
 
 

  
  
  
  

  *1از سوره مائده وبارهد قرائتی ؛باز دستان 
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  2نیل رابینسون

  )استاد دانشگاه قم( محمدکاظم شاکر :هترجم
  )دانشجوي دکتري تفسیر تطبیقی دانشگاه قم( انسیه عسگري

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  درآمد
 ،هاي طوالنی مدنیاي وجود دارد که سورهحققان غربی اجماع گستردهدر میان م

بلکه  ،و نه نشانی از وحدت موضوع دارند ،دهندنه ساختار منسجمی را ارائه می
. ]2[ارتباط با یکدیگر هستند هاي مطالب در اصل بیاي از بقایا و بازماندهمجموعه

که  ]3[ 3امین احسن اصالحیهاي اخیر برخی از مفسران مسلمان، از جمله  تالش
                                            

 . 10/11/1391: تاریخ تأیید، 24/10/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
هاي بلند مدنی دربردارنده مطالب پراکنده و از هم بیشتر محققان غربی بر این باورند که سوره

اي که نویسنده براي سوره. استصدد نقض اجماع مذکور  گسسته است و مقاله حاضر در
بندي نموده نویسنده ابتدا سوره را بخش. رسیدن به هدف خود انتخاب نموده، سوره مائده است

هاي متوالی، کوشش کرده که پیوستگی آن است و سپس از طریق برقراري ارتباط بین بخش
لمان متفاوت است، بندي با مفسران مس هرچند مبانی نویسنده براي بخش. را به اثبات برساند

شود و او در بخش اصلی کارش، یک ولی جنبه جدید بودن کار وي تنها به همین جا ختم نمی
دهد که انسجام ساختاري این هاي سوره مائده ارائه میمدل کلی و فراگیر براي ارتباط بخش

ی روشی که نویسنده براي مقصود خود ط. گذارداي به نمایش میسوره را به نحو شایسته
  .هاي نقد ادبی رایج در غرب استکرده، بهره گرفتن از شواهد لفظی و نیز برخی شیوه

  
  :ها کلیدواژه

  انسجام ساختاري/ ساختار/ صنعت قلب/ متناظر/ سوره مائده
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شود، واکنشی در میان عوام مطرح نمی معموالًخالف این ادعا را ثابت کرده است و 
ها درباره قرآن و رویکرد آیه به آیه مفسران سنتی بدان در برابر انتقادهاي غربی

کند که اعمال نظر شخصی آنها در ادعا می )Welch( ولش ،افزون بر این. ]4[است
هاي محوري  موضوع ،مختلف مفسران«شاهدي بر این واقعیت است که آثارشان 

  ].5[».دهند اوتی را براي همان سوره تشخیص میمتف
ام که حداقل یک جایی دیگر، اجماع مذکور را نقض و استدالل کرده من در

اگرچه تحلیل . ]6[سوره طوالنی مدنی که سوره بقره است، ساختار منسجمی دارد
له شناسایی أکنم که در توجه کافی به مسدانم، اما اقرار میرست میواقع د هخود را ب

 ممکن است تا شده و نتیجه حاصل ]7[امهاي اصلی سوره موفق نبودهبخش
مقاله حاضر که به سوره  به همین دلیل در. به نظر برسد ناپایدار و گذراحدودي 

الزمه این کار . م شدمائده اختصاص دارد، ابتدا بر ساختار کالن سوره متمرکز خواه
هاي اصلی و توصیف روابط میان آنها ارائه معیارهایی جهت تشخیص بخش

هایی درباره وحدت موضوعی سوره، هدف سوره، مراحل شکل سؤال. باشد می
  .گیري اجزا و بافت تاریخی آن در مرحله بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت

  
 طرح پیشنهادي براي سوره. 1

عالوه  .بخش اصلی است 11است که این سوره مشتمل بر  نکته قابل بحث آن
) نشان داده شده است 'xو  xکه در طرح با (پیرایه یکسان  بر این، دو آیه ساده و بی

همگی  11و  5، 2هاي بخش. دهند که درباره جهنم هشداري بیمناك میوجود دارد 
مطلق خداوند و  تأکید بر قدرتپایانی مشابه دارند که با تجمیع عبارت اعتقادي 

تشابه بین . اندکه همه چیز تحت حاکمیت و فرمانروایی اوست، مشخص شدهاین
بخش  8و  7، 6ي ها بخشحاکی از آن است که  8و پایان بخش  6آغاز بخش 

 )chiasmus( بر اساس صنعت قلبده بخش نخست . دهندتري را تشکیل می بزرگ
 .Áبه  Aاست، به مثابه  10ا بخش متناظر ب 1شوند، بدین ترتیب که بخش  مرتب می

]. 6با  5؛ 7با  4؛ 8با  3یعنی [ الی آخر و B́به  Bبه مثابه  9متناظر با بخش  2بخش 
ه ب. تر از اولی استهاي متناظر همواره طوالنیدومین جزء از هر جفت از بخش
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در هر . رسد یازدهمین و آخرین بخش خارج از صنعت قلب فوق باشدنظر می
. است 9و  2شود که این بخش متناظر با دو بخش نشان داده می قباًصورت متعا

توجه کنید که توضیحات مختصر هر . شودخالصه می 1طرح کلی سوره در شکل 
. اندشماره آیات جهت سهولت ارجاع تدارك دیده شده چپبخش در سمت 

سلم و ها م خواننده نباید نتیجه بگیرد که هر بخش تنها یک موضوع دارد یا توضیح
  .قطعی هستند

  متقارننمایش ساختار  :مائده طرح سوره: 1شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ها بخشمبناي تقسیم  .2

کرده عادت دارند اسنادي را مورد بررسی قرار  در دنیاي مدرن افراد تحصیل
رو وقتی  ایناز. هاي کوچک طراحی شده باشندها و پاراگرافدهند که با ریزموضوع

هاي قرآن را بر اساس تغییر طور طبیعی تمایل دارند سوره هب ،دخواننآنها قرآن می
در تجربه شخصی من، این همان . هاي خردتر تقسیم کنندبه بخش ،در موضوع

هاي قرآن را از بر ري از سورهوضعیتی است که حتی در مسلمانانی که بسیا
نگی هستند قسمتی از فره ،آنها همانند هر فرد دیگري. کندخوانند نیز صدق می می

  .اندواسطه عرف نگارشی کالم مغلوب مانده هکه مدت مدیدي ب
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 نظر به، زیرا شود میساز  مسألهسوره مائده بسیار  ،اگر با این نیت نظر کنیم
آیه  19مثال  طور به. اندربط در کنار هم چیده شده رسد در این سوره اجزاي بی می

به  !اید اي کسانی که ایمان آورده«ل جمله او رسد می نظر به. اول را در نظر بگیرید
گسسته  اگرچه ظاهراً 5-1 آیات. با ادامه آن باشد ارتباط بی »عهد خود وفا کنید

ها در نظر د بخش کوچکی در ارتباط با احکام خوراکیتوان می، اما رسد می نظر به
سپس . شود که درباره آداب طهارت استدنبال می 6این آیات با آیه . گرفته شود

در نهایت . ، توجه داردگرفته است که خداوندهاي متعددي پیمانبر  14تا  7یات آ
  .انداهل کتاب مورد خطاب واقع شده ،19تا  15در آیات 

شفاهی اي پدیده نخستبا این وجود در روزهاي اولیه اسالم، قرآن در درجه 
بیابیم،  هاي سورهخواستیم معیاري براي تشخیص بخش بود، از همین رو اگر ما می

هنگام گوش کردن به قرائت قرآن، سخت . بایست شنوندگانی سراپا گوش باشیممی
 ، همچونوجود داشته باشد لفظیمگر آنکه نشانه  ،است تغییري در موضوع بیابیم

 ،به عبارت دیگر. کندها را بیان میداستاناي از آن نوعی که یک عبارت کلیشه
بدون  ،لفظیهاي ر گفتمان بر مبناي نشانهشنونده ممکن است اغلب انتقالی را د

من معتقدم هر کسی که سوره . کندتغییرات آشکاري در موضوع پدید آید، حس آنکه 
  .رسد دهم، می میبه تحلیلی بسیار مشابه آنچه که من ارائه  ،مائده را با این ذهنیت بنگرد

ر درگیر با عنصر تکرا ،بندي بر آنها مبتنی است که بخش لفظیدالیل بیشتر 
  :به یکی از شش صورت زیر است معموالًاین تکرار . است
  .دنبخش ممکن است شبیه هم باشیک شروع اولین و آخرین آیه  -1
دهد، ممکن است در آیه بخش رخ مییک عبارت غیر معمولی که در آیه دوم  - 2

  .ندده یک مجموعه را تشکیل می ،یکی مانده به آخر همان بخش تکرار شود که در نتیجه
مشابه یا یکسان در دو آیه به  عبارتبازگشت  به وسیلهبخش  ممکن است -3

  .آخر مانده یا یکی به آخر مانده یا سه آیه آخر به پایان برسد
 ،شوددر بخش تکرار بارها و بارها یک کلمه یا عبارت کلیدي ممکن است  -4

  .هاي قبلی و بعدي وجود نداشته باشدکه در بخشدر حالی 
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ي ها عبارتیابد که در قالب در اوج معاد شناسی خاتمه  ممکن استبخش  -5
  .گرددبیان  ،رسد می نظر بهشنا آ هاي قبلسورهاي که از کلیشه
  .اي منتهی گرددرت اعتقادي کلیشهبندي به یک عبا ممکن است بخش در جمع -6

به و  کنیم آن را بررسی میرویم و بخش به بخش به سراغ سوره مائده می
  .پردازیم لفظی به ترتیب مواجهه با آنها میهاي انهنش

 ]10[ »ایداي کسانی که ایمان آورده«با عبارت  8و  6 ،2، 1 ، آیات1در بخش 
از خدا پروا «اصطالح  8و  7 ،4، 2 شود و آیاتشروع می )یا أَیها الَّذینَ آمنُوا(

رات متداول هستند و به دفعات هر دوي این عبا. دارد را دربر )واتَّقُوا اللَّه( »کنید
. اندها براي جامعه مسلمین است، آمدهدر متن قرآن که دربردارنده قوانین و توصیه

آید، می 11از آنجا که هر دو اصطالح در آیه . هستندبخش  انسجامِ در خدمتآنها 
نظر  در 11ست متعجب شود که چرا بخش اول را تا پایان آیه ا خواننده ممکن

پیوستگی  جهتهاي مختلف  که راه هنگامی، متعاقباًقسمتی از پاسخ . گیرمنمی
 لفظیهم اکنون به دو نشانه . خواهد شد ارائه، ندشو میهاي متوالی بررسی بخش

  .یابدپایان می 9خش حاضر در آیه کند بکنیم که معین می بسنده می
است که در  )شَنَآنُ قَومٍجرِمنَّکُم ال ی(» تنفر گروهی شما را وا ندارد«اولی عبارت 

، نهی در هیچ جاي دیگر قرآن نیامدهاز آنجا که این . آمده است 8و  2هر دو آیه 
با قرار گرفتن در میانه آیه دوم و در آیه ماقبل آخر، این عبارت  .بسیار متمایز است

استنباط با شنیدن این عبارت، شنونده دقیق . کندتقارنی را در بخش ایجاد می
دوم  لفظیبا نشانه  استنباطصحت این . که شاید بخش به آخر رسیده است دکن می

در  کلمه به کلمهصورت  بهاین آیه  تمام. گرددبیان می 9شود که در آیه می تأیید
دهد آنجا که بخش را پایان می ،7، آیه فاطردر سوره  :شودیافت می دیگرهاي سوره

