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  پیش گفتار
این کتـاب آسـمانی بـه       بازرترین معجزات   یکی از    ،قرآنتبیین   و روش    اسلوب

  اساسـاً . حـائز اهمیـت اسـت    وحیـانی  حقایق  فهم در ، که توجه به آن    آیدشمار می 
کاوش .  قرآن است  روشوابسته به شناخت    چیز   هر وصول به معارف الهى بیش از     

اي  قـرآن، نظریـه  روش در زمینـۀ هایی در این عرصه و تالش براي پاسخ به پرسش   
اي اسـت  نظریـه » هـاي قـرآن   وحدت موضـوعی سـوره    «. بدیع را پدید آورده است    

  . اندپژوهان معاصر مطرح کرده قرآن، که برخی قرآنروش پیرامون نوظهور
 زیـرا  ر خواهـد داشـت؛    تفسی کننده در  نظریه، نقشى تعیین  این  یا اثبات    ابطال و 

مطـرح   را ىأبـه ر   تفـسیر  ۀ سـقوط بـه ورطـ       نگرانىِ ،ریه این نظ  انموافق  و انمخالف
غلتیـدن در گـرداب تفـسیر بـه رأى را از آفـات ایـن           خوف فرو  مخالفان، .اند کرده

حضور در ساحت تفسیر را پیش از کشف    که موافقان نیز     ، در حالی  دانندفرضیه مى 
  . نندک و خطر تفسیر به رأي را گوشزد میدانند میبار  زیان سوره،غرض اصلى

 ممکن نیست؛ مفسر ناگزیر اسـت     مخالفان موافقان و  رأي    جمع میان  از آنجا که  
  .  صحت و یا نادرستی این نظریه داوري کند، دربارةپیش از ورود به تفسیر

  : هاي زیر است در حقیقت پاسخی مثبت به پرسش»وحدت موضوعی« نظریۀ
و  ســستگىهـاى قــرآن بـه رغـم گ   هـر یــک از سـوره  تمــامی آیـات  آیـا میـان   

 وضوعیمبر محور مفهومى حاکم است و تمام آیات،   پیوند،ظاهرىهاي  ناپیوستگی
  ؟اندیافتهو تنظیم خاص و غرضى واحد، ترتیب 
اعجـاز بالغـی قـرآن      ناپـذیر   اجتنـاب  الزمۀ ،ها سوره آیا پذیرش وحدت غرض   

   باز گوید؟ که گوینده، غرضى واحد راآن است  سخن بلیغ ۀم یعنى الز؟است
  یابد؟ ا سخن حکیمانه تنها با وحدت موضوعی سخن معنا میآی

توان اثبات کرد   می غرض، آیا     وحدت کالم و وحدتِ    تِزمپذیرش مال با فرض   
 واحـد را دنبـال    و غرضـی   موضـوع  از ایـن رو   هر سوره، کالمى واحد است و       که  

   کند؟ یم
ـ  هایى از این دست و نیز تالش براى راه     پرسش سترى یابى به پاسخى صـحیح، ب
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   . قرآن فراهم آورده استروش ة در حوزنومناسب براى پژوهشى 
هـاى قـرآن را    در هر یـک از سـوره  اى تالش براى وصول به غرضى واحد    عده

ـ     آمیز و رنجى بیهوده دانسته     تحمیلى تکلف  ،اساسباورى بى   دالیـل و    ۀاند و بـا ارائ
هـاى    ویژگـى هـا را از  شواهدى، ناپیوستگى و گسستگى موضوعى در حریم سـوره        

شمولى و جاودانگى قرآن دانند و راز جهانمىآن هاى اعجاز متعالى قرآن و از جلوه
 .کننـد ى جـستجو مـى  روشـ  چنـین  ة برمحتواى ژرف و بدیع آن، در حـوز      را افزون 

هـاى رایـجِ تألیفـات بـشرى را     و تالش براى تطبیق قرآن بـا شـیوه   ) 14 /حجازى،(
موضـوعی   گروهى نیز وحدت    .دانندمین قرآن   تالشى نافرجام و به معناى تنزل شأ      

از  حکمت، بالغت و اعجاز قـرآن، بلکـه          الزمۀها را    سوره  هر یک از   و یکپارچگى 
پیش و  ) 121/،  المدخل الى القرآن الکریم   از،  در( .شمارندبرترین تجلیات اعجاز مى   
 و داننـد حتى ناممکن مى و   ورآهر سوره، تفسیر را زیان    در  از کشف موضوع اصلى     

گرچـه  . انجامـد به تفسیر بـه رأي مـی      توجهی به غرض اصلی،      که بی  بر این باورند  
 انـد آیـات سـخن گفتـه     تناسـب    از پیوسـتگى و      پیشین نیـز  پژوهان و مفسران     قرآن

تناسب و پیوسـتگی را در سراسـر     » وحدت موضوعى « ۀ اما نظری  ؛)29-34/همامى،(
ایـن  1.کنـد  ت جـستجو مـی  ی آیـا  تمامدریک سوره و با محوریت موضوعی واحد،  

معرفـت،   (گـذرد  به رغم عمر کوتاه خود که بیش از نیم قرن از آغاز آن نمـى  نظریه  
 را هـایی بحـث  مباحـث علـوم قرآنـى        ةدر حوز ) 2/ گر، ؛ محمد خامه  406/ التمهید،

  .  استبرانگیخته
 تحقیقـات قرآنـى   ةهاى اخیر، فصلى نوین در حـوز      پژوهان معاصر در سال   قرآن

بـه فهرسـت و     را  » هـاى قـرآن کـریم      وحدت موضوعى سوره  «حث از   گشودند و ب  
اى در ایـن عرصـه      تحقیقات گـسترده  کنون    تا .افزودندعناوین مباحث علوم قرآنى     

 تمام قـرآن را مطـرح       ۀ پیوست ةاى نیز گامى فراتر نهاده، چهر     عده. ه است انجام گرفت 
ار و  پرکـ ة سـوى نویـسند  ـ از انگیز استعا ـ که واقعاً جدید و تأمل این اد.  کردند

ـ  ؛  اجتماعى و سیاسى  ۀمفسر انقالبى و داراى اندیش     وان شـده  یعنى سعید حـوى، عن
 برخی )33/ ایازى،( .دهد پیوستگى تمام قرآن ارائه مىۀوى طرحى را در زمین. است
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را دنبال کردنـد و  » وحدت موضوعى«طور گسترده بحث و بررسى   کسانى که به   از
محمـد محمـود حجـازى در کتـاب         :  عبارتند از  ،اند داده ه ارائ هن در این زمی   اتیتألیف

، شحاته در   »العظیم نبأ«، عبداهللا دراز در کتاب      »ۀیع الموضو ةوالوحدتفسیر الواضح   «
صـبحى صـالح در کتـاب       ،  » و مقاصدها فى القرآن الکـریم      ةراهداف کل سو  «کتاب  

سیر موضوعى سـور    نحو تف «  در کتاب   شیخ احمد غزالى   ،»مباحث فى علوم القرآن   «
 کمال الـدین طـائى   ،»مباحث فى علوم القرآن« مناع القطان در کتاب    ،»القرآن الکریم 

