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شكل و ساختار قرآن شكل و ساختار قرآن   
    

نويسنده  : آنجلي كا نيوورث   
ترجمه و نقد  : دكتر محمد جواد اسكندرلو  

عضو هيئت علمي مركز جهاني علوم اسالمي  
 
چكيده :  

مقاله  » شكل و ساختار قرآن «:  
) Form and structure of the Quran  (

در جلد دوم دائر ة اليدن المعارف قرآن   
به چاپ رسيده است .  

نگارندة م قاله، آنجليكا نيوورث 1 
) Angelika Neuwirth  ( در آغاز، 

تامالتي مقدماتي دربارة تنظيم قرآن و 
رسميت يافتن آن با عنوان  » براهين دو 

وجهي روش شناختي » « ارائه نموده و به 
دو موضع به ظاهر ناسازگار در پژوهش 

                                                      
پست الكترونيك 1 :  
 angelikaneuwirth@hotmail.com  

 

قرآني قديم و معاصر اشاره كرده است  .
سپس موضوعات مهمي از قبيل 

» رسمي ت و مسئله سوره به عنوان واحد 
قرآني «  ، » نتايج روش شناختي «  ، » ويژگي 

ادبي، سبك شناسي و زبان شناسي 
قرآن «  ، » طبقه بندي دوره هاي وحي 
قرآني «  ، » جس ع و ساختارهاي  آيه به 

عنوان معياري براي تاريخ گذاري 
نسبي «  ، » تقسيم هاي فرعي ميان طبقات  

آيه «  ، » عبارات موزون «  ، » عناصر 
ساختاري » سوره  ، » سوگندها «  ، » آيات 
معادشناسي «  ، » آيات تكويني «  ،

» داستانهاي عذاب «  ، » مجادله ها  «  ،
» احتجاجهاي ديني «  ، » آيات االحكام «  ،



12 

 

 

رآن
ر ق
ختا
 سا
ل و
شك

   
 

» انواع سوره هاي مكي  « و  » انواع سوره 
هاي مدني  « را به تفصيل مورد بحث و 

بررسي قرار داده است .  
در ادامه ناقد به نقل و نقد مهم ترين  

اظهارات وي پرد اخته و مسئله جمع 
قرآن در عصر پيامبر ) ) ص را تقويت، 

طبقه بندي آيات را نقد كرده و تشبيه  
قرآن به سخنان كاهنان را خطا خوانده 

است .  
واژگان كليدي : شكل، ساختار، تنظيم،  

رسميت يافتن، سبك شناسي، آيه ، 
سوره، قرآن و آنجليكا نيوورث .  

زندگي نامه آنجلي كانيوورث  :  
پروفسور ، اس تاد مركز پژوهش هاي 

عربي و سامي دانشگاه آزاد برلين  .
تحصيل و پژوهش در زبان عربي و 

زبان شناسي كالسيك سامي در دانشگاه -
هاي برلين، تهران، قدس، مونيخ و  . ...

كارشناسي ارشد  : 1970  . دكتراي PH.D  :
1972  . دكتراي   phil.habil  1977  .

داراي  مناصب مختلف علمي در 
دانشگاه هاي اردن  ) 83 - 1977 (  ،

مونيخ ) 1984 (  ، ه امبرگ  ) 91 - 1984 (  ،
عين شمس قاهره  ) 89 - 1988  ( و  . ...  

 

داراي كتاب و مقاالت متعدد به زبان 
آلماني و انگليسي در مورد قرآن و زبان 

و ادب 1  .  
ترجمه مقاله :  

 هرگونه ارزيابي شكل و ساختار 
قرآن به موضع پژوهشگر نسبت به جمع 

و رسميت يافتن مصاحف قرآن  بستگي 
دارد  .ر( ك  : مدخلهاي  » جمع قرآن « ؛ 

» مصاحف قرآن  « و موتسكي، كتاب 
» جمع « .(  

براساس سنّت اسالمي حاكم، نسخة 
نهايي معتبر قرآن مرهون جمع و تدويني 
است كه توسط كميتة برگزيده از سوي 

عثمان بن عفان صورت گرفته  . اين مطلب، 
پذيرفته شده است كه پيدايش اين مصحف 

ترتيبي را برا ي سوره هامعين مي  سازد كه  
تا آن زمان تثبيت نشده بود ) . 1(  

همچنين در بسياري از موارد، آياتي 
را درج نموده است كه از موقعيتي 
خاص به درون سياقهايي كامالٌ جديد 

انتقال يافته اند  ) . 2  ( البته كميتة مزبور، با 
صداقت مطالبي را به متن قرآن پيوند 

مي دهد كه اعتبار آنها از   طريق سنت 
                                                      

1. : منبع          - http://www.geschkult.fu  
mitarbe / arabistik / semiarab / e/ de . berlin

/ iter  html . index / neuwirth / professoren   
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مكتوب يا شفاهي موثق تأييد شده است 
) بنگريد به  : مدخل  » نقل شفاهي «  ( و 

مصاحف كامل مربوط به آيات وحياني 
قرآن كه در آن زمان موجود بود، را مورد 

مالحظه و بررسي قرار داده اند  . بنابراين 
اقدام كميته، به لحاظ سنتي به عنوان 
عمل جمع معين شده است؛ عملي كه 

بر اساس  تصور مسئول آن، يعني عثمان 
به صورت كامل انجام گرفت  . عثمان 

طبق گزارش، با چشم پوشي از اِعمال 
برخي مالحظات زبان شناختي، كار 
ديگري غير از گرد آوري همه قسمتهاي 
موجود قرآن، بر گرد آورندگان آن 

تكليف نكرد ) . 3(  
در عين حال، با تثبيت متن صامت 

عثماني، يك روند قطعي در  ارتباط با 
ساختار آن تنظيم شده بود كه موجب 
پيدايش تحولي جنجال بر انگيز شد، 
يعني تدوين پيوستي آيات كه با تسامح 
و قالب بندي نشده تركيب يافتند و 
پيامها و ارتباطات از هم گسيخته شدند ـ 
بنابراين ويژگي سوره هاي بلند مدني ـ 
با ساختارهاي تركيبي چند موضوعه و 

ذهني كه  به گونه اي فني قطعاتي را 
تغيير داده بودند كه سوره هايي كوتاه و 

متوسط را تشكيل مي داد و منجر به  

پيدايش مجموعه ناهماهنگ شد؛ واقعيتي 
كه پيامدهاي خاصي را به دنبال خود 

آفريد  . زماني كه اين عناصر با هم 
آميخته شدند تا مجموعه اي منسجم و 

جامع به نام مصحف را پديد آور ند، آنها 
نسبت به ويژگي آئين ديني و سياق 
ارتباطي خود در پيدايش جامعه، بي 

طرف شدند .  
واحدهاي متن قرآني كه از قبل معين 
شده و با ابزار و عواملي معتبر چون 
بيانات كلي واقع شده در ابتداي 

سوره هاو نشانه هاي خاتمه سوره ها،  
تشخيص پذير بودند، از رهگذر فرايند  
جمع وبا ع نوان  » سوره  « مطرح گرديدند  .

البته آنها ميزان قابل توجهي از اهميت 
خود را از دست دادند، زيرا در همان 
مصحف، واحدهاي ديگري نيز با عنوان 

» سوره ها  « پديد آمد كه آيات تشكيل 
دهندة آنها يك ساختار ادبي منسجم را 
تشكيل نداده بودند و از اين رو، اين ادعا 

كه آن سوره هابه لح  اظ ساختاري از 
تركيبي منظم پديد آمده اند، را بي اعتبار 

مي ساختند   . سرانجام ، سوره هايي كه به 
سادگي تركيب يافته بودند، ديگر به 
عنوان واحدهاي ادبي مكمل هم كه 
رسانندة پيام خود و نشانگر مراحل 
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خاص يك فرايند ارتباطي باشند، شمرده 
نشدند .  

