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Abstract
One of the newest topics of Quranic study is the discourse genres in the
language of the Holy Qur'an which can be examined from different
perspectives, one of them is to recite the efforts of Traditional scholars. For
example, study about Rokuat that includes verses related to an issue and is
an old divisions of the Holy Qur'an and identified with« »عin codices of
quran. By studying the ordering of the verses in rokuat as a part of the
revelation of a surah, we can extract the patterns of texturing and the text
structure of the Holy Qur'an. The present article analyze surah al- baqara as
a case study. Surveys show that the discourse genres in surat al-baqarah are
as below: general patterns including semitic rhetoric (parallel construction,
ring composition , mirror composition ), numerical pattern, oppositional
discourse (dual confrontation between faith and disbelief), the sequential
pattern (the order of giving blessings to the Israelites), the logogenesis with
example , the expression diversity(the response to the resurrection in the
form of mention Three stories), stylistic patterns include the same
expressive way in the verses of bowing (commands) and the beginning of
the common verses of bowing; the patterns based on the speech genres
contained narrative genre (the story of Adam and the narrations of the Talut
and Goliath), and the legal speech(jurisprudence).
Keywords: Quranic verses, surah al- baqarah, Discourse Genres, Rokuat,
Koranic discourse, Logo genesis
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چکيده
یکی از مباحث جدید قرآن شناسی ،مطالعۀ الگوهای گفته پردازی در زبان (بیان) قرآن کرریم اسر .بررسری
این موضوع از زوایای مختلف امکان پذیر اس.؛ یکی از آنها بازخوانی کوشش های مرتبط برا ایرن موضروع
در میان متقدمان اس .همچنین ،بازخوانی و تحلیل رکوعات قرآنی که از تقسیم بندیهای کهن مرتن قررآن
کریم بوده و با عالم« .ع» در برخی مصاحف شناخته شده ،با این نگاه از نقطه های شروع در ایرن مباحرث
اس .با مطالعۀ چینش آیات در رکوعات یک سوره ،الگوهای متن سازی (گفته پردازی) و ساختار متن قرآن
کریم استخراج میشوند جستار حاضر درصدد اس .با بهرهگیری از روشهرای مختلرف تحلیرل شرکلی و
محتوایی و نیز روش های نقد متن به این پرسش پاسخ دهد که چینش آیات در رکوعات سورۀ بقره بر چره
الگوهایی استوار اس .تا بدینوسیله الگوهای گفتهپردازی را بازشناسد بررسیها نشان مریدهنرد الگوهرای
گفته پردازی در این سوره به الگوهای عمومی شامل بالغ .سامی (ارتباط متقابل متون به صورت متروازی و
دایره ای) ،ساختار شمارشی ،تقابل یا گفتمان برابر (تقابل دوگان ایمان و کفر و انفاق و ربرا) سراختار تروالی
(ترتیب زمانی اعطای نعم .ها به بنیاسرائیل و ذکر انبیای الهی بره ترتیرب زمرانی) ،شریوۀ تفصریل برا بیران
مصداق و تمثیل (رفتارشناسی منافقین) ،تصریف در بیان (پاسخ به شبهه معاد در قالرب ذکرر سره داسرتان)،
الگوهای سبک ساز شامل شیوۀ بیانی یکسان در آیات رکوع (اوامر) و آغازین مشترک آیات رکوع ،الگوهای
مبتنی بر گونۀ سخن شامل سخن روایی که دربردارندۀ (داستان آدم و روای .طرالوت و جرالوت) و سرخن
حقوقی و بیان آیاتاألحکام تقسیم میشوند

واژههای كليدی
رکوعات قرآنی ،سورۀ بقره ،چینش آیات در رکوع ،گفتهپردازی ،الگوهای بسط متن ،گفتمان قرآنی
*نویسنده مسئول
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«تأثیر نقش نماهای گفتمرانی «واو» و «فرا » در تحلیرل

طرح مسئله
به طورکلی یکی از مسائل مهم در خوانش یا فهرم

معنی آیرات قررآن» نوشرتۀ راضریه حجتریزاده؛ دوم،

متون و آیات قرآن به صورت خاص ،الگوهرای حراکم

«بسط متن و روش های ارائۀ مطلب در گفتمان قرآنری

بر ارائۀ گفتار یا گفتمان یا متن اسر.؛ بردین معنرا کره

«بررسی ادعاهای ریچارد بل درخصوص منقطعبرودن

نویسنده براساس چه الگوهایی جمرالت را کنرار هرم

قرررآن» نوشررتۀ حسررین عبرردالرئوف؛ سرروم« ،تحلیررل

قرار می دهد تا مرتن ،گفترار یرا گفتمران تولیرد شرود

نشانه شناختی گفتمان در سوره نبأ برر اسراس الگروی

آشنایی با این الگوها کمک شایانی در فهم و برقراری

تنشررری» ،نوشرررته نصر ریری و همکررراران؛ چهرررارم،

ارتباط با یک متن می کند الگوهای مرتن سرازی ماننرد

«نشانهشناسی ییه ای آیات قررآن کرریم برا توجره بره

همۀ اجزا و بخش هرای زبران در طرول تراریخ دچرار

روابط درون متنی و بینرامتنی» نوشرتۀ زهررا محققیران؛

تحررویتی مرریشرروند و ممکررن اسرر .یررک الگرروی

پنجم« ،زبانشناسی مفهوم متن در قرآن کرریم» نوشرتۀ

متن سرازی در یرک دوره رواج یابرد و در عصررهای

حسین شمس آبادی و اصررر مولروی نراقچی؛ ششرم،

دیگر از بین برود و در اینجاس .که متونی کره برا آن

«بررسرری سرراخ.هررای گفتمررانمرردار سررورۀ قص ر

الگو ایجاد شده اند ،برای افرراد بعردی نارسرا و گنر

براساس الگوی ون لیوون» نوشرتۀ عبدالباسرط عرر

جلوه میکنند

یوسف آبادی و همکاران؛ هفتم« ،نقش پاد گفتمران هرا

این دس .از مطالعات در فضای جدید مطالعرات

در تحلیل گفتمانی سوره کهف "واکاوی داسرتان هرای

قرآنی در شاخۀ گفتمان شناسی متن قرآن کریم جایابی

یاران غار و خضر و موسی"» ،نوشرتۀ فریرده داوودی

میشوند برخی از پژوهشگرانِ این عرصه برآناند کره

مقدم و همکاران و هشتم« ،تحلیل فرآیندهای گفتمانی

در گفتمان قرآنی ،زنجیرره منردی متنری در بطرن یرک

در سوره قارعه با تکیه بر نشانه شناسی تنشری» نوشرتۀ

سوره ،میان خوشه ای از دو یا چند سروره متروالی ،در

احمد پاکتچی و همکاران
نگراه دوم در بررسرری گفترهپررردازی قررآن کررریم

بطررن آیرره یررا میرران خوشررهای از آیررات رخ مرریدهررد

بازخوانی کوشش های پیشینان اس.؛ یعنی آن دسته از

(عبدالرئوف1390 ،ق ،ص )18
یکررری از زمینرررههرررای پرررژوهش در مطالعرررات

مباحثی که با این نگاه مجدداً خوانش می شوند یکری

گفتمان شناسی قرآن کریم ،سرخن گفرتن از الگوهرای

از آنهررا رکوعررات قرآنرری اسرر.؛ یعنرری سرراختار

گفتهپردازی در قرآن اس .بهطرورکلی ایرن دسر .از

گفته پردازی در سوره ها را واحدهایی به نام رکوعرات

بره پریش

شکل داده اس .از طررف دیگرر ،شرناخ .و تحلیرل

می روند؛ نخس ،.مطالعۀ گفته پردازی در قررآن کرریم

الگوهای گفته پرردازی در رکوعرات نیرز بسریار مهرم

با روش بین رشتهای اس .در این رویکرد برا اسرتفاده

اس .بر اساس این ،مقالرۀ حاضرر شرناخ .گفتمران

از دس .آوردهای دانش گفتمان شناسی معاصر ،مطالعۀ

قرآنی را با تحلیل گفتره پرردازی در رکوعرات قرآنری

گفته پردازی در قرآن بررسی می شود برخی از آثراری

آغاز کرده اس.؛ یعنی به شرناخ ،.تحلیرل و بررسری

که با این نگاه شکل گرفته عبرارت اسر .از :نخسر،.

گفتهپردازی در رکوعات قرآنی پرداخته اس.

مطالعات با دو نگاه بره صرورت هرم عرر

اسلو

گونهشناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی

«رکوعررات کرره همرران واحرردهای موضرروعی
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اس .که رکوعات در شناساندن نظم چینشی آیات در

درونسررورههررای قرررآن اسرر ،.بررا عالمرر" .ع" در

سوره ها دارند در این راستا پرسرش اصرلی پرژوهش

مصاحف قرآنی تعیین شده و از پیشینۀ تراریخی کهرن

این اس .که ساختار چینشی آیات در رکوعات سورۀ

برخوردار اس.؛ امّا در برخی چاپ های قرآن کریم در

بقره بر چه الگوهایی استوار اس .برای پاسخ گویی به

قرررن اخیررر ،بررهعلرر .عرردم توجرره برره اهمیرر .ایررن

پرسش مذکور ،در پژوهش حاضر با مطالعرۀ مروردی

تقسیم بندی ،این عالم .حذف شده اس .و در برخی

سرراختار چینشرری رکوعررات سررورۀ بقررره ،گونررههررای

نسخهها و چاپهای قرآن نیز به دلیل کرمتروجهی بره

مختلف سراختاری چیرنش آیرات در  40رکروع ایرن

آن در بعضی قسرم .هرا فرامروش شرده و یرا احیانراً

سوره بررسی و تحلیل شدهاند

جابه جا نهاده شرده اسر .رکوعرات قرآنری درصردد

همچنین باید گفر .در زمینرۀ مطالعره سراختاری

مطرح کردن روش خوانش و چگونگی فهرم و ارتبراط

رکوعات و اثبات نظم و انسجام موضوعی آیات قرآن

موضروعی آیرات قررآن اسر .واحردهای موضروعی

بر پایۀ رکوعرات قرآنری ترا کنرون پرژوهش مسرتقلی

(رکوعررات) جنبررۀ موضرروعی دارنررد و هررر واحررد

صورت نگرفته اس.

موضوعی در مقام بیان یک موضوع اس .و واحدهای
موضروعی آغرراز و انجررام موضروعی دارنررد» (مرررادی
زنجانی1385 ،ش ،ص )57
در ایرررن پرررژوهش الگوهرررای مرررتنسرررازی و

پيشينۀ پژوهش
قرآن کریم دارای  555واحد موضوعی اس .برر
اساس این ،سورۀ فاتحه الکتا

و سوره های عبس ترا

پاراگراف نویسی در قرآن ،اکتشاف و استخراج شده اند

آخر مصحف شریف «تک واحدی»اند و بقیۀ سورههرا

و کوشررش شررده اسرر .بررا تحلیررل رکوعررات قرآنرری،

متشکل از دو تا چهل واحد موضوعی اند که با عالم.

