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هاي قرآن و تالش در جهـت سـامان دادن آیـات              گرایانه به سوره   نگرش جامع 
پژوهـان و   هـاي اخیـر مـورد توجـه خـاص قـرآن         حول یک هدف واحد در سـال      

 به همین موازات مخالفان ایـن نظریـه   ، قرار گرفته استقرآنیعالقمندان به معارف  
ده یفا آمیز بودن و بى فاند تا تکل اند و تالش کرده نیز بر حجم انتقادات خود افزوده     

  .ها را اثبات کنند ه نگرش بر سورهگونبودن این 
 در  ،درستى تبیین نشده است   ه  هاي این نظریه از ابتدا ب       از آنجا که حدود ویژگى    

ج یثمر تبدیل گـشته و از نتـا   ها به نزاعى لفظى و بى     این مخالفت ،  بسیارى از موارد  
  .ماند میعلمى محروم 

کـه گـاهى از آن بـه      ـ هـا   هدفمنـدى سـوره  ۀمخالفان نظریبرخى از براي نمونه 
پردازند که  میرو با نظریه به مخالفت       ـ از آن   شود میها یاد     وحدت موضوعى سوره  

 پذیرش این نظریه آن است که بپذیریم که هر موضوع تنهـا در         ۀکنند الزم  میتصور  
الً یک سوره  مث.ها از آن خالى است     قرآن مطرح شده است و سایر سوره       ةیک سور 

 داستان حضرت موسى و غیـره  ة توحید و سومى دربار ة معاد و دیگرى دربار    ةدربار
 با قـرآن و اسـلوب ادبـى و بیـانى آن             ییك آشنا اند   در حالى که هر کس که     . است

داند که هر سوره به موضوعات متعددى پرداخته اسـت و گـاه یـک          میداشته باشد   
در هفـت   7انچه داستان حضرت آدم    چن ،موضوع در چند سوره مطرح شده است      

  .جاى قرآن ذکر شده است
گـاه چنـین مفهـومى را از نظریـه      ها هیچ   در حالى که طرفداران هدفمندى سوره     

برخالف اسـلوب قـرآن اسـت       رگز درصدد اثبات امرى که آشکارا        ه  و قصد نکرده 
 هـاي قـرآن و گـرایش بـه     گرایانه به سوره معتقدند که نگرش جامعآنان   .باشند مین

ها و چارچوب خاصى برخوردار است که هر گونه        وحدت هدف در آنها از ویژگى     
  .پذیرد ها صورت پذیرش یا انکار نظریه باید با توجه به این ویژگى

ها   هدفمندي سورهۀبراي آنکه تصویر روشنی از دیدگاه مخالفان و موافقان نظری       
  .دهیم رائه میۀ هر یک اداشته باشیم در این نوشتار گزارش کوتاهی از ادل
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  ها دالیل موافقان هدفمندي سوره
 امـا   ؟بسیار بدیهى و عقالنى اشاره دارد     به یک اصل    » ها  هدفمندى سوره  «ۀنظری

شـباهت  » استطرادهاى پى در پـى    «و  » پراکندگى«از آنجا که سبک ظاهرى قرآن به        
شناسـى    در سـبک ییین ویژگى قرآن را اصل مبنـا   ا اکثر پژوهشگران    ،بسیارى دارد 

 1.انـد   دلیل کـرده ۀگویند مطالب میقرآن قرار داده و از کسانى که بر خالف آن سخن        

 ییپراکنـده نمـا   «ها ضمن آنکه بـر عـدم تعـارض             هدفمندى سوره  ۀطرفداران نظری 
 دالیل متعددى نیز بـراى اثبـات     ،فشارند میپاى  » وحدت غرض هر سوره   «با  » قرآن

  . شماریم میالیل آنان را در این فصل بر ترین د مهم. دارند میها بیان  هدفمندى سوره
 
 حصر آیات در یک سوره. 1

نامیده است و این نامگذارى تـا  » سوره«اي از آیات خود را        قرآن کریم مجموعه  
گونـه کـاربردى نداشـته       زمان نزول قرآن بى سابقه بوده است و در نثر یا شعر هیچ            

بـه همـین دلیـل    . باشـد  یم محدود کننده   ةحصار و دایر  » سوره«معناى لغوى   . است
اي را کـه زینتـى و دایـره       و دستبند و حلقـه    2نامند می »سور«دیوار بلند دور شهر را      

) به صورت جمع و مفرد( بار ده سوره در قرآن  ۀکلم. خوانند می» سوار«شکل است   
 موارد منظور از آن مجموعه آیاتى اسـت کـه یـک    ۀکار برده شده است و در هم   ه  ب

 286تـرین آن      آیه و بزرگ   سه قرآن   ةترین سور  کوچک. کند میاده  معناى کامل را اف   
 ها و تعداد آیات یـک سـوره کـامالً      آیه دارد و بنا بر تحقیق، جایگاه آیات در سوره         

اکنـون  . گرفتـه اسـت   میتوقیفى بوده و به دستور پیامبر و بنا بر وحى الهى صورت       
 در یک سـوره بـدون هـیچ    شود که آیا قرار دادن تعدادى آیات میاین سؤال مطرح    

حکمت و تناسبى بوده است؟ آیا ممکن است هر چند آیه در یک سوره یک هدف               
گونـه تناسـب و همـاهنگى بـا یکـدیگر       جداگانه را دنبال کنند و این اهـداف هـیچ        

اند و یا   چرا این آیات در جاى دیگر قرار داده نشده       ،نداشته باشند؟ اگر چنین است    
اند؟ به راستى چه   مستقلى را تشکیل ندادهةه هر یک سور هاي جداگان   چرا این دسته  
  شدند؟  میهاي کوچک قرآن بیش از این  آمد اگر سوره میمشکلى پیش 
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رساند که حکمتى دقیق در چیـنش آیـات در      میاین سؤاالت ما را به این نتیجه        
و حکمـت سـوره   » سـوره  «ۀ وجه تسمیةدربارعالمه طباطبایى  . ها وجود دارد    سوره
 :گوید می شدن آیات قرآن سوره

 مانند ؛نام برده است» سوره«باید دانست که خداوند مکرر در طى کلماتش از «
 روى هم رفته .)1/نور()سورةٌ أَنْزَلْنَاها(، )38/یونس()فَأْتُوا بِسورةٍ مِثْلِه(
هاى کالمش که آن را به صورت  شود که هر یک از قسمت طور استفاده می این

اي بیان فرموده است و نام سوره بر آن گذارده است، داراى یک  هقطعه جداگان
هم پیوستگى است که میان دو سوره مختلف یا اجزاء آنها ه نوع ارتباط و ب

واسطه وحدت هدف و ه از آنجا که وحدت و یگانگى سخن ب. وجود ندارد
» اًقاعدت«ها  منظورى است که از آن در نظر گرفته شده، لذا هر یک از این سوره

 )1/17، حسین ، محمدییطباطبا( ».کند منظور و هدف خاصى را دنبال می

بایست قدر مشترك و عامل  میاین سخن که هر دسته از آیات درون یک سوره           
 زیرا در غیر این صورت آن مجموعه ،اي داشته باشند امرى بدیهى است پیوند دهنده

 . ها نخواهد داشت هویت و شخصیت مستقل از سایر سوره
قـرآن کـریم   .  در قرآن کریم نیز مؤید همـین معناسـت     »سوره«کاربرد ویژه واژه    

 کالمى که پیام خاصى را      ،دار را اراده نموده است     همواره از واژه سوره کالم غایت     
 توبـه  ةمثالً در سـور . شود میپایان یافتن آن غرض مشخصى حاصل  با   نموده و    القا

دهنـد خداونـد    مـی ه هـر لحظـه احتمـال      سخن از دلهره و بیمناکى منافقانى دارد ک       
یحـذَر  (؛اي نازل کند و مجموع آن سوره ماهیت دو گانـه آنـان را افـشا کنـد               سوره

ا فِی قُلُوبِهِمبِم مةٌ تُنَبِّئُهورس هِملَینَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عید که این آیه یتوجه فرما )64/توبه()الْم
 بلکـه  ،در یک سوره نازل کند که چنین و چنان کند    فرماید که خداوند آیاتى را       مین

 یعنى  ،اي نازل شود که با نزول آن ماهیت پلید منافقان آشکار گردد             فرماید سوره  می
 .آنکه غرض اصلى سوره چنین باشد

 در قـرآن متوجـه      »سـوره « ةبررسـى مـوارد دیگـرى از کـاربرد واژ         با مطالعه و    
 برخـوردار اسـت و مـا را بـه نگـرش       خاصـى ییشویم که این واژه از بار معنـا      می
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 سوره شـدن  اي بین سوره کند و مالزمه میها هدایت  گرایانه به محتواى سوره    جامع
اي به معنـاى آن نیـست    البته چنین مالزمه . کند میها برقرار     قرآن و هدفمندى سوره   
کـه سـایر افعـال        چنان ،قرآن همین یک نکته باشد    » تسویر«که تنها فایده و حکمت      

هـا حکمـت و نکتـه      یا چگونگى کاربرد کلمات و آیات قرآنى نیز هر یـک ده            الهى
ترین حکمتـى کـه در وراى چیـنش           است که ضرورى    بلکه منظور این   ،ناگفته دارد 

توان تصور کرد، وحدت  میعبارات و جمالت مختلف در یک متن واحد و منسجم 
گارى بـا سـایر   گونه تعارض و ناسـاز     عبارات است که هیچ    ییغرض و ارتباط معنا   

  3.هاي مختلف ندارد  قرآن به سورهۀد تجزییفوا

 
  آیات بر خالف ترتیب نزولۀتلفیق حکیمان. 2

طور مسلم از روایات و اخبار منقول از صحابه و اسباب نزول و سـیاق       ه  آنچه ب 
 با ترتیب زمـانى نـزول     که ترتیب فعلى قرآن    آن است    ،شود میآیات قرآنى استفاده    

 که در ابتداى بعثـت حـضرت رسـول      مکى هاي ه آیات و سور   .ردآیات مطابقت ندا  
 اینک از نظر ترتیب در انتهاى قرآن ،اند و قبل از هجرت به مدینه نازل شده 9اکرم