برعكس، زماني همه فرازهايي كه  در 
رده اي يكسان قرار گرفته بودند، متنهايي 
به صورت تصادفي برگزيده شدند كه 

مي توانستند از سياق سوره هاي خود  
استخراج شده و به عنوان تبيين كنندة 

متن هاي ديگر كه به گونه تصادفي  
انتخاب شده بودند، به كار بروند  .
بنابراين، آيات به حسب واقع بدون تكيه 

به سياق و فارغ  از اين نزاع گرديدند كه 
به آنها براساس واحدهاي اصلي خود، 

ويژگي درون محوري بدهد  . واحدهاي 
متني معتبر، تركيب ادبي خود را از دست 
دادند و به خاطر اينكه به جاي يكديگر 

تكرار مي شدند، مي  توانستند با هم  
مخلوط گردند  . بنابراين قرآن، با رسميت 

يافتن نهايي خود، از حالت  تاريخ گذاري 
خارج گرديد وبه جاي اينكه فرايند 
ظهور پي در پي  آن در متن قرآن آشكار 
گردد، ابدي بودن پيام آن و بررسي شدن 

فارغ از زمان، ويژگي آن شد  . اين 
ويژگي، فهم قرآن را كامالً به سيره 
وابسته كرده بود؛ مجموعه اي كه گرچه 
به گونه اي جدا نقل شده و مدون 

گرديده بود ، ولي از همان اوايل توسط 

خوانندگان وشنوندگانش به هم پيوند 
مي خوردند   . سنت نبوي در پيدايش فرا 

تاريخي خود مبتني بر احاديث كتاب 
مقدس، جايگاهي يافت كه تاريخ درون 
قرآني بايد به گونه صحيح احراز نمايد، 
يعني تاريخ در هر حال، ادله و شواهد 

تاريخ گذاري را مربوط به فرا يند 
ارتباطات اجتماعي و آيين ديني كه شكل 

مشخص درون قرآني را مي گرفت و در  
ساختار سوره ها منعكس مي  شد، پراكنده  

مي سازد  ) . 4  ( تحقيقات ادبي بيشتر نسبت 
به ساختار جزئي قرآن كه بتواند 
ويژگيهاي يافتني آن تاريخ را نمايان 
سازد، در حيطة آرزوي صرف، باقي 

مانده است .  
اين م قاله به بررسي زبان و سبك 

قرآن به صورت عام خواهد پرداخت 
.ر( ك، به  : مدخلهاي  » زبان قرآن « ؛ 
» ادبيات قرآن « ؛  » فصاحت قرآن «  ( و بر 

همين اساس، نوع ادبي خاصي كه در 
قرآن تمركز يافته است، براساس شكل و 

محتوا ارزيابي خواهد شد  . ارائه چنين 
دريافتي از قالبهاي ساختار سوره ها،  گام 

مقدماتي سودمندي در جهت ارزيابي 
ادبي قرآن است، گرچه به سختي هر يك 
از خود قالبها به عنوان يك ارتباط خود 
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بسنده يعني يك سورة كامل پديدار 
مي گردد، بلكه آنها در مجموعه اي  

مركب آميخته شده اند و از اين رو، به 
قدر كافي درك مي شوند و اين گونه  

درك بايد در سياق گس ترده تر آنها 
نگريسته شود  . بنابراين چنين بحثي متن 

محوري است، يعني تراكيب مختلف 
قالبهاي فردي ارائه شده در سوره هاي 

خاص را مورد بررسي قرار مي دهد  .  
در چنين شرايطي، قرآن هرگز به 
عنوان يك مجموعه ابتدايي ادبي كه 
هدفش انتقال اطالعات به خوانندگان 

خود يا فراهم آوردن  آموزه هاي مجدد 
بود، تصور نشده است  .ر( ك، به  : مدخل 

» تاريخ و قرآن «( ؛ بلكه خود را تا مرحله 
انتشار نهايي اش به عنوان فرايند مستمر 
تأويل گرايي آشكار نموده و به طور 
همزمان شرايط خوانندگان خود را در 

راستاي پيام معين مي سازد   .ر( ك، به  :
مدخل هاي  » اخالق و قرآن «  ، » كال م و 

قرآن «  .( بنابراين مجموعه ادبي 
سوره هااساساً واحدهاي مربوط به آئين  

ديني را مي سازد كه چندان زياد از طريق  
رشد متن محوري آن مجموعه و به 
عنوان فرايند آئين ديني يا ارتباطي به 
وجود نيامده اند تا در پيدايش جامعه 

اسالمي تجلي كرده باشند  . بنابراين 
» تاريخ  « آنها مي تواند صرفاً با در نظر  

گرفتن دقيق فرايند انتقال پيام تغيير يابد، 
يعني از رهگذر بررسي تغييرات پي در 
پي در فنون ارتباطات و اشاره به 
چارچوب اجرايي بر حسب مكان و 
مدافعان مربوط، آنچنان كه در فرازهاي 

درون محوري قرآن ارائه مي شود   . تنها 
چنين تلخيص ادبي و ارتباطي،  يعني 

رشد و تحول آئين ديني، است كه ما را 
در پي گرفتن فرايند رسمي كه سرانجام 
به فراهم آمدن مجموعه اي كه امروزه در 

دست داريم، توانا مي سازد  .  
طبقه بندي دوره اي وحي قرآني  

در مقابل ديدگاهي كه ذكر شد، از 
طريق تحليل ريز ـ ساختاري ، 
ساختارهايي كه آشكارا تشخيص پذير 

هستند، تحت يك سطح قرار مي گيرند   .
اين ساختارها نشانگر تحولي  تاريخي اند   .

در واقع، مالحظاتي در باب سبك و 
ساختار كه با تأمالت موضوعي و 
محتوايي تكميل گرديد، توسط عالمان 

غربي استنتاج شده اند  ) وايل، پژوهش 
نقدي ـ تاريخي؛ نولد كه ، تاريخ قرآن 

] كه از سوي بالشر نيز ت كرار گرديد، 
Coran   le ؛ همان، تاريخگذاري [  ( و 
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معرّف تقسيم قرآن به سه بخش فرعي 
دوران مكه و يك بخش دوران مدينه اند  

و تمايز بيشتري را ميان واحدهاي متن 
مكي و مدني كه قبالً از سوي 
پژوهشهاي سنّتي اسالمي انجام گرفته 

بود، ارائه مي دهند   . گرچه فرضيه اي كه 
مربوط به  » رش د تاريخي در كار ميان 

بخشهاي مختلف است، يعني مالحظات 
موضوع شناختي و سبك شناسي 

مي تواند به نتايج تاريخي ترجمه شود   «
مورد اعتراض واقع شد، در عين حال 
شايان ذكر است كه تحوالت سبك 
شناسي در هر منبعي، كه زماني رخ داده 

است، نقض پذير شمرده نمي شود   . چون 
كه طبقه بندي ن ولدكه هنوز به عنوان 

فرضيه مؤثر و سودمند بشمار مي رود،  
شايستگي آن را دارد كه مالحظات او 

مورد بررسي دقيق تري واقع شود ) . 5(  
» نيوورث  « در كتاب  » بررسي  «

) Studien  ( به عنوان يك گام نخست در 
اين مسير تالش نمود تا مبنايي انتقادي 
براي تعيين ساختارهاي آيه با بررسي 

دقيق  تقسيمات آيه بر اساس  » مصحف 
معتبر حفصه  « و مشورت در زمينه 

موضوعات سنّتي ديگر ايجاد نمايد  .
پروژه هايي مهم به منظور رسيدن  به  

نظام دوره اي كردن وحيهاي قرآني 
پيشنهاد گرديد كه از يك تحقيق جامع 
مسجع قرآني آغاز شوند تا به بررسي 
ساختار پاراگراف مربوط به واحدهاي 

معنا .ر( شناختي گوناگون بپردازد  ك، به  :
مدخل، نثر مسجع .(  

سجع ها و ساختارهاي آيه به عنوان  
معياري تاريخ گذاري نسبي   

 ساختار منظوم قرآن از طريق 
پسوندهاي سجعي پاياني آيات مشخص 

مي گردد  .  
خالصه اي از تمام سجعهايي كه در 
قرآن نمايان شده اند، به ما اجازه خواهد 

