
 

 

 اسلوب در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه؛ چیستی و کارکردها

 محسن نورائی

                                                                                                 ، دانشگا  مازندران، بابلسر، ایراناستادیار علو  قرآن و حدیث

 جواد سلمان زاده

                                                                                                 ، دانشگا  مازندران، بابلسر، ایراندانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیث
 (1397ن12ن05پذیرش:  ؛ تاریخ1396ن09ن06 تاریخ دریافت: 

 چکیده

. یکهی از  کنهد یمه نولدکه در نظریة ترتیب نزولش، از ابزارهای  ونها ونی جههت کشهر ترتیهب نهزوف اسهتفاد        
لهی،  تحلی –صهیفی  ابزارهای او، اسلوب است. این نوشتار بر آن است تها بها روشهی تو    نیتریادیبنپرکاربردترین و 

ی آن ریکهار  بهه نگی ناسایی و مطالعه کرد  و برداشت او از اسلوب و چگوموارد استفادة نولدکه از این ابزار را ش
بیهان معنها و    عنای شیوةمدر نظریة مذکور را تبیین و ارزیابی کند. دستاورد این مطالعه نشان داد که او اسلوب را به 

 ار انهة زمهانی  ی چههها دور مقصود و نوع تعابیر مهورد اسهتعماف در مهتن قلمهداد کهرد  اسهت و از آن در تعیهین        
ارهها در کشهر   کشر کیفیت نزوف سور  و ابزار مؤید برای دیگر ابز، جداسازی برخی آیام از سور ، اشهینظر

 ص و نادرستکه روش او در استفاد  از اسلوب در کشر ترتیب نزوف، ناق هرچندترتیب نزوف بهر   رفته است. 
 از داشته است.و نولدکه را از رسیدن به نتایج درست و دقیق ب دینمایم

 .نولدکه تئودور، نزول، بیترت اسلوب، واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 E-mail: m.nouraei@umz.ac.ir )نویسندة مسئوف  
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 مقدمه

 مسئله. بیان 1
 مطالعهام قرآنهی   نولدکه در یهاهینظرو اثر ذارترین  نیترمفصلنظریة ترتیب نزوف نولدکه از 

قهرآن از   کشهر ترتیهب نهزوف جمهالم، آیهه، آیهام و سهور        منظهور بهه مستشرقان است. این نظریه 
در ایهن   شهد  فتهه  ر بکهار ابزارهای  نیترمستقل. از کارآمدترین و ردی یمی  ونا ونی وا  ابزارها

 .دی شایمنظریه، ابزار اسلوب است که در مواقع  ونا ون  ر  از کار نظریة مذکور 
ة ا بهر پایه  پرکاربردی و کاربرد مستقل اسلوب در نظریة نولدکه ایهن نوشهتار را بهر آن داشهت ته     

 نکهیان دهد. چیستی اسلوب و کارکردهای آن ساما ةدربارجامع و مستقل  یاالعهمطنظریة مذکور، 
ر ور سهاز ا نولدکه چه تصویر و برداشتی از اسلوب دارد؟ آیا برداشت وی با برداشت رایهج و مشهه  

نیهادین و  ب؟ آیا نقش ردی یماست؟ او در نظریة خود چگونه از اسلوب در کشر ترتیب نزوف بهر  
ی در ایهن نظریهه حاضهر    ابهزاری مؤیهد و کمکه    عنهوان بهرای آن قائل است؟ یا اسلوب ب کنند نییتع
 .رندی یم؟ از مجموعه سؤاالتی هستند که پاسخشان را در این نوشتار شودیم

کشهر   ژ یه وبهه مطالعام پیشین ناظر به چیستی اسلوب و کارکردهای آن در حوزة علو  قرآنی 
چیسهتی و کارکردههای آن در حهوزة     ةدربهار الشهی مسهتقل   که تاکنون ت دهدیمترتیب نزوف نشان 
موردی و  صورمبهمطالعاتی  نکهیاموضوع ترتیب نزوف انجا  نشد  است. جز  ژ یوبهعلو  قرآنی و 

و از نقهش و   انهد د یرس بر ونا ون  یهاحوز مصداقی اسالیب خطابی، نحوی و بالغی قرآن را در 
ایهن مطالعهام    تهرین مههم . برخهی از  انهد نگفتهه خنی اثر ذاری آن بهر موضهوعام علهو  قرآنهی سه     

 اغهرا   بررسهی »اشهرفی،   بهه خامهة عبهاس   « قهرآن  سراییداستان در بیان هایاسلوب»از:  اندعبارم
 ضاد دهقانو رسوف  موالیی نیا اهللعزمبه خامة « قرآن کریم در استهزاء و تهکم یهااسلوب بالغی
 محمهد  بهه خامهة عبهداهلل   « الکهریم  القرآن فی التدرر و الترقی أسلوب»کدخدایی،  مرضیه سادامو 

 بهه خامهة مصهطفی   « الکهریم  القهرآن  أسلوب و النبوی الحدیث أسلوب بین مقارنة» سلیمان هنداوی،
 راکبه یعله  بهه خامهة سهید   « اسلوب و سبك نظر از مدنی و مکی آیام تعار  ادعای»أحمد الزرقا، 

 قهرآن  بالغهت  در اعتهرا   ، اسهلوب شهیال خهداداد   به خامة « اسلوب استفها  در قرآن»نتار،  ربیع
عبهدالعظیم   به خامهة محمهود  « الکریم القرآن فی التغلیب اسلوب»نیا،  موالیی اهللعزمبه خامة کریم 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/226154/%d8%b9%d8%b2%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/226154/%d8%b9%d8%b2%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/259073/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86_%d8%b6%d8%a7%d8%af
http://www.lib.ir/book/23870196/اسلوب-استفهام-در-قرآن/
http://www.lib.ir/book/23870196/اسلوب-استفهام-در-قرآن/
http://www.lib.ir/search/author/شیلا%20خدادادی/
http://www.lib.ir/search/author/شیلا%20خدادادی/
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 قهرآن  بیان اسلوب»عمر شو، به خامة صبحی« الکریم القرآن خالف من القسم و الشرط اسلوب» ،صفا
بهه خامهة   « قهرآن  در مفهرد  نعهت  اسهلوب »ترقی،  به خامة سود « امالی کتاب در مرتضی سید نگا  از

 قاسمی. به خامة سمیه« کریمقرآن در وصر اسلوب»نژاد، نخعی عالیه

 . نظریۀ ترتیب نزول نولدکه2
ا اسهلوب ر  پیش از ورود به بدنة اصلی مقاله، الز  است نظریهة ترتیهب نهزوف نولدکهه کهه ابهزار      

 ؛ معرفی شود.ردی یمجهت کشر ترتیب نزوف بکار 
زة ه سه باکی را بزمانی مکی و مدنی طراحی شد  است که دورة م یندبمیتقساین نظریه بر پایة 

ار ریه ابز. در این نظدهدیمو سور مدنی را در یك بازة زمانی جای  کندیممکی اوف تا سو  تقسیم 
رها ن ابزاتا ترتیب نزوف آیام و سور کشر شود. برخی از ای شوندیم ونا ونی بکار  رفته 

همان، (، آهنگ و فاصله  87ن65، 2004توای سور  نولدکه، از: معنا و مح اندعبارم
م سبب (، روایا93(، حجم سور   همان، 106ن94ن87ن58(، طوف آیام  همان، 192ن87ن80ن76