در » مائـده «و  » برائـت « نازل شده در اواخر بعثت چـون         هاي  هاند و سور   قرار گرفته 
 مـدنى و    هاي  ى در سوره  عالوه قرار گرفتن آیات مک    ه  ب. اند ابتداى کتاب قرار گرفته   

 آن اسـت کـه   ة منسوخ، همگى نشان دهند   ۀ ناسخ بر آی   ۀبالعکس و یا مقدم شدن آی     
 .چینش فعلى آیات با نزول آن کامالً متفاوت است

هاى گوناگون بوده،  از سوى دیگر پراکندگى در نزول آیات که به جهت مناسبت  
 دیگر کـه  ۀى نازل گشته با دستمناسبتکند میان هر دسته آیات که به   میطبیعتاً اقتضا   

 مناسـبى وجـود نداشـته باشـد، امـا در      ۀناسبت دیگرى نازل گشته است، رابطـ   به م 
ترتیب فعلى بـین آیـات همجـوار ارتبـاط و پیوسـتگى کـامالً محـسوسى مـشاهده          

 .گردد می
نمایاند که چه امرى  میاکنون با توجه به توقیفى بودن مکان آیات این سؤال رخ    

!  دهد؟يخداوند سبحان آیات متفرقه را در کنار هم در یک سوره جا     باعث شده تا    
گونه حکمت و منطقى صورت گرفته است یا  ها بدون هیچ آیا چینش آیات در سوره
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در حالى کـه سـر زدن کـار عبـث و خـالف              . تنها براساس وزن و قافیه بوده است      
  حکمت از خداوند محال است؟ 

ت داد این است که بگوییم آیـات موجـود          توان به این سؤاال    میتنها پاسخى که    
اند، امـا بـه لحـاظ وجـود غـرض و       در یک سوره گرچه از لحاظ نزول متفرق بوده    

 در یـک     از این رو   ،هدف مشترك بین آنها تناسب و سازگارى معنوى وجود داشته         
کند که جامع میان  میبنابراین هر سوره هدف خاصى را دنبال       . اند  جا قرار داده شده   

  .ن سوره استآیات آ
آیـه  تناسـب   ،اساس همین اسـتدالل   بر»تسنیم«آیت اهللا جوادي آملی در تفسیر     

  :فرمایند را تحلیل کرده و میسورة بقره  123 تا 40آیات  و 124
 به تدریج نازل شده و بر موضوعات گوناگون مشتمل است و آیات سوره بقره«

نتیجه داراي هدف و چون هر سوره به منزله فصلی از فصول قرآن کریم و در 
چینش آیات هر . پیام واحد است، این سوره نیز داراي غرضی واحد و جامع است

عباس نقل  که از ابن بوده و چنان9سوره و نحوه تنظیم آن به دستور پیامبر
کرد و  شد، نویسندگان وحی را احضار می وقتی بر پیامبر، وحی نازل می«: شده

 و »سوره قرار دهیدر کنار فالن آیه از فالن این آیات را د: فرمود به آنان می
 قرآن را به همان ترتیبی که آن حضرت تعیین کرده بود9اصحاب پیامبر اکرم
 وجود رو بین آیات یک سوره، پیوندي خاص این ؛ ازکردند حفظ و تدریس می

براي هر سوره حکمت و : به بیان دیگر. دارد که باید در صدد کشف آن برآمد
ست که براساس آن رسول مکرّم، آیات را درکنار هم قرار اي ا غرض ویژه

 بلکه حکمت و غرض دیگري غیر ،داد؛ گرچه آن غرض، پیوند محتوایی نباشد می
  . از ارتباط محتوا در کار باشد

گرچه به حسب ظاهر و با نگاهی سطحی و بدئی : توان گفت بر این اساس می
ندي دیده نشود، یعنی بین ممکن است بین آیه مورد بحث و آیات پیشین پیو

پیوندي مشاهده ) 123 تا 40آیات (اسرائیل  و بین داستان بنی7قصه ابراهیم
توان بیان   لیکن با دقّت و تأمل، ارتباط و همبستگی شایان توجهی را می،نگردد

  ) 6/422 ملی، آجوادي( ».داشت و در این رابطه الاقل دو وجه قابل طرح است
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اي از  دان مـشکل نیـست، بلکـه کـافى اسـت مجموعـه      پذیرش این استدالل چن 
ترین ادبا را در یک جا جمع کنید و سـعى کنیـد بـین     سخنان پراکنده یکى از فصیح  

خواهید دید که ؛  کامل و متناسب بنویسیدۀط برقرار کرده و از آنها یک مقالآنها ارتبا
اگر این کار را حتى . م متصل نمود هتوان این اجزاى پراکنده را به   میبه هیچ وجه ن   

هم انجام دهید باز هم به 9یعنى رسول اکرمگهربار افصح الفصحاء  سخنان ةدربار
 .همین نتیجه خواهید رسید

هاى مختلـف    آیات یک سوره که در زمان ۀاي از چینش حکیمان     کنون به نمونه  ا
 . توجه نماییداند نازل شده
 ،ست که بنا به نقلىهاي مکى قرآن ا  مزمل به شهادت سیاق آیات از سوره      ةسور

 بیستم ۀ اما آی، اول این سوره مکى استۀ نوزده آی. قلم نازل شده استةپس از سور
دانیم که احکـام   می زیرا در آن از جهاد و زکات سخن رفته است و    ؛آن مدنى است  

ـ   .  استجهاد و زکات در مدینه تشریع شده    سـوره و  ۀبا آنکه بین نـزول آخـرین آی
 و همـاهنگى  یی اما از جهت تناسب معنا    ، سال فاصله است   15سایر آیات قریب به     

آمیـز بـه    سوره مزمل با خطابى مالطفـت   . با غرض سوره تفاوتى با سایر آنها ندارد       
 و هدف آن آماده ساختن رسول اکـرم بـراى انجـام رسـالت       شود میآغاز  9پیامبر

 دعـوت   از این رو ایشان را به عبادت خدا و صبر در برابر مـشرکان             . پیامبرى است 
که رهبر اصالحات دینى در جامعه است       9کرده است و به عبارتى وظایف پیامبر      

ل وظایف اصحاب پیـامبر را بـر شـمرده           مزم ةبیستمین آیه سور  . ا بر شمرده است   ر
سان مجموع  بدین. است و آنان را به انجام واجبات و مستحبات دعوت کرده است     

هـاي   ف و ویژگـى یبیـان وظـا  کند و آن  میل یک غرض مشخص را طى     مزم ةسور
آن که در مکـه نـازل    با این تفاوت که فصل اول    ،ضرورى مصلحان اجتماعى است   

 که در مدینه نازل شده است  وظایف رهبر اصالحات و فصل دوم   ةشده است دربار  
 وظایف کسانى است که به تبعیت از یک رهبر دینى در صدد اصالح جامعـه     ةدربار

 .اند بر آمده
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 ،ینش آیات مختلف النزول در یـک سـوره      دهد که چ   می نشان   ییااین تقارن معن  
دقیقاً بر اساس هماهنگى و همسازى آیات با هدف و غرض اصلى سـوره اسـت و          

 . حداقل حکمت در تلفیق آیات است،این
 این جنبه اعجازى    ةدرباردانشمندان فن معانى و بیان و قرآن پژوهان معاصر که           

آنکـه چیـنش      که گذشـته از    اند   به این نتیجه رسیده    دان  قرآن کریم تتبع و تأمل کرده     
سخنان مختلف در یک مجموعه کار بسیار مشکل و صنعت ظریف و دقیقى اسـت،   

محمد عبد  «بدون وجود جامع واحد و غرض مشخص میسر و ممکن نیست، دکتر             
گوید می باره استاد دانشگاه االزهر در این» ازاهللا در: 

 کار ،ندارند جمع کردن اجزاى متفرق در یک کالمپ برخالف آنچه ناآگاهان می«
 بلکه فن بسیار مهمى است که به مهارت و توانایى فوق العاده ،آسانى نیست

ابتدا . نیاز دارد، تا بتوان بهترین جایگاه را براى این اجزاى پراکنده تعیین نمود
یک فرع است؟ عبارت با کدام  باید مشخص کرد که کدام کالم اصل و کدام

یک ختم شود و کدام سخن در میانه کالم قرار  ن آغاز شود و به کدامسخ
وسیله عطف یا اسناد و یا ه گاه مشخص کند که این اجزاء را ب گیرد؟ آن می

همه اینها پس از آن است که مرحله گزینش . م متصل کند هتعلیق یا چیز دیگر به
د و مطمئن باشد که به درستى طى شده و اجزاء را با دقت تمام انتخاب کرده باش

کنند و یک روح  این سخنان پراکنده همگى در یک فضاى واحد تنفس می
د به دور بوده ی عبارات انتخاب شده از حشو و زوامشترك بر آنها حاکم است و

 و همچون نقاط مختلف روى اند و همه اجزاء به سوى یک هدف نشانه رفته
خاطر صعوبت و اهمیت ه ب. دمحیط دایره، یک نسبت مساوى با مرکز اصلى دارن

این مطلب است که فصحا و بلیغانى که پیرامون یک موضوع به نیکویى و 
 اگر بخواهند پیرامون مطالب متفرق سخن به میان ،سرایند زیبایى سخن می

شوند و  سازى آنها دچار خطا و زحمت می  در نظم دادن و یکسان،آورند
یا »  از این سخن بگذریم،خوب«ون مجبورند شکاف بین آنها را با عباراتى همچ

و از این قبیل پر » ه نمودنکته دیگرى که باید بدان توج«و یا » اما مطلب بعدى«
 در حالى که در هر سوره قرآن موضوعات پراکنده در کمال ایجاز و ،کنند
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 انسجام واحد به خود چنان این مطالب گوناگون شود و آن زیبایى بیان می
را به تعجب واداشته و اعجاز خود را در حد نهایت به گیرند که خواننده  می

 )142ـ143/از، محمد عبداهللا، در( ».گذارد نمایش می

  کالم ییبالغت و زیبا. 3
آید براى آن است کـه پیـامى را بـه خواننـده          میهر متنى که بر رشته تحریر در        

 با عبـاراتى  این سخن اگر. جاى بگذارده منتقل کند و تأثیرى را در فکر و جان او ب        
هاي ادبى در  زیبا و دلنشین و با رعایت اصول فصاحت و بالغت ادا شود و تکنیک          

