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در پرتو  يمکّ هیمناسبات خرد و كالن در قصص قرآني سور اول

 هاي انبیاء با محوريت مکافات داستان

              رانیتهران، ا م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ریگروه علوم قرآن و تفس اریدانش  زهره اخوان مقدم 
  

 چکیده
 قاموس در بینامتنیت و زنجیرمندیو  ،به تعبیر متاخرین انسجام و نظم ،قدما تعبیر به المناسبه علم بحث

 توجه مورد حاضر، عصر تا قرآن نزول بدو از که است مباحثی جمله از ،معاصر محور متن شناسی زبان

معتقدند که قرآن  مستشرقان، امروزه برخی .استبوده غیرمسلمان و مسلمان جدید و قدیم پژوهان قرآن

 باشد.است. همچنین تکرار آیات در قصص قرآنی ناشی از عدم انسجام آیات می نامنسجم و درهم ای توده

بررسی  آنهاکه در آیات مربوط به قصص قرآنی انسجام و زنجیرمندی  است با توجه به اهمیت بحث الزم

 اولیه سور از آن است که: الف. در شده حاکی انجام یوصیفت –یحلیلت روش به نتایج تحقیق کهد. شو

است؛ ب.  شده اشاره آنها اصلی رخدادهای به فقط، و نیست روبرو کمال و تمام قصص با خواننده ،مکّی

و موسیقی یکنواختی بر  ،باشد و شیوه بیان قصص، تند و کوبندهاهداف در سوَر اولیه اخالقی و تربیتی می

 از خود پیش و پس آیات با محور مکافات قصص اولی، طریق به و روایی های ؛ ج. بخشاست ها حاکم سوره

 روابط ،(ص) پیامبر سیرۀ با کالن، سطح در همچنین و سور سایر درمحور مکافات قصص سایر با و سو یک

 فرموله و مشترک الگوی چند یا یک از قصص این روایی های دارند؛ د. آغازین بینامتنی و ای سوره -بینا

 واقع، در و داده جای خود در را ای سازه رخدادهای قصص، میانی کنند؛ هـ. بخش می تبعیت شده

 به ناظر که ای آیه با معموالً قصص، روایی دارد؛ و. فرجامین مستقیم بستگی بخش این به قصص روایتگری

 مراودات اولین حامل ،مکّی یۀلاو سور محور مکافات آید؛ ز. قصص می پایان به است، اخالقی پیامی یا درس

 و داده ارائه قرآنی قصص کل از و مینیاتوری شوند، می محسوب( ص)پیامبر طریق از اسالم دین کالمی

 کنند. می آماده را قرآن مخاطبان ذهنی زمینۀ

 .یانیاعجاز ب ات،یمحور، تناسب آ قصص مکافات ،یمکّ یها زبان قرآن، سوره :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .باشد یاز صندوق پژوهشگران کشور م تیبا حما یمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا

 نویسنده مسئول : akhavan.mo@quran.ac.ir 
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 . مقدمه5

است. به بوده کنون مورد توجه تا قرآن نزول آغاز از که است مباحثی جمله المناسبه از علم

مفهوم از یک سو، با اعجاز زبانی قرآن و از سوی دیگر، با تقلیدناپذیری  اینآید  می نظر

 است ، مبیّن عجز و ناتوانی سایرین در هماوردی با قرآن«اعجاز». در واقع، داردقرآن ارتباط 

و  (22؛ طور/ 88؛ اسراء/ 32؛ هود/ 32)بقره/ شود دیده میو در برخی آیات این موضوع 

 .است مسألۀ نظم قرآنی، دلیلی متقن بر این تقلیدناپذیری

ها و معیارهایی مختلف  پژوهان مسلمان و غیرمسلمان، الگوها، پارادایم کنون، قرآنتا

تقسیم ها، گاه  اند؛ گاه قرآن را بر اساس توقیفی بودن سوره را برای مطالعۀ قرآن ارائه کرده

گاه برخی مستشرقان  ؛ وعام و خاص بودن تقسیم آیات بر گاه ؛و مدنی مکّی به ها سوره

 اند.  ها ارائه داده ، چینش خود را از سورهمانند ریچارد بل

رواج  مکّیهای  محور که عمدتاً در سوره های قصص مکافات با توجه به ویژگی

و مدنی، آغازگاهی مناسب برای بررسی  مکّیها به  بندی سوره دارند، شاید تقسیم

 تا است منظور، پژوهش حاضر برآن دینحساب آید. ب زنجیرمندی و روابط بینامتنی به

 های داستان پرتو در مکّی اولیه سور قرآنی قصص در کالن و خرد زنجیرمندی یا/مناسبات

  را برنمایاند.مکافات  محوریت با انبیاء

 پیشینۀ پژوهش مروری بر ادبیات و. 2

 مکّیمحور سور اولیه  قصص مکافات تاکنونباب صورت گرفته اما  هایی در اینپژوهش

 یا زنجیرمندی مفهومی و ساختاریِ مناسبات منظور کشف به  پژوهش  ایناند.  نشده بررسی

مصحف شریف  ترتیب اساس را بر تحلیلی_توصیفی ، روشقرآن محور مکافاتقصص 

 کند. را عرضه می آنهای حاصل از  داده، قصص این آیات واجد برگزیده، و پس از بررسیِ

 روشنی هاینشانه رازی فخر زمان در حداقل و دارد طوالنی سابقه هاسوره انسجام از بحث

 رازی لکن ؛است ردیابی قابل قرآن نظم بحث نیز وی از پیش شود، و می دیده مسئله این از

(. 3231است)رازی،  آورده شتفسیر در و ورزیده اهتمام دانب که است مفسرانی اولین جزء
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 وحدت بر و کرده توجه دین موضوعب که است دانشمندانی اولین شاطبی نیز از ابواسحاق

 تا(.دارد)شاطبی، بی تأکید هاسوره همه نظم

: عبارتنداز اندداده قرار توجه قرآن را مورد انسجام مسأله که معاصر آثار از برخی

 بررسی (3231قرآن)احمدی، در قرآن (،3238 آملی، قرآن)جوادی موضوعی تفسیر

 استفاده حاضرپژوهش  در آثار این ، که از(3211مقدس)نیکزاد، کتاب و قرآن تطبیقی

 است. شده

محور  های مکافات ، بحثی را به داستاندرآمدی بر تاریخ قرآنریچارد بل در کتاب 

نی از محتویات نوع معیّ»قصص،  اینباور است که  ایندهد. بل بر  اختصاص می

ای مجزا و سپس، همسانی  مثابه مقوله قصص را به این(. او ابتدا 311: 3283)بل، است «قرآنی

 کند. می المثانی بررسی را با سبعها آن

ها را  گونه داستان ، در مدخلی جداگانه، ایندانشنامه قرآندیویدمارشال در 

اند، عذاب و مکافات  های قرآن که عموماً مکّی بسیاری از داستان»:نویسد می کرده، مطالعه

ژگی کنند. وی دست خداوند، توصیف می ایمان پیش از زمان محمّد}ص{ را به جوامع بی

که برای هدایت آنها  است رویارویی پیامبر مرسل با قوم و جماعتی»ها،  داستان عمده این

 (.238م: 3222ل،امارش«)است ارسال شده

-کرده مطالعههای مکافات محور را  های فرمولی داستان آلفورد ولچ نیز ویژگی

 (.38 :3222 )ر.ک؛ ولچ،است

 ها. تعریف عملیاتی واژه2

 حاضر پژوهش. بردمی بهره خود هایایده انتقال برای پایه مفاهیم تعدادی از نوشتاری هر

 پردازد. به شناخت مفاهیم اصلیِ خود میابتدا 
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 . قصص قرآنی 2-5

ر.ک؛ )است اثـر کـردن دنبـال و جستجوکردن معنای به «ص ص ق» ریشه در لغت از قصه

؛ 3213: 2ق،ج3138 ؛جوهری،121: 3ق،ج3121فیومی،  ؛312: 33ق،ج3128ابن منظور، 

 (.133م: 3111اصفهانی،  ؛راغب33: 1ق، ج3121فارس، ابن

 برای ای وسیلهو  ،آسمانی کتاب این بر حاکم کلی روح خدمت در قرآن در قصه

 باشد)ر.ک؛ بکری،می هدایتی آن و دینی اهداف به بخشیدن عمق و کردن تر روشن

 عبـرت حیـث از گذشته ماجراهای بیان را قرآن نگاه در توان قصص(.می312م: 3111

 نامید. هدایتی عدبُ در گوناگون زوایای از تاریخی واقعیت یک بیانو  گـرفتن

 . علم مناسبات 2-2

ای خاص  ارتباط میان آیات قرآن با یکدیگر همراه با تناسب معانی در بطن سوره زاین علم ا

معنای مشابهت و  در لغت به "مناسبت".گوید می سخنیا در بطن دو یا چند سوره 

است که  اندیشمندی نخستینابوبکر نیشابوری  (.281: 3281سیوطی، ر.ک؛ )است هماهنگی

درواقع . گوید می و سایر انواع تناسب سخن، نامرتبط ظاهراً از وجه تناسب آیاتِ

رابطۀ میان آیات یک سوره و همچنین ارتباط  که است« نظم»بخشی از نظریۀ المناسبه  علم

 کند. می را بیانسوره  سوره یا خوشه پیش خود در قالب زوج و ای پسه یک سوره با سوره

 . زنجیرمندی یا انسجام2-3

 انسجام و نظم دربارۀ که نویسندگانی. است قرآنی نظم بر مبتنی قرآنی اعجاز معتقدند برخی

-32. :صص3181ر.ک؛میر،)شوند می تقسیم اصلی گروه دو اند،به نگاشته مطلب قرآنی

 محمد ابوبکر مانند دانند می معنا و واژگان میان ارتباط نوعی را قرآن نظم که آنها(:31

 و.(ق. ه 3238/133)جرجانی ،عبدالقاهر.(ق. ه 228 -112/122-3232)باقالنی

 و آیات یا و،ها سوره آیات میان معتقدند که افرادی گروه دوم؛.(ق. ه 128-113)زمخشری

 ،(311-3211/311-3213زرکشی) است مانند برقرار انداموار ارتباط بایکدیگر ها سوره
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 فراهی؛ قطب؛ سید طباطبایی؛ عالمه و قدما؛ از(133-811)سیوطی ؛و(ق. ه 121-111)رازی