داد ترتيب سج عها را معين كنيم و به 
بررسي رابطه آنها با طبقات منسجم معنا 

شناسايي آيات بپردازيم  . چنين طبقه بندي  
توسط  » نيوورث  « در كتاب  » بررسي  «

براي وحيهاي مكي قرآن اعمال شده 
است  . در آنجا تفاوتي مهم ميان سوره 

هاي طبقه بندي شدة اوايل مكه  ) كه 
اواخر آنها از حدود هشتاد نوع سجع  

تشكيل شده  ( و سوره هاي مياني مكه 
) متشكل از هفتاد نوع پسوندهاي مسجع  (

و سوره هاي اواخر مكه  ) داراي پنج نوع 
پسوند مسجع  ( ذكر شده است، البته 

اختالف سجعها مربوط به سبك در 
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مقياسي وسيع مي باشد؛ سوره هايي كه  
نوعاً قديمي ترين سوره هابشمار  

مي روند، يعني آنها كه نمايان  گر سجع به 
صورت نثر مسجع و داراي احساسي 
شديد هستند، از آيات يك بخشي 
تركيب يافته اند كه هر كدام مشتمل بر 

يك نقطه  ) نشانه هجاء  ( هستند، مانند 
آيات  8 9 و  :  سورة معارج » يوم تَكُونُ 

السماء كَالْمهلِ وتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ  «
سبك وحي هايي كه تركيب طو  الني تر 

دارند، پيچيده تر از آن است كه در 
عبارات سجع كوتاه جاي گيرند، معموالً 

ساختار دو بخشي  ) دو هجايي  ( را نشان 
مي دهند، مانند آية   42 :  سورة قمر » كَذَّبوا 

بĤِياتِنَا كُلِّها فَأَخَذْنَاهم أَخْذَ عزِيزٍ مقْتَدِرٍ  « يا 
حتي آية چند بخشي مانند آية  102  

سورة :  صافات » فَلَما بلَغَ معه  السعي قَالَ 
يا بنَي إِنِّي أَرى   كحنَامِ أَنِّي أَذْبفِي الْم 

فَانظُرْ ماذَا تَرَى  قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمرُ  
ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه مِنَ الصابِرِينَ «.  

طول نسبي آيات نبايد صرفاً به خاطر 
اي نكه مقيد به يك محتواي پيچيده تر يا 

داراي پيچيدگي كمتر است ، ناديده 
گرفته شود، بلكه انتقال از يك سخن 
مسجع به سخني كه معموالً روان تر 
است، گرچه هنوز واجد صبغة رقيقي از 

نظم است، گواهي مي دهد كه از يك  
سنّت رايج پيش از اسالم  .ر( ك، به  :

مدخل، عصر جاهليت  ( به طرح ا دبي 
نوين انتقال يافته كه ممكن است به 
عنوان تحول قرآني معتبري لحاظ شود 
كه نشان دهندة مرحلة جديدي در تاريخ 

زبان ادبيات عرب است ) . 6(  

فرآيند رسميت يافتن و نقلي و شنيداري  

قرآن به رغم ريشه يابي نخستين 
كاربرد و وجه تسميه اش  ) گفته اند از  

واژة  » قرياناي  « سرياني گرفت ه شده و به 
معناي قطعه اي است كه در مجالس  

تالوت مي گردد   ( بسيار بعيد تر از آن 
است كه به لحاظ مفاد و محتوا به عنوان 
يك كار ادبي دانسته شود و فرض گردد 

كه محمد  ) ) ص ـ آن را تأليف نموده 
است ) . 7  ( چنانكه از تمام نقدهايي كه 

عليه آن ايراد شده ـ مبني براينكه قواعد 
ادب ي خاص را رعايت نكرده است ـ 

ظاهر مي گردد؛ چرا كه براساس مقتضاي  
متن اصيل كه در پژوهشهاي نقدي ـ 
تاريخي رايج بوده است، سخن قرآن 
معموالً طبق معيار تأليفات مكتوب مورد 
بررسي قرار گرفته است؛ بي آنكه 
ارتباطي با مصاديق شفاهي آن داشته 

باشد .  
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اين ديدگاه از سوي آخرين پژ وهشها 
مخدوش گرديده است، مبني بر اينكه 

اقتضاي  » معناي اصيل  « اين است كه 
برداشتي از سياق فرهنگي ـ اجتماعي 
قرآن جايگزين آن گردد كه متناسب با 

ضرورت تفسيري باشد  ) مارتين ، فهم 
قرآن  .( » دني  « ) تفسير و تالوت، ص  91  (

از بي توجهي به  » ابعاد ديني ـ تالوتي 
قرآن  « انتقاد نمود ه و  » گراهام  « ) در كتاب 

» ماوراء «  : Beyond ، ص  80  ( نسبت به 
» نقل شفاهي ذاتي و ثابت قرآن به عنوان 

كتاب وحياني و معتبر  « تأكيد ورزيده 
است .  
» تركيب شفاهي  « نظير آنچه در مورد 

شعر عربي قديم مورد ادعاي  » زوئتلر  «
) نقل شفاهي  ( و  » مونروئي  « ) تركيب 

شفاهي  ( بر اساس نظرية  » ام  . پري  « كه در 
سال  ـ2 1930 « ارائه گرديد و  لرد  « نيز از 

آن پيروي نمود  ) در كتاب  » خوانندة 
افسانه ها «  ( قرار گرفته است، گرچه نمي 

تواند به طور مستقيم در مورد قرآن 
اعمال گردد، در عين حال به بحث و 

مناظره نياز دارد  . طبق گفتة  » پري  « و 
» لرد  « ويژگي  » شعر شفاهي  « اين است كه 

با تأل يف و هنگام پديد آمدنش به عنوان 
پروژه اي كه از قاموس عباراتي قاعده دار  

مستند سازي شده است، مطرح مي گردد   .
در پاره اي از موارد، اين پروژه مي تواند  

در مورد قرآن اعمال گردد، اما به 
دشواري مي توان آن را دربارة بخش  

عمدة مجموعة قرآن اثبات نمود  . بسياري 
از سوره هاي  اوليه  ) مانند مزمل و مدثر  (

كه مطمئناً بدون مستند مكتوب، تأليف 
يافته بودند، در اصالت خود به جاي 
مطالب عمومي، مبتني بر عبادت 

شبانه اند   . سوره هاي متأخر  ) از دوران 
سورة رحمان به بعد، ر . ك، به  : » وات ـ 

بل « ، درآمدي بر قرآن؛  » نولد كه « ، تاريخ 
قرآن  ( مركب از آيات چند بخ اند و  شي

شكل منظوم اندكي دارند، بنابراين فاقد 
ابزارهاي فني ـ ذهني اند، به شدت نياز  

به تثبيت فوري كتبي دارند  . شايان ذكر 
است ، گرچه تمايز بين دو دورة مجزا 

براي انواع وحي قرآني  ) مرحلة قرآن و 
مرحلة كتاب  ( در پژوهش قرآني نقدي ـ 

تاريخي در مجموع پذيرفته شده است 
و( ات ـ بل، درآمدي بر قرآن؛ ناجل، 

درك قرآن؛ را بين سون، ساختار ( ، تبيين 
ذاتي مضاعف متن قرآن هرگز تحت نظر 
محتويات آن براي فرايند رسمي، آشكار 

نشده است، به طور خالصه مي توان  
گفت اشاره مستقيم يا غير مستقيم به 
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اعتقاد نسبت به كتاب مي تواند به عنوان  
راهنماي معتبري هن گام پيگيري فرايند 

دامنه دار رسميت يافتن در پيدايش قرآن 
ارائه گردد .  