 دو چنـدان خواهـد      يى و ناموزونى بـه دور باشـد، تـأثیر         آن رعایت شود، از سست    
 . داشت و بسا ماندگار و ابدى خواهد شد

به اعتقاد علماى فن بالغت، یکى از عیوب که موجـب نارسـایى کـالم شـده و         
ــأ ــاهش  ت ــب ک ــیثیر آن را در مخاط ــود   م ــد، وج ــد«ده ــت » تعقی ــه اس  .در جمل

ـ )16/،تفتازانى( اعم از   تعقید عبارت از هر گونه گره خوردگى و پیچیدگى در کالم 
 متحیر و سرگردان نمایـد و  ،ـ است که شنونده را در دریافت مفهوم       لفظى یا معنوى  

  )18/همان، ( .او را به وادى حیرت و بال تکلیفى بکشاند
یکى از انواع تعقید آن است که متکلم از هر درى سخنى گفتـه و از هـر بـاغى              

در این .  بدون آنکه بین آنها ارتباط معنادار و مشخصى وجود داشته باشد،گلى چیند
صورت، خواننده و شنونده از قوت معانى و حسن ترکیب برخى از عبارات پراکنده   

دانـد   مـی مانـد و ن    مـی  محـروم    هویندود گ  اما از دریافت هدف و مقص      ،برد میت  لذّ
 و بـه چـه   این گوهرهاى گرانبها چـه بـوده اسـت    غرض گوینده از کنار هم چیدن       

 توانا از مطالب گوناگون همچـون  ةخواهد برسد؟ سخنور دانا و نویسند     میاي    نتیجه
ها، طنز، استدالل، موعظه و هـشدار در جـاى جـاى             آیات، روایات، اشعار، داستان   

 اما هرگـز عنـان کـالم را از دسـت نـداده و بـه وادى                  ،جوید می بهره   کالم خویش 
 بلکه با منسجم نمـودن آنهـا در پرتـو یـک             ،افتد میبافى ن  پراکنده گویى و کشکول   
ك مخاطب خود را به نتیجه و مقـصودى کـه در   اند  كاند  هدف و غرض مشخص، 

 .نشاند میرساند و شهد سخن را در کام او  مینظر دارد 
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ترین اصول فصاحت و بالغت اسـت کـه          ام در سخن یکى از بدیهى     اصل انسج 
 آیا ممکن است این اصل    . هر سخنورى در رعایت آن سعى تمام و توجه وافر دارد          

 فصاحت و اوج آسمان بالغت قرار گرفته اسـت         ۀدر قرآن کریم که در بلندترین قل      
ت پراکنده و    قرآن مشتمل بر موضوعا    ةآیا اگر بگوییم هر سور    ! ده باشد؟ رعایت نش 

؟ آیا اگر بگوییم اعجاز     ایم   به فصاحت و بالغت آن لطمه نزده       ،کامالً نامأنوس است  
 به انکار یک اصل مسلم بالغى و بلکه فطـرى           ،هاست  گویى قرآن در همین پراکنده   

 !ایم؟ انسانى برنخاسته
البته باید به ایـن نکتـه نیـز توجـه نمـود کـه انـسجام مـتن تعارضـى بـا خلـق               

که در بسیارى از متـون ادبـى کـه شـاهکارهاى           چنان ، گوناگون ندارد  هاي  موقعیت
 . روند نیز این تکنیک به کار رفته است میماندگار به شمار 

هاي متفاوت را به شـرطى کـه در یـک             نویسندگان و ادبا افزایش تنوع موقعیت     
آنان معتقدند که . دانند میکلیت واحد صورت بگیرد یک ارزش ادبى و زیباشناختى        

تنوع زمان و مکان میان مطالب متنوع، باعث رنگارنگ شدن فضاى داستان یـا مـتن       
ت بیـشتر و غـافلگیرى خواننـده و بیـان           شود و به نویسنده در خلق جذابی       میادبى  

 . کند میبرخى مفاهیم کمک 
 رفتن از یک موقعیت بـه موقعیـت دیگـر، آهنـگ و          ؛اما یک مشکل وجود دارد    

به . شود میند و با ایجاد سکته، موجب فرار خواننده         شک میجریان یکدست متن را     
محض آنکه متن از یک موقعیت مکانى و زمانى و نظرگاهى به یک موقعیت دیگـر             

آید که چه چیز باعث پرش از یک    می بالفاصله این سؤال براى خواننده پیش        ،برود
 زمان و مکان به زمان و مکان دیگـر شـده اسـت؟ خوانـده بـى آنکـه در خودآگـاه           

 حـس زیباشناسـى     ،هاي ادبى را داشـته باشـد        خویش فرصت تحلیل برخى ظرافت    
گـردد کـه ایـن     مـی پنهانش به طور خودکار فعال است و به دنبال توجیهى منطقـى    

 . پرسش را براى او قابل درك و زیبا کند
نویسندگان براى رفع این مشکل و حرکـت آسـان و نـرم از یـک موقعیـت بـه              

را میان   ندى اتصالى   به این ترتیب که ب    . کنند میپل استفاده   موقعیتى دیگر از تکنیک     
شود و ذهن  میدهند که باعث ارتباط آن دو با یکدیگر   میدو موقعیت متفاوت قرار     
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کند و از یـک موقعیـت بـه موقعیـت دیگـر         میخواننده به راحتى از روى آن عبور        
ونى وجـود داشـته    هـاي گونـاگ     شاید به تعداد شاهکارهاى ادبى جهان، پل      . لغزد می

 و با این روش اند ها را خلق کردهان به اقتضاى شرایط متن خود آنباشد که نویسندگ
 .اند آثار خود را ماندگار نموده

کنیـک پـل بـه خـوبى      از ت،در قرآن کریم نیز به عنوان یک متن ادبـى برجـسته         
زگارى  انسجام متنى سا، ظاهرىیی و بدین ترتیب بین پراکنده نمااستفاده شده است

اي کـه در یـک سـوره     به عبارت دیگر مطالب گوناگون و پراکنده     . ایجاد شده است  
 کـه بـه کـالم    ،دهنـد  مـی هـاي متفـاوتى را تـشکیل     شود هر یک موقعیت    میمطرح  

دهند اما در عین حـال   میجذابیت و تنوع داده و ارزش زیباشناختى متن را افزایش     
شـوند تـا در      مـی بـه یکـدیگر متـصل       هاي ارتباطى     هاي متفاوت با پل     این موقعیت 

 . مجموع یک کلیت را تشکیل داده و پیام واحدى را به خواننده منتقل کنند
 که قـرآن بـا   اند  کسانى که به اصول زیبا شناختى متون ادبى آشنا نیستند پنداشته          

را مراعات نکرده » اسلوب نگارش بشرى«هاي گوناگون در یک سوره  خلق موقعیت
ها بـه مخالفـت     هدفمندى سورهۀاز قرآن دانسته و با نظریز اعجاست و همین را رم 

 در حالى که طرفداران ایـن نظریـه ضـمن پـذیرش         )69-70/وجدى،   (.اند  برخاسته
هاي ارتباطى   در تالشند با یافتن پل،گوناگونى موضوعات مطرح شده در یک سوره    

بدیل را  دبى بىمیان آنها کلیت و انسجام متن را درك کنند و عظمت این شاهکار ا            
آنکه سخنى بر خالف اصول بالغت و زیباشناختى گفتـه   بى. به رخ جهانیان بکشند  

  .باشند
  

 هاي قرآن روایات فضایل سوره. 4
عنوان مفسران حقیقى به :و ائمه اطهار9ت رسول اکرم   تفسیرى و سنّ   ةسیر

بع شناخت  یکى از بهترین منا،عهده دارنده  تبیین و تشریح قرآن را بۀقرآن که وظیف 
به ویژه احادیث تفسیرى آنان موارد : کالم معصومینۀگوش در گوشه. قرآن است

در . به قرآن اسـت : ائمهۀبیم که حاکى از نگرش جامع گرایان یا میو شواهدى را    
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 بر ارتباط و هماهنگى آیـات و  ،این روایات با تأکید بر اینکه قرآن مفسر خود است        
 . اند ل اساسى در فهم قرآن صحه گذشتهانسجام درونى آنها به عنوان یک اص

ایـن  . است» روایات فضایل قرآن  «از این میان آنچه به وضوح قابل استناد است          
ـ  می ،روایات اگر با دقت بررسى گردند      هدفمنـدى  ۀتوانند شواهدى بر صحت نظری

روایات فضایل به سـه  . ها و وجود غرضى واحد در هر سوره محسوب شوند          سوره
 روایاتى که در باب فضیلت قرائت قـرآن وارد شـده و هـیچ             : شوند میگروه تقسیم   

 فضیلت و آثـار آیـات       ةروایاتى که دربار   4، خاصى ندارد  ةگونه اشاره به آیه یا سور     
 خـواص و  ة و روایاتى که دربـار  5 وارد شده است   آیۀ الکرسى خاصى از قرآن مانند     

 . گویند می قرآن سخن هاي آثار سوره
 که مثالً اگـر کـسى   اند ل و خواصى را بیان کردهیوره فضا براى هر س   ،م اخیر قِس

 اگر 6. را بخواند از سرافکندگى و شرمندگى روز قیامت در امان است »تکویر« ةسور
 خـواص  ةید، این گونه احادیث را که دربـار  احادیث مراجعه نماهاي  باکسى به کت  

در کنار احادیـث    گرچه  . ها و آیات نورانى قرآن نقل شده، فراوان خواهد دید           سوره
صحیح و مستندى که در این بـاره وجـود دارد برخـى روایـات جعلـى نیـز یافـت           

توان به وجود غرض واحد در هر        می اما با استناد به همان روایات صحیح         ،شود می
اي از آن جهت که یک سوره است داراى فایـده         زیرا اگر سوره   ؛سوره استدالل کرد  

 اجزاى آن نوعى هماهنگى و ارتبـاط نزدیـک          شک باید بین   و اثر خاصى باشد، بى    
وجـود آورنـد، و در غیـر ایـن        ه  وجود داشته باشد تا بتوانند آن اثر و خاصیت را ب          