(، سیاق 130ن95ن93ن92ناسب  همان، (، ت175(، نظر مستشرقان  همان، 173ن97نزوف  همان، 
 (.206ن204ن190ن15ن154ن145ن13ن128ن115ن112ن109ن98ن95ن94ن93ن82ن76ن69ن68ن66 همان،  (، اسلوب129ن113ن91ن87 همان، 
(. 206ن204ن190ن15ن154ن145ن13ن128ن115ن112ن109ن98ن95ن94ن93ن82ن76ن69ن68ن66
ت و  ر  رفته اسقرار   د مورداستفاکه پیداست؛ در میان این ابزارها، ابزار اسلوب بارها   ونههمان

 یب نزوف  شود  است.از کار نولدکه در عملیام کشر ترت

 . چیستی اسلوب در نظریۀ نولدکه3
( را ، شهیو ،  2466ن2عمهومی، معنهای سهبك، هنجهار،  ونهه  دهخهدا،        یاواژ  عنوانبهاسلوب 
انش علهو   . ولی در قامت یك واژة تخصصی  اصطالح( در دکندیم( را افاد  273ن1لحن،  معین، 

و  ارام  عله ها و چینش الفاظ و عببند رآن، جملهقرآنی به معنای روش بیان و سبك و شیوة نظم ق
: 2رآن، رلقه  مناهل العرفان فهی علهو  ا   رودیم( و روش  زینش الفاظ به کار 357معرفت(   قرآنى
معرفهت(    قرآنهى علهو     دهدیممختلر بیانی چون شعر، نثر و سجع را پوشش  یها ونه( که 199
357.) 
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و سهخنى   باشهکو  ورم سهخن اسهت کهه در معنهایى     به تعبیری دیگر، اسلوب همان شکل و صه 
ا به و آدمى  سازدکشد و آن را آشکار مىشود و واقعیام را در نفس به تصویر مىپرفروغ نمایان مى

 کشهد. مهى  ، اشهیاء را بهه تصهویر   خهود  ذههن کهه در    ونهه آنکند، آن حقیقت معانى را احساس مى
مکتهوب   نیتهر غیبلو  نیترحیفص عنوانبه ( قرآن153-152 معجز  بزرگ پژوهشى در علو  قرآنى، 

فُ الْآیهام   یْرَ نُصَهر  کَأنْظُرْ ... »تا مقصود خود را به همه برساند  کندیماز اسالیب  ونا ون استفاد  
 (.65 انعا :  «لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ

ز م ا  اعه با توجه به معنای لغوی و اصطالحی اسلوب، مراد از آن کیفیت و چگونگی تعبیر کهال 
 .باشدیمشیوة  زینش واژ ان و ترکیبام و روش چینش و سرهم کردن این واژ ان و جمالم 

 اشهیه نظر یجها یجامعنای اسلوب را بیان کرد  باشد؛ از آن در  آنکهیبنولدکه در نظریة خود 
 کهه، ن تعهابیر نولد اما در میا کند؛یمآن کشر  ةلیوسبهو ترتیب نزوف آیام و سور را  ردی یمبهر  

وش ، نهوع تعبیهر و ر  مراد او از اسهلوب، شهیوة بیهان    دهدیمکه نشان  شودیمپیدا  ییهانشانهقرائن و 
 .باشدیمواژ ان و جمالم  یریکار به

ا ست که وی آن ر. نمونه را اسلوب سجع ابردیمکالمی را نا   یهااسلوباو ا  برخی از انواع 
سهلوب السهجع   اوکما انه اتخذ عن الکههان الهوثنیین   » داندیمآیام و سور مکی اوف  یهاشاخصاز 

شهود علیهها  ستدعین کاخذ عنهم ایضا هذ  العاد  وقد اعتادو ا تقدیم اقوالهم بواسطه اقسا  احتفالیه م
ر نههار والنهو  للیهل وال ام والطیهور وا اقل مرتبه من اآللهه مختلر الظواهر الطبیعیه مثل المناظر الحیوانه 

 (.69 نولدکه، « والنجو  والسماء واالر والظلمة والشمس والقمر 
سهت کهه   که نولدکه مدف بیانی سجع را نوعی اسهلوب بیهانی شهمرد  ا    دهدیماین عبارم نشان 

دکهه  ز بررسی سخن نولفرا  رفته است. جدای ا پرستبتعلیه وآله آن را از کاهنان  اهللیصلپیامبر 
رة لدکهه دربها  بیانی سجع، پهرد  از تصهور نو  مبنی بر فرا یری سجع از کاهنان، تلقی اسلوب از مدف 

عنای ذکهر  مبه زیرا سجع  ؛است دانستهیمکه وی، اسلوب را شیوة چینش واژ ان  داردیبرماسلوب 
از  کهه مسهتلز  نهوع خاصهی    ( 337 صجهواهر البالغهة؛   حروف مشابه در آخر کال  است  هاشمی، 

 .دیآیمچینش واژ ان است و از اقسا  اسلوب به شمار 
الطهوف  »: کندیمدیگری از اسلوب، اسلوب نثری است که نولدکه در نظریة خود از آن یاد نوع 

 (128 نولدکه، « النامی لآلیام له عالقة وثیقة باالسلوب الذی یصبح اکثر نثریة
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و افهزایش طهوف    کنهد یمه اسلوب نثری و طوف آیام ارتباط مستقیم برقرار  نیخودباو در نظریة 
 کهه نولدکهه نثهر را    دههد یم. تعبیر مذکور نشان ندیبیمسلوب نثری همرا  آیام را با شدم  یری ا

بیهان معنها و    و سهبك خاصهی از   سهتد یایماست که در برابر نظم  دانستهیمدیگر از اسلوب  یا ونه
 .شوندیمخاص در آن چید   یا ونهبهو واژ ان و جمالم  هستمقصود 

را  یرشهع  و. او اسهلوب نظهم   ردیه  یمه قرار نولدک موردتوجهدیگر  ییدرجاهمین اسلوب نظم 
 و بهه اسهلوبی   شودیمکه در سور مدنی  ا  با اضافام و زیاداتی همرا   کندیماسلوبی قوی معرفی 

ة ألر فی احیهان کثیهر  لکن محمدا یبقی ملتزما بالنظم الذی یت»  رددیمو مشوش تبدیل  ختهیرهمبه
دة قویهة  ا ... و توجهد فهی ههذ  السهور مواضهع مفهر      من زیادام فائضة تجعلهه عنصهرا اسهلوبیا مشوشه    

 (.154«  االسلوب شعریة
و  نولدکه، اسلوب سو ند است کهه از آن در تشهخیص سهور مکهی     موردتوجهاز دیگر اسالیب 

ار از اسهلوب سهو ندهای   او سهور مکهی اوف را سهوری سرشه     مثهاف عنهوان بهه . کندیممدنی استفاد  
؛ آن ههم از  کننهد یمه از اسهلوب سهو ند اسهتفاد     دو  کمتهر   سور مکی کهیدرحال. داندیمپیچید  

و  69 نولدکهه،   رودیمه در سور مکی سو  ایهن اسهلوب بهه فراموشهی      و ؛سو ندهای ساد  و کوتا 
 1(.69ه،  ن.ک: نولدک شودیمکه در سور مدنی تنها یك سو ند دید   یا ونهبه( 106

، وی در سورة طهور  مثافعنوانبه. کندیملوب یاد در قرآن را  ا  به اس شد استفاد او نوع تعابیر 
و « اهللسهبحان »زیهرا در آن از تعهابیر و الفهاظی چهون      کنهد؛ یمه را از دیگر آیام سور  جدا 2 43آیة 
 3.اندنبود  مورداستفاد استفاد  شد  است که در سور پیشین « شرک»

ود و معنا و مقص معنای شیوة بیانکه او اسلوب را به همان  دهدیمتعابیر نولدکه از اسلوب نشان 
ع ند را از انهوا چهون نظهم، شهعر، نثهر و سهو       ییهها  ونهاست و  دانستهیمنوع تعابیر مورد استعماف 