سوگند و انواع آن  ) بخشهاي ابتدايي و 
درون متني (  

از ميان چهل و سه سوره اي كه 
نولدكه آنها را منسوب به دوران اوايل 
مكه دانسته است، هفده سوره با سوگند 

معرفي مي شوند   . در هشت مورد، 
سوگندها در درون  سوره هاقرار دارند   . دو 

نوع از شكلهاي سوگند مي توانند از هم  
متمايز شوند :  

يك دسته از آنها با  » واو  « قسم معرفي 
شده اند  ) پانزده بار در بخشهاي ابتدايي، 

سه بار در وسط سوره ها  ( و دستة ديگر 
با تعبير  » ال أقسم برب  « ارائه مي گردند  

) دوبار در بخشهاي ابتدايي و پنج بار در 
درون سوره ها  .(  

اهميت ويژة بخشهاي آغازين سوره 
هاي قرآن براي تأليف كاملشان در هيچ 
سطح منقحي بحث و بررسي نشده 

است   . در عين حال مالحظاتي دربارة 
آغاز سوره هاتا سرحد فرضياتي كامل در  

زمينة ويژگي خاص نبوت حضرت 
محمد انجام گرفته است  .ر( ك، به  :

مدخل،  » انبياء و نبوت «(،  يعني سوره 
هاي اوليه رابطة نزديكي با سخنان 

كاهنان پيش از اسالم نشان مي دهد و  
ممكن است حتي معتبر ترين دليل براي 
خود سخنان كاهنان در نظر گرفته شود 

.ر( ك، به  : نقل شفاهي و نگارشها در 
عربستان .(  

اينك، نمونه هايي كه از سخنان 
كاهنان ـ كه در منابع اسالمي اوليه نقل 

ش ده اند ـ همواره به صورت مطمئن 
معتبر نبوده و در بارة شكل ادبي آنها 

مطالعه و بررسي نشده است  . بنابراين 
نظرياتي دربارة رابطة  آنها با سخن قرآن، 
هنوز بدون مبناي روش شناختي 

مي باشد   . نيوورث  ) كتاب  » محمد از نظر 
تاريخ «  ( مالحظاتي ابتدايي دربارة رابطة 

سخن كاهن و سوره هاي اوليه اظهار  
داشته است، حال آنكه سوگندها هنوز 
واجد آثاري از پيمانهايي است كه به 

طور مشروع منعقد شده اند   .ر( ك، به  :
مدخل  : » سوگندها و وعده ها «  .( اين 

گونه پيمانها در قرآن معموالً در سياقي 
مربوط به اظهارات جدي كه نام خدا را 

به عنوان شاهد بر درستي مدعا مي برد  ند 
به طور پراكنده يافت مي شود   .

سوگندهايي كه در سوره هاي اوايل مكه 



20 

 

 

رآن
ر ق
ختا
 سا
ل و
شك

   
 

به كار رفته اند كامالً از مفاد قانوني 
تهي اند، ولي تشكيل دهنده دسته هايي از  

سوگند مي باشند كه به عنوان ابزار ادبي  
محض مطرح مي شوند   . انواع سوگندها 

را مي توان در اقسام ذيل ارائه نمود  :  
الف  . دست ه اي كه داراي نوع  » والفاعالت  «
است :  

سورة صافات، آيات يكم تا سوم ؛ 
سورة ذاريات، آيات يكم تا چهارم؛ 
سورة مرسالت، آيات يكم تا چهارم؛ 
سورة نازعات ، آيات يكم تا پنجم و 
ششم تا چهاردهم؛ سورة عاديات، آيات 

يكم تا پنجم .  
اين سوگندها نام اشيايي را كه به آنها 

اشاره مي ك  نند، آشكارا ذكر نمي كنند،  
بلكه آن ها را به عنوان اينكه در حركات  

متوالي گوناگون در حال حركت هستند، 
توصيف مي نمايد، اينها از سوي مفسران  

مسلمان و عالمان غربي پيچيده ترين 
سوگندها بشمار مي روند  .  

 دسته اي از سوگندها كه به اماكن  .ب
مقدس و زيادي مخلوقات اشاره دارن :د  

سورة طور، آيات اول تا ششم؛ سورة 
بلد، آيات اول تا سوم؛ سورة تين، آيات 

يكم تا سوم .  

اماكن مذكور به تجليات خاص الهي 
اشاره دارند و در نتيجه به عنوان 

الگوهايي از هدايت الهي به كار مي روند   .
يگانه محلي كه پيوسته ذكر مي گردد مكه  

است؛ كه در سورة بلد يك بار و در 
س ورة طور و تين دوبار همراه به كوه 

سينا به عنوان دومين مكان مقدس ذكر 
گرديده است   . در تمام اين سوگندهاي 

سه گانه يك انسجام معنايي مشخصي 
ميان شكل سوگند و آيه اي كه به دنبال 

آن آمده است، وجود ندارد  . در نتيجه 
پيش بيني و انتظار راه حلي براي معماي 

مذكور در آيه به ت أخير مي افتد تا در  
پايان آيه آشكار مي گردد كه پيامهاي  

الهي گزارشي دربارة روز رستاخيز را 
ضروري مي سازند  .  

.ج  سوگندهاي مربوط به پديده 
هاي كيهاني و زمان مهم مربوط به آئين 

ديني درشب و روز :  
.ر( ك، به  : مدخل هاي   » روز، زمان ها   «

و  » روز و شب «  ( در آغاز تعدادي از 
سوره ه  ا به كار رفته اند   : سورة بروج، 

آيات اول تا سوم؛ سورة طارق، آيات 
اول تا سوم؛ سورة فجر، آيات اول تا 
چهارم؛ سورة شمس، آيات اول تا هفتم؛ 
سورة ليل، آيات اول تا سوم؛ سورة 
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ضحي، آيات اول و دوم؛ و در درون 
سوره هاي ذاريات، آيات هفتم تا نهم؛ و  

طارق، آيات يازدهم و دواز دهم .  
آنچه طبقه بندي سوره هارا با معرفي  

انواع سوگندهايشان توجيه مي كند،  
چندان مربوط به مالحظة چنين 
ويژگيهاي روشني به صورت موضوعات 
متداول يا الگوهاي مركب از قواي 

محركه حاكم بر اين سوره ها نيست   . در 
ارتباط با شكل، اين ويژگي خاص ناشي 

از انباشته شدن عبارات متواز ي در بخش 
آغازين است كه وزن آنها را مشخص 

مي سازد   . به لحاظ ساختاري، مبتني بر 
پيش بيني يك راهكار براي معمايي 
است كه در اذهان شنوندگان با انباشته 

شدن عناصر استعاري مطرح مي شود؛  
معمايي كه فوراً براي آنان قابل درك يا 

موجه نمي شود   . اين تحرك دروني سورة 
كامل است ك ه توسط انواع سوگندها به 

وجود مي آيد و ويژگي مهم اين دسته از  
وحي بشمار مي رود  .  

در مورد دستة  ) الف  ( يعني وزن 
» فاعالت « ، پيش بيني شرحي بر ايده هايي  

كه در اين نوع سوگند از طريق الگوهاي 
شناخته شدة مادي آنها به شيوة استعاري 

نادرست ارائه مي شود، صرفاً در پايان يا  

ق سمت مهم آغازين سوره تحقق مي يابد   .
فاجعه اي كه به گونه استعاري مطرح  

شده، زوال خلقت هنگام قيامت است .  
در مورد سوگند هايي كه به دستة  

) ) ب اشاره دارند، الگوهاي آفرينش و 
هدايت، پيش بيني ايده هاي قضاوت  

.ر( ك، به  : مدخل،  » قضاوت نهايي «  ( و 
گزارش به شيوه اي مشابه صورت  

م پذيرد و اين حالت صرفاً در پايان  ي
سوره يا باز در اواخر بخش مهم آغازين 

سوره يافت مي شود  .  
سوره هايي كه با انواع قسم آغاز 

شده است و به دستة  ) ج  ( يعني 
پديده هايي كيهاني و اوقاتي از شب و  

روز كه به لحاظ آئين ديني مهم هستند، 
مربوط مي شوند، به حسب ترتيب، نوعي  

از سا ختار متفاوت پيش بيني را نشان  
مي دهند   . در واقع آنها از طريق امور ديني 

) يا دعايي  ( كه در سراسر سورة كامل به 
گونه رسا و برجسته باقي مي مانند،  

تشخص مي يابند  .  
آيات تكويني  

چند توصيف دربارة زيست شناسي، 
نباتات فراوان، جانوران، مسكني مناسب 

براي افراد بشر، منابع طبيع ي در اختيار 
آنان، و نظاير آن در قالب درخواستهايي 
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متعدد مطرح شده اند   .ر( ك، به مدخل  :
» كيهان شناسي «  ( تا موجب اذعان سبب 