الگوهای متن سازی در آیرات قررآن شناسرایی شروند

«ع» در مصاحف قرآنی تعیین شده اند همچنرین قردما

بررسی ساختار رکوعات قرآنری و ترالش در راسرتای

برای مسئلۀ حفظ و ثب .رکوعات قرآنی در مصراحف

اثبات انسجام ظاهری یا محتروایی آیرات دربرگیرنردۀ

اهمی .ویژه ای قائل بودهاند و عالم .رکوع در تمامی

یک رکوع ،نقش چشمگیری در فهم بهتر آیرات قررآن

نسخه های قرآن (تا قبل از قرن اخیرر) ثبر .مریشرده

دارد؛ زیرا در این روش ،آیات مررتبط برا یکردیگر در

اسرر .برخرری از علمررا رکوعررات قرآنرری و تعررداد و

یک گونۀ سرخن قررار مری گیرنرد پرژوهش حاضرر،

مواضع دقیق و مستندات آنها را در آثرار خرود مطررح

ساختار چینشری رکوعرات سرورۀ بقرره را بررسری و

کرده و عنای .خاصی به آن داشته اند (مرادی زنجانی،

تحلیل می کند تا کوششی برای اثبات نظرم و انسرجام

 ،1385ص )58

موضوعی قرآن و بستری بررای پرژوهش هرای بعردی
باشد

به اعتقاد برخی ،پیشینۀ تاریخی تقسیم بندی آیات
قررآن کرریم بره رکوعرات ،بره دوره پیرامبر(ص) برراز

یکی از اهداف و کاربردهای سبک بررسی آیرات

میگردد؛ به این مناسب .که پیامبر اکررم(ص) پرس از

قرآن کریم براساس رکوعات ،توجه به ابعراد و نقشری

قرائ .سروره حمرد در رکعرات اول و دوم نمازهرای
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یومیه ،گاه یک سورۀ کوچک و بیشتر اوقرات یکری از

اس .استاد محمودحسن دیوبندی از علمرای هنردی،

قسم .ها را میخوانده اند و سپس به رکوع میرفتنرد

این تفسریر را حردود دو قررن پریش در هفر .جلرد

دقّ .در ثب .و ضبط این عالم .به حدّی بود کره در

(منطبق با هفر .حرز

قررآن کرریم) بره زبران اردو

بسیاری از مصحفها در طلیعۀ سوره بیان میشرد کره

تدوین کرده اس .این تفسریر بره زبران فارسری نیرز

این سوره چند رکوع دارد در متن سوره نیز ،جایگراه

ترجمه شده که متن درسی اس .و چرهبسرا بره دلیرل

یکایک آنها نسرب .بره تعرداد کرلّ رکوعرات سروره،

همین درسریبرودن ،براسراس رکوعرات تنظریم شرده

مشخ

و با درج عالیم و شماره هایی معیّن مریشرد

اس.

(لسررانی فشررارکی1395 ،ش ،ص  )91-89پررژوهش

امّا باید گفر .در زمینرۀ بررسری و تحلیرل ابعراد

حاضر فارغ از شواهد تراریخی دربرارۀ رکوعرات ،برا

مختلف رکوعات قرآنی ،محتوای آنها و نقش آنهرا در

بررسی متنری مری کوشرد میرزان اتقران و دقر .ایرن

فهم قرآن ،تا کنون پژوهش مستقلی جز دو مقاله زیرر

تقسیمبندی قرآنی را نشان دهد به عبارت دیگر ،اگرر

یاف .نشد:

شواهد تاریخی و نشانه هرای مصراحف کرافی دانسرته

 -علیپرور ،میرثم و سرعدیآبرادی ،علریاصررر

نشود ،رکوعات بهمنزلۀ یکی از تقسیمبندیهرای مرتن

تأملی بر دیل .تفسیر سورهشناختی آیره  35از سروره

قرآن بررسی میشوند
دربارۀ ابعاد مختلف رکوعات ،پژوهش های اندکی
در دس .اس .که برخی از این آثار عبارتاند از:
 مدیرشررانهچ ری ،کرراظم و قرررآنهررای چرراپی،مشکات ،شماره دوم ،بهار  ،1362ص  151و 152

احزا

بر یک الگوی توسرعه و پیشررف .اجتمراعی

پژوهش های میان رشرته ای قررآن کرریم سرال پرنجم،
شماره  ،1بهار و تابستان 1391ش
 زارع زردینی ،احمد بررسی نظرم سروره هرایقرآن :کوششی در جه .کشف نظم در سوره یاسرین

 -حسینی طهرانی ،سید محمدحسرین (1416ق)

دو فصلنامۀ علمیپژوهشی تفسیر و زبان قرآن ،شماره

نور ملکوت قرآن ،ج ،3ص  323 ،308و  ،327مشهد:

نهم ،پاییز و زمسرتان 1395ش در قسرم .کاربسر.

انتشارات عالمه طباطبایی

عملی مقالۀ مذکور ،تقسیم بندی آیات سوره یاسین بره

 -مرررادی زنجررانی ،حس رین و لسررانی فشررارکی،

رکوعات مختلف ،بررسری و موضروعات اصرلی ایرن

محمرردعلی (1385ش) روش تحقی رق موضرروعی در

رکوعات تبیین شده اس .نویسنده با تحلیل رکوعات

قرآن کریم بیجا :انتشارات قلم مهر

این سوره به تبیین و ارائۀ نظم چینشی آیات در سوره

 لسانی فشارکی ،محمدعلی و مررادی زنجرانیحسررین (1395ش) سررورهشناسرری (روش تحقیررق
ساختاری در قرآن کریم) قم :انتشارات نصایح

یاسین پرداخته اس.
پژوهش پیش رو با روش مطالعه موردی (سروره
بقره) میکوشد با تحلیرل چیرنش آیرات در رکوعرات

امّا تفسیر کابلی ،تنها تفسیری اس .کره رکوعرات

قرآنی به ارائۀ مهمتررین الگوهرای متنری قررآن کرریم

را به طور جدی و با دق .تمام مالک تقسیم قررار داده

دس .یابد ترا راه و نگراهی نرو در بررسری و تحلیرل

و آیات را منطبق با تقسیمات رکوعرات تفسریر کررده

بیشتر پدیدۀ رکوعات قرآنی ارائه کند
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 .1الگوهای بسط متن در گفتهه پهردایی ركوعها

عالوه بر اثبات پیوستگی کالم ،اساساً بره دنبرال تعیرین

قرآنی سوره بقره

اشکال گوناگون تقارن اس .این تقرارن هرا سراختمان

با تحلیل چینش آیات در رکوعرات سروره بقرره،

متن را میسازند سه نوع تقارن یا سره شرکل ترألیف

الگوهای بسط متن (گفته پردازی) در رکوعات به سره

وجود دارد 1 :توازی یا سراختار متروازی؛ وقتری کره

دسته تقسیم می شروند :الگوهرای عمرومی ،الگوهرای

واحدهای یک متن به همان ترتیب نخس .باز ظهرور

سبکساز ،الگوهای مبتنی بر گونۀ سخن

یابنررد  2ترکیررب دایرررهای یررا حلقرروی؛ وقترری کرره
واحدهای یک متن بره صرورت دایرره ای متحردالمرکز

 .1-1الگوهای عمومی بسط متن در گفتهه پهردایی
ركوعا

مرتب میشوند  3نظم آینه ای یا معکوس؛ وقتری کره
عنصر وجود ندارد (منیر2004 ،.م ،ص  )93-9ایرن

قرآنی

رکوعات قرآنی از روش های زبانیِ جرذابی بررای
بسط متن و ارتباطدادن مفهومی آیات بهره مری گیرنرد

اشکال میتواند معرادل لرفونشرر مرترب و مشروش
(معکوس) در بالغ .کالسیک عربی ارزیابی شود

که مشرتمل برر اسرتفاده از سرازوکارهای دسرتوری و

بالغ .سامی برخالف بالغ .یونانی کره متکری

واژه هایی اند که دیل .پردازی معنرایی و ویژگریهرای

بر منطرق خطری مرتن اسر ،.بره سراختار کلّری مرتن

مؤلفه ای آنها ،ارتباط مفهومی میان آیات متروالی را بره

می پردازد در بالغ .سامی که به منزلۀ نحو کالم عمل

هم می چسباند در این میان ،گاه بسرط مرتن برر پایرۀ

می کند ،بالغ ،.فنِّ تألیف کالم اس .و نه صرفاً فرنّ

الگوهایی انجام می گیرد که برخی از آنها عمومی اند و

تزیینِ آن به عبارت دیگر ،همانطرور کره علرم نحرو

در هر متن عربی امکان بهره گیری از آنها در بسط متن

جمله را ترکیب و تألیف می کند ،این نروع از بالغر.

وجود دارد این الگوها عبارتاند از:

به نحوۀ ترکیب و تألیف کل متن اهتمام دارد در ایرن
اندیشه ،ساختار ،آبسرتن معناسر .و کشرف سراختار

 .1-1-1بسط متن (گفته پردایی) ركوع بها الگهوی

متن ،فهم دقیرق آن را بره ارمرران مری آورد؛ بنرابراین

بالغت سامی

غای .تحلیل بالغی ،تفسیر درسر .مرتن اسر .و برا

در برخرری از رکوعررات قرآنرری ،آیررات براسرراس
الگوهای بالغ .سامی تدوین شدهاند نظریرۀ بالغر.
سررامی ریشرره در مطالعررات کتررا

مقرردس دارد و

فراهم آوردن سیاقی به بزرگی کل یک مرتن ،راه را برر
تفاسیر دلبخواهی از اجزای متن میبندد
عملیات تجزیۀ مرتن براسراس تحلیرل چگرونگی

خاستگاه آن به حدود دویس .و پنجاه سال پیش براز

اطاع .ساختار از قوانین بالغر .صرورت مریگیررد؛

میگردد مطابق بالغ .سامی ،متون براساس مجموعۀ

برای مثال ،یکی از قوانین بالغ .سامی این اس .کره

پیچیده از تقارن ها در سطوح مختلف متن بنا شده انرد

درون مایۀ مرکز هرر سیسرتم ،بیشرتر در مررز سیسرتم

کاربس .این نظریه که برا «تحلیرل بالغری» از آن یراد

متقارن دوباره نمایان مریشرود ایرن و دیگرر قروانین

میشود ،تبیین نظم متون را عهده دارد تحلیل بالغری،

تقارن ،توضیح میدهد چرا خواننده در خروانش خرط

روابط موجرود میران عناصرر سرازندۀ مرتن،

به خط خویش ،بیشتر به ظهور دوبارۀ یک واژۀ خاص

تشخی
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توجه نشان میدهد؛ بنابراین ،شالودۀ این شیوه بیشرتر

که هف .خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد

عینی اس .تا تجربۀ مضمونی ،و روشن اس .یکری از

«مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّۀٍ

نکات جالب آن ردّ اتّهام بینظمی اس .که بیشرتر برر

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی كُلِّ سُهنْبُلَۀٍ مِائَهۀُ حَبَّهۀٍ وَ اللَّههُ

مررتن قرآنرری وارد مرریشررود (سرریلوی بررویس لیرروه،

يُضاعِفُ لِمَنْ يَشها ُ وَ اللَّههُ واسِهع عَلهيم * الَّهذينَ

1388ش ،ص)49

يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُهوا

میشل کویپرس برای نخستین برار ،روش تحلیرل
بالغرری را در مررتن قرررآن برره کررار بسررته اسرر .او از
مبسوطتررین اثرر خرود در ایرن حروزه برهنرام « The