 است. شمرد یماسلوب 

 . نقش اسلوب در نظریۀ نولدکه4
آن در ایهن   یهها یکهاربر با مشخص شدن معنای اسلوب در نظریة نولدکه، کشر کارکردها و 

اسهلوب دارد و   ةقاعهد بهکه  ذشت؛ نظریة مذکور توجه خاصی   ونههمان. دینمایم ترساد نظریه 
 .ردی یمفراوان و ویژ  از آن بهر   یا ونهبه
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چهار انة  یهادور آن  ةلیوسبهکه  شودیماسلوب در این نظریه،  ا  یگانه اهر  دست نولدکه 
نا الی سلوب یؤدی باختالف اال»: دی ویمزار مهم . او دربارة این ابکندیمزمانی این نظریه را تعیین 

 (66  نولدکه،« التعرف علی مجموعام مختلفه من السورة یقارب بعضها البعض اآلخر زمنیا
 تهرین مههم ت و در در ایهن نظریهه اسه    کننهد  نییتعکه اسلوب ابزاری  دهدیمتعبیر نولدکه نشان 

 ار انه( دخالت دارد.چه یهادور عنصر این نظریه  تقسیم بازة نزوف به 
 یاژ یووب چهار انة مکی اوف، مکی دو ، مکی سو  و مدنی اسل یهادور او برای هر یك از 

 و اسهلوب را  کنهد یمه دنی یهاد  مه او بارها در نظریة خود از اسلوب مکهی و   مثافعنوانبهقائل است. 
 ن.ک:  نهد ی زیمه بر هها دور در ههر یهك از ایهن     شهد  نهازف  یهها سور معیار کافی برای تشخیص 

 (.185ن154ن128ن95ن93ن76ن66نولدکه، 
 تواندیم ه آنکه مدعی است با تکیه ب کندیمنولدکه در نظریة خود تا جایی به اسلوب اطمینان 

 ی التعرف علهی سهور ههذ    اعتقد انه یسعن»تعیین کند  نیقیبهبیقر یادرجهمکی اوف را با  یهاسور 
 (68 نولدکه، « اسلوبهاالفتر  بشیء من الیقین من خالف 

ر از ر تعیین ترتیب نزوف سوو یقین آور د کنند نییتعیك معیار  عنوانبهتکیة نولدکه به اسلوب 
دی کردهای زیها که خدمام و کار دهدیماهمیت واال و اثر ذاری باالی این ابزار در نظریة او خبر 

 .کندیمبدین نظریه تقدیم 

 سوم و مدنی کی اول، دوم،چهارگانۀ م یهادوره. شناسایی 4-1
زمانی  یهادور در  شد نازفکارکردهای ابزار اسلوب در این نظریه، شناسایی سور  ترینمهماز 

چگهونگی   ةدربهار ، نولدکه مثافعنوانبهچهار انه  مکی اوف، مکی دو ، مکی سو  و مدنی( است. 
ن تتهالر  خهاص مجموعتها   شهکل  بهه و تبرز »: دی ویمکاربرد این ابزار در تعیین سور مکی و مدنی 

ثیهرا مها   ة التهی ک احداهما من السور القدیمة الجیاشة المشاعر فیما تتالر االخری من السهور المتهاخر  
ل حلقهة وصه   تقارب فی اسلوبها السور المدنیة. بین هاتین المجموعتین نجد مجموعه اخری هی مثهل 

 (.66 نولدکه، « لثالثةبینهما تنتقل بنا بانحدار تدریجی من المجموعة االولی الی ا
. کنهد یمه را بها همهین ابهزار اسهلوب تبیهین       اشهیه نظرچهار انة  یهادور ، کال كینولدکه در 

که سور مکی اوف از اسلوبی احساسی و عاطفی برخوردار هستند و اسلوب سور مکهی   صورمنیبد
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ی خهاص و متمهایز   سو  به اسلوب مدنی مشابه و نزدیك است. در این میان، سور مکی دو  با اسلوب
، سور مکهی اوف را بهه مکهی سهو  پیونهد      یاحلقهو بسان  شوندیماز اسلوب مکی اوف و سو  ظاهر 

 .زنندیم
زمهانی مهذکور    یهها دور بسیار کلی و عا  است و اسلوب سور هر یك از  ا رچهتعبیر نولدکه 

ا عهاملی  اسهلوب ر کهه او   داردیبرمه از ذهنیهت و بهاورش پهرد      کهم دسهت ؛ اما کندینمرا توصیر 
 کهه چنهان اسهت.   دانسهته یمه زمانی چهار انهه   یهادور جهت شناسایی سور هر یك از  کنند نییتع
وف را ا، او سهور مکهی   مثهاف عنوانبه. کندیماشار   هادور به بخشی از اسلوب هر یك از  گا یوب ا 

بها   و( 69ولدکهه،  اسهت  ن  شهمرد  یمه نسبت به دیگر سور، ماالمهاف از دو اسهلوب سهجع و سهو ند     
 (.76 نولدکه،  کندیمرا از دیگر سور متمایز  هاآن، متراکمشاناسلوب 
عهین  مار انهة زمهانی را   دورة چه ییتنهها بهه نولدکه بر آن است تا با استفاد  از اسلوب  کهنیااما 

رهای ب، دیگر ابزابهتر آن بود که نولدکه عالو  بر اسلو رونیازاکند؛ امری دشوار و سنگین است. 
چهار انهة   یهها دور  هها آنتا با استفاد  از همة  آوردیممؤثر در کشر ترتیب نزوف را نیز به میدان 

ا نی از همهة ابزارهه  مکی و مهد  ة انسهدر صحنة عمل و تعیین سور  کهچنانرا تعیین کند.  اشیزمان
 .ردی ینمو به اسلوب بسند   ردی یمبهر  

 . جداسازی آیات سوره4-2
ابهزار   عنهوان بهه ز چنان جایگا  دقیق و ظریفی در این نظریهه برخهوردار اسهت کهه  ها       اسلوب ا

آن  ةلیوسه بهه و ترتیب نزوف متفاوم آیام مجهاور در یهك سهور      شودیمجداسازی آیام استفاد  
 .خوردیمرقم 
و با تکیه بهه آن آیهام مجهاور در     کندیمنولدکه از اسلوب در جداسازی آیام استفاد   کهنیا
و  که وی توجهی خاص به ابزار اسلوب داشته اسهت  دهدیم؛ نشان کندیمسور  را از هم جدا  یك

زیرا جداسازی آیهام مجهاور در یهك     ؛ی برای آن در نظر  رفته استاژ یودر نظریة خود جایگا  
. دههد یمه سور ، نیازمند تالشی  سترد  و دقیق است که نولدکه آن را با اسهتفاد  از اسهلوب انجها     

این سور  را از دیگر آیام سور  جهدا   37-40، نولدکه در ترتیب نزوف سورة نبأ آیام مثافعنوانبه
کهه   کنهد یمه . او اجتهاد خویش را چنهین مسهتدف   شودیمقائل  هاآنو نزولی جدا انه برای  کندیم
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که این اسلوب به اسلوب سور مکی دو  شهباهت دارد   اندظاهرشد آیام مذکور در اسلوبی خاص 
 (.93 نولدکه، 

کهه   ردیه  یمه نولدکه با ص رف استناد به شباهت اسلوب آیام مذکور به آیام مکی دو  نتیجهه  
سهلوب آیهام   از اسلوب ایهن آیهام و ا   آنکهیبشاید این آیام در دورة دو  مکی نازف شد  باشند. 