سازي الهي و پذيرش قدرت پروردگار 
شوند، زيرا همه اين خيرات و نعمتها 

آياتي اند كه حامل پيامي مخصوص  
مي باشند   . اگر اينها بخوبي درك شوند، 

مستلزم ش كر گذاري خواهند بود  .ر( ك، 
به مدخل  : » سپاس و كفران «  ( و انسان را 

تسليم مشيت الهي مي كنند   ) گراهام، 
كتاب  » باد «  .( درك طبيعت كه در شعر 

قبل از اسالم گام نخست براي دفاع 
دليرانه در برابر خشونت دشمن بود 

.ر( ك، به مدخل  : » جغرافي «  ( تا اواسط 
دوران مكه در قالب تصويري از يك  

مسكن كامالً سامان يافته اي بروز يافته  
است كه رفاه آدمي را فراهم آورده و 
موجب آگاهي او به تعلق به آنجا 

مي شود   .ر( ك، به مدخلهاي  : » جهان 
طبيعت و قرآن « ؛  » نشانه شناسي و 
طبيعت در قرآن «  .( فرازهايي از آ يات 

گسترده داراي مفهومي اكيد با تعيين 
صريح نشانه هاي تكويني آنها، تا قبل از  

دوران دوم مكه به كار نرفته اند؛ گرچه  
آنها به صورت پيش درآمدي براي 

شمارش نعمتهاي الهي قرار گرفته اند،  
مانند كاربرد آنها در اين آيات  : سورة 

انسان، آيات  6 16 تا  ؛ سورة مرسالت ، 
آيات  25 تا   27 ؛ سورة نازعات، آيات  27  

تا  32 ؛ سورة عبس، آيات  24 32 تا  ؛ سورة 
انفطار، آيات  6 8 تا  ؛ سورة غاشيه، آيات 

17 20 تا  ؛ سورة بلد، آيات  8 10 تا  .  
آيات تكويني قرآن در حالي كه 
يادآور تصويري از مزامير است، تغيير 
روز افزوني در مثالهايي دربارة دركي از 

طبيعت را تبيين مي كند   . آنها به زودي به 
صورت فهرستي انباشته در مي آيند  :  

سورة حجر، آيات  16 25 تا  ؛ سورة 
فرقان،  45 50 تا  ؛ سورة يس، آيات  33  تا 

47 ؛ سورة ق، آيات  6 11 تا  ؛ سورة 
ابراهيم، آيات  32 34 تا  ؛ سورة فاطر، 

آيات  9 14 تا  و  27 28 تا   ؛ سورة غافر، 
آيات  61 66 تا  ؛ سورة فصلت، آيات  37  

تا  40 ؛ سورة شوري، آيات  28 35 تا   و 
سورة جاثيه، آيات  12 15 تا  .  

گرچه آيات تكويني در ساختار 
استداللي و مجادله اي به كار رفته  اند  

) سورة أنبياء، آيات  30 33 تا   : » أولم ير « ؛ 
سورة نبأ، آية  6  : » ألم نجعل ... « ؛ سورة 
نازعات، آيات  27 33 تا   : » ءأنتم أشد 

خلقاً أم السماء بنين ها ... « ؛ سورة غاشيه، 
آية  17  : » أفال ينظرون ... . « ؛ ر . ك، به 
مدخل  : » زبان جدلي و مجادله آميز «(  ،
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ولي كاربرد آنها در آيات سرود گونه 
) منظوم  ( بيشتر است .  

 
آيات تكويني تاريخي  : داستان هاي عذاب   

داستانهاي كوتاه تهاجم به مكه 
) سورة فيل .ر(؛) ك، به مدخلهاي  : » أبرهه «  ،
» أصحاب فيل «( ؛ قصة ثمود  ) سورة 

شمس،  11 15 تا  ( ؛ داستان فرعون و 
موسي  ) سورة نازعات، آيات  15 26 تا   (

يا مجموعة داستانهايي نظير آنچه در 
سورة ذاريات آمده است، از قبيل ابراهيم 

و لوط  ) سورة ذاريات، آيات  34 37 تا  (  ،
موسي و فرعون  ) سورة ذاريات، آيات 

38 40 تا  ( ، قصه عاد  ) سورة ذاريات،  
آيات  41 42 تا  ( ، داستان ثمود  ) سورة 

ذاريات  43 44 تا  ( ، نوح  ) سورة ذاريات، 
آية  46  ( يا ارجاع به داستانها  ) سوره هاي 

ذاريات، نجم، حاقه، مزمل، بروج و 
فجر   ( كه از نخستين سوره ها به بعد  

واقع شده است  . داستانهاي مفصل تر با  
بياني كلي آغاز مي شوند كه از آيات  

طبيعي شناخت ه مي گردند   : ألم تر ... ، سپس 
با تعبير  » واذ  « ) فعل ... ( ، يعني فرض بر 

اين است كه آنها براي مخاطبان، شناخته 
شده اند   . شايان ذكر است كه داستان هاي  
مفصل تر كه در اوايل مكه مطرح شده  اند،  

به نيمه هاي يكساني تقسيم گشته  اند   . از 
اين رو، ساختار هاي متناسبي را فراهم  

مي آو  رند  ) مانند سورة نازعات، آيات  15  
تا  26 ، آيات شش تايي، سورة ذاريات ، 

آيات  24 37 تا  ، آيات هفت تايي؛ و 
سورة قلم، آيات  17 34 تا  ، آيات نه   

تايي  ( اين حالت در مورد قصه هاي  
بعدي نيز به صورت يك قاعده باقي 

مي ماند   . قصه ها به گونه  اي موفقيت آميز  
به داستانهاي عذاب يا ك يفر راه يافته و 

اثبات مي كنند كه عدل الهي در تاريخ  
حاكم بوده است و به مظلومان پاداش 
رستگاري داده شده و متجاوزان و كافران 

محكوم به فنا شده اند   ) 9  ( در عين حال، 
قصه هايي كه در شبه جزيرة عربستان  

اتفاق افتاده است مي تواند به عنوان  
تفسير دوباره عقايد پيشينيان در  آن اماكن 

متروكه تلقي گردد؛ اماكن متروكه اي كه  
ناشي از جريانات طبيعي مقدر نبودند، 
بلكه معلول تعادل نسبي ـ كه آن را به 

قدرت الهي ربط داده اند ـ بين كارهاي  
بشر و رفاه و خوشي انسان دانسته شده 

است  . اماكن بياباني مفهوم خاصي 
مي يابند و پيام الهي را سر مي  دهند  .  
د يدگاه غالب اين است كه 
داستان هاي عذاب كه با عبارت قرآني  
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) سبعاً من المثاني، حجر  / 87  ( معين 
مي شوند   ) 10 ( ، از سوي  » نيوورث  « زير 

سؤال رفته اند    . از سورة حجر به بعد، 
داستانهاي عذاب، ديگر به صورت 
اساسي متمركز بردانستنيهاي عربستان 

نيسند، بلكه به گونه فزاينده اي مشت  مل بر 
داستانهاي كتاب مقدس هستند .  

