات

 ) Nöldeke, GQ, Blachere, Le Coran; id., Histoireرا بــر آن داشــت کــه

ر.ک بــه ( Nuewirth, Zur :ماننــد ســورۀ معــارج آیــات « :8-7یــوم تکــون
ُ
الســماء ُ
کالمهل و تکون الجبال کالعهن» .ســبک ترکیبهای طوالنیتر
ً
پیچیدهتر از این اســت که در قالب عبارتهای مســجع درآید و معموال
ّ
ســاختاری دو بخشــی دارند؛ مانند آیۀ  42ســورۀ قمر« :کذبوا بایاتنا ِکلها

بــل نیز پذیرفته بود
بســط و تحول بیشــتری یافــت .اگرچه این فرضیه (که ِ

مقتدر» .گاه نیز ســاختار چندبخشــی دارند؛ مانند
فأخذناهــم اخذ عزیز
ٍ
آیــۀ  102ســورۀ صافــات« :فلمــا بلــغ معه السـ َ
ـعی قال یــا بنی انــی اری فی

ســورهها پژوهشــگران غربــی

(;Weil, Historichkritische Einleitung

متــن را بــه ســه دورۀ مکــی و یــک دورۀ مدنی تقســیم کننــد .بدینترتیب
تقســیمبندی ســنتی مســلمانان ،یعنــی تقســیم ســور بــه مکی یــا مدنی،
بنگریــد بــه ) Bell, Quran; id., Introduction:کــه از تحــول تاریخــی اثر در
بخشهــای مختلــف ،یعنــی تحوالت در ســبک و مضامین مــیتوان به
نتایـ�ج تاریخی دسـ�ت یافت مـ�ورد تردید قـ�رار

گرفته اسـ�ت (�Rippin, Re

المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ســتجدنی ان
شاء اهلل من الصابرین».
طول نسبی آیات را نباید بهسادگی و تنها با مرتبطدانستن آن به محتوای

 ،)view of Neuwirthاما باید توجه داشت که تحوالت سبکی در هر اثر،
پــس از ایجاد برگشــتناپذیر اســت .از آنجا که تقســیمبندی ُنلدکه هنوز

کمابیــش پیچیــدۀ آیــات کنار نهــاد .انتقال از کالم مســجع بــه کالمی با

بهعنــوان یــک فرضیــۀ کارآمد و ســودمند اســت ،به نظر میرســد بررســی

یتــر اگرچــه هنــوز رنگی شــاعرانه دارد ،شــاهدی اســت بر
ســبکی معمول 

دقیق آرای وی ارزشـ�مند و ضروری باشـ�د .در این راسـ�تا نویوترت (�Studi

تحــول از پایبنــدی به ســنت ادبی متداول پیش از اســام بــه یک الگوی

 )enدر گام نخســت تالش کرد مبنایی نقادانه برای تعیین ســاختارهای

ادبــی بدیــع که میتــوان آن را یک تکو یــن قرآنی اصیل و نشــانهای بر آغاز

معیــار حفص و
متــن
ِ
آیــه بــا بررســی دقیــق تقســیمبندی آیــات براســاس ِ

مرحلهای جدید در تاریخ زبان عربی دانست.

مقایســۀ آن بــا دیگر ترتیبهای ســنتی [آیــات] پایهگذاری کنــد ،اما روند
حساس و دشواری که برای دستیابی به یک تاریخگذاری معتبر ضروری
اســت ،بســیار پیچیدهتر اســت و باید از بررســی کامل و دقیق نظم قرآنی
به بررســی نظم آیه وســپس به بررسی نظم ســاختار بندها در رابطه با تنوع
معنایی اجزاء منتهی گردد.

فواصــل و ســاختارهای آیــات بــه مثابــه معیــاری بــرای تاریخگذاری
تقریبی

تناسب میان دستههای آیات به مثابۀ یک معیار
ریچــارد بــل )Quran, 71( 14ادعــا کــرد کــه بســیاری از ســورههای قــرآن را
میتوان به بخشها و بندهای کوچک تقسیم کرد .طول این بخشها ،نه
با شکل و ساختار ،بلکه با توجه به موضوع یا رویدادی که در آیات مطرح
شده مشخص میشود .این ادعا دیگر پذیرفتنی نیست .تلقی و دریافت
ِبل از قرآن  -برخالف ُنلدکه و بســیاری از پژوهشــگران بعدی  -ب ه شدت
13 . colon.

فواصل آهنگین آیات نشــاندهندۀ ســاختار شاعرانۀ قرآن است .تشریح
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14 . Richard Bell.

11

شکل و ساختار قرآن

مقاله

مبتنــی بــر
تصــور یــک متــن مکتــوب اســت و ویژگــی برای تشــخیص نشــانههای جواب ســوگند) .گروهی متشکل از ُنه آیه :آیات 8-1
ِ
ً
شــفاهی بخــش عمــدۀ آیــات مکــی را کامــا نادیــده متنــی کتاب مقدســی که از و  18-10ســورۀ مزمل .برای گروهی متشکل از ده آیه و
ً
عبــادی متون قرآنی،
میگیــرد .نقش و کارکرد اساســا
بیشتر ر.ک بهNeuwirth, Studien, 186 f :
ِ

فرود تکوین مییابد ،میتوان

مســتلزم این اســت که متن قرآن به گونهای باشــد که
ً
ـات متمایــز غالبــا جزئــی از بخشهای
از رویکردهــای جدیــد در ایــن دســته آیـ ِ
بهآســانی بــه خاطر ســپرده شــود و تــا آنجا که نوشــتن
ً
مطالعات عهدینی معاصر بهره کامــا مشــخص آیــات اســت .بدینترتیــب ســورۀ
در کار نیســت ،وابســته بــه ابزارهایــی بــرای کمک به
قیامت از دســتهآیاتی با ترکیب + 5 +6 + 6 + 6 + 6
حافظه اســت .تحلیل نویورت بر ساختار آیات قرآن ،جست ،بهویژه رویکرد محقق
 5+ 5و سورۀ معارج از دستهآیاتی با ترکیب + 7 + 6
براســاس تقسیم آنها به بخشهای مختلف و بررسی آمریکایی ،بروارد شــیلدز .وی
 9 + 7 + 7 + 7و در ســورۀ نازعات دو دســتۀ ُنهتایی
رابطۀ ســاختار نحــوی هر بخش با محتــوا و مضامین
ً
معتقد اســت تکوین نســخۀ وجــود دارد کــه دو دســته آیــۀ کامال مســاوی را پیش و
آن ،بــه یــک گونهشناســی از ســاختارهای ســورهها
رســمی یک کتاب مقدس را پــس دارد .5 + 9 /6 + 6 + 6 /9 + 5 :ســورۀ ذار یــات
منجــر شــده اســت .بســیاری از ســورههای مکــی،
باید به مثابۀ روندی از تکامل نیز از دستهآیات با ترکیب 7 + 7 + 9 + 14 + 14 + 9
مشــخص دســتهآیاتی اســت که از نظر شــکل و
توالی
ِ
تشــکیل شده اســت .نمونههای مشابهی در بسیاری
ً
تدریجی درک کرد.
موارد
محتــوا کامال متمایزند و با تغییر ســجع یا ســایر ِ
از سـ َـور مکی کــه بیش از ده آیه دارند یافت میشــود.
تکراری سکتهای کوتاه از
آشکار مانند نشــانههای
ِ
آشــکار اســت که وجود دســتههای آیات به عنوان ابزاری برای کمک به
هم جدا میشــوند .برای نمونه میتوان به موارد زیر اشــاره کرد :دســتهای
حافظــه در شــرایطی کــه از شــنوندگان انتظار میرفت بــدون بهرهگیری از
متشــکل از دو آیه ،آیات  7و  8ســورۀ انشــراح«َ :فاذا َف َر َ
غت َف َ
انصب والی
نوشتن آیات را به خاطر بسپارند ،ضروری بود (برای تفصیل بحث ادامه
ً
ّ َ َ َ
ک فارغب» (فاصلۀ 15جدید ،ساختارهای مشخصا مشابه) .نمونهای
ِرب
مقاله را بخوانید).
َ
َ
ُ
َ
متشــکل از ســه آیــه ،آیات  10-8ســورۀ بلد اســت« :الم نجعل لــه عینین
ً َ َ
وهدیناه َ
ُ
النجدین» (فاصلۀ جدید ،موضوع یکســان).
و لســانا و شــفتین
بندهای وابسته یا پیرو
ُ
قس ُــم ِبهــذا البلد
هنگامــی کــه آیــات ســاختار چندبخشــی دارنــد ،هــر گونــه شــباهت بــه
گروهــی متشــکل از چهــار آیــه :آیات  4-1ســورۀ بلد« :الا ِ
َ
ًّ
َ
َ
َوا َ
االنســان فی ک َبد» (تغییر
نــت ِحــل بهذاالبلد و والد و ما ولد لقد َخلقنا
ســجع از میان میرود .در این موارد فواصل آیات از یک الگوی تکراری،
ّ
فاصله در ســومین آیه ،خوشــهســوگند همراه با جواب ســوگند) .گروهی
یعنــی منتهیشــدن به «یــن» و «ون» پیــروی میکند که بهنــدرت در حد
ُ
متشــکل از پنــج آیــه :آیات  5-1ســورۀ زلــزال« :اذا ُزلزلــت االرض زلزالها و
انتظــار شــنونده بــرای پایانــی پرطنین اســت .در این موارد بــرای حل این
ََ
َ
ُ
ُ ّ ُ
ُ
حــدث اخبارها با ّن
یشــود .این
مشــکل ،از ابــزاری جدیــد بــرای کمک به حافظه اســتفاده م 
اخرجــت االرض اثقالها وقال االنســان ما لها یومئذ ت ِ
َّرب َ
ــک اوحــی لهــا» (تغییــر فاصلــه در آیــات بعــدی ،ترســیم صحنــهای از
ابزار عبارات مســجع اســت؛ یــک پایان به لحاظ نحوی کلیش ـهای که از
آخرالزمان که تصویری از قیامت را به دنبال دارد) .دســتهای متشــکل از
ُ
ُ ُ َّ
«الا ُ
بالنفس
قسم بیوم القیمة والاقسم
شــش آیه :آیات  6-1ســورۀ قیامت:
ُ َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
االنســان الن نجمــع عظامه بلی قادرین علی ان نســوی
یحســب
اللوامة ا
ُ
َ ُ ُ ُ
لیفج َر َ
رید االنســانس ُ
امامه یســئل ّایان یــوم القیمة» (این گروه
بنانــه بل ی