 ،»التفسیر الموضـوعى   مباحث فى « مصطفى مسلم در کتاب      ،»موجز البیان «کتاب   در
االسـاس فـى   «در کتـاب   سـعید حـوى    ،»نظـم قـرآن   «در کتـاب    عبدالعلى بازرگان   

در زاده   عبدالهادى فقهى  ،»التمهید فى علوم القرآن   « بدر کتا استاد معرفت   ،  »التفسیر
  سـید ،» زیبـاى قـرآن  ةچهر« در کتاب عباس همامى ،»پژوهشى در نظم قرآن    «کتاب
سـاختار  «در کتاب گر   محمد خامه،» قرآنۀ پیوست ةچهر«در کتاب   على ایازى    محمد

 . ....و » هاى قرآنهندسى سوره
  :گویدعبداهللا محمود شحاته در این باره مى

هاى قرآن کریم مطالبى یاد دانشمندان پیشین در رابطه با اهداف و مقاصد سوره«
 .را از آن جمله برشمرد) ق. ه871م (توان مجدالدین فیروزآبادى  اند که مى  کرده

» بصائر ذوى التمییز فى لطائف الکتاب العزیز«وى در کتاب ارزشمند خود به نام 
  )27 /حاته،ش(».در این زمینه بحث کرده است

 و مقاصـدها فـى      ةاهـداف کـل سـور     « کتاب خود، با نام      ۀدکتر شحاته در طلیع   
را پذیرفتـه و    » وحـدت موضـوعى   «از تفاسیرى یاد کرده اسـت کـه         » القرآن الکریم 

بـه همـین    . انـد تفسیر خود را با محوریت موضوعى واحـد در هـر سـوره نگاشـته              
 رضـا، محمـد مـصطفى       رشـید   مفسران مشهورى چون محمد عبده، سـید       ،مناسبت

 امـام   مـنهج تفـسیرى  ةوى دربار. بردقطب را نام مى مراغى، محمود شلتوت و سید   
  :نویسدمحمد عبده مى

 عبده که در روش تفسیرى به آن تکیـه داشـت، وحـدت       هگانیکى از اصول نه   «
  )همان( ».هاستموضوعى سوره
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 پژوهانآراى قرآن ووحدت موضوعى 

 ۀپژوهـان در عرصـ    ، آراى قـرآن    این نظریه   دالیل یلىِصپیش از نقد و بررسى تف     
هـاى   سـوره  ارتبـاط  «بـارة پنج قول متمایز در    .شویم وحدت موضوعى را یادآور مى    

 :د از این اقوال عبارتن؛وجود دارد» قرآن کریم
ارتباط حاکم است که در یک مرحلـه نـازل     میان آیاتى وحدتِ غرض و   تنها .1
ندارنـد، فهـم   بـا هـم   اى گونـه رابطـه  اتى که هیچاند و ارتباط مصنوعى میان آی   شده

 )12ـ15/بهشتى، . (انحرافى قرآن را به دنبال خواهد داشت
جـستجوى   ، براى وصول به وحدت موضوعى در قرآن بایـد در           نظریه این بنابر

اى خاص نـازل  به تناسب حادثه   ارتباط و پیوند میان آیاتى بود که در یک مرحله و          
 . اندشده

چـون فـصول مـنظم     قرآن هم.مشتمل بر موضوعات جداگانه است     هر سوره    .2
کـه تـاریخ نـزول قـرآن نـشان       چنانیک کتاب نیست که با هم رابطه داشته باشند،   

بر اساس نیازى یا مناسبت واقعه تدریج و در طول بیست و سه سال، به به  دهد،   می
 ؛308/ مکـارم شـیرازى، قـرآن و آخـرین پیـامبر،          (. نازل شـده اسـت    آیاتی   ،خاص

 )18/ سبحانى،
در  کید بر گفتارى بودن زبان قـرآن و       أت  تقسیم زبان به گفتارى و نوشتارى و       .3

اى از مـوارد و نفـى وحـدت    نهایت انکار اتساق و اتصال سیاقى میان آیات در پاره     
یکــى از .  قــرآن اســتروشهــا، نگــاهى نــوین در ســبک و موضــوعى در ســوره

عریفـى کـه از زبـان گفتـارى ارائـه       خود و بـا ت   ۀپژوهان معاصر در تبیین نظری     قرآن
 قـرآن بـا زبـان گفتـارى،     روشدهد و با بیان دالیـل و شـواهدى بـراى تطبیـق           یم

پژوهان و مفسران را که با اتکـا بـه مـتن، توجیـه        مناسبات طرح شده از سوى قرآن     
 عـدم شـناخت روش و   ۀ چنین مناسباتى را ناصحیح و نشانکند وشود، انکار مى   مى

گونه تالش براى کشف رابطـه و تناسـب آیـات را            داند و هر  قرآن مى صحیح   ةشیو
جعفـر  . (کنـد ثمـر ارزیـابى مـى   نافرجام و بـى    بدون توجه به قراین حالى و مقامى،      
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  )21ـ37/انسانی،هاى علوم  م، پژوهشنکونا
تمام خاورشناسانى که . آن است از هم گسیختگى آیات ، مقتضاى اعجاز قرآن.4

بـراى توجیـه      بر پراکندگى آیات تأکید دارنـد و       ،اند تحقیقاتى داشته   قرآن روش در
دارند که بعضى از آنها به انکار وحـى     گسستگى آیات، دالیل متعارضى را اظهار مى      

 )28/حجتى، . (انجامدمى
تلقـى مستـشرقان    دانـستن    ناصـواب و شـیطانى       ،کودکانهپس از   دکتر حجازى   

 ، وي بـه عقیـدة    .پـردازد  در ایـن بـاره مـی       انمـسلمان به معرفی برخی     ، قرآن ةدربار
 قـرآن را    ،اسـاس نگـاهى سـطحى و ظـاهرى         از روى حسن نیت و بـر      مستشرقان  

گزارشـی از آراي ایـن   وي در کتاب خـود  . انداى پراکنده و گسسته دانسته   مجموعه
 ، فـى القـرآن  ۀالوحدة الموضوعی حجازى،  . (دهد قرآن ارائه می   روش مسلمانان دربارة 

/14( 
 :گویدمى» مجازالقرآن« عزالدین بن عبدالسالم در کتاب شیخ

اساس شرایط و حوادث پراکنده نازل شـده         قرآن در طول بیست و سه سال بر       «
 ،اى ادعـاى ارتبـاط در چنـین مجموعـه         ؛گویـد مى است و احکام مختلف را باز     

 سـید   االتقـان، ترجمـه   سیوطى،  (» .ثمر که به بار نخواهد نشست     تکلفى است بى  
 )342/ 2، ى حائرى قزوینىمهد

  :نویسد تفسیر خود مىۀفرید وجدى در مقدم محمد
هاى نگارش بشرى، حکایت از الهى بودن قـرآن و          تفاوت روش قرآن با سبک    «