احتجاجات يا مجادالت  

اين بحث مطرح شده است كه 
» محاجه  « يكي از عناصر اساسي قرآن 
مي باشد   ) مك اوليف، محاجه؛ ر . ك، به 

مدخل  : » محاجه و مشاجره «  .( اين مطلب 
مطمئناً در مورد سوره هاي دوران مياني  
مكه به بعد، صادق است  . در سوره هاي  

اوايل مك ه، سخنان مجادله آميز اغلب 
بيش از مطالبي نيستند كه به گونه 
مستقيم عليه شنوندگاني كه ضرورتهاي 
قوانين رفتاري آئين ديني را رعايت 

نمي كنند، مطرح شده است    . اين 
شنوندگان از سوي متكلم در قالب 

تعابيري خاص سرزنش مي شوند، مانند  
» أَفَمِنْ هذَا الْحدِيثِ تَعجبونَ  و تَضْحكُونَ 

والَ تَبُكونَ  « ) نجم  / 59 ) به بعد ؛  »  تأَيأَر
الَّذِي ينْهى »   عبداً إِذَا صلَّى  ) علق  / 9  به 

بعد  .( گاهي عليه اشخاص غايب، نفرين 
ابراز مي گردد   : » تَببٍ وا أَبِي لَهدي تتَب  «

) مسد  / 1 )  به بعد يا عليه بشريت به 
نحوعام نفرين مي گردد   ) عبس /  17  ( در 

موارد ديگر عليه افراد ناسپاس يا مغرور، 
سخنان تهديد آميز ذكر مي شود   : » ويل 

لـ ....  « ) همزه،  / 1 ؛ ماعون   / 4  ( و اينها 
ممكن است در قالب فهرستي از فاسقان 

مطرح شود  ) همزه  / 1 2 و / ؛ ماعون 2 ، 3 و 
5 7 تا   .( حال آنكه در بيشتر اين موارد 

اوليه، مخالفان مجالي براي پاسخ  دهي 
نمي يابند   ) معارج  / 36  : » فَمالِ الَّذِينَ كَفَرُوا 

قِبلَك مهطِعِينَ ... «  ( سوره هاي مكي 
اغلب با بحثهاي مجادله آميز و طرز 
برخورد با اختالفات گوناگون آغاز 

مي شود و پايان مي  يابد   . در پاره اي از  
موارد، سخن دشمنان غايب به صورت 

شفاهي نقل مي گردد   : » قالوا ...  « ) حجر  / 6 
و  7( ، حال آنكه در ساير موارد، تظاهر 

يك مناظره ارائه مي شود و به مخاطبان و  
شنوندگانش آموزش مي دهد كه در برابر  

عبارت ارائه شدة از سوي مخالفان، با 
پاسخي خاص واكنش نشان دهند  :

» ويقولون   ... فقل  ...  « ) يونس  / 20  .( اين 
گونه موارد كه از سوي  » ولش  « به عنوان 

» وحيهاي مشتمل بر  » قل  « طبقه بندي  
شده اند، بايد به صورت مناظرات حقيقي  

انجام گرفته در غياب يكي از طرفين 
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نزاع، بشمار آيد  . در برابر اين گونه 
موارد، دسته اي از آيات مشتمل بر   » قل  «

وجود دارد كه به يك گفت گو اشاره  
نمي كنند، بلكه به معرفي نمازها يا شعائر  

مذهبي مي پرد  ازند  . اغلب مجادالت پاسخ 
دهنده به كافراني اند كه قرآن را انكار  

مي كنند و اينها در اوايل سوره  ها  ) حجر / 1 
تا  3( ، اواخر سوره ها   ) أنبياء  / 105  تا 
121  ( يا در قسمتهاي نتيجه گيري از 

فرازهاي مهم سوره ها   ) اعراف  / 175  تا 
186  ( ظاهر مي شوند  .  

طبقه بندي ديگر در سوره هاي مدني   

سوره هاي مدني هنوز نسبت به شكل  
و ساختارشان به گونه جامع بررسي 

نشده اند   . تحليلهاي مختصري توسط 
نولدكه  ) تاريخ قرآن ( ، بل  ) قرآن ( ، ولش 

) قرآن  ( و رابين سون  ) اكتشاف  ( ارائه 
شده است  . پژوهش منقّحي از عناصر 

تشكيل دهنده آنها هنوز انجام نگرفته 
است  . ممكن است به استثناي م واردي 
اندك  ) انواع سوگند، عبارات مشتمل بر 

» اذا «  ( گفته شود كه تمام طبقه  بنديهاي  
مكي در سوره هاي مدني نيز مشاهده  

مي گردد؛ قسمتهاي مربوط به معاد و  
آيات ديگر به صورت مفصل آشكار 

نشده اند، بلكه به صورت موجز نقل  

مي شوند   . اين نبايد به عنوان يك تغيير 
قطعي در بعد م عنوي فرض گردد  . گرچه 

موضوعات جديدي كه توجه اصلي 
جامعه را جلب مي كند ظاهر مي  گردد،  
باز موضوعات متقدم تر مطرح مي  شوند،  

زيرا اين مجموعة جزئي از سوره هاي  
اوليه است  ) قصار السور، كه بعداً در 

جزء  » عم  « انباشته شدند، نيوورث، قرآن  (
كه از طريق حافظة مؤمنان شناخته 

مي ش  ود و به عنوان مبناي متني براي 
پيدايش نمازهاي يوميه مطرح 

مي گردد  ) 11 .(  

 

نقد و بررسي مقاله  

در اين مقاله نقاط قوت و ضعفي 
هست كه به بررسي آنها مي پردازيم  .  

1  . درباره ترتيب سوره هاي قرآن سه  
ديدگاه ارائه شده است .  

اول : ها در دوران حيات   همه سوره
پيامبر ) ) ص تنظيم يافت .  
دوم : ها در زمان بعد و از   همه سوره

طريق اجتهاد ترتيب يافت .  
سوم : ها مانند   بسياري از سوره

مفصالت و حواميم و هفت سوره طوال، 
از پيامبر اكرم ) ) ص مي باشد و ساير  

سوره ها به امت واگذار شد تا آنان تنظيم  
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نمايند  . اين ديدگاه از ابن عطيه نقل شده 
است  ) سيوطي، االتقان،  1/ 65 .(  

به نظر مي رسد قول حق همان  
ديدگاه اول است، چون كه عقل حكم 

مي كند كه چون قرآن معجزه جاويد  
پيامبر ) ) ص است، نبايد شكل و اسلوب 

آن  ) از جمله ترتيب سوره ها   ( به مردم 
واگذار گردد، زيرا آنان داراي ذوق و 
درك يكسان نيستند و دچار اختالف 

مي گردند   . در روايتي حاكم از  زيد بن 
ثابت نقل كرده است  : نزد پيامبر ) ) ص

قرآن را از اوراق در آورديم و يك جا  
جمع مي كرديم   . حاكم مي گويد   : اين 

روايت بر مبناي شيخين صحيح است، 
ولي نقل نكرده اند  ) . حاكم، مستدرك، 

2/ 611  :( در نتيجه اگر تأليف به دستور 
پيامبر ) ) ص باشد، ترتيب هم با امر آن 

حضرت صورت پذي رفته است و اينكه 
همه اصحاب ترتيب كنوني قرآنها را 

پذيرفته اند، دليل بر اين است كه ترتيب  
سوره ها نيز به دستور آن بزرگوار بود،  

حتي قبل از دوران عثمان نيز ترتيب 
موجود بود، و عثمان تنها نسخه هاي  

متعدد را به يك نسخه و قرائت ارجاع 
داد و نوشت و دستور داد ساير قرآن ها را 

از بين ببرند  ) خوئي، البيان، ص  258  .( به 

هر حال ترتيب به امر پيامبر ) ) ص انجام 
گرفت .  

2. با توجه به توقيفي بودن ترتيب  
آيات، اين ادعا كه عثمان در بسياري از 
موارد آياتي را از جايگاه خود به سياقي 
جديد درج نمود، دفاع پذير نخواهد بود  .