بهطــور کامــل بــه ما بده و با ما با ســخاوت رفتار کن که خدا بخشــندگان

متشــکل از  2+ 2+2آیــه اســت که مسلســلوار در ِپ ِی هــم آمدهاند .تغییر

را پــاداش میدهــد» در آیۀ  88ســورۀ یوســف .در مــواردی دیگر به قدرت

بافت اصلی قابل تشــخیص اســت؛ زیرا نقشــی در جریان اصلی گفتگو
نــدارد ،امــا بیانگــر یک گــزارۀ اخالقــی مرتبط با آن اســت .ماننــد عبارت
«فــاوف لنا الکیل و تصدق علینــا ان اهلل یجزی المتصدقین»« :پیمانه را
ِ

فاصله در آیات بعدی ،این دسته از آیات دو گروه ششتایی با ترکیب 2

یشــود؛ ماننــد « ...لنریه مــن ایاتنا انه هو
مطلقــه و مشــیت الهی اشــاره م 

 4+و  2+ 2 + 2را در پــی دارد) .گروهــی متشــکل از هفت آیه :آیات -81

السمیع البصیر»« :تا نشانههایمان را به او نشان دهیم .بهراستی او شنوا

 87ســورۀ واقعه اســت (جدل با مخالفان قرآن) که دســتهای هفتتایی

و بینا است».

از آیات در مورد ســزای افراد در قیامت را به دنبال دارد .گروهی متشــکل
ُ
واللیــل اذا ســجی
از هشــت آیــه :آیــات  8-1ســورۀ
ضحــی« :والضحــی َ ِ
ًَ
َ
َّ
ُ
ــک ُّرب َ
ماود َع َ
ــک وماقلــی ولالخــرة خیــر لک مــن االولی ولســوف یعطیک
ًّ
ً
ّربــک فترضــی الــم یجدک یتیمــا فــآوی ووجدک ضــال فهــدی ووجدک
عائال فاغنی» (تغییر فاصله در آیات بعدی ،خوشــه ســوگند همراه با ســه
 .15عالمــان مســلمان ایــن اصطــاح را بــه جــای ســجع در مورد حــروف پایانی هــر آیه بــه کار بردهاند
[مترجم].

12

در آیۀ نخســت ســورۀ اســراء .نویورت ( )Zur Strukturیک تقســیمبندی
تفصیلی از عبارات مسجع در سورۀ یوسف که از نظر بندهای پیرو بسیار
غنی است و به ندرت موارد تکراری در آن دیده میشود و در آن به اسماء
حســنای متعددی اشــاره شده ارائه کرده اســت .اگرچه پایان همۀ آیات
چندبخشی در این قالبها نمیگنجد و در برخی موارد جملههای کوتاه
معمولــی بخــش پایانــی آیــه را تشــکیل میدهد ،بــا اینحال آیــات دارای
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بندهــای پیــرو را میتوان یک تطور شــاخص در دورۀ متأخــر مکی و نیز از

یشــود .این نظریه در برخی موارد دربارۀ
فرازهای کلیش ـهای پشــتیبانی م 

ویژگیهــای آیــات بعد از این دوره دانســت .وجود بندهای پیــرو را نباید

قــرآن صدق میکند (بنگرید به ادامه مقاله) ،اما ب هســختی میتوان آن را

فقط آرایهای تنها وابسته به احوال و احساس گویندۀ کالم و فاقد هرگونه

در مورد تمام قرآن به اثبات رساند .بسیاری از سورههای ابتدایی (مانند
ً
ســورۀ مزمل و مدثر) که قطعا بدون یاری نوشــتن تدوین شــدهاند ،بیشــتر

تطور برگشــتناپذیر است :کارکرد بندهای پیرو این است که گفتارهای
ً
غالبا نقلی در سورههای طوالنی را به توصیههایی پندآمیز تبدیل سازد و

بر این داللت دارند که خاســتگاه آنها عبادتهای شــبانه بوده است ،نه
ً
ارائه در میان عموم .ســورههای متأخر (ســورههایی کــه اصطالحا مربوط

بدینترتیب به پیام عقیدتی آنها تأ کید کند .بنابراین بندهای پیرو یک

به دورهای پس از رحمان اســت 22.بنگرید بهWatt-Bell, Introduction; :

عهد نقلی جدید میان گوینده و شــنوندگان را آشکار میسازد :آ گاهی از

 )Noldeke, GQکه از آیات چندبخشــی تشــکیل شــده و از قالب شعری

اینکه اجماعی بنیادی بر رفتار اخالقی انسان و همچنین عقیده به خدا

کمتــری برخوردار و در نتیجه فاقد ابزارهای مؤثر کمک به حافظه اســت،
ً
ً
قویا حا کی از این است که فورا به صورت مکتوب درآمدهاند؛ اگر نگوییم
ً
اساسا تألیفاتی از ابتدا مکتوب بودهاند.

اهمیت در تاریخگذاری تلقی کرد .برعکس وجود آنها نشــاندهندۀ یک

بــه عنوان عاملی مؤثر در اعمال انســان وجــود دارد .البته این آ گاهی پس
از روند گستردۀ تعلیم بهدست آمده استNeuwirth, Referentiality;( .
)id., Quran, crisis and memory

امــا بــرای بررســی کامل ایــن تطــور بایــد از محــدودۀ جنبههای فنــی فراتر

روند شفاهی ،کتاب مقدسشدن و تثبیت نهایییافتن

رفت .گفتنی است که اگرچه تمایز میان دو مرحلۀ حساس در پیدایش

برخــاف ریشهشناســی کهنترین توصیــف قرآن از خود که قــرآن برگرفته

قــرآن (مرحلــۀ قــرآن و مرحلــۀ کتــاب ،مرحلــۀ دوم بــه اســتفاده از کتابت

از قریانــا ســریانی بــه معنــای قرائــت یــا بخشــی کــه در نیایــش خوانــده
ً
میشــود ،خیلــی اوقــات قرآن تلویحا یــک اثر ادبی تلقی و تصور میشــود

بــه عنــوان ابــزاری بــرای کمک به حافظــه برای حفــظ و بقای متن اشــاره

محمــد [ص] آن را نگاشــته اســت .ایــن نکتــه از تمــام نقدهایی آشــکار
ّ
میشــود کــه بر قــرآن به دلیــل دارانبــودن معیارهــای ادبی خــاص در حد

دارد) بــهطــور کلــی در مطالعــات قرآنی تاریخــی  -نقادانه پذیرفته شــده
اســت

(;Watt-Bell, Introduction; Nagel, Vom Koran zur Schrift

 ،)Robinson, Structureامــا توصیــف دوگانــۀ قــرآن از متــن قرآنــی هرگــز

کمــال وارد کردهانــد .از آنجا کــه در مطالعات تاریخی تــاش برای یافتن
ً
«متن اصلی» دیرزمانی اســت که رایج شــده اســت ،کالم قرآن معموال بر

نشــده اســت ،امــا باید به خاطر داشــت که اصطالحات قــرآن و کتاب بر

اســاس معیارهای یــک تألیف مکتوب که هیچ پیوندی با نقل شــفاهی

مفاهیــم بســیار متفاوتــی داللــت دارد .اولی بر یــک رو یــداد اجتماعی در

نداشــته است بررسی میشــود .در مطالعات جدید این دیدگاه ،نقد و با

جریــان با حوادث و ماجراهایی با جنب ههــا و چهرههای گوناگون داللت

درنظرگرفتــن بافــت اجتماعی  -فرهنگــی بهگونهای که برای تفســیر قرآن

دارد .ســخنگویی پیامی را که از مرجعی غایب از دیدهها دریافت کرده

در زمینــۀ اشــارات آن بــه رونــد تثیبت نهایی متــن (تدوین قرآن) بررســی

الزم اســت ،در مقابــل [دیــدگاه قدیــم] بر لــزوم تالش برای یافتــن «معنای

است و باید در اختیار شمار زیادی از شنوندگان قرار دهد ،بر آنها قرائت

16

میکنــد .بنابرایــن واژۀ قــرآن بر یک تعامل بشــری همتراز تأ کیــد دارد .این

( )Exegesis and Recitation, 91بــر «نادیدهگرفتــن جنبههــای عبــادی

پویایــی در پرتــو ویژگی بارز ارجاعات قرآن به خود در ســورههای ابتدایی
ً
 -که صحنههای زندهای از دریافت وحی قرآنی را حفظ کردهاند ،کامال

«شــفاهیبودن ویژگی ذاتــی و جاودانۀ قرآن بهعنــوان یک کتاب مقدس

یشــدن یک پیام
نمایــان اســت .مفهوم دوم [کتــاب] بر ویژگی طبقهبند 

وحیانی و مرجع اســت» ،تأ کید کرده اســت .تألیف شفاهی را به آنگونه

آســمانی کــه مســتلزم رابط ـهای طولی میان نویســنده (یا ســخنگوی او) و

تســو ِتلر )Oral tradition( 18و مونرو )Oral composition( 19در مورد شــعر
که ِ

خواننده یا (پرستشــگران) اســت تأ کیــد میکند .بنابرایــن مفهوم کتاب

اصلی» تأ کید شــده اســت (ِ .)Martin, Understanding the Quranدنی

 -تالوتــی قــرآن» خــرده گرفتــه و گراهــام )Beyond, 80( 17بــر ایــن نکتــه که

کهــن عربــی  -براســاس نظریــهای کــه پــاریThe making of Homeric( 20

 )verseدر ســالهای  1930تــا  1932ارائــه و لــرد )The singer of tales( 21آن

سشــدن را در خود
ـابمقد 
بــهنحــوی آشــکار داللتی محکم بــر روند کتـ ِ
ً
دارد .قطعــا جامعۀ نخســتین [مســلمانان] نیــز واژۀ کتــاب را همین گونه