ه ب. شود میصورت از اجزاى پراکنده و از هم گسیخته هرگز خاصیت واحد صادر ن       
اى ویژه آنکه این اجزا از نوع سخن و کالم باشد و هر یک نیز به تنهایى بتوانند معن       

هـا جـز بـا نگـرش      بنابراین ذکر فضایل و خواص براى سوره. مستقلى را افاده کنند 
 . رسد میشکل دیگرى به سامان نبه هیچ  ،هاگرایانه به معانى آن جامع

چنان نزدیک و معنادار است که برخى   آن، بین فضیلت سوره با غرض آن ۀرابط
هـا را محـور    کـرده و آن ه روایات فضایل مراجعه  مفسران براى تعیین غرض سوره ب     

 ة غـرض سـور  ،»نظـم الـدرر  « مـثالً تفـسیر گرانقـدر    ؛دهند میهاي خود قرار     تالش
 زیـرا  ؛داند می» بیان ضرورت خضوع و بندگى براى مالک مطلق هستى     «را  » الملک«
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در روایات متعددى وارد شده که هر کس این سوره را بخواند از عذاب قبر در امان 
ت که هر کس به حقیقت در درگـاه حـضرت احـدیت بـه           است و کامالً طبیعى اس    

 )216 /20البقاعى، ( .خضوع و بندگى قیام کند از عذاب قبر رهایى خواهد یافت
بر انـسجام و  :و ائمه9دهد که پیامبر می آنکه روایات فضایل نشان      هخالص

ارتباط ناگسستنى آیات سوره تأکید داشته و با نگرشى جامع گرایانه با آنها برخورد              
کردند و از این ارتباط براى بیان آثار مثبت سوره در جسم و جان مؤمنـان سـود         می
  .اند جسته می

   
 مسند اسماعیل بن جابر. 5

کنـد کـه امـام     مـی مرحوم نعمانى در تفسیر خـود از اسـماعیل بـن جـابر نقـل              
طى یک حدیث طوالنى نکات و علـوم مـرتبط بـا تفـسیر قـرآن را بیـان          7صادق
 فراز به نظم و ترتیب قرآن و آگاهى بر وجوه ارتباط آیات و دینچن و در اند  فرموده

 درك معارف آن، اشـاره   و پیوستگى میان آنها به عنوان ابزار ضرورى شناخت قرآن        
 . اند نموده

ل قرآن اشاره و نزو9 نبوت پیامبرۀدر ابتداى این سخن به فلسف7امام صادق
ـ دان مـی زندگى انـسان   سعادت و متضمن راه و رسم ۀفرموده و آن را مای   سـپس  . دن

 اما مردم بـه  ،دارند که پیامبر علم قرآن را نزد اوصیاى خود به ودیعت نهاد    میاعالم  
نـد و   ددانـستند روى آور    مـی آنان پشت کرده و به کسانى که چیزى از علوم قرآن ن           

هاي آنان در مراجعـه       به جهالت 7گاه امام  آن. همین امر موجب گمراهى آنان شد     
 : دهند میاره کرده و این چنین ادامه به قرآن اش

و این بدان سبب است که برخى از قرآن را با برخى دیگر تفسیر کردند و به «
ند ناسخ است و به متشابه دبر منسوخ استدالل کردند در حالى که گمان می

دانستند و لفظ خاص  احتجاج نمودند در حالى که به اعتقاد خود آن را محکم می
به اول آیه . ادند در حالى که آن را لفظ عام به حساب آوردندرا دلیل قرار د

شود  استناد کردند و علت تأویلش را ترك گفتند و به آنچه کالم با آن آغاز می
 ؛و مآخذش را نشناختندپذیرد دقت نکردند  ا آن پایان میو به آنچه که کالم ب
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دند و گمراه ردار گمراه شزیرا آن را از اهلش فرا نگرفتند و از پس این ک
 و بدانید که هر کس به هنگام بررسى کتاب خداى عزوجل، ناسخ را از .نمودند

منسوخ، خاص را از عام، محکم را از متشابه، احکام جایز را از احکام قطعى، 
مکى را از مدنى، اسباب نزول، الفاظ و جمالت مبهم، آیات مربوط به قضا و 

  و ژرف آیات، ظاهر و باطن، ابتداکار آش،قدر، تقدیم و تأخیر آیات از یکدیگر
و  دهد  تمیز نمیمستثنى را از مستثنى منهو و انتها، سؤال و جواب، قطع و وصل 

گذارد، مؤکد را با مفصل، عزیمت را با  بین حوادث گذشته و آینده فرق نمی
ى حرام کند و حالل را به جا خصت و جایگاه فرائض را با احکام مخلوط میر

 الفاظ و کالم و آنچه را که به ما قبل و ما بعد لستگى و اتصاگیرد و پیو می
اشد و از اهل قرآن ب  او عالم و آگاه به قرآن نمی،داند شود را نمی مربوط می

 کند، ادعاى بدون دلیل کرده است و او یی و اگر چنین ادعاشود محسوب نمی
هنم است  است که بر خدا و رسولش افترا بسته است و جایگاه او جییدروغگو

 )90/3مجلسى،  (7».که بد سرانجامى است

هـا چنـد نکتـه از بررسـى فرمایـشات امـام                با بحث هدفمندى سـوره     ۀدر رابط 
 : آید میدست ه در این حدیث شریف ب7صادق

 کالم خداوند را براى درك صـحیح   يایشان در دو قسمت توجه به ابتدا و انتها        
نتهاى یک آیه یـا یـک    و ابه ابتدااین ضابطه شامل توجه    است،  ته  آن ضرورى دانس  

شود و نگرشى جامع گرایانه را نسبت بـه هـر جـزء قـرآن         می قرآن   ۀسوره و یا هم   
 منظـور از    ،رسـد  مـی ها    طبیعى است که وقتى این بحث به سوره       . فرمایند میمطرح  

 بلکه توجه به مجموع سـوره و  ، و انتها تنها آیات آغازین و پایانى سوره نیست   ابتدا
هاي قرآنى با روح حاکم  ها و برداشت اي که استنتاج گونهه  ب، مدنظر استکلیت آن

طور یکپارچـه مـدنظر مفـسر    ه بر سوره و سیاق آن سازگار باشد و مضامین سوره ب 
هـا برقـرار    بدین ترتیب این فراز ارتباط آشکارى با نظریـه هدفمنـدى سـوره           . باشد

 . کند می
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خن امام است که آگاهى از پیوسـتگى       اما از این عبارت آشکارتر آخرین فراز س       
 با آنچه را که به ما قبـل و مـا    ییو آشنا ) الموصول مِن الفاظ  (و اتصال الفاظ و کالم      

را از شرایط ضرورى آگاهان به ) المحمول على ما قبله و ما بعده(شود  بعد مربوط می
یـات  نمایند کـه پـس از علـم بـه جزئ     داند و بر این حقیقت تأکید می علوم قرآن می  

اي بـه   آیات همانند ناسخ و منسوخ و حالل و حرام و غیره باید نگرشـى مجموعـه          
ارتباط و پیوستگى آیات نیز داشت تا درك و برداشت از مفاهیم و مـضامین قـرآن                 

  .تکمیل گردد
  

 ها سورههدفمندي مخالفان هاي  واکاوي نگره
ورد انکار و م» ها هدفمندى سوره  «ۀاز دیرباز بحث مناسبات آیات و سپس مسئل       

ـ . عدم پذیرش گروهى از دانشمندان و محققان علوم قرآنـى بـوده اسـت             عـالوه  ه ب
قرآن از انسجام منطقـى  « فشارند که یز بر این نکته پاى می     بسیارى از خاورشناسان ن   
هاى اصیل سبک قرآن جسته و گریخته بـودن آن اسـت و    به دور است و از ویژگى    

و نظرات پراکنده و پریشانى که از مطالب متنوع       ها   خالصه آنکه قرآن کریم جز پیام     
 )3/ ي آرتورجان آربر( ».متشکل شده است چیز دیگرى نیست

محمد بـن علـى الـشوکانى در فـتح     مندان مسلمان نیز محققانى همچون   از دانش 
 در کتاب مجـاز القـرآن       المین بن عبدالس   و عالمه عزالد   )106 /1الشوکانى،   (القدیر

 حـسینى بهـشتى،    (هید بهـشتى در روش برداشـت از قـرآن          و شـ   )2/342،سیوطى(
 /مکارم شـیرازى،  (اهللا ناصر مکارم شیرازى در قرآن و آخرین پیامبر تو آی ) 12ـ15/

 هماهنگى معنوى آیـات یـک   ، با عبارات مختلف و با استناد به دالیل متفاوتى )308
ـ            تعـارض  محتـوا و عـدم  ۀسوره را نفى کرده و صرفاً بـر همـاهنگى قـرآن در زمین

 .اند کرده هاى گوناگون آن با هم تأکید بخش
ها به علت عدم توجه به دالیل ذکر شده در اثبـات نظریـه و      بسیارى از مخالفت  

از این رو در سـخنان مخالفـان بـیش از           . یا عدم تصور صحیح از مسئله بوده است       
ن تـری  بـه هـر حـال مهـم       . گـردد   آنکه استدالل به چشم بخورد، استبعاد مشاهده می       

  :اند به شرح زیر است ها اقامه کرده دالیلى که مخالفان هدفمندى سوره
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  قرآنةاسلوب ویژ. 1
  ویژگـى ظـاهرى قـرآن در      ،ها   هدفمندى سوره  ۀترین عامل مخالفت با نظری     مهم
 به سرعت ،ى با قرآن داشته باشدیهر کس کمتر آشنا. ى موضوعات استینما گسسته

  . و بریده بریده داردسبکى پریشانشود که قرآن  متوجه می
اي انواع موضوعات مختلفِ اعتقادى،  هاى قرآن بسان خطابه هر یک از سوره«

ها را در بر دارد، هر سوره گفتارى مستقل، اما مانند کتاب  ناخالقى و جز آ
هاى قرآن به  سوره. نیست که هر بخشى از آن به موضوعى خاص اختصاص یابد

ا به طور دقیق، ذیل موضوعى کامالً متمایز از توان آنها ر  اي است که نمی گونه
کند که در اولین نگاه پراکنده  ى مییها چنان خودنما تنوع سوره. یکدیگر جاى داد