 .متأخران میان از طالقانی اله آیت اصالحی؛

 محور  . قصص مکافات2-4

ازجمله  ،مستشرقان ینا است. محور، ابداعی برخی مستشرقان اصطالح قصص مکافات

های مکّی عمدتاً دربارۀ مجازات،مکافات  باورند که قصص سوره ( بر این3283ریچاردبل)

 3های مکافات محور ها را داستان است و از این رو، این داستان یا عذاب اقوام گذشته

 اند. نامیده

شوند که  از جمله قصص قرآنی محسوب می محور مکافاتتوان گفت قصص می

های دورتر از نزول قرآن رخ داده و سرگذشت عمدۀ پیامبران  حوادث آنها در گذشته

شود و به نوعی با سیرۀ پیامبر)ص( در مقام گیرندۀ نخستینِ وحی و  سلف را شامل می

که تمام  است ینا سخنکنند. در واقع،  عصر ایشان نیز، روابط بینامتنی برقرار می مردمان هم

، نه است محور که محل بحث جستار کنونی قصص قرآنی و به طریق اولی، قصص مکافات

اند، روابط انسجامی و  هایی که در آن قرار گرفته فقط با بافت موقعیتی خود یعنی سوره

انداموار دارند، بلکه با حوادث مربوط به زندگی و سیرۀ پیامبر در مدت بیست و سه سال 

 مند و بینامتنی دارند.  ن نیز روابط زنجیرهنزول قرآ

 مکّیدر سور  محور مکافاتشیوۀ بررسی قصص  .3

و  ،در سور مکی ها عمدتا هتری از قص جامعناختی ش رویکرد سنخ وبهتر برای آنکه شناخت 

تقسیم  بخشدو  به  محور مکافاتمکی ناظر به قصص  های هسورشود، ارائه ، نه مدنی

سور مکی ثانویه ناظر  خوشهو  محور مکافاتسور مکی اولیۀ ناظر به قصص  خوشه: شود می

، برای سهولت .شود سور مکی میانی و پایانی می خوشهکه شامل  محور مکافاتبه قصص 

. جدول زیر مبین گیرند قرار می سوره خوشهدر قالب یک  ه میانی و پایانیسور خوشهدو  

 :است بندی تقسیم این
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Punishment Stories 
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 ها سوره خوشه . تقسیم1نمودار 

از سوی دیگر، قصص قرآنی نیز پر شمارند، اما با عنایت به محوریت مکافات و عذاب به 

گیرند.  محور قرار می ، در زمرۀ قصص مکافاتها هنمایۀ اصلی، هفت داستان از قصمثابه بُ

های رایج در قصص قرآنی، به هفت داستان  با تأمل در شیوه است قدت( مع3283بل )ریچارد 

اند: نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، لوط،  ، فهرست شده11-13خوریم که در سوره حج/  میبر 

شکل ارائه  اینها را به ترتیب مصحف به  داستان اینقوم مدین و موسی. بِل، فهرست 

 کند.  می

 محور فهرست ریچارد بل از هفت داستان مکافات .1جدول 

 نام داستان نام سوره

 (13ـ 82(؛ مدین )83ـ  38(؛ لوط )33ـ  33(؛ ثمود )32ـ  12) (؛ عاد13ـ  13نوح ) اعراف

 نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، مدین، مؤتفکات. توبه

 (.18ـ  81) (؛ مدین81ـ  33(؛ ابراهیم و لوط )33ـ  11(؛ ثمود )12ـ  13(؛ عاد )13، 33نوح ) هود

 سور قرآنی

 سور مکی سور مدنی

خوشه سور ثانویۀ ناظر به 
 قصص مکافات محور

خوشه سور اولیۀ ناظر به 
 قصص مکافات محور
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 نام داستان نام سوره

 (، نوح، عاد، ثمود.1)اشاره کوتاه در آیه  ابراهیم

 انبیاء
بعد(. داود و  و به 31و به بعد(؛ نوح ) 31(؛ لوط )32ـ  13(، ابراهیم )13ـ  11و هارون )موسى 

 الهى(. ؛ و نه قصه داراى مکافات11ـ  38سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، مریم و دیگران )

 مومنون
اند  (؛ دیگرانى که نامبرده نشده12ـ  23(؛ نام برده نشده، شاید مراد ثمود باشد )23ـ  32نوح )

 (.12ـ  13(؛ موسى )11ـ  11)

 فرقان
(؛ 311ـ  313) (؛ ثمود312ـ  332(؛ عاد )333ـ  321(؛ نوح )321ـ  11(؛ ابراهیم )18ـ  1موسى )

 (.313ـ  331(؛ مدین )331ـ  312لوط )

 (.11ـ  11(؛ لوط )11ـ  11(؛ ثمود )11ـ  31(؛ سبا )31ـ  3موسى ) نمل

 عنکبوت
( موسى 23ثمود ) به بعد(؛ عاد، 21(؛ مدین )21ـ  33(؛ لوط )31ـ  31ابراهیم )به بعد(؛  32نوح )

 به بعد(. 28)

 صافات
ـ  322(؛لوط )322ـ  332(؛ الیاس )333ـ  331(؛ موسى )332ـ  83(؛ ابراهیم )31ـ  32نوح )

 (.318ـ  321(؛ یونس )328

 (.11(؛ نوح )11ـ  12؛ ثمود )به بعد( 13(؛ عاد )12ـ  28(؛ موسى )23ـ  31ابراهیم ) ذاریات

 (.11ـ  13عاد، ثمود، نوح، مؤتفکات ) نجم

 به بعد(. 13(؛ فرعون )12ـ  22(؛ لوط )23ـ  32(؛ ثمود )33ـ  38(؛ عاد )33ـ  1نوح ) قمر

 (.32ـ  1ثمود، عاد، فرعون، مؤتفکات ) حاقه

 (.32ـ  1عاد، ثمود، فرعون )  فجر

، کامل نیست وی محور مکافاتاشکال دارد. اول اینکه، فهرست قصص  هاربندی بل چ دسته

که در فهرست  صحبت شدهمحور  های دیگر نیز از قصص مکافات چرا که در برخی سوره

مشتمل بر محور(؛ حِجر ) پنج داستان مکافات مشتمل برشعراء ) ۀاند. از جمله: سور بل، نیامده

اشاره کرده(؛ و سور نوح و یونس )که داستان نوح (؛ احقاف )که به داستان عاد داستان لوط

بار نام پیامبر را ذکر کرده و یکبار نیز نام قوم اند(. دوم، بل در فهرست خود، یک را آورده

د که رنکته از آن رو اهمیت دا این، مرتب شود. انبر اساس نام پیامبر است را آورده که بهتر

یعنی داستان یونس، شخصیت  ،محور تهای ظاهری قصص مکافا در داستانی با ویژگی

سوم، شمارۀ برخی آیات در  است، و نه قوم او. که نافرمانی نموده، شخص یونس اصلی

ح فهرست بل با شمارگان مصحف رایج، همخوانی ندارد که البته، در جدول جدید، اصال

در محور را ندارد،  قصص مکافات یها خواهد شد. چهارم، داستان ابراهیم، تمام ویژگی
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 مکّیمحور است، در خوشه سور  عین اینکه، بسان داستان موسی که البته داستانی مکافات

 است. نیامده

هایی معطوف  محور، کار بررسی را به داستان رو، از میان قصص مکافات ایناز 

اند: نوح، هود، صالح، لوط و  ذکر شده مکّیکنیم که در خوشه سور اولیه و ثانویۀ  می

اساس، فهرست بل  ایننامیم. بر  محور خمسه می پنج داستان را، قصص مکافات اینشعیب. 

 شود: اصالح می

 جدول اصالح شدۀ بل از سور اولیه و ثانویۀ مکّی .2جدول 

 نام داستان نام سوره

 (12ـ 81) شعیب(؛ 81ـ  82(؛ لوط )31ـ  32) صالح(؛ 33ـ  11) هود(؛ 11ـ  11نوح ) اعراف

 (.11ـ  81)شعیب (؛ 82ـ  11(؛ ابراهیم و لوط )18ـ  13)صالح(؛ 12ـ  12) هود(؛ 11-31نوح ) هود

 (312-331(؛ شعیب )331-312(؛ لوط )318-313(؛ صالح )321-332(؛ هود )333-321نوح ) شعراء

 .(33-31)نوح ابراهیم، لوط؛ هود، صالح،   ذاریات

 (-شعیب )(؛ 21ـ  22(؛ لوط )23ـ  32) صالح(؛ 33ـ  38) هود(؛ 31ـ  1نوح ) قمر

 (.11ـ  12، نوح، مؤتفکات )صالح، هود نجم

 (.33ـ  2، فرعون، مؤتفکات )هود، صالح حاقه

 (.32ـ  1، فرعون )صالح، هود  فجر

 (31-33صالح ) شمس

و سور اعراف،  مکّیمیان، سور ذاریات، نجم، حاقه، فجر و شمس به دورۀ اولیۀ  ایندر 

نگاری برخی پیامبران مانند  تعلق دارند. البته، تک مکّیهود، شعراء و قمر به دورۀ ثانویۀ 

سوره به سایر پیامبران مورد نظر  ایندر  ، اما چوننوح در سایر سور از جمله سورۀ نوح آمده

ابتدا در خمسه  محور مکافاتوصف، قصص  اینگیرد. با اشاره نشده، مورد تحلیل قرار نمی

بررسی  مکّیثانویۀ  ایِ و سپس، در خوشۀ چهار سوره مکّیاولیۀ  ایِ خوشۀ پنج سوره

 شود. جدول زیر خود گویاست: می
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 سوره ها در هر خوشه . آمار سوره2نمودار 

دانیم که در پایان به داستان رحمت بدل  نکتۀ آخر اینکه، چون داستان یونس را داستانی می

حال،  اینایم، با  خمسه قرار نداده محور مکافاتفهرست قصص  ءشود، آن را جز می

نمای قصص  های خصیصه جداگانه بررسی خواهد شد. حال، پرسش اینجاست که ویژگی

از حیث شکل و »ها،  داستان این( 231: 3222محور خمسه چیست؟ به باور مارشال ) مکافات

ت تکرارشونده به هم پیوند های بسیار به هم دارند و با شماری عبارا محتوا، شباهت

، این پنج داستان، با واکنش کفرآمیز قوم و مردمی خاص نسبت به طبق سخن او«. اند یافته