را دنبــال کــرد -ادعــا کردهانــد ،نمیتــوان بیدرنــگ در مورد قــرآن صادق

میفهمیــد .آنهــا در ابتدا کتــاب را یک کتاب مقدس الهی میدانســتند

دانســت و نیاز به بحث و بررســی دارد .براســاس نظریۀ پاری و لرد ویژگی

کــه از یکســو در متونــی کــه پیــروان ادیــان پیشــین مقــدس میشــمردند

شــعر شــفاهی تألیف آن در هنگام ارائه است و این روند با گنجینهای از

(یعنی تورات ،انجیل و زبور) تجلی مییافت و از سوی دیگر در پیامهای

16. Denny.

بعدی («حدیث» ،ســورۀ ذاریات ،24:طه« ،9:نبأ» ،حجر ،51:شعراء69:

17. Graham.
18 . Zwettler.
19 . Monroe.

و ص )21:که به آنها ابالغ میشد تا فقرات داستانی در نقلهای عبادی
بســیار پیچیدهتر (قرآن) را تشــکیل دهد .آنها بعدهــا دریافتند که کتاب

20 . Parry.
21 . Lord.
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ّ
ویژگــی اصلــی و مــد نظــر مجموعــۀ پیامهــای الهی رو بهرشــد خودشــان
اســت .آنچــه در ابتــدا قــرآن بــود ،بعدها ســرانجام به کتاب تبدیل شــد.
بنابرایــن نمیتــوان داللــت واژۀ قــرآن کــه کاربردهــای بعدی آن بســیار به
کاربرد واژۀ کتاب شــبیه اســت ،بر روند کتابمقدسشدن را بهطور کلی
مقدس مســلمانان ویژگی قرآنبودنش
کتاب
منتفی دانســت .در مقابــل ِ
ِ

را بســیار حفــظ کــرده اســت؛ زیرا در روند نــزول وحی حضور شــنوندگان،
یعنی جامعه که مؤمنان هم بخشی از آن بود ،نه تنها در قالب چهرههای
جدید تاریخ نجــات ،بلکه در قالب اظهارنظرهای
اصلــی در ماجراهای
ِ
ِ
آ گاهانــه در جدلهای جاری ،حتی به متــن راه مییابد .بنابراین ارتباط
ً
کامــا طولــی میان فرســتنده و دریافتکنندگان که بــا پایانیافتن تکوین
قرآن ،یعنی پس از کاملشــدن مجموعۀ قرآن حکمفرما شــده اســت ،در
واقع به مراحل قبلی ربط ندارد [در واقع در مراحل قبلی مطرح نیســت].
پــس اشــارۀ صریــح یا تلویحــی به مفهوم کتــاب هنگامی کــه روند جاری

مقاله
میشود (برای تفصیل بیشتر ر.ک به.).Neuwirth, Studien, 187 f:

ســوگندها و خوشهســوگندها (در فرازهــای ابتدایــی و بخشهــای
درونمتنی)
از چهلوســه ســورهای کــه نلدکــه مر بــوط بــه دورۀ نخســت مکی دانســته
اســت ،هفــده ســوره بــا ســوگند آغاز میشــود .در هشــت مورد ســوگندها
شهــای میانــی ســوره پدیدار شــدهاند .ســوگندها دو قالب متمایز
در بخ 
یشــوند (پانزده مــورد در بخشهای
دارنــد :یــک گروه با «واو قســم» آغاز م 
ابتدایی ،سه مورد در میان سوره) و گروه دیگر با «ال اقسم به» (دو مورد در
بخشهای ابتدایی ،پنج مورد در میان ســوره) .اهمیت ویژۀ بخشهای
ابتدایــی ســور قرآنــی در ترکیب کلی هنوز بهطور روشــمند بررســی نشــده
شهــای ابتدایــی ســورهها بــه
اســت .تــا کنــون دیدگا ههــا در مــورد بخ 
ً
ـان خــاص نبــوت محمــد [ص]
فرضیههایــی کامــا گســترده در بــارۀ نشـ ِ
منجر شــده اســت؛ یعنــی ســورههای ابتدایــی نمایانگر ارتبــاط نزدیک با

تدوین کتاب در سیر تطور قرآن دنبال شود ،راهنمایی معتبر است.
ِ

گفتــار کاهنان پیش از اســام اســت و حتــی می تواند معتبرترین شــاهد

اجزای ساختمانی سورهها (خوشهآیات دارای ساختار متمایز)

بــر گفتــار کاهنان تلقی شــود ،امــا باید توجه داشــت کــه نمونههای کالم

پــس از انتشــار مقالــۀ ولــچ 23بــا عنــوان قــرآن ( )Kuranدر ســال ،1981

کاهنان که در ادبیات (منابع) اســامی کهن نقل شــده اســت ،همیشــه

تالشهــای بیشــتری بــرای تقســیمبندی اجزای تشــکیلدهندۀ ســورهها

بهطــور حتــم اصیــل و معتبــر نیســت و مطالع ـهای بــر ســاختارهای ادبی

انجــام گرفــت .بر خالف ولچ که در تقســیمبندی درونی دورۀ مکی تردید

آنها هم صورت نگرفته اســت .بنابراین نظریهها دربارۀ پیوند آنها با کالم

دارد و از ایــنرو مایــل نیســت قالبهــا را براســاس پیدایــش متوالــی آنها

قرآن هنوز فاقد مبنایی روششــناختی اســت .نویــورت (;Der Horizont

بررسی کند ،نویورت ( )Studienدر پژوهشی مفصل بر قالبهای ادبی در

 )id., Der historische Muhammadچنــد نظر یــۀ ابتدایــی در بــارۀ پیوند

ســورههای مکی ،این تقســیمبندی  -یعنی توالی زمانی تقریبی ســورهها

گفتــار کاهنــان و ســورههای اولیه ارائه کرده اســت .با اینکه ســوگندهای

کــه نلدکــه ارائــه کرده اســت و شــوالی و بالشــر پذیرفتهانــد  -را فرضیهای

عهود به لحاظ شــرعی الزامآور ،به طور پراکنده در قرآن یافت
مشــتمل بر ِ
ً
میشــود  -عمدتــا در ســیاق یــک اعــام رســمی کــه خداونــد بــه عنــوان

ســورهها را پیشــرفتی مهم میداند ،پژوهش نویورت بر اهمیت سورهها به

یشــود ،ســوگندهایی که در ســورههای
شــاهدی بر درســتی ســخن یاد م 

کارآمــد و ارزشــمند داشــته اســت .بــر خالف ولچ که شــیوۀ ِبــل در تجزیۀ
عنــوان یــک واحــد ادبی تأ کیــد میکند ،اگرچــه میپذیرد که بســیاری از

آغازین دورۀ مکی وجود دارد فاقد هرگونه معنای تلویحی شــرعی اســت

ســورههای مکــی در خــال کاربردهای عبــادی دچار تطوراتی شــدهاند و

و تنهــا خوش ـههایی را تشــکیل میدهــد که به عنــوان ابــزاری ادبی نقش

ســورههای مدنی نیز شــرایط خاص خود را دارد .اما به هرحال این نظریه

یشــود که
یهــای صــوری متعــدد تأیید م 
ایفــا میکنــد .ایــن امــر بــا ویژگ 

پذیرفتــه شــده اســت کــه ســورههای مکــی در تألیــف نهایــی یــک واحد

چشــمگیرترین آنها تنوع مواردی اســت که بدان ســوگند یاد شــده است.

هدفمنــد و نمایانگــر یــک بســط طبیعــی اســت ،نــه تألیفــی تصادفــی از

ایــن موارد (مقســم به) دارای مرتبتــی متعالی (مانند خدا ،جــان پیامبر و

عناصــر مختلــف .پذیرش ســوره بهعنــوان واحدی هدفمنــد و مطابق با

غیــره) نیســت ،بلکــه چیزهایی اســت کــه از جهان مادی گزینش شــده

قابل اثبات که برای درک چگونگی ترکیب اجزای سوره
الگوهای
ِ
ِ
تألیف ِ

اســت .دومین ویژگی محدودشــدن ســوگندها به قالبهای متداول «و-
ً
 »Xیا «ال اقســم ب »X-اســت که به دنبال آن گزارهای میآید که معموال
َ
َ
در قالــب ِ«ا ّن – » Yیــا «ل  » Z -اســت و هیچگونــه اشــارهای بــه تعهــدی
ً
شرعا الزامآور ندارد .خوشهسوگندها را میتوان به چند دسته تقسیم کرد:

تطورات ساختاری را میسر میسازد .این امر
توصیف
بســیار مهم است،
ِ
ِ
بــه نوبــۀ خــود این امــکان را فراهم مــیآورد که یــک دورهبنــدی اولیه برای
سورهها و اجزای تشکیلدهندۀ آنها ارائه کنیم.
فهرســتی کــه در پــی میآید تنهــا گونههای اصلــی اجزای ســورهها را در بر

الف) خوشهسوگندهای گونۀ والفاعالت؛ مانند آیات  3-1سورۀ صافات،

میگیرد و بر نخستین موارد پیدایش عناصر خاص تأ کید میکند .بهطور

 4-1ســورۀ ذاریات 5-1 ،ســورۀ مرســات 5-1 ،ســورۀ نازعــات5-1 ،
24

25

کلی اجزای تشــکیلدهندۀ ســورههای مکی و مدنی مشــابه اســت .چند
عنصر که خاص ســورههای مدنی اســت در انتهای این فهرســت بررســی
23 .Welch.