 مکی دو  سخنی بگوید و شباهت اسلوب آن دو را به نمایش بگذارد.
ه ظریهة وی به  ویی نولدکه در استفاد  از ابزار اسلوب، این آسیب را برای نو مجمل   یی ویکل

ظریهة  نسبت به ن یاعتمادیببه این نظریه اقباف پیدا کند؛ نوعی  کهآندنباف دارد که مخاطب بیش از 
د  اسهت و  نولدکه در مهورد مهذکور از اسهلوب اسهتفادة درسهتی کهر       نکهیااما  کند؛یممذکور پیدا 

یهن نتیجهه در دیگهر    ؛ نیازمنهد آن اسهت کهه ا   باشهد یمحقیقی و منطقی  یاجهینت، آمد دستبهنتیجة 
 و ابزارهای کشر ترتیب نزوف به آزمایش  ذاشته شود. هادستگا 
وایهام هسهتند کهه    کشر ترتیهب نهزوف، ر   یهادستگا و اولویت دارترین ابزارها و  ترینمهماز 

. در میهان  انهد کهرد  در صحنة نهزوف قهرآن  هزارش    ترتیب نزوف آیام و سور را به نقل از حاضران 
 زارش کرد   بار كیواحدی  صورمبهروایام، روایام ترتیب نزوف سورة نبأ را بسان دیگر سور 

ی، اإلتقان ؛ سیوط33ن2 ،عقوبی؛ ی28است که بعد از سورة معارر نازف شد  است  ن.ک: ابن ندیم، 
؛ شهرسههتانی،  13؛ جفههری، 12-13ن2عربههی،  ؛ ابههن 142ن7؛ بیهقههی، 110ن1فههی علههو  القههرآن،   

 (.29-32؛ زهری و دیگران، 21؛ ابن ضریس، 133ن128ن1
خسهت سهور    ننزوف آیة  ظاهراًکه  شودیماما در میان روایام شأن نزوف، تنها یك روایت دید  

 مقتضی است. این روایت چنین نقل شد  است: ییتنهابهرا 

 القهرآن  علیهم الت و الموم بعد بالبعث و تعالى اهلل وحیدبت أخبرهم و ص اهلل رسوف بعث لما قالوا
 بهه  جهاء  ذا مها  فیقولهون  التعجهب  و اإلنکهار  طریهق  على بعضا بعضهم یسأف أی بینهم یتساءلون جعلوا
: ص ،10ر القهرآن،  تفسهیر  فهی  البیان  مجمع «یَتَساءَلُونَ عَمَّ» تعالى اهلل فأنزف به أتى الذی ما و محمد
639.) 

ة نخست که در دور کندمیور ماجرای انکار قرآن توسط مشرکان مکه را توصیر روایت مذک
 است. شد ازفنماجرا  نیبعدازارسالت ایشان اتفاق افتاد  است و مدعی است که آیة اوف سورة نبأ 
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کهه بها    کنهد یمه نخست رسالت پیهامبر را  هزارش    هایسافکه پیداست؛ این روایت   ونههمان
ف، ایهن  از روایام ترتیب نهزو  آمد دستبهزیرا طبق ترتیب  ؛باشدنمیساز ار  تاریخ نزوف سورة نبأ

ز ور  را بعهد ا سه پایانی مکه نازف شد  است. چنانکه برخی از مفسهران نهزوف ایهن     هایسافسور  در 
دینهه  ( یها انهدکی قبهل از هجهرم پیهامبر بهه م      26ص ،12ر الحهدیث،  أحسن ساف دهم بعثت  تفسیر

 توانهد نمهی کور بنهابراین روایهت مهذ    ؛انددانسته( 33ص ،11ر السور، خصائص ة،القرآنی  الموسوعة
 باشد. «عم یتساءلون»سبب نزوف آیة 

و نهزوف   اندنکرد جدای از این آیه، روایام شأن نزوف، سبب خاصی برای نزوف این آیام ذکر 
ثهور فهى التفسهیر    ؛ سهیوطی، الهدر المن  646ن10 ن.ک: طبرسهی،   انهد نکهرد  را جدا انه اعهال    هاآن

ایام داف بهر  همچنین رو (14-18 ن30؛ طبری، جامع البیان فى تفسیر القرآن، 309-310 ن6بالماثور، 
سهور  را دارای   از آیهام ایهن   كیه چیهه و  انهد نگفتهپراکندة سورة نبأ سخنی آیام مستثنی از نزوف 

، التمهید فی علو  ؛ معرفت80ن1 ن.ک: سیوطی، اإلتقان فی علو  القرآن،  انددانستهنزوف جدا انه ن
 .(223ن1القرآن، 

و معنهایی   ابزار در کشهر ترتیهب نهزوف، انسهجا  و پیوسهتگی لفظهی       ترینمهمپس از روایام، 
 37-40یهام  آ. در مورد سازدمیآیام است که تا حد زیادی کیفیت نزوف سور  و آیام را روشن 

آیهة  . بهدین ترتیهب کهه    اندپیوستهام قبل  فت که این آیام به جهت لفظی به آی توانمیسورة نبأ 
؛ 385عهراب القهرآن،   است  التبیان فهى    36در آیة « ربّ»بدف از  که شودمیآغاز « ربّ»با واژة  37

الکهریم و   اعهراب القهرآن    37ظرف زمانی برای آیة  38در ادامه، آیة (. 747مشکل  عراب القرآن 
 خهورد مهی ؛ با آیة قبل پیوند  رددمیبر« یو »که به « كذل»اسم اشارة  با 39( و آیة 359 ،10بیانه، ر

 شهود مهی قبهل متصهل    بهه آیهة  « یَو »نیز با تکرار واژة  40(. آیة 249 :10 التبیان فی تفسیر القرآن، ر
 (.50 ،30؛ التحریر و التنویر، ر504، 7 ن.ک: التفسیر الکاشر، ر

را  هاآنارتباط و پیوستگی  شیازپشیبجدای از ارتباط لفظی، تشابه و نزدیکی موسیقایی آیام 
 ههایی واژ فواصل آیام در  یوزنهمو « آ»و « ن». اتما  آیام سور  با حروف کندمیتأیید و تأکید 

 -«سُهباتا » -«أَزْواجها » -«أَوْتهادا » -«م ههاداً »، «سَهیَعْلَمُون » -«سَهیَعْلَمُونَ » -«مُخْتَل فُهون » -«یَتَسهاءَلُون »مانند 
 -«أَبْوابهها» -«أَفْواجها » -«میقاتهها» -«أَلْفافها » -«نَباتهها» -«ثَجَّاجها » -«وَهَّاجهها» -«ش هدادا » -«اشههامَع» -«ل باسها »
 -«ک تابهها» -«ک ههذَّابا» -«ح سههابا» -«وِفاقهها» -«غَسَّههاقا» -«شَههرابا» -«أَحْقابهها» -«مَآبهها» -«م رْصههادا» -«سَههرابا»
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« تُرابها » -«مَآبها » -«صَهوابا » -«خ طابها » -«ح سابا» -«ک ذَّابا» -«د هاقا» -«أَتْرابا» -«أَعْنابا» -«مَفازا» -«عَذابا»
 نظم و یکپارچگی خاصی به سور  داد  است.