شود که به  آغاز می« کَذَبَّت»پیامبر خدا که نوعاً از همان قوم و قبیله انتخاب شده، با فعل 

مقدمه، دعوت مردم  یناکند. پس از  انکار دعوت پیامبران الهی از جانب کافران، اشاره می

 سور قرآنی

 سور مکی سور مدنی

خوشه سور ثانویۀ ناظر به 
 قصص مکافات محور

 اعراف، هود، شعراء، قمر

خوشه سور اولیۀ ناظر به 
 قصص مکافات محور

ذاریات، نجم، حاقه، فجر، 
 شمس
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ها  اخالقی ، در عمدۀ موارد، پیامبر مرسل، بیاست شود. مارشال معتقد به پرهیزگاری ذکر می

گیرد. این انتقاد، آتش خشم مخالفان را  های اجتماعی جامعه را به باد انتقاد می و نابرابری

ر عوض، پیامبر نیز به کنند. د گیراند تا بدان اندازه که گاه، پیامبر را تهدید به مرگ می می

اش را نجات دهد.  خواهد که خود و یاران و خانواده برد و از او می درگاه خدا پناه می

کند.  های مختلف، پادرمیانی کرده و قوم لجوج و معاند را عذاب می آنگاه، خداوند به شیوه

که خدا را  دیاب ان پایان میمکّیهر یک از این پنج داستان، به باور مارشال، با خطاب به 

از همه «. آورند بیشتر اینان، ایمان نمی»کند که،  فراموش نکنند، هرچند قرآن تصریح می

 -اند، ارتباط بینا هایی که در آنها ذکر شده ها از یک سو با سوره تر اینکه، این داستان مهم

تنی ای انداموار و محکم دارند و از سوی دیگر، از حیث روابط زنجیرمندی مفهومی و م آیه

 .هستندمند  یا روابط بینامتنی، با سیرۀ پیامبر )ص( و با کل گفتمان قرآنی، در ارتباط نظام

خمسه را  محور مکافاتتر ارائه کرد، قصص  حال، برای آنکه بتوان تصویری جامع

ای یا خوشه سور  و سپس، در خوشۀ چهار سوره مکّیای از خوشه سور اولیۀ  ابتدا در گزیده

کار، ابتدا، تالش  اینبرای . شود بررسی می« راف، هود، شعراء و قمراع»اربعه یعنی 

ارائه کرده و با عنایت به  مکّیشمایی کلی از ساختار خوشه سور اولیه و ثانویه  است برآن

، بررسی گردد؛ سورهقصص در کلیت هر  اینای، جایگاه  آیه -عناصر انسجام درونی و بینا

دارند؟  ها هسور اینی با یکدیگر و با ساختار کلی قصص در کل، چه ارتباط ایناینکه، 

قصص را ابتدا، با سیرۀ پیامبر )ص( و در سپهری  اینسپس، در پرتو روابط بینامتنی، ارتباط 

، مکّیخوشه سور ثانویۀ  مطالعۀدر . شودآشکار های اصلی گفتمان قرآنی  تر، با آموزه فراخ

اند(،  ها طوالنی )به دلیل آنکه سورهها  کلی و مختصر ساختار سوره تحلیلعالوه بر

نوح، هود، صالح، لوط و شعیب  محور مکافاتهای قرآن از هر یک از پنج داستان  گزارش

گردد. اما از آنجا که خط سیر کلی این به ترتیب در هر یک از سور اربعه، بررسی می

ه بررسی های قرآن از داستان نوح در چهار سور ، گزارشاست بسیار شبیه به هم -قصص

های قرآن از سایر قصص را در جداول قرار داده و پس از توضیحی  شود و سایر گزارش می

گردد. در  و ساختار کالن آن تعیین می تبیین شدهمختصر، کارکردهای ثابت و متغییر آن 
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قصص از منظری  ایننهایت، مناسبت، روابط بینامتنی و زنجیرمندی مفهومی و ساختاری 

دیگر جدا از قصص  -به دالیلی -داستان یونس البته د.شوبندی میل و جمعنگرانه، تحلی کل

 .خواهدآمد

 ناظر به قصص قرآنی  مکّیمتنی به خوشه سور ای/  . رویکرد درون سوره4

ناظر به قصص قرآنی،  مکّیمتنی به خوشه سور ای/  هنگامی که از رویکرد درون سوره

که تمام آیات، در  است یافته، منسجم و یکپارچه آید؛ منظور متونی کلیّت سخن به میان می

، قرار دارند و محور مکافاتارتباط انداموار با یکدیگر و با سایر آیات و سور ناظر به قصص 

( contextکه در بررسی آیات و سور، عالوه بر بافت برون زبانی ) است از این رو، ضروری

( co-textکنند؛ به بافت درون زبانی ) و سیاق بیرونی آیات که از آن به شأن نزول نیز یاد می

گفتمانی نیز توجه شود. این رویکرد کلیت  -ای و بینا سوره -ای، بینا آیه -و مناسبات بینا

کنند؛  می تعبیرقرآنی از آن به نظم و انسجام و تناسب آیات نگرانه به سور که در بالغت 

 است گیرد که نظم و نسقی استوار بر اجزای آنها حاکم را متونی منسجم در نظر می ها هسور

و شاید از جمله دالیل تقلیدناپذیری قرآن که برآن تأکید شده، یکی همین نظم و نسق و 

آید به مدد همین ادلّه، بتوان در  رو، به نظر می یناهای قرآن باشد. از  انسجام حاکم بر پاره

شکل  ای بی توده"از جمله تاماس کارالیل برآمد که قرآن را  مستشرقانمقام پاسخگویی به 

نگرانه ساختاری و مبتنی بر انسجام و  کنند. رویکردهای کلیت معرفی می "و فاقد انسجام

دهند که قرآن، نه فقط  دارند؛ نشان میپیوستگی که ریشه در متنیّت و ادبیّت زبان قرآنی 

زبانی ادبی در معنای فراخ  ،زبان قرآن زبانی الهیشکل و قواره نیست، بلکه  ای بی توده

های  صورخیال و آرایه»و « با علم عروض پیچیده»: زبانی متفاوت با زبان متعارف؛ است نآ

که  ه، منطق، خرد و استداللو مبتنی بر احساس، عاطفه و البت، «به طرزی منسجم به هم تافته

که بر  ،و بیناگفتمانی ،متنی، بینامتنی . این رهیافت درونشناختی نیز دارد علیمی و دینوجوه ت

قرآنی  ویژه، کاربردشناختی و گفتمانیِ شناختی و به های زبانی، بالغی، سبک ویژگی

زول تدریجی طی داند که نه فقط در ن یافته می قرآن را اثری منسجم و کلیّت است، مبتنی

ای از وحدت انداموار آن کاسته نشده؛ بلکه مسائل زبانی و سبکی  بیست و سه سال، ذره
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آن و از همین رو، اعجاز زبانی و تقلیدناپذیری قرآن را  های پیوستگی و انسجام قرآن، جلوه

 .است دوچندان بخشیده ای جلوه

. تناسب، مفهوم است نگیچنانچه بیان شد، مناسبت در لغت به معنای مشابهت و هماه

پژوهان مسلمان  کند؛ اگر کلیت بحث مفسران و قرآن نظم و انسجام را نیز به ذهن متبادر می

توان دریافت؛ از حیث نظم و انسجام،  کالسیک، دربارۀ نظم و انسجام خالصه شود، می

؛ میان اجزای یک آیه های قرآن، از چند جهت با هم تناسب دارند: تناسب اجزا و پاره

؛ تناسب میان آیات مجاور در یک سوره ؛ تناسبمیان آیات یک سوره با ابتدای آن تناسب

؛ قبل هتناسب میان ابتدای یک سوره با انتهای سور؛ آیات غیرمجاور در یک سوره میان

تناسب میان ؛ یبعد هبخشی از سور ی یابعد هبخشی از یک سوره با ابتدای سور میانتناسب 

 هبخشی از یک سوره با بخشی از سور میانتناسب ؛ دیگر های هسوربخشی از یک سوره با 

 . دیگر هسوره با سور کلِتناسب میان ؛ دیگر

گونه که پیداست، بحث تناسب در تعبیر قدما، فقط به ارتباط میان واژگان با  اما همان

بط پردازد و از شبکۀ انداموار روا ، ارتباط خطی میان آیات با یکدیگر میحداکثرمعنا و 

المناسبه  ، علمبگذاریمشود، خبری نیست. به دوران متأخر که پا که ساختار نامیده می هاآن

دهد. عالمه طباطبایی  در معنای تناسب ظاهری و صوری، جای خود را به نظم و انسجام می

سوره یاد کرده و به آغاز، پایان و سیاق سوره، توجه « غرض»از نظم سوره زیر عنوان 

هر سوره،  است یاد کرده و معتقد «محور»عنوان  تحتها  طب از نظم در سورهکند. سید ق می

و با ارجاع به همین مفهوم، معنای سوره استنباط  است حول یک مفهوم اصلی در حرکت

. در واقع، از نظر این است شود. از نظر فراهی و اصالحی، تناسب، بخشی از نظریه نظم می

کرد که نظم در  ادعاتوان  سب و وحدت. در اینجا، میاز ترتیب، تنا است دو، نظم، عبارت

. مفهوم انسجام از آن رو که به است برابر« انسجام»معنای ترتیب، تناسب و وحدت، با مفهوم 

پردازد، با نظم  پردازد، با تناسب و از آن رو که به روابط ساختاری می روابط مضمونی می

ود: انسجام مضمونی و انسجام ساختاری. در ، انسجام بر دو نوع خواهد بپس. شود مرتبط می

شناختی به ویژه،  دورۀ متأخر، انسجام به یکی از واژگان کلیدی رویکردهای زبان
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شود. برای نمونه، در تعریف  شناسی متن بدل می گرا و به طریق اولی، زبان شناسی نقش زبان

ر متن سر و کار دارد و که با روابط معنایی موجود د است مفهومی معنایی»هالیدی، انسجام، 

به تعبیر دوبوگراند و درسلر، انسجام،  (.1: 3131) «شناسد متن باز می-متن را از نا

شنویم،  بینیم و می یعنی کلماتی که می های روساخت متن از طرقی که مولفه است عبارت»