  )31 /نکونام، (» .نماید  می

چنان بدیهى و مسلم است که هر سخنى بـر خـالف آن بـه           این ویژگى قرآن آن   
رو کسانى که با     از این . اندم  انکار بدیهى و چشم پوشى از یک واقعیت ملموس می         

خواهند وحـدت   مان و ریسمان مینگ زدن به آسچتمسک به هر رطب و یابسى و  
 از همان ابتدا سـخنى بـر خـالف         ، یا تناسب و هماهنگى آیات را ثابت کنند        غرض

 .  در نتیجه دالیل آنها پذیرفته شده و مسموع نیست،زنند بدیهیات می
 )69 /وجـدى، ( و فرید وجدى )1/72وکانى،  الش(دانشمندانى همچون الشوکانى    

گونه ارتباطى  نیز معتقدند که هر دسته از آیات قرآن مربوط به موضوعى بوده و هیچ   
  .  قرآن استةبا هم ندارند و این امر اقتضاى سبک ویژ

  
 نقد و بررسى

هـا   ى سـوره ینما  هیچ شکى در پراکنده ،ها  گرایانه به سوره   طرفداران نگرش جامع  
آنان معتقدند که این سبک قرآنى در سـایر آثـار و شـاهکارهاى ادبـى هـم                  . دندارن

توانـد ایـن ویژگـى اسـلوب      شود و هیچ کس نمی همچون دیوان حافظ مشاهده می   
بـه همـان میـزان کـه     . اما این فقط یک طرف سـکه اسـت     . بیانى قرآن را انکار کند    

هـاى مختلـف درون     ضرورت ارتباط بین موقعیـت ،ى قرآن بدیهى است   ینما پراکنده
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هاى پراکنده تبـدیل بـه    سوره نیز بدیهى است، تنها در این صورت است که عبارت          
 . شود یک متن منسجم و مستقل می

هاى   بلکه در جامع نگرى و پل،ى آن نیست  ینما ى و اعجاز قرآن در پراکنده     یزیبا
هـاى   هاین حلق. ظاهر پراکنده برقرار کرده استه ارتباطى است که بین موضوعات ب     

. شـوند  هاى مختلف ارائه مـی   به گونه،اند هاى ادبى هم گفته ارتباطى که به آنها آرایه  
تـرین    برخى از مهـم ،تنظیر، تضاد، استطراد، حسن تخلص، اقتضاب و حسن مطلب    

 )343ـ347 /2سیوطى،(. ها اشاره کرده است که سیوطى در االتقان به آنآنان هستند
ها بـا تکیـه بـر اصـل انـسجام مـتن در صـدد                  هدفمندى سوره  ۀطرفداران نظری 

کـه یکـى از     اند بدون آن    و سعى نموده    ها برآمده    سوره یینما  عوامل پراکنده  ییشناسا
 . دو امر بدیهى را نادیده بگیرند، روشى را براى جمع کردن بین آنها بیابند این

آنان امورى همچون تدبرزایی و سؤال پرورى، هدایت آفرینـى، مراعـات میـزان      
ــى،    د ــف آدمـ ــساسات و عواطـ ــر احـ ــذارى بـ ــاگون، تأثیرگـ ــراد گونـ  رك افـ
نمـایی قـرآن بـر     د پراکندهیها و فوا  و غیره را به عنوان حکمت      )79ـ145/گلیجانى،(

ـ           شمرده  ارتبـاطى دقیـق و      ،ظـاهر پراکنـده   ه  اند و معتقدند که در وراى این آیـات ب
  . دست یافتنامحسوس نهفته است که براى درك کامل معارف قرآن باید بدان

 
 نزول تدریجى قرآن. 2

هـا، تکیـه بـر نـزول      یکى از اشکاالت رایج بر ارتباط آیات و هدفمنـدى سـوره   
 کنند استناد به روایات اسباب النزول تأکید می   با  در این اشکال     .تدریجى قرآن است  

 از آیات قرآن بر خالف ترتیب فعلـى و هـر یـک بـه تناسـب               اي  که بخش گسترده  
بـه عبـارتى   .  همان موضوع اسـت  ة خاصى نازل شده است و دربار      حادثه و رویداد  

آمـدهاى گونـاگون و    قرآن مجموعه آیاتى اسـت کـه بـر حـسب حـوادث و پـیش               
رو چه بسا  از این. هاى مختلف به تدریج از طرف خداوند فرستاده شده است هدف

 اما ،در یک سوره مقصدهاى مختلف و موضوعات گوناگونى مورد بحث واقع شود       
حسین حسینى بهشتى    شهید دکتر محمد  .  موضوعات هیچ ارتباطى با هم ندارند      این

 : گوید با استناد به نزول تدریجى قرآن می
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 بلکه تنها ،هیچ لزومى ندارد که تمام آیات یک سوره با هم ارتباط داشته باشند«
. توان به دنبال تناسب و ارتباط بود بین آیاتى که در یک مرحله نازل شده می

بنابراین اگر آیات یک سوره . ط نزول هر یک با دیگرى متفاوت استی شرازیرا
.  پنج نوع ارتباط متفاوت بین آنها برقرار است،در پنج مرحله نازل شده باشند

گونه   در این صورت هیچ،اي به تنهایی نازل شده باشد حتى ممکن است آیه
 )12/،حسینى بهشتى(» .ارتباطى با آیات قبل و بعدش نداشته باشد

 مصنوعى بـین آیـاتى کـه    ۀدهند که درست کردن رابط      ایشان در انتها هشدار می    
 موجـب فهـم انحرافـى از آیـات شـده و برداشـت       ،گونه ارتباطى با هم ندارند     هیچ

 .آورد نادرست از آیه را به وجود می
هـاى    شوکانى در فتح القدیر نیز با یادآورى نـزول تـدریجى قـرآن در مناسـبت               

گونـه بـا     کند که هنگامى کـه اسـباب نـزول ایـن             تأکید می  ، متضاد مختلف و بعضاً  
 ،ت دارند به شکلى که اجتماع آنها با یکدیگر میـسر نیـست  ینیکدیگر اختالف و مبا  

 پس ،اند به خودى خود با هم اختالف دارند آیاتى هم که در ارتباط با آنها نازل شده
باشـد؟ اصـوالً    مـی  میـان آب و آتـش   تچگونه شخص خردمنـد بـه دنبـال مناسـب     

دانیم قطعاً ترتیب آنها در مصحف فعلى مقـدم      جستجوى مناسبت میان آیاتى که می     
 )106 /1الشوکانى، ( دارد؟ یی چه معنا،یا مؤخر از ترتیب نزول آنهاست

 
 نقد و بررسى

 نخستین مبناى آن اجتهادى بـودن نظـم         کهاین اشکال بر چند مبنا استوار است        
  .آیات است

ه اگر کسى بشرى بودن تألیف و نظم قرآن را بـاور داشـته باشـد         بدیهى است ک  
ظاهر پراکنده ارتباط و تناسبى بیابـد و اگـر          ه  بیند که بین آیات ب     میهیچ ضرورتى ن  

اشتباهى و یا نقصى از این رهگذر بوجود آید آن را از ضعف و عدم دقت صـحابه               
اما بـا توجـه بـه    . شود می از این بابت به کتاب خدا متوجه ن        داند و هیچ اشکالى    می

دالیل عقلى و نقلى متعددى که بر توقیفى بودن نظم فعلى قـرآن اقامـه شـد تقریبـاً          
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 واقـع شـده اسـت کـه     ییماند که هر آیه دقیقـاً در همـان جـا    میجاى شکى باقى ن 
 . حکمت و اراده الهى اقتضا کرده است

ختلف نـازل   ميبنابراین گرچه قرآن هنگام نزول به تناسب حوادث و رویدادها         
 خـاص  اي  اما هر آیه به دستور خداوند و نظارت پیامبر در دامان سـوره        ،شده است 

اى که در ترتیب شگفت آن وجود دارد از دست  دهیقرار گرفته است تا حکمت و فا
 .نرود

دومین مبناى این اشکال آن است که نظم و جایگاه همه یا اکثر قریب به اتفـاق              
 در حالى که شـواهد قرآنـى و         ،ف ترتیب نزول است   هاى قرآنى بر خال     آیات سوره 

بـاره نـازل شـده اسـت و      هاى قرآن یـک  دهد که اکثر سوره  فراوانى نشان می   ییروا
 .شد  جایگاه آیات نیز به طور طبیعى مشخص می،همگام با نزول سوره

شـود کـه خداونـد      دوباره این سؤال مطرح می،با متزلزل شدن مبانى این اشکال 
ا در کنار یکـدیگر  ظاهر پراکنده ره س چه حکمت و غرضى مطالب ب     اسا سبحان بر 

 قرار داده است؟
قـبح عقلـى    «و  » ضـرورت انـسجام در کـالم      «در اینجاست که با اسـتناد اصـل         

رسیم که باید به دنبال یافتن وجـوه ارتبـاط آیـات و             به این نتیجه می   » ییگو پریشان
  .روح حاکم بر آنها باشیم

 
  کتب علمى استةموضوع محورى، ویژ. 3

ها   هدفمندى سوره  ۀتوان به مخالفت با نظری       هدایتى قرآن نیز می    ۀبا تکیه بر جنب   
ترین رسالت قرآن هدایتگرى آن است و اصـوالً قـرآن بـراى        برخاست و گفت مهم   

ذَلِک الْکِتَـاب ال ریـب فِیـهِ هـدى          (؛هدایت و نشان دادن راه سعادت نازل شده است        
ـ                 بنابر .)2/رهبق()لِلْمتَّقِین  ۀاین هر چه به قرآن مربوط باشـد بایـد بـه نحـوى بـه جنب

.  نیست ا کلى مستثن  ةاسلوب و سبک بیان قرآن نیز از این قاعد        . هدایتى آن باز گردد   
 زیـرا چـه   ؛نباید انتظار داشته باشیم که هر سوره الزاماً فقط داراى یک غرض باشـد  