بنـدى رایـج، بـه     تألیف قرآن بر اساس تبویـب و فـصل  .آیتى از اعجاز آن است   
الوحـدة  حجـازى،   (» .معناى تنزل آیات الهى به حضیض تألیفـات بـشرى اسـت           

 )14/الموضوعیه فى القرآن، 

 :افزایدسپس با توصیفى شاعرانه مىوي 
هاى تألیفات  کنند، قالب هاى کوچک، اقیانوس را تحمل نمى     گونه که جوى  همان«

 )14/همان، (».تابند یبشرى نیز عظمت کالم الهى را برنم

ر  آیات هۀاست و تجزی» موضوعىوحدت «هاى قرآن داراى  هر یک از سوره.5
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ارتباط با تمامى سوره، بیش از هـر چیـز بـراى      قرآن و تفسیر آیات جدا و بى       ةسور
ایـن   ) د، به نقل از پرفسور عرفان شهی1/438آزار شیرازى، بى( .بار است قرآن زیان 

مانند مرواریدهایى است کـه بـا   آیات قرآن  آن است کهروش قرآن بر   نظریه دربارة 
 )92/ ،خویى. (اند پیوندى به یکدیگر مرتبط شدهۀرشت

پـردازد،  سوره به بررسـى آیـات نمـى       » وحدت موضوعى «کسى که بر اساس     «
ها ها، چوبها، خشتمانند کسى است که کاخ زیبا و شکوهمندى را از راه سنگ

 )2/343االتقان، سیوطى، ؛ 5ـ6/، مدنى(» .هاى آن معرفى نمایدو دستگیره

دبى میان آیـات یـک سـوره را، بـه     عبداهللا دراز، وحدت منطقى و ا     استاد محمد 
خـاص، از شـواهد بـزرگ اعجـاز قـرآن      رغم نزول تدریجى و به مقتضاى حوادث  

 در پهنـاى    درك جزئیات ترسـیم شـده      و نیز محمد مدنى،      )8و7 /،مدنی( .خواند یم
 کـشف و    ، برخـى  )9/همـان،   ( .دانـد سوره را مبتنى بر کشف منظر عام سـوره مـى          

اى فهـم   عـده ؛انـد لهامى الهى و اشراقى آسمانى دانـسته     یابى به این نظریه را ا     دست
داننـد و شـیخ    مـى » وحـدت موضـوعى   «قرآن و تفسیر صائب را در گـروى قبـول           

راهـه  یى بدلیـل و سـخن  الدین ملوى، انکار تناسـب میـان آیـات را ادعـایى بـى              ولى
  .خواند یم

  .این نوشنار تنها به نقد و بررسی قول پنجم پرداخته است
 

 حدت موضوعى  وظریۀخاستگاه ن
بیان شـده   متعددى   از سوي طرفداران این نظریه عواملی        پیدایش این باور  براي  

 بـارة در پاسخگویى بـه مستـشرقان  ، »وحدت موضوعى« بسیاري از طرفداران     است؛
برخى اقبال خویش بـه   .انددانسته این نظریه بهعامل توجه ترین مهم  را، قرآن روش

. داننـد  ناشى از الهامى الهى و اشـراقى آسـمانى مـى          ها را سوره» وحدت موضوعى «
  :گویدشیخ محمد غزالى در این باره مى

بردم که مسلمانان نیازمنـد ایـن روش از           یک احساس درونى پى    همن در سای  «
  ».اندتفسیر قرآن
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  :داردوى اذعان مى
با وجود انس فراوان که با قرآن داشتم و در سن ده سالگى موفق به حفظ قرآن    «

ام از معـانى تقریبـى    خود از قرآن را ناکافى و اندك یافتم، نیز آگاهى هشدم، بهر 
 تفسیر موضوعى القرآن الکریم، ةنحو (».رفتبود و از جمالت تکرارى فراتر نمى

هـاى    على اصغر محمدى با عنوان گامى به سوى تفسیر موضوعى سـوره            هترجم
 )18/قرآن کریم، 

  :نویسدیم گوید و می الهى سخن دکتر حجازى از داللت و راهنماى
 )6/ حجازي،(» .راه یافتیم» وحدت موضوعى «هما با هدایت خداوند به نظری«

  :گویدو در ادامه مى
»       بقـره را  هاز پیروى کردم که وقتى سـور    در این روش از شیخ محمد عبداهللا در 

کرد، آن را به صورت دسته گلِ رنگارنگ، مـنظم و مرتبـى عرضـه               بررسى مى 
را که به اعتقاد من نخستین کتاب تفـسیر         » النبأ العظیم «رد و هرکس کتاب     کمى

 )است» وحدت موضوعى «مقصود حجازى از تفسیر موضوعى، همان        (موضوعى
 ».بـرد مـى  بـه ایـن مطلـب پـى    ، کامـل اسـت بخوانـد   هدر خصوص یـک سـور     

 )17/همان،(

 تفـسیرى   ۀئکه با ارا  » وحدت موضوعى  «ۀاز پیشگامان نظری   برهان الدین بقاعى،  
هـاى  مبتنى بر وحدت و پیوستگى آیـات و حتـى سـوره     » نظم الدرر «گسترده با نام    

 تفـسیر  ۀ در مقدمـ ،سزایى یافته اسـت پژوهان شهرت بقرآن در میان مفسران و قرآن     
 :شودخود یادآور مى

باشـد، آن    کلى که در شناخت مناسبات آیات در تمامى قرآن مفیـد مـى             هقاعد«
سوره در جهت آن سیاق یافتـه اسـت، دقـت کنـى و در        است که در غرضى که      

 نظر نمایى و قُـرب و بعـد مراتـب آن            ،مقدماتى که غرض به آنها نیازمند است      
اگر ایـن را تعقـل      . ... مقدمات را نسبت به مطلوب و غرض اصلى بررسى کنى         

طـور مفـصل     دیگر بـه هنمایى، نظم بین هر آیه با آیات دیگر و هر سوره با سور 
   )2/291االتقان، سیوطی،  ؛18/بقاعى، (».شودىروشن م
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 یابی بـه دستدر گروى    راو کشف تناسب آیات     تنها راه فهم صحیح قرآن      وي  
 .داندمیغرض اصلى هر سوره 

هـا  آمیز میان آیات و سـوره   هاى اغراق  یکه در تبیین مناسبات و پیوستگ     -بقاعى  
  :گوید ییان استعاذه و بسمله مر ارتباط مد -و اعتراض قرار گرفته است مورد انتقاد

شود و به ابتداى آفرینش اشاره اسـت، ولـى         شروع مى  »الف«استعاذه با حرف    «
 ختم »میم«شفوى است آغاز شده و با حرف      که از حروف  » باء«بسمله با حرف    

گرفتـه   شود که اشاره به معاد است، پس استعاذه و بسمله مبدأ و معاد را فرا            مى
 )19ـ1/20، بقاعی(» .است

گونه مناسبات را ناصحیح دانسته و با تأکید بر اجتهادى بودن           استاد معرفت، این  
هاى قرآن را عبث و     هاى قرآن، جستجو براى کشف ارتباط میان سوره       چینش سوره 
دهـد    میهاى قرآن را مورد انتقاد قرار قائالن ارتباط میان سوره   وى  . داندنافرجام مى 