14

 .24در متن انگلیسی آیات  4-1آمده اما درست آیات  5-1است.
 .25در متن شمارۀ  14-6بدون اشاره به سوره آمده است .در سورههای  79تا  100هم نمونهای که در
آیات  14-6سوگند وجود داشته باشد یافت نشد.
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مقاله

شکل و ساختار قرآن

ســورۀ عادیات .در این سوگندها به صراحت از آنچه فواصــل آهنگیــن آیــات در ســوگندهای نــوع اول ،یعنــی خوش ـههای فاعالت
بــدان ســوگند یاد شــده نامی بــه میان نمیآیــد و تنها نشــاندهندۀ ساختار شاعرانۀ آنچــه در خوشهســوگندها بــا اســتعارههای ابهامآمیــز
بــا این وصف بدانها اشــاره میشــودکه حرکتهای

متوالــی مختلــف دارنــد .هــم مفســران مســلمان و
هــم پژوهشــگران غربــی ایــن دســته را پیچیدهتریــن

قرآن است .تشریح این فواصل
بهطور کلی شــرط الزم برای

آمده اســت در انتهای ســوره (یا انتهــای اولین بخش
اصلی ســوره) بــا ذکر نمونههایی از تجــارب ملموس،

شــرح و توضیــح داده میشــود .ســرانجامی کــه بــا

تحلیل ترکیب سورههاســت؛ اســتعاره بــه تصویر کشــیده شــده اســت ،چیــزی جز
ســوگندهای قرآنــی شــمردهاند .ایــن ســوگندها را کــه
ِ
ً
زبان اســتعاری آنهــا کامال متفاوت از زبان اســتعاری زیرا تنهــا تلخیصــی از تمام فرجــام آخرتــی آفرینــش نیســت .در ســوگندهای نوع
ســایر بخشهــای قــرآن اســت ،مبهــم و اســرارآمیز فواصل قرآنــی میتواند این دوم که به نشــانههای آفرینش و تعالیم [الهی] اشــاره
دارد ،ذکــر حســاب و روز داوری ،ماننــد نــوع اول بــه
دانســتهاند .ایــن رمزآلــودی بیــش از آنکــه معلــول

برخی از ابهامات دســتوری و واژگانی آشــکار باشــد،
بــر اثــر دشــواری بنیادیتــری بهوجــود آمــده اســت.

امکان را فراهم آورد که توالی

فواصل را مطالعه و رابطۀ آنها

انتهای ســوره یا انتهای نخســتین بخش اصلی سوره
یشــود .در ســورههایی کــه بــا ســوگندهای
موکــول م 

تصویرپــردازی دنیــوی آشــکار (ماننــد اســبانی راهی با دسته آیات به لحاظ معنایی نــوع ســوم ،یعنــی اشــاره بــه پدیدههــای کیهانــی و
مرتبط بررسی کنیم.
اوقــات مهــم شــبانه روز در عبــادات آغــاز میشــوند
جهــاد ،ابرهای حامــل باران) با اهداف کلی ســورهها
وضعیت متفاوت اســت .مشــخصۀ اصلــی آنها یک

بــه عنــوان اســنادی از کالم دینــی چنــدان ســازگار
نمی ُنماید.

پرقدرت 26نیایشــی (یا جدلی) اســت که در سرتاســر ســوره
ضربآهنگ
ِ

ب) خوشهســوگندهایی کــه به مکانهــای مقــدس و آفریدههای متعدد
اشــاره دارد؛ مانند آیات  6-1ســورۀ طور 3-1 ،ســورۀ بلد 3-1 ،ســورۀ تین.
مکانهای مذکور به تجلیهای خاص خدا اشــاره دارد ،از اینرو نمادی
از هدایت و تعلیم الهی به شمار میآید .تنها محلی که در همۀ موارد یاد
شــده مکه اســت .یک بار به تنهایی (سورۀ بلد) و دو بار پس از کوه سینا
(ســورۀ طور و تین) .در هر ســه خوشهسوگند پیوستگی معنایی آشکاری
میان سوگند و آیات بعدی دیده نمیشود و این رمز تنها در انتهای سوره
گشوده میشود :تجلی خدا یا به عبارت دیگر ارتباط خدا با بشر ،مستلزم
محاسبه و بازخواست در روز قیامت است.
ج) خوشهســوگندهایی در ارتبــاط بــا پدیدههــای آســمانی و پارههایی از
روز و شــب که از نظر عبادی مهم هســتند در ابتدای تعدادی از ســورهها
مشــاهده میشــوند؛ ماننــد آیــات  3-1ســورۀ بــروج 3-1 ،ســورۀ طــارق،
 4-1ســورۀ فجر 7-1 ،ســورۀ شــمس 3-1 ،ســورۀ لیل و  2-1سورۀ ضحی.
همچنین در آیات میانی برخی ســورهها مانند آیات  9-7ســورۀ ذاریات
و  12-11ســورۀ طــارق دیــده میشــوند .علــت اینکــه ســورههایی را کــه با
خوش هســوگند آغــاز میشــود گونــهای خاص بهشــمار میآوریــم ،افزون بر
ایــن ویژگــی بارز بهمثابۀ مضمونی مشــترک یــا الگویی از چینش ،بیشــتر
بــه دلیــل جنبــش ذاتــی مشــهود در این َ
ســور اســت .از نظر صــورت ،این
ویژگــی [جنبــش ذاتــی] بهســبب شــمار زیاد عبــارات متقابــل در بخش
آغازیــن اســت که نظمآهنگی خــاص را میآفریند .از نظر ســاختار نیز به
گشــودن رازی اســت که در ذهن شــنوندگان از انبوه عناصر
انتظار
دلیل
ِ
ِ
اســتعاری بــهوجود آمده اســت .ایــن راز بیدرنگ برای آنهــا قابل درک یا
ّ
کل سوره که با خوشهسوگندهای
حتی معقول نیست .جنبش و پویایی ِ
ابتدایی ایجاد میشود ،مهمترین ویژگی این دسته متون است.
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بــه گوش میرســد ،امــا در هر دو نمونه [ســوگند بــه پدیدههــای کیهانی و
پارههــای شــبانهروز] تقابــل انســانها از نظــر رفتــار اخالقــی که همــواره با
تأ کید همراه اســت و به لحاظ ســاختاری با تقابل نور و تاریکی به تصویر
یشــود ،این انتظار را ایجاد میکند که در نهایت بر وحدتی که
کشــیده م 
در خالق مجسم میشود تأ کید شود .تنها این وحدت به تقابل موجود در
قلمروی آفرینش معنا میبخشــد .البته بخشهای پایانی با ســخنگفتن
از نزدیکی مؤمنان به ســخنگوی الهی ،بار دیگر انســان را به تجربۀ توحید
که در نیایش و تالوت قرآن احساس میشود و تصویرهای بخش آغازین
(پارهزمانهای عبادی) که بدان اشاره داشت سوق میدهد.
در ســورههای متأخرتــر ،انتظــار ناشــی از ســوگندها بالفاصلــه و
بیهیچدرنگی پاســخ داده میشــود و در گزارۀ بعدی جواب قســم آورده
میشــود؛ مانند یس ،2:مقسمبه :القرآن الحکیم :ص ،1:مقسمبه :القرآن
ذی الذکــر :زخــرف ،2:مقس ـمبه :الکتــاب المبیــن :دخــان ،2:مقس ـمبه:
الکتاب المبین :ق ،1 :مقسمبه :القرآن المجید :قلم ،1:مقسمبه :القلم و
مایسطرون که همۀ آنها نکتهای دربارۀ وحی را در پی دارند .بدینترتیب
ً
خوشهســوگندها از بخشهایــی کار بــردی بــه ابــزاری صرفا تزئینــی تغییر
مییابد .در این سورههای متأخرتر و طوالنیتر که کاربرد اولیۀ سوگندها،
یعنی برانگیختن شور و اشتیاق برای توضیح رمز و راز اولیه کمرنگ شده
اســت ،توجۀ شــنونده میتواند به مظاهر خاص  -و به لحاظ ســاختاری
مهم  -که ارزشــی نمادین دارد معطوف شــود .تصادفی نیست که َمطلع
رایج که ویژگی بســیاری از ســورههای مکی متأخر اســت ،از تطور یکی از
انواع خوش هســوگندهای قدیم بهوجود آمده اســت :ســرانجام تنها از نماد
کتــاب (الکتــاب) کــه «مقس ـمله» بیشتــر ســوگندهای درو نمتنــی دورۀ
26 . Tonus rectus.
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نخســتین مکی را تشــکیل میداد (واقعــه78- 75:؛ برخــاف ریشهشنــــــاسی تصویرپردازی :ترسیم روز قیامت

تکویر ،19 -15 :انشــقاق ،21-16:طــارق ،)14-11:اما کهنترین توصیــف قرآن از در ادامــۀ (از نظــر نحوی) جواب شــرط در جملههای
ً
در بخشهــای آغازیــن کمتــر دیــده میشــد (طور-2:
مرکــب آخرتــی ،توصیفــات روز قیامــت دقیقــا بــه
خود که قرآن برگرفته از قریانا
 27،)3بــه عنــوان «مقســمبه» اســتفاده میشــود .در
یشــوند .در ایــن فرازهــا کــه بــا
دو بخــش تقســیم م 
میان نمادهای مختلفی که برای ســوگند بهکار رفته ،ســریانی به معنای قرائت یا عبارتهایــی ماننــد َ«ف ّامــاّ ....
وامــآ( »...قارعــه:
ـوه ....وجـ ٌ
کتــاب انتزاعیترین نماد اســت .بنابراین کتاب تنها بخشــی که در نیایش خوانده  )9-8 ،7-6یــا «وجـ ٌ
ـوه( »...عبــس-38:
اثــر باقیمانــده از مجموعۀ پیچیدۀ لوازم وحی اســت میشــود ،خیلی اوقات قرآن  )42-40 ،39آغــاز میشــوند ،وضعیــت مؤمنــان در
ً
کــه در ابتــدا از عناصــر کیهانــی ،گیاهــی ،مکانــی و
تلویحا یک اثــر ادبی تلقی و با غهــای بهشــتی در کنار وضعیت کافران و فاســقان
اجتماعی فرهنگی تشکیل شده بود .کتاب به عنوان تصور میشود محمد [ص] آن کــه گرفتــار ســختی و عذابانــد و در آتــش دوزخ
مظهر بیبدیل وحی ،پیوســته شأن و منزلتی مییابد
بهســر میبرند توصیف میشــود .شــایان توجه اســت
را نگاشته است.
کــه تا کنــون آن را حفظ کرده اســت و عالیترین نماد
کــه هــر دو توصیــف در تصویر پــردازی بســیار غنــی
اسالم بهشمار میآید.