»Banquest A reading of the Fifth Sura of Quran
(خوانشی از پنجمین سروره قررآن) بره اثبرات نظرم و
انسررجام سرروره مائررده م ریپررردازد (مکونررد و شرراکر،
1394ش ،ص )14-12
امّا در اثبات کارکرد نظریرۀ بالغر .سرامی ،ایرن
نظریرره در رکوعررات قرآنرری نیررز آزمررایش ،بررسرری و
تحلیل شد
 1الگوی بالغ .سامی از نوع متوازی ،در رکروع
 31سوره بقره یاف .میشود که شرامل آیرات  261ترا
 266این سوره اس .هدف اصرلی ایرن رکروع ،بیران
شرح حال کسانی اس .که به انفاق و بخشرش امروال
خود میپردازند آیات این رکوع ،مردم را دعروت بره
انفاق مى کند و در مرحلۀ نخس ،.جه .این دعوت و
غرضى را بیان می کند و مى فرماید :هدف این کار باید
خدا باشد نه مردم و در مرحلۀ دوم ،صرورت عمرل و

مَنًّا وَ ال أَذىً لَهُهمْ أَجْهرُهُمْ عِنْهدَ رَبِّهِهمْ وَ ال خَهوْ
عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ* قَوْلٌ مَعْرُو

وَ مَغْفِرَةٌ خَيْهرٌ

مِهنْ صَهدَقَۀٍ يَتْبَعُههها أَذىً وَ اللَّههُ غَنِهیٌّ حَلههيم» ()A
خداوند متعال این تشبیه را برای بیران برکر .در مرال
افرادی استفاده کرده اس .که از روی اخرالص انفراق
میکنند در انتهای آیه  ،261عبارت «واسع علریم» بره
کار رفته اس.؛ یعنی قدرت خداوند نامحدود اسر .و
هر مقدار که بخواهد بر مال ایشان برکر .مریدهرد و
همچنین آگاه به امور بندگان اس .که آیا این بخشرش
از روی اخالص صورت گرفته یا خیر
در مقابل اخالص در انفراق ،بخشرش همرراه برا
من ،.اذی .و ریاکاری مطرح اس .که در آیره  264از
آن یاد شده اس« .يها أَيُّهَها الَّهذينَ آمَنُهوا ال تُبْطِلُهوا
صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى كَالَّهذی يُنْفِه ُ مالَههُ رِئها َ
النَّاسِ وَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْهخخِرِ فَمَثَلُههُ كَمَثَهلِ
صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُراب فَأَصهابَهُ وابِهلٌ فَتَرَكَههُ صَهلْدا ال
يَقْدِرُونَ عَلى شَیْ ٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ ال يَهْدِی الْقَهوْمَ

کیفی .آن را تبیین می کند که بایرد منر .و اذیر .بره

الْکافِرينَ» ( )Bگروه دومی افررادی انرد کره بخشرش

و نی .افرراد

همراه با اذی .و ریا و من .انجام میدهند که در ایرن

در انفاق و بخشش در آیات مختلف این رکوع بره دو

رکوع از ایشان یاد شده اس .خداوند متعال این عمل

بخش کلی ،تقسیم و سپس برای هر گروه مَثلری بیران

ایشان را به قطعهسرنگی تشربیه مری کنرد کره روی آن

شده اس .در آیات  261تا  263این سوره به بخشش

قطعه نازکی از سن

باشد و رگبار باران بره آن برسرد

مال و انفاقی اشاره شده اس .که در راه خدا و همرراه

و آن را بشوید و با خود ببرد و ضمن ایرن تشربیه بره

با خلوص کامل باشد این انفاق همانند برذری اسر.

تباهی عمل ایشان تأکید کرده اس .فسراد ایرن عمرل

دنبال نداشته باشد به بیانی دیگر ،غر

گونهشناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی
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به قدری اس .که در ادامۀ آیه ،یکری از مصرادیق کفرر

هم نازل شده اند (طباطبایی1374 ،ش ،ج ،2ص -586

مطرح شده اس« .وَ اللَّهُ ی یَهْدِی الْقَوْمَ الْکرافِرینَ» در

)615

آیه  ،265روی سخن دوبراره بره گرروه نخسر .براز

 .2شاهد مثالی بر الگوی بالغ .سامی به صرورت

میگردد و بار دیگرر ضرمن بیران تشربیهی ،اخرالص

دایره ای (نروع دوم) ،رکروع  14بقرره (آیرات  113ترا

ایشان در انفاق را میسرتاید «وَ مَثَهلُ الَّهذينَ يُنْفِقُهونَ

 )121اسر .در آیرۀ  113روی سرخن برا سره گررروه

أَمْوالَهُمُ ابْتِغا َ مَرْضا ِ اللَّهِ وَ تَثْبيتا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ

یهود ،نصراری و مشررکان اسر .و داوری اختالفرات

جَنَّۀٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَختَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَهمْ

ایشان را ارجاع به خداوند متعرال مریدهرد «وَ قالَهتِ

يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ» (’.)A

الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَیْ ٍ وَ قالَتِ النَّصهارى

روی سخن خداوند در آیه  266یعنری آیره آخرر

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَیْ ٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْکِتابَ كَهذلِكَ

این رکوع با گروه دوم اس .و زشتی عمل ایشان را با

قالَ الَّذينَ ال يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْکُهمُ بَيْهنَهُمْ

نقل تشبیهی دیگرر بیران مریدارد «أَيَهوَدُّ أَحَهدُكُمْ أَنْ

يَوْمَ الْقِيامَۀِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ» ( A( )113و )B؛

تَکُونَ لَهُ جَنَّۀٌ مِنْ نَخيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْری مِهنْ تَحْتِهَها

در دو آیۀ  114و  ،115اقردامات عملری مشررکان بره

الْأَنْهارُ لَهُ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَرا ِ وَ أَصابَهُ الْکِبَهرُ وَ لَههُ

دلیل عداوت با اسالم و اثرنداشتن این اقدامات اشراره

ذُرِّيَّۀٌ ضُعَفا ُ فَأَصهابَها إِعْصهار فيههِ نهار فَاحْتَرَقَهتْ

شده اس« .وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّهنْ مَنَهعَ مَسهاجِدَ اللَّههِ أَنْ

كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْخيا ِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّهرُونَ» (’)B

يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فی خَرابِها أُولئِكَ مها كهانَ

در این آیۀ شریفه ،عمل افرادی که بره نیر .اذیر .و

لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِالَّ خائِفينَ لَهُمْ فِی الهدُّنْيا خِهزْی وَ

ریا و من .انفاق میکنند ،به باغ هایی تشبیه می شود که

لَهُمْ فِی الْخخِرَةِ عَذاب عَظيم ( )114وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ

میوه هایی دارند ،ناگهان گردبادی همراه با آتش تمامی

الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّههِ إِنَّ اللَّههَ واسِهع

محصویت این باغ را از بین میبرد در این تمثیل ،بره

عَليم» ()B’( )115؛ در ادامره آیرات ،روی سرخن برا

تباهی و ناپایداری عمل ایشان اشراره شرده اسر .در

یهود و نصاری اس .و اعتقاد شرکآمیز ایشران مبنری

انتهای آیه نیرز افررادی کره دچرار گنراه ناخالصری در

بر تثلیث را یادآور میشود و خداوند را از این صرف.

انفاقاند ،به تفکر در آیات الهی دعوت شدهاند

منزّه میدانرد «وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما

درخور ذکر اس .تقسیم بندی آیات  261ترا 266
در یک رکوع ،با تقسیم بندی موضوعی برخی مفسران
تفاوت هایی دارد؛ برای مثال عالمه طباطبایی ،به دلیرل
تناسب سیاق و وحدت موضوعی ،آیات  261ترا 274
سوره بقره را در تفسیر المیزان شررح و تفسریر کررده
اس .عالمه معتقد اس .سیاق این آیات بره موضروع
انفرراق اختصرراص دارد و مضررامین آنهررا برره یکرردیگر
مرتبط اند و این موضوع را میفهماند که این آیرات برا

فِی السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ ( )116بَهديعُ
السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْرا فَإِنَّما يَقُولُ لَههُ
كُههنْ فَيَکُههونُ» ()117؛ (’ )Aروی سررخن آیرره 118
دوبراره بررا مشررکان اسرر .و در نرادانی و کژاندیشرری
ایشان را ملحق به اهل کتا

میکند «وَ قالَ الَّهذينَ ال

يَعْلَمُونَ لَوْ ال يُکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتينا آيَهۀٌ كَهذلِكَ قهالَ
الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّها
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الْخيا ِ لِقَهوْمٍ يُوقِنُهونَ» ()118؛ (’’ )Bسرپس در آیره

بدیها و کار زش .فرمان میدهد ،نباید از گام هرایش

 ،119در نتیجه گیری کالم ،پیامبر اکرم(ص) را مبشّر و

تبعی .کرد «إِنَّما يَهأْمُرُكُمْ بِالسُّهو ِ وَ الْفَحْشها ِ وَ أَنْ

منذر و نتیجۀ اندیشه های باطل را جهنم معرفی میکند

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مها ال تَعْلَمُهونَ» ()B( )169؛ در آیره

«إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَ ِّ بَشيرا وَ نَذيرا وَ ال تُسْهئَلُ عَهنْ

 ،172بار دیگر فرمان بره اسرتفاده از پراکیزگیهرا داده

أَصْحابِ الْجَحيمِ» ()119؛ در آیات انتهایی رکوع نیرز

شده اسر« .يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبها ِ مها

به دلیل و عل .عداوت یهود و نصاری با پیامبر اکررم

رَیَقْناكُمْ وَ اشْکُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُهدُونَ» ()172

تأکیررد م ریکنررد «وَ لَ هنْ تَرْضههى عَنْ هكَ الْيَهُههودُ وَ الَ

(’)A؛ با این تفاوت که در این آیه ،خطا

ترییر یافته

النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّهتَهُمْ قُهلْ إِنَّ هُهدَى اللَّههِ هُهوَ

و برخالف خطا

الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوا َهُمْ بَعْدَ الَّذی جها َكَ مِهنَ

الناس» ،این آیه با خطا

الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّههِ مِهنْ وَلِهی وَ ال نَصهيرٍ ()120

آمنوا» ،آغاز شده اس .در ادامه آیات رکوع ،مصداقی

الَّذينَ آتَيْناهُمُ الْکِتابَ يَتْلُونَههُ حَه َّ تِالوَتِههِ أُولئِهكَ

از پیروینکردن از گام های شیطان بیان شرده کره ایرن

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَکْفُرْ بِهِ فَأُولئِهكَ هُهمُ الْخاسِهرُونَ»

مصداق ،مربوط بره اسرتفاده نکرردن از خروراکیهرای

()121؛ در این آیرات ،تنهرا شررط رضرای .یهرود و

همگانی آیه نخس .رکوع «یا أیهرا
انحصراری «یرا أیهرا الرذین

حرام اسر« .إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَۀَ وَ الهدَّمَ وَ لَحْهمَ

نصارا از نبی اکرم(ص) ،پیرروی پیرامبر(ص) از آیرین

الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بها ٍ وَ

ایشان بیان شده اس .و به دلیل اینکره پیرامبر(ص) از

ال عادٍ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّههَ غَفُهور رَحهيم»)173( .