 :نویسد مىو
!  آن را حکمت بالغه الهى دانـسته اسـت         ،»تفسیر نوین « در   محمد تقى شریعتى  «

کـاوت و   ذالدین سـیوطى از معاصـران بقـاعى، بـا آن             آورتر اینکه جالل  شگفت
ـ  تناسـق  «اى به نـام  ـ رساله خود، کار بقاعى را ناپسند خواندهبا آنکه   تیزنظرى 

وانه گونه مطالـب بـدون پـشت       این هنگاشته و در عرض   » الدرر فى تناسب السور   
کـه  را  » توحیـد  «هبا سور » مسد «ه از جمله مناسبت سور    ؛اسراف ورزیده است  

ـ بعد ا : گویـد  دانسته اسـت و مـى  ـ  حرف دال  ز آن واقع شده، در وزن و قافیه 
قل « توحید با هشود و سور ختم مى»فى جیدها حبل من مسد« ه مسد به آی هسور

سـیوطى، تناسـق    ( دال اسـت شود که حرف آخر هر دو آیه آغاز مى»هو اهللا احد  
 ».بـرد گونه تکلّفـات کـه آدمـى از شـنیدن آن رنـج مـى              و از این   )71/الدرر،  

   ) 411/معرفت، علوم قرآنى، (
 در ،االسـالم طبرسـى    امـین ،توجه به این نکته الزم است که مفسر کبیـر شـیعه         

  .تسها و تناسب میان سوره البیان قائل به ارتباط تفسیر مجمع

 :گوید مىها وحدت موضوعی سورهۀ اهمیت نظریبارة در،ن شهیدپروفسور عرفا
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 بیش از هر چیز، بـراى  ،تجزیه آیات قرآن و تفسیر هر یک جداى از تمام سوره «
 )1/38 آزار شیرازى،بى (».قرآن زیان بار است

 دقت در فهم مقاصـد هـر سـوره را          ، االزهر ةاستاد محمد مدنى ریاست دانشکد    
  :گوید و در این باره مىاندد میعانى آیات ن راه براى فهم مبهتری

پـردازد،  سوره به بررسـى آیـات نمـى       » وحدت موضوعى «کسى که بر اساس     «
هـا،   هـا، خـشت    مانند کسى است که کاخ زیبا و شکوهمندى را از طریق سـنگ            

   )5ـ6/مدنى،(» .هاى آن معرفى کندها و دستگیره چوب
اى بـه یکـدیگر    داند که بـا رشـته    ىآیات را مانند مرواریدهایى م     اهللا خویى  آیت

دکتر عبداهللا محمود شحاته، ضمن پافـشارى بـر         )92-93/خویى،  (. اندپیوند خورده 
عبـداهللا دراز نقـل      اى از استاد خود دکتر محمد     اهمیت این روش در تفسیر، خاطره     

  :کندمى
وى در حال تدریس و قبل از آغاز مباحث تفسیرى، چشم بـصیرت و دیـدگان                «

شحاته، اهداف و (» .گشود یها م  ما را فراسوى موضوع و پیام کلى سوره   هاندیش
   )29/هاى قرآن کریم، ترجمه حجتى، مقاصد سوره

دانـست کـه معـانى آن       چون یک کلمـه مـى     بن عربى، ارتباط آیات قرآن را هم      ا
مناسـبات را  ، علـم  »سراج المریـدین «وى در کتاب . منسجم و مبانى آن منظم است   

 دکتر شحاته به نقـل از    )2/288 سیوطى، االتقان،  (.اى دانسته است  زندهعلم بسیار ار  
 :نویسد یاستاد خود شیخ محمد مدنى در این باره م

اى از قرآن کریم داراى جان و روحى اسـت کـه در کالبـد آیـات آن         هر سوره «
سوره جریان دارد و این روح بر مبـانى، احکـام، توجیهـات و روش آن سـوره،                  

  ) 302/شحاته، (».داردسلطه و اشراف 
  

   قرآنروشخاورشناسان و 
 , وحـدت موضـوعی    داران نظریـۀ  تر یادآور شدیم، بسیاري از طرف     که پیش  چنان

نـد کـه از سـوي       دان بـه شـبهاتی مـی       ایـن نظریـه، پاسـخ      ة خـود را در ارائـۀ      انگیز
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، آراي برخـی    در ایـن بخـش    .  قرآن مطـرح شـده اسـت       روش خاورشناسان دربارة 
 .شود قرآن بیان میروش ةمستشرقان دربار

 :گویددکتر شحاته در این باره مى
استاد ما مرحوم عبداهللا دراز، معتقـد بـود عـالوه بـر شـمارى از اندیـشمندان                  «

 اساسى به سـر     هآگاهى از این نکت   اخبرى و ن   تمامى خاورشناسان در بى    ،اسالمى
 و پیونـد و  اند تجانس، سـنخیت برند و چون با دید سطحى پنداشتهبرده و مى   یم

ـ ارت هـاى قـرآن کـریم راه یافتـه     که در سوره باط طبیعى و متداول میان موادى 
هـا و نظریـات      بر آن شدند که بگویند قرآن کریم جـز پیـام           ،ـ وجود ندارد   است

پراکنده و پریشان، چیز دیگرى نیست و محتواى قرآن عبارت اسـت از مطـالبى          
» .یکـدیگر فـراهم آمـده اسـت      که با سـبکى پریـشان و گـسیخته و بیگانـه از              

  )28/همان،(
آن دسـته از    ... و» لوبون گوستاو«،  »یهردزگل«،  »آرتور جان آربرى  «،  »بل اردچری«

ریچارد . خاورشناسانى هستند که بر گسیختگى و ناپیوستگى آیات قرآن تأکید دارند    
  :دنویس  قرآن به انگلیسى در این باره مىۀ ترجمۀ در مقدم،پژوه اروپایى  قرآن،بل

هاى اصیل سبک قرآن این است که جسته و گریخته است و به          یکى از ویژگى  «
اى از یک سوره اتـساق و انـسجام معنـایى        توان در طول بخش عمده    ندرت مى 

 )144/زاده، فقهى (».مشاهده کرد

  :نویسد ی قرآن مۀ خود بر ترجمۀیز در بخشى از مقدمآرتور جان آربرى ن
وط به ترتیب نزول باشد و نیز از انسجام منطقـى          قرآن از هر انسجامى که مرب     «

 قرآن به ویژه اگر ناچار باشد به یک ترجمـه اکتفـا    هخوانند... بسى به دور است   
کند، هر چند که آن ترجمه از نظر زبان شناختى دقیق باشد، بى شـک از حالـت                

  )48/سهالنى،( ».شودزده و دل سرد مىها حیرتنظم خیلى از سورهظاهراً بى
  : بریتانیا ذیل عنوان قرآن آمده است المعارفةدایر در

