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  هاي قرآن پیوند معنایی سوره

  سید عباس صالحی
هـاي   پیوستگی آیات قرآن، موضوع پردامنه، جذاب و سرشـار از فوایـد و بهـره         

پژوهان را به خود معطـوف داشـته و    پژوهی است که از دیرباز مفسران و قرآن        قرآن
  .را پدید آورده است» دانش تناسب«، دانشی به نام »علوم قرآن«در 

گیـرد و از   بـر مـی   قرآنی، موضوعات و قلمروهاي گونـاگونی را در  پیوند آیات   
  :جمله
اند و به تعبیـر   نازل شده» هدایت انسان«آیات قرآن به منظور :  پیوند در هدف  .1
المِ یهدِي بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سـبلَ الـس    *قَد جاءکُم مِنَ اللَّهِ نُور وکِتَاب مبِین     (: قرآن

  )15 –16 /مائده( )ویخْرِجهم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ویهدِیهِم إِلَى صِرَاطٍ مستَقِیم
از ایـن رو، در     . گیرند   در یک شبکه معنایی قرار می      آیات قرآن :  پیوند معنایی  .2

قرآن، بـر ایـن   روش تفسیر قرآن به . شوند تبیین و تفسیر یکدیگر همیار و همراه می 
  .اي از آیات وحی متکی است تلقی شبکه

آیـاتی  . قرآن کریم، نزول تدریجی داشته است:  پیوند آیات نازل در یک زمان      .3
آیاتی کـه  .  به لحاظ معنایی ارتباطی دقیق و عمیق دارند        ،اند  که با یکدیگر نازل شده    

  .وره باشنداند، ممکن است قطعات یک سوره یا حتی تمام یک س با هم نازل شده
کـاربرد  . سیاق، از ابزارهاي شناخته شده تفـسیري اسـت        :  پیوند آیات مجاور   .4
  .جوار است، مبتنی بر پیوند معنایی آیات همسیاق
آیا سوره متأخر با سوره متقدم، ارتباط خاص معنـایی          : هاي قرآن   پیوند سوره . 5

ران و برخـی از مفـس   . دارد؟ این نکته مورد سخن و گفت و گـوي مفـسران اسـت             
 و بسیاري دیگـر،     اند  آن را پذیرا شده   ...  و   ،2طبرسی ،1 سیوطی همچونپژوهان    قرآن

  .اند آن را مورد پذیرش قرار نداده
 این نکته که آیا آیات یک سوره، در انسجام و پیوست : آیات یک سوره   پیوند .6

ه هاي اخیـر مـورد توجـ    ویژه معنایی قرار دارند، از مباحث اساسی است که در دهه   



 

 

5 

    
وره

ی س
عنای

د م
یون

پ
 

رآن
ي ق

ها
  

تـألیف و   هاي مستقل بر این مبنا،        ویژه قرار گرفته و رویکردهاي تفسیري و نگاشته       
  .نشر یافته است

  
  تناسب آیات سوره

  :در پیوستگی یا ناپیوستگی آیات یک سوره، چند نظریه وجود دارد
برابر این . زمان دارند، تناسب و ارتباط دارند تنها آیاتی که نزول هم  :دیدگاه اول 

. نج ارتباط متفاوت داشته باشداي در پنج مرحله نازل شده، باید پ         سوره دیدگاه، اگر 
چنین ممکن است در یک سوره، یک آیه به تنهایی نازل شده باشـد و در نتیجـه       هم

  3.نه با آیات قبل و نه با آیات بعد ارتباطی نیابد
بندي و فصل گذاري      تقسیم ، هر سوره، به اعتبار موضوعات متفرقه      :دیدگاه دوم 

. کنـد  آن را تعریف مـی  هر سوره، فصول کالن برابر این دیدگاه موضوعات .شود  یم
 و در ابتـداي هـر سـوره،    پذیرد  ي است که این دیدگاه را می       از تفاسیر  تفسیر نمونه 

کند و در هـر بخـش، عنـوان کلـی و آیـات       محتواي آن را به چند بخش تقسیم می     
  .نویسد مربوطه را می

کـه  این. برخـوردار اسـت   » عـین کثـرت   وحدت در   « هر سوره، از     :دیدگاه سوم 
  .دهد پراکنده قرار می اي منسجم و غیر اي واحد، آیات متفرق را در مجموعه رشته

هـاي قـرآن، نیازمنـد        ع و موضوع نظریـه وحـدت موضـوعی سـوره          تبیین موض 
  :یادآورد نکات زیر است

در . ست مورد تردید و انکار نیهاي قرآن موضوعی در برخی از سوره وحدت   .1
اند، موضـوع واحـد در    هایی که یکباره نزول یافته هاي کوتاه یا سوره     برخی از سوره  