ناحیۀ خداوند هردای .مری شرود و از ایشران پیرروی

(’ )Bدرواقع در این آیات دو نوع دستور کلی مطررح

نمیکند ،هرگز از او راضی نخواهند شد بره طرورکلی

شده اس :.فرمان به استفاده از خوراکیهای پراکیزه و

محور اصلی آیات ،عداوت و دشمنی یهود ،نصاری و

دستور به استفاده نکردن از برخی خوراکیهرای حررام

مشرکان اس .که در آیه ( 113نخستین آیه رکوع) بره

که اسامی آنها در آیه اخیر ذکر شده اسر .دو فرمران

آن اشاره شده اس .و در آیات بعدی هر یرک از ایرن

کلی رکوع در آیات رکوع به صورت پراکنده ذکر شده

مصادیق توضیح داده شدهاند

و الگرروی سرراخنتاری بالغرر .سررامی را نمررایش داده

 .3الگوی بالغ .سرامی برهصرورت متروازی ،در
رکوع  21بقره (آیات  168تا  )176تجلی یافته اسر.
در آیه ابتدایی این رکوع ،به استفاده از پراکیزگیهرا و
پیروینکردن از گام های شیطان فرمان داده شده اسر.
»يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَالال طَيِّبها وَ ال
تَتَّبِعُوا خُطُوا ِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبهينٌ« ()168
( Aو )B؛ دلیل پیروینکردن از گام های شیطان در آیه
بعدی مشخ

شده اس .به دلیرل آنکره شریطان بره

اس.
 .2-1-1بسط متن (گفتهپردایی) ركوع بها الگهوی
تصريف در بيان
اصطالح «تصرریف در بیران» ،در وهلرۀ نخسر،.
مفهوم تکرار در بیان را به ذهن متبادر مریکنرد و گراه
عده ای این دو را چنان به کار میبرند که گرویی یرک
مفهوم بیش نیستند؛ حال آنکه از حیث کارکرد از هرم
متمایز مینمایند نکتۀ درخور ذکر اینکه در قرآن فقط

گونهشناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی

81

با تکررار معرانی و الفرا سرروکار نرداریم ،بلکره برا

سرکشی نمرود را خنثی و نابود کرد آیه بعدی دربارۀ

تصریف در بیان روبه رو هستیم؛ یعنی با بیران معنرای

نمایش قدرت خداوند برای فرردی اسر .کره احیرای

واحد به طرق گوناگون بره بیران دیگرر ،تصرریف در

مردگرران در روز قیامرر .را موضرروعی غیرعررادی و

بیان ،چگونگی ساختاردادن به اطالعاتی اس .کره بره

تصورناپذیر میپنداش« .أَوْ كَالَّذی مَرَّ عَلهى قَرْيَهۀٍ وَ

ظاهر در گفتمان قرآنی ،تکرار یا مسبوق به سرابقه بره

هِیَ خاوِيَۀٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيی هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ

میآیند (حری1388 ،ش )102 ،کراربرد ایرن

مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَۀَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قهالَ

نوع گفتمان در آیات مشتمل بر رکوعرات قرآنری نیرز

لَبِثْتُ يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَۀَ عامٍ فَانْظُرْ

یاف .میشود

إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ

حسا

 1در رکوع  35بقره (آیات  258تا  ،)260الگروی
تصریف در بیان در قالب سه آیه و دربارۀ پاسخگرویی
به شبهات معاد تجلّی دارد در هر سه آیه ایرن رکروع
به قدرت خداوند بر احیرای مردگران در روز قیامر.
تأکید شرده اسر.؛ بره طروریکره خداونرد مریتوانرد
«اموات» را «احیا» کند و این دلیلی روشرن برر دوبراره
زنده کردن مردگان در روز قیام .اس .در این زمینه
در هر آیه سه نمونه از قص

قرآنی ذکرر شرده انرد و

ضمن حفظ محتوا ،موضوع معاد ضرمن سره آیره ،در
قالبهای گوناگون بیان شرده اسر .ابتردا از محاجّره
ابراهیم(ع) با نمرود دربارۀ زندهکرردن مردگران بررای
اثبات قدرت خداوند بر احیای مردگان یراد مریشرود
«أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذی حَاجَّ إِبْراهيمَ فی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّههُ
الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبِّیَ الَّذی يُحْيی وَ يُميتُ قالَ
أَنَا أُحْيی وَ أُميتُ قالَ إِبْراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتی بِالشَّمْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْ ِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذی كَفَرَ وَ
اللَّهُ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمينَ» ()258؛ هرچند قردرت
بشری توانا بر انجام برخی امور اس ،.مسرائلی ماننرد
طلرروع و غرررو

خورشررید تنهررا بررا قرردرت الهرری

امکررانپررذیر و ایررن موضرروع نشررانهای از عظمرر .و
یگررانگی خداونررد متعررال اسرر .بنررابر آیرره شررریفه،
ابررراهیم(ع) بررا اسررتدیل بررر توحیررد و قرردرت الهرری،

وَ لِنَجْعَلَكَ آيَۀ لِلنَّهاسِ وَ انْظُهرْ إِلَهى الْعِظهامِ كَيْهفَ
نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قهالَ أَعْلَهمُ أَنَّ
اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْ ٍ قَديرٌ» ()259؛ طبق مضرمون ایرن
داستان ،همانگونه که خداونرد بره میرانردن و احیرای
دوبرراره در ایررن دنیررا قادرسرر ،.در روز قیامرر .نیررز
میتواند استخوانهای پراکنده و متالشیشده را دوباره
پیوند دهد و مردگان را احیا کند در آیرۀ آخرر رکروع
نیز به پاسخ به سؤال ابراهیم(ع) مبنی بر کیفی .احیای
مردگان در روز قیامر .برا نشراندادن معجرزۀ احیرای
پرندگان اختصراص دارد «وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبِّ أَرِنی
كَيْفَ تُحْیِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لکِنْ
لِيَطْمَئِنَّ قَلْبی قالَ فَخُذْ أَرْبَعَۀ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ
ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَهلٍ مِهنْهُنَّ جُهزْ ا ثُهمَّ ادْعُهُهنَّ
يَأْتينَكَ سَعْيا وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّههَ عَزيهزٌ حَکهيم» ()260؛
«آیرره شررریفه دیلرر .مررىکنررد بررر اینکرره ابررراهیم(ع)
درخواس .کرده بود خدا کیفی .احیا و زندهکرردن را
به او نشان دهد ،نه اصرل احیرا را؛ چرون درخواسر.
خود را به ایرن عبرارت آورد «چگونره مررده را زنرده
مى کنى؟» ،و این سؤال مى تواند دو معنا داشرته باشرد؛
معناى نخس .اینکه چگونه اجزاى مادى مرده ،حیات
مى پذیرد و اجزاى متالشى دوباره جمرع مری شروند و
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به صورت موجودى زنده شرکل مرى گیرنرد ،خالصره

قالب مثال های نمایش یافته اس .ازجملره رفتارهرای

اینکه چگونه قدرت خدا بعد از موت و فناى بشر بره

منافقان ،ادعای اصالح در زمین اس.؛ در صورتی کره

زندهکردن آنها تعلق مى گیرد معناى دوم اینکره سرؤال

درحقیق .ایشان فسادگران در زمرین انرد «وَ إِذا قيهلَ

از کیفی .افاضۀ حیات بر مردگان باشد و اینکه خدا با

لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْهلِحُونَ

اجزاى آن مرده چه مى کند که زنده مى شوند و حاصل

( )11أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِهدُونَ وَ لکِهنْ ال يَشْهعُرُونَ»

اینکه سرؤال از سربب و کیفیر .ترأثیر سربب اسر».

()12؛ ویژگی دیگر رفتراری منافقران ایرن اسر .کره

(طباطبایی1374 ،ش ،ج ،2ص )562

مؤمنان را تحقیر مریکننرد و خرود را برترر از ایشران

خاطر نشان می شود عالمه طباطبایی نیز در تفسیر
المیزان ،تقسیم بندی موضوعی مشابه رکوعرات قرآنری
را مطرح و آیات  258تا  260بقره را بره صرورت سره
آیررۀ مجررزا تفسرریر و شرررح کرررده اسرر( .طباطبررایی،
1374ش ،ج ،2ص )586 -531
در رکوع آخر بقره ( 284تا  )286نیز تصریف در
بیان غفران الهی مشاهده میشود

میدانند «وَ إِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قهالُوا أَ
نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَها ُ أَال إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَها ُ وَ لکِهنْ
ال يَعْلَمُونَ» ()13؛ ویژگی دیگر منافقان ،ایمان ظاهری
برای کسب رضای .مؤمنران ،دروغگرویی و همچنرین
تمسخر اسر« .وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا
خَلَوْا إِلى شَهياطينِهِمْ قهالُوا إِنَّها مَعَکُهمْ إِنَّمها نَحْهنُ
مُسْتَهْزِؤُنَ» ()14؛ در ادامۀ آیات ،خداوند متعال رفترار

 .3-1-1بسط متن (گفتهپردایی) ركوع بها الگهوی

ایشان را در قالب مثال ها و تشبیهاتی به صورت عینری

تفصيل با تمثيل

و ملموس بیران مریکنرد در ابتردا ایشران را افررادی

یکی از روشهای بسط متن در یک رکروع ،ابتردا

میداند کره هردای .را بره گمراهری فروختنرد و ایرن

حکمی کلی بیان مریشرود و سرپس وارد جزئیرات و

تجارت بیفایده و سود اس« .أُولئِكَ الَّهذينَ اشْهتَرَوُا

مثالهایی برای این حکم کلی مطرح میشود

الضَّاللَۀَ بِالْهُدى فَما رَبِحَهتْ تِجهارَتُهُمْ وَ مها كهانُوا

در رکوع دوم بقره ( 8تا  )20و در ابتدای رکروع،

مُهْتَدينَ» ()16؛ در آیۀ هفدهم ،خداوند رفتار منافقران

از افرررادی یرراد م ریشررود کرره ادعررای ایمرران دارنررد،

را همانند کسی میداند آتشری در بیابرانی افروختره و

درحالیکه درواقرع مرؤمن نیسرتند (منافقران) »وَ مِهنَ

خداوند با طوفان این آترش را خراموش مریسرازد و

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْهخخِرِ وَ مها هُهمْ

بدین وسیله بیهودگی اعمال ایشان را یادآور مریشرود

بِمُؤْمِنينَ« ()8؛ در ادامه ،منافقان افرادی مریض القلرب

«مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نهارا فَلَمَّها أَضها َ ْ مها

معرفی شده اند که خداونرد برر بیمراری قلرب ایشران

حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُهورِهِمْ وَ تَهرَكَهُمْ فهی ظُلُمها ٍ ال

میافزاید و ایشان همان دروغ گویان اند «فهی قُلُهوبِهِمْ

يُبْصِههههرُونَ» ()17؛ در ادامرررره ،برررررای تبیررررین

مَرَض فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضا وَ لَهُمْ عَذاب أَليم بِما كانُوا

بازگش .ناپرذیری منافقران بره راه حرق ،ایشران را بره

يَکْههذِبُونَ» ()10؛ در ادامررۀ آیررات ،برررای تبیررین و

کوران و کران تشبیه میکند «صُمٌّ بُکْم عُمْهی فَهُهمْ ال

نشاندادن بیماری قلبی منافقران ،رفتارهرای ایشران در

يَرْجِعُونَ» ()18؛ همچنین برای تبیین بریفایردهبرودن
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رفتار ایشان و در راستای بیان قدرت الهی ،به هرراس