. اى اسـت  هاى بلنـد قـرآن مـشتمل بـر موضـوعات مختلـف و پراکنـده               سوره«
هـیچ  ها، بـى  دهد که آیات سورهپراکندگى مطالب، این احساس را به خواننده مى   
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کیفیـت خـتم آیـات بـه     . انـد اى در یک جا جمع شده حساب شده  هبرنامه و نقش  
و از » تعلمـون ال ان اهللا یعلم مـا    «،  »ان اهللا حکیم  «،  »ان اهللا علیم  «انند  عباراتى م 

ـ ؛کنداین قبیل نیز صحت این برداشت را تأیید مى به خصوص    زیرا این عبارات 
گونه ارتباطى با آیات قبل خود ندارند و تنها براى کامل کردن  ـ هیچ  عبارت آخر 

   ».اندوزن و قافیه ردیف شده
هاى موجود در میان سور و آیات قرآنـى را          نظمى علت اصلى بى   لوبون گوستاو

  :نویسد داند و مى پیامبر مى» درس ناخواندگى«
 ؛ هست نیزى بوده است و آن مقرون به قیاسطور معروف است که پیامبر اماین«

» .شـد  ارتباط مطالب و فقـرات قـرآن بـه هـم بهتـر مـى         ،زیرا اگر اهل علم بود    
 )20/،گوستاو لوبون(

 گسیختگى و ناپیوستگى آیات این ةاته توجیهات خاورشناسان را دربار   دکتر شح 
 :شودچنین یادآور مى

اى این پریشانى و پراکندگى را عامل پیشگیرى از مالل خـاطر و دلزدگـى    عده«
ـ گروهى نیز معتقدند وحدت ادبى هر سوره از قر. دانندمى تـوان آن را  که مى آن 

 بـراى جبـران نقـص عـدم         تنهـا ــ     برگـردان نمـود    اىاز رهگذرِ هرگونه ترجمه   
سـومین  . همبستگى و تدارك عیب نبود ارتباط آیات، طرح و ابتکار شده اسـت          

 این عیـب را     ه معتقدند باید ریش   ،دهندگروه که اکثر خاورشناسان را تشکیل مى      
گـاه کـه بـه جمـع و تـألیف قـرآن        یعنـى آن ؛جویى کرددر طرز کار صحابه پى   

هـا  اى بـا نـام سـوره   ترتیب آیات و تنظیم آن در قالب و محدوده     پرداختند و به    
» .اقدام کردنـد، ایـن پراکنـدگى و پریـشانى را در قـرآن بـه ارمغـان آوردنـد                   

   )28/شحاته،(
 و با اشاره به    نهاده پا را فراتر     ، مستشرق مجارستانى  ,»گلدزیهر«اى نیز مانند    عده

را » رودلـف گیبـر  «، پیـشنهاد  تاسـ  نظمى آیات قـرآن پدیـد آورده  مشکالتى که بى 
او در کتـاب  . نمایـد مـی مطرح نموده و بـر تنظـیم قـرآن بـه سـبک جدیـد تأکیـد                  

  :دهدچنین نظر مى»  اسالمةدربارهایى  درس«
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 ه دربـار  تردید دیـدگاه منـصفانه      بى ، ارزش ادبى قرآن هر چه باشد      هحکم دربار «
ن قرآن دست یازیدند، آن  به نوشتـ ابوبکر و عثمانـ کسانى که در عهد دو خلیفه 

ـ  ترین سورهکهن. اند است که گاهى درست از عهده بر نیامده کـه بـه    هاى مکى 
 به سبب مؤخر بودنشان، هنگام گردآورى و کتابت، کمتر        ـ کوتاهى شهرت دارند  

هـاى   ها، به ویژه در برخى سـوره        اما در دیگر سوره    .اندخوش تغییر گردیده  دست
طورى که بـراى مفـسران    به, باشد ی هویدا منگى کامالًنظمى و ناهماه یمدنى، ب 

بعدى مشکالت گوناگون پدید آورده است، زیرا براى آنان واجب بود که ترتیب 
 ».بـردى نباشـد   گونـه دسـت   سور و آیات را چنان استوار بدانند که قابـل هـیچ           

 )33ـ34 /گر، خامه(

 آن را سـخنى  ،از پس از طرح توجیهات یاد شـده از سـوى مستـشرقان           دکتر در 
 :نویسد  مىنماید و میانه، سطحى و ناآگاهانه تلقى عامی

 زیـرا علمـاى   ؛گونه را نباید درخور اعتنا دانست   این تفسیرهاى سطحى و پندار    «
هاى قرآن کریم به همـان ترتیـب فعلـى بـا دسـت          اسالمى اتفاق دارند که سوره    

ن چیـنش نقـشى   پیامبر و به امر وحى صورت گرفته است و هرگز صحابه در ای           
  )28/،شحاته(» .اندنداشته

 ، پس از تأکید بر توقیفى بـودن چیـنش آیـات و رد توجیهـات مستـشرقان                  وي
  :گیردنتیجه مىگونه این

 پـردازى واقعـى و    هیچ تردیدى روشن است که یک طرح و نقـشه         بنابراین بى «
 ه حدود و مرزها، براى سوره وجود داشته است و این طـرح و نقـش             هتعیین کنند 

و نیـز   .پردازى در مورد هر سوره متشکل از دیباچـه، موضـوع و خاتمـه اسـت         
ـ تردید و بى یب در ــ   با همین ترتیب و با چنان طرحـى  هیچ اختالفى، روش قرآن 

نظیر است و تا هاى دیگر علمى، بىکنار هر کتابى، چه در ادبیات و چه در عرصه 
-29/,همـان (» .خواهد شـد کنون هیچ نوشتارى بدین نحو تألیف نشده است و ن        

28(  
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   وحدت موضوعىدالیل
 توقیفى بودن چینش آیات، معجزه بودن کالم الهى، ضرورت پیوسـتگى            ،اىعده
-185/ ایـازى،  (.انـد  دانسته» وحدت موضوعى «دارى را از مبانى پیوستگى       و هدف 

163( 
یـل   ایـن دال .دهندنظریه ارائه مىاین  براى اثبات ش از ده دلیل و شاهد    بی برخی
 دلیـل مـدافعان وحـدت    تـرین اساسـی  .شـوند  ی عقلى و نقلى تقسیم مـ     ۀبه دو دست  
اقتضاى حکمت نیز دلیل . ، توقیفى بودن ترتیب و چینش آیات قرآن است  موضوعى

سومین دلیـل، اقتـضاى بالغـت    . مورد توجه قرار گرفته است   دیگري است که     مهم
 .است

مانه است که بر حول محـور،   بر این باورند که سخنى حکی     طرفداران این نظریه  
اسـاس  غرضى خاص و موضوعى واحد جریان یابد و کالمـى بلیـغ اسـت کـه بـر       

 سپس دالیل و شواهدى از آیـات و روایـات را           .غرض و موضوعى واحد القا شود     
دفاع از  کشف افقهاى جدید اعجاز، افکنان خاورشناس،شبهه مقابله با«؛ کنندبیان مى

یـابى بـه حـل      مفـاهیم قـرآن، راه     آسـان بـا    ى سـریع و   یآشنا شیعه، اعتقادى اصول
پراکنـده و   هـا، فهـم جزئیـات بـه ظـاهر     بنـدى سـوره  اختالفات تفسیرى، فهرسـت  