درخواهیم یافت تعاریف دقت شود،  ایناگر به «. یابند در یک توالی معنادار به هم پیوند می

با تعاریف بالغیون کالسیک از تناسب، تفاوت چندانی ندارند، حتی از یک نظر، تعاریف 

. هرچند، است تر تر و جامع زرکشی، باقالنی و رازی از تعاریف هلیدی و دوبوگراند، کامل

شناختی در  علمای بالغی خود را مقید به مسایل زبان است اینجاست که ممکن تفاوت

وزین نکرده باشند، در عین اینکه، بعید است از تناسب سخن به میان آورد اما از معنای امر

کنند که  شناسی متن یاد می شناسی غافل بود. در مجموع، آنچه امروزه از آن به زبان زبان

که در بالغت اسالمی و قرآنی  است دهد، همان چارچوب نظری تحقیق حاضر را شکل می

 دهد: المناسبه را نشان می . نمودار زیر، سیر تحول علمشود میالمناسبه یاد  از آن به علم

 
 . سیر تحول علم مناسبت3نمودار 

 محور در خوشه سور اولیۀ مکّی قصص مکافات .1

گری را مرتبط با روایت مکّی( ده سوره از سور نخست 321: 3222رابینسون )

-2؛ حاقه/ 23-38؛ قلم/ 11-12؛ نجم/ 13-31داند: ذاریات/  های تاریخی می سرگذشت

؛ 31-33؛ شمس/ 32-1؛ فجر/ 38-33و  1-1؛ بروج/ 31-31؛ نازعات/ 31-31؛ مزمل/ 33

شوند، جملگی با مکافات  سوره ها که از دو تا بیست و چهار آیه را شامل می این. 1-3فیل/ 

• کلمه -آیه  

•  ارتباط خطی

دوران 
 کالسیک

•  محور

•  غرض

•  نظم

• ترتیب، نظم، 
انسجام= وحدت  

معاصر 
 مسلمان

•  زنجیرمندی

•  بینامتنیّت

مدرن 
 مسلمان

زبانشناسی )
(متن  
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( نیز که 238: 3222ام گذشته سر و کار دارند )همانجا(. مارشال )و مجازات مردمان و اقو

قدری  بهها  سوره»در دورۀ اولیۀ مکی است آید رابینسون متأثر از اوست، معتقد به نظر می

شک زمینه را  کرد اما بی محسوب محور مکافاتهای  توان آنها را داستان کوتاهند که نمی

هایی فشرده و تلمیحی  ها، گزارش سوره . اینکنند یم فراهم محور مکافاتهای  برای روایت

«. کنند از عذاب جوامع گذشته به دست خداوند، ارائه و به ندرت به نام پیامبران اشاره می

های  کند: سوره ها ارائه می سوره اینشمارانه، فهرستی از آنگاه، مارشال بر اساس چینش گاه

؛ نجم/ 31-1؛ فجر/ 31-31؛ نازعات/ 31-31؛ مزمل/ 32-33؛ بروج/ 31-33فیل؛ شمس/ 

که  است . تفاوت فهرست مارشال و رابینسون در این11-31؛ ذاریات/ 33-1؛ حاقه/ 12-11

محسوب  مکّیسور نخست  ءکند اما رابینسون آن را جز مارشال به سورۀ قلم اشاره نمی

، الح، لوطمحور خمسه )نوح، هود، ص آید قصص مکافات حال، به نظر می اینبا نماید.  می

 اند: ذاریات، نجم، حاقه، فجر و شمس.  ها آمده سوره اینشعیب( در 

 محور جدول سور اولیۀ مکّی ناظر به قصص مکافات .3جدول 

 نام داستان نام سوره

 .(33-31)نوح ابراهیم، لوط؛ هود، صالح،  ذاریات

 (.11ـ  12، نوح، مؤتفکات )صالح، هود نجم

 (.33ـ  2مؤتفکات )، فرعون، هود، صالح حاقه

 (.32ـ  1، فرعون )صالح، هود فجر

 (31-33صالح ) شمس

ها، ارائه  سوره اینهایی که قرآن از این پنج داستان در  گونه که پیداست، گزارش همان

، در عین آمدهمایی کلی از رخدادهای داستان را کند، تمام و کمال نیست و بیشتر، شِ می

. برای نمونه، در سورۀ شمس، به نیست، فوق مکّیاینکه، این پنج داستان در همۀ سور اولیۀ 

یک داستان؛ در فجر، به دو داستان؛ در حاقه، به سه داستان؛ در نجم و ذاریات، به چهار 

ها، مرور  سوره اینداستان در  اینهای قرآن از  شود. گزارش محور اشاره می داستان مکافات

 شود. می
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 . تحلیل ساختاری و زنجیرمندی مفهومی و متنی در سورۀ ذاریات1-5

به )اما مرتبط با هم تقسیم کرد. فراهی  ،توان به چند بخش ظاهراً مجزا می ذاریات را سوره

برای تعیین عمود این سوره که آن را قیامت و جزا و پاداش در ( 11: 3181میر،  از نقل

، 3-31د: آیات نمای آیه سوره را به هفت بخش تقسیم می 12، کردهزندگی اخروی معرفی 

 . 13-12و  13-13، 11-28، 23-31، 32-32، 31-31

 جدول اجزای سورۀ ذاریات از نظر فراهی .4جدول 

 موضوع اجزاي سورۀ ذاريات

 بخشش و غضب خداوند در این جهان و نظام پاداش و جزا در آخرت 3-31آیات 

 زندگی اخرویتبیین پاداش  31-31

 تشریح پاداش و جزای اخروی با ذکر دلیل از پدیده طبیعت و هستی 32-32

 بخش روایی 23-31

 بخش روایی 11-28

 ارتباط آخرت با توحید و نبوت 13-13

 تسلی خاطر به پیامبر 12-13

که در تمام سوره  است سوره مضمون پاداش و جزا در آخرت این عمود از این حیث،

دهد. اگر از دیدگاه تحلیل جریان دارد و تمام هفت بخش را به یک کلیت پیوند می

 سوره را به اجزای زیر فروکاست: این توان ساختاری رابینسون بنگریم، می

 . معادشناسی1-5-5

 خوشه سوگندهای مربوط به آخرت:  3-1آیات 

 : شبکۀ تصاویر31-1آیات 

 23-51حثه: آیات . مجادله و مبا1-5-2

 پردازی. روایت1-5-2-5

 : معرفی روایت )ابراهیم و میهمانان(31آیه 
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 : داستان لوط، موسی، هود، صالح و نوح11-31آیات 

 13-41های الهی: آیات  . نشانه1-5-2-2

 11آیات ناظر به پیامبر: 

 01-11شناسی: . معاد1-2-2-3

و « جاریات»، «حامالت»، «ذاریات»یعنی های این سوره  «به مقسم»گوناگون از  انمفسر

این   سوگندهای  ، خوشه اند. نویورت به بادها و مدبران در قیامت تعبیر کرده« مقسمات»

زا در تصور   باران  از ابرهای  تابلوییسوگندهای سوره مرسالت،  همانند خوشهرا   سوره

خبر از   گذارند: ابرهایی که می  شنمای  انتها به  مستمر را از ابتدا تا به  حرکتی  آورد که می

و   آغازین هایسوگند خوشه  نیز میان  این سوره دهند. در می  قیامت  مربوط به  آینده  حوادث

  به ، اول  ۀآیدر  .ماند توجه می که نویورت بدانها بی  است  حاکم  ارتباط ساختاری ، سایر آیات

  آنها بر اشیاء و اجسام  اما تأثیر و قدرت ؛اند ینامرئ  شود. بادها با اینکه بادها سوگند یاد می

  های باران  ،آن  حاصل  وآمیزند  درمی  هم  ابرها را به ،بادها. است و مشهود  معلوم کامال

  بر این  ها را آسان سازند و کشتی می  بارند، رودها را پرآب می فرو  بر زمین   که  است  سنگین

  بر تأکید بر امور محسوس  ها، عالوه سوگند  در این. ﴾فَالْجَارِیَاتِ یُسْرًا﴿کنند:  می  ها روان آب

 ؛ است  شدنی  نازل  که  ینامحسوس ، بر امر﴾إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴿:  است  حتمی  وقوعشان  که  و عینی

این  . ﴾قِعٌوَإِنَّ الدِّینَ لَوَا﴿شود:  ، نیز تأکید می  قرار نگرفتهبشر   تجربه  اما هنوز در تیررس

های  سوگند (83: 3231سید قطب ) .شوند سوگندهای آغازین محسوب میجواب  ،آیات

در این سوگندها به ترتیب از بادها، »داند:  این سوره را دلیل عینی بر اثبات جواب آن می

که  یاد شده،نهرها و همچنین روییدن گیاهان و سرانجام تقسیم امور  ،ها و در پی آن کشتی

 «. است ای از رستاخیز در طبیعت خود نسخه

ای چه  آیه -سوگندها از حیث روابط بینا اینحال، نکتۀ اساسی اینجاست که  اینبا 

دارد که فراهی آن را شواهدی از گذشته  11-31ارتباطی با بخش روایی سوره یعنی آیات 

ذکر به میان پرداز  کند؟ ابتدا، خداوند پس از اشاره به سوگندها، از افراد دروغ معرفی می
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در  کنند. آنگاه، ساعت قیامت پرسش می برند و دائماً از آورد که در نادانی به سر می می

به نظر شود.  آیات بخش روایی، داستان ورود دو فرشته بر ابراهیم و باقی ماجراها، ذکر می

، حال سازد و در عین روایی، مرتبط می  بخش  سوره را با آیات  آغازین  آیات  هآید، آنچ می

ها  بدان  که  هایی ابرها، بادها و کشتی ،سو  از یک  که  است  این مانده،از نگاه نویورت مخفی 

اند و از دیگر  و مؤثر بوده  پیشین دخیل  اقوام  در تغییر سرنوشت  نوعی  به ،شود یاد می سوگند

. وندش می  نازل  زمین  سمت به   از آسمان  جملگی یی مانند ابرها و بادها،ها پدیده  ،سو

  از آسمان  که شوند می کهال«( طِینٍ مِّن حِجَارَۀً...)» از گل   هایی لوط با سنگ  قوم  ،بنابراین

خدا   اذن  به  که  هیدنورد در( «العقیم  الریح)» عاد را تندباد خزان  ؛ قوم باریدهفرو    بر سر آنان