  .آیات سوره، ظاهراً مورد توافق است
تعبیرات از . گویند سخن می» آیات سوره«در » جامع واحد« مدافعان نظریه، از .2

جان و «ان  و گاه با عنو4»موضوع«گاه از آن با عنوان      . این قدر جامع، متفاوت است    
. تعبیر شده است  ...  و   6»اهداف«یا  » غرض«یا  » مقصد« و گاه با عنوان      5»روح سوره 

. تواند ناظر به یـک نکتـه باشـد    هاي دقیق، می اي از تفاوت  رغم پاره   این تعابیر، علی  
  .شوند اي به یکدیگر متصل می که آیات متفرق و موضوعات پراکنده، با رشتهاین
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یـان  در م . گـردد   مـی  وعی سور به سـده اخیـر بـاز         وحدت موض  نظریۀ رونق   .3
از » نظم الدرر فی تناسب اآلیـات و الـسور  «در کتاب  ) ق 885م  (» بقاعی«پیشینیان،  

مفسرانی است که ارتباط آیات را از منظر موضوع و غـرض واحـد سـوره بررسـی         
  .کند می

، انـد  پژوهـان متعـدد ایـن دیـدگاه را پذیرفتـه        در سده معاصر، مفـسران و قـرآن       
  :توان نام برد نامورانی را در این مجموعه می

ــده،  10 صــابونی،9 محمــد مــصطفی المراغــی،8 رشــید رضــا،7شــیخ محمــد عب
امـین   15 فراحـی،  حمیدالـدین 14 ثنـوي، 13 سعید حـوي، 12 عزت دروزه،  11سیدقطب،

   .... و 17 عالمه طباطبایی،16ن اصالحی،حسا
قرآنـی، آثـار مـستقل در ایـن        پژوهان و نویسندگان علوم       چنین در میان قرآن   هم

 یهـای  نگاشـته . اند داخته، به این موضوع پرمستقلزمینه نگاشته شده و یا در فصولی   
چهـره پیوسـته    19، و مقاصـدها   ةاهداف کلّ سور   18، التمهید فی علوم القرآن    همچون

   .... و 22هاي قرآن ساختار هندسی سوره 21نظم قرآن، 20قرآن،
  

  آورد نظریه ره
هاي قرآن، نتایج و پیامدهاي مهمی را در حیطۀ  تگی موضوعی سورهدیدگاه پیوس

ترین دستاوردهاي ایـن  هایی از مهم     به گوشه . ته و دارد  پژوهی در پیوست داش     قرآن
  :نگرش، اشاراتی کوتاه خواهیم داشت

، هـاي مهـم در علـوم قـرآن       یکـی از پرسـش     : فلسفۀ چینش آیات در سوره     .1
 ترتیـب زمـانی نـزول آیـات         رتیب فعلی قرآن بـا    چگونگی تدوین قرآن و تفاوت ت     

انـد، آیـات مکـی در کنـار            گـرد نیامـده    اینکه آیات به ترتیب تاریخی نـزول      . است
 فاصله زمانی نـزول در     ،اند  اي متمایز قرار نگرفته     یکدیگر و آیات مدنی در مجموعه     

خ  منـسو  تي مؤخّر از آیـا    ها  اند و آیات ناسخ در سوره       نشدهآیات کنار هم رعایت     
   ....اند و  ذکر نگردیده

، پاسخی معقول ارائه   هاي قرآن   براي این پرسش، نظریه وحدت موضوعی سوره      
بـوده و   » موضوع هر سوره  «جه به   تو که چینش آیات در کنار یکدیگر، با      این. کند  می
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.  پرداخت به آن موضوع اتفاق افتاده اسـت        اساس گونۀ   آیات در یک سوره، بر     نظم
هاي مدنی و یا بالعکس آمده   نماید که آیات مکی در سوره       میبا این نگرش، منطقی     

کنـار   که موضوع واحد، آیات نـازل در فاصـله زمـانی متفـاوت را در        چه این . باشند
  .یکدیگر قرار داده است

. هاي قرآن، یکـسان نیـست    سوره تعداد آیات: حکمت تعداد آیات در سوره    .2
ناهمسانی آیات سـور، پرسـش      ).  آیه 287با  (تا سوره بقره    )  آیه 4با  (از سوره کوثر    
به نظر  . پژوهان بوده است    در مباحث علوم قرآنی مورد توجه قرآن      که  دیگري است   

توانـد پاسـخی معقـول و        هاي قرآن، مـی     رسد که نظریه وحدت موضوعی سوره       می
کـه بـر شـالوده بالغـت      چـه این  . انی تعداد آیات سور باشد    پذیرفتنی به علل ناهمس   