عالوه بر دليل اجماع، رواي ات فراواني 
هست كه بر توقيفي بودن ترتيب آيات 

داللت دارند  .ر( ك، به  : همان، االتقان في 
علوم القرآن،  1  / 62 63 و  ؛ صبحي، 

مباحث في علوم القرآن، ص  70 .(  
3  . سيد ابوالقاسم خوئي  : م(
1371 ) ش انتساب جمع قرآن به خلفا را 

موهوم مي داند و در مورد جمع قرآن  
توسط عثمان مي گويد   : ترديدي نيست 

كه عثمان قرآن را در زمان خود جمع 
آوري نمود، ولي اين كار نه به معناي 

جمع آيات و سوره ها در مصحفي واحد  
بود، بلكه منظور آن است كه او مسلمانان 
را بر يك قرائت وادار و از قرائات ديگر 
منع كرد، لذا ساير مصاحف را سوزاند، 
پس كار عثمان تنها يكسان سازي 

مصا حف براساس قرائت متواتر از 
پيامبر ) ) ص بود  ) خوئي، البيان، ص  258 .(  
4. در اينجا نويسنده به اسباب نزول  

آيات و سوره هاي قرآني اشاره مي  كند؛  
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مبني بر اينكه نزول هر يك از فرازهاي 
قرآني ـ اعم از وحيهاي مكي و مدني ـ 
به صورت مستمر و يكسان صورت 

نمي گرفت، بلكه تابعي از ج  ريانات 
تاريخي، پرسشهاي مطرح شده، وجود 
نزاعها و اختالفات و يا خالها و 
نيازمنديهاي گوناگون امت اسالمي بود و 
اين امور مختلف زمينه ساز نزول فرازي 
خاص از وحي قرآني شد كه به تدريج 

شكل و ساختار سوره هارا سامان دهي  
نمودند و مفسر براي فهم دقيق و كامل 

آيات هر سوره،  چاره اي جز مراجعه به 
آنها ندارد و در غير اين صورت در مقام 
برداشت از آيات دچار تفسير به رأي يا 

كج فهمي و استنباط نادرست مي گردد   .
 ) رك  . به  : سيوطي االتقان ج 1 ، نوع  ؛ 9

واحدي نيشابوري؛ اسباب النزول، راميار، 
تاريخ قرآن، ص  262  .( البته اين مطلب 

بدان معنا نيست كه قر آن تابع فرهنگ 
زمانه و زمانمند شده است، چرا كه از 
طرفي اين وقايع و شأن نزولها، ظرف 
نزول قرآن است و پاسخي از قرآن به 
پرسشها و مشكالت جامعه است كه 
ممكن است در هر عصري مورد مشابه 

پيدا كند  . در عين حال قرآن با برخي از 
مطالب فرهنگي عصر خود مثل دختر 

كشي  ) تكوير   / 8  ( و ظهار  ) مجادله  / 6  (
و   .... مخالفت كرد  . از طرف ديگر مفسر 

در مقام تفسير قران از اين وقايع و 
اشخاص و مكان و زمان آنها الغاي 

خصوصيت مي كند  .  
5 . » تئودور نلدكه  « براساس سه معيار 

) استناد به رخدادهاي تاريخي، مضامين 
وحي و سبك واسلوب سوره ها  (

سوره هاي قرآني را به چها  ر طبقه  ) سه 
طبقه مكي و يك طبقه مدني  ( تقسيم و 

تنظيم كرد  . ويژگيهايي كه وي براي 
سوره هادر هر طبقه بيان كرد، بدين قرار  
است :  

ـ سوره هاي طبقه نخست، كوتاه و  
داراي آياتي خيال انگيز، آهنگي كوبنده و 

قافيه اي روان مي  باشند  .  
ـ سوره هاي طبقة دوم، شامل قصص  
انبيا، بيان عق ايد و اشاراتي به طبيعت 

هستند  . سوره ها طوالني  ترند و بسياري از  
آيات آن با واژة  » قل  « آغاز مي شوند   . در 

اين سوره هاكاربرد واژة   » رحمان  « به عنوان 
يكي از صفات الهي، آغاز مي گردد  .  
ـ در طبقة سوم از سوره هاي مكي،  

نقل داستانهاي پيامبران ديده مي شود،  
ولي ذكري از نام  » رحمان  « به ميان نيامده 

است .  
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ـ سوره هاي مدني بيانگر تشكيل  
حكومت اسالمي از سوي پيامبر و 

صدور قوانين الهي اند   . تعبير  » يا أيها 
المؤمنون  « جايگزين  » يا أيها الناس  «

مي گردد و به دنبال نزول پاره  اي از آيات  
مدني، ترتيب زماني سوره ها   و آيات اين 

دوره، آسان شود  مي .  
 (NOLDEKE; THE ORIGINS 

OF The KORAN,pp.49-55)  
مهم ترين اشتباههاي نلدكه به شرح  
ذيل است :  

الف  . وي كاربرد  » رحمان  « به عنوان 
اسم خاص را مخصوص دورة دوم وحي 
مكي دانسته است، حال آنكه اين واژه 
هر چند در اين دوره ذكر شد، دليلي بر 

كاربرد نداشتن آن در دوره هاي ديگر  
وجود ند ارد؛ به ديگر سخن، نمي توان به  

ذكر نشدن آن در برخي از سوره ها تكيه  
كرد و آن ها را به عنوان سوره  هاي دوره  

سوم مكي معرفي نمود .  
ب  . تكيه بر عامل  » سبك  « نيز 

نمي تواند معياري درست براي جداسازي  
دورانهاي مختلف نزول وحي قلمداد 

شود  . مرحلة وحي مكي حدود سيزده 
سال ادامه  داشت و بي ترديد چنين  

دوره اي براي شكل گيري   » سبك  « كافي 

نيست؛ از اين رو، نمي توان براي تقسيم  
مرحلة مكي به سه دوره كوتاه به عامل 

سبك بسنده كرد .  
ج  . او در ترتيب و تاريخ گذاري 
سوره هاي قرآني، اخبار و روايات صحيح  

را ناديده مي گيرد؛ به گمان اينكه ترتيب  
زماني آيات  و سوره قرآني را مي توان بر  

خالف شيوة اسالمي آن تنظيم نمود و 
اعالم كرد كه چون قرائن و شواهد 
روشني براي حوادث وجود ندارد، 
ناگزيريم از طريق خود قرآن، رشد و 
پيشرفت روان شناختي شخصيت 

پيامبر ) ) ص را پي گيري و جست و  جو  
كنيم و بر همين مبنا به تاريخ گذاري 

سوره ها بپر  دازيم؛ غافل از آنكه خداوند 
حكيم بر اساس مقتضيات و نيازهاي 
بندگان، كوتاهي و بلندي و محتوا و 
مضمون آيات و سوره را تعيين كرده 
است؛ نه آنكه وحي تابع حاالت عرفاني 

و ذهني شخص پيامبر ) ) ص باشد .  
د  . وي معتقد است لحن سوره هاي  

مكي هنگامي شدت يافت و خشن شد 
كه پيامبر با  مقاومت سرسختانة 

دشمنانش رو به رو گرديد؛ حال آنكه 
اوالً  : پيامبر ) ) ص مظهر رأفت و اخالق 

حسنه بود  . ثانياً  : اگر بر فرض سورة 
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» تبت  « را خشونت آميز بدانيم، چرا در 
نظام طبقه بندي نولدكه به عنوان سومين  

سوره معرفي شده است؛ حال آنكه بر 
اساس پيش فرض او بايد ترتيبي 

متأخرت ر داشته باشد .  
ـه   . بسياري از ويژگيهايي كه نولدكه 

براي سوره هاي هر طبقه ذكر كرده است،  
موارد نقض فراواني دارد و در سوره هاي  

مربوط به دورانهاي ديگر وحي نيز به كار 
رفته است ) . .ر . ك به  : اسكندر لو، مستشرقان 

و تاريخ گذاري قرآن، ص  96 77 ـ  .(  
6  . نگارندة مقاله، سجعهاي  به كار 

رفته در قرآن ـ بخصوص در سوره هاي 
مكي ـ را به عنوان معياري براي 

تاريخ گذاري نسبي سوره  هامعرفي كرده  
است و سوره هاي دوران اوايل مكه 
سجع بيشتري داشته است، حال آنكه 

اوالً  : اگر دليل وي براي اين مدعا 
روايات ترتيب نزول است، اين روايات، 

رشد سجع سوره هارا بر   اثر پيشرفت 
رسالت پيامبر ) ) ص به شكل موضعي 

نشان مي دهد؛ نه به شكل فراگير   . و  ثانياً  :
كاربرد سجع اختصاصي به سوره هاي 
مكي يا اوايل دوران مكه ندارد، بلكه در 
سراسر قرآن در مواردي بر حسب 

اقتضاي خاص خود استعمال شده است .  