جود موضوعات مختلف در ابواب  هدایتگرى در یک سوره وۀ ایفاى وظیفۀبسا الزم
 دیگر با طرح یک موضوع و اکتفا نمودن بـه آن   ةپراکنده و متفاوت باشد و در سور      
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خالصه قرآن بیش از آنکـه بـه پـرورش موضـوعات و     . هدایت قرآنى حاصل گردد 
هـا و تأثیرگـذارى بـر         به ساختن انسان   ،شاخ و برگ دادن به آنها توجه داشته باشد        

هـا آنچـه در    گرایانه به سوره   اما در نگرش جامع   . دهد  میت می فکر و روح آدمى اه    
 سامان یافتن آیات حول یک غرض و موضـوع واحـد    ، اول اهمیت قرار دارد    ۀدرج

  .دارد دوم قرار ۀاست و هدایتگرى قرآن در درج
 مطالب و کتب علمى است که در هر فصلى   ة ویژ ،موضوع محورى و هدفمندى   

 قبـل مطـرح کننـد و از تـداخل مطالـب و جـسته و       باید مطلبى را متفاوت با فصل   
 خطابات ارشادى این است که از هـر درى         ةاما قاعد . گریخته سخن گفتن بپرهیزند   

سخنى بگوید تا مخاطب را تحت تأثیر قرار داده و او را به انجام اعمال نیک ترغیب 
 نـه کتـاب علمـى    ،کند و در یک کالم قرآن کتاب هدایت و مخاطب محـور اسـت         

 .ع محورموضو
  

 نقد و بررسى
 هـدایتگرى و قدسـى قـرآن را    ۀ صیانت از جنبۀدر پاسخ به این شبهه که دغدغ      

 ،هاى بشرى هراسناك است ها و خصلت داشته و از فرو غلتیدن قرآن به وادى روش
 :باید به چند نکته اشاره نمود

 این است   ،آنچه با سبک قرآن و روش منحصر به فرد آن در تعارض است            : اوالً
هاى بشرى خود را موظف دانسته که در ضمن          که بگوییم قرآن کریم به مانند کتاب      

هر سوره صرفاً به گفتگو راجع به موضوعى واحد بپردازد و آن موضوع را به طـور          
کامل در آن سوره به بحث بگذارد و دیگر راجع به آن موضوع و ابعاد مختلـف آن                

سخنى به میان آورد و هر موضوعى را  ها نه بحثى را مطرح کند و نه           در سایر سوره  
 ، توحیـد ة مثالً یک سوره فقط دربار؛به طور جامع و مانع در یک سوره بررسى کند      

بدون شک چنین تصورى از قرآن نادرست بـوده و  . ... یک سوره مختص به معاد و   
 خطـایى را بـر قـرآن    ۀها نیز هرگز در صدد آن نیست که چنین اندیش     ساختار سوره 
 . کندکریم تحمیل
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سرایى  گویى و کشکول اقتضاى خطابات ارشادى و روش هدایتى، پراکنده   : ثانیاً
کردن اوقات فراغت و سرگرمى مناسب است  ست، زیرا چنین روشى تنها براى پر      نی

رساند، تأثیر خاصى را نیز   مشخصى نمیۀو از آنجا که در نهایت مخاطب را به نتیج 
 منظور هدایت و ارشاد سخنى را بـر زبـان     دنبال نخواهد داشت و اگر گوینده به      ه  ب

 ،آنچه مناسـب خطابـات ارشـادى اسـت        .  به هدف خود نخواهد رسید     ،رانده باشد 
ایجاد تنوع متناسب و منسجم در جهت حفظ شادابى کـالم و پراکنـدن گوهرهـاى              

زبردست و موفق در هر جلـسه فقـط   خطیبان . وعظ و نصیحت در البالى آن است  
گویند و با مهارت تمام از آیات، روایات،  ـ سخن می  ثالً تقوام   یک موضوع ـةباردر

ها و حکایات و حتى مزاح و طنـز در البـالى کـالم              اشعار، سخنان بزرگان، داستان   
قرآن نیز کـه  . گیرند تا گام به گام شنونده را به مقصود اصلى رهنمون شوند بهره می 

 ةبه عنوان مثال سور. ستکتابى ارشادى و هدایتى است از همین روش سود جسته ا
 ة ناکامى مخالفان پیامبر و پاسخ به تهمت جنون است، دربارةبارکه در» القلم «ۀمبارک

، سـازش نکـردن     9موضوعات مختلفى از جمله ارج و منزلت قلم، اخالق پیامبر         
داران ثروتمنـد، عـدم    پیامبر با مشرکان، خصوصیات اخالقى مشرکین، داسـتان بـاغ   

 ایان دروغـین، داسـتان حـضرت یـونس،     ها و خد    ، ناتوانى بت  تساوى مؤمن و کافر   
 ایـن موضـوعات در یـک ارتبـاط          ۀ امـا همـ    ،گوید  سخن می ...  چشم زخم و   ۀمسئل

گرایانه به یک غرض واحد مرتبط شده و با انـسجام و همـاهنگى        منطقى و هدایت  
 .اند کامل هدف اصلى سوره را که بیان پیروزى حق بر باطل است به نمایش گذارده      

ها بـدون اینکـه قـرآن کـریم را از سـبک و اسـلوب         ساختار سوره ۀاز این رو نظری   
 هدایتى آن را تضعیف کند، گـام مهمـى بـراى فهـم      ۀاش خارج سازد و یا جنب      ویژه

آسـاى   دارد و انـسجام درونـى و معجـزه    مقاصد قرآن و ترسیم اهـداف آن بـر مـی      
  .دهد ها را نشان می سوره
 

 ها  سورهاختالف در تعیین غرض. 4
 تـالش بـسیارى بـراى    ،گرایش دارند» ها هدفمندى سوره «ۀمفسرانى که به نظری  

 هدف اساسى ،اند تا پیش از تفسیر سوره    یابى به غرض اصلى هر سوره نموده       دست
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اما هر یک از آنان به تناسب دقت علمـى  . و محورهاى فرعى آن را مشخص نمایند     
رو چه بسا براى یک   از این.اند یافته  دستج متفاوتىیکار برده به نتاه هاى ب و روش

هـا و   کثرت اختالف در تعیین اهداف سـوره . سوره اغراض متفاوتى ذکر شده است    
پژوهـان در   هاى مفسران موجب شـده اسـت کـه گروهـى از قـرآن      تشتت استدالل 

در فراسوى آیات یک سوره تردید کرده و اغـراض  » وجود غرضى واحد و حقیقى   «
راسـتى  ه  مفسران بدانند و چنین استدالل کنند که اگر ب ۀوق و سلیق  سورها را تابع ذ   

 بایـد ایـن هـدف بـراى همگـان      ،هر سوره داراى یک غرض و هدف مشخص بود     
که حتـى مفـسرین نیـز در تـشخیص آن بـه        در حالى،روشن و قابل تشخیص باشد  

 . اند اند و براى یافتن غرض سوره خود را به تکلف و مشقت انداخته اختالف افتاده
.  شش نظر متفـاوت ایـراد شـده اسـت          »الملک«ة   غرض اصلى سور   ةمثالً دربار 

 /19، ییطباطبـا (. نـد دا  مـی »  الهى ۀاثبات ربوبیت تام  «تفسیر المیزان غرض سوره را      
هاى الهى در این سـوره، غـرض       برخى از مفسران با توجه به شمارش نعمت        )364

فـى ظـالل   «تفاسیرى چـون  . اند ستهدان» بیان خالقیت و حاکمیت الهى   «اصلى آن را    
 و  )29/5،الزحیلـى، وهبـۀ، التفـسیر     ( »التفسیر المنیر «،  )6/3629سید قطب،   (» القرآن

  .اند این رأى را برگزیده) 312 /24مکارم شیرازى، (» تفسیر نمونه«
التفـسیر   «،)7 /23فـضل اللّـه،  (» مِن وحى القـرآن «از سوى دیگر تفاسیرى چون     

 غـرض   )7 /48رسـتگار جویبـارى،   (» تفسیر البـصائر  « و   )3142 /4ل،الجما(» الفرید
 ملک را بیان مبانى توحیدى، اعم از ربوبیت و حاکمیت دانسته          ة سور یی و نها  ییغا

پرورش حالت خشیت نسبت به خداونـد، غرضـى   . اند و دو نظر قبلى را جمع کرده 
نظـم  « و )16/128مدرسـى،  (» من هدى القرآن«است که از سوى تفاسیرى همچون  

 » العرفـان ةصـفو «تفـسیر   .  براى این سوره ارائه شده است      )20/216،البقاعى(» الدرر
 )8 /6مـودودى، (» تفسیر التفهیم« و ،»بیان راه سعادت و نیکبختى    «)596 /6خالدى،(
 .اند را هدف اصلى سوره نامیده» ییبیان تعالیم اسالمى و غفلت زدا«

یلى تمسک جسته است کـه چـه       هر یک از مفسران براى اثبات نظر خود به دال         
ل مفسر دیگرى که با او هم عقیده است نیز تفاوت داشـته باشـد و ایـن               یبسا با دال  
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پژوهـان   همه اختالف در یافتن موضوع یک سوره زنگ خطر را براى برخى از قرآن 
  . دارد به صدا در آورده آنها را در پذیرش اصل نظریه به تردید وا می

 
 نقد و بررسى

 : اساسى باید توجه نمودۀ این اشکال به چند نکتدر پاسخ به
پژوهشگرانى که اختالف مفسران را دلیلى بر تردیدآمیز و غیـر قابـل اعتمـاد              . 1

اند که این اخـتالف نـه         فراموش نموده  یی گو ،دانند   هدفمندى سوره می   ۀبودن نظری 
لغوى تا  بلکه در بسیارى از مباحث تفسیرى از معناى ،ها تنها در یافتن غرض سوره    

شأن نزول و تفسیر تک تک آیات نیـز وجـود دارد و اگـر قـرار باشـد از اخـتالف           
 بایـد  ،مفسران هراسناك شده و در علمى بودن یا صحیح بودن برداشتى شک کنـیم            

باره دست از کتب تفسیر شـسته و آنهـا را      در اصل تفسیر قرآن شک کرده و به یک        
رویم و هر جـا اخـتالف بـاال گرفـت در          گاه به سراغ سایر علوم ب       آن ،کنار بگذاریم 

رسد بـدین ترتیـب    نظر میه ب. اصالت آن علم شک کرده و از آن نیز دست برداریم      
چیزى از فقه و اصول و فلسفه و منطق و سایر علوم انسانى و حتـى تجربـى بـاقى          