ها، موضوع    در برخی از سوره   . اند   سور اقتضائات گوناگون داشته    قرآنی، موضوعات 
هـاي دیگـر،    پذیر بوده است و در برخی از سوره با آیات معدود و محدود، پردازش     
  .ها و صدها آیه، شاخ و بر خود را نمایانیده است گستره موضوع چنان بوده که با ده

، دســتاویزي بــراي نمــایی قــرآن  پراکنــده:ســازان  نقــد مستــشرقان و شــبهه.3
 بـا  رقان ـ شده اسـت کـه بیـان قرآنـی را     سازان ـ و از جمله گروهی از مستش  شبهه

اقـد تجـانس، انـسجام، نظـم        ف: همچـون  با تعبیراتی .  ابهام توصیف سازند   اجمال و 
از ...  بدون طرح و نقشه در درون یک سوره و در کلیت قرآن و      و یا  نیورمعنایی د 

 قـرار داده و  طبعاً وجوه اعجاز بیانی قرآن را مورد پرسـش     این نگاه،   . قرآن یاد کنند  
  23.سازد  مواجه می از کالم وحی را با چالش اساسیاین وجه بنیادین

ـ  نظریه وحدت موضوعی سوره  و تالش مفسرانی که به ایـن دیـدگاه    هاي قرآن 
این نکته کـه هـر سـوره،    . تعلق دارند ـ پاسخی مبنایی به این پرسش و شبهه است 

هاي  وع واحد و مشخصی داشته و آیات در آن محور قرار دارند، آیات و سوره  موض
کن است رشـته و بنـد   کند که گرچه مم ي ترسیم میقرآن را به مرواریدهاي گرانبار 

  .هاي شاهوار را در یک کنار گرد آورده استر اما د، نیایدظریف به دیدگان
اي جـدي بـر غالـب        یکـی از نقـده     : گرایانه در تفـسیر     تقویت نگرش کل   .4

عمـوم تفاسـیر    . گرایانـه تفـسیري اسـت       تفسیرهاي قرآنی، حاکمیت نگرش تجزیـه     
یا چند آیه که همگرایی مـضمونی دارنـد و در   (مدون، به مباحث مرتبط به یک آیه        
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بـه  ... اساس رویکرد، دانش، سـلیقه و        پردازند و بر    می) اند  کنار یکدیگر قرار گرفته   
  .ندبای دست میاز آیه و یا آیات موردنظر ... ، ادبی و هایی تربیتی، فقهی برداشت

داشته » فهم ناب قرآنی«هاي جدي در  گرایانه به آیات قرآن، آسیب   نگرش تجزیه 
  .به تفسیر قرآن، از این شیوه متأثر گردیده است...  تأویلی و ،اي هاي فرقه و نگرش

می قرآنی همـراه  هدر قرن اخیر، رویکرد اصالحی، که با بازگشت به قرآن و نوف       
اي بر فهم تـازه     ورزد و آن را مقدمه       گرایانه در فهم قرآن تأکید می      بوده، به نگاه کل   

پژوهی مورد تأکید یا تأسیس قـرار     در این نگاه، چند روش قرآن     . شناسد  از قرآن می  
روش تفسیر قرآن به قرآن، رویکرد سیستمی به قرآن و نظریه وحـدت        : گرفته است 

  . قرآنهاي موضوعی سوره
  :نویسد  تفسیري امام محمد عبده میهجدکتر شحاته در من

 کـه بـر آن تکیـه داشـت، وحـدت       اصول نه گانه عبده در روش تفسیریکی از «
 پس از عبده، در میان مفـسران نـامور ـ کـه بـه وحـدت       24».هاست موضوعی سوره
دینی را هاي قرآن معتقد بودند ـ نام آشنایانی از جریان اصالح فکر   موضوعی سوره

ب، رشید رضا، محمد مصطفی المراغـی، شـلتوت، سـید قطـ           : توان مشاهده کرد    می
  . اصالحی و عالمه طباطباییحمید الدین فراحی، امین احسن

ــ    الحی تفـسیري  هد که چگونه نگـرش اصـ      د ، نشان می  هاي شاخص فوق     نام
ارچوب  چـ   و فاصله یابی از    -کل گرایانه در تفسیر   اجتماعی، به منظور تقویت نگاه      

 قرآن دلبستگی نـشان  هاي ـ به نظریه وحدت موضوعی سوره      اي محدود نگاه تجزیه  
  .داده است