بـراى ایـن نظریـه بیـان        کـه    نتایجى اسـت     ،»... قرآن و  ۀ پیوست ۀیابى به ترجم   دست
   .اند کرده
  

    توقیفی بودن چینش آیات:دلیل نخست
وحدت موضوعى «ین دلیلى است که طرفداران نخست توقیفى بودن ترتیب آیات،  

 :نویسدباره مى یکى از معاصران در این. کنندیبر آن تأکید م» هاسوره
 بلکه اصل و اساس اعتقـاد      ،ها یکى از مبانى   ها و سوره  توقیفى بودن ترتیب آیه   «

   )166/ایازى،  (».به پیوستگى قرآن است
ن را تنها با فرض توقیفى بـود   جستجو براى هرگونه تناسب میان آیات        رکشى،ز

 :نویسد ی مداند و میترتیب آیات موجه و معقول 
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 مبتنى بر اعتقاد به توقیفى بودن چیـنش آیـات           ،یافت به مناسبات میان آیات    ره«
 )1/133زرکشی،  (».است

توقیفى بودن چینش آیات به این معناست که آنچه با نام قرآن در اختیار ماست،      
ان ترتیب و چینشى اسـت      همها،   در هریک از سوره     آیات  نظم کلمات و ترتیب    در

 و پس از آن هیچ گونه تغییر و جابجـایی  انجام پیامبر و به امر خداوند       ۀکه به وسیل  
 .گرفته استن صورت

 ۀ بخـشى از مقدمـ     ،»وحدت موضوعى  «ۀحمد حجازى از پیشگامان نظری    دکتر م 
دهـد و آن را  اختصاص مـى کتاب خود را به تبیین دالیل توقیفى بودن ترتیب آیات     

پژوهـان پیـشین، همچـون    شده را به جمعـى از قـرآن   داند و اجماع یاد   اجماعى مى 
دهـد و بـا بیـان کالمـى از ابـوجعفر در          زرکشى، سـیوطى و ابـوجعفر نـسبت مـى         

ترتیـب آیـات و   «؛ دانـد   توقیفى بودن آیات را امرى مسلم و بدیهى مى ،»المناسبات«
و امر الهى انجـام  9 پیامبرۀفى میان مسلمین به توصی  هیچ اختال هاى قرآن بى  سوره

  )9/ الموضوعیه، ةالوحد, حجازي(» .گرفته است
 :کنندگونه بیان مىهاى خود را این پژوهشۀبرخى معاصران نتیج

مقصود ما این است کـه جایگـاه   . بدون هیچ تردیدى، ترتیب آیات توقیفى است    «
جا نازل نشده است، توسط پیامبر  هایى که به صورت دفعى و یکآیات و سوره  

دهد که تمـامى  حاصل تتبع و تحقیق نشان مى . یین شده است  عو به امر خداوند ت    
 )22/حسن زاده آملى،  (».مسلمانان در این مسئله اجماع دارند

بـه   دکتر حجازى پس از بازگویى دالیل توقیفى بـودن آیـات، اقـرار و اعتـراف           
. ناپـذیر توقیفیـت دانـسته اسـت        جتنـاب  ا ۀهـا را نتیجـ    سـوره » وحدت موضوعى «
 )12/،  الموضوعیهةالوحدحجازي، (

تا آنجاست  » وحدت موضوعى  «ۀ اثبات نظری  درتوقیفى بودن ترتیب آیات     نقش  
سـخن گفتـه و بـه دفـاع از آن     » وحدت موضـوعى « کسانى که در قلمرو    ی تمام که

ه شرح و تفـصیل  توقیفى بودن ترتیب آیات، ب  وجود اجماع در    اند، به رغم    برخاسته
  .انداختهپردتوقیفی بودن چینش و نظم آیات دالیل 
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 نبوى در تعیـین جایگـاه آیـات، روایـات و     ةحکم عقل، داللت آیات قرآن، سیر   
 ،حجـازى (. کنـد  یاجماع، دالیلى است که توقیفى بودن چینش آیـات را اثبـات مـ              

  )166ـ172 /،ایازى ؛8ـ12/، الموضوعیهةالوحد
 .سازدنیاز میاین بحث بیاز شرح و بسط ما را یفیت، صحت دالیل توقپذیرش 

 ۀ مالزم ،استقرار گرفته   نظریه  طرفداران این   چه مورد توجه    آن ،استداللاین  در  
 بنـابراین، تردیـد و   ؛ اسـت »وحدت موضـوعی «ترتیب آیات و   بودن  » یتوقیف«میان  

ن در اثبـات  ترین دلیل مدافعااى به معناى ناکارآمدى اصلىتشکیک در چنین مالزمه  
  .وحدت موضوعى خواهد بود

  
  نقد و بررسى دلیل نخست 

 هـیچ دلیـل و   ،ترین ادعاي خود از سوي طرفداران این نظریه براي تبیین مهم . 1
 میان در حالی که ادعاي  مالزمۀ    . برهانی ارائه نشده و تنها به ادعا بسنده شده است         

 بـدیهی نبـوده و      هـا، امـري   توقیفی بودن چینش آیات و وحدت موضـوعی سـوره         
  .نیازمند دلیل است

 مـا  .مدارى افعال حکیمانه اسـت   ، غایت نمایدمیناپذیر   آنچه قطعى و اجتناب    .2
بدان معنـا   دانیم؛پذیریم و چینش آیات قرآن را توقیفی می     شده را می  نیز اجماع یاد    

 ترتیب فعلـى آیـات بـر خـالف ترتیـب نـزول و بـا انتخـاب                   ،در بعضى موارد  که  
 براي اثبات جابجایی پژوهان بسیاري از قرآن .انجام گرفته استز خداوند آمی حکمت

واتَّقُواْ یوما تُرْجعونَ فِیهِ إِلَـى اللَّـهِ ثُـم تُـوفَّى کُـلُّ نَفْـس مـا کَـسبت وهـم                 ( آیات، به آیۀ  
 بـه   .شوید ده مى و بترسید از روزى که در آن، به سوى خدا بازگردان          « )281/بقره( )یظْـلَمون الَ

 اشاره ».گیرند یشود و آنان مورد ستم قرار نم یهر کس پاداش آنچه به دست آورده به تمام داده م
اند که آخرین آیۀ نازل شده است  و بر خالف ترتیب نزول و به امـر الهـی در     کرده

در حالی که سورة بقره بر اساس ترتیب نزول، هشتاد و . سورة بقره قرار گرفته است
  .مین سورة قرآن استهفت

تناسـب میـان    با فرض توقیفى نبودن ترتیب آیات، کاوش بـراى کـشف    ندچهر
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وحـدت  «امـا محـصور کـردن غـرض الهـى در        ،  نمایـد  بیهوده و ناصواب مى    آیات
هاي   زیرا براي جابجایی   ؛ داشت خردپذیر نخواهد  توضیحیتوجیه و   نیز  » موضوعى