بسیاري  ،عالوه بر این. کندره را بیان میآنجا که نتیجه سو ،29، آیه فتحو در سوره 
شناسی  آخرت در اوج ،با کلمات مشابهیهایی دارند که هاي دیگر هم بخشاز سوره

  .رسندبه پایان می
سرانجامشان  دهد کهیابد و به کفار هشدار میادامه می 10آخرت در آیه  دربارهذکر ت

تصمیم درباره . شودکرار میت 86هشدار مشابهی کلمه به کلمه در آیه . جهنم است
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داراي و ساختار  1با این آیه مبتنی بر تشخیص ساختار متقارن بخش  برخوردنحوه 
  .کل سوره است صنعت قلب

بخش با تکرار  گیري نتیجه. گیردمی را دربر 19تا  11آیه از  بخش دوم
آیات  ابراینبن .شوداي در سه آیه پایانی یا نزدیک آن آشکار میي کلیشهها عبارت

دارند و  را دربر »و زمین است ها آسمانخداوند فرمانرواي «هر دو عبارت  18و 11
  .شودختم می »یزي تواناستخداوند بر هر چ«هر دو به  19و  18آیات 

شود که در نتیجه به اهل کتاب خطاب می 19-15متذکر شدیم که آیات  قبالً
زایی را در جاي خود ست فکر کنند که آنها بخش مجا بعضی خوانندگان ممکن

هایی براي تجزیه و تحلیل معتبر باشد، اگر چه زمینه کهه منظور آنب. دهندتشکیل می
اما  ،وجود دارد، دهندمیبخش مجزایی را تشکیل  14-12اندیشیدن به اینکه آیات 

یک  دو زیر مجموعه 19-15و  14-12ات شود که آیبا این وجود ترجیح داده می
 2بخش  چگونگی ارتباطبررسی  صحت مطلب پس از. دنشوبخش در نظر گرفته 

  .خواهد شد تأیید سوره در ساختار کلی 9با بخش 
بخش سوم حکایتی مختصر است، از همین رو در ژانر آن تغییر آشکاري وجود 

هاي  حکایت شود که آغازگر شروع می) إذو (» ... کهگاه  آن و«این بخش با . دارد
در انتهاي ) القوم الفاسقین( »مردم فاسق« با کلماتش بخ این. مدنی است هاي هسور

  .یابدخاتمه می 26 و 25دو آیه آخر، آیات 
هاي متفاوتی شود، اما شخصیتبخش چهارم با داستان کوتاه دیگري شروع می

 به وسیلهداستان خود  اما. شودکند و با فرمول متفاوتی هم آغاز میرا ترسیم می
پردازي وجود  در لغتهم چه در این نمونه تغییر اندکی یابد، اگرتکرار خاتمه می

شود،  تمام می ) فَأَصبح منَ الْخَاسرِینَ( »کاران شداز زیان او و«با عبارت  30آیه  .دارد
ختم  )فَأَصبح منَ النَّادمینَ( »و از پشیمانان گردید«به عبارت  31در حالی که آیه 

اي که متذکر شود، آیهمام نمیت 32جز با آیه  چهارمبخش  ،با این حال. شود می
به همین « 32آیه  هاي واژهاولین . چه حکمی داده است متعاقباًشود که خداوند  می

با موضوع قبل ارتباط نزدیک دارد، وانگهی چنین الحاقی  )منْ أَجلِ ذَلک( »خاطر
  .شودهم یافت می] 11[ 4داستان میشنادر 
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ضد اجتماعی متمرکز م یمجازات جرا بر بیشتر ،33-40بخش پنجم، آیات 
أَنَّ ( »خداوند بخشایشگر مهربان است«، 34عبارت مسجع دومین آیه آن، آیه  .است

یمحر غَفُور شود، شنونده هم تکرار می 39زمانی که این عبارت در آیه . است )اللَّه
حت این مطلب ص. آخر مانده این بخش است ماقبلکند که این آیه، آیه گمان می

و زمین  ها آسمانخداوند فرمانرواي «اي ي کلیشهها عبارتکه در آن  40آیه در 
با آن مواجه بخش دوم پایان در  قبالًکه  »خداوند بر هر چیز تواناست«و  »است

: این دو بخش وجود دارد پایانشباهت بیشتري بین . شودمی تأییدشده بودیم، 
مجازات  ،بخشاید و هر کس را که بخواهدیم ،او هر کس را که بخواهد« جمله

چینش افعال شود، البته با تکرار می 40آمده است، در آیه  18که در آیه  »کند می
 ،کند و هر کس را که بخواهدمجازات می ،هر کس را که بخواهد«؛ معکوس طور به

 اي از اجزا ساختهمجموعهبا  5و  4، 3 هايبخشبه این ترتیب . »بخشایدمی
  .گیریم که آنها بایستی یک زنجیره متوالی باشندنتیجه میاز همین رو شوند که  می

آید که پدید می »اي رسول« مناداي به وسیلهتغییري در خطاب  41در آیه 
دانستیم می قبالًهرچند به تنهایی نشانه آغاز بخش جدید نیست، اما از آنجا که ما 

که این نشانه شروع بخش  دید داشتکمی تر توان می ،خاتمه یافته است 5که بخش 
 نُهاین فعل  .غلبه دارد ]بر متن[ )داوري کردن(» حکَم«فعل در این بخش . باشد 6

به داوري منصوب ( »مکح« 5اشتقاقیبار در شکل ساده، یک بار هم در حالت 
هیچ کدام از این . آمده است )داوري( »کمح«بار در شکل اسمی چهار و  ،)شدن
 »لَنزَاَ« کلیدي دوم فعل واژه. شودبخش قبل یا بخش بعد یافت نمی ها درشکل

خاتمه  50بخش ششم با آیه . کار رفته است هاست که هشت بار ب )فرستادنفرو (
یک  ،هایابد که دربردارنده دو استفهام انکاري است و در هر کدام از این سؤالمی

  .آمده است »حکم«بار کلمه 
اي کسانی که ایمان «مخاطب  .شوددر مخاطب آغاز میبا تغییر بیشتري  7بخش 

 »اولیاء« ،ي که بر این بخش حاکم استکلیدي جدیدواژه . است »!آوردید
بار در شکل جمع و یک بار در چهار  که است )انیبسرپرستان یا دوستان پشت(

نتیجه بخش با . آمده است »تولّی«و یک بار در شکل فعلی  »ولی«شکل مفرد 
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در آیات  )اتَّخَذُوها هزُوا ولَعبا( »گرفتند را به تمسخر و بازي.. . آنها«ت حضور عبار
  .شود میمعلوم  58و  57

بار دیگر شود، آغاز می 59این بخش با آیه . بسیار پیچیده است 8ساختار بخش 
 تصور. شودنمایان می »بگو اي اهل کتاب«کند، این بار با خطاب مخاطب تغییر می

و ... «با عبارت  62تمام شود، زیرا آیه  63ست که این بخش در آیه ا ننده آناولیه خوا
وأَکْلهِم السحت لَبِئْس ما کَانُوا ( »دادندچه اعمال بدي انجام می خوراکشان حرام، واقعاً

تکرار  63در انتهاي آیه  »یعملون«جز  کلماتیابد و این خاتمه می )یصنَعونَ
طور که قرائت همین .شودین میزجایگ »یصنعون«با مترادف خود  »یعملون« .شوند می

  .نشانه پایان یک بخش فرعی است که این تکرار صرفاً شودمیمعلوم  ،یابدادامه می
این آیه با جمله زیبایی درباره یهود که  .طوالنی است بسیار )64آیه (آیه بعدي 

این جمله که  .گرددآغاز می است،) قالوا/و قالت( »گفتن«شروع و پایانش با فعل 
باقیمانده آیه . ، محور اصلی کل بخش استبه تحلیل آن خواهیم پرداخت در ادامه

این . دهند، زیر مجموعه دوم این بخش را تشکیل می68تا  65آیه  به همراه 64
به  ،و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شد«تکرار جمله  قسمت شامل

ولَیزِیدنَّ کَثیرًا منْهم ما أُنْزِلَ ( »فر بسیارى از آنان خواهد افزودبر طغیان و ک یقین
نشانه . در شروع و خاتمه آمده است که تقریباًاست  )إِلَیک منْ ربک طُغْیانًا وکُفْرًا

  .است 68و  67در انتهاي آیات  »مردم کافر«تکرار عبارت  ،اتمام نهایی کل بخش
 .شوداست که بخش با آن شروع می 59آیه  انعکاسی از 68آیه  ،عالوه بر این
به  اشارهشود و هر دو شامل آغاز می »بگو اي اهل کتاب«ها با هر دوي این آیه

یک  68تا  59دو دلیل دیگر نیز براي اینکه آیات . باشند می ،»فرستاده شد فروآنچه «
فرو آنچه «صطالح ا منسجماولی اثر . وجود دارد ،دهندبخش مجزا را تشکیل می

ولی در  ،بروز نموده استدر کل بخش هفت بار  که است) زلما أنْ( »فرستاده شد
بین محور  ظریفی استدومی تمایز . گاه ظاهر نشده است هیچجوار هاي همبخش

نماید؛ در حالی که برجسته می ،»گوید می«یهود درباره خدا را آنچه که اصلی بخش 
درباره آنچه که باید به اهل کتاب  6به پیامبرخداوند  ،آیات ابتدایی و انتهاییدر 

  .دهدتعلیم می ،»بگوید«
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. یابدموضوع به حضور مؤمنان و کافران در میان اهل کتاب تغییر می، 9در بخش
 »پروردگار ما«، )من الحق( »از حق« هاي واژه ،84و  83تکرار در آیات  عنصر

)نارب/ست شخصی استنتاج ا به نحوي که ممکن ،ودش میشامل را ) مع( »با«و ) نارب
اوج آخرت  به وسیلهاست که  موردياین همان . کند که بخش به انتها رسیده است

  .شودمی تأیید، گیردشکل میي موجود ها عبارتاز که  85در آیه  ي،بعد سیشنا
طور  همان. یابدهشدار درباره جهنم ادامه میبا  86آخرت در آیه درباره ذکر ت
تغییر بیشتري که در خطاب . است 10این آیه مشابه آیه  کل ،شد اشاره بالًقکه 

 »ایداي کسانی که ایمان آورده«با عبارت  87، در آیه مشهود است 10 بخششروع 
تکرار دو آیه و یک آیه ماقبل آخر، خاتمه آیات این بخش طوالنی، . شودنمایان می

صورت ما  در این«شود به ختم می 106 آیه .گذارندهمراه با تغییر را به نمایش می
چرا که «شود به ختم می 107و آیه  )إِنَّا إِذًا لَمنَ الْآثمینَ( »از گناهکاران خواهیم بود
، آخرین 108عبارت مسجع آیه  .)إِنَّا إِذًا لَمنَ الظَّالمینَ( »از ستمکاران خواهیم بود

با  صفت مفعولی جمع اآن هم باما  ،بخش، ساختار نحوي متفاوتی دارداین آیه 
اللَّه ال ( »کندخداوند مردم فاسق را هدایت نمی« ؛رسدبه پایان میبر فاسقان  تلالد
ینَیقالْفَاس مي الْقَوده(.  