هـاي قـرآن، در     با پـذیرش وحـدت موضـوعی سـوره     : کارکردهاي تفسیري  .5
ه گیـرد کـ     فرض دستیابی به موضوع و مقصد سوره، کلید زرین در اختیار قرار مـی             

از . تواند داشته باشـد  ات یک سوره می    تفسیر آی  يکاربردهاي گوناگون را در قلمرو    
  :جمله

ایـن نکتـه، کـه    .  بـه ظـاهر متفـرق یـک سـوره          معنایی در آیـات    شبکهـ ایجاد   
هـاي   در گونه(ترین کاربرد تفسیري نظریه است، هم در ساحت ترجمه قرآن        روشن

  .تواند ایجاد کند ی تحولی روشن م،و هم در ساحت تفسیر) مختلف آن
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ها با ارجـاع بـه       احتماالت تفسیري و رفع اختالفات برداشت     اي از     ـ تعیین پاره  
  .موضوع و مقصد سوره

  .ـ نقد برخی از روایات تفسیري در پرتوي موضوع سوره
  .ـ ارزیابی اسباب نزول آیات باتوجه به موضوع سوره

توان به ثمرات آن دست       و نکات دیگري که در صورت باروري بهتر نظریه، می         
  .نی داشتیافت و از آن خوشه چی

  
   نظريهاي پیش فرض

یی اسـتوار   هـا   بر مبانی و پـیش فـرض       هاي قرآن   نظریه وحدت موضوعی سوره   
 ، در ادبیات و تبیین نظریـه     اند و برخی دیگر     برخی از این نکات تصریح شده     . است

  : زیر اشاره داشتهاي توان به نکته  از جمله می.اند خود را نمایانده
 نتـایج و پیامـدهایی کـه در         هـا،   ، استدالل نابی : توقیفی بودن آیات سوره    )الف

شود، مبتنی بر پذیرش این نکته اساسی اسـت کـه    نظریه وحدت موضوعی دیده می   
آیات یک سوره، هم در اصل حضور و هم در ترتیب حـضور در یـک سـوره، بـه                     

  .اشاره وحی صورت گرفته و تابع جهد و اجتهاد بشري نبوده است
دانند، در گسترة توقیفی بودن مصاحف موجـود،          یپژوهان م   گونه که قرآن   همان

دانند کـه حتـی رسـم     برخی این دامنه را چنان گسترده می   . آراء متنوعی وجود دارد   
برخی دیگر ترتیب سـور و آیـات را        . دانند  الخط کلمات قرآن را نیز مشمول آن می       
داننـد و جمعـی دایـره تـوقیفی بـودن را در       به ترتیب موجود مصاحف توقیفی مـی   

 امـا ترتیـب سـور را غیرتـوقیفی        ،داننـد   مـسلّم مـی   ) تعداد و ترتیب آیات   (ها    سوره
   ....شمرند و  می

انگارند که تعداد  ها، این نکته را مسلّم می  نظریه وحدت موضوعی سورهمدافعان
. بر آن ادله عقلی، نقلی اقامه کـرد توان  میو ترتیب آیات یک سوره توقیفی است و      

 بلکـه  ،ها، یکی از مبانی  ها و سوره    توقیفی بودن ترتیب آیه   « :انبه نوشته یکی از ایش    
   25».اصل و اساس اعتقاد به پیوستگی قرآن است
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 تواند مباحث درخور نظري را در رسد که این اصل مبنایی، هنوز می به نظر می
به عنوان . تابد می وگوهایی را بر  ، ادله مستند، هنوز گفتچه اینکه. پی داشته باشد

 شاید )9/حجر()إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وإِنَّا لَه لَحافِظُونَ( همچونه تمسک به آیاتی نمون
که از آیه استفاده شود که هر آیه و این(ل آیه را به اثبات نرساند بیش از حفظ اص

إِنَّ علَینَا (: همچونچنین آیاتی هم). اص داشته است، دور ظاهر استجایگاه خ
هعمجقُرْآنَهو )17/قیامه( ) و ...  

 مـدافعان نظریـه پیوسـتگی موضـوعی         : ناسازگاري بالغت بـا پراکنـدگی      )ب
ها، گویا باورمندند که موضـوعات متفـرق، غیرمنـسجم و پراکنـده بـا اصـول               سوره

  .بالغت زبانی ناسازگار است
  :دارد یکی از مدافعان نظریه، ابراز می

 کتاب برايیا پیوستگی، یک ضرورت یکی از مبانی بحث، این است که آ«
وضوعات در یک سوره به معناي آسمانی است، آیا جسته جسته بودن و تنوع م

  26» قبول است؟لگسیختگی غیرقاب خوانی و از همناهم
تـر در دو     تـر و عمیـق      أمالت وسـیع   مبناي پیشین، نیازمند ت    همچوناین مبنا نیز    