 سـازگارتر    قـرآن  روشاقعیت حاکم بـر     انجام گرفته، توجیهاتی وجود دارد که با و       
در . نمایـد بی نیاز می» وحدت موضوعی« تکلف آمیز است و ما را از پذیرش نظریۀ 

گیرنـد کـسانى    ، نتیجه مـى   ن این مالزمه  ناپذیر دانست  پس از اجتناب   ،قائالنکه  حالی
هـا هـستند کـه تـوقیفى بـودن ترتیـب آیـات را           سـوره » وحـدت موضـوعى   «منکر  

  :نویسنداز این رو در تبیین دالیل مخالفت مى .اند نپذیرفته
، حل نشدن ترتیب و تألیف قرآن ها انکار وحدت موضوعی سوره نخستین عامل «

 )157/ایازى، ( ».در نظر این گروه بوده است

رغم پذیرش توقیفی بودن چینش      پژوهان به  بسیاري از مفسران و قرآن     همچنین
اي را انکـار  رند و وجود چنـین مالزمـه     پذیرا نمی » وحدت موضوعی  «آیات، نظریۀ 

 ماننـد   ،»وحـدت موضـوعى   « مخالفـان    برخی ندچکه هر باید توجه داشت    . کنندمی
 ۀبودن چینش و ترتیب آیات با نظرین با فرض اجتهادى )1/72 فتح القدیر، (شوکانى  

ي  بر اساس مبنا   ،تر یادآور شدیم    چنانچه پیش  .اندمخالفت کرده » وحدت موضوعى «
 تـالش   بلکـه  ،مخدوش است » وحدت موضوعی  «ل شوکانی نه تنها نظریۀ    مورد قبو 

بـرخالف   براینبنـا . ن آیـات، معنـادار نخواهـد بـود    براي کشف هرگونه تناسبی میا    
وحـدت  «و  » توقیفیـت  «ساس برخی طرفداران این نظریه دربارة مالزمـۀ       ا ادعاي بی 
ش نظریـه   هرگز ضـرورتی بـراي پـذیر        نیز  توقیفى بودن آیات   با فرض  ،»موضوعى

  . وجود ندارد
هـاي  جایی برخی آیات و قرار گرفتن آنها در دامـن سـوره         توان گفت جاب  می. 3
 تنها به دلیل مناسبت مضمون این آیات با ـ برخالف ترتیب نزول انجام گرفتهـ دیگر  

هنگی و همسویی با تمامی آیـات  هت هماست؛ نه به ج همان بخش از آیات سوره ا     
ت و  ها سازگارتر اس   قرآن و تنوع موجود در سوره      روشا   پذیرش این احتمال ب    .آن

اي کـه  کنـد؛ نظریـه  می» وحدت موضوعی«آمیز  تکلفنیاز از پذیرش نظریۀ  ما را بی  
. خـوانی نـدارد   هـاي قـرآن هـم     هرگز با تنوع آشکار و بدیهی در بسیاري از سـوره          
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 به سادگی که در صورت قطعی ندانستن این توجیه، تنها وجود چنین احتمالی، چنان
 . سازد را ابطال می» وحدت موضوعی«یات و بودن آ» توقیفی«ادعاي تالزم میان 

گـذارى  نکونام، درآمـدى بـر تـاریخ      ( معاصر پژوهان قرآن در حالی که برخی   . 4
هـا انجـام نگرفتـه و        اً هیچ جابجایی درمیان آیات سوره     برآنند که اساس  ،  )85/قرآن،  

ـ  و   کننـد مـی  انکار   یزگزارش شده را ن   همین موارد محدود     ات آن را سـست و  روای
هـا،  یک از سوره هربر این باورند که ترتیب تمام آیات        این عده    .دانندمخدوش می 

  .باشد، منطبق بر ترتیب نزول مىجایی و تغییرجابهیچ  بى،قرآندر ترتیب فعلی 
،  ترتیب نزول و ترتیب موجود     بارةپژوهان در  مفسران و قرآن   اختالف اساسی . 5

، پژوهـان بـزرگ   بدان معنا که بسیاري از قـرآن       ؛هاست چینش سوره  ةتر در حوز  بیش
ن سترگ  برخی از صاحب نظرا، در مقابل.دانند قرآن را توقیفی میيهاش سورهچین

ایـن باورنـد کـه     کننـد و بـر   ها را  انکار می و ترتیب سوره  نیز توقیفی بودن چینش     
 پیـامبر و بعـد از وفـات آن         ست صحابۀ هاي قرآن به د     فعلی سوره  چینش و ترتیب  

  . است حضرت انجام گرفته
 تـالزم وجـود دارد،    » وحدت موضـوعى  «اگر میان توقیفی بودن چینش آیات و        

 ملـزَم بـه   ،هـا هـستند  ل به توقیفی بودن ترتیب سـوره   ی که قائ  بایست تمام کسان  می
رغم  پژوهان، به قرآن بسیارى ازکه   در حالی  .ها نیز باشند  هارتباط و پیوند میان سور    

هـا  ل به وجود ارتبـاط میـان سـوره   ها، هرگز قائسورهاعتقاد به توقیفى بودن ترتیب    
به دلیل توقیفی بودن چیـنش آیـات    ،میان آیات راو ارتباط  تناسب   هر چند    ،نیستند
در جایگـاهی خـاص     گزینى بعـضى آیـات      یبا فـرض جـا     .اندر سوره پذیرفته  در ه 

 یاد شـده بـا   ۀتواند بیانگر تناسب آی ین انتخاب حکیمانه مى   ا ,برخالف ترتیب نزول  
ت پژوهـان، چیـنش صـور   آیات قبل و بعد آن باشد و در اصطالح مفسران و قـرآن          

 انجـام گرفتـه   به سبب همـاهنگى و وحـدت سـیاق          ) خالف ترتیب نزول  بر(گرفته  
  .هاسوره» وحدت موضوعی«، نه به دلیل است
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  سورهحصر آیاتى چند در یک: دلیل دوم

 این تعداد مورد اتفاق و اجماع واقع شـده اسـت، گرچـه       . سوره دارد  114قرآن  
 برائت و انفال را ةوراند و دو س تقلیل دادهه سور113 این تعداد را به ء،بعضى از آرا

 112 و در مصحف ابن مـسعود نیـز          )1/177 االتقان،سیوطى،   (اند یک سوره دانسته  
همان،  (.داندهاى قرآن نمىمعوذتان را از سوره    ة زیرا وى دو سور    ؛سوره ثبت است  

 هرگز مـورد توجـه دانـشوران    ،ها تعداد سورهةاجماع درباراما آراى مغایر با   )222/
 سوره از روز نخست به همین صورت فعلى،    114قرآن با   « ؛بوده است علوم قرآنى ن  

ن به دست ما با نقل صحابه و تابعی    9 نازل شد و از طریق پیامبر      ،نه کم و نه زیاد    
 این عدد متواتر است، بیش از این تعداد  فاقد اعتبار و کمتر از این نیز .رسیده است

 )116/معرفت، علوم قرآنى، ( ».فاقد دلیل است
گروهى از آیات را که در نظم فعلى قرآن میان دو بسم اهللا و از پـى هـم قـرار               «