 . نماند
ینـد کـشف هـدف سـوره بـا کمـک       آفر. ها کشف کردنى است     اهداف سوره . 2

سـاختار هندسـی   (ه اسـت،  بیان شـد   مربوطه   هاي  کتابدر   که   ییاه  ابزارها و روش  
. شـود  تر می تر و علمى تدریج آسان ه   ب ،)گر، فصل سوم   هاي قرآن، محمد خامه     سوره

 از اي البته هیچ شکى نیست که این علم نیز همچون سایر علوم تا رسیدن به مرحله              
 اما این . زیادى داردۀل فاص،ج روشن و غیر قابل خدشه برسدیبلوغ و کمال که به نتا

 اصـلى  ۀ زیـرا پـشتوان  ؛بدان معنا نیست که این نظریه از پایه و اساس متزلزل اسـت     
 نه اهدافى که مفسران در ابتداى ،هاى عقلى و نقلى مطرح شده است  استدالله،نظری

 اي یافتن مصادیق نظریـه لطمـه   رو اختالف مفسران در از این. اند هر سوره ذکر کرده 
  . آورد  وارد نمیبه اصل آن
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 :فقدان اشاراتى از معصومین. 5
هـا را در       هدفمندى سـوره   ۀ حجیت نظری  ،گرایانه به سوره   مخالفان نگرش جامع  

گونـه کـه      آن گوینـد    آنـان مـی    .دانند  می:و ائمه 9یافتن اشاراتى از پیامبر   گرو  
 شـناخت هـدف هـر    ،انـد  طرفداران این نظریه از اهمیت و ضرورت آن سخن گفته     

چنان که هر تفسیرى بدون   آن ،از اصول و مبانى اساسى فهم قرآن خواهد بود        سوره  
به اقتضاى اهمیـت اصـل یـاد شـده     . بار و ناصواب است توجه به هدف سوره زیان    

کرد و نیز براى تعلیم  بایست آیات و روایاتى به صراحت اهمیت آن را بازگو می         می
مـین صـورت تفـسیر    بـه ه : نیـز توسـط معـصومین   ها و آموزش برخى از سوره 

در حالى کـه هـیچ   . کرد  عالوه قرآن نیز به روشنى این روش را تأکید می         ه  ب. شد  می
  )104/حسینى، على اکبر،(. باره در قرآن و روایات نیست صریحى در اینت

 
 نقد و بررسى

 اهمیـت و جایگـاه   ةرسد که در اشکال مـذکور دربـار   نظر میه  قبل از هر چیز ب    
 زیـرا بـا آنکـه    ، شده اسـت ییگو ن اندکى اغراق و مبالغه    در تفسیر آ  » هدف سوره «

 امـا  ، در یافتن نکات جدیـد و بـدیع از آیـات دارد    ییکشف هدف سوره تأثیر بسزا    
اما در پاسخ به ایـن  . چنین نیست که بدون آن هرگونه برداشتى زیانبار و خطا باشد        

 احکـام  ۀهمـ  اول اینکه آیـا در حجیـت   ؛ اساسى توجه نمود   ۀاشکال باید به دو نکت    
ضـرورى اسـت؟   7هاى فقهى و اصول علمى وجود نص از معصوم  روش ،شرعى

 ،شـود   بیان می ... شناسى اسالمى، مدیریت اسالمى و     آیا تمام آنچه که به عنوان روان      
ـ ، احکام شرعىۀتر آیا صدور هم مستند به آیه یا روایتى صریح است؟ از آن مهم         ه  ب

ى، کـودك آزمایـشگاهى، تغییـر       خصوص مسائل مستحدثه همچـون بیمـه، سـرقفل        
 ةمنوط به یافتن روایات یا آیاتى است که به روشـنى و وضـوح دربـار       ... جنسیت و 

آنها سخن گفته باشند؟ آیا اهمیت بسیارى از احکام شرعى که به علت فقدان نص،          
ـ           ،دچار اختالف در فتوا شده است       هدفمنـدى  ۀ از پـذیرش یـا عـدم پـذیرش نظری

 تر نیست؟  ها مهم سوره
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 در صـورت فقـدان      ،تا آنجا که از قواعد اصولى و روش استنباط آگاهى داریـم           
 ة اگر آن دیدگاه بـا اصـول پذیرفتـه شـد           ، علمى ۀنصى در مخالفت با حکم یا نظری      

 گردن نهادن به آن و عمل کردن بـر طبـق آن مـشکل             ،عقلى و دینى هماهنگ باشد    
 . شرعى یا علمى نخواهد داشت

 برخـى از شـواهد قرآنـى و    ،ل موافقان نظریـه  ی دال عالوه در بخش مربوط به    ه  ب
حدیثى را کـه حـاکى از صـحت ایـن نظریـه از دیـدگاه آیـات و روایـات داشـت               

بـراى تمـسک بـه      :رسد براى اثبات رضایت معصومین      برشمردیم که به نظر می    
 .ساختار و اهداف سوره در تفسیر کفایت کند

  
 گفتارى بودن سبک قرآن. 6

 ، علوم قرآنى راه پیدا کـرده اسـت        هاي  باکتدر  تازگى به   یکى از مباحثى که به      
 گفتارى تلقى کردن زبان قرآن آن ۀالزم.  گفتارى یا نوشتارى بودن قرآن است    ۀمسئل

بر . است که باید برخى از اطالعات متعلق به متن قرآن را خارج از الفاظ آن دانست
ا مجمـل یـا مـشکل       این اساس بسا غفلت از این اطالعات بسیارى از آیات قرآن ر           

 از آیـات را     اي  نماید یا معنایى را خالف مراد الهى بـه ذهـن متبـادر سـازد و پـاره                 
 .ض نشان دهدنامتناسب و حتى متعار

اما بنابراین که زبان قرآن نوشتارى محسوب شود، در فهم آیات مشکل و مجمل  
طالعـات   از آیات الزم نیست به ا      اي  و نامتناسب و نیز در رفع تعارض ظاهرى پاره        

 قرائن الزم براى فهم صحیح قرآن در متن ۀ زیرا هم  ؛جانبى و فراسیاقى مراجعه کرد    
آمده است و قرآن در داللت بر مقاصدش مستقل است و به هیچ چیـزى خـارج از               

پژوهان معاصر معتقدنـد کـه       برخى از قرآن  .  ندارد  وابستگى ،افاده مراد در  متن خود   
از قرائن فهم قرآن خارج از متن آن قرار دارد  یعنى بخشى ؛زبان قرآن گفتارى است  

و نیز خود آن حضرت امى بودند و 9و این بدان جهت است که قوم پیامبر اسالم   
 اصل قرآن نیز به صورت کتابى از پیش نوشته     .با کتاب و نوشتار سر و کار نداشتند       

 الخـط  در اثر عدم رواج خط و نوشتار در آن عصر، رسـم        . بر آن حضرت نازل نشد    
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اي از مـوارد تحـت تـأثیر زبـان            در پـاره   ،مصحفى هم که توسط صحابه نوشته شد      
  .گفتارى واقع گردید

یکى از پیامدهاى گفتارى بودن قرآن سبک گسیخته و تنوع مضامین هـر سـوره          
ـ      زیرا در این صورت قرآن یک نوشتار نیست تا سـوره   ؛است  ۀهـاى آن نیـز بـه مثاب

 بلکه قـرآن بـه    ،ى اختصاص داشته باشند   ابواب یک کتاب هر یک به موضوع خاص       
 یک گفتار و خطبه است که مـضامین متنـوعى را در بـر دارد و همچنـان کـه            ۀمنزل

ارتباط سـخن بگویـد و        موضوعات مختلف و بى    ةخطیب جمعه ممکن است دربار    
 قرآن نیز که به سبک گفتارى تنظیم ،کند هیچ کس نیز او را به این خاطر مذمت نمی 

گوید و از این جهت هیچ عیبى بر آن   موضوعات متنوع سخن میةر دربا،شده است
هـا بـه    اساس این نظریه آیـاتِ سـوره   بر.  سبک گفتارى آن استۀ بلکه الزم ،نیست

 نه به اقتضاى قبل یا بعد که از آن به سیاق ،شدند اقتضاى اسباب نزول خود نازل می
انـد    واحد نزول قرار گرفته از این رو بسا آیاتى که حتى در یک .شود  آیات تعبیر می  

 بلکه صرفاً   ،اند و هیچ گونه ارتباط و تناسب قابل قبولى با صدر و ذیل خود نداشته             
 .زول مرتبط و متناسب باشندبه شأن و موقعیت ن

 بلکـه   ،هـاى قـرآن کتـابى و نوشـتارى نیـست            خالصه آنکه زبان و سبک سوره     
. ین متنوعى را در بر دارد      و گفتارى است، به همین جهت هر سوره مضام         اي  خطابه

 )21ـ36/نکونام، (
  

 نقد و بررسى
ـ با توجه به قـرائن و دال :  اول؛اشکال ذکر شده بر دو مبنا استوار است        ل گفتـه  ی

ـ : دوم. شده زبان قرآن گفتارى است نه نوشتارى        گفتـارى بـودن قـرآن تنـوع       ۀالزم
 . داما هر دو مبنا مخدوش هستن. مضامین و تعدد غرض در هر سوره است

 اول گفتارى بودن زبان قرآن است که در نقد آن باید به چند نکته توجـه               ۀمسئل
 :نمود

انـد    که براى تمایز زبان گفتارى و نوشتارى ذکر کـرده     ییها  نخست آنکه ویژگى  
کار بـردن  ه از جمله ب . شود و اختصاص به هیچ یک ندارد        در هر دو زبان یافت می     
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 ایـن  .هاى زبانى مانند تعجب، تحقیر و تعظیم     جمالت معترضه یا استفاده از کارکرد     
ـ          مـثالً گـاه   ؛رود کـار مـی  ه امور در سبک نوشتارى خصوصاً متون ادبى بـه وفـور ب

کند یا داستان را با نقل قول از خودش شـروع             ضمیرها را به اول شخص تبدیل می      
 . کند و در تمام این موارد زبان، زبان نوشتارى است می