  :ت استساح
  آیا بالغت با پراکندگی موضوعات ناهمساز است؟: اوالً

هاي ادبی که بر جریان سیال ذهن و تداعی معانی        سبک ،دانیم  گونه که می   همان
کننـد، امـا ضـمن مقبولیـت در           نما را ارائه مـی      ها و مکتوبات آشفته    استوارند، رمان 

  .اند اي از مخاطبان، ناسازگار با بالغت و فصاحت تلقی نشده پاره
  !آیا زبان قرآنی با سبک زبان بشري هماهنگ است؟: ثانیاً

توان ماده و صورت کـالم وحـی را چنـان      این پرسش بدان معناست که آیا نمی      
اي که اگـر در   نکته. رسد  خالف بالغت به نظر نمی، رغم آشفته نمایی  بهدانست که   

  !افتاد، خالف بالغت بود؟ کالم انسانی اتفاق می
ق تـوان ذو  کند؟ آیـا مـی   اي تبعیت می  از اصول قطعی و جاودانهتآیا بالغ : ثالثاً

  می و ابدي قرار داد؟شناسی کالسیک را معیار سنجش دائ
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ـ      ابه، مـی  هـا و سـؤاالت مـش       این پرسـش   ه را بـا  توانـد مبنـاي زیرسـاخت نظری
  .هایی مواجه کند چالش

  
  راه موانع فرا

ثبت کـه از آن  هاي مآورد رغم ره هاي قرآن ـ علی  نظریه وحدت موضوعی سوره
  :له اساسی مواجه استیاد شد ـ با چند مسئ

. بی خـود شـفافیت الزم را دارد   نظریه در وجوه سـل    :سازي نظریه    شفاف )الف
که آیات یک سوره، گرچه زمان نزول متفاوت دارند ولی موضوعات پراکنـده را              این

 شفافیت و وضوح    ها و رویکردها هنوز    کنند، اما در حیطه ایجابی، دیدگاه       دنبال نمی 
هاي زیر، بخشی از سؤاالت اساسی است که بـه نظـر            پرسش. اند  الزم را پیدا نکرده   

شود و گاه رویکردهاي متفاوت را از معتقدان  رسد تأمل الزم درباره آن دیده نمی می
  :توان دید به نظریه وحدت می

ا حتماً باید  ی، مثالً توحید و نبوت بپردازد موضوعدوتواند به  ـ آیا یک سوره می   
  تک موضوع باشد؟

و » ربوبیـت «چیست؟ بـه عنـوان نمونـه آیـا          » موضوع واحد «ـ دایره تعریف از     
   موضوع است یا یک موضوع؟دو خداوند، »حکمت«

ـ آیا هر سوره، بایستی به موضوعی متفاوت و متمایز از موضـوع سـوره دیگـر                 
  واحد پرداخته باشند؟ یا چند سوره به موضوع دوتوان پذیرفت که  بپردازد؟ یا می

ـ   ـ و سؤاالت دیگر   هاي فوق پرسش واسـطۀ عـدم شـفافیت نظریـه، پدیـد      ه ـ ب
پژوهان معتقد بـه نظریـه وحـدت را، گرفتـار ابهـام،             آید و عمالً مفسران و قرآن       می

  .کند تناقض و یا تعارض می
هاي قرآن، دالیل و   باورمندان به نظریه وحدت موضوعی سوره:سازي  مدلّل )ب

 بـودن   ترین دلیل مدافعان، تـوقیفی      اساسی. اند  ئنی براي اثبات دیدگاه خود آورده     قرا
 اقتضاي حکمـت خداونـد و نیـز بالغـت قـرآن از نکـات       .ترتیب آیات قرآن است 

ها را در مقاالت همین شـماره     تفصیل این استدالل  (اند    دیگري است که مطرح کرده    
  ). به بعد206  ص،54 – 55ش : ك.ید و نیز رکن نشریه مالحظه می
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ها و مقاالت آمده است، عمـدتاً بـا ایـن      غالب ادلّه دیگر که در کتاب    این ادله و  
پرسش اساسی مواجه است که اگر وجه محتمل و معقول جایگزین شود، بنیاد دلیل    

ي به عبارتی اگر مخالفان نظریه بتواننـد احتمـال معقـولی را بـرا             . بر باد خواهد بود   
 اقامه کنند، بـدون آنکـه بـه وحـدت موضـوعی             اي قرآن ه  ترتیب فعلی آیات سوره   

عین این سـخن دربـارة اقتـضاي        . متوسل شوند، دلیل مخدوش و باطل خواهد شد       
جا که هماره طرح چنین احتمـاالت       حال از آن  . یا حکمت نیز مطرح است    بالغت و   