به جهت  زمانی وجایی نمایشی  ه، آخرین بخش، با یک جاب11آغاز بخش 
ما را به زمان  109آیه  ايابتددر  ،»آوردرا گرد می رسوالنروزي که خدا « ،واژگان

تشکیل  120تا  109هایی براي اینکه همه آیات زمینه. کندروز رستاخیز منتقل می
  .ارائه خواهد شد در ادامه ،دهندرا بیک بخش مجزا 

  

  هاي متوالیارتباط میان بخش .3
پایان هر بخش و شروع بخش بعد با حداقل یک همواره  ،همان طور که دیدیم

تر روشن با این حال در بررسی دقیق. گردد میآشکار گاهی بیشتر و  لفظینشانه 
قبل خود پیوسته است، به نحوي که ماهر بخش به بخش  معموالًخواهد شد که 

ها ارتباط موضوعی برقرار در بعضی مثال. است و روان راحت انتقال میان آنها نسبتاً
، 6»گاتري« .شودار گرفته میک به یمتنـ  یزبان ابزاردر بیشتر آنها یک یا چند . است

 The Epistle to( يرساله عبرمشابهی را در  ابزار ،محقق آمریکایی متون مقدس
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the Hebrews( واژگان تخصصیمن . تشخیص داده است )terminology(  وي را
  ].12[نمکمی تعدیلآن را  ،دهم و هر جا که مناسب به نظر برسد تطبیق می

در  هشدار. یابدپایان میاداش الهی براي مؤمنان وعده پبا  9بخش اول به آیه 
در تضاد با همین آیه مطرح  ،اینکه سرانجام کافران جهنم است مبنی بر 10آیه 
 واژگان کلیدي قالبدار »يگاتر«از طریق آنچه که  1به بخش  2بخش  .شود می

)hooked keywords( این واژگان سه نوعند و هر سه نوع . نامد، مربوط است می
 ویژه اصطالحنخست،  الگوي در. اندنشان داده شدهصورت نموداري  هب 2ر شکل د

 الگويبرعکس در . شودمی معرفی قبل از آن پایان بخش ینزدیک دریک بخش 
سوم هر  الگويدر . شودیک بخش در آغاز بخش بعد تکرار می ویژه اصطالح دوم،
  .همین الگوي سوم است ،آنچه که ما در اینجا داریم. تکرار وجود دارد نوعدو 

 14و  13 ،12است که در آیات  2بخش  ویژه اصطالح) میثاق( »پیمان«واژه 
اي کسانی که ایمان «اصطالح . شودمعرفی می 7آیه  ،آمده است، اما در بخش اول

و  6، 2، 1که در آیات است  1بخش  ویژه اصطالح )ایا أَیها الَّذینَ آمنُو( »ایدآورده
و پرواي «اصطالح . شودتکرار می 11در آیه  2ما در ابتداي بخش آمده است، ا 8

 11همچنین در آیه  ،آمده است 8و  7، 4، 2که در آیات  )واتَّقُوا اللَّه( »خدا کنید
  .گرددتکرار می

  واژگان کلیدي قالبدار. 2شکل

  
  1الگوي : واژگان کلیدي قالبدار

  
  2الگوي : واژگان کلیدي قالبدار
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  3الگوي : ن کلیدي قالبدارواژگا
  

 يهم ابزاري است که گاتراین . دارند »هاي موازيمقدمه« 3 و 2هاي بخش
در  موازي با استفاده از جمالتعملی شدن انتقال ست از ا عبارتکه  شناسایی کرد

اي کسانی که ایمان « :شودشروع می 11با آیه  2بخش  .شروع دو بخش متوالی
 20با آیه  3بخش . »... خود یاد کنید، زمانی که افرادي بهاید، نعمت خدا را آورده

نعمت خدا را بر  !اي قوم من: زمانی که موسی به قوم خود گفت« :گرددآغاز می
با  جمالت موازيجزء اصلی دو  ،توجه کنید که در این مثال. »... خود یاد کنید

به یاد «د از عبارت بع) قوم( »مردم« واژه 11در آیه . شوندارائه میمعکوس  ترتیبی
 قبل 20آمده است، در حالی که در آیه  »آورید نعمت خدا را بر خودتان زمانی که

 5و  2بخش پایانی آیات  مورددر  قبالًگونه وارونه سازي  این. آن آمده است از
  .دیگري از همین دست مواجه خواهیم شد مواردنیز با  در ادامه ،ذکر شد

در . کنندهر دو، دو برادر را ترسیم می .ل دارندهاي متقابداستان 4 و 3بخش 
 خویشتن یا خود گوید که او فقط مالک نفسموسی به پروردگارش می 3بخش 

او ) 30آیه  نفس،(قاتل  یا خود نفس 4در بخش . و برادرش است) 25نفس، آیه (
  . کندرا به کشتن برادرش تحریک می

قالبدار  واژگانآن را  يرآنچه گات از طریق 5و  4 يها بخشارتباط میان 
 ايواژهگیري کار بهبا  روان و سلیسانتقالی توان گفت می. شودبرقرار می ،نامد می

قالبدار، اصطالح  واژهدر این مورد . مشابه در پایان یک بخش و شروع بخش بعدي
. آمده است 5و اولین آیه بخش  4است که در آخرین آیه بخش  »فساد در زمین«

 معکوس شده است چینش واژگاندر عربی زیباست، زیرا  خصوص بهاین انتقال 
  .))فی الْأَرضِ فَسادا( :33، آیه )فَساد فی الْأَرضِ(: 32آیه (

هاي یکسان دارند، اگر چه در این نمونه چنین است که مقدمه 6و  5بخش 
تمه چنین خا 4، آغازین آیه بخش 33آیه . انتهاي آیات آغازین مشابه یکدیگر است
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و در آخرت عذابى بزرگ  )فی الدنْیا خزْي(این، رسوایى آنان در دنیاست « :یابدمی
  .»خواهند داشت

شود، جز آنکه ترتیب نیز به همین روش تمام می 5، آغازین آیه بخش 41آیه 
عالوه بر این، دو بخش . )فی الدنْیا خزْي( گردد میوارونه  »در دنیا«و  »رسوایی«

 1الگوي واژگان کلیدي قالبدار که آن را  يگاترشکل تعریف شده  مذکور با
 خاطر نشان کرده بودیم که واژه کلیدي بخش قبالًما . با هم ارتباط دارند نامد، می
 همچنین بیان کردیم که هیچ. ستا و مشتقات آن )داوري کردن(» مکَح«، فعل 67

 38آیه  اگرچه. ندارد از مشتقاتی که در این بخش هست، در بخش قبل وجود یک
ت خدا ختم اصفیکی از ؛ حکیمدیگري از مشتقات همین ریشه، یعنی  واژهبه 
، شود ارائه می )دانا(all=wise یا  )حکیم(wise به  معموالًدر انگلیسی  ، وگردد می

باشد، تري می ترجمه مناسب) داراي توانایی داوري( judiciousاما در متن حاضر 
کند که بر اهمیت داوري هموار می 6ت الهی راه را براي بخش زیرا اشاره بدین صف

  . داردتأکید بر اساس وحی الهی 
غمگین نسازند تو را کسانی که در کفر  !اي پیامبر«با عبارت  41از آیه  6بخش 
به زبانی  امابه همین دستور،  68در آیه  8بخش  .گرددآغاز می »ورزندشتاب می

در که رغم تغییراتی  بنابراین به. »دم کافر غم مخوربر مر« ؛شودمتفاوت ختم می
واحد را  توالیهم یک  روي 8و  7، 6هاي ، بخشندهستدخیل نحوه خطاب 

 »یسارعون« واژه. کمیاب است واژگانتکرار  عامل انسجامدومین . دهندتشکیل می
ر هر با بار معنایی منفی د) دهنددیگر مسابقه مییککنند، با با یکدیگر رقابت می(

فقط یک جاي دیگر  ،جز سوره مائده ه، اما در کل قرآن بشودظاهر میسه بخش 
بار در و دو 6یک بار در بخش ) نامشروع درآمد( »حتس« واژه ]13[.آمده است

همین وضعیت درباره  ]14[.آمده و دیگر در هیچ کجاي قرآن نیامده است 8بخش 
 ،عالوه بر این ]15[.برقرار است) ماها و عل خاخام( »االحبارو  انیونالرب«اصطالح 

هم  کلیدي دور از هم نامید، به کلماتبا آنچه که شاید بشود  8و  6هاي بخش
و شش  ]16[)فرستادیم فروما ( »أنزلنا«خداوند دو بار لفظ  6در بخش . اندپیوسته

مذکور در  فعل. را آورده است ]17[)فرستد یفرو م خداوندآنچه (» ما انزل اهللا«بار 
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آنچه ( »ما اُنزل«شکل مجهول در  و هر بارهفت بار،  8نیست، اما در بخش  7بخش 
  ]18[.شود میتکرار  ،)فرستاده شد فرو

، با اشاره به اهل کتابی که عهد تورات و انجیل را شکستند، 68در آیه  8بخش 
برخی از  اینکهبا اعالم  69از آیه  9بخش . یابد، پایان می»مردم کافر« عنوان به
بنابراین ارتباط موضوعی  .گرددآغاز می ،هودیان و مسیحیان و صابئان مؤمن هستندی

  . آشکاري وجود دارد
 بر حقانیتدارد آن مسیحیانی که بیان می )82-85 آیات( 9چهار آیه آخر بخش 

. یشان پاداش خواهد دادبه اخداوند  دارند کهاطمینان اذعان دارند، نازل شده آنچه 
فران جهنم است، دوباره در آیه که سرانجام کا آمده بود 10در آیه  قبالًهشداري که 

  .آیدمی در تضاد با این مطلب 86
نامند، با ، برخی افرادي که خود را مسیحی می84، در آیه 9بخش  در انتهاي

مؤمن  »چرا به خدا و حقیقتی که به سوي ما نازل کرده است، ایمان نیاوریم؟«گفتن 
) آمنوا( »!ایداي کسانی که ایمان آورده«با عبارت  87آیه از  10بخش . شوندمی

اهللا همان کسی است که شما بدو ایمان «کند که و آیه بعدي اشاره مید شو شروع می
همان واژگان کلیدي نقشی مشابه ریشه،  هم کلماتدر اینجا تکرار ). مؤمنین( »دارید

اند، ارتباط ینی قرآن تعمق کردهب براي خوانندگانی که در جهان. کنندایفا میقالبدار 
 هاي واژه دیگري هم بین دو بخش متصور است و این ارتباط از طریق داللت ضمنی

  .شودبرقرار می 87در آیه ) چیزهاي خوب( »طیبات«و  82یه آدر ) هبانار(» رهبان«
سوره مائده و آیات  46-66اي از آیات سوره حدید که بازگویی خالصه 27آیه 

اما  ،ست، قضاوت دلنشینی درباره پیروان عیسی که ایمان آوردند، داردآن ا 87-82
چیزي که براي کسب رضاي خدا از  عنوان به )ترك نمودن دنیا( »رهبانیت«سپس از 

رهبانیت مسیحی پیوسته مستلزم مجرد ماندن است، . کندخود ابداع کردند، انتقاد می
منان حالل شده است و این موارد براي مؤ »طیبات«همه  ،مائده 5اما بر اساس آیه 

 که به 87بنابراین نیمه نخست آیه . با زنان پاکدامن هم هستروابط زناشویی شامل 
دهد طیباتی را که خدا حالل کرده است حرام نکنند، آنهایی که مؤمنند دستور می

  . دشو می گفته شد، محسوب 82- 85نتیجه مناسبی براي آنچه درباره مسیحیان در آیات 
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متنی که ما با آن ـ  که با هیچ یک از صنایع زبانی معمولید خوانندگان نز
. برسد نظر بهاي بین دو بخش آخر سوره ست وقفها درگیریم آشنایی ندارند، ممکن

در سیاق آیات مرتبط با شامل توصیه و قانون براي مؤمنان  10افزون بر این، بخش 
ز، زمانی که از پیامبران درباره درباره روز رستاخی 11، در حالی که بخش است حج

ترجیح در حد یک وقفه، . باشد ، میپاسخ مردم به دعوتشان سؤال خواهد شد
  .صحنه دراماتیک صحبت کنم تغییردهم درباره  می

گیرد که سرانجام آن را تعلق می ها انسانبه همه  تغییراز دیدگاه قرآن این 
کنند فاصله مرگشان تصور می ،خیزندزمانی که آنها از قبر برمی .تجربه خواهند کرد