اســت و در کنــار هــم تصو یــری دوگانــه را میآفریننــد
کــه یــا از تعداد آیات مســاوی تشــکیل شــده (ماننــد :ذار یــات 14-10 :در

فرازهای آخرتی (بخشهای آغازین و میانی)
پنــج ســوره (واقعــه ،6-1 :تکویــر ،13-1:انفطــار ،4-1 :انشــقاق 5-1:و
زلــزال )3-1:بــا «خوشــهعبارتهای اذا» آغــاز میشــوند کــه بیشــتر آنهــا
ساختار درونی مشخصی دارند :در سورۀ تکویر شش جفت آیه ،در سورۀ
انفطار دو جفت و در ســورۀ واقعه دو دســتۀ ســهتایی .خوشــههای اذا در
بخشهای میانی سور هم دیده میشود؛ مانند واقعه 83:و بعد قیامة26 :
و بعد نازعات 36-34:و عادیات .11-9:این فرازها از نظر گونهشناختی
با خوشهســوگندها در پیوند هستند ،بهگونهای که آغازی بسیار آهنگین

مقابل 19-15که هر بخش پنج آیه دارد) یا از دو دسته آیات که با یکدیگر
تناســب دارنــد( .مانند توصیــف نیکــوکاران در آیــات  24-19و بدکاران
در آیــات  37-25ســورۀ حاقــه کــه بــه ترتیــب از دســتههای هفتتایی و
چهاردهتایی 28آیات تشــکیل شــده اســت) .ایــن فرازها بــه معنای دقیق
کلمه شــمایلنگار یهای کلیســا را کــه در آنها ســرانجام دو گروه از مردم
در روز قیامت در کنار هم به تصویر کشــیده شــده اســت فرایاد میآورد و
باعث میشود عنوان «تصویرپردازی» به ذهن خطور کند.

را بــرای ســوره یا بخشــی از آن فراهم میآورد؛ البته بــا این تفاوت که ابهام
ً
ط هستند ،برطرف میشود.
موجود در آنها فورا در آیات بعد که جواب شر 

بازگشت به گذشته (فلش َبکها)

این خوشــهها با ســاختار نحوی فوقالعاده کوتاه که مایهای شــاعرانه نیز

زندگی دنیایی است تا سرنوشت آنها در آخرت را توجیه کند .این آیات
َ
یشــوند و گاه
ب ه طور کلیش ـهای با تعبیــر ِ«ا ّن ُه کان( »...حاقه )33:آغاز م 
ُ
نقلقولهــای مســتقیم ماننــد «یقول یا لیتنــی( »...حاقــه )25:را نیز در بر

قیامت ترســیم میکند .گفتنی اســت که عبارتهای به شدت آهنگین

میگیرنــد .برخــی از آنها بهتدر یــج به مجموع ـهای از فضایل اخالقی که

دارای اذا هرگز از ســاختارهای یک بخشــی آیات فراتــر نمیرود و از اینرو

بایــد در آنهــا پیشــی جســت (ســجده )17-15:یا رذایلــی که بایــد از آنها

ویژگی ســجع در آن مانند ســورههای اولیه آشــکار اســت .در برخی موارد

دوری کرد (مطففین )33-29 :میپیوندد .برای نمونۀ فرازهای مستقلی

عبارتهای دارای اذا به پدیدههای طبیعی و کیهانی محدود نمیشــود

کــه نگاهی به گذشــته دارد میتوان بــه واقعــه ،94-88 :قیامة،35-31:

و بــه مقدمات داوری نهایــی (مانند دمیدن در صور ،قرار دادن میزانها،

نبــأ 30-27 :و انشــقاق15-13 :اشــاره کــرد .زیرگروههــای آیــات در ایــن

گشــودن نامههــای اعمال و غیره) نیز میپــردازد .در برخی آیات نیز «یوم»

فرازهــا هــم عبارتنــد از :طــور ،28-26:واقعــه ،48-45:حاقــه،34-33 :

نقش «اذا» را ایفا میکند؛ مانند طور ،10-9 :نازعات.7-6 :

مدثر 46-43 :و مطففین.32-29 :

مراحل آخرتی

آیات (نشانههای الهی)
آیات طبیعت

دارد (اذا +اســم  +فعــل بــه جای ترتیب رایــج در نثر :اذا  +فعل  +اســم)،
صحنــهای آخرالزمانــی را با توصیف فروپاشــی پدیدههای کیهانی در روز

از نظر نحوی پس از عبارتهای دارای اذا که عبارت شرط جملۀ مرکب را

ً
غالبــا ایــن تصویرپرداز یهــا یــادآور رفتــار خــاص ســاکنان دو محــل در

تشــکیل میدهد ،جواب شــرطهایی میآید که به همان اندازه کلیشهای

توصیفهای متعدد از زیس ـتکره (بیوســفر) ،گیاهان فــراوان ،جانوران،

اســت و بــا قید «یومئــذ» (مانند حاقــه ،15:نازعــات 8 :و زلــزال )6 - 4 :به

زیستگاههای مطلوب برای انسان ،ذخایر و منابع طبیعی در اختیار بشر

آینده اشــاره دارد .این مراحل آخرتی رفتار مردم در صحنهای آخرالزمانی و

و مانند آن در البالی توصیههایی پندآموز گنجانده شده است تا انسان

تقسیم آنها به دو گروه رستگار و مجرم را توصیف میکند (واقعه)7 :

 .28البته تناسبی که نویسنده ذکر کرده درست نیست؛ زیرا دستۀ اول آیات شش تا است ،نه هفت
تا و دستۀ دوم سیزده تا است ،نه چهارده تا[ .مترجم].

 .27البته کتاب در آیۀ دوم سورۀ طور (وکتاب مسطور) مقسم به است[ .مترجم]
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نســبت به مشــیت الهی معرفت یابد و قدرت مطلقــۀ خداوند را بپذیرد؛

حکایــت ثمــود (شــمس ،)15-11 :داســتان فرعــون و موســی (نازعــات:

زیــرا تمام این نعمتها نشــانههایی اســت کــه پیامی رمزآلــود را بههمراه

 )26-15یــا مجموع ـهای از داســتانها ماننــد آنچــه کــه در ســورۀ ذاریات

دارند .اگر این نشــانهها بهدرســتی درک شوند ،حس شکرگزاری و تسلیم

یشــود شــامل داســتان ابراهیــم و لــوط (نازعــات،)37-34 :
یافــت م 

در مقابــل ارادۀ الهــی را برمیانگیزانــد ( .)Graham, The Windتوصیــف

موســی و فرعــون (نازعــات ،) 40-38 :عــاد (نازعــات ،)42-41 :ثمــود

طبیعت که در شــعر پیش از اســام ،نخســتین گام (پیشدرآمدی) برای

(نازعــات )44-43 :و نــوح (نازعــات )46:یــا یــادآوری برخی داســتانها

همــاوردی قهرمانانــه بــا نامالیمــات و ســختیهای ناشــناختۀ آن بــود،

(ســورههای ذاریات ،نجم ،حاقه ،مزمل ،بروج ،فجر) وجود داشــت .مورد

در آیــات اواســط دورۀ مکــی بهصــورت زیســتگاهی ترســیم میشــود کــه

اخیــر گاه فهرس ـتهایی را تشــکیل میدهــد (ماننــد ســورههای ذاریات،

هدفمند ســامان یافته تا ســعادت بشــر را تضمین کند و حس وابســتگی

نجم،حاقه ،فجر) .داستانهای بلندتر با ساختاری که برای آیات طبیعی
ََ
َ
یشــود .گویی
میشناســیم؛ یعنی «الم َت َر »...و بعدها َ«و إذ (فعل)» آغاز م 

دقیق کلمه با توصیف صریح نشــانهها وجود ندارد ،اما طلیعۀ آن فرازها

فــرض بر این اســت که مخاطب ماجرا را میدانــد .نکتۀ درخور توجه این

بهصــورت ذکر بخشــش و کرم خداونــد در این دوره دیده میشــود؛ مانند

است که داستانهای بلندتر که در دورۀ اول مکی وجود دارند ،به دو نیمۀ

انســان ،16-6 :مرســات ،27-25 :نازعــات ،32-27 :عبس،32-24 :

یشــوند و بدینترتیب ســاختاری متناســب را بهوجود
مســاوی تقســیم م 

انفطار ،8-6 :غاشــیه ،20-17 :بلد .10-8 :فرازهای مشــتمل بر ذکر آیات

میآورند (مانند نازعات ،26-15 :شــامل دو دستۀ 6تایی ،ذاریات-24 :

طبیعــی کــه اغلب یادآور مزامیر در عهدین اســت ،بیانگر تغییر تدریجی

 ،37شــامل دو دســتۀ 7تایــی و قلــم ،34-17 :شــامل دو دســتۀ9تایی).