در از حیث روابط بینامتنی، . اند بوده   و آسایش  نعمت  ،برکت ،خیر منشأ ، آغازین  در آیات

عاد   قوم  در بیان سرگذشت ، است مکّیکه از دیگر سور اولیۀ « قهاح»  سوره 8تا  1  آیات

خدا آن باد را هفت شب و  و اما قوم عاد با بادى بسیار سرد و شدید هالک گشتند.» :  آمده

اند، گویى  م در زمین افتادهدیدى که آن قو هشت روز پى در پى، بر آنها مسلط کرد، مى

  کند و قوم می  ( هالک «الصعقه») ثمود را صاعقه  قوم .«هستندها  نخل ۀهاى کنده شد ریشه

این اجزاء و آیات   یابیم که در می  ،نوردد. با اندکی دقت می آسا در  سیل  را نیز طوفان  نوح

های سایر  یان آیات و پارهسوره، بلکه م اینهای  تکرار شونده نه فقط میان آیات و پاره

ها و به  علیه ها و مقسم به کنند. از این رو، مقسمها نیز پیوند انداموار و محکم برقرار می سوره

-، بلکه از حیث روابط بیناها محور، نه فقط با خود سوره طریق اولی، قصص مکافات

تر،  در نگاهی فراخ . حال،است در ارتباط و قرآنی مکّیای و بینامتنی با سایر سور  سوره

های سوره را در راستای تحقق یکی از اصول اصلی دین در نظر گرفت: خوشه  توان پاره می

کۀ تصاویر مرتبط با آن، و همچنین آیات ناظر به مباحثه و مجادله، اصل معاد بسوگند و ش

صل کند، با ا بخش روایی که رسالت الهی پیامبران را تصویر می کند؛ را در ذهن تداعی می

چون پیامبران جملگی  ،شود ارز است که البته، با اصل توحید نیز مرتبط می  نبوت هم

اند که مردم را به پرستش خدای یگانه، دعوت کنند. در عین اینکه، عذابی که بر  آمده

شوند،  الک میهیابند و کافران،  و به واسطۀ آن، مومنین، نجات میآید  مردمان فرود می این
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کند. حال، از آنجا که  دهد که در اصل عدل تجلی پیدا می داش و جزا میخبر از نظام پا

دۀ وحی محسوب نو پیامبر، اولین گیر است آیات با شخص پیامبر )ص( اینخطاب اصلی 

تر  کند. از همه مهم سور و آیات با سیرۀ ایشان نیز روابط بینامتنی برقرار می اینشود،  می

های اصلی گفتمان قرآنی نیز قرار  راستای آموزه در سطح کالن، این اصول، دراینکه، 

 دارند. 

وصف، پیداست که چگونه تحلیل ساختاری سورۀ ذاریات، زنجیرمندی  اینبا 

محور را برآفتاب  مفهومی و متنی و روابط بینامتنی میان سور با یکدیگر و با قصص مکافات

راری آن با اصل معاد، هم برقسوره را قیامت در نظر بگیریم که  ایناگر عمود ، کند. می

مرتبط کالن، با سیرۀ پیامبر)ص( و کل گفتمان قرآنی  به شکل ، درخواهیم یافتاست ارز

 نیز از حیث معنا و مفهوم، تناسب درونی دارند.. شود می

 14-11. روابط ساختاری و زنجیرمندی مفهومی و متنی در نجم/ 1-2

تر تقسیم  چهار بخش با اجزای فرعیسوره را به  این(، 313-312: 3222رابینسون )

 :است کرده

 . آیات ناظر به وحی1-2-5

 یر شخصیغ. سوگند 3آیۀ 

 . انکار اتهام2-3آیات 

 . تصدیق مقام و مرتبه وحی1-1آیات 

 . اولین رویارویی با فرشته33-1آیات 

 . پرسش استیجابی 33آیۀ 

 . دومین رویارویی با فرشته38-32آیات 

 مباحثه و مجادله . آیات ناظر به1-2-2

 . جدال علیه شرک33-31آیات 
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 . ادامۀ مجادله31-31آیات 

 . سرزنش 23-22آیات 

 مباحثه -. آیات ناظر به وحی1-2-3

 . محتوای صحف: معاد شناسی13-28آیات 

 های الهی . محتوای صحف: نشانه11-12آیات 

 محور{ گری }قصص مکافات . محتوای صحف: روایت11-12آیات 

 ش استیجابی. پرس11آیۀ 

 . تصدیق مقام و مرتبه وحی11آیه

 . آیات ناظر به مباحثه1-2-4

 . هشدار18-13آیات 

 . پرسش استیجابی11آیۀ 

 . سرزنش13-12آیات 

 . فرمان به پرستش خدا13آیۀ 

حگاهی آغاز بسورۀ نجم با سوگند به ستارۀ ص از گونه که پیداست، بخش وحی همان

شمرد: اینکه  . آیات دوم و سوم اتهامات علیه پیامبر را مردود می هَوى إِذا النَّجْمِ شود: وَ می

س، بر پگوید. س پیامبر نه گمراه شده و نه در نادانی مانده و اینکه، از سر هوس نیز سخن نمی

شود. آنگاه، گزارشی از برخورد فرشته با پیامبر)ص( ارائه  جایگاه و شأن وحی تأکید می

کنید؟  : آیا در آنچه پیامبر دیده، با او جدل میآید میجابی د. سپس، پرسشی استیگرد می

شود.  ، ارائه می المنتهى به سدره ، دومین گزارش از رویارویی فرشته با پیامبر نزدیکآنگاه

پرستان در پرستش بتان الت و منی و عزی در مقام  بخش دوم، تمام و کمال به مجادله با بت

ای این بتان با آیات پیش از خود از آن روست که  آیه -ناپردازد. ارتباط بی دختران خدا، می

کنند.  پرستان ایفا می این اصنام حکم زهره یعنی ستارۀ صبحگاهی و شامگاهی را برای بت

تواند  ای نمی شود که تا خدا نخواهد، هیچ فرشته امر ارائه می ایندر ادامه، دالیلی بر 
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 نامند و ایمان ندارند، فرشتگان را مونث میخواه باشد و اینکه، آنان که به آخرت  شفاعت

 در گمان و کنند، نمى پیروى را[ خود] گمانِ جز. نیست معرفتى[ کار] این به را ایشان»

 «. (38. )رساند نمى سودى هیچ حقیقت[  به وصول]

د. گیر شود، پایان می بخش دوم، با سرزنش منکری که از انفاق رویگردان می

بخش،  اینیابد. در  بخش با اشاره به صحف موسی و ابراهیم، به بخش سوم پیوند می این

نکته در  ایند و یشککه هیچ کس گناه دیگری را بر دوش نخواهد  است همۀ بحث این

آیند که جملگی با حرف تأکید  . در ادامه، آیاتی میاست صحف موسی و ابراهیم نیز آمده

کند که کل هفده  ای مفهومی و متنی ایجاد می زنجیرهنها آتکرار که شوند.  آغاز می« انّ»

( به 11زند. از آنجا که در یکی از آیات ) را به یکدیگر پیوند می« انّ»آیۀ دارای حرف 

 وَ شود، این اشاره از حیث مفهومی، به سوگند آغازین سوره:  اشاره می « الشِّعْرى »  ستارۀ

آیات و بلکه آیات آغازین را به  این، «نّا»تکرار  الوهبعشود.  هَوى، زنجیر می إِذا النَّجْمِ

. طرفه اینکه، تکرار حرف ربط  الْأُولى عاداً أَهْلَکَ أَنَّهُ زند: وَ بخش روایی سوره، پیوند می

در آیات متعاقب، داستان هود )قوم عاد( را به قوم ثمود، به قوم نوح و موتفکات )سدوم « و»

توان دید که تمام آیات در توالیّتی  واقع، با اندکی دقت، میکند. در  و عاموره( زنجیر می

ای معنایی از آیات سوره را از حیث مفهومی و ساختاری، به هم زنجیر  منطقی، شبکه

، حسن ختامی بر تمام (11) « تَتَمارى رَبِّکَ آالءِ فَبِأَیِّ»کند. جالب اینجاست که آیۀ  می

پرسش، در ارجاعی سریع به آغاز سوره، به  نای نیزشود و  آیات پیشین خود محسوب می

پرسش که به رویارویی  این تکرار؛  یَرى ما  عَلى فَتُمارُونَهُ شود: أَ زنجیر می 33پرسش آیۀ 

 النُّذُرِ مِنَ نَذیرٌ هذا»کند:  فرشته با پیامبر )ص( اشاره دارد، آیۀ بعدی را توجیه می

در مقام انذاردهنده، به سایر پیامبران از جمله  راش پیامبرخدا . در عین اینکه، (11)« الْأُولى

ترتیب، داستان  اینبه  زند و هود، صالح و نوح که ذکرشان در آیات قبلی آمده، پیوند می

پیامبران که البته، کارشان انذار مردمان بود، از حیث روابط بینامتنی، به سیرۀ شخص  این

 .شود پیامبر)ص(، زنجیرمندی مفهومی و ساختاری می
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حال،  د.یاب سورۀ نجم با یادآوری ساعت قیامت و اینکه، مردمان در غفلتند، پایان می

: اینکه، است مرتبطسوره با اصول اساسی اسالم نیز  اینهای چهارگانۀ  آید پاره به نظر می

اند  پرستی و دعوت به توحید فرستاده شده پیامبر)ص( نیز بسان سایر پیامبران، برای نفی بت

: آنانکه ایمان است د و نبوت(؛ اینکه نظام جهان، بر اساس پاداش و جزا استوار)اصل توحی

آورند، رستگار خواهند شد و آنانکه، کفر بورزند، هالک خواهند شد )اصل عدل( و 

، اما بیشتر نادانان در غفتلند )اصل معاد(. در مجموع، است اینکه، ساعت قیامت نزدیک

کالن با چهار اصل شناخته شدۀ دین اسالم در ارتباط  سورۀ ذاریات در سطح مثلسوره  این

 .گیرد قرار می

 . تحلیل ساختاری و زنجیرمندی مفهومی و متنی در سورۀ شمس1-3

سوره را به دو بخش ناظر به مجادله و بخش روایی،  این(، ساختار 322: 3222رابینسون )