 10در صحنه به روند بخش  این تغییر بروز .کوتاه بوده است بسیاربا روز رستاخیز 
تمهیدي است براي سفر نهایی پس از مرگ به نزد  جا آوردن حج هب. اشاره دارد

در این آیه مؤمنان به  .شودشرح داده می 96آن گونه که به روشنی در آیه  ؛خداوند
 بابخش  این. شوندتوصیه می ،واي خدایی که به سوي او محشور خواهند شدتق

هنگامی که مرگ یکی از شما «د ده میمؤمنان آموزش که به  108-106آیات 
  .یابدپایان می، »بگیریددرباره ارث شاهد  ،شودنزدیک می

  

  یک خصیصه سبک شناختی و اصلی نظام یافته عنوان به صنعت قلب .4
محور  عنوان بهجمله قابل توجهی را  ،8گفته شد، بخش  قبالً همان طور که

وقَالَت الْیهود ید (: چنین است ،آیدمی 64آیه  آغازاین جمله که در . دارد اصلی دربر
   .)اللَّه مغْلُولَۀٌ غُلَّت أَیدیهِم ولُعنُوا بِما قَالُوا

 هاي انواع چاپ ،حال در ترجمه زیر نظم عربی لغات حفظ شده است و در عین
دست ، ]19[گویند یهودیان  و می« :متفاوت استفاده شده تا ساختار را برجسته نماید

 آنها مورد نفرینند و دستان آنهاست در غل و زنجیر ؛در غل و زنجیر است خدا
  ]20[».گویند خاطر آنچه آنها می هب

اگر از دو سر . گذاردرا به نمایش می تقارن ضربدريیا  صنعت قلبجمله این 
 درونی گیري یک مجموعه چهارتایی النه کالمی کنیم، با معادل حرکتبه داخل 

انتها به در  »گویند آنها می«با  »گویند و می«آغازین  عبارت. شویمچینی مواجه می
به مراتب زیباتر است، زیرا جمله با حرف  آن عربی. (دارد مطابقت Áبه  A مثابه
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در متن » و«هر دو با  .یابدجمع خاتمه میسوم شخص » ووا«شروع و با » و«ربط 
آنها مورد «با  »یهودیان«لغت  از آن، پس) .ندشو میولی تلفظ ن ،ندشو مینوشته 
 Cبه مثابه  »دستان آنها«با  »دست خدا«سپس . مرتبط است B́به  B به مثابه ،»نفرینند

 D به مثابه »غل و زنجیردر «با  »در غل و زنجیر است« در نهایت. استمتناظر  Ćبه 
توجه کنید که . ABCDD́ĆB́Á :بنابراین ساختار جمله چنین است. تناظر دارد D́با 

وجود  »مورد نفرین« و »یهودیان« هاي واژهاي میان اگرچه هیچ ارتباط ساخت واژه
صحت نظر  ،خواننده سازد تا میمهیا  صنعت قلب، زمینه را ثیر لفظیأاما تندارد، 
 »ید«واژه عربی : وجود داردهمچنین بازي با کلمات دیگري هم  .کند قبولرا قرآنی 

دستان ( »أیدیهم«اشد، در حالی که ب یهودکوتاه شده شکل رسد می نظر به )دست(
  .کندیهود را دارد، اما ترتیب حروف آن فرق میهمخوان هر سه  )آنها

تر د خط پایینجمله مزبور فقط چن .دارد جمله متقارن دیگري را دربر 8بخش 
یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربک وإِنْ لَم تَفْعلْ ( :دکن میبروز  67در شروع آیه 

الَتَهرِس لَّغْتا بفَم(  
تو نازل شده است و اگر چنین  آنچه که از جانب پروردگارت بر برسان !اي پیامبر«

  ».را پیامش اينرسانده ،نکنی
 »ه« متناظر است، جایی که پسوند ضمیري »پیامش«با  »اي پیامبر«لغت نخست 

با  »برسان«فعل امر  .کندرا در جزء آوایی منعکس می )اي(به زیبایی هجاي ) ش(
با جزء  »آنچه که« حرف ربط نهایتدر . متناظر است »اي رسانده«فعل صرف شده 

توجه کنید . دو معنا باک واژه است، تناظر دارد که در متن عربی ی »ن« منفی کننده
بنابراین ساختار جمله . شودوارد نمی صنعت قلبکه در این جمله بخش میانی در 

  . ABC…Ć B́ Á :گرددنین خالصه میچ
یک اصل  صنعت قلبعالوه بر وجود یک صنعت سبکی در سطح جمله، 

تاکنون در  .آیدیم کار بهمند مهم در سطوح دیگر است و در گرفتن نتیجه کلی  نظام
عبارتی در یک آیه  بسیاري از موارد توجه من به روشی جلب شده است که در آن

مثال  طور به. با ترتیب و نظم معکوس ولیشود، تکرار مینیز ند آیه بعد چهست و 
با این  41آید، اما در آیه می 33ابتدا در آیه  )یانْی الدف يزْخ( »در دنیا رسوایی«
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این عبارت مثالی . )يزْیا خنْی الدف( »رسواییدر دنیا «که  گرددمی عبارت تکرار
 AB…B́Áهاي همجوار است و ساختار آن در سطح بخش صنعت قلببراي 
تکرار  40 که در آیه شود میظاهر  18آیه  درمتوالی  بندسه  نحوهمین به . است

  :ترتیبی وارونه با ، اماگردد می
 خداوند .دکن میمجازات  ،خشد و هر که را که بخواهدب می ،که را بخواهد آن هر«

  ». ... و زمین است ها آسمانمالک 
د و کن میمجازات  ،هر که را که بخواهد. و زمین است ها آسمانمالک  خداوند... «

  ».بخشد می ،که را بخواهد آن هر
متشکل از چند بخش را  اي که زنجیره صنعت قلبنمونه فوق مثالی است براي 

  .است ABC…ĆB́Á آنساختار . دهدمی تشکیل
 بخش را دربر 11ست که هر ا طرح جامع آن ،این سامانه باالترین سطح

متناظر  10با بخش  1بسیار وجود دارد که بخش  شواهدخواهیم دید که . دگیر می
 2و بخش  ،بدین ترتیب که نخستین هشدار درباره جهنم با دومین هشدار آن ؛است

داراي جمالت  ینمعادل ساختاري دوم ،اگر چنین باشد. ستمتناظر ا 9با بخش 
با این حال به  .آن پرداختیم، خواهیم داشتتحلیل به  تر پیشکه صنعت قلب را 

 11را تضمین کند که همه  گیري وجود دارد که این نتیجه کالمینشانه  مقدار الزم
  . با هم ارتباط دارند با صنعت قلببخش 

  

  کالن ساختاردر  نعت قلبصبراي  واژگانیشاهد  .5
، دهند را ارائه می صنعت قلبهنگام صحبت از جمالتی که  آموزشیبراي اهداف 
 ساختاراین روش وقتی که در سطح . رویمکنیم و به داخل پیش میاز انتها شروع می

طور زیرا به ؛ست گمراه کننده به نظر برسدا ممکن ،اعمال شوداین سوره کالن 
جهت . شنود می قرائت ان هنگامخودشصحیح ترتیب  ارا بها بخش فرد،معمول 

کنیم که شروع خواهیم کرد و ثابت می 6ما با بخش  ،دستی کردن بر این انتقاد پیش
 4کنیم که با بخش  رفته و ثابت می 7متناظر است، سپس به سراغ بخش  5با بخش 

تزاعی بودن یا اعمال براي مقابله با ادعاهاي ان ،عالوه بر این. تناظر دارد و الی آخر
  .اهد لغوي تمرکز خواهیم کردوبر شابتدا متن، در این مرحله  نظر در
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در حالی ، E با É متناظر است، به مثابه 5با بخش  6بخش  ،در طرح پیشنهادي
 6به پیامبر 6بخش  .پردازدم ضد اجتماعی مییبه بیان جزاهاي جرا 5که بخش 

. داوري کند ،وحی فرستاده شده است وانعن بهکند که بر اساس آنچه میتأکید 
دنبال هم ه ب شته وخاطر اینکه دو بخش مذکور در مرکز ساختار متقارن قرار دا هب

. قرار گرفته است مورد بررسیمتناظر بودن آنها  واژگانیاهد وشاند، پیشاپیش آمده
 یباًدارند که تقر 41هاي مشابه با آخرین بخش آیه که آنها مقدمه مطرح شد قبالً

بر تأکید همچنین دیدیم که  .شود می تکرار 33بخش آیه در پایان  کلمه به کلمه
  . تناظر دارد حکیمبه منزله  »اهللا«مبناي وحی، با توصیف سابق از  داوري بر

ذکر شد،  قبالًهمان طور که . Dبا  D́به مثابه  ،متناظر است 4با بخش  7بخش 
 به وسیلهشدن یکی از فرزندان آدم  حکایتی کوتاه درباره چگونگی کشته 4بخش 

جان انسان قداست به تعلیم میشنایی درباره ارجاعی  ،در این باببرادرش است که 
  :پذیرد پایان میسه آیه آخر بخش حکایت چنین  .گردد میپیوست 

  )29( )وذَلک جزَاء الظَّالمینَ( ».و این است سزاي ستمگران... «
ش ترغیب کرد، پس او را به قتل رساند و او از نفسش او را به کشتن برادر«

  )30( )فَطَوعت لَه نَفْسه قَتْلَ أَخیه فَقَتَلَه فَأَصبح منَ الْخَاسرِینَ( ».زیانکاران گشت
  .)31( )فَأَصبح منَ النَّادمینَ( ».و او از پشیمانان شد... «

برسد، چرا که  نظر بهتفاوت بسیار م 7ست بخش ا به نظر خواننده عادي، ممکن
حال آنکه سه آیه . اي است به مؤمنان که اهل کتاب را یار و پشتیبان نگیرندتوصیه
  :نمودیمبررسی  اندکی پیشطرز چشمگیري به همان روشی است که  به آن نخست

  )51( )ینَإِنَّ اللَّه لَا یهدي الْقَوم الظَّالم( ».کندخداوند مردم ستمگر را هدایت نمی... «
صبِحوا علَى ما أَسرُّوا فَی( ».از آنچه در نفس خود پنهان داشتند، پشیمان گردیدند... «

  )52( )فی أَنْفُسهِم نَادمینَ
  .)53( )فَأَصبحوا خَاسرِینَ( ».و آنها از زیانکاران شدند... «

 هاي هقرآن نمونه دیگري نیست که واژ است، ولی درفرمولی اگرچه زبان 
 ]21[.دندر سه آیه متوالی بیای ،که هم قافیه هستند »نادمین«و  »خاسرین«، »ظالمین«

قابل توجه  52و  30در هر دو آیه ) روح( »نفس«نقش  ارجاع به ،عالوه بر این
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قطع از همان  طور بهاند، منان از دوستی با آنها برحذر شدهیهودیانی که مؤ .است
 28را با آیه  11آیه (ین به ایشان دست یازیدند نسلی هستند که در موقعیت پیش

  .هایی که برادران ناخلف و بالقوه برادرکش بودندهمان ؛)مقایسه کنید
نشان داده  Cتناظر دارد که با  3با بخش  ،در طرح معلوم است 'Cکه با  8بخش 
و یهود تمرکز دارد، در  6بر کشمکش میان رسول خدا 8بخش . شده است

اسرائیل  حکایت کوتاهی درباره موسی و مشکالت وي با بنی 3حالی که بخش 
 عنوان بههر دو با اشاره به قوم موسی  ،3آخرین آیات بخش  26و  25آیات . است