در الگــوی فهــم و درک طبیعــت اســت .ایــن نشــانههای طبیعــی خیلی

این تناســب ب ه عنوان قاعدهای در داســتانهای بعدی نیز باقی میماند.

زود بــه فهرســتی متداول تبدیل میشــود :حجــر ،25-16:فرقان،50-45:

تهــای عــذاب و داســتانهای مجــازات تبدیــل
داســتانها بــه حکای 

یــس ،47-33 :ق ،11-6 :ابراهیــم ،34-32 :فاطــر،28-27 ،14-9 :

میشــوند ( ” )Horovitz, KU, “Straflegendenتــا ثابــت کنند که عدالت

غافــر ،66-61 :فصلــت ،40-37 :شــوری 35-28 :و جاثیــه.15-12 :

الهــی در تار یــخ جریان دارد .مســتضعفان با نجاتیافتن ،پــاداش داده و

اگرچــه پدیدههــای طبیعــی در بافتهــای جدلــی هــم ذکــر میشــوند
(ماننــد :انبیــاءَ «33-30 :ا َو َلم یر الذین کفــروا ،»...نبأََ « 6 :لم َن َ
جعل،»...
ُّ
ً
نازعات« 33-27:أأنتم أشد خلقا أم السماء بنیها ،»...غاشیه« 17 :أفال

گناهکاران و کافران با نابودشدن مجازات میشوند .همزمان افسانههایی

او را برانگیزانــد .قبــل از دورۀ دوم مکــی ،فرازهــای فراوان آیــات به معنای

ینظرون ،)»....اما در آیات تسبیحی و ستایشی بیشتر دیده میشوند.
ســیاق تســبیح پیونــد نزدیکی دارد،
فرازهایــی که با ذکر آیات طبیعی در
ِ
آیاتی اســت که مشــتمل بر تســبیح به معنــای دقیق کلمهانــد .فرازهایی
ً
کــه احســان ،قدرت مطلقه و فعــل خدا در تاریخ را میســتاید ،عمدتا در
بخشهای آغازین سورهها قرار دارند (سورههای اولیه :اعلی ،5-1 :علق:
 5-1و ســورههای متأخرتر :ملک 4-1 :با تســبیح آغاز میشوند و فاطر-1:
 )2و گاه در بخشهای میانی بهطور پراکنده یافت میشــوند (ســورههای
اولیه :نجم 49-43 :و ســورههای متأخرتر :ســجده ،9-4 :فرقان62-61 :
که با ثنا همراه است« :تبارک» ،زمر .)66-62:فهرستی از فضایل اخالقی
که از نظر ســاختاری پیوندی ضعیف با آیات تســبیحی دارد ،اما هدفی
متفــاوت را دنبــال میکنــد – یعنی ارائۀ الگویی اخالقــی برای جامعه -و
پیشتر در سورههای ابتدایی ظاهر شده بود ،در سورههای متأخرتر بیشتر

که محل وقوع آن شبهجزیرۀ عربستان بوده با تفسیری جدید از مکانهای
کهن متروک همراه میشود :نابودی بناهایی که جز ویرانهای از آنها به جا
ِ
ّ
نمانده است ،دیگر معلول یک روند طبیعی مقدر بهشمار نمیرود ،بلکه
یشــود  -میان اعمال
نتیجۀ توازنی عادالنه  -که با مشــیت الهی حفظ م 
بشــری و سعادت او تلقی میشود .بناهای متروک معنا مییابند و پیامی
الهی را طنینانداز میکند .نویورت ( )Der Horizontدر دیدگاه رایج مبنی
ً
بــر اینکه عبارت قرآنی «ســبعا مــن المثانی» (حجر )87:به داســتانهای
عذاب اشاره دارد تردید کرده است .پس از سورۀ حجر ،قصههای عذاب
ً
دیگــر عمدتــا بــر افســانههای کهن عر بــی انگشــت نمینهد ،بلکــه بهطور
فزاینــدهای روایــات عهدینــی را در بر میگیــرد .آیات  77-49ســورۀ حجر
روایتی تفصیلی از داســتان ابراهیم و لوط را ارائه میکند که داســتانهای
کوتاهتری دربارۀ مردم ایکه و حجر را در پی دارد.
گونۀ دیگر َمثلهاست که از نظر کارکرد با این دسته ،یعنی آیات تاریخی
ارتباط دارد و هدف آن پندآموزی است؛ مانند صاحبان دو باغ تباه شده

دیده میشود (مؤمنون ،61-57 :فرقان 76-63 :و شوری .)43-36 :در

اصحاب الجنة( ،قلم ،)33-17 :شجرۀ طیبه و شجرۀ خبیثه (ابراهیم:

مقابــل فهرســتی از رذایل اخالقــی را هم بهطور پراکنــده در کل مجموعه

 ،)27-24اهــل قریهای که پیامبران را تکذیب میکردند (یس)32-13 :

میتــوان یافــت (همــزه ،2-1 :کهــف ،105-103 :نجــم 37-33 :و قلــم:

(ر.ک بــه .)Welch, Kuran, 424:ارتبــاط خاصــی کــه به مثلها نســبت

.)16-8

دادیم ،از عبارتهایی که گاه در ابتدای آنها میآید ،مانند «واضرب لهم
ً
مثال» (کهف )45 ،32:آشکار میشود .به هر صورت تعداد مثلها کمتر

نشانههای الهی در تاریخ :داستانهای عذاب
از قدیمترین سورهها داستانهای کوتاه مانند حمله به مکه (سورۀ فیل)،

149و150

از داستانها و اخبار تاریخی است.

17

شکل و ساختار قرآن

داســتانهای تار یــخ نجــات (بــه صــورت ســورۀ کامــل و بخشهای
اصلی)

مقاله
یشــود ،تنها یک تکرار
تکرار داســتانها که با تفاوتهای اندک بازگفته م 
یشــود ،اما ایــن صورتها باید
یــا بــه تعبیر دیگر یک نوع کاســتی تلقی م 

اگرچــه داســتانهای مربــوط بــه چهرههــای شــاخص عهدینــی ،ماننــد

شــاهدی بــر پیدایــش تدریجــی یک جامعــه باشــد و در نتیجه بــه عنوان

موســی ،عیســی و شــماری از قدیسان مشــهور در ِســفر پیدایش ،در ابتدا

نمایانگر روند پذیرش یک کتاب مقدس مورد بررســی قرار گیرد .بنابراین

در فهرســتی از قصههای روایات تا حدودی فراعهدینی جای داده شــده

ی در پی تغییر میکند و همچنین
تنوع آنها به یک عهد داســتانی که پ 
29

بــود ،امــا بعدهــا کارکــرد ویــژهای مییابنــد؛ آنهــا بــه فهرســتی متــداول در

تعلیم مستمر شنوندگان و تکوین یک اجماع اخالقی که در متن نمایان

بخشهای اصلی ســورههای مکی طوالنیتر تبدیل میشوند .سورههای

اســت اشــاره دارد ( .)cf. Nuewirth, Negotiating justiceدر ســورههای

دورۀ دوم مکــی بــه بعــد را میتــوان نشــانۀ تشــریع آیینی عبادی دانســت

دورۀ مکــی متأخــر و همچنیــن در ســور مدنــی ،هنگامــی کــه آ گاهــی

(بنگریــد بــه ادامــه مقاله) .ظهــور داســتانهای عهدینی در مرکز ســورهها

دقیــق خواننــدگان از شــمار ز یــادی از داســتانها بدیهی تلقی میشــود،

نشــان میدهــد که از نیایشــگران موحــد انتظار میرفت کــه در آیینهای

داستانهای تاریخ نجات جای خود را به یادآوری این قصهها و مجادله

قرائــت متــون کتــاب مقــدس را محــور قــرار دهنــد ،همانگونــه
عبــادی،
ِ

در مورد آنها میدهد (.)Neuwirth, Vom Rezitations-text

کــه در آییــن عبادی ســایر ادیــان توحیدی مرســوم بود .به این داســتانها
ً
صریحــا بــه عنــوان بخشهایــی از الکتاب اشــاره میشــود .البتــه برخی
ســورهها خــود را بــهعنوان برگرفتــهای از متنی مفصلتر کــه از پیش وجود
داشــته یا به تعبیر دیگر به مثابۀ برگزیدهای از یک کتاب مقدس متعالی
معرفــی میکننــد .ایــن کتاب که آشــکارا بــه تغییرناپذیــری و جامعبودن
وصــف میشــود  ،وجــود جریانــی از یــک ســنت را کــه بــه نقطــۀ نهایــی و
مرحلۀ ســکون رســیده است بدیهی میداند و شــامل گنجینهای از علم
حتمی اســت .بنابراین پیشفرض اشــارۀ قرآنی به کتاب مقدس ،وجود
مجموعــهای مشــخص از داستانهاســت کــه از قبــل بــه شــکلی ثابت و
معین وجود داشــته و توســط فرســتنده [خدا] در بخشهای مجزا ارسال
میشــود تا قســمتهایی بــه زیبایی و با ظرافت ســامانیافته را تشــکیل
دهــد کــه بــهنوبۀ خــود وارد روایتهــای مفصلتر میشــود .ایــن روایتها
عناصری را در بر دارد که چندان عام نیست ،مانند بحث دربارۀ مسائل
زودگــذر جامعــه .ایــن کارکــرد آیینی داســتانهای الهامگرفتــه از عهدین
بــا عبارتهــای کلیشــهای «واذکر فی الکتــاب» (مریــم،54 ،51 ،41 ،16:
 )56تأییــد میشــود .در مرحلــهای متأخرتــر و زمانی که باور بر این اســت
کــه شــکل ویژۀ وحــیای که بــه جامعۀ مســلمانان ابالغ میشــود ،کتاب
مقــدس خاصی را تشــکیل میدهد یا بــه عبارت دیگر زمانی که مســائل
جامعــه بــهعنوان بخشــی از تاریخ نجات مــورد توجه قــرار میگیرد ،تمام
سورهها به مثابۀ تجلی و مظهر الکتاب قلمداد میشود.