 گفتارى تلقى کردن زبان قرآن آن است که باید برخـى          ۀنویسنده ادعا کرده الزم   
در این مورد . از اطالعات متعلق به قرآن را از خارج متن کتاب الهى به دست آوریم

 باز هم تمام قرائن از متن قابـل  ،یم حتى اگر زبان قرآن را نوشتارى بدانیم       یباید بگو 
تألیفـات وجـود دارد کـه    هـا و   طور که این امر در سایر کتاب همان. استفاده نیست 

ایـازى، محمـد   (. برخى از اطالعات متعلق به متن باید خارج از الفاظ گرفتـه شـود      
 )4/194،على
اند نیز همگى مخدوش و    عالوه دالیلى که براى گفتارى بودن قرآن ذکر کرده        ه  ب

مثالً بین اُمى بودن پیامبر و قومش با گفتارى بـودن قـرآن هـیچ               . غیر قابل اعتمادند  
توان گفت چون خواندن و کتابت رواج نداشته است و پیـامبر    مى نیست و نمی   تالز

.  پس باید زبان قـرآن گفتـارى باشـد        ،الزم بوده است که بسان قومش سخن بگوید       
 )4/ابراهیم()وما أَرسلْنَا مِنْ رسولٍ إِال بِلِسانِ قَومِهِ لِیبیِّنَ لَهم        (ۀ شریف ۀزیرا به اقتضاى آی   

ـ  .  نه خود وحى   ، به لسان قوم مطرح است     ،وینتفسیر و تد    ۀبه همین جهت اگر ارائ
 امى بودن پیامبر و قـومش       ۀلئ مس ،گشت  کتاب و تدوین آن به شخص پیامبر باز می        

 اما چون قرآن وحى و القاى کـالم الهـى           ،در گفتارى بودن قرآن تأثیر قطعى داشت      
 )197 /همان،(. دتوان امى بودن را دلیل بر گفتارى بودن فرض کر  نمی،است

همچنین نبودن رسم الخـط هماهنـگ و فراگیـر در قـرآن ناشـى از بـساطت و                   
به همین دلیـل  .  نه ناشى از گفتارى بودن قرآن    ، العرب بوده  ةنوباوگى خط در جزیر   

 کوتاهى خط عربى از سبک آرامى به      ۀ العرب در فاصل   ةبا رشد فرهنگى مردم جزیر    
 )198 /،همان(. و این تحوالت ادامه یافتکوفى و از کوفى به نسخ تغییر یافت 

 به دنبال دارد که پذیرش      ییاز سوى دیگر گفتارى بودن زبان قرآن تالى فاسدها        
دهـد یـا     مثالً حجیت ظواهر قرآن را مورد تردیـد قـرار مـی           ؛کند  تر می  آن را مشکل  

 خواهـد  یییت پیام قرآن در ظرف شرایط خاص تاریخى و جغرافیـا  دموجب محدو 
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 گفتارى بودن زبان قرآن هم از جهـت مفهـوم و هـم از جهـت                 ۀاین نظری بنابر. شد
ل و قرائنـى نیـز بـر خـالف آن     یـ  عالوه بر آنکـه دال ،ل نااستوار و متزلزل است یدال

 .وجود دارد
هاست که   دوم تالزم بین گفتارى بودن زبان قرآن و تعدد غرض در سوره       ۀمسئل

 :در این رابطه نیز باید گفت
 نوشتارى بودن قرآن است و نه متضاد با ۀت غرض نه الزم   تناسب آیات و وحد   

بلکه ممکن است یک سخنران در گفتـار خـود فقـط حـول یـک      . گفتارى بودن آن  
 .گوید به ایـن موضـوع مـرتبط نمایـد      مطالبى را که میۀموضوع سخن بگوید و هم   

رتباط  تحریر در آید باز هم توقع تناسب و پیوند و ا           ۀبنابراین اگر سخنان او به رشت     
 .  استییمیان مطالب این کتاب توقع بجا

 قـرائن حالیـه و   ۀدر نظـر گـرفتن همـ   به رغم از سوى دیگر در یک نوشتار نیز   
 باز هم ممکن است تعـدد مـضامین و تنـوع غـرض     ،مقالیه و گنجاندن آنها در متن     

هـا بـا ایـن سـبک مواجـه        هـا و یـا داسـتان         در کشکول   چنانچه ،وجود داشته باشد  
توان    در هر حال نمی    ،بنابراین چه گفتارى بودن قرآن ثابت بشود یا نشود        . شویم  می

هـا بـر     بلکه هدفمندى سوره،ها سود جست  از آن براى اثبات تنوع غرض در سوره       
 .ـ استوار است که پیش از این ذکر شد ل خاص خودش ـیمبانى و دال

  
  :ها پی نوشت

آن، و وجود موضوعات   اقتضاى ساختار و اسلوب ظاهرى قر     : اند مثالً گفته  . 1
عدول از ایـن امـر بـدیهى و تأکیـد بـر      . هاى آن است هاى متعدد در سوره و غرض 
، سید على اکبر، نقد     یحسین. (مرهون برهانى قاطع است   » وحدت موضوعى «وجود  

 ).80هاى قرآن، پایان نامه، ص  نظریه وحدت موضوعى سوره
 میان »ر له بابوهم سفضرب بین« رعد بر این معنا داللت دارد ة سور13 ۀآی .2

حائط : السور: 279، ص 7 العین، ج ؛اى است آنها دیوارى زده شود که آن را دروازه
، 4 السور عندالعرب حائط المدینه و هور اشرف الحیطان، ج ; لسان العرب;المدینه

 .386ص 
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ها سـخنان فراوانـى گفتـه شـده           سوره ۀهاى تجزی   فوائد و حکمت   ةدربار . 3
آسان کردن کار بر مردم و تشویق آنان به یادگرفتن و حفظ کردن      است از آن جمله     

صیانت و حفاظت قـرآن از تحریـف،        ) 580، ص   4محمود رامیار، تاریخ قرآن، ج      (
جوان آراسته، حسین، درسنامه (ها  ترین سوره مانند ناپذیرى حتى نسبت به کوچک

 ).علوم قرآنى
الـشیخ  . » علّمـه  خیارکم من تعلـم القـرآن و      «: قال9ان النبى 7عن على  . 4

 .5 هـ، ص 1400 بیروت، ، مؤسسۀ االعلمى للمطبوعات،1الصدوق، االمالى، ج 

الکرسى مرة صـرف اهللا عنـه الـف مکـروه مـن         من قرء آیۀ  «: عن ابى عبداهللا   . 5
، المکتبـۀ   1السلمى السمرقندى، محمد بن یعقـوب، تفـسیر العیاشـى، ج            . »مکاره الدنیا 

 .136ق، ص . هـ1380، تهران، العلمیۀ االسالمیه

اعـاذه اهللا مِـن الفـضیحۀ یـوم         ) سوره تکویر (من قرأها   «: 9قال رسول اهللا   . 6
الشیخ الصدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمـال، منـشورات الرضـى، مطبعـۀ              . »القیامه

  .121 هـ، ص 1364، قم، امیر
قال أبو عبد اهللا محمد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی رضی اهللا عنه فی کتابه فی      .7

تفسیر القرآن حدثنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة قال حدثنا أحمد بن یوسـف بـن         
یعقوب الجعفی عن إسماعیل بن مهران عن الحسن بن علی بن أبی حمزة عن أبیه عـن                  

یقـول إن اهللا    8ا عبد اهللا جعفر بـن محمـد الـصادق         إسماعیل بن جابر قال سمعت أب     
ء فال نبی بعده و أنزل علیـه کتابـا فخـتم بـه           تبارك و تعالى بعث محمدا فختم به األنبیا       

الکتب فال کتاب بعده أحل فیه حالال و حرم حراما فحاللـه حـالل إلـى یـوم القیامـۀ و        
 9حرامه حرام إلى یوم القیامۀ فیه شرعکم و خبر من قبلکم و بعـدکم و جعلـه النبـی        

 عدلوا عنهم ثم علما باقیا فی أوصیائه فترکهم الناس و هم الشهداء على أهل کل زمان و            
قتلوهم و اتبعوا غیرهم و أخلصوا لهم الطاعۀ حتى عاندوا من أظهر والیـۀ والة األمـر و           

 )فَنَسوا حظا مِما ذُکِّرُوا بِهِ و ال تَزالُ تَطَّلِع على خائِنَۀ مِنْهم(طلب علومهم قال اهللا سبحانه  
 و هم یظنون أنـه الناسـخ و        و ذلک أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض و احتجوا بالمنسوخ         
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احتجوا بالمتشابه و هم یرون أنه المحکم و احتجوا بالخاص و هم یقدرون أنـه العـام و                  
احتجوا بأول اآلیۀ و ترکوا السبب فی تأویلها و لم ینظروا إلى ما یفتح الکالم و إلى مـا                 

عن أهله 4:  ص 90: یختمه و لم یعرفوا موارده و مصادره إذ لم یأخذوه بحاراألنوار ج          
و اعلموا رحمکم اهللا أنه من لم یعرف من کتاب اهللا عز و جـل الناسـخ                 . فضلوا و أضلوا  

من المنسوخ و الخاص من العام و المحکم من المتشابه و الرخص من العزائم و المکی و  
المدنی و أسباب التنزیل و المبهم من القرآن فی ألفاظه المنقطعۀ و المؤلفۀ و ما فیـه مـن            

اء و القدر و التقدیم و التأخیر و المبین و العمیق و الظاهر و الباطن و االبتداء و       علم القض 
االنتهاء و السؤال و الجواب و القطع و الوصل و المستثنى منه و الجاري فیه و الصفۀ لمـا   
قبل مما یدل على ما بعد و المؤکد منه و المفصل و عزائمه و رخصه و مواضع فرائضه و            

الله و حرامه الذي هلک فیه الملحـدون و الموصـول مـن األلفـاظ و     أحکامه و معنى ح  
المحمول على ما قبله و على ما بعده فلیس بعالم بالقرآن و ال هو من أهلـه و متـى مـا                
ادعى معرفۀ هذه األقسام مدع بغیر دلیل فهو کـاذب مرتـاب مفتـر علـى اهللا الکـذب و                    

  . )یر و بِئْس الْمصِو مأْواه جهنَّم(رسوله 
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