با همین  8نخستین آیه بخش  59آیه . شوندختم می) القوم الفاسقین( »مردم فاسق«
تاب با مؤمنان از شود که مخالفت اهل کیابد و بدین نظریه ختم میمطلب ادامه می
  .گردد که بیشتر آنها فاسقندی میاین حقیقت ناش

هاي متعدد دیگري وجود مشخصه ،براي کسانی که با کتاب مقدس آشنا هستند
کند، حال آنکه ما در ترسیم می 7را چونان موسی 6پیامبر ،8دارد که بخش 

وجود ي برا واژگانیهد وابر ش نظر خواهیم کرد و صرفاً اینجا از آنها صرف
قوم موسی اصرار  ،23-34در آیات . شویمتمرکز میممیان دو بخش  همبستگی

شوند، مگر آنکه ساکنان فعلی از جنگند و وارد سرزمین نمیخواهند بدارند که نمی
در  )خارج شدن( »جرَخَ«و ) داخل شدن( »لخَد«دو فعل مشابه . آنجا خارج شوند

سخن خدا به موسی این با  26با آیه  3خش ب. اندآمده 61جاي دیگر، فقط در آیه 
 8بخش  .یابدپایان می )فَال تَأْس علَى الْقَومِ الْفَاسقینَ( »بر مردم فاسق اندوه مخور«

بر مردم کافر غم « 6بسیار مشابه خطاب به پیامبراي با جمله، 68نیز در آیه 
  ]22[.می پذیردپایان  ) تَأْس علَى الْقَومِ الْکَافرِینَفَال( »مخور

بسیار چشمگیر  ،شده مشخص Bو  B́که در طرح با  2و  9تناظر میان بخش 
 ، دوعالوه بر این هر دو .است، زیرا هر دو بخش به وضوح موضوع مشابه دارند

  :شودشوند که در هیچ کجاي دیگر قرآن یافت نمیتوالی واژگانی را شامل می
 رد کلمه به کلمه ؛)14( )الَّذینَ قَالُوا إِنَّا نَصارى( »آنها که گفتند ما نصارا هستیم« -

  .شودتکرار می 82آیه 
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لَقَد کَفَرَ الَّذینَ ( »آنها که گفتند عیسی بن مریم همان خداست، کافر شدند مسلماً« -
رْیمنُ ماب یحسالْم وه تکرار شده است 72در آیه  عیناً ؛)17( )قَالُوا إِنَّ اللَّه.  

شود و فقط با که در هیچ جاي دیگر یافت نمی اي وجود دارد جملهن همچنی
  :شوداندکی تغییر تکرار می

 ؛)12( )ولَقَد أَخَذَ اللَّه میثَاقَ بنی إِسرَائیلَ( »اسرائیل پیمان گرفت و خداوند از بنی« -
یثَاقَ بنی لَقَد أَخَذْنَا م( »سرائیل پیمان گرفتیما جمله ما از بنی«مقایسه کنید با 

 )70( َ)إِسرَائیل
رایجی هست که در هر دو بخش آمده، ولی در  اصطالح نسبتاً ،عالوه بر این

  :ي سوره نیامده استها بخشدیگر 
آنها «؛ مقایسه کنید با )12( )فَقَد ضَلَّ سواء السبِیلِ( »او از راه راست منحرف شد« -

  ]23[.)77( )سواء السبِیلِ وضَلُّوا عنْ( »از راه راست منحرف شدند
یابد و متناظر است با با هشداري درباره جهنم ادامه می 86آیه  در 9بخش 

  .ذکر شده بود 2که در بخش  10هشداري همانند در آیه 
نشان داده A  و Áدر طرح با  ،همانند است که از همین رو 1با بخش  10بخش 

غات و عبارات معمول ر دو تعدادي لهر دو درباره حرم مقدسند و در ه. اندشده
  :کجاي دیگر سوره نیامده است چهست که در هی

؛ مقایسه کنید )1آیه(تعهدات  :»عقود«پیمان بستن، قرارداد داشتن؛ : »عقد«مشتقات  -
 .)87آیه ( شما پیمان بستید: »عقدتم«با 

 »حلَلْتُم«، »وا تُحلُّال«؛ )1( »أُحلَّت لَکُم«حالل بودن، آزاد بودن؛ : »حلّ«مشتقات  -
؛ )87( »لَّأَح«؛ مقایسه کنید با )5(بار دو »حلٌّ، أُحلَّ«؛ )4(بار دو »أُحلَّ«؛ )2(
 .)96( »أُحلَّ«، )88( »حلَاالً«
 .)95( » النَّعم«؛ مقایسه کنید با )1(چهارپایان : »الْأَنْعامِ« -
؛ مقایسه کنید با )2( »فَاصطَادوا«؛ )1( »الصید«شکار کردن؛ : »صاد«مشتقات  -

»ید96و  95 ، 94در آیات » الص. 
-  »رُمح أَنْتُم95؛ مقایسه با )1( وقتی که شما در حرم هستید: »و. 
 .هر دو به سؤال کردن مردم از وحی اشاره دارند ؛101؛ مقایسه با 8)1( پرسیدن :»سئل« - 
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 .97مقایسه با  ؛)2( هاربانیق ...هدایا ...ماه حرام: »القالئد...الهدي...الشهر الحرام« -
 ]24[.97؛ مقایسه با )2(خانه مقدس : »البیت الحرام« -
- »هردو به موانع مذهب اشاره دارند :91؛ مقایسه با )2( نگهدارنده، مانع :»صد. 
 .)87( تعدي نکنید: » تَعتَدواال«؛ مقایسه با )2( تعدي کردید: »أن تعتدوا« -
 .98؛ مقایسه با )2( تگیر در مجازا سخت: »شدید العقاب« -
 ]25[.)90( »أنصاب«؛ مقایسه با جمع آن )3( بت: »نصب« -
 ]26[.90 ؛ مقایسه با)3( تیرها :»أزالم« -
 »طیبات«؛ مقایسه با )6( »طیب«، )5،4( »الطیبات«خوب بودن؛ : »طاب«مشتقات  -

 .)100 ،88( »طیب«، )87(
 .)95( رسیدن به کعبه: »هالْکَعب بالغَ«؛ مقایسه با )6( ها قوزك :»الکعبین«: »کعب«مشتقات  - 
؛ مقایسه کنید )6( در حالت جنب و ناپاکی :»جنبا«دوري گزیدن؛ : »جنب«مشتقات  -

 .)90( بپرهیزید از آن :»فاجتنبوها«با 
 .89 ؛ مقایسه با)6( شاید شکرگزار شوید: »لعلکم تشکرون« -
 .)92( »أَطیعوا«؛ )7(اطاعت کردن : »ناأطع« -
 .)106 ،95( »ذوا عدل« با؛ )8(» إعدلوا«، »تعدلوا«تدل بودن؛ مع: »عدل«مشتقات  -
 .)105( دادید آنچه انجام می :»بما کنتم تعملون« با؛ )8( دهندآنچه انجام می :»بما تعملون« - 

 :محدود در جاهاي دیگر سوره آمده است طور بههمچنین به موارد زیر توجه کنید که 
، 106( » فَیقْسمان«؛ مقایسه کنید با )3(» مواتَستَقْس«تقسیم کردن؛ : »قسم«مشتقات  -

 .)»أقسموا« آمده است 53جز آن تنها در آیه  هو ب) (107
 .)آمده است 58و  55 ،12جز آن فقط در آیات  هب( 91 ،106با ؛ )6( نماز: »صاله« -

- 6هاي دیدیم که بخش. ماندمی، آخرین بخش سوره باقی یازدهمفقط بخش 
به عبارت  .در تناظر با آنها، در ترتیبی معکوس هستند 5تا  1هاي پس از بخش 10

با رسد که طرح  به نظر می. ABCDEÉD́ĆB́Á :ها چنین استترتیب بخش ،دیگر
حال . برگشتیم ،کامل است، زیرا ما به همان جا که آغاز کرده بودیمده بخش فوق 

ازگر جدید هم تواند به عنوان آغبندد، میکه حلقه را می Áکه بخش ده، آن
کند که محسوب شود و این وضعیت با انتقال دراماتیکی صحنه هم تطبیق می
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نمایش  ''B با 11ست که بخش ا از همین رو. بردشنوندگان را به روز رستاخیز می
بر موضوع  11بخش  ـ، در طرح B́و  Bـ  9و  2مشابه بخش . داده شده است

که عمل انتقال  109بعد از آیه . کز دارداره وي تمرببن مریم و عقاید باطل در عیسی
هنگامى را که خدا ]  یاد کن[« :یابدچنین ادامه می 110دهد، آیه صحنه را انجام می

گاه  و آن...  نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور !اى عیسى پسر مریم: فرمود
   »... )کففت( را از تو باز داشتم اسرائیل بنى]  آسیب[که 

، 11بخش میانی بلندي حذف شده است تا تشابه آن با آیه  ،فوقل در نقل قو
نعمت خدا را  !اید اى کسانى که ایمان آورده« :، برجسته شود2نخستین آیه بخش 

] خدا[گاه که قومى آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند، و  آن ؛یاد کنید بر خود
  »... )کف أیدیهم( دستشان را از شما کوتاه داشت

 دستوري فاعلبه مثابه  »اهللا«در هر دو بخش، به همراه  )داشتن باز( »کف«فعل  وجود
 قابل توجه است، چرا که فقط سه نمونه دیگر از آن در قرآن هست خصوص به
بر . وجود دارد 11در متن بخش  2انعکاس کالمی بخش ). 24و  20/فتح، 84/نساء(

هر کس که «: ن گرفت، هشدار داد کهپیما اسرائیل بنىوقتی که اهللا از  ،12اساس آیه 
  ».از راه راست منحرف شده است ،)فَمنْ کَفَرَ بعد ذَلک منْکُم(پس از این کافر شود 

درباره  115در آیه  7به حواریون عیسی ،ترمشابه همین هشدار اما ترسناك
رْ بعد فَمن یکْفُ(هر کس پس از این کافر شود « :نزول مائده آسمانی داده شده است

نکُموي را عذابی کنم که هیچ کس از جهانیان را چونان عذاب نکرده باشم)م ،.«  
که پیام  یمشو میمطلع  72آیه  در. وجود دارد 9از بخش نیز  بازتابیهمچنین 

 116در آیه . »خدا را بپرستید، پروردگار من و پروردگار شما«: چنین بود 7عیسی
خودش بدین مطلب تصریح  ،شودحاضر میوقتی که در محضر خداوند عیسی 

هاي  درختانی با جوي«رایج  اي از عبارت نسبتاًنمونه 11همچنین در بخش . کندمی
آمده نیز ) 85و  12آیات ( 9و  2که در بخش آمده ) 119آیه ( »آن روان در پاي

چندین با  11سرانجام بخش . شوداست که در هیچ جاي دیگر سوره مشاهده نمی
و زمین  ها آسماناهللا فرمانرواي «جمله . یابدپایان می 2خاتمه بخش  زانعکاس ا

 ،17و  120آیات (شوند لفظ به لفظ تکرار می ،»اهللا بر هر کاري قادر است«و  »است
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مجازات  ،بخشد و هر کس را بخواهدمی ،خداوند هر کس را بخواهد«عبارت ). 19
یحی واضح هست، بدین نحو که تلمواجد گردد، اگر چه تکرار نمی) 18( »کندمی

ایشان بندگان تو هستند و اگر هم  ،اگر تو آنها را تنبیه کنی«: گویدمی 7عیسی
  ).118( »ببخشایی، باز هم عزیز و حکیمی

  

  نکات پایانی .6
 ها اي از بقایا و بازمانده مجموعهبا وجود اینکه ما ثابت کردیم سوره مائده 

 11بزرگ را با مجموعه یک  که ما صرفاً احساس کندخواننده ست ا نیست، ممکن
ایم و در تر که در حاالت مختلف با هم مرتبطند، جایگزین کردهککوچمجموعه 