 )557/ رامیار، (».نامنداند، سوره مى گرفته
 دیوارى است که بخشى از آیات را در خـود       ۀهاى قرآن به مثاب   ورههر یک از س   

 آغـاز  هللاهر سوره با بسم ا. کندنمایى مى است و با نامى معین در قرآن خود       جا داده 
اى دیگـر    قبلى و آغـاز سـوره      ة بسم اهللا به معناى پایان سور      ةشود و نزول دوبار   مى

گذارى تـا زمـان     امیده و این نام   اى از آیات خود را سوره ن      قرآن نیز مجموعه  . است
 .سابقه استنزول قرآن بى

داران طرفـ یکى از معانى لغوى سوره نیز مناسب با تعریف ارائه شـده از سـوى     
 محدود کننده است، دیوار بلند ةحصار و دایر» سور«.  وحدت موضوعی استیۀنظر

عنـا بـه کـار    ، سوره به ایـن م 13 ۀ حدید، آیةدر سور . دنامندور شهر را نیز سور مى     
اى میان آنان دیوارى زده شـود کـه آن را دروازه          « ؛)فَضُرِب بینَهم بِسورٍ لَه باب    ( ؛رفته است 

 .در قرآن ده بار به صورت جمع و مفرد آمده است »سوره« ۀ کلم».است
 ترتیب آیـات  ؛ها و نیز آیات موجود در هر سوره اختالفى نیست در تعداد سوره  

 .انجام گرفته است9و با دست وحى و دستور پیامبرنیز توقیفى بوده 
هـاى متعـدد    اساس و حکمت تقسیم آیات به سوره       گذارى چیست؟ راز این نام  
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شـود؟  اى با نام سوره چگونه تفـسیر مـى       کدام است؟ حصر آیاتى چند در مجموعه      
 از آیـاتى معـین، موجـب    یابى به علت ترکیب هر سـوره    کاوش و تأمل براى دست    

 احتماالتى را در تبیین حکمت ایـن تقـسیم         ،ه پژوهشگران علوم قرآنى   شده است ک  
 .اظهار نمایند

 تنها راز تقسیم ،رسشدر پى پاسخ به این پ     » وحدت موضوعى  «ۀداران نظری طرف
هر سوره هـدفى را دنبـال   «؛  دان را وحدت غرض در هر سوره دانسته       هقرآن به سور  

یابد و اختالفِ عدد آیات هر یک ان مىکند که با پایان یافتن هدف، سوره نیز پای    مى
این اختالف هرگـز بـه صـورت اتفـاقى و           . ها نیز معلول همین علت است     از سوره 

یـا  » وحدت موضوعى« و همین جهت است که       ؛گیردبدون سبب معقول انجام نمى    
اى  یعنـى میـان آیـات هـر سـوره رابطـه      ؛دهدوحدت سیاق هر سوره را تشکیل مى 

 )406/علوم قرآنى، معرفت، ( ».ک وجود داردمعنوى و تناسبى نزدی
آمیز بودن سـاختار و ترکیـب     ، با توجه به حکمت    »وحدت موضوعى «طرفداران  

جویى غرضى واحد در هر یـک از     ها، علت آن را پى    کمى و کیفى هر یک از سوره      
 .اند دانستهها سوره

 :نویسد در این باره مى;عالمه طباطبایى
فَأْتُوا (:  طى کلماتش از سوره نام برده است، مانند        باید دانست که خداوند در    «

طور اسـتفاده   این...  و )1/ نور ()سورةٌ أَنْزَلْنَاها () 23/بقره ()بِسورةٍ مِنْ مِثْلِه  
هاى کالم الهى که آن را به صورت جداگانه بیـان      شود که هر یک از قسمت     مى

ط و پیوستگى است که این  داراى یک نوع ارتبا،فرموده و نام سوره بر آن نهاده
از آنجـا کـه   .  مختلف یا اجزاى آنها وجود نخواهد داشـت     هارتباط میان دو سور   

 وحدت غرض و مقصودى است که از آن در هوحدت و پیوستگى سخن به واسط
هـا مقـصود و هـدفى خـاص را دنبـال       نظر گرفته شده، بنابراین هر یک از سوره    

 )1/17، طباطبایی (».کنند یم

ـ با  » وحدت موضوعى  «ۀئالن نظری تر قا بیش  یـاد  ۀتکیه بر این بیان، به اثبات نظری
وره هـا را وحـدت غـرض در هـر سـ     اند و راز تقسیم قرآن بـه سـوره      شده پرداخته 
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هـا  اند و حتى وصول به فهم صحیح قرآن را در گروى کشف غـرض سـوره             دانسته
ى یـک جامعیـت   متأخرین در این باره تأکیـد دارنـد کـه هـر سـوره دارا          «؛  دانندمى

 ۀپیوسـتگى آیـات نقـش دارد و اولـین وظیفـ      واحدى است که در انسجام و به هم    
مفسر پیش از ورود به تفسیر آیات، به دست آوردن وحدت جامع و حاکم بر سوره    

  )408/معرفت، علوم قرآنى، (» .است تا به خوبى بتواند به مقاصد سوره دست یابد
  

 نقد و بررسى دلیل دوم
هـایى متمـایز،   و تقسیم قرآن به سـوره » وحدت موضوعى« میان  ۀزمتأکید بر مال  

 .به عنوان تنها حکمت نهفته در این تقسیم، به دالیلى چند ناصواب است
یم بـه عنـوان علـت تقـس    » وحدت موضوعی « طرفداران نظریۀبر آنچه افزون  .1

هـا   ورهتقسیم سـ  نیز براي   ، احتماالت دیگرى    اند دههاي متعدد بیان کر   قرآن به سوره  
 ،احتمـاالت ایـن  وجـود  بـا   .خواهـد شـد  بیان زودي   این احتماالت به   .وجود دارد 

 .ماندان این نظریه باقی نمی پذیرش تنها احتمال مورد نظر طرفدارضرورتی براي
صورت گرفته  براي قرآن یها، تقسیمات فراوان   به سوره قرآن   افزون بر تقسیم     .2

 ییهااعمال شده و حکمت9حیات پیامبراست که بخشى از آن تقسیمات در ایام        
پژوهان و مفسران در بیان راز تقسیمات متعدد یاد شـده بـراى قـرآن بیـان                 که قرآن 

  . ارائه شده استهااند، مؤید احتماالتى است که در تبیین راز تقسیم سوره کرده
 :نویسدها مى علت تقسیم قرآن به سورهةمحمود رامیار دربار

آسان کردن کار :  از آن جمله،هایى داردها فواید و حکمت    قرآن به سوره   هتجزی«
 زیرا اگر چون یک     ؛بر مردم و تشویق آنان بر یاد گرفتن، آموختن و حفظ کردن           

 امـا  .گـشت هاى به هم پیوسته، حفظ و فهم آن دشوار مى      تنها بود، نه حلقه    ۀحلق
و پر نعمـت    کران خروشان   توانند در این دریاى بى    بدین سان که هست