 کند: تقسیم می

 . آیات ناظر به مباحثه/ مجادله1-3-5

 : سوگندهای غیرشخصی8-3آیات 

 : وعده1آیۀ 

 : هشدار32آیۀ 

 ب( بخش روایی

 ی: روایتگر31-33آیات 

سوره، به خورشید، ماه، روز، شب، آسمان، زمین و به  اینخداوند در آیات سوگنددار 

کند که هرکس روح را پاک گرداند، رستگار و هرکه آن را آلوده  نفس، سوگند یاد می

سوگندها را ممثل کند یعنی  اینشد. حال، خداوند برای آنکه، سازد، دچار خسران خواهد 

کند که دعوت پیامبر خود را تکذیب کردند  به تمثیل درآورد، داستان قوم ثمود را بیان می

 نویسد: ( می12-13: 3281و دچار عذاب و مکافات الهی شدند. )نویورت 



 8418 زمستان | 18شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 111

در نگاه  شود. مینبال ها تمام و کمال د در این خوشه سوگند نیز تقابل میان پدیده

ناظر « ضُحی»آید که جستجوی انسان برای یکتایی خداوند که کلمه  نخست، به نظر می

های موجود در آفرینش، از دیدگان پنهان  ای از تقابل بدان است، تمامآً در پرتو مجموعه

های کیهانی، آسمانی و زمینی، تقابل میان  . بعد از اشاره به تقابل پدیدهاست مانده

کاری و پرهیزگاری. آن که نفس را  تقابل میان پلید: شود های روحی بشر مطرح می واستهخ

اش سازد، قطعاً بازنده خواهد بود. داستان  پاک کند، قطعاً رستگار است و آن که آلوده

 . است کاری ثمود تجسم انتخاب غلط و آلوده ساختن نفس به پلید

در « آ»آید که آوای کشیدۀ  به نظر میای در سطح خرد،  آیه -از حیث روابط بینا

کند، بلکه نوعی شبکۀ آوایی را نیز  واژگان انتهایی آیات، نه فقط آیات را به هم زنجیر می

تَالها؛ جَالَّها؛ یَغْشاها؛ بَناها؛ طَحاها؛ سَوَّاها؛ تَقْواها؛  افکند: ضُحاها؛ در کل سوره طنین می

رو، توالی آوایی، زمینۀ  اینعُقْباها.از  أَشْقاها؛ سُقْیاها؛ فَسَوَّاها؛بِطَغْواها؛  زَکَّاها؛ دَسَّاها؛

آورد. در عین حال، اگر به سیر سوگندها  گسترش متنی و انسجام درونی سوره را پدیده می

« ضحی»شود )واژۀ  دقت کنیم، از آشکارترین پدیدۀ طبیعی یعنی خورشید آغاز می

رسد که درخشندگی کمتری نسبت به  ماه، می کند(؛ به آشکارگی را دوچندان می این

شود:  خورشید دارد. پس از تقابل دوتایی خورشید و ماه، تقابل دوتایی روز و شب، ذکر می

کند و ماه،  روز، با خورشید و شب، با ماه، ارتباط مفهومی دارد: خورشید، روز را ایجاد می

ه دو تقابل پیشین، زنجیر شب را. تقابل سوم یعنی آسمان و زمین، از حیث کارکردی ب

گذارند.  وا دارند و أثرات خود را بر زمین باقی میأشوند: خورشید و ماه، در آسمان، م می

ختم ، یعنی روح ترین پدیده ترین و تاریک ترین به پنهان باری، سیر حرکت سوگند، از عیان

تقابل، از  ایند. گرد در راستای همان تقابل دوتایی، به پاک و ناپاک، تقسیم می که شود می

گیرد: روح پاک، چونان  حیث مفهومی و استعاری با سه تقابل پیشین، در ارتباط قرار می

ماند. در  کند و روح ناپاک، درسیاهی به شب تاریک می خورشید در آسمان، نورافشانی می

کند و اگر فسق و فجور را  روشنایی روز، جلوه می چونانواقع، روح اگر تقوا پیشه کند، 

نیز « فجور»های دوتایی سوره،  یشه کند، در تاریکی خواهد ماند. در اینجا، و در ادامۀ تقابلپ
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. در عین اینکه، روح پاک آید می« یسّدَ»نیز در برابر « یکّزَ»گیرد و  قرار می« تقوا»در برابر 

و متقی که تزکیه شده، با خورشید و آسمان و روح ناپاک و خبیث، با شب و زمین )به 

« حَفلَاَ»شوند. همچنین، دو فعل  (، زنجیرمندی مفهومی میاست تر از آسمان آنکه دانیسبب 

شود و روح  گیرند: روح پاک و متقی، رستگار می نیز در تقابل با هم قرار می« خابَ»و 

ناپاک، دچار خسران خواهد شد. البته، روح گرفتار فسق و فجور، ساکت نخواهد نشست و 

قوم ثمود است. اینجاست که خوشه سوگند ابتدایی و  آننمونۀ  و دست به طغیان خواهد زد

کنند.  در ادامه، روح پاک و ناپاک، از حیث مفهومی به بخش روایی سوره، ارتباط پیدا می

و از میانه و به صیغۀ سوم شخص آغاز « کذبت»بخش روایتگری، با عبارت آغازین  این

بیند که  غرض کلی سوره، لزومی نمی سوره در راستای مقاصد و اینشود. قرآن در  می

کند:  رو، داستان را از نقطۀ اوج آن آغاز می اینیات بیان کند. از ئداستان قوم صالح را با جز

گزینند، دست به  قوم ثمود تکذیب کردند. قوم ثمود، به سبب آنکه روح ناپاک را برمی

دهد. قرآن  ر نشان میطغیان، خود را در پی کردن شت اینزنند. اوج  سرکشی و طغیان می

یاد « اهلل ناقه»کریم به سبب آنکه نافرمانی قوم ثمود را دو چندان جلوه دهد، از شتر با عنوان 

ای از آیات الهی را نادیده انگاشتند. طرفه اینکه، قرآن برای  قوم ثمود، نشانه یعنیکند؛  می

ترین و  رحمانه : بیکند استفاده می« اشقی»واژۀ از آنکه اوج فجور روح را نشان دهد، 

اند که نفس  ترین آدمیان. در مجموع، از حیث محتوایی، قوم ثمود، تجسم افرادی سنگدل

آید توالی سورۀ نجم بر  وصف، به نظر می ایناند. با  خود را آلود ساخته و به گمراهی رفته

ژه ، دو وااست استوار است؛ در مطابقه که نوعی شگرد بالغی« طباق/مطابقه»اساس صنعت 

دو مضمون  اینشوند.  ۀ متوالی، ذکر میجملیا دو مضمون مخالف، کنار هم در یک یا دو 

گرچه ظاهراً با هم تقابل معنایی دارند، از حیث معنایی و بینامتنی همچنان به هم مرتبط بوده 

مضامین در سطحی  این زمان همد. نکن و توالی یا گسترش روبه جلو سوره را فراهم می

و پاکی و  ،های اصلی قرآن از جمله تقابل خیر و شر، نیکی و بدی تواند به آموزه میکالن، 

ها روبروایم: خورشید/ ماه؛ روز/ شب؛  تقابل اینسوره نیز با  اینناپاکی نیز زنجیر شوند. در 

 آسمان/ زمین، فجور/ تقوا؛ زکی/ دسی؛ مومنین/ کافرین.



 8418 زمستان | 18شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 111

 مکّیبه ویژه بخش روایی با مخاطبان  ،سوگندها ایناز حیث روابط بینامتنی، خطاب 

ان اگر نفس خود را پاک گرداند مکّین و به طریق اولی، آاطبان قرخ: هریک از ماست قرآن

و به پیامبر )ص( ایمان آورد، رستگار خواهد شد و هرکس، ایمان نیاورد و روح خود را 

رویدند و نابود آلوده سازد، قطعاً هالک خواهد شد آنچانکه قوم ثمود به پیامبرشان نگ

 شدند.

 52-3. تحلیل ساختاری و زنجیرمندی مفهومی سورۀ حاقه/ 1-4

 کند: های زیر تقسیم می (، سورۀ حاقه را به بخش312: 3222رابینسون )

 الف:پیامبر: تایید اصالت وحی

 های اخالقی . اهم مطالب و پرسش2-3آیه

 ب:بخش روایی

 .یادآوری: عاد و ثمود8-1آیات 

 دآوری: فرعون و موتفکات.یا32-1آیات 

 .یادآوری: طوفان نوح33آیه

 . فرجام روایی33آیه

 شناسيج:معاد

 .مقدمه33-32آیات 

 .حوادث38آیه

 .تصویرنگاری31-31آیات  

 . بازگشت به گذشته32آیه

 . تصویرنگاری23-31آیات 

 .بازگشت به گذشته21-22آیات 
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 د:آيات ناظر به وحي

 . سوگند اول شخص21-28آیات 

 تصدیق اصالت وحی .12آیه

 انتقاد جدلی منکرانو  انکار اتهام 13آیه

 همان دو نکته 13آیه

 . تصدیق اصالت وحی12آیه

 .تکذیب منکران13-11آیات 

 وحی م. تایید مقا18آیه 

 . انتقاد جدلی منکران12-11آیه

 . تصدیق اصالت وحی13آیه

 ه:آيات ناظر به پیامبر

 خداوند. رهنمود پایانی: دعوت به ستایش 13آیه

، ناظر به پیامبر نیست بلکه 2-3ان دارد که آیات عآید و رابینسون نیز اذ ابه نظر می

های آن، رابطۀ  سوره نیز میان اجزا و پاره این. به هرجهت، در است به روز قیامت مربوط

شود و  آغاز می« الحاقه»زند. سوره، با کلمۀ  انداموار و زنجیرمندی مفهومی و متنی موج می

شود که  کند. آنگاه، بخش روایی، آغاز می ادامه پیدا می ،سش از اینکه الحاقه چیستبا پر

د. در شو داستان اقوام ثمود، عاد، فرعون، موتفکات )سدوم و عاموره( و نوح روایت می

ها، کوتاه، فشرده و موجز است که در هماهنگی با بافت  داستان ایناینجا، گزارش قرآن از 

در واقع، از آنجا که غرض کلی سوره، اشاره به رسیدن ساعت قیامت  کلی سوره قرار دارد.