هر  ،به همین خاطر در پایان مقاله. ایمغیر رایج مرتبشان کرده یک الگوي نسبتاً
تر بررسی خواهیم کرد و درباره مراحل تشکیل سوره و نیز اینکه در بخش را جزئی

  .کنیمدهد یا نه، بحث میمجزا را می منسجم گفتمانکل حاضر آیا تشکیل یک ش
هاي ما یم تا تحلیلاهدر مقاله حاضر، به دالیلی که در مقدمه گفته شد، تالش کرد

. پردازیم می عقالنییک نکته بیشتر در پایان به با این حال . تا حد ممکن عینی باشد
براي کسانی که با مدل قلب آشنایی  ،ئه دادیمساختاري که ما براي سوره مائده ارا

چنان غریب  آید، در حالی که طرح اصلی آننامأنوس به نظر می احتماالً ندارند،
صلی را بیان کند و پنج نکته اسخنران توان تصور کرد که یک حتی امروزه می. نیست

 ترین نکتهمهم، قبل از بیان ه خودهر کدام به نوببه ها را مرور کند و سپس دوباره آن
 ،ها را جایگزین کنیمبخش ،جاي نکات هاگر ب. به تفصیل بپردازد، گیري نتیجه در

چنین تحلیلی به توضیح این  ،افزون بر این. همان خواهد شد که ما انجام دادیم
خود در  هاي قرینهاز  10تا  6هاي از بخش یککند که چرا هر مطلب کمک می

  .هستند تر طوالنیقسمت اول 
اولی تکرار پنج . ندشو میگرفته  کار به براي توضیح بیشتردو ویژگی هر حال  هب

. دگیر میاز شمارش با انگشتان الهام  که احتماالً نکته به ترتیبی معکوس است
شست دست  ازداشتن کف دست رو به باال و شروع  ، نگهمحاسبهترین راه  ساده

، Cیا  3، انگشت میانی B یا 2باشد، انگشت نشانه  Aیا  1اگر شست . چپ است
پس وقتی با دست . شودمی] E]27یا  5و انگشت کوچک  Dیا  4انگشت حلقه 
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. اي یکدیگرندترتیب برعکس خواهد شد، زیرا دستان تصویر آیینه ،راست ادامه دهید
، ، و با انگشت شستخواهید کردشروع  ،Éیا  6 ،با انگشت کوچک به عبارت دیگر

  .یابد نشان داده شده است، پایان می 3در شکل  گونه که همان Á یا 10
  

  ها با انگشتان دستشمردن بخش. 3شکل

، نهمو  دومکه با بخش  است، ́ B́́،یازدهممعماگونه دیگر، وجود بخش  ویژگی
B  وB́ ،یک  .در آناتومی انسان ریشه دارد گذرا طور بهاین مطلب نیز . متناظر است

دست راست  اشارهکند، اغلب با انگشت تأکید  ايخواهد بر نکتهوقتی می سخنران
همچنین این انگشت همان انگشتی است که مسلمانان هنگام شهادت . کنداشاره می

با عقاید  2مسأله سطوح یگانگی الوهیت در بخش . کنندبه یگانگی خداوند بلند می
و  9 هاياین مطلب در بخش. باطل مسیحیان درباره عیسی بن مریم مرتبط است

 ارجاعبا باطل این عقاید که  گرددمی، آنجا که مالحظه گیردقرار میتأکید  مورد 11
  .شودتکذیب می 7به تعالیم خود عیسی
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  نقد مقاله
  .برداشتن دو گام توصیف و مقایسه ضروري است ،اما براي نقد مقاله

  

  توصیف: گام اول
ن غربی صدد نقض اجماع محققا نویسنده مقاله در ،طور که اشاره شدهمان

سوره مورد نظر وي . هاي بلند مدنی استگسستگی و پراکندگی سوره درباره ازهم
ست ا نخستین کاري که نویسنده انجام داده، آن. در انجام هدف مزبور، مائده است

مطابق ـ بندي وي،  مبناي بخش. بخش تقسیم نموده است یازدهکه سوره را به 
ست، بدین نحو که پایان هر بخش و تغییر شواهد لفظی ا صرفاً ـ ادعاي خودش

  :گرددهاي زیر معلوم میشروع بخش بعد حداقل با یکی و گاهی بیشتر از نشانه
  .دنبخش ممکن است شبیه هم باشیک شروع اولین و آخرین آیه  .1
دهد، ممکن است در آیه بخش رخ مییک عبارت غیر معمولی که در آیه دوم  .2

  .دهند یک مجموعه را تشکیل می ،ار شود که در نتیجهیکی مانده به آخر همان بخش تکر
مشابه یا یکسان در دو آیه به  عبارتبازگشت  به وسیلهبخش  ممکن است .3

  .آخر مانده یا یکی به آخر مانده یا سه آیه آخر به پایان برسد
 ،شوددر بخش تکرار بارها و بارها یک کلمه یا عبارت کلیدي ممکن است . 4

  .هاي قبلی و بعدي وجود نداشته باشدخشکه در بدر حالی 
ي ها عبارتیابد که در قالب در اوج معادشناسی خاتمه  ممکن استبخش  .5
  .گرددبیان  ،رسد می نظر بهشنا آ هاي قبلسورهاي که از کلیشه
  .اي منتهی گرددبندي به یک عبارت اعتقادي کلیشه ممکن است بخش در جمع. 6

 ولیش هم موضوعی را مشخص کرده است، البته نویسنده براي هر بخ
داند و فقط جهت سهولت ارجاع موضوعات مذکور را مسلم و انحصاري نمی

  .تدارك دیده است
هاي متوالی پرداخته و توضیح داده که نویسنده در مرحله بعد به نحوه ارتباط بخش

سنده تالش نوی ،در برقراري ارتباط. چگونه هر بخش با بخش قبل و بعد مرتبط است
پس از این مرحله، نویسنده گامی بلند . آن بوده که همچنان از شواهد لفظی بهره جوید

منظور اثبات انسجام ساختاري سوره  همدل و قالب کلی را بیک پروازانه برداشته و 
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مدل . ارده که آن را مدل قلب نام نهاده استذمائده و پیوستگی آیات آن به نمایش گ
 که بین آنها تناظر ،هاي متوالی با هم مرتبطندکه نه تنها بخشمزبور بر این اساس است 

هاي به ترتیب با بخش 5و  4، 3، 2، 1هاي متوالی بدین نحو که بخش. هم برقرار است
رود، در می کار بهاین مدل که در نقد ادبی کتاب مقدس هم . متناظرند 10و  9، 8، 7، 6

  .ارزیابی شود 9تواند معادل لف و نشر معکوسادبیات ما می
گیرد، باز هم با آن که در ظاهر خارج از الگوي فوق قرار می یازدهماما بخش 

است و در  9 و 2هاي زیرا این بخش داراي موضوع همانند با بخش ؛مرتبط است
هاي منزله انگشت شهادت با بخش ، بهطرح دستان باز که در انتهاي مقاله ارائه شده

  .شودمتناظر واقع می 9 و 2
  

  مقایسه :گام دوم
بیشتر مفسران  رو ازایندر تفسیر سنتی ترکیب آیات قرآن تأثیر چندانی ندارد، 

آن مفسرانی هم که در بیان . اندمسلمان به بحث پیوستگی سوره توجه نداشته
  .اند نگرانه عمل نموده اند، آیه به آیه و جزئیمناسبت و ارتباط آیات کوشش نموده

تفسیر آیات فقط از ارتباط متوالی آیات یک سوره  توضیح آنکه مفسران حین
در تبیین . نگرانه است جزئیـ  هم پیوستگی خطی هاند و چنین تبیینی از بسخن گفته

ولی به ارتباط آن آیه با آیات دیگر  ،شودخطی که ارتباط هر آیه با آیه قبل بیان می
وار به  ندامگیري رویکردي ا تواند به شکلشود، نمیو کل سوره توجه نمی

مستنصر ( ها و ندیدن جنگل استدیدن درخت ،واقع هاي قرآن بینجامد و در سوره
توان ادعاي پیوستگی سوره را ثابت کرد که تبیینی حالی که وقتی می در). 15/ میر،

اي که محققان  هم پیوستگی ههمان ب ؛فراگیر و دربرگیرنده همه آیات آن ارائه داد
المعارف بریتانیا ذیل  ةریدر دا. هاي بلند مدنی هستندورهدر س آن غربی منکر وجود

  :آمده استچنین  »قرآن«عنوان 
 .اي استهاي بلند قرآن مشتمل بر موضوعات مختلف و پراکنده سوره«

ها بی هیچ دهد که آیات سورهپراکندگی مطالب این احساس را به خواننده می
  )32/ گر،نقل از خامه(» .انداي در یک جا جمع شدهبرنامه و نقشه حساب شده

  :نویسداش از قرآن میآربري هم در مقدمه ترجمه
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دور ه ب ،چه مربوط به ترتیب نزول و چه انسجام منطقی ،قرآن از هر انسجامی«
ویژه اگر مجبور باشد به یک ترجمه اکتفا کند، هرچند که  هخواننده قرآن ب .است

نظم خیلی  بی شک از حالت ظاهراً یب ،شناختی دقیق باشد آن ترجمه از نظر زبان
  )همان(» .شودزده و دلسرد می حیرت ،هااز سوره

هاي سبک قرآن را جسته و گریخته بودن  یکی از ویژگی ،همچنین ریچارد بل
 ،توان در طول بخش عمده یک سورهندرت می داند و معتقد است که بهآن می

  )همان. (اتساق و انسجام معنایی مشاهده کرد
هاي مفسران مسلمان در پرداختن به بحث یکی از انگیزه ،اسیر قرن بیستمدر تف

واکنش به همین انتقادهاي  ،)217/ آقایی،( هاي دیگرکنار انگیزه پیوستگی در
  .محققان غربی بوده است

محمد رشیدرضا، سید قطب، عالمه طباطبایی،  ،مفسرانی چون محمد عبده
وبه خود درباره انسجام ساختاري و محتوایی ن هر کدام به ،... دروزه، سعید حوي و

 ـ، البته به پیروي از استادش فراهی ـ همچنین اصالحی .اندها توجه نشان دادهسوره
هاي محققانه بیشتري را به انجام رسانده است که محصول کوشش وي در تالش

پیوستگی سوره را اصلی  ،وي در این تفسیر .مشهود است »تدبر القرآن«تفسیر 
مقایسه کار وي  ،یادي در تفسیر قلمداد کرده است که اگر با زبان اردو آشنا بودیمبن

  .بوددرخور و قابل توجه می ،با کاري که نویسنده انجام داده است
نخست سوره  .اندبرده کار بهترکیبی را ـ  همگی این مفسران رویکردي تحلیلی

ها را به اثبات آن بخشگاه روابط میان  کنند و آنهایی تقسیم میرا به بخش
 ولی فرض اساسی همه آنها آن ،ها شبیه هم نیستبنديهر چند بخش. رسانند می

 توان به صورت گفتاري متصل به هم ارتباط دادها را میست که این بخشا
بررسی دقیق تفاسیر نامبرده ذیل سوره مائده نشان داد که سید ). 23/ میر، صرنمست(

 .مندتر از دیگران به بحث پیوستگی داشته استتر و نظامنگرانه قطب دیدگاهی کل
  .پردازیمدر ادامه به مقایسه موردي رویکرد وي با روش رابینسون می رو ازاین

؛ 11-1آیات : 1بخش  :بخش تقسیم نموده است نُهسید قطب سوره مائده را به 
 آیات: 5بخش؛ 50-41آیات : 4بخش؛ 40-27آیات : 3بخش؛ 26-12آیات : 2بخش
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؛ 108-87آیات : 8بخش ؛ 86-82آیات : 7بخش ؛ 81-67آیات : 6بخش؛ 51-66
  .120-109آیات : 9بخش 