دیگری را به نحو ترتّب اقتضا کند (ابن حزم1381 ،ش،

و ترس ایشان در قالب تشبیهاتی تأکید شده اس« .أَوْ

ص  )181در اصطالح معناشناسی هرگراه دو مفهروم

وَ رَعْهد وَ بَهرْقٌ

کامالً در مقابل هم قرار بگیرند ،تقابل شکل میگیررد،

كَصَيِّبٍ مِهنَ السَّهما ِ فيههِ ظُلُمها

يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فی آذانِهِمْ مِهنَ الصَّهواعِ ِ حَهذَرَ

همانند رودررویری واژگران ایمران و کفرر (ایزوتسرو،

الْمَوْ ِ وَ اللَّهُ مُحيطٌ بِالْکهافِرينَ ( )19يَکهادُ الْبَهرْقُ

1378ش ،ص  )298برخی تقابل یرا مقابلره را آرایرۀ

يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضا َ لَهُهمْ مَشَهوْا فيههِ وَ إِذا

ادبی  -بالغی بدین معنا دانسته اند که دو یا چنرد معنرا

أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْ شا َ اللَّهُ لَهذَهَبَ بِسَهمْعِهِمْ وَ
أَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَهیْ ٍ قَهديرٌ» ( )20ایرن
اسلو

در رکوع دوازدهم ( 97تا  )103بقرره نیرز بره

کار رفته اس.
 .4-1-1بسط متن (گفته پردایی) ركوع بها الگهوی
گفتمان مقابل
ازجمله گونه های ساختاری رکوعات سوره بقرره،
شیوۀ تقابل و یا تضاد ساختاری اس.؛ به گونره ای کره
در آیاتی از یک رکوع این سوره ،بُعرد معنرایی مثبر.
کاربرد دارد و در آیاتی دیگر از همان رکروع بره بُعرد
منفی یک مفهوم اشاره دارد و این دو مفهوم متضراد و
در مقابل هماند
مقابله یا تقابل در لر .به معنای قراردادن دو چیز
روبررهروی هررم اسرر( .جرروهری1376 ،ش ،ج ،5ص
1797؛ راغررب اصررفهانی1412 ،ق ،ص  )654تقابررل
به معنای روبه روی هم قرار گرفتن ،در آیره  47سروره
حجر و در توصیف بهشتیان کاربرد دارد »وَ نَزَعْنا مها
فی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوانا عَلى سُهرُرٍ مُتَقهابِلينَ *
هرگونه غلِّ [حسد و کینه و دشمنى] را از سرینه آنهرا
بر مى کنیم (و روحشان را پاک مىسازیم)؛ درحالىکره
همه برابرند و بر تخر .هرا روبرهروى یکردیگر قررار
دارند» این واژه در اصطالح منطقی ،بودن چیزی اس.
در دو طرف معنا ،به نحرویکره وجرود یکری ،وجرود

یاد شود ،سپس آنچه به گونۀ موافقر .یرا مخالفر .در
برابر آنها قرار دارد ،برهترتیرب ذکرر شرود (مطلرو ،
2000م ،ص  )636اصطالح تقابل معنرایی بره هنگرام
بحث دربارۀ مفراهیم متقابرل یرا در اصرطالح سرنتی،
معنای متضاد واژه ها به کار مریرود در معنریشناسری
عمرردتاً از اصررطالح تقابررل برره جررای تضرراد اسررتفاده
میشود؛ زیررا تضراد صررفاً گونره ای از تقابرل اسر.
(صفوی1383 ،ش ،ص )117 -99
یکرری از گونررههررای چیررنش آیررات در رکوعررات
قرآنی ،تقابل دو بخش یک رکوع اس .تقابل ایمان و
کفر در رکوع اوّل بقره و همچنین تقابل ایمران و کفرر
و مصررادیق آن در رکرروع  34بقررره ،سرراختار چینشرری
تقابل در رکوعات این سوره اس.
 .1در رکوع نخس .سورۀ بقره کره شرامل آیرات
اوّل تا هفتم این سوره اس ،.تقابل معنرایی «ایمران» و
«کفر» مطرح شده اس .در آیات دوم تا پرنجم بقرره،
«مؤمنان به غیب» ،و «مؤمنان به کتا

هرای آسرمانی»،

هدای.یافتگان و رستگاران ذکر شده اند «ذلِكَ الْکِتابُ
ال رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ ( )2الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَ يُقيمُونَ الصَّهالةَ وَ مِمَّها رَیَقْنهاهُمْ يُنْفِقُهونَ ( )3وَ
الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهكَ وَ
بِالْخخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( )4أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِهمْ
وَ أُولئِكَ هُهمُ الْمُفْلِحُهونَ (»)5؛ در مقابرل ،در آیرات
ششم و هفتم این سوره ،از گروه «کافران» یاد میکنرد
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که در مقابل گروه «مؤمنان» اند همچنین در این آیرات

خُلَّۀٌ وَ ی شَفاعَۀٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّرالِمُونَ» ()254؛ در

گروه «یؤمنون» و گرروه «ی یؤمنرون» مقابرل یکردیگر

آیه  ،256تقابل ایمان و کفرر در قالرب بیران مصرداق

قرار گرفته اند کافران با صفاتی همچرون تأثیرنداشرتن

ایمان به خداوند یا ایمان به طاغوت بیان شرده اسر.

انذار بر ایشان شناخته می شروند و خداونرد بره کیفرر

«ال إِكْراهَ فِی الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِهنَ الْغَهیِّ فَمَهنْ

کفرشان بر قلب و گوش آنها مُهر نهاده و بر چشرمان

يَکْفُرْ بِالطَّاغُو ِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِهالْعُرْوَةِ

ایشان پرده ای از تاریکی اس« .إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَوا

الْوُثْقى الَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّههُ سَهميع عَلهيم» ()256؛

عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ( )6خَهتَمَ

درنهای .نیز تقابل ایمان و کفر در آیه آخر رکوع بیان

اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَهمْعِهِمْ وَ عَلهى أَبْصهارِهِمْ

شده اس .در ایرن آیره خداونرد خرود را سرپرسر.

غِشههاوَةٌ وَ لَهُهمْ عَههذاب عَظههيم (»)7؛ «از آیرراتی کرره

مؤمنان میداند و به ایشان وعدۀ خرارجکرردن شران از

گذش ،.تقابل «ایمان» و «کفر» ضمن بیان ویژگیهایی

ظلمات به سوی نور میدهرد و سرپرسر .کرافران را

از مؤمنان و کافران مطرح شده اس .و رکوع نخسر.

طاغوت میداند و سرنوشر .ایشران را واردشردن بره

سورۀ بقره به دو بخرش معرفری مؤمنران و در مقابرل،

دوزخ بیان میکنرد «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذينَ آمَنُهوا يُخْهرِجُهُمْ

کافران تقسیم میشود در این رکوع ،تقابل سراختاری

مِنَ الظُّلُما ِ إِلَى النُّهورِ وَ الَّهذينَ كَفَهرُوا أَوْلِيهاؤُهُمُ

ایمان و کفر در دو بخش کلری ذکرر شرده اسر .کره

الطَّاغُو ُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُما ِ أُولئِهكَ

بخش نخس .شامل چهار آیه و بخش دوم شرامل دو

أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ» (.)257

آیرره اسرر .شررایان ذکررر اسرر .طبررق فهرسرر.بنرردی
موضوعی برخی مفسران ،میتروان تقابرل میران آیرات
آغازین سوره بقره را بهتر یاف.؛ برای مثال ،در تفسریر
نمونه ،آیات سوم تا پنجم سوره بقره تفسیر شده اس.
که به بیان شرح حال مؤمنان اختصاص دارد و سرپس
آیات  5تا  8این سوره تبیین شرده اسر .کره احروال
کافران را بیران مریدارد» (مکرارم شریرازی1371 ،ش،
ج ،1ص )69
 .2تقابل ایمان و کفر و بیان مصادیق آن ،سراختار
چینشی رکوع  34سوره بقرره (آیر .الکرسری) شرامل
آیات  254تا  257این سوره اس .در ابتدا به مؤمنران
فرمان به انفاق در راه خداوند و تهیۀ توشه بررای روز
قیام .میدهد و از ایشان میخواهد ترا ماننرد کرافران
نباشند (از انفاق سرباز نزننرد) «یرا أَیُّهَرا الَّرذینَ آمَنُروا
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ ی بَیْعٌ فیهِ وَ ی

 .5-1-1بسط متن (گفتهپردایی) ركوع بها الگهوی
ترتيب یمانی حوادث
حفظ ترتیب زمانی در بیان برخی موضروعات ،از
گونه های مهم ساختاری در چینش آیات سروره بقرره
اسرر .توضرریح بیشررتر آنکرره موضرروعات در برخرری
رکوعات قرآنی به صورت متروالی و برا حفرظ ترتیرب
تاریخی بیان میشود
 .1در رکرروع ششررم بقررره (آیررات  47تررا  ،)59از
اعطررای نعمرر.هررای الهرری در زمرران موسرری(ع) بررر
بنیاسرائیل ،به ترتیب زمانی آنها یاد میشرود در آیرۀ
ابتدایی رکوع ،بنیاسرائیل را به یادآوری نعمر .هرایی
که بر ایشان ارزانری داشرته فرامریخوانرد و فضریل.
ایشان بر دیگران را متذکّر میشود »يا بَنهی إِسْهرائيلَ

گونهشناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی

85

اذْكُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتی أَنْعَمْتُ عَلَهيْکُمْ وَ أَنِّهی فَضَّهلْتُکُمْ

طَيِّبا ِ ما رَیَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ

عَلَى الْعالَمينَ« ()47؛ سپس در آیرات بعردی رکروع،

يَظْلِمُونَ ( )57وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ههذِهِ الْقَرْيَهۀَ فَکُلُهوا

این نعم .ها را به ترتیب اعطای آنها برر بنریاسررائیل

مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدا وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدا وَ قُولُوا

ذکر میکند نخستین نعم ،.نجات بنیاسرائیل از ظلم

حِطَّۀٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ» (.)58

و ستم فرعون اسر.؛ درحرالیکره فرزنردان ایشران را

 .2رکوع شانزدهم بقره ،آیرات  130ترا  141ایرن

می کشتند و به زنران ایشران تجراوز مریکردنرد «وَ إِذْ

سوره را شامل میشود در این رکروع از انبیرای الهری

نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَهوْنَ يَسُهومُونَکُمْ سُهو َ الْعَهذابِ

که برای هدای .بشر فرستاده شده اند ،به ترتیب زمانی

يُذَبِّحُونَ أَبْنا َكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسا َكُم» ()49؛ دومرین

نام بررده شرده اسر .ایرن ترتیرب زمرانی ،در آیرات

نعم ،.شکافتن دریا برای بنیاسرائیل ،درنتیجه نجات

مختلفی از این رکوع به کار رفته اس .ابتدا سرخن از

ایشان و غرقشدن لشکریان فرعون اس« .وَ إِذْ فَرَقْنها

برگزیدگی ابراهیم(ع) به میان میآید «وَ مَهنْ يَرْغَهبُ

بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنهاكُمْ وَ أَغْرَقْنها آلَ فِرْعَهوْنَ» ()50؛

عَنْ مِلَّۀِ إِبْراهيمَ إِالَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَهدِ اصْهطَفَيْناهُ

نعم .بعدی ،بخشش گناه بزرگ گوساله پرستی ایشان

فِی الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِی الْخخِرَةِ لَمِنَ الصَّهالِحينَ» ()130؛

اس .که این خطای بزرگ بنیاسرائیل در زمان غیبر.