، بخش روایی نیز عمدتاً فرجام کار اقوام ثمود، عاد، موتفکات، است و حوادث هولناک آن

اینکه الحاقه  دادن برای نشانکشد. به دیگر سخن، قرآن  فرعون و نوح را به تصویر می

کند تا بلکه مایۀ  قوام را انتخاب و گزارش می، فرجام این ااست چیست و سرشت آن چگونه

های پیشین یعنی ذاریات، نجم  ( باشد. قرآن در سوره33های شنوا )آیۀ  تذکری برای گوش

که در راستای اهداف کلی و  نمودههایی از سرگذشت این اقوام را روایت  و شمس، بخش
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حاقه، از یک سو، در  سورۀ محور مکافاترو، قصص  اینها قرار دارد. از  مقتضیات سوره

های دیگر سوره از جمله آیات ناظر به  ای با بخش ای و بیناسوره سوره پرتو روابط درون

معادشناسی قرار دارد و از سوی دیگر، از حیث روابط بینامتنی با سیرۀ پیامبر نیز در ارتباط 

ی دین اساس یها های سوره در سطح کالن با آموزه گیرد. در عین اینکه، بخش قرار می

های  هسوره نیز بسان سور ،ایندر مجموع. دهد اسالم نیز زنجیرۀ مفهومی تشکیل می

گیرد:  در سطح کالن با چهار اصل شناخته شدۀ دین اسالم در ارتباط قرارمی گفته پیش

 عدل و معاد.،نبوت،توحید

 53-0. تحلیل ساختاری و زنجیرمندی مفهومی در سورۀ فجر/ 1-1

 بندی کرد: توان به شرح زیر بخش میسوره را  اینساختار 

 : سوگندهای غیرشخصی1-3آیات

 : بخش روایی32 -1آیات 

های دهگانه، از  سوره نیز پس از خوشه سوگند ابتدایی ناظر به فجر و شب ایندر 

 است سوگندها نیز پرسشی بالغی اینآید. شاهد  سخن به میان می« شفع و وتر»جفت متقابل 

. حال، قصص (1) حِجْرٍ لِذی قَسَمٌ ذلِکَ  فی شود: هَلْ یکه پس از سوگندها ذکر م

سوره نیز  اینشوند. در  سوگندها ذکر می اینعاد و ثمود و فرعون پس از  محور مکافات

الم »کند. بخش روایی، با عبارت استفهامی  بخش روایی در راستای اهداف سوره عمل می

ای  گفت، از جمله عبارات کلیشه گونه که خواهیم شود که همان آغاز می« تر کیف ربک

ها،  گزارش اینشود. در  محسوب می مکّیدر سور  محور مکافاتآغازکنندۀ قصص 

اقوام به عذاب،  اینبلکه کیفیت ابتالی  ،ها، نه فرجام داستان این های پیشینِ برخالف گزارش

ساز  ، سرنوشتای از تاریخ بشری آید هر یک از این اقوام در برهه شود. به نظر می تعلیل می

رو، تمرکز گزارش قرآنی  ایناند، آنچنانکه گویی هرگز زوال ندارند و فناناپذیرند. از  بوده

پرسد عادیان که  : قرآن میاست ساز بودن آنها ن سرنوشتبر ویژگی خاص این اقوام، مبیّ

های بلند بودند، چه برسرشان آمد؟ یا اقوام ثمود که در بریدن  صاحب عمارات و ستون

های  تر، فرعون که صاحب خرگاه ها مهارت داشتند، به کجا شدند؟ یا از همه مهم رهصخ
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هایی که  ها و مهارت بلند و استوار بود، چه سرنوشتی پیدا کرد؟در واقع، این اقوام با ویژگی

به ظاهر پابرجا و استوار، چون  فرماید همین اقوامِ کنند. اما قرآن می دارند، فناناپذیر جلوه می

سر به طغیان برداشتند، مشمول عذاب و تازیانۀ الهی شدند. خطاب اصلی آیات البته با 

: اقوام پیشین که صاحب انواع نعمات بودند به سبب طغیان، مستوجب عذاب است انمکّی

رو،  اینماند. از ان نیز طاغی شوند، از تازیانۀ الهی در امان نخواهند مکّیالهی شدند. پس اگر 

ای با یکدیگر و از  آیه-ای و بینا سوره نیز از حیث روابط درون آیه اینپیداست که اجزای 

ای با سایر سور و قصص و از حیث روابط بینامتنی با سیرۀ  حیث روابط میان سوره

های اصلی دین اسالم و به طریق اولی،  پیامبر)ص( و از حیث روابط بیناگفتمانی، با آموزه

 کند. هار اصل توحید، نبوت، عدل و معاد، زنجیرمندی مفهومی و متنی برقرار میچ

. زنجیرمندی مفهومی و متنی در سور اولیۀ مکّی ناظر به قصص 0

 محور مکافات

در سطحی  است ور، الزمحم ناظر به قصص مکافات مکّیتک سور اولیۀ  پس از بررسی تک

سور و به طریق اولی، آیات ناظر به  اینپرسش پاسخ داده شودکه چگونه  اینکالن، به 

محور آنها، از حیث مفهومی و متنی، به یکدیگر و به سیرۀ پیامبر و همچنین،  قصص مکافات

ها، پاسخ  تک سوره شوند؟ البته، در بررسی تک کل گفتمان قرآنی، زنجیر و متصل می

گردد. بررسی میشوند،  قصص به هم زنجیر می اینکه هایی  یقمفصل داده شد. اکنون، طر

توان  یافته و انداموار در نظر گرفته شود، می چونان روایتی کلیت قصص اینتک  اگر تک

قصص،  اینها را با توجه به آغاز، میانه و فرجام روایی  سوره اینزنجیرمندی مفهومی و متنی 

 بررسی کرد.

 محور . زنجیرمندی در بخش آغازین قصص مکافات0-5

های روایی، به سبب آنکه نقطۀ گیرایی داستان محسوب  معموالً بخش آغازین یا آغازین

که اتفاقاً از  ،. از جمله واحدهای آغازینهستندای  شوند، حامل بار معنایی ویژه می

یعنی از رخدادهای نشاندار -آیند محور نیز به حساب می های قصص مکافات بنمایه
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که در قصص قرآنی و به طریق اولی، قصص  است «بتکذ»رخداد روایی -قصص هستند این

 ، بسامد باال دارد:محور مکافات

 (1حاقه/) ﴾بِالْقارِعَۀِ عادٌ وَ ثَمُودُ کَذَّبَتْ﴿

 (33شمس/) ﴾بِطَغْواها ثَمُودُ کَذَّبَتْ﴿

 میانی و انتهایی: مکّیسایر موارد در سور 

 (13حج/) ﴾ثَمُودُ وَ عادٌ وَ نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ کَذَّبَتْ فَقَدْ یُکَذِّبُوکَ إِنْ وَ﴿

 (321شعراء/) ﴾الْمُرْسَلینَ نُوحٍ قَوْمُ کَذَّبَتْ﴿

 (332شعراء/) ﴾الْمُرْسَلینَ عادٌ کَذَّبَتْ﴿

 (313شعراء/) ﴾الْمُرْسَلینَ ثَمُودُ کَذَّبَتْ﴿

 (312شعراء/) ﴾الْمُرْسَلینَ لُوطٍ قَوْمُ کَذَّبَتْ﴿

 (33ص/) ﴾الْأَوْتادِ ذُو فِرْعَوْنُ وَ عادٌ وَ نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ کَذَّبَتْ﴿

 وَ لِیَأْخُذُوهُ بِرَسُولِهِمْ أُمَّه کُلُّ هَمَّتْ وَ بَعْدِهِمْ مِنْ الْأَحْزابُ وَ نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ کَذَّبَتْ﴿

 (1غافر/) ﴾عِقابِ کانَ فَکَیْفَ فَأَخَذْتُهُمْ الْحَقَّ بِهِ لِیُدْحِضُوا بِالْباطِلِ جادَلُوا

 (33ق/) ﴾ثَمُودُ وَ الرَّسِّ أَصْحابُ وَ نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ کَذَّبَتْ﴿

 (1قمر/) ﴾ازْدُجِرَ وَ مَجْنُونٌ قالُوا وَ عَبْدَنا فَکَذَّبُوا نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ کَذَّبَتْ﴿

 (38قمر/) ﴾نُذُرِ وَ  عَذابی کانَ فَکَیْفَ عادٌ کَذَّبَتْ﴿

 (32قمر/ ) ﴾بِالنُّذُرِ ثَمُودُ کَذَّبَتْ﴿

 (22قمر/) ﴾بِالنُّذُرِ لُوطٍ قَوْمُ کَذَّبَتْ﴿

، یا به همراه اسم پیامبری که مورد انکار قرار گرفته، «کذبت»ها، فعل  نمونه ایندر 

 اند.  آید یا در اشاره به مردمانی که قوم پیش از خود یعنی قوم نوح را انکار کرده می

ای از توالی چندین رخداد را در خود دارد.  ، فشردهاست رخدادی با اینکه تکفعل  این

یات ئزجبیند به  کند و دیگر لزومی نمی به عمل تکذیب اشاره می زقرآن به طرزی موج

مرور درک خواهدکرد که مردمان سلف چه چیزی را انکار  بپردازد. خواننده خود به

واقع، به مردمان همعصر قرآن و به ویژه فعل در  ایناند. از آنجا که خطاب  کرده
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، گیرد ای با منکران همعصر پیامبر نیز قرار می واژه-ای بینا فعل در رابطه این، است کافران

اگر آنان نیز دعوت پیامبر)ص( را تکذیب کنند، به سرنوشت اقوام سلف دچار یعنی 

 خواهند شد.