مناظره
جدلها
در پژوهشــی نشــان داده شــده کــه مناظــره یکــی از عناصــر اصلــی قــرآن
ً
اســت ( .)McAuliffe, Debateقطعا این ســخن در مورد ســورههای دورۀ
دوم مکــی بــه بعــد صــادق اســت .در ســورههای دورۀ اول مکــی ،کالم
جدلــی در بیشــتر مواقــع خطاب به شــنوندگانی اســت کــه از مقتضیات
[بایدهــا و نبایدهــای] ضوابــط اخالقی دین پیروی نمیکنند .ســخنگو،
َ
ایــن شــنوندگان را بــا توجــه بــه موقعیــت مالمــت میکنــد؛ ماننــد «افمن
َ
هذاالحدیــث تعجبــون /وتضحکــون وال تبکــون» (نجــم )59:و «ارأیــت
ً
الــذی ینهــی /عبــدا اذا صلــی» (قلــم 9 :و بعــد) .گاه شــخصی غایــب
سرزنش میشودّ :
«تبت یدا ابی لهب» (مسد 1:و بعد) یا بشر بهطور کلی
ُ
ُ
مخاطب قرار میگیرد« :قتل االنسان ما اکفره» (عبس .)17:در سایر موارد
یشــود (همزه ،1 :ماعون:
افراد ناســپاس یا خودنمایی پرمدعا نکوهش م 
یشــوند (همزه:
شهــا بــه فهرســتی از رذایل اخالقــی منتهی م 
 )4و نکوه 
 2-1و ماعــون .)7-5 ،3-2 :در حالــی کــه در بیشــتر ســورههای اولیــه
َ
مخالفــان مجال پاســخگویی ندارنــد« :ماللذین کفــروا ِق َبلک مهطعین»
(معــارج )36:در ســورههای متأخرتــر ســخنان و آرای هــر دو گــروه آورده
میشــود .جدلهــای طوالنی علیــه کافران گاه در حضور آنها و در بیشــتر
یشــود .در دورههای میانــی و پایانی مکی و
مــوارد در غیــاب آنها مطرح م 

بهعنوان یک قاعده ،داســتانها در ســورههای دورۀ میانی و پایانی مکی

هنگامــی که جامعه باید با مخالفانی سرســخت نزاع کند ،آزمودهشــدن
ً
یشــود .ســورههای مکــی غالبا با بحثهای
در بحث و جدل ضروری م 

در مرکز ســوره جا دارند ،اما آیات  8-2ســور اســراء یک اســتثناءاســت.

جدلی آغاز میشود و پایان مییابد و به موارد گوناگونی از اختالف عقیده

همانطــور کــه نویــورت ()Erste Qibla; id., From the sacred mosque

میپــردازد .گاه ســخنان مخالفــان غایــب بــا ذکر فعــل «قالــوا( »...حجر:

اســتدالل کرده اســت ،ترکیب خاص این ســوره ممکن اســت به ســبب

 )7-6نقل میشود ،در حالی که در سایر موارد یک مجادله شبیهسازی

جایــگاه ویژۀ آن بهعنوان شــاهدی بر یک اصــاح فرهنگی ،یعنی معرفی

میشــود و به مخاطب [پیامبر] و شــنوندگان کالم او فرمان داده میشــود

قبلۀ اورشلیم باشد .موارد برجستۀ دیگر سورههای کهف و یوسف است

ـاص مخالفان با پاســخی مشــخص واکنش
کــه نســبت بــه یــک کالم خـ ِ

که مورد دوم داستان تفصیلی یوسف است که تمام سوره را دربر میگیرد
ً
( .)Mir, The story of Joseph; Neuwirth, Zur Strukturغالبــا پدیــدۀ

نشــان دهنــد« :و یقولون  ...فقل ( »...یونــس .)20:این نمونهها  -که ِولچ
29 . narrative pact
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آنها را با عنوان «فرازهای گفتاری» 30طبقهبندی کرده در پژوهشی نشان داده شده اســتُ .نلدکــه (ِ ،)GQبــل (ِ ،)Quranولــچ ( )Kuranو
لهــای مختصری
اســت  -را بایــد جدلهایــی مجــازی دانســت که در که مناظــره یکــی از عناصر رابینســون )Discovering( 33تحلی 
غیــاب یکــی از طرفیــن بحث صــورت گرفته اســت.
ارائــه کردهانــد .تسانیســر 34نیــز ســورههای مســتقلی
ً
در مقابــل ایــن مــوارد ،آیــات مشــتمل بــر فعــل «قــل»
وجــود دارد که به یک مجادله اشــاره نمیکند و نقش

اصلی قرآن اســت .قطعا این

ســخن در مورد ســورههای

را بررســی کــرده اســت ،امــا هنــوز بررســی و تحلیلــی
نظاممنــد در مورد اجزای تشــکیل دهندۀ ســورههای

آن بیــان دعاهــا یــا نکتهها و شــعارهای دینی اســت .دورۀ دوم مکی به بعد صادق مدنــی انجــام نشــده اســت .بــا ایــن حــال میتــوان
ً
غالبــا جدلهــا پاســخی بــه مخالفتهای کافــران با است .در سورههای دورۀ اول گفــت جــز چنــد مــورد اســتثناء (خوشهســوگندها،
قرآن اســت که در ابتدای ســورهها (حجــر )3-1:یا در مکی ،کالم جدلی در بیشــتر خوش ـهعبارتهای اذا) ،تمــام اجــزای ســور مکــی در
پایان ســورهها (انبیاء )112-105 :یــا در نتیجهگیری از
یشــود و فرازهای آخرتی
ســورههای مدنی هم یافت م 
بخشهای اصلی سوره (اعراف )186-165 :میآید.

مواقع خطاب به شــنوندگانی
است که از مقتضیات [بایدها

و نشــانههای (آیــات) الهــی بــه تفصیــل شــرح داده
یشــود و بیشتر بهصورت مجمل پدیدار میشوند.
نم 

دفاعیهها (بخشهای پایانی ،گاه در میان سوره)
و نبایدهــای] ضوابط اخالقی این امر نباید تغییری مهم و حساس در عالیق معنوی
ً
غالبــا دفاعیههــا نیــز ماننــد جدلهــا در بخشهای
دین پیروی نمیکنند.
تلقی شود .اگرچه مسائل جدیدی که بهشدت توجه
ابتدایــی یــا انتهایــی ســورهها 31پدیــدار میشــوند .از
جامعه را به خود جلب کرده اســت پدیدار میشــود،
متون دورۀ نخست مکی به بعد ،کارکرد این بخشها
امــا موضوعات قبلی همچنان حضور دارند؛ زیرا بخشــی از مجموعهای
ً
تأ کید بر شــأن و جایگاه قرآن بهعنوان وحی الهی اســت و معموال هســتۀ
کــه مؤمنــان به خاطر ســپردهاند و متــون اصلی در عبادات و مناســک در
مرکزی بخشهای پایانی را تشــکیل میدهد (سورههای اولیه :مزمل،19:
حال پیدایش را تشکیل میدهند.
مدثــر ،55-54 :بــروج ،21 :اعلــی 19-18 :و ســورههای متأخرتر :شــعراء:
 .)227-192ایــن تأ کیدهــای انتهایــی بــر وحــی در ســورههای متأخرتــر
بهتدریــج بــا توصیههایی به پیامبر همراه میشــود (هود ،123-109 :ص:

احکام

ً
اگرچــه احــکام  -عمدتــا مربوط به مســائل عبادی  -در ســورههای مکی

 70-67و انســان .)31-23 :شــایان توجه است که تأیید وحی سرانجام

یافت میشوند (مزمل 3-1 :خطاب به پیامبر ،مزمل 20 :بار دیگرخطاب

بــه ویژگی رایج ســورهها تبدیل میشــود (یوســف ،3-1 :رعــد ،1:ابراهیم:

بــه جامعــه) ،امــا احــکام و قوانیــن تفصیلــی بیشــتر کــه نــه تنهــا مســائل

 ،4-1قصــص ،3-1 :روم ،5-1 :ســجده ،3-1 :زمــر ،2-1 :غافــر،4-1 :

عبــادی ،بلکــه امــور اجتماعــی را نیز در بــر میگیرد ،در ســورههای مدنی

شــوری ،3-1 :جاثیــه 6-1 :و محمــد 32)3 -1:و بــاز هم به ســفارشهایی

نمودار میشــود )Welch, Kuran( .گاه با اشــاره به منشأ الهی این قوانین
(کت َب علیکم بقــره،187-183:
بــر جنبۀ الــزامآوری آنها تأ کید میشــود ِ

قابی سوره را در بر میگیرد (فصلت 5-1 :و فصلت .)54-41 :در تطورات

فریضة من اهلل ،توبه .)60 :قوانین ســورههای مدنی نشاندهندۀ هیچگونه

صــرف یادآوری کتاب کاهــش مییابد .تا
بعــدی تأییدهــای ابتدایی به
ِ

ترکیــب نظاممندی نیســت ،همچنانکه بخشــی از واحدهــای بهدقت و

حدود زیادی بیشــتر این ســورهها با اشارهای مؤکد به کتاب آغاز میشود
ً
و در ابتــدای آنهــا هــم معموال حروف مقطعه آمده اســت (بقــره ،3-1 :آل

زیبایــی ســامانیافته نیــز نیســت و بیشــتر چنیــن مینماید کــه بعدها در

تأیید وحی مانند
(فصلت )54-41 :منتهی میشــود .در برخی موارد دو
ِ

متونی که انسجام و پیوستگی چندانی نداشتهاند جای گرفتهاند.