  

  ها ها و تفاوت شباهت
 11و  10، 6هاي شبیه بخش عیناً ،بندي سید قطب در تقسیم 9و  8، 4هاي بخش

 3بخش  .است 3و  2هاي مجموع بخش تقریباً 2بخش  .در مقاله حاضر است
  .است 5و  4مجموع دو بخش 

حتی نویسنده امکان توسعه . یکی است بندي تقریباً در هر دو تقسیم 1بخش 
را به نحو دیگري  11و  10آیه  ،بنا به دالیلی اماداده بود،  11را تا پایان آیه  1بخش 

  .تقسیم کرده بود
مقاله  9و  8، 7هاي با بخش ،بندي سید قطب در تقسیم 7و  6، 5 هايبخش
مثال در  طور به .هاي متعددي با یکدیگر دارندها شباهتاین بخش. شوندمقابله می

مقاله با آن  9شود که بخش اي ختم میبه همان آیه 7سید قطب، بخش  بندي تقسیم
 67قرار گرفتن آیه  ،هایکی از تفاوت .اما تفاوت هم وجود دارد. یابدپایان می

نگرش  طب است که مسلماًسید ق بندي تقسیمدر  6آیه آغاز کننده بخش  عنوان به
  .آن را در چنین جایگاهی قرار داده است ،خاص مسلمانان بدین آیه

ولی  ،هاي بسیاري با هم دارند نکه دو مدل مقایسه شده در ظاهر شباهتآبا 
بندي  مبناي اصلی رابینسون در بخش. مبانی و روش کار آنها تفاوت چشمگیري دارد

 گیري شواهد لفظی است، زیرا هدف وي همانارک به عمدتاً ،هاو ارتباط میان بخش
اثبات انسجام ساختاري سوره مائده است و  ،طور که در ابتداي کار توضیح داده است

براي نیل بدین مقصود است و در نهایت موفق  صرفاً ،گرفته کار بهروشی که در مقاله 
ب رویکردي اما سید قط. وار بر قامت سوره مائده بپوشاندشود که لباسی انداممی

موضوعی دارد و به دنبال اثبات اتساق معنایی و وحدت مضمونی در سوره است و 
 ،هاوي همچون سایر سوره. مساوق انسجام ساختاري نخواهد بود لزوماً ،این مطلب

  ؛کندهدف اصلی سوره را مشخص می ،در مقدمه تفسیر سوره مائده
 موضوعات ـ قبلها الطوال الثالث السور فی وجدنا کما ـ السورة هذه فی نجد«

: لتحقیقه کله القرآن جاء الذي األصیل الهدف هذا هو جمیعا بینها الرابط شتى
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 تصور و خاصۀ، عقیدة من أساس على مجتمع تنظیم و دولۀ، إقامۀ و أمۀ، إنشاء
 و الربوبیۀ و باأللوهیۀ - سبحانه -اللّه إفراد فیه األصل.. جدید بناء و معین،

 قیمها و موازینها و نظامها و شریعتها و الحیاة منهج تلقی و نالسلطا و القوامۀ
  )2/825 سید قطب،(» .شریک بال وحده منه

لی است که در تشکیل یطرح مسا ،هدف اصلی سوره مائده ،از دید سید قطب
به ذکر مواردي از  ،وي پیش از آغاز تفسیر سوره. امت و برپایی حکومت الزم است

و در باال ـ که در ذهن داشته  بندي بخشسپس بر اساس . پردازداحکام مربوط می
ها و روابط میان بخش ،کند و در حین تفسیر، به تفسیر اقدام میـ ذکر شد

مثال درباره  طور به. کندربط هر بخش با هدف اصلی سوره را بیان می خصوص به
بیان ( ها و چگونگی پیاده شدن هدف اصلی سورهربط بخش آخر به سایر بخش

  :نویسد، در بخش نامبرده می)کام دین خدااح
کند که را براي عبرت امت اسالم بیان می 7خداوند داستان امت عیسی«

روي  ،کردبدان دعوت می 7بدانند چگونه مسیحیان از توحیدي که عیسی
تا جایی که دین فعلی آنها هیچ ارتباطی با دین اهللا  ،برگرداندند و مشرك شدند

  )996/ همان،(» .ندارد
و  ،انجامدهر حال چه رویکرد موضوعی سید قطب که به اتساق معنایی می هب

کند، در اي رابینسون که انسجام ساختاري را دنبال می واژه ـ چه رویکرد ساخت
  .نهایت هر دو در خدمت اثبات پیوستگی سوره هستند

  
  نقد: گام سوم

ي اثبات بارزترین خصوصیت مقاله مورد بحث، نو بودن روش نویسنده برا
سواي نکته فوق ـ کاري که وي در این مقاله به انجام رسانده . پیوستگی سوره است

داراي اشکاالتی هم هست  ـ، و نیز دقت بسیاري که در مراحل مختلف داشته است
  .پردازیمکه در این گام بدان می

 امادهد، ها ارائه می نویسنده مبانی خود را جهت تقسیم آیات درون بخش -1
کند به چه دلیل یا دالیلی یکی کند، معلوم نمیسوره مبادرت می بندي بخشبه  وقتی



  

 

184  

جه سال
هم

د
/ 

اره
شم

 1/ 
اپی

پی
 

69/ 
ار 

به
13

91
 

بندي وي رجوع کرده و ما به بخش .از مبانی مذکور را بر دیگري ترجیح داده است
 :کنیمبرخی از موارد ادعاي خود را بیان می

ست در اوج معادشناسی خاتمه ا بخش ممکن(بر اساس مبناي پنجم مقاله  ـ
یک بخش تلقی  خاتمه عنوان بهتوانند هم می 94 و 73، 41، 36، 33آیات  ،)یابد

هاي دربردارنده آیات مذکور، چنین نبوده است ولی در هیچ کدام از بخش ،شوند
  .که آنها حسن ختام بخش باشند

، از مبناي پنجم استفاده شده است که بر اساس آن، بخش 1براي اتمام بخش  ـ
، آخرین 11شد، آیه در حالی که اگر از مبناي چهارم استفاده می ادامه دارد، 9تا آیه 

  افزون بر این، . بودآیه این بخش می
اگر . اش نیستمستند به هیچ کدام از مبانی 4دالیل نویسنده در اتمام بخش  -2

شود و اگر بر اساس مبناي تمام می 31در آیه  4از مبناي سوم کمک بگیریم، بخش 
مبناي  استناد به پذیرد و در صورتپایان می 33بخش در آیه چهارم پیش رویم، 

  .هستند 4پایانِ بخش  34و  33پنجم یا ششم، به ترتیب آیات 
هاي شواهدي که در بخش سوم مقاله براي اثبات وجود ارتباط میان بخش -3

پوشانی  هم ،بندي استفاده کردهمتوالی ارائه شده است، با مبانی که نویسنده براي بخش
ها باشد، شود که چرا این عالئم نشانه ارتباط بخشاین سؤال مطرح می رو ازایندارد، 

  !گیرد؟ بندي سوره قرارتواند پیش از آن در خدمت بخشدر حالی که می
رابط دانسته شده، در » ذین آمنواها الَّیا أی«، اصطالح 2و  1در ارتباط بخش ـ 

تا  1د نشانه ادامه بخش توان می، )اهد اولش( وي بندي تقسیمکه بر اساس مبانی  یحال
   .هم قلمداد شود 11آیه 

هاي یکسان دارند، با استناد چون مقدمه 20و  11، آیات 3و  2در ارتباط بخش ـ 
باشد، در حالی که  20تا آیه  2تواند نشانه امتداد بخش بندي میبه مبناي اول بخش

  .دانسته است 2را خاتمه بخش  19آیه  ،نویسنده
گفته شد،  2، دلیلی که ذکر شده، همان طور که در مورد 5 و 4در ارتباط بخش ـ 

   .تواند شاهدي بر یکی بودن بخش باشدمی
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هاي دیگر نیز همین روند ادامه دارد، حتی نویسنده به یکسانی درباره بخشـ 
 .استفاده کرده است »sequence«وي از کلمه . ها اعتراف کرده استبعضی بخش

از همین . دهندمی »sequence«تشکیل یک  8و  7، 6ي ها بخشگوید مثال می طور به
، 8با  7یا  7با  6هاي متوالی وه ارتباط بخشجاي توضیح نح هرو در قسمت مذکور، ب

  .را بیان کرده است 8با  6چگونگی ارتباط 
هم  هفرضیه ب ،هاشود که بر اساس آناهدي ارائه میدر بخش پنجم مقاله شو -4
از آنجا که در این قسمت . رسدتگی سوره مائده به کمال مطلوب نویسنده میپیوس

تر باشند، تري به بحث پیوستگی داشته است، شواهد بایستی کلینویسنده نگاه کالن
در برقراري  مثالً. اما در برقراري یک یک تناظرها چنین اصلی حفظ نشده است

 عنوان بهدر هر دو بخش  »خلد«و  »خرج«حضور افعال  ،3و  8تناظر میان بخش 
حتی نویسنده که قصد نداشته از شواهد غیر لفظی استفاده . شاهد تلقی شده است

، نچه ارائه نمودهولی آ ،کند، براي تناظر دو بخش نامبرده بدان متوسل شده است
عالوه بر اینکه مانعی نیست که آنچه او سبب . رسدمی نظر بهدور از ذهن و بعید 

با دیگر  3داند، شاهدي بر وجود تناظر یا ارتباط بخش بخش می تناظر این دو
  .هایی باشد که در آنها از اهل کتاب سخن گفته شده استبخش
آیه  ،به اشتباه امادر مرزبندي بخش اول، از مبناي پنجم استفاده کرده است،  -5

لَّه الَّذینَ وعد ال(مقایسه آیه  .مائده را لفظ به لفظ عین آیات شاهد دانسته است 9
با آیات شاهد، یعنی ) 9/مائده( ) هم مغْفرَةٌ و أَجرٌ عظیمءامنُواْ و عملُواْ الصالحات  لَ

وعد اللَّه الَّذینَ (و  )7/فاطر( )هم مغْفرَةٌ و أَجرٌ کَبِیرٌوالَّذینَ ءامنُواْ و عملُواْ الصالحات لَ(
  .نشانگر این مطلب است) 29/فتح( )هم مغْفرَةً و أَجرًا عظیماو عملُواْ الصالحات منْ ءامنُواْ

  

  نکته پایانی
ست، ا صدد اثبات آن هم پیوستگی سوره آن طور که رابینسون در هبحث ب

برکنار از نقص و چون و چرا نیست، ولی آنچه کار  ،همچون روش مفسران مسلمان
هر چند نزد ما مسلمانان برقراري ارتباط  .کند، روشمند بودن استز میوي را متمای

در  ،ولی از دیدگاه وي و سایر مفسران غربی ،هایی نامأنوس استبا چنین روش
  .توان یکسره دست برداشتبحث پیوستگی آیات، نمی
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  هانوشتپی
  )اعداد داخل قالب(هاي مربوط به مؤلف  نوشت پی) الف

نویس مقاله حاضر  هایشان بر پیشخاطر یادداشت و دانیل رابینسون به یکا نیوورثاز آنجلمایلم  .1
تحت عنوان دومین  2000دسامبر  7در تاریخ  SOASمتنی خالصه شده از مقاله در . تشکر کنم

  .سخنرانی ساالنه مجله مطالعات قرآنی ارائه شده است
   :ك.همچنین ر. 2

H.Bobzin, der Koran: Eine Einfuhrung (Munich: Beck, 1999), p.21; A.T.Welch, "sura" in 
C.E.Bosworth, E.van Donzel, W.O. Heinrichs;  Encyclopaedia of Islam,new edition 
(leiden: Brill,1997) volume IX, pp.885-892; A.Neuwirth, "Von Rezitationstext uber die 
Liturgie zum Kanon" in S.Wild, (ed) The Qur'an as text (Leiden:Brill,1996), pp.69-105. 