ثبـاتی و تعلیـق    موجه، ممکن و متصور است، عمده دالیل طرفداران نظریـه، از بـی           
  .برد ن رنج میمزم

رسد که طرفداران نظریه، اوالً بایستی در ذکر دالیل،   کوتاه سخن آنکه به نظر می     
یزي را از دالیل تعلیقی تفکیـک        ثانیاً دالیل تنج   . دالیل بپردازند  به تفکیک شواهد از   

  .یزي بکوشندنج دالیل تازند و ثالثاً در استحکام و اتقانس
هـاي قـرآن،     وحدت موضوعی سـوره  نظریه با فرض پذیرش  : فرایند کشف  )ج
  دست یافت؟» موضوع واحد«توان به آن  ترین پرسش آن است که چگونه می اصلی

. انـد  هاي گوناگونی را براي کشف موضوع سوره بیان داشته  طرفداران نظریه، راه  
اي سیاق سوره، اسم سوره، آیات آغازین سوره، آیات پایـانی سـوره، فـض    : از جمله 

هاي کلیدي و پرکاربرد در سـوره و   ن سوره، واژهدوـ مدنی ب یکنزول، شأن نزول، م   
....   

  :هاي فوق، چند تأمل جدي وجود دارد در ارتباط با روش
. تواند مورد بازبینی و دقت قرار گیرد       صحت و درستی برخی از عناصر می      : اوالً

 هـایی کـه در تـاریخ    توجـه بـه چنـد و چـون     به عنوان نمونه در مورد نام سوره، با  
  .ها چنین در مورد آیات آغازین و پایانی سورهگذاري سور قرآنی است، و هم نام

در فرض تعارض مفاد این عناصر با یکدیگر چه باید کرد؟ به عنوان نمونه           : ثانیاً
هـاي   کردند؟ یا مفـاد واژه    موضوع را مطرح می    دواگر مفاد آیه آغازین و آیه پایانی        

در :  بـه عبـارتی دیگـر    ....ازگاري نداشـت و  پرکاربرد با شأن نزول و یا سـیاق سـ     
تنـاقض را در کـشف موضـوع      مشده، مفادهاي متفـاوت یـا        شرایطی که عناصر یاد   

  کنند، راه عالج و مرجع رفع ابهام یا تعارض چیست؟ سوره تولید می
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 ز عناصر مهم و مـورد ارجـاع موافقـان   ، که اتفاقاً ا»سیاق «همچونمقوالتی  :  ثالثاً
ویـژه در  ه این نکته، ب. وز از شفافیت الزم کاربردي برخوردار نیسته است، هن نظری

  .نمایاند تر مواجهند، بیشتر خود را می تر که با موضوعات پراکنده هاي طوالنی سوره
روي نظریـه وحـدت    هـاي فـرا    نکته دیگر، که در چالش : اختالفات مفسران  )د

 و گـاه متعـارض      هـاي متفـاوت    شـود، دیـدگاه     هاي قرآن دیده مـی      موضوعی سوره 
  .طرفداران نظریه وحدت در ارائه موضوع یک سوره است

) 67سـوره   (» ملک«سوره  ریف و تبیین موضوع و غرض       به عنوان نمونه، در تع    
  :انظار و آراء زیر ابراز شده است

  )المیزان( ربوبیت عامه الهی  .1
  )فی ظالل القرآن( مالکیت و حاکمیت مطلق الهی .2
یـد،  من وحـی القـرآن، تفـسیر الفر   (مالکیت  از ربوبیت و  مبانی توحیدي اعم  .3

  )تفسیر البصائر
من هدي القـرآن، نظـم   ( پرورش حالت خشیت از خدا و خضوع در برابر او       .4

  )الدرر فی تناسب اآلیات و السور
  ) العرفانةصفو(بختی  بیان راه سعادت و نیک.5
  27) قرآنتفهیم ال( بیان تعالیم اسالمی و غفلت زدایی از مردم .6

هـاي قـرآن، هنـوز     ست که نظریه وحدت موضوعی سوره  ا تنوع آراء نشانگر آن   
نتوانسته است با معیارهاي مفهوم، منطقی و مورد وفاق نـسبی بـه کـشف موضـوع              

انـد، عـدم      گونه که برخی از مدافعان نظریه ابـراز داشـته          گرچه همان . سور بپردازد 
امـا در مجمـوع، فاصـله      .  داشته اسـت   سابقه جدي نظریه در این نکته تأثیر اساسی       

  .دهد جدي نظریه با کاربرد را نشان می
نظریـه  . شـوند   هـاي عملیـاتی، کـاربردي مـی          نظریات با مـدل    :سازي  مدل )ـه