معنهایی   ارتباط و پیوستگی لفظی و نظم موسیقایی آیام مذکور با آیام مجاورشهان، پیوسهتگی  
م قبهل نتیجهه   ذکور در آیها ماز مطالب  37-40. بدین ترتیب که آیام دهدمیرا نیز نوید  هاآنبین 
و  عادالنههه یحکمهه(، 21-36عههذاب کههافران و پههاداش مؤمنههان در آن عههالم  آیههام  کههه  یههردمههی
 هها انو انسه  سهت ا یحتمه بنابراین برپایی داد ها  عهدف الههی در روز قیامهت      ؛است اعترا رقابلیغ
 آماد  نمایند. الوقوعبیقرکافران منکر این روز، باید خود را برای این روز  ژ یوبه

سهور ،   اتصاف لفظی و معنایی آیام سورة نبهأ و رد تنهها مهدرک مبنهی بهر تفهرق نهزوف        اوجودب
نانکهه  بهر پیهامبر نهازف شهد  اسهت. چ      بار كیز سوری است که توان نتیجه  رفت که سورة نبأ امی

( و 245 ص ،15ر الکریم، للقرآن الوسیط برخی از مفسران بر مکی بودن همة آیام سور   التفسیر
کهه مسهتلز  نهزوف آیهام      انهد کرد ( تأکید 27 ص ،12ر الحدیث، أحسن  تفسیر آن ةباركی نزوف
 .باشدیمر آیام سور  به همرا  دیگ 40-37

ذکور  ذشت؛ نولدکه در استفاد  از ابهزار اسهلوب جههت جداسهازی آیهام مه       آنچهبا توجه به 
بتوان  فهت کهه    د  است. شایدندا به دست نانیاطمقابل یاجهینتدرست و دقیق عمل نکرد  است و 

را در  هها یتنادرسه یهن  اعتماد افراطی نولدکه به اسلوب و استفادة فراوان او از این ابزار زمینهة بهروز ا  
یازمنهد  نکشر ترتیب نهزوف، امهری دقیهق، فرآینهدی پیچیهد  و       چراکهنظریة او فراهم کرد  است. 

ن اسهلوب ایهن   زار لفظی و ظاهری چهو تنها با یك اب توانمیتالشی  سترد  و حساب شد  است و ن
 فرآیند پیچید  را طی کرد.

 .94نمونة دیگر استفادة نولدکه از اسلوب در جداسازی آیام را ببینید: نولدکه،  

 سوره ۀبارکی. نزول پیوسته یا 4-3
 ةبهار كیه سهته یها   اثبام نزوف پیو جهتازآناسلوب در این نظریه، استفاد   یهایکاربر گریداز 
به نزوف پیوسهته یها    توانمیباشد؛  کدستیسور  ت. بدن ترتیب که ا ر اسلوب آیام یكسور  اس

 در یك واحد و بستة نزوف حکم کرد. هاآن ةباركی
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و از دیگهر   کنهد مهی سهور بهه اسهلوب بسهند  ن     ةبهار كیه اما نولدکه جهت اثبام نزوف پیوسته یا 
زار اسهلوب از چنهدین ابه    کنهار  درافام سورة صاو در  مثافعنوانبه.  یردمیابزارهای مؤثر نیز بهر  

 ند.کآن را ثابت  ةباركیتا یکپارچگی و یکدستی سور  و نزوف   یردمیدیگر وا  
و  الفاصهلة  وو لیس ما تشترک فیه هذ  المقاطع هو بعض الجمل و آیتان فقط بل ایضا االسلوب »

 (109 نولدکه، « یب فیهاالیقاع ما یجعل اعتبار السورة کلها وحدة متکاملة امرا ال ر
؛ دههد مینشان  که ارتباط معنایی آیام سور  را نیازاپسنولدکه در ترتیب نزوف سورة صافام 

بلکهه فراتهر از    یکدست بدف کهرد  اسهت؛   یامجموعهکه نه همین ارتباط سور  را به  کندمیتأکید 
 انندینمایمیکپارچه  یاهبستآن، عواملی دیگر چون اسلوب، فاصله و موسیقی آیام، سور  را بسان 

 .بستندیمو را  هر شك و تردیدی را 
 ةبهار كیه نهزوف   که او از اسلوب در کنار دیگر ابزارها جههت اثبهام   دهدمیتعبیر نولدکه نشان 

ق ستفاد  از اسلوب درسهت و دقیه  از این نوع ا آمد دستبهنتیجة  نکهیااما  ؛است  رفتهیمسور بهر  
 .باشدمییت نزوف سورة صافام است؛ نیازمند بررسی کیف

. ایهن   یهرد مهی بررسی کیفیت نزوف سور ، فرآیندی پیچیهد  اسهت کهه در چنهد مرحلهه انجها        
 از: اندعبارممراحل 

 . بررسی روایات دال بر کیفیت نزول4-3-1
ف بها  بررسهی کیفیهت نهزو    نظر به نقلی بودن ماهیت موضوع کیفیت نهزوف سهور ، اولهین مرحلهة    

، روایهام شهأن   . در بین روایام داف بر کیفیت نزوف سهور  شودمیمنقوالم آغاز بررسی روایام و 
 برخوردار هستند. یاکنند نییتعنزوف و روایام داف بر آیام مستثنی از جایگا  ویژ  و 

ر  را در این میان، روایام شهأن نهزوف بها تبیهین شهأن نهزوف سهور  و آیهام، کیفیهت نهزوف سهو           
ای نهزوف  ه ا ر روایام شأن نزوف بر یك سور  واقع شوند و ماجر. بدین ترتیب ککنندیممشخص 

نهزوف آیهه یها     و ا هر مهاجرای   دهنهد یمسور  خبر  ةباركیسور  را  زارش کنند؛ از نزوف دفعی و 
 . ذارندیمو آیاتی سور  دست تأیید  یاهیآآیاتی از سور  را  زارش کنند؛ بر نزوف 

درستی، تفهرق   صورم درکه  اندشد  زارشن نزوف اما در مورد سورة صافام، چند روایت شأ
 از: اندعبارم. این روایام کنندیمو پراکند ی نزوف سور  را ثابت 
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 قهاف: تعرفونهها فهی کهال      « ِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّهو ِ » نزلت، قاف: قاف أبو جهل: لما . ... عن السدی4-3-1-1
 لزقهو  الهذی  اا، فههذا  تمر و زبد، فقاف: دونکم تزقمهو العرب: أنا آتیکم بها، فدعا جاریة فقاف: ائتینی ب

 «ناهها ف تْنَهةً ل لظَّهال م ینَ     ِنَّها جَعَلْ لزَّقُّو ِاأَ ذل كَ خَیْرٌ نُزُلًا أَ ْ شَجَرَةُ »یخوفکم به محمد، فأنزف اهلل تفسیرها: 
 (.23:41قاف: ألبی جهل و أصحابه  جامع البیان فى تفسیر القرآن، ر

 هزارش   ییتنهها بهه ( را 62 صهافام:   «شَهجَرَةُ الزَّقُّهو ِ   أَ ذل كَ خَیْرٌ نُزُالً أَ ْ»آیة  این روایت، نزوف
فسهیر درخهت زقهو  نهازف     ت( جههت توضهیح و   43 دخان:  «الزَّقُّو ِ شَجَرَةَ ِنَّ »که پس از آیة  کندمی

 شد  است.
ابستگی لفظی ونزوف، شأن  عنوانبهجدای از بررسی سندی و متنی روایت و درستی آزمایی آن 

تگی نازف شد  باشد. ایهن وابسه   ییتنهابه تواندنمیکه این آیه  دهدمیآیة مذکور به آیام قبل نشان 
یهام پیشهین   آبهشهتی در   یهها نعمهت در این آیه بهه  « ذلك»است که اسم اشارة  صورمنیبدلفظی 
ص  ،17ر ،سیر القهرآن فی تف ؛ المیزان695، 8ر فی تفسیر القرآن، انیالبمجمع طبرسی،   رددمیبر

و نهزوف   سهازد میبه آیام پیشین، این آیه را به آیام قبلی وابسته « ذلك»(. بر شت اسم اشار  140
بالغهت   و، آیهه را از فصهاحت   «ذلهك »بهدون مشهخص بهودن مرجهع اسهم اشهارة        ییتنهها بهاین آیه 

 بالغهت اسهت؛ از   ور فصهاحت و آیام قرآن، در ا ازآنجاکه. سازدمیو آن را دچار ابها   اندازدیم
نهازف   ییتنهها هباست و الزمة دوری از ابها ، این است که آیة مذکور  دور بهابها  و  نگی  هر ونه

 نشد  باشد.
اها ف تْنَهةً  نَّا جَعَلْن ِ»که در آیام بعدی  صورمنیبداین وابستگی برای آیام پسین نیز وجود دارد. 