هاي بلند به منزله سبدهاي جمع شده  کند که سوره، زیرا در آنجا بحث می98خصوص ص  به
)sammelkorbe (همین مقاله 6پی نوشت : ك.ر. رسد نظر نمی است، هرچند نظر نیوروث واضح به. 
 2- 1امین احسن اصالحی، تدبر در قرآن، ج: ردوجلدي تدبر در قرآن به زبان ا 8نویسنده تفسیر . 3
 8- 5، ج)76-1973انجمن خدام قرآن، : الهور( 4-3، ج)71- 1967االسالمیه،  عۀداراالشا: الهور(
  :ك.براي گزارشی موافق از آثار اصالحی ر). 80- 1977مؤسسه فاران، : الهور(

M.MIR. Coherence in the Qur'an (Indianapolis: American Trust Publication, 1986); The 
Sura as a unity: a twentieth century development in Qur'an exegesis in G.R.Hawting; A-
K.A.SHareef, A-K. (eds.) Approches to the Qor'an (London and NewYork: Routledge, 
1993), p 211-224. 
4. Welch, "Sura", p 888. 
5. ibid. 
6. Neal Robbison, discovering the Qor'an: A Contemporary to a Veiled Text (London: 
SCM, 1996), PP.201-223. 

تنها محقق غربی است که با اجماع ) Mattias Zahniser(تا جایی که من اطالع دارم، متیز ژنیسر 
  :مشخصات کتابشناختی اثر وي چنین است. گفته شده مخالفت کرده است

Sura as guidance and Exhortation: the Compsition of Sura al-Nisa' in A.Afsarddin and 
A.H.M.Zahniser (eds.) Humanism Cultur and Language in the Near East: Studies in 
Honor of Georg Krotkoff (Wiona Lake,Indiana: Eisenbrauns,1997), pp.71-85. 

 Neuwirth "Von(یادداشتی بر مقاله خودش  قاله ژنیسر،نیورث بعد از خواندن پیش نویس م
Rezitationstext uber die liturgie zum kanon" , p9 ( ،افزود مبنی بر اینکه آنچه ژنیسر انجام داده

  .هاي بلند است تحقیق ارزشمندي در کشف ساختار سوره
ی سوره مستنصر میر آمده هم پیوستگ طور خالصه در مقاله به بندي اصالحی را که به من تقسیم. 7

وي  منتهابندي وي، سوره به شش بخش تفکیک شده بود،  در تقسیم. بود، براي آغاز کار برگرفتم
هاي  براي مالحظه برتري. را انتخاب کردم 162قرار داده بود و من آیه  152را آیه  3پایان بخش 

   :ك.بندي، ر نسبی این تقسیم
A.H.M. Zahniser, "Major Transition and Thematic Borders in two Sura: Al-Baqara and 
Al-Nisa' in I.J.Boulatta" (ed.) Literary Structer of Religious Meaning in the Qor'an 
(Richmond, Suurey: Curzon, 2000), pp.26-55.  
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  .ه استبخش سوره مائد البته در مقایسه با سوره مائده، حجم هر بخش سوره بقره، معادل چند
به عبارت اعتقادي مشابهی ختم  11و  5، 2هاي  هاي دوتایی نشانگر آن است که بخش اسلش. 8

  .گردندمی
  .دهندتشکیل یک مجموعه را می 8و  7، 6هاي هاي تک نشاگر آن است که بخشاسلش. 9

  .همه عبارات قرآنی از نسخه رسمی مصر اتخاذ شده است. 10
  : مقایسه کنید با. 11

Mishnah: Sanhedrin 4:5, English translation in H.Danby, The Mishnah, Translated from 
the Hebrew with Introduction and Breif Explanatory Notes (Oxford: OUP, 1993) ,P388. 
12. G.H. Guthrie, The structre of Hebrews: A Text-linguistic Analysis (Phd Dissertation: 
Southwestern Baptist Theological Seminary, 1991).  

   :اطالعات من درباره اثر گاتري بر اساس مقاله زیر است
W.L.Lane, Word Bible commentary 47A: Hebrews 1-8 (Dallas, texas: Word Books, 
1991), pp.xc-xcviii.  

ده و نویسنده آن مشخص رساله عبري به زبان یونانی، در کلیساي انگلیس قرن اول نوشته ش
  .این رساله بخشی از کتاب قانون عهد جدید است. نیست

عالوه بر این در سه جاي دیگر قرآن . آل عمران مقایسه کنید 176؛ با آیه 62و  52، 41آیات . 13
؛ 114/آل عمران: دهندین عبارت که در کارهاي نیک مسابقه میا اب امابدان اشاره شده است، 

  ,61/نون؛ مؤم90/انبیاء
  ,63-62و  42آیات . 14
همچنین در . هم به ربانیون اشاره شده است 79در سوره آل عمران، آیه . 46و  44در آیات . 15

  .ذکر شده است» احبار«توبه، لفظ  34و  31آیات 
  ,48و  44آیات . 16
  ,49و  48، 46، 45، 44آیات . 17
  ,86، 67، 66، 46، 59در آیات . 18
  .»ویدگ یهود می«نیز . 19
  .آیدصورت حرفی چسبیده به فعل می ، به»آنها«در زبان عربی ضمیر . »آنها گفتند«نیز . 20
بار  18و  91در قرآن نسبتاً رایج است، آنها به ترتیب » خاسرین«و » ظالمین«استعمال کلمات . 21

کم کاربردتر است  »نادمین«اند، البته همیشه در پایان آیه نبوده است، ولی کلمه کار رفته در قرآن به
  ,6/؛ حجرات157/؛ شعراء40/؛ مؤمنون22و  31/نساء: بار آمده است 5و در کل 

  ,23/؛ حدید93/اعراف: در دو جاي دیگر قرآن آمده است» أسی«از ریشه . 22
  .) أَضَلُّ عن سواء السبِیل(» ترند از راه راست گمراه«: هم اصطالح مشابهی آمده است 60در آیه . 23
همین سوره  196هم در آیه » قربانی«آمده است؛  217و  194در سوره بقره آیات » ماه حرام« .24
  .در هیچ جاي دیگر نیامده است» قالئد«اما لغت . بار استعمال شده است سه
  .فقط در همین سوره آمده است. 25
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کار رفته  ، بهصرفاً به جهت اینکه خواننده انگلیسی زبان با آنها آشناست … ,A, B, Cحروف . 27
  .است

  
  مترجمینهاي مربوط به  نوشت پی) ب

  

  :اي است از این مقاله ترجمه. 1
Asma Barlas, “Amina Wadud’s hermenutics of the Qur’an: women rereading sacred 
texts”, in Suha Taji-Farouki (ed.), Modern Muslim intellectuals and the Qur'an, Oxford: 
Oxford University Press in association with institute of Ismaili Studies, 2004, pp. 97-123. 

  :مشخصات کتاب شناختی اصل این مقاله چنین است
Neal Robinson, "Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Surat al-Md'ida", Journal 
of Qur'anic Studies,vol III,2001.  

وي . در حال حاضر استاد مطالعات اسالمی دانشگاه ولز است) 1948متولد (نیل رابینسون . 2
 »قرآن«و  »روتلدج«هاي المعارف ةبیست مقاله است و در تألیف دایرکتاب و بیش از  چهارمؤلف 

رویکردي معاصر به  :کشف قرآن«خاطر کتاب  هبیشترین شهرت وي ب. داشته است نیز همکاري
عیساي تاریخی و  :عیسی در قرآن«نام به از وي مقاله دیگري هم به فارسی . است »متن مستور

  .)24ش هفت آسمان، کاظم شاکر، محمد: نک(است ترجمه شده » اسطوره تجسد
تا زمان  ،الدین فراهیپس از آشنایی با حمید وي. مددنیا آه در هند ب) م1415/1997(اصالحی . 3

اصالحی نظریه نظم و انسجام قرآن را از استادش برگرفت و آن را . اش را کردوفات وي شاگردي
را با این  »تدبر القرآن«جلدي هشت یعنی تفسیر  ،ترین اثر خود تا جایی که مهم ،گسترش داد

  .رویکرد نگاشت
در اینجا نام کتابی است که یکی . ي تکرار و تلقین استامعن تی عبري، بهلغ ،»میشنه«یا  »میشنا«. 4

صورت  هآوري مکتوبات متفرق هالخایی در یک جا تدوین نمود و ب پژوهان یهودي با جمع از دین
این کتاب حاصل کار شش نسل از تعالیم یا عالمان شریعت . کتاب ویژه تورات شفاهی در آورد

  .شفاهی است
  .سنده از فرم ساده و اشتقاق یافته، به ترتیب ثالثی مجرد و ثالثی مزید استمنظور نوی. 5
. استجکسون آمریکاستاد دانشگاه یونیون در ) George Howard Guthrie(جرج هوارد گاتري . 6

ترین اثر وي که نظریه  معروف. کتاب و تعداد بسیاري مقاله به چاپ رسیده است هفتاز وي 
  :ست ازا ، عبارتاله در آن آمدهاده شده در این مقاستف

 The Structure of Hebrews: A Text-linguistic Analysis. Supplements to Novum 
Testamentum, 73. Leiden: E. J. Brill, 1994. Preface by J.P. Louw. Released in paperback 
by Baker Book House, Fall 1998 

  .تباه استآمده که اش 5در متن اصلی بخش . 7
  .باشدمی 4مراد نویسنده، آیه  ظاهراً. 8
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 در اصطالح، لف و نشر آن است که شاعر یا نویسنده دو یا چند واژه را در بخشی از سخن. 9
که به نوعی با را هاي دیگري  واژه ،بیاورد، و در بخش بعدي سخن) معموالً مصراع یا بیتی از شعر(

ها را به هم  توان دو به دو این واژه کند، به طوري که میذکر  ،هاي قبلی در ارتباط باشند واژه
. نامند را نشر می) شوند ها مربوط می که به لف( هاي دوم هاي اول را لف و واژه واژه. مربوط کرد

اگر نشرها به ترتیب . شود به فهم شنونده واگذار می ،که هر نشر مربوط به کدام لف استتعیین این
  :نامند؛ مانند این شعر خاقانی و نشر را معکوس میها بیایند، لف  معکوس لف

  نري و چون اسد و اثیر و خور نوري و ناري  چون ز گهر سخن رود وز شرف و جالل و کین
برخی بر آنند که لف و نشر معکوس نوعی از لف و نشر مشوش است، و برخی دیگر لف و نشر را به 

  .شود رتب و معکوس نباشد، مشوش نامیده میگویند لف و نشر اگر م کنند و می سه دسته تقسیم می
  
  

  :منابع و مآخذ
اردیبهشت  ،207، شماره گلستان قرآن ،»نیل رابینسون: با قرآن پژوهان جهان«؛ ..............  .1

  .35 ، ص84
، هاي قرآنی پژوهش ،»اصالحی در تفسیر-انسجام قرآن، رهیافت فراهی«آقایی، علی؛  .2

  .259-216 ، ص1386، بهار و تابستان 50-49شماره 
، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، هاي قرآنساختار هندسی سورهگر، محمد؛  خامه .3

  .ش1386
  .ق1412، بیروت، دار الشروق، فی ظالل القرآنشاذلی، سید بن قطب؛  .4
-70، شماره کتاب ماه دین ،»امین احسن اصالحی و تفسیر تدبر القرآن«کیان نژاد، تقی؛  .5

  .82-83، ص 1382مرداد و شهریور  ،71
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