ـ هـا، نیازمنــد   وحـدت موضـوعی ســوره    و االّ در ســطح ،هــایی اسـت   مـدل انچون
انـد کـه    کـرده برخـی از مـدافعان نظریـه، تـالش     . ماند هایی کالن متوقف می  توصیه

  .آورد، تبیین نمایند هایی ارائه کنند و یا نظریاتی را که از آن بتوان مدل در مدل
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 در کـشف موضـوع سـوره، اظهـار          نمونه، با تأکید بر بـسامد واژگـان       به عنوان   
  :اند داشته

تواند  موقعیت کلمات و کمیت آماري آنها در سوره و نسبت آن با کلّ قرآن می«
% 5فرضاً اگر حجم یک سوره . هاي سوره گردد بهتر پیاممبنایی براي شناخت 

اي به همان نسبت در سوره به کار  کلّ قرآن باشد، به طور طبیعی باید از هر واژه
شده باشد، نشان )  برابر10% (50 اما اگر این نسبت مثالً تبدیل به ،رفته باشد

توان آن را به  نظر زیاد است و می دهد تأکید و تمرکز سوره روي واژه مورد می
ه عنوان مثال در سوره نساء ب. عنوان مالك و معیاري مورد بررسی قرار داد

هاي قرآن به  بیش از سایر سوره...  وصیت، ولد، یتامی، منافقین، سبیل و کلمات
بریم که این سوره روي خانواده و ارحام و  کار رفته است، از اینجا پی می

  28».اردشناسی و راهیابی بیشتر توجه د مردم
سازي عملیـاتی از فراینـد      نگرید، شیوه فوق تالشی براي مدل       گونه که می   همان

  .هاي قرآنی است کشف موضوع در سوره
 چند شده ـ که بر بسامد واژه و میزان نسبت آن با دیگر سور است ـ با   مدل یاد

 نخست آنکه اگر چند واژه و بسامدشان افزون شده نکتۀ. پرسش اصلی مواجه است
ها به تعـدد اغـراض و     ، مانند آنچه در سوره نساء یادآور شدند، آیا در آن سوره           بود

نکتـه  . رسیم؟ یا در این صورت مخالف با بنیاد نظریـه خواهـد بـود               موضوعات می 
انـد   هاي همگراي مفهومی در کنار یکدیگر قرار گرفتـه       دیگر آنکه در این مدل، واژه     

  گرایی در این مدل چیست؟هاي هم حال دایره...) ولد، یتامی، وصیت (
 نظریه، با تأکید بر عنصر سـیاق، مراحـل زیـر را پیـشنهاد           یکی دیگر از مدافعان   

  :کند می
  .گزینیم اساس معناي صریح آیات، عنوانی را براي آنان برمی  بر.1
  .کنیم تر تنظیم می  از مجموع عناوین چند آیه، عنوان کلی.2
بندي نموده و آنها را تحت عنـوان          ه عناوین کلی را در چند محور فرعی دست        .3
  .کنیم هاي سوره مشخص می فصل
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ها را با کمک سایر ابزارهاي کشف هدف، بـه     حد جامع و قدر مشترك فصل      .4
  .کنیم دست آورده و به عنوان غرض اصلی سوره معرفی می

هـاي سـوره را در یـک نظـم            عناوین آیات، عناوین محورهاي کلی و فـصل        .5
  29.کنیم  مرتبط نموده و نمودار محتوایی سوره را ترسیم میمنطقی به هدف اصلی

  .ها و اشکاالتی همراه است ، با پرسشمونه پیشین نهمچونسازي فوق،  مدل
تر براي چند آیـه، بـا    نخست آنکه در انتخاب عنوان براي یک آیه، و عنوان کلی   

م؟ کنـی  حرکت می ) که معارف وحی را پوشش دهد     (اي    الحنامهط و اص  تزاروسچه  
هاي مورد وفاق نسبی وجـود    یا مالكو سالیق در انتخاب عناوین مطرحند     آیا فهم   
  دارند؟

سـازي،   در ایـن مـدل  . هاسـت  نکته مهم دیگر در دستیابی به قدر مشترك فـصل     
توان از عناوین فرعی  ماند که چگونه می چنان این نکته اساسی مبهم و مغفول می هم

  !به محور کلّی دست یافت) اند ههاي سوره را پیدا کرد که تعبیر فصل(
دهـد کـه هنـوز نظریـه وحـدت        نـشان مـی  موارد فوق و ابهامات مطـرح شـده      