البته برخي علما از اطالق عنوان 
» سجع  « بر قرآن  خودداري كرده اند، و  
به جاي آن تعبير   » فاصله  « يا  » فواصل  « را 

به كار برده اند؛ براي نمونه ،   » رماني  « در 
اعجاز قرآن مي نويسد   : » أشعريون  « كاربرد 

سجع در قرآن را نپذيرفته اند و به  جاي  
آن از تعبير  » فاصله  « استفاده مي كنند؛ با  
اين توجيه كه  » سجع  « خود ذاتاً مورد نظر 

است، گردد،   آن گاه معنا بر آن حمل مي
ولي فاصله هاتابع معاني  اند  ) . سيوطي، 

معترك االقران في اعجاز القرآن،  1 / 26 .(  
شايد بتوان گفت اينكه سجع قرآن در 
همه جا تابع معاني است، ادعايي سست و 

نقض پذير مي باشد؛ براي مثال، آنجا كه  
براي رعايت فاصله  ) سجع  ( واژة  » هارون  «

بر واژة موسي «  « مقدم شده است، چه وجه 
معنايي دارد؟ ديگر اينكه به نظر مي رسد  

استعمال فاصله به جاي سجع مبناي علمي 
ندارد، جز آنكه گفته شود كاربرد فاصله 

به جاي سجع يا قافيه، پرهيز از نسبت  
نارواي شعر به قرآن كريم بود  . خالصة 

آنكه تفاوت آيات و سوره  هاي قرآن بر  
مبناي سجع و تواند مالك   نظم و نثر نمي

و معيار دقيقي براي جداسازي 
دوران هاي وحي قرآني بشمار آيد  .  
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7  . اوالً  : صرف مشابهت بين واژة 
» قرآن  « و  » قريانا  « دليل نمي شود  » قرآن  «

از واژه قرياناي سرياني «   « گرفته شده 
باشد، گرچه در زبان سرياني،  » قريانا  « به 

معناي خواندن متن مقدس به كار  رفته 
است و در عربي هم يكي از معاني 

» قرآن  « همين است، ليكن ديدگاه مشهور 
در ميان صاحب نظران مسلمان اين است 

كه  » قرآن  « اسم فعل از  » قرأ  « به معناي 
» خواند  « مي باشد كه بر اساس شكل  

مصدر عربي  » فعالن  « از  » قرأ  « ساخته 
شده است  ) طباطبايي الميزان،  20  / 109 ؛ 

زرقاني، مناهل ال عرفان،  1 / 14 .(  
ثانياً :  اين ديدگاه برخي از مستشرقان 

مانند  » گيپ  « كه سعي داشتند به جاي كلمة  
اسالم از واژة  » Mohammadanism  «

استفاده كنند و قرآن را نيز ساخته و 
پرداختة حضرت محمد ) ص  ( معرفي 

نمايند، به اين انگيزه بود كه جنبة وحياني 
و آسماني بودن قرآن را زير سؤال ببر ند و 

آن را تأليف پيامبر اسالم ) ) ص بدانند 
.ر( . ك به  : اسكندرلو، مستشرقان و قرآن، 

ص  129  .( بنابراين كاربرد اين عبارت 
سئوال انگيز و ناروا است .  

8 . تشبيه سخن قرآن به سخن كاهنان 
نادرست است و هرگز سزاوار نيست 
تفاوتهاي بين اين دو نوع سخن ناديده 

انگاشته شود؛ زيرا در كه انت، تكلّف و 
گنگي و اباطيل و كلمات نامأنوس به كار 

مي رفت، حال آنكه در قرآن كريم هيچ  
يك از اين نقصها و عيبها وجود ندارد؛ و 
مطالب آن عالي و موافق عقل و فطرت 
و علم است و با فصاحت و بالغت تمام 
بيان شده است و صدها سال است كه 
بشريت را به هماوردي فراخوانده است، 

و لي كسي نتوانسته مثل آن را بياورد  .
چنان كه وليد بن مغيره كه از ناموران 
بلند پاية عرب در ادب و زبان عربي بود، 
پس از شنيدن سخنان قرآن، اظهار نمود  :

» ياعجباً لما يقول ابن أبي كبشه فواهللا ما 
هو بشعر و ال بسحر و ال بهذي جنون و 

ان قوله لمن كالم اهللا « ؛  » آنچه فرزند   ،
ابي كبشه مي  سرايد، به خدا سوگند   نه 

شعر است و نه سحر و نه ياوه گويي 
جنون آميز؛ بي گمان گفتة او سخن 

خداست « ) . معرفت، التمهيد في علوم 
القرآن،  4 / 191 .(  

9 . اساساً تفاوت اصلي قصص قرآني 
با قصه هاي بشري در عبرت آموز بودن 
داستانهاي قرآن است، يعني سرگذشت 

پيشينيان ب ه گونه اي بيان مي شود كه  
تالوت كنندگان آيات الهي، هيچ گاه 
سرنوشت خويش را از سرگذشت اقوام 
گذشته جدا نمي بينند، بلكه از 
سرگذشت آنان براي امروز و فرداي 
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خود عبرت مي گيرند   .ر( .ك به  : قنادي، 
قصه هاي قرآن، ص  48  .( به همين 

جهت در قرآن مجيد، همگان را به دقت 
نظر در سرگ ذشت پيشينيان فرا مي خواند  

و مي فرمايد   : » لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرَةٌ 
الُِولِي الْأَلْبابِ  « ) يوسف  / 111  .( بنابراين 

برداشت نويسندة مقاله كه  » قصه هاي  
قرآني اثبات مي كنند عدل الهي در تاريخ  

حاكم بود و به مظلومان پاداش 
رستگاري داده شده و متجاوزان و كافرا ن 

محكوم به فنا شده اند  « برداشت صحيح 
و قابل تحسين است و از نقاط قوت 

تحقيق او بشمار مي رود  .  
10  . وي ادعا مي كند كه بر اساس  

ديدگاه غالب، مراد از آية  87  سوره 
حجر  : » سبعاً من المثاني  « داستانهاي 

عذاب مي باشد؛ حال آنكه نظر مشهور  
ميان مفسران فريقين آن است كه منظور 

ا ز  » سبعاً من المثاني  « سورة فاتحه الكتاب 
است كه مشتمل بر هفت آيه مي باشد   .

.ر( . ك به  : مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 
11  / 129 ؛ همان، االتقان  1/ 171 167 ـ  .(  

11  . اصوالً تغيير لحن و مطالب 
سوره هاي قرآن در مكه و مدينه به خاطر  

آن است كه مخاطب و محيط و 
اقتضائات زمان نزول  آنها متفاوت بود؛ نه 

اينكه قرآن تابع مخاطب و محيط و زمان 
باشد، بلكه بدان معنا كه هر شخص 

فصيح، بليغ و حكيم هنگام سخن گفتن 
اين امور را مراعات مي كند  .  

اين مطلب با جاودانگي و جهاني 
بودن قرآن نيز منافات ندارد، چون قرآن 

حاوي آموزه هايي براي سعادت بشر در  
دنيا و قي امت است  . از طرفي اين انسانها 

همگي در يك شرايط نخواهند بود، 
گاهي در شرايطي مشابه مكي  ) تحت 

فشار كفر و شرك و ظلم و جهل  (
هستند و گاهي در شرايط مدني 

) جامعه اي اسالمي با حكومت و    (.... كه 
هر دو صورت نيازمند دستور العمل 

متناسب با شرايط خود هستند  . از طرف 
ديگر هر كد ام از آموزه هاي قرآن با الغاي  

خصوصيت و به دست آوردن هدف 
آنها، تبديل به قاعده اي كلي مي  شود كه  

در هر عصر و مكاني مصاديق خاص 
خود را خواهد داشت .  
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