در آیرره مررذکور ،برره پیررروی از آیررین ابررراهیم(ع) و

چهل روزۀ موسی(ع) اتّفاق افتراد «وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى

برگزیدگی او در دنیا و آخرت تأکیرد شرده اسر .در

أَرْبَعينَ لَيْلَۀ ثُمَّ اتَّخَهذْتُمُ الْعِجْهلَ مِهنْ بَعْهدِهِ وَ أَنْهتُمْ

ادامرره برره وصرری .ابررراهیم(ع) و یعقررو (ع) برره

ظالِمُونَ ( )51ثُمَّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِهكَ لَعَلَّکُهمْ

فرزندان شان نسب .به پذیرش آیین حق اشاره میکنرد

تَشْکُرُونَ» ()52؛ نعم .بعدی ،ایتای کتا

آسمانی به

«وَ وَصَّى بِها إِبْراهيمُ بَنيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِهیَّ إِنَّ اللَّههَ

موسی(ع) برای هدای .بنیاسرائیل اسر« .وَ إِذْ آتَيْنها

اصْطَفى لَکُمُ الدِّينَ فَال تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ أَنْهتُمْ مُسْهلِمُونَ»

مُوسَى الْکِتهابَ وَ الْفُرْقهانَ لَعَلَّکُهمْ تَهْتَهدُونَ» ()53؛

()132؛ درحقیق .با عنای .به آیه شریفه ،آیرین حرق

بخشش حیات ،پس از مرگ بنیاسرائیل بر اثر کفرران

همان تسلیمشدن در برابر حق اس .که سرفارش شردۀ

نعم .الهی ،دیگر نعمتی اس .که خداوند برر ایشران

تمامی انبیا قرار گرفته اس .هنگامی کره یعقرو (ع)

ارزانی داشته اس« .ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ

در بسررتر مرررگ قرررار دارد ،فرزنرردان خررویش را برره

تَشْکُرُونَ» ()56؛ ایترای نعمر .هرای مرادی همچرون

پرستش آیین حق فرا میخواند که همان آیرین پردران

سررایبان قرررار دادن ابررر برررای ایشرران ،نررزول «مررن» و

ایشان یعنری ابرراهیم(ع) ،اسرماعیل(ع) و اسرحاق(ع)

«سررلوی» و نعمرر.هررای پرراکیزه و واردشرردن برره

اسر« .أَمْ كُنْتُمْ شُهَدا َ إِذْ حَضَرَ يَعْقُهوبَ الْمَهوْ ُ إِذْ

بی ر.المقرردس و اسررتفاده از نعمرر.هررای آن ،دیگررر

قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدی قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ

نعم .های الهی و من .ها بر بنیاسرائیل اسر .کره در

آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهها واحِهدا وَ

انتهای رکوع به آنها اشاره شده اس« .وَ ظَلَّلْنا عَلَهيْکُمُ

نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ()133؛ در آیرۀ  136از دعروت بره

الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْکُمُ الْمَهنَّ وَ السَّهلْوى كُلُهوا مِهنْ

ایمان به انبیا به ترتیب زمانی فرستادهشدۀ ایشان بررای
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هدای .یاد شده اس« .قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا

الزَّكاة» ( ،)83نرریختن خرون یکردیگر «ال تَسْهفِکُونَ

وَ ما أُنْهزِلَ إِلهى إِبْهراهيمَ وَ إِسْهماعيلَ وَ إِسْهحاقَ وَ

دِما َكُمْ» و اخرراج نکرردن یکردیگر «وَ ال تُخْرِجُهونَ

يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى وَ عيسهى وَ مها

أَنْفُسَکُم» ( .)84در ادامۀ آیات ،به پیمانشرکنی ایشران

أُوتِیَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ

و سرررپیچی از فرمررانهررای الهرری اشرراره شررده اسرر.

لَهههُ مُسْههلِمُونَ» ()136؛ در آیرره  140نیررز یهررودی و

( 85و )86
شمارش نعم .ها در رکوع سوم بقره ( 21ترا،)29

نصاری برودن ابرراهیم(ع) و نوادگران ایشران را نفری
میکند «أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْهحاقَ

ساختار شمارشی اس.

اسلو

وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ كانُوا هُودا أَوْ نَصارى قُلْ أَ أَنْتُمْ
أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَة عِنْهدَهُ مِهنَ
اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِهلٍ عَمَّها تَعْمَلُهونَ» ()140؛ در آیره

 .2-1الگوهای سبك سای بسط متن در گفته پهردایی
ركوعا

قرآنی

شریفه ،کتمان حقیق .و وقایع تراریخی ،برزرگ تررین

برخی از الگوهای گفته پردازی در رکوعات قرآنی

ظلم ها شمرده شرده اسر.؛ در صرورتی کره خداونرد

سبک خاصی دارند به عبرارت دیگرر ،نروع و تعرداد
کاربرد یک مفهوم یا یک لفرظ و

نسب .به تمامی حقایق آگاه اس.

سربک خاصری را

ایجاد کرده اس.؛ این ویژگی سبکی ،رکوع مردنظر را
 .6-1-1بسط متن (گفته پردایی) ركوع بها الگهوی
شمارشی
گفتمان برخی رکوعات سورۀ بقره بر پایۀ الگروی
شمارشی استوار اس.؛ بدینمعنا که بدون ذکر عدد یرا
شماره ،به نعم.ها ،اوامر ،نواهی و

تأکید میشود

در رکوع دهم سورۀ بقره که شرامل آیرات  83ترا

از سایر رکوعات متمایز کرده اس.
 .1-2-1بسط متن با الگوی سبك سای شروع يکسان
آيا

ركوع
یکی از الگوهای سبکساز حاکم بر چینش آیرات

یک رکوع آغازهای مشترک اسر .آغرازین مشرترک

 86این سوره اس ،.این الگوی ساختاری به کار رفتره

آیات نشان دهندۀ این مطلب اسر .کره صررفنظرر از

اس .در آیات این رکوع ،دستوراتی که بره وصرایای

ارتباط درون مایه ای ،دسر .کرم ازنظرر ظراهری دارای

عشر (دهگانه) مشهورند ،نام برده شدهاند میثراقهرایی

یک سبک اند برخی رکوعات قرآنی دارای اشرتراکات

که موسی(ع) از بنیاسررائیل گرفتره اسر .بره ترتیرب

ظرراهری در ابترردای آیرراتانررد ایررن اشررتراک گرراهی

عبارت اند از پرستش خدا «ال تَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ» ،نیکری

به صورت ظراهر یکسران و در برخری مروارد نیرز برا

برره پرردر و مررادر ،نزدیکرران ،یتیمرران و مسررکینهررا «وَ
بِالْوالِههدَيْنِ إِحْسههانا وَ ذِی الْقُرْبههى وَ الْيَتههامى وَ
الْمَساكينِ» ،سخن گفتن نیکو «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا»،
اقامۀ نماز «أَقيمُهوا الصَّهالةَ»؛ ایترای زکرات «وَ آتُهوا

خطا

یکسان در آغاز کاربرد دارد
در رکوع هفتم بقره که شامل دو آیره اسر( .آیرۀ

 60و  ،)61الگرروی آغررازین یکسرران در آیررات یافرر.
میشود؛ بدین معنا که در ابتدای هر دو آیه واژۀ «و إذ»
به معنای «زمانی که» به کار رفته اس .و این دو آیه از

گونهشناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی

87

لحا آغاز مشترک با «إذ» در یک گونرۀ سرخن قررار

برای مثال در رکوع پنجم بقره (آیرات  40ترا )46

میگیرند «وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَها اضْهرِبْ

خطا های یکسان و به صرورت امرری بره کرار رفتره

بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَ ْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْنا قَدْ عَلِمَ

اس .آیات این رکوع خطا

كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِیْقِ اللَّههِ وَ ال

ابتدا به ایشان فرمان یادآوری نعم .هایی را مری دهرد

تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدينَ ( )60وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسهى

که بر ایشان ارزانی داشرته اسر« .يها بَنهی إِسْهرائيلَ

لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْهرِجْ لَنها

اذْكُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتی أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ»؛ سپس فرمران بره

مِمَّا تُنْبِتُ الْهأَرْضُ مِهنْ بَقْلِهها وَ قِثَّائِهها وَ فُومِهها وَ

وفای به عهد داده مریشرود «وَ أَوْفُهوا بِعَهْهدی أُو ِ

عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْهتَبْدِلُونَ الَّهذی هُهوَ أَدْنهى

بِعَهْدِكُم»؛ و به ایشان امر میشود فقط از خدا بترسرند

بِالَّذی هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرا فَإِنَّ لَکُهمْ مها سَهأَلْتُمْ وَ

«وَ إِيَّایَ فَارْهَبُونِ» ()40؛ در آیۀ بعدی بره ایمران بره

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّۀُ وَ الْمَسْکَنَۀُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

کتا

آسمانی فرمان میدهد که تصدیقی بر ترورات و

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كهانُوا يَکْفُهرُونَ بِخيها ِ اللَّههِ وَ يَقْتُلُهونَ

انجیل اس( .قرآن) و از کفر به آن برحذر مریدارد «وَ

النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَ ِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كهانُوا يَعْتَهدُونَ»

آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقا لِما مَعَکُهمْ وَ ال تَکُونُهوا أَوَّلَ

یکسران در آیرات ایرن

كافِرٍ بِهِ»؛ در ادامۀ آیه به نفروختن آیات الهی به بهایی

رکوع ،مناسب .های محتوایی نیرز برین دو آیره وجرود

ناچیز فرمان میدهد «وَ ال تَشْتَرُوا بِخياتی ثَمَنا قَلهيال»؛

دارد هر دو آیه درخواس .هرای بنریاسررائیل دربرارۀ

و در انتهای آیه نیز دستور به تقوای الهی مریدهرد «وَ

اعطای برخی نعم .های مادی را یادآور مریشرود در

إِيَّههایَ فَههاتَّقُونِ» ( .)41نیررامیختن حررق بررا باطررل و

ابتدا از ایشان میخواهد تا از روزی خداونرد اسرتفاده

کتمان نکردن حقیق ،.اوامری اس .که در آیره  42بره

کنند و نافرمانی نورزند ( )60در ادامه نتیجۀ نافرمرانی

بنیاسرائیل فرمان داده شده اس« .وَ ال تَلْبِسُوا الْحَه َّ

ایشان را بیان میدارد ( )61آغازین یکسان با «واو» در

بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَ َّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون»َ ( .)42در آیه

رکرروع  30بقررره ( 232تررا  ،)235نشرراندهنرردۀ وجررود

 43فرمان به اقامه نماز و ایتای زکات داده شده اسر.

الگوی سبکی اس.

«وَ أَقيمُههوا الصَّههالةَ وَ آتُههوا الزَّكههاةَ وَ ارْكَعُههوا مَ هعَ

()61؛ عالوه بر آغاز خطرا

به بنریاسررائیل اسر.