ونَ م نْهها  یاط ینِ * فَهِِنَّهُمْ لَهآک لُ   رُؤُسُ الشَّه کَأَنَّهُ تَخْرُرُ ف ی أَصْلِ الْجَح یمِ * طَلْعُهال لظَّال م ینَ *  ِنَّها شَجَرَةٌ 
در آیة مورد بحهث بهر   « شجرة الزقو »به عبارم « ءها»( ضمیر 66-63 صافام:  «فَمال ؤُنَ م نْهَا الْبُطُونَ

 .کشاندیمبه ابها  و  نگی  و جدا کردن این آیه از آیام پسین، آیام بعدی را  رددمی
 کنهد مینفی  این ادعا را کمدستپیوستگی و وابستگی لفظی آیة مذکور با آیام پیشین و پسین 

 ریناپهذ اجتنهاب ام مجهاورش  نازف شد  باشد و نزوف آن به همرا  آیه  ییتنهابه تواندنمیکه این آیه 
فام باشد و نهزوف  سورة صا 62آیة  روایت سبب نزوف برای تواندنمیبنابراین روایت مذکور  ؛است

 جدا انة آن را ثابت کند.
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قالوا یا محمد أرنا العذاب الذی تخوفنا به عجله لنها   . ... عن ابن عباس رضى اهلل عنهما قاف4-3-1-2
 (294 ص،5ر  الدر المنثور فى التفسیر بالماثور، «یَسْتَعْجِلُونأَ فَبِعَذابِنا »فنزلت 

که ابهن عبهاس    کندمی زارش   ونهنیارا  «یَسْتَعْجِلُونأَ فَبِعَذابِنا »ف آیة این روایت، ماجرای نزو
 د که بهه آنهان وعه    کنندیمعلیه وآله آمد و  فت: مشرکان عذابی را درخواست  اهللیصلنزد پیامبر 

 بود که هاآنواست : این عذاب را هر چه زودتر بر ما نازف کنید. در پی درخندی ویم. آنان یاداد 
 آیة مذکور نازف شد.

اف این روایت جدای از تعلیق و موقوف بودن سندش، توسط کسی  زارش شد  است که سه س
 ص - 3 ر - ألثیهر ا ابهن  - الغابهة  ماند  به هجرم یعنی در ساف دهم بعثت به دنیا آمهد  ن.ک: أسهد  

نهازف شهد    م قبهل از سهاف دهه    قطعهاً تخمینی  ی ذارخیتارسورة صافام در یك  کهیدرحال(. 193
یر  قرشهی، تفسه   انهد دانسهته است. چنانکه برخی از مفسران، نزوف آن را در ساف هفتم یا هشتم بعثت 

 .کندمی را تأیید ی ذارخیتارو ترتیب نزوف نولدکه نیز این  (117، ص 9احسن الحدیث، ر
؛ کنهد مهی ثبیهت  تسهبب نهزوف آیهة مهذکور را تأکیهد و       عنوانبهاین روایت  ناشایستگی آنچهاما 

افام پیوستگی و وابستگی لفظی و معنایی آیة مذکور در روایهت بها آیهام مجهاورش در سهورة صه      
 .باشدیمدر یك واحد و بستة نزوف را مقتضی  هاة آنباركیاست که نزوف 

از آیام واقع شد  اسهت کهه ههم بهه      یادسته( در میانة 176 صافام:  «یَسْتَعْجِلُونأَ فَبِعَذابِنا »آیة 
« فهاء »رف عاطفة حکه این آیه با  صورمنیبدیام قبل است و هم با آیام بعد مرتبط است. ادامة آ

 ، التحریر و التنهویر  خوردمی( تفریع به آیة قبلی پیوند 323، ص: 8 اعراب القرآن الکریم و بیانه، ر
یر و مین ضبه هم« واو»و ضمیر فاعلی  173به همین ضمیر در آیة « نا»( و ضمیر جری 103 ص،23ر

یهن آیهه را بهه    ا. حرف عاطفه و بر شت ضمایر به آیام قبل،  رددمیدر آیام قبلی بر« هم»ضمیر 
یهة  آرتبهاط لفظهی،   اما جهدای از ایهن ا   انند؛ینمایمو آنان را کالمی واحد  زندیمآیام پیشین پیوند 

 174-175( کهه آیهام   178ص، 17ر مذکور توبیخ مشرکانی اسهت  المیهزان فهی تفسهیر القهرآن،     
بهل متصهل و   قبنابراین آیة مذکور به جهت معنایی نیز با آیهام   کردند؛یموضعیت آنان را توصیر 

 .کندمیمرتبط است و در کنار آنان یك بستة محتوایی را ایجاد 
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ایهن   ةبهار كیبا آیام مجاور، امکان و لزو  نزوف  176پیوستگی و وابستگی لفظی و معنایی آیة 
  ایهن  ه بتواند لزو؛ مگر این که عاملی قوی و محکم پیدا شود ککندمیت آیام با آیام قبلی را ثاب

 پیوستگی و وابستگی ادبی را نقض کند.
تگی ادبهی  و پیوستگی و وابس 176ناتمامی روایت مذکور جهت اثبام ادعای نزوف پراکندة آیة 

زوف نه است و  کورو زبانی این آیه با آیام مجاورش، دو دلیل ایجابی و سلبی بر نادرستی ادعای مذ
 .سازدمیرا مردود  176پراکندة آیة 

ام را عالو  بر این روایام، روایاتی دیگر وجهود دارد کهه نهزوف چنهدی از آیهام سهورة صهاف       
 انهد؛ شمرد پراکند   و برخی از آیام این سور  را دارای نزوف اندکرد جدا انه  زارش  صورمبه

 ن. هسهتند. چنها  هماهنگی متن روایت با متن آیهه و .. زیادی چون نا یهاضعراما این روایام دچار 
 تفسهیر   انهد نکهرد  اعتمهاد   هها آن هبه و  اندنداشتهکه برخی از مفسران، به روایام شأن نزوف توجهی 

نهة آیهام،   بر نهزوف جدا ا  هاآن(. از این رو به جهت داللت ضعیر 118، ص: 9احسن الحدیث، ر
المنثهور فهى    الهدر   ن.ک: شهود مهی ارجهاع داد    هها آنبه  و تنها شودمیصرف نظر  هاآناز بررسی 

 (294و  293و  292و  275ن5التفسیر بالماثور، 
کدسهتی  نشهان از ی  صافامانسجا  و یکپارچگی لفظی و معنایی سورة  ذشت؛  آنچهبا توجه به 

و  پژوههان قهرآن از  كیه چیهه چنانکهه   .باشهد یمه و یکنواختی آن دارد که مستلز  نزوف واحد سور  
 اإلتقهان فهی علهو      انهد نکرد  زارش  مستثنااز آیام این سور  را در شمار آیام  كیچیهمفسران 
 (.209 ،ص1؛ التمهید فی علو  القرآن، ر78 ،ص1ر ،القرآن