عمــران 1 :و غیــره بــرای معقولترین توضیــح برای حروف رمزآلــود ابتدای
ً
ســور ر.ک بــه .) 414-Welch, Kuran, 412:ظاهــرا این ویژگــی به کارکرد
دینی جدیدی که متن ّ
متلو [قرآن] یافته است اشاره دارد .این متن دیگر

یکــی از عناصــر جدیــد در ســورههای مدنــی گــزارش رویدادهایی اســت

ابالغ مســتقیم پیامی الهی به جامعه تلقی نمیشــود ،بلکه تالوتی از یک

یشــود و در آنها نقــش ایفا میکند؛ مانند جنگ
کــه جامعه با آن مواجه م 

کتاب مقدس اســت که باور بر این اســت که از پیش وجود داشته است

بــدر در ســال دوم هجــری (آل عمــران ،)123:جنــگ احد در ســال ســوم

و با تالوت تنها بازآفرینی میشود.

هجری (آل عمران ،)174-155 :اخراج بنی نضیر در ســال ســوم هجری

یادآوری حوادث رو یداده در جامعه

(حشــر ،)5-2:فتــح خیبر در ســال هفتم هجری (فتح ،)15 :لشکرکشــی

سایر اجزای موجود در سورههای مدنی
هنوز پژوهش کاملی بر شــکل و ســاختار سورههای مدنی صورت نگرفته

بــه تبــوک در ســال نهم هجــری (توبه )35-29 :یــا حجة الــوداع پیامبر در
ســال دهــم هجــری (مائــده .)3-1 :شــایان توجــه اســت کــه ایــن نقلها

30 . Say passages.

 .31با توجه به متن ،بهترين ترجمه براي  framing partsاين است[ .مترجم]
 .32در تمام اين موارد به آيات ابتدايی سوره ها ارجاع داده شده است[ .مترجم]

33 . Robinson.
34 .Zahinser
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مقاله

نمایانگــر یک ســاختار ادبی فوقالعاده هنرمندانه نیســت ،همچنان که

جدید مییابد و سورههای متأخر مکی چشمانداز شنوندگان را از محیط

نشــانگر وضعیت اســفباری هم نیســت .بنابراین شــگفتآور نیست که

اطرافشان به سرزمینی دورتر میبرد .آنها با این سرزمین بهعنوان مکانی که

بــر خــاف آنچــه در یهودیــت و مســیحیت مشــاهده میشــود کــه تاریخ

تاریخ نیاکان معنوی جامعه در آن شکل گرفته است آشنا شدهاند .معرفی

عهدینــی بــرای تکویــن ماجراهایــی پرشــور و اســطورهای از تاریخ نجات

قبلۀ اورشــلیم شاهدی آشکار بر این تغییر جغرافیایی است (Neuwirth,

تألیف شــده اســت ،در قرآن هیچ گزارش کاملی پدیدار نمیشود .نمای

 .)Erste Qibla; id., From the sacred mosqueبــا توجــه بــه افزایش عالقه

کلی فراتاریخی از پیدایش اسالم  ،بعدها در سیره ترسیم شد (Sellheim,

به میراث عهدینی شگفتآور نیست که مجموعۀ سورههای دورۀ میانی
ً
و متأخــر مکــی ( 27مورد) ،ظاهرا نمایانگر آیینی عبادی اســت که با یک

)Prophet

یشــود و با بخشــی
بخــش متنــوع (دفاعیهای ،جدلی ،موعظهای) آغاز م 
ً
مرتبــط کــه عمدتــا تأییــد وحــی اســت پایــان میپذیــرد .ایــن بخشهای

متنیت :چکیدهای از تکوین و تطور ارتباطی و ادبی
گونههای سور مکی اولیه
گون ههــای مختلــف تألیــف در دورههــای اولیــۀ مکــی از طیــف بســیار
گستردهای برخوردار است .سورههای مختلف ،طیفی متنوع از مطالبی
بــا یــک مضمــون ماننــد هجو ِصــرف (مســد) ،ســفارش ِصرف بــه پیامبر
(انشــراح) ،گفتــار آخرتــی ِصرف (تیــن ،عادیــات ،قارعه) تــا قطعههایی
بــا دو مضمــون مانند خوشهســوگند (لیــل )13-1 :و بخــش آخرتی (لیل:
 )21-14و متونــی بــا ســه مضمون کــه در دورههای مکی متأخر رایج شــد
ماننــد توصیهها (مدثر ،)10-1 :جــدل (مدثر )48-11 :و تأیید قرآن (مدثر:
 )56-49دارد( .بــرای تقســیمهای ایــن متــون بنگریــد بــهNeuwirth,:
 .)237-Studien, 235ویژگــی بــارز ایــن دســته بــه طــور کلــی ارجاعات
متقابــل چشــمگیر آنهاســت .بــا توجــه بــه اشــارههای صریح و روشــن به
مکان مقدس ،رفتار بشــر در آنجا و زمان مقدس ،ســورهها ماجرایی را به
تصویــر میکشــد که در محلــی عمومی در مکه و به احتمــال زیاد نزدیک
کعبه روی داده اســت .به نظر میرســد مناســک کعبه ،بافت اجتماعی
بســیاری از ســورههای اولیه را تشــکیل میدهــد .کعبه تنهــا محلی برای

ابتدایی و پایانی با آیینهای کلیســا (ســرودهای ابتدایی و پایانی شــامل
درخواســت یاری و تأییدات الهی که کشــیش یا خادم کلیسا میخوانند
و جمعیــت بــا عباراتــی کلیش ـهای آن را تأیید و تکمیل میکند) مقایســه
شــده اســت .محور اصلی در آیینهای عبادی و مشابه آن و محور اصلی
ً
در ســورههای کامال تکوینیافتۀ دورۀ میانی و متأخر مکی را یک یادآوری
عهدینی تشکیل میدهد .در مراسم کلیسا ،این محور قرائت متن کتاب
مقــدس بــه همــراه تأمل در آن اســت و در ســوره ،ایــن محور یک داســتان
اســت که بر چهرههای برجســتۀ عهدینی تکیه دارد .بنابراین پیوســتگی
ی میدهــد،
و انســجام عبــادی جــای خــود را بــه انســجام کتــاب مقدس ـ 
ســورههای متأخـ ِـر پیچید هتــر بــه دو طریق به کتــاب مقدس اشــاره دارند:

خود ســورهها از طریــق روندهای مختلف نوشــتن صــورت میگیرد.
نقــل ِ
وابســتگی ســورهها بــه اصطالحات فنــی یادآورندۀ مربوط به نوشــتن برای
بقــا و مانــدگاری( .بــرای توالی خاص اجــزای منفرد و موضوعــات در این

ترکیبها بنگرید به.)321-Neuwirth, Studien, 318 :

قرائت این ســورهها نیســت ،بلکه مناســک کعبهاوقات خاصی از روز را

گونههای سور مدنی

نیز که جامعه از نظر عبادی محترم میشــمارد معین میکند .از آنجا که

این سخن درست است که در سورههای مکی متأخر ،ترکیب سهبخشی
ً
مشــخص غالبا کمرنگ میشــود؛ زیرا داســتانها بهتدریج جای خود را

این سورهها بدون کمکگرفتن از متنی مکتوب به خاطر سپرده میشود،
ً
بخشهای عمدتا متمایز و مشخص آنها ب ه عنوان ابزاری برای کمک به

بهــا هــم نشــاندهندۀ
شهــای اســتداللی میدهــد .برخــی ترکی 
بــه بخ 

حافظه بسیار کارآمد است.

بســطی ثانویه اســت .البته این پدیده هنوز نیازمند بررســی بیشتر است.
باوجود این هنوز میتوان این ســخن را تأیید کرد که ســورههای دورههای

گونههای سور مکی متأخر
وضعیــت در ســورههای مکــی متأخــر بــ ه نحــوی بنیــادی تغییــر میکند.
میتوان نقطۀ آغازین این تغییر را ســورۀ حجر دانســت که برای نخســتین
بــار به شــکل خاصــی از عبادت که کتاب مقدس نقشــی اساســی در آن
دارد ،اشـ�اره میکنـ�د (�Neuwirth, Vom Rezitationstext; id, Referential

 .)ity and textualityدر ایــن ســورهها اشــاره بــه حــرم مکه بــ ه عنوان عامل
اصلــی وحــدت اجتماعی جای خود را به نمــادی دیگر میدهد .به جای
اشارات ابتدای سورهها به زمانها و مکانهای مقدس ،با یادآوری کتاب
در پوششی از سوگند (یس ،2 :صافات ،3 :ص ،1 :زخرف 2 :و دخان،2:
ق )1 :یــا بــا اشــارات مؤکد به وجود آن (بقره ،2 :یونس ،1 :یوســف ،1:رعد:
 1وغیــره) ،روبــهرو میشــویم .افــزون بــر این پیــام از نظر مکانی ســاختاری

20

میانی و متأخر مکی ترکیبی سهبخشــی دارند .در مدینه نه تنها ســورهها
ترکیب سهبخشــی خود را از دست میدهند ،بلکه الگوهای ترکیب آنها
پیچیدگی و ظرافت کمتری را به نمایش میگذارد .یک گونه را به اجمال
میتــوان ســور خطابی یا موعظهای نامید (ســورههای حــج ،نور ،احزاب،
محمــد ،فتــح ،حدید تا ســورۀ تحریم) .این ســورهها از خطابههایی برای
جامعه تشــکیل شــدهاند و با عباراتی چون «یا ایها الناس» (حج )1:افراد
ً
را مســتقیما مخاطب قرار میدهند .در این ســورهها که گاه (ســورههای
حشر ،صف ،جمعه ،تغابن) بهنحوی تکراری با عبارات تسبیحی -که
ً
شــدیدا یــادآور مزامیر عهدینی اســت -آغاز میشــوند ،پیامبــر («النبی»،
ً
احزاب )6 :دیگر تنها در نقش یک پیامآور ظاهر نمیشود ،بلکه شخصا
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