همراه کنشگر یا  به« هل اتاک حدیث»دیگر عبارت آغازگر، عبارت پرسشی 

 :است کنشگران

 (1طه/)  ﴾مُوسى حَدیثُ أَتاکَ هَلْ وَ﴿

 (33ص/) ﴾الْمِحْرابَ تَسَوَّرُوا إِذْ الْخَصْمِ نَبَأُ أَتاکَ هَلْ وَ﴿

 (31ذاریات/) ﴾الْمُکْرَمینَ إِبْراهیمَ ضَیْفِ حَدیثُ أَتاکَ هَلْ﴿

 (31نازعات/)  ﴾مُوسى حَدیثُ أَتاکَ هَلْ﴿

 (33بروج/) ﴾الْجُنُودِ حَدیثُ أَتاکَ هَلْ﴿

 (3غاشیه/) ﴾الْغاشِیَه حَدیثُ أَتاکَ هَلْ﴿

پذیر یا  کنش هبه همرا ﴾رَبُّکَ.. فَعَلَ کَیْفَ تَرَ أَلَمْ﴿عبارت سومین عبارت آغازگر، 

 :است  پذیران کنش

 (1)فجر/ ﴾بِعادٍ رَبُّکَ فَعَلَ کَیْفَ تَرَ أَلَمْ﴿

 (3فیل/) ﴾الْفیلِ بِأَصْحابِ رَبُّکَ فَعَلَ کَیْفَ تَرَ أَلَمْ﴿

یعنی قلم و  مکّیکه خداوند در دو سورۀ اولیۀ  است چهارمین عبارت آغازگر این

 کند: مزمل، با صیغۀ اول شخص جمع صحبت می

 (33قلم/) ﴾مُصْبِحینَ لَیَصْرِمُنَّها أَقْسَمُوا إِذْ الْجَنَّه أَصْحابَ بَلَوْنا کَما بَلَوْناهُمْ إِنَّا﴿

 (31مزمل/) ﴾رَسُوالً فِرْعَوْنَ  إِلى أَرْسَلْنا کَما عَلَیْکُمْ شاهِداً رَسُوالً إِلَیْکُمْ أَرْسَلْنا إِنَّا﴿

در سورۀ نجم « و انه اهلک»(، عبارت آغازگر 323همچنین، به باور رابینسون)ص. 

 آنچه را در»یابد،  پذیران عاد، ثمود، نوح و موتفکات ادامه می که به همراه کنش

 .«کند ( آمده، خالصه و جمعبندی می23-21)آیات « های ابراهیم و موسی صحیفه

و آغاز « (2) ﴾الْحَاقَّه مَا أَدْراکَ ما وَ﴿شود:  سورۀ حاقه نیز با عبارتی استفهامی آغاز می

 («.1) ﴾الْأُخْدُودِ أَصْحابُ قُتِلَ﴿است سورۀ بروج نیز با نفرین



 8418 زمستان | 18شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 111

، عبارات یا آیات آغازین، مکّیید در بخش روایی سور اولیۀ آ در مجموع، به نظر می

 تحلیل کند. حال، مخاطب به شنیدن ماجرای اصلی ایفا می جذبنقشی اساسی در 

 .خواهدآمد مکّیقصص در سور  اینروایتگری رخدادهای اصلی 

 محور . زنجیرمندی در بخش میانیِ قصص مکافات0-2

با روایتگری تمام و کمال رخدادهای روایی روبرو  مکّیکه در سور اولیۀ  است مسلّم

ای یا  خواند، بلکه با رخدادهای هسته نیستیم، یعنی خواننده، داستانی را از ابتدا تا انتها نمی

گویی البته، بخشی از سبک اعجاز  شود و این ایجاز و فشرده ای قصص روبرو می سازه

فاصله  مکّیه از سور اولیۀ شود. حال، هرچ بالغی کل قصص قرآنی نیز محسوب می

شویم، ماجراها و رخدادهای اصلی  نزدیک می مکّیگیریم و به سور میانی و انتهایی  می

. در واقع، از دلیل داردگویی  کنند. البته، این ایجاز و فشرده و برگ بیشتری پیدا می شاخ

اهداف گی در راستای  کوتاه و موجزند و این فشرده مکّیآنجا که عمدۀ سور اولیۀ 

تواند خارج از ضرباهنگ،  که بخش روایی نیز نمی است سور قرار دارد، بدیهی اینبیانگری 

که روایتگری در اصل، مستلزم  است ریتم کلی سور حرکت کند. به دیگر سخن، درستو 

، در سور است تر تر و طوالنی زمان، گسترده اینهای کامل،  و در داستان است گذشت زمان

رو،  این. از باشدهماهنگ با سایر اجزای سوره  تاروایی بسیار فشرده شده  زمان مکّیاولیۀ 

ای کوتاه، با رخدادهای اصلی آشنا شود، چه  که خواننده فقط در حد اشاره است طبیعی

های تصویرگری، هشدار روز  پردازی صرف نیست و جنبه سور، روایت اینهدف قرآن در 

تر،  های تعلیمی و اخالقی و از همه مهم جموع، جنبههای الهی و در م قیامت، یادآوری نشانه

قرآن قصص  ؛ لذاتوجه دادن مخاطبان به امور مهم زندگی و مرگ، اهمیت نخست را دارد

تر  ها را کامل رخدادهای برخی داستان اگرچهکند،  یات ذکر نمیئرا با جز محور مکافات

؛ اصحاب فیل در سورۀ فیل؛ 31-33داستان قوم ثمود در شمس/ است . از آن جملهآورَد می

و میهمانان ابراهیم در  23-33؛ صاحبان باغ در قلم/ 31-31موسی و فرعون در نازعات/ 

 .21-31ذاریات/ 
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 های روایی محور:فرجام . زنجیرمندی دربخش پایانیِ قصص مکافات0-3
فرجام به را بررسی کردیم. حال،  مکّیتا اینجا، دو بخش آغازین و میانی روایتگری سور اولیۀ 

ها با یادآوری  سوره ۀتوان گفت که عمد . در مقام یک قاعدۀ کلی، میپردازیم آنها می روایی
 د:یابن نکته و پیامی اخالقی که معموالً گویندۀ آن خداوند است، پایان می

 (33حاقه/ ) ﴾واعِیَه أُذُنٌ تَعِیَها وَ تَذْکِرَه لَکُمْ لِنَجْعَلَها﴿
 (31نازعات/ )  ﴾ ۀً لِمَنْ یَخْشَىلَعِبْرَ ذلِکَ  فی إِنَّ﴿

 (23ذاریات/ ) ﴾الْأَلیمَ الْعَذابَ یَخافُونَ لِلَّذینَ آیَه فیها تَرَکْنا وَ﴿
ارائه کنیم،  مکّیدر واقع، اگر بخواهیم، سیری از بخش روایی سور اولیۀ 

ای  هستهد؛ در ادامه به رخدادهای گرد که داستان با تکذیب منکران آغاز می است گونه این
کنند.این رخدادهای اصلی که  شود که در پیشبرد داستان، نقش اساسی ایفا می اشاره می

و محتوایی، با سایر ی دهند، از حیث عناصر صور پیکره یا بخش میانی داستان را شکل می

و قرآنی و از حیث بینامتنی، با سیرۀ  مکّیای، با سایر سور  اجزای سوره و از حیث بیناسوره
گیرند. آنگاه، پس از بخش میانی، بخش انتهایی یا  قرار می ار)ص( در ارتباطی اندامو پیامبر

ای اخالقی و یادآوری پیامی الهی برای  آید که در واقع، تذکر نکته فرجام روایی می
توان  ، میبگیریمشناختی کمک  . اگر خواسته باشیم از واژگان روایتاست گروندگان

که با تکذیب منکران  است ، گذار از مرحلۀ نامتعادلمکّیگفت روایتگری در سور اولیۀ 

 .است منان همراهؤارز است، به مرحلۀ متعادل که با پیروزی نهایی م هم

 گیریبحث و نتیجه
های روایی که به تعبیر رابینسون یکی از یازده  ؛ بخشاست پژوهش حاضر حاکی از آن

ها از حیث عناصر صوری، محتوایی و  ویژگی دیگر، با است مکّیویژگی سور اولیۀ 

سور که  اینساختاری، ارتباط منسجم و انداموار دارد. در عین اینکه، بخش روایی 
 نما دارند.  دهند، چند تمایز خصیصه محور را تشکیل می ای قصص مکافات رخدادهای سازه

خدادهای ، خواننده با قصص کامل روبرو نیست و فقط، رمکّیدر سور اولیۀ  .الف
 است. دهآماصلی آنها 
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ای آنها، کوتاه و فشرده بوده و  ها و بالتبع، رخدادهای سازه داستان این .ب
و سبک بالغی آنها قرار  مکّیفشردگی، در راستای اهداف تعلیمی و اخالقی کلی سور  این

ژه به وی مکّیدارد؛ به دیگر سخن، از آنجا که ضرباهنگ، ریتم و ایقاع موسیقیایی سور 
رود که رخدادهای داستان، کشدار و مطول  ، انتظار نمیاست سور کوتاه آن، تند و کوبنده

، هماهنگی و همخوانی ها هرخدادها، با سیر کلی و ضرباهنگ اصلی سور ذکرباشد، بلکه، 

 دارد. 
محور با آیات پس و پیش خود  های روایی و به طریق اولی، قصص مکافات . بخشج

در سایر سور و همچنین در سطح کالن، با سیرۀ محور  مکافاتقصص  از یک سو و با سایر
مناسبات یا زنجیرمندی  اای و بینامتنی دارند که از آن ب سوره -پیامبر)ص(، روابط بینا

 شود.  مفهومی و ساختاری یاد می
قصص از یک یا چند الگوی مشترک و فرموله شده تبعیت  اینهای روایی  . آغازیند

شوند که  ، شروع می«کذبت»غازین برخی قصص با فعل آنمونه، بخش کنند. برای  می

های پسین و پیشین داستان را در خود دارد.  و بسیاری از کنش است رخدادی روایی تک
شود که عبارتی  ، آغاز می«الم تر کیف ربک...»گاه، بخش آغازین با عبارت 

 . است استفهامی
ای را در خود جای داده و در واقع،  بخش میانی قصص، رخدادهای سازه .هـ

 بخش بستگی مستقیم دارد.  اینروایتگری قصص به 

، است ای که ناظر به درس یا پیامی اخالقی یهآفرجامین روایی قصص، معموالً با  .و
 . باشد می

شکل فشرده و به سبب  مکّییۀ لمحور سور او تر اینکه، قصص مکافات . از همه مهمز
موجزی که دارند و به سبب آنکه، حامل اولین مراودات کالمی دین اسالم از طریق پیامبر 

، مینیاتوری از کل قصص قرآنی ارائه داده و زمینۀ ذهنی مخاطبان قرآن را باشند ی)ص( م

 تری یئتر و جز تر، جامع های کامل ، با روایتمکّیکنند که در سور میانی و متأخر  آماده می
 قصص روبرو شوند. ایناز 
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