 عنایی آیات سورهم. بررسی ارتباط و پیوستگی لفظی و 4-3-2
خطهی   صهورم بهنجا  سور  که همة آیام از آغاز تا ا دهدمینشان  صافامآیام سورة مطالعة 

؛ اعهراب  109، ص 3و درختی با یکدیگر ارتبهاط لفظهی دارنهد  ن.ک: اعهراب القهرآن الکهریم، ر      
 (.101، ص 23؛ التحریر و التنویر، ر312، ص8القرآن الکریم و بیانه، ر

مؤمنهان مخلهص بهر     تها برتهری   کنهد یك پیا  واحد را دنبهاف مهی   ذشته از ارتباط لفظی، سور  
. دسهتة  کشهد یمه را به رخ بکشد. این سور  در چهار دسته، هدف و پیا  سور  را بهه تصهویر    کافران
دهد  ن.ک: المیهزان  قرار می موردتوجه( موضوع برتری مؤمنان بر کافران در آخرم را 1-70  اوف
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(. در این دسهته، نادرسهتی پنهدار کهافران دربهارة برپهایی قیامهت و        120، ص 17فی تفسیر القرآن، ر
 هردد  ن.ک:  شود و بر عذاب مشهرکان و معبودانشهان در دوزخ تأکیهد مهی    ر کافران اثبام میکیف

کهه مشهرکان در روز قیامهت از معبودانشهان      یا ونهه بهه (. 129 ،ص17المیزان فی تفسیر القرآن، ر
و بهر مشهرکان برتهری پیهدا      رسهند یممؤمنان در قیامت به پاداش  کهآن. حاف کنندیماظهار بیزاری 

(. در ادامهه، آیهام   118، ص 9؛ تفسهیر احسهن الحهدیث، ر   4: 19 ن.ک: تفسهیر نمونهه، ر   کنندیم
کنهد و بهه چنهد    (، برتری خداپرستان مخلص بر مشرکان را در دنیا نیز اثبام می71-148دستة دو   

کهه  (. چنهان 129 ، ص17ر، کند  ن.ک: المیهزان فهی تفسهیر القهرآن    نمونه از این برتری اشار  می
(، بطالن چندی از عقاید مشرکان دربارة خدای متعاف همانند اعتقهاد بهه   149-170م دستة سو   آیا

شهود  ن.ک: المیهزان فهی    ها برای خدا و ... نشهان داد  مهی  خدا، اعتقاد به فرزندی جن دختر داشتن
( تها  196، ص11؛ مهن ههد  القهرآن، ر   4 ، ص19؛ تفسهیر نمونهه، ر  172 ، ص17تفسیر القرآن، ر

( بهه  171-182در پایان، آیام دسهتة چههار      و ؛تثبیت  ردد شیازپشیبری مؤمنان بر مشرکان برت
، ص رکند  المیزان فهی تفسهیر القهرآن،    سنت خدا در پیروزی نهایی موحدان بر مشرکان اشار  می

(؛ چنانکه سنت خدا، یاری پیامبران و مؤمنان و حتمی بهودن عهذاب   4 ، ص19؛ تفسیر نمونه، ر172
 افران بود  است.ک

ا انجها   با توجه به آنچه  ذشت؛ پیوستگی و وابستگی لفظی و معنهایی آیهام سهور  از آغهاز ته     
 منسجم و یکپارچه است. یابستهکه این سور ،  دهدمیسور  نشان 

 دو مرحلۀ اول و دوم یبندجمع. 4-3-3
دن نهزوف  شه ز روایام  ذشت؛ در میان روایام داف بر کیفیت نزوف سور  اعم ا آنچهبا توجه به 

ز سهورة  ا آیهاتی ا یه ، روایتی پیدا نشد که نزوف جدا انة و پراکند  آیه مستثناو روایام داف بر آیام 
کهه آیهام ایهن     دههد مهی صافام را ثابت کند. از سوی دیگر، مطالعة لفظی و محتوایی سور  نشهان  

بهاط و  ا یکهدیگر ارت سور  هم از جهت لفظی و هم از جهت معنایی به دو  ونهة خطهی و درختهی به    
 اتصاف دارند.

ارتباط و اتصاف لفظی آیام سور  از آغاز تا پایان آن و نبود مدرک نقلی داف بر نزوف جدا انهه  
بایهد در   لزوماًمنسجم و یکدست است که  یاسور که سورة صافام  دهدمیو پراکندة آیام نشان 
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فسهران بهر یکدسهتی و یکپهارچگی ایهن      برخی از م کهچنانباشد.  شد  نازفیك واحد و بستة نزوف 
: ص ،9ر الحهدیث،  أحسهن   ن.ک: تفسیر اندشمرد و آن را یك واحد نزوف  اندداشتهسور  تأکید 

بنابراین کاربرد اسلوب جهت کشر کیفیت نزوف سور  در  ؛(207 ص ،4ر الحدیث، ؛ التفسیر118
   است.داد به دستصحیح  یاجهینتنظریة نولدکه، کاربردی درست است و 

ای عمومی تبدیل شهود؛  قاعد  به تواندنمیاز یك مورد  آمد دستبهنتیجة درست  ازآنجاکهاما 
. بلکهه  باشهد یمه ادعا کرد که اسلوب ظرفیت و پتانسیل کشر کیفیهت نهزوف سهور را دارا     توانمین

رای به ل آن نسهی الز  است این آزمون برای بارهای متعدد از اسلوب  رفته شود تها بتهوان دربهارة پتا   
ی و محهدود  اسلوب تنها ابهزاری لفظه   نکهیااما با توجه به  ؛کشر کیفیت نزوف سور حکم علمی داد

 رسهد یم ه نظربتوجه دارد؛  شد استفاد است و فقط به نوع چینش کلمام و نوع کلمام و عبارام 
، امهری  کشهر کیفیهت نهزوف سهور     نکهیاکه این ابزار را یارای کشر کیفیت نزوف سور نباشد.  و 

 .یاچندمرحلهدشوار و دقیق است و فرآیندی پیچید  و 

 ار مؤید برای دیگر ابزارها. ابز4-4
ارکرد کارکرد دیگر اسلوب در نظریة نولدکه، تأییهد و تقویهت ابزارههای دیگهر اسهت. ایهن که       

بهه اسهلوب در    که ابزارهای دیگر نمود و اثر ذاری بیشتری نسهبت  کندمیبروز  اسلوب در مواقعی
ز او در ادامهه   کنهد مهی نولدکه نخست از ابزارهای دیگر استفاد   رونیازار ترتیب نزوف دارند. کش

ف ، نولدکهه در ترتیهب نهزو   مثهاف عنهوان بهه .  یردمیبهر   هاآن ةکنندتیتقومؤید و  عنوانبهاسلوب 
 :دی ویمسورة مائد  

دا ان محمهدا  هذ  اآلیام مؤکفقط من بین  5فصاعدا ن «الیو »من  3یحسب التراث صراحة اآلیة »
ن نضهیر  اکن یجهوز  لتالها علی المؤمنین اثناء حجة الوداع فی السنة العاشرة قبل وفاته ببضعة اشهر. 