الرَّاكِعين»َ ( .)43در آیه  44به صورت ضرمنی ،فرمران
امری

به عملکردن به آنچه مریگوینرد و همچنرین تفکرر و

 .2-2-1بسط متن با الگوی سبكسای جمال

از دیگر موارد الگوهای سبکساز در چینش آیات

تعقل داده اس« .أَ تَهأْمُرُونَ النَّهاسَ بِهالْبِرِّ وَ تَنْسَهوْنَ

یکسران امرری اسر.؛

أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتابَ أَ فَال تَعْقِلُهونَ» ( )44و

در رکوعات به صورت خطرا

یعنی این رکوع در قالرب جمرالت امرری بیران شرده

درنهای .در آیه  ،45فرمان به استعان .و یاری جستن

به صورت امر در قالب بیان فرمان نامه یا

از صبر و صالۀ داده شده اس« .وَ اسْتَعينُوا بِالصَّهبْرِ وَ

اس .خطا

عهررد و میثرراق از سرروی خدونررد متعررال ،مطرررح و
بهواسطۀ پیامبران الهی به بشر ابالغ میشود

الصَّالةِ وَ إِنَّها لَکَبيرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعينَ» ( .)45ایرن
سبک در رکروع هجردهم ( 148ترا  )152و بیسر .و
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پنجم ( 197تا  )210نیز دیرده مری شرود همچنرین در

رَبُّكَ لِلْمَالئِکَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَليفَۀ قهالُوا أَ

رکوع بیسر .و هفرتم ( ،)221-217سره برار (آیرات

تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الهدِّما َ وَ نَحْهنُ

217و  219و )220الگوی «یسالونک عن قرل » بره

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قهالَ إِنِّهی أَعْلَهمُ مها ال

کار رفته اس.

تَعْلَمُونَ (»)30؛ سپس به آموزش اسرما بره آدم(ع) و
عرضۀ اسما توسط آدم(ع) به فرشتگان اشاره میشرود

 .3-1الگوهای بسط متن (گفته پردایی) بر پايۀ گونه

«وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْما َ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِکَهۀِ

سخن

فَقالَ أَنْبِئُونی بِأَسْما ِ هؤُال ِ إِنْ كُنْهتُمْ صهادِقينَ ()31

گونۀ سخن بره معنرای قالربهرای ارائرۀ مفراهیم
اس.؛ یعنی آن دسته از قالبهایی که ما سرخنانمان را
در آنها ریخته و ارائه میکنیم ایرن گونرههرای سرخن
انواع مختلفی دارنرد؛ ماننرد گونرۀ سرخن حقروقی یرا
داستانی در برخی از مروارد الگروی گفترهپرردازی در
رکوات قرآنی بهررهگیرری از ایرن گونره هرای سرخن
همچون گونۀ سخن روایی و گونۀ سخن قانوننویسی
اس.

قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِالَّ مها عَلَّمْتَنها إِنَّهكَ أَنْهتَ
الْعَليمُ الْحَکيمُ ( )32قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا
أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَهمُ غَيْهبَ
السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْهدُونَ وَ مها كُنْهتُمْ
تَکْتُمُونَ (»)33؛ در ادامۀ آیات ،به سجدۀ فرشرتگان و
تمرّد ابلیس از سجده بر آدم تأکید میشود «وَ إِذْ قُلْنها
لِلْمَالئِکَۀِ اسْجُدُوا لِخدَمَ فَسَهجَدُوا إِالَّ إِبْلهيسَ أَبهى وَ
اسْتَکْبَرَ وَ كهانَ مِهنَ الْکهافِرينَ (»)34؛ در ادامره بره

 .1-3-1گفتهپردایی در ركوع با گونۀ سخن روايی
گفتمررران روایررری یکررری از گونرررههرررای مرررتن
) (Larson,1998,401و از الگوهررای تولیررد گفتمرران
رکوع ،نیز هس .روای .یکری از گونره هرای سرخن

اسکان آدم و همسرش در بهش ،.فرمان نزدیکنشدن
به درخ .ممنوعره ،فریربخروردن ایشران از ابلریس،
هبوط به زمرین ،توبرۀ آدم(ع) و پرذیرش توبره اشراره
میکند «وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ یَوْجُكَ الْجَنَّهۀَ وَ

اسرر .کرره خررود انررواعی همچررون سرگذشرر .نامرره،

كُال مِنْها رَغَدا حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا ههذِهِ الشَّهجَرَةَ

سررفرنامه ،داسررتان ،ترراریخ و دارد سرراختار چینشرری

فَتَکُونا مِنَ الظَّهالِمينَ ( )35فَأَیَلَّهُمَها الشَّهيْطانُ عَنْهها

برخی از رکوعات سورۀ بقره بر اساس الگوی روایری

فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ

استوار اس.

عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْهتَقَرٌّ وَ مَتهاع إِلهى حهينٍ

 .1در رکوع چهارم بقره ،شریوۀ روایری براسراس

( )36فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِما ٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّههُ هُهوَ

الگوی نوع نخس .آمده اس .در این رکوع که شامل

التَّوَّابُ الرَّحيمُ (»)37؛ در آیرات انتهرایی رکروع ،برار

آیررات  30تررا  39ایررن سرروره اسرر ،.داسررتان خلقرر.

دیگر از هبوط ایشان به زمین و فرمران بره تبعیر .از

آدم(ع) و جریان های پس از آن در قالرب  9آیره بیران

هدای .الهی سخن به میان آمده اسر« .قُلْنَها اهْبِطُهوا

شده اس .در ابتدا از قراردادن آدم(ع) به عنوان خلیفه

مِنْها جَميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّکُمْ مِنِّی هُدىً فَمَنْ تَبِهعَ هُهدایَ

فرشتگان سخن به میان میآیرد «وَ إِذْ قهالَ

عَلَيْهِمْ وَ ال هُهمْ يَحْزَنُهونَ ( )38وَ الَّهذينَ

و اعترا

فَال خَوْ

گونهشناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی
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كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِخياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيهها

امّا افرادی که یقرین کامرل بره مالقرات خردا داشرتند،

خالِدُونَ ( .»)39بنابراین ساختار این رکوع ،داستانی و

هرچند تعدادشان کم بود ،با صبر و استقام .و امرداد

درصدد بیران خلقر .آدم(ع) و جریانرات پرس از آن

الهی بر طالوت و سپاهیانش پیروز شدند «قالَ الَّهذينَ

اس .که به صورت مرحله بره مرحلره نقرل شرده انرد

يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَۀٍ قَليلَۀٍ غَلَبَهتْ فِئَهۀ

خاطرنشرران مرریشررود برره دلیررل وابسررتگی عناصررر

كَثيرَة بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَهعَ الصَّهابِرينَ» در آیره ،250

تشکیل دهندۀ داسرتان حضررت آدم(ع) ،ایرن داسرتان،

دعای ایشان هنگام مبارزه با دشمن نقل شده اس .که

طی  9آیه ،یک رکوع را مشتمل اس .تقسیم بندی این

محور اصلی این دعا صبر اس« .وَ لَمَّا بَرَیُوا لِجالُو َ

داسررتان برره یررک رکرروع ،متفرراوت بررا فهرسرر.بنرردی

وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِ ْ عَلَيْنا صَبْرا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ

موضوعی مفسران اس.؛ برای مثال در تفسریر نمونره،

انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرينَ» در آیه بعردی نیرز ثمررۀ

این داستان به سه بخرش تقسریم شرده اسر .کره در

این صبر ،پیروزی داوود بر طرالوت بیران شرده اسر.

بخش نخس ،.آیات  30تا  ،33در قسم .دوم ،آیرات

( )251در آیات آخر رکوع ،به حق بودن آیرات الهری

 34تا  36و در بخش سوم ،آیات  37تا  39بررسری و

( )252و برتری انبیای الهری و رسرال .ایشران ()253

تفسیر شده انرد (مکرارم شریرازی1371 ،ش ،ج ،1ص

تأکید شده اس .درخور ذکر اس .رکوع هشرتم (62

 )197 -171این موضوع نشان دهندۀ تفاوت رکوعات

تررا )71و رکرروع پررانزدهم ( 122تررا  )129از الگررویی

با فهرس .بندی مفسران و فلسفۀ سراختاری رکوعرات

روایی برخوردارند

اس.
 .2رکوع  33سورۀ بقره که آیرات  249ترا  253را
شامل می شود ،ساختار این رکوع بر الگوی نروع دوم،

 .2-3-1گفته پهردایی در ركهوع بها گونهۀ سهخن
حقوقی

یعنی بیان داستان های مربوط بره افرراد یرا رویردادای

یکرری از الگوهررای چیررنش آیررات در رکوعررات،

گذشته استوار اس .در این رکوع داسرتان طرالوت و

الگوی نگارش قانون یا آییننامه اسر .ایرن الگرو در

جررالوت نقررل شررده اسرر .طبررق آیررات ایررن رکرروع،

آیرراتاألحکرررام مشررراهده مررریشرررود در تعریرررف

رودخانرره نهرری

آیاتاألحکام گفته شده اس« .آیاتی اس .که متضرمّن

می شوند و این موضوع ،فرمانی الهری بررای آزمرایش

احکام فقهی متعلق بره مصرالح دنیرا و آخررت مرردم

میزان صبر و استقام .ایشان بیان شده اس( .مبتلریکم

باشررد» (معرفرر1388 ،.ش ،ج ،2ص  )319همچنررین

بنهر) و در ادامه بیان شده اس .که عدۀ کمی از ایشان

بیان شده «آیاتاألحکام» آیراتی اسر .کره بره احکرام

از این آزمایش سربلند بیرون آمدند «فَشَهرِبُوا مِنْههُ إِالَّ

فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد (شهابی ،بیتا ،ج،2

قَليال مِنْهُمْ» آزمرایش دوم پرس از گرذر از نهرر بروده

ص  )4گسررترۀ موضرروعی ایررن دسررته از آیررات برره

اس .که گروهی از مؤمنان گفتند ما را طاق .نبررد برا

گستردگی ابوا

فقهی و شرامل عبرادات و معرامالت

جالوت و سپاهیانش نیسر« .فَلَمَّا جاوَیَهُ هُوَ وَ الَّذينَ

(عقود و ایقاعات) اس.

لشررکریان طررالوت از نوشرریدن آ

آمَنُوا مَعَهُ قالُوا ال طاقَۀَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُو َ وَ جُنُهودِهِ»؛
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 .1در رکرروع  28بقررره (آیررات  222تررا ،)228

گریزگاه دیگرى اس .از عقا

و خداى شنواى دانرا

آیاتاألحکام گروه دوم یعنی بیان احکام خاص ذکرر

اسررر( ».طباطبرررایی1374 ،ش ،ج ،2ص  )339در

شده و احکام مربوط به «نسا » ضمن چند آیره نقرل

آیات انتهایی رکوع نیز احکام طالق نقل شده انرد «وَ

شده اس .که یک رکوع را شامل میشوند در آیرات

إِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اللَّههَ سَهميع عَلهيم ( )227وَ

ابتدایی رکوع ،دربارۀ احکام قاعدگی زنان و امتناع از

الْمُطَلَّقا ُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَۀَ قُرُو ٍ وَ ال يَحِهلُّ

آمیزش جنسی با ایشان هنگام قاعدگی سخن به میان

لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَ َ اللَّهُ فی أَرْحهامِهِنَّ إِنْ كُهنَّ

میآورد «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحهيضِ قُهلْ هُهوَ أَذىً

يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْخخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَه ُّ بِهرَدِّهِنَّ

فَاعْتَزِلُوا النِّسا َ فِی الْمَحيضِ وَ ال تَقْرَبُهوهُنَّ حَتَّهى

فی ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْهالحا وَ لَهُهنَّ مِثْهلُ الَّهذی

يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَهرَكُمُ اللَّههُ

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُو ِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهۀٌ وَ اللَّههُ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ» ()222؛

عَزيزٌ حَکيم»ٌ (.)228

سررپس برره آمیررزش جنسرری بررا زنرران غیررر از حالرر.