  .اي اساسی دارد سازي کاربردي فاصله موضوعی، با مدل
***  

ضـوعی  مطالب فوق، به معناي خدشه و یا کاستن از اهمیت نظریـه وحـدت مو       
ن نظریـه مهـم و اثرگـذار،      بلکه بدان معناست که ای     هاي قرآن نبوده و نیست،      سوره

پژوهان را به خود  تر قرار گیرد و انظار قرآن      وگوهاي دقیق   تواند مورد گفت    هنوز می 
  .متوجه سازد

بازنمـایی   سو اهمیت بحث را بار دیگـر         تواند از یک    بازگشایی این موضوع می   
بـا   مبانی و آثـار و نتـایج دیـدگاه را     دیگر با نقد و ایرادهاي متقابل،  کند و از سوي   

  .تر مواجه سازد مداقّه جدي
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  ها نوشت پی
 و در آن بـه  تناسق الدرر فـی تناسـب الـسور   اي دارد به نام     سیوطی، رساله  -1

  .پردازد ها با یکدیگر می مناسبات سوره
هـا    ، به ارتباط و تناسب میـان سـوره        مجمع البیان  در    امین االسالم طبرسی   -2

 .دهد جه قرار می و آن را در تفسیر هر سوره، مورد توهمعتقد بود
 :نویسند  بر این نظریه تأکید دارند و میشهید بهشتی -3
 بلکه تنها ،هیچ لزومی ندارد که تمام آیات یک سوره با هم ارتباط داشته باشند            «

 ».توان به دنبال تناسب و ارتبـاط بـود       اند، می   ه  بین آیاتی که در یک مرحله نازل شد       
  .15 – 12ص، ش1360ت هادي، روش برداشت از قرآن، شهید بهشتی، انتشارا

کـه  (محمد البهی، التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم،         : ك. ر  :به عنوان نمونه   -4
و یـا حجـازي،   ) هـاي قرآنـی اسـت    منظور مؤلف، همان نگرش موضوعی به سوره     

 .ق1390 الموضوعیه فی القرآن الکریم، قاهره، ةمحمد محمود، الوحد

 .5 النساء، ص  ةظمه سورمدنی، محمد، المجتمع االسالمی کما تن -5

 .م1990 و مقاصدها، مصر، ةشحاته، عبداهللا محمود، اهداف کلّ سور -6
 .رشید رضا، تفسیر القرآن الحکیم، و المنار، بیروت -7
 .همان -8
 .ق1418مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت،  -9

 .ق1406 التفاسیر، بیروت، ة، محمد علی، صفو صابونی -10
 .ق1386ن، بیروت، سید قطب، فی ظالل القرآ  -11
 . دروزه، محمد عزه، التفسیر الحدیث، بیروت، بی تا -12
 .ق1412حوي، سعید، االساس فی التفسیر، قاهره،  -13
مـتن بـه زبـان    (، ق1353ثنوي، اشرف علی، بیان القرآن، کراچی و الهـور،          -14

 )ها به زبان عربی اردو، یادداشت
امـین  : آورنـده  سوره، گرد14ریتفسفراحی، حمید الدین، مجموعه تفاسیر و        -15

 .م1973اصالحی، الهور، 
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 بـراي ) 8ج ( م1967-1980حـسن، تـدبر قـرآن، الهـور،         ااصالحی، امـین     -16
، انـسجام قـرآن؛ رهیافـت    سید علـی آقـایی  : ك.ر.  مفسر اخیر   دورهیافت تفسیري   

 259-215 ص ،49-50هاي قرآنی، ش   پژوهش، نشریۀ اصالحی در تفسیر ـفراحی
 .ش1363المیزان، تهران،  طباطبایی، سید محمد حسین،  -17
 .ق1415معرفت، التمهید فی علوم القرآن، قم،  -18
 .م1990شحاته، عبداهللا محمود، مصر،  -19
 .ش1380ایازي، سید محمد علی، تهران،  -20
 .ش1372بازرگان، عبدالعلی، تهران،  -21
 .ش1382خامه گر، محمد، تهران،  -22
 قـضایا قرآنیـه فـی الموسـوعۀ       حسن عبـاس، فـضل،      . ك.ر: به عنوان نمونه   -23

 .م1998، عمان، بریطانیۀ
 .27شحاته، عبداهللا محمود، اهداف کل سوره و مقاصدها،  -24
 .166ایازي، سید محمد علی، چهره پیوسته قرآن،  -25
 .176همان،  -26
 .215هاي قرآن،  خامه گر، محمد، ساختار هندسی سوره -27
 .10 ص ،1بازرگان، عبدالعلی، نظم قرآن، ج  -28
 .120رآن، هاي ق خامه گر، محمد، ساختار هندسی سوره -29
  