مناسبة لهها و   فهی تشکل من حیث المضمون تتمة 7ن5و  4ن  «واخشون»حتی  3و  1الیها ایضا اآلیام 
 (.204 نولدکه، « تالمسها من حیث االسلوب

. دانهد یمه سورة مائد  را با استناد بهه روایهام در حجهة الهوداع      3-5ر، نزوف آیام عبارم مذکو
اضهافه   3-5را نیهز بهه آیهام     5-7و آیهام   1-3تهوان آیهام   کند که مینولدکه در ادامه اجتهاد می
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هستند و البته از نظر اسهلوب نیهز بهه     5-3زیرا این آیام از جهت معنا تتمة مناسبی برای آیام  ؛کرد
 .باشندیمنزدیك و مرتبط  هاآن

بها   هها آننخست بهه نزدیکهی و تشهابه معنهایی      5-7و  1-3نولدکه در کشر ترتیب نزوف آیام 
ت تأییهد و  و از ابزار اسلوب نیز جه کندمیعنایی بسند  نم. ولی او به تشابه کندمیاستناد  3-5آیام 

 باشهد کهه ایهن    روازآناز اسهلوب   . شاید استفادة تأییدی و تقهویتی کندمیتقویت نظر خود استفاد  
ظههور   ویی نمود ابزار نسبت به دیگر ابزارها روشن و واضح نبود  است و ابزارهایی چون تشابه معنا

 .اندداشتهبیشتری 
یازمنهد بررسهی   اسهت؛ ن  نهان یاطمقابهل کارکرد تأییدی و تقویتی، کارکردی درست و  کهنیااما 

 ن است.ادعای مذکور و  ذاشتن آن در بوتة آزمو
آغهاز  « یها ایهها الهذین آمنهوا    »سلوب نهدایی  هر دو با ا 5-7و  1-3که پیداست؛ آیام   ونههمان

 ازآنجاکهه . کننهد یمه و با اسلوبی امری  اوفوا، اغسلوا( مؤمنان را به اجرای احکا  الهی امر  شوندیم
در ایهن آیهام تکهرار    دوبار  « یا ایها الذین آمنوا»هستند؛ اسلوب ندایی  1-3ادامة آیام  3-5آیام 

 نشد  است.
تلی علهیکم(، آیهة   ی اال ما  1دیگر تشابه اسلوبی در این آیام، استفاد  از اسلوب استثنای در آیة 

و عبهارام   . همچنین استفاد  از نهوع کلمهام  هست 6ن5ن1 اال ما ذکیتم( و اسلوب شرط در آیام  3
خنقهة،  ة، د ، لحهم الخنزیهر، من  فقهی و شرعی در آیهام مهذکور چهون  عقهود، حهالف، شهعائر، میته       

ام، ام، محصهن موقوذة، متردیة، نطیحة، سبع، تذکیة، ذبح، اضطرار، حرا ، غسل، مرافق، وجو ، طیب
 تیمم، تطهیر، میثاق و ...( اسلوب این آیام را به هم نزدیك کرد  است.

و  بهر  که ایهن آیهام عهال    دهدمینشان  3-5با آیام  5-7و  1-3تشابه و نزدیکی اسلوبی آیام 
د توانه مهی شهابه  تتشابه و نزدیکی معنایی، از تشابه لفظی و اسلوبی نیز برخهوردار هسهتند و ایهن نهوع     

  از کهه نولدکهه در اسهتفاد    رسدیمبنابراین به نظر  ؛تأکید و تقویت کند شیازپشیبتشابه معنایی را 
درسهت   یاجهه ینتاست و  دیگر ابزارها درست عمل کرد  ةکنندتیتقوابزار مؤید و  عنوانبهاسلوب 
 داد  است. به دست

 .185ن128نمونة دیگر استفاد  از اسلوب جهت تأیید و تقویت دیگر ابزارها ن.ک: نولدکه، 
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ر ابهزار  تهرجیح به  »شایان  فتن است که این ابزار در نظریة نولدکه، کارکردهای دیگهری چهون   
 نولدکهه،   شهود یمه ارجهاع داد    هها آنو ... نیز دارد که تنها به « همراهی با موضوع آیام»، «تناسب
 (.190ن154ن138

 یریگجهینت. 5
بهزار  سهت. ایهن ا   ذشت؛ اسلوب از ابزار پرکاربرد و بنیادین در نظریة نولدکهه ا  آنچهبا توجه به 

ای کارکرده در نظریة مذکور دارای معنا و کارکردهای خاصی است که مطالعة دقیق نظریه، معنا و
 :دکنمیآن را چنین تصویر 

 .اسلوب به معنای شیوة بیان معنا و مقصود و نوع تعابیر مورد استعماف است 
  از: نظم، شعر، نثر و سو ند. اندعبارماسلوب  یها ونهبرخی از 
  کی دو ، مکهی سهو    چهار انة زمانی  مکی اوف، م یهادور قادر به تعیین  ییتنهابهاسلوب

 و مدنی( نیست.
  مهؤثر در   مانی، بایهد عهالو  بهر اسهلوب، دیگهر ابزارههای      چهار انة ز یهادور جهت تعیین

 کشر ترتیب نزوف نیز به کار  رفته شوند.
      نکهرد  عمهل نولدکه در استفاد  از اسلوب جهت جداسازی آیهام مهذکور درسهت و دقیهق 

 است.
  و اعتماد افراطی به اسلوب داشته است. ازحدشیبنولدکه توجه 
 انهه و  ور  و نبهود مهدرک نقلهی داف بهر نهزوف جدا     ارتباط و اتصاف لفظی و معنایی آیام س 

 .باشدیمسور   ةباركی، مستلز  نزوف دفعی و هاآنپراکندة 
  و روایهام   منقهوالم  یریکهار  بهکیفیت نزوف سور، ماهیتی نقلی دارد و کشر آن نیازمند

 .باشدیم
       اسهت کهه در مرحلهة اوف، روایهام و      یامرحلهه کشر کیفیهت نهزوف سهور، فرآینهدی سهه

فظهی و  و در مرحلهة دو ، انسهجا  ل   شهود مهی منقوالم داف بر کیفیت نزوف سهور بررسهی   
قی دو مرحلة و مرحلة سو  به روشی منط شودمیمعنایی آیام در سور  به مطالعه  ذاشته 

 .کندمی یبندجمعنخست را 
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   ستیناسلوب، ابزار کافی برای کشر کیفیت نزوف سور. 
  رتیب نزوف بهر   رفت.تر مؤید برای دیگر ابزارها در کشر ابزا عنوانبه توانمیاز اسلوب 

 پی نوشت ها
و یحتم تغییر االسلوب استخدا  اسالیب خطاب جدیدة و التخلی عن الطرق القدیمة. هکذا » 1

افام تبدأ ورة الصا. ستختفی علی سبیل المثاف االقسا  المعقدة التی تمیز الفترة القدیمة شیئا فشیئ
تی ح» کتابوال»، »والقرآن»الطوف لکننا نجد بعد ذلك اقساما قصیرة مثل بقسم علی شیء من 

 (.106تختفی هذ  االقسا  تماما فی الفترة الثالثة  نولدکه، 
 مقابل -ر م 30 – ثیرامن العالمام الفارقة و الممیزة لهذ  الفترة کلمام القسم التی ترد فیها ک»
ی ان سورة علع البن و بها یشدد محمد خاصة فی مطلة و احدة فی السورة المدنیة فی سورة التغامر

 «.69 نولدکه، « اقواله حق
 (43ر:  طو» أَ ْ لَهُمْ  ِلهٌ غَیْرُ اللَّه  سُبْحانَ اللَّه  عَمَّا یُشْرِکُونَ» 2
ة ی الفترفو اسوق هنا مثال علی اختالف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة »ن.ک:  3

وکلها تنتمی  48اآلیة  و عبارام 43فی اآلیة » شرک»و  43فی اآلیة » اهلل عن سبحان»االولی التعابیر 
العالم کله بقدمها  فلغة السحر فی»(؛ 94 نولدکه، « الی المصطلح اللغوی الذی یستخدمه محمد الحقا

 (.98 نولدکه، « عن االسلوب السائد فی العصر و الذی یستعمله االفرادعادة
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