 .2رکرروع ( 24آیررات  189تررا  )196نیررز شررامل

قاعدگی فرمان میدهد «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَکُهمْ فَهأْتُوا

آیاتی دربارۀ بیان احکام خاص شرعی با موضروعات

حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّههَ وَ

اجتماعیسیاسی اسر .در آیرۀ نخسر .ایرن رکروع

اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُالقُوهُ وَ بَشِّهرِ الْمُهؤْمِنينَ» ()223؛ در

دربارۀ کاربردهای هالل های ماه سخن به میان میآید

آیات  224تا  226نیز دربرارۀ احکرام طرالق «ایرال »

و از آن وسیلهای برای بیان اوقات و تعیین وق .حج

سخن میگوید و این موضروع را ذکرر مقردماتی در

یاد میشرود «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّۀِ قُلْ هِیَ مَواقيهتُ

حرم .سوگندخوردن به خداوند نقل مریکنرد «وَ ال

لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَهأْتُوا الْبُيُهو َ مِهنْ

تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَۀ لِأَيْمهانِکُمْ أَنْ تَبَهرُّوا وَ تَتَّقُهوا وَ

ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُهوا الْبُيُهو َ مِهنْ

تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّههُ سَهميع عَلهيم ( )224ال

أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» ()189؛ سرپس

يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فی أَيْمانِکُمْ وَ لکِنْ يُؤاخِذُكُمْ

فرمان به نبرد در راه خدا در راه حدّ متعرادل مطررح

بِما كَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَ اللَّهُ غَفُور حَليم ( )225لِلَّذينَ

میشرود «وَ قاتِلُوا فی سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَکُمْ وَ

يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَۀِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَهإِنَّ

ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ» ()190؛ در آیۀ

اللَّهَ غَفُور رَحيم» ()226؛ «معناى آیه این اسر .کره
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هر کس سوگند بخورد که دیگر به همسرش نزدیک

میدهد «وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهوهُمْ وَ أَخْرِجُهوهُمْ

نشود ،حراکم شررع چهرار مراه صربر مرى کنرد ،اگرر

مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَۀُ أَشَدُّ مِهنَ الْقَتْهلِ وَ ال

برگش .و حق همسرش را ادا کرد ،یعنى برا او هرم

تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فيههِ

بسترى کرد و کفارۀ شکستن قسم خرود را داد ،او را

فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزا ُ الْکهافِرينَ»؛ در

نمى کند و اگر تصمیم گرف .طالقرش دهرد و

آیه  193نیز دوباره به پیکرار برا مشررکان ترا تبعیر.

طالقش داد که باز عقرابى نردارد؛ چرون طرالق هرم

ایشان از آیین حق فرمان میدهرد «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّهى

عقا
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ال تَکُونَ فِتْنَۀٌ وَ يَکُونَ الدِّينُ لِلَّههِ فَهإِنِ انْتَهَهوْا فَهال

گفتهپردازی رکوعرات قرآنری و الگوهرای تخصصری

عُهدْوانَ إِالَّ عَلَههى الظَّههالِمينَ»؛ در آیررۀ  194دربررارۀ

(ژانری) گفتهپردازی رکوعات قرآنی

در ماههای حرام سخن میگوید «الشَّهْرُ

 1الگوهای عمومی بسرط مرتن در گفترهپرردازی

فَمَهنِ

رکوعات قرآنی شامل الگوی بالغ .سامی اسر .کره

اعْتَدى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْکُمْ

بیان کنندۀ پیوستگی و هدفمندی آیات مشتمل بر یرک

احکام جن

الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُمها ُ قِصها

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقهينَ»؛ در آیرۀ
 195به وجو

انفاق در راه خدا تأکیرد مریورزد «وَ

أَنْفِقُوا فی سَهبيلِ اللَّههِ وَ ال تُلْقُهوا بِأَيْهديکُمْ إِلَهى
التَّهْلُکَ هۀِ وَ أَحْسِ هنُوا إِنَّ اللَّ ههَ يُحِ هبُّ الْمُحْسِههنينَ».
درنهای .در آیۀ آخر رکوع نیز احکام مفصلی از حج
را بیان میکند بیان احکام شرعی در رکوعات بیس.
و سوم ( 182تا  188بیان احکام روزه) ،و رکوع سی
و یکم ( 236تا  )242و رکوع بیس .و نهم ( 229ترا
 231احکام طالق) تجلی دارد
نتيجهگيری
اگرچه نمیتوان به صورت قطعی دربارۀ رکوعات
و فلسفۀ آنها اظهارنظر کرد ،بررسیهای صورتگرفته
نشان دهندۀ نظم خاصی اس .کره آیرات در برگیرنردۀ
یک رکوع از آن پیروی میکنند مطالعۀ ابعاد مختلرف
رکوعات قرآنی و نقش آنها در اثبات نظم و پیوستگی
آیات قرآن و ارتباط متقابل آیات با یکدیگر کوششری
جدید و راهگشا در پژوهش های مربوط به نظم قررآن
اس.
تحلیررل و بررسرری سرراختار چینشرری آیررات در
رکوعات سورۀ بقره ،به صورت کلی حراکی از وجرود
سه الگو در گفتهپردازی و بسط متن در این رکوعرات
اس :.الگوهای عمرومی بسرط مرتن در گفترهپرردازی
رکوعات قرآنی ،الگوهرای سربک سراز بسرط مرتن در

رکوع اس .و به صورت الگوی متوازی و دایرره ای در
رکوعات سوره بقره تجلی دارد که در هر دو اسرلو ،
نظم بالغی بیبردیل قررآن کرریم اثبرات پرذیر اسر.
همچنین در الگوی تصریف در بیان ،هدف اعتقادی و
هدایتی قرآن کریم در قالب هرای گونراگون برا حفرظ
محتوا بیان شده اس .که در رکوعات سوره بقره ،ایرن
سرراختار در ضررمن نقررل سرره داسررتان بررا مضررمون
پاسخ گویی بره شربهات توحیرد و معراد مطررح شرده
اس .اسلو

بیان اجمالی و نقل مصداق و تمثیرل در

تفصرریل آن شررامل یررادکرد از منافقرران و در ادامرره
توضیحاتی مبسوط از رفتارهای ایشران اسر .تقابرل
مفهومی ایمان و کفر در برخی رکوعات نشران دهنردۀ
الگوی گفتمرانی برابرر و متضراد اسر .شریوۀ بیرانی
متوالی همرراه برا حفرظ ترتیرب زمرانی درخصروص
شمارش نعم .های ارزانیشده از خداوند و همچنرین
شمارش فرسرتادگان الهری بررای هردای .بشرر نقرل
شده اند درنهای ،.الگروی شمارشری در قالرب ترذکر
فرمان های عشر یا ده گانۀ نرازلشرده برر بنریاسررائیل
تجلی یافته اس.
 2ساختار برخی رکوعات سوره بقره بر اسرلوبی
سامان یافته که دارای سبک خاص اسر .بره عبرارت
دیگر ،گفتهپردازی بهگونهای انجام گرفته کره حاصرل
آن ،شکلگیری یک سربک خراص بیرانی بررای یرک
رکوع اس.؛ برای نمونه ،سربک یرک رکروع برر پایرۀ
استفاده حداکثری از اسلو

امری اس .در نمونره ای
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دیگر از این دس .آغازین بیشتر آیات یرک رکروع برا

آن تعداد را حفظ کند ،در طی  2سرال ،تمرام قررآن را

«إذ» اسرر .سرراختار مررنظم رکوعررات سرروره بقررره

حفظ خواهد کرد طبق این گفته ،کرل رکوعرات بایرد

نشان دهندۀ تصادفینبرودن تقسریم بنردی آیرات قررآن

حدود  730عدد باشد و شاید وجره تسرمیۀ ایرن نروع

کریم به رکوعات اسر.؛ زیررا هرر یرک از رکوعرات

تقسیم به رکوع ،به دلیل مقدار مناسب هر یک از ایرن

مطالعهشده نظم دقیق و منطقی را نشران مریدهرد کره

تقسیمات باشد که نمازگزار بعرد از قرائر .حمرد در

دارند

نماز ،آن مقدار را بخواند و به رکوع برود (البتره طبرق

آغاز و انجامی مشخ

 3الگرروی ژانررری در رکوعررات سرروره بقررره در

فقه اهل سن .که قرائ .سروره کامرل بعرد از حمرد،

قالب هایی همچون شیوۀ بیان روایی با نقل داستان های

واجب نیس ).هرچند با مراجعه بره قررآن هرایی کره

پیشینیان ،شیوۀ بیان قانونی با نقرل آیرات مشرتمل برر

عالم .رکوع دارند ،در می یابیم تعداد رکوع ها در کل

احکام خاص شرعی تجلی یافتره اسر .هرر یرک از

قرآن  555عدد اس .که برا گفترۀ ضرباع تنراقض دارد

رکوعررات مررذکور درصرردد القررای مفهرروم و معنررایی

(مستفید1381 ،ش ،تمام اثر)

منسجم اند که گاه به صورت فرمران ،در برخری مروارد

 2شایان ذکرر اسر .عالمر« .ع» در قررآنهرای

بررهصررورت ارشررادی و گرراهی بررهصررورت جمررالت

چاپ شدۀ شبه قرارۀ هنرد ،همرراه برا شرماره هرایی در

نهیکننده به کار رفتهاند

حاشیۀ مصحف دیده مریشرود؛ بررای مثرال ،در کنرار

اگرچه برای اثبرات انسرجام ظراهری و محتروایی

آخرین آیۀ سوره بقره شمارهای در برای ،شرمارهای در

رکوعات قرآنی ،یزم اس .دهها پژوهش از این دس.

وسررط و شررمارهای نیررز در پررایین حرررف «ع» قرررار

انجام بگیرند و پس از استقصای موارد به درسرتی یرا

می گیرد شماره ای که در بایی حررف «ع» قررار دارد،

نادرستی آن نظر داد؛ اما این پژوهش میتواند آغرازگر

برره شررمارۀ مسلسررل رکرروع در سرروره اشرراره دارد

و نقطه عزیمتی برای مقصدی دیگرر و پرسرش هرایی

شماره ای که در وسط حرف «ع» قرار دارد ،بیان کننردۀ

تازه تر و متفاوتتر باشد همچنین یزم اس .به دنبرال

تعداد آیات رکوع مدنظر اسر .و شرمارۀ پرایینی ،بره

روشها و نشانههای کاربردی بود کره بره ایرن سرؤال

شررمارۀ مسلسررل رکرروع در جررز مرردنظر اشرراره دارد

پاسخ دهرد کره آیرا فهرسر .بنردی موضروعی قررآن

(مستفید1381 ،ش ،تمام اثر)

براساس رکوعات قرآنی امری تصادفی اس .یا فلسفه

Greek rhetoric 3

خاصی در آن نهفته اس .که درنهایر .نظرم قررآن را

 4شبیه ترین مباحث بالغیان پیشرین بره مباحرث

ثاب .میکند

امروزین بالغ .سامی ،پیدایش اصطالحاتی همچرون
«لف و نشر»« ،مفصل مرتب» و «تبیین و تفسیر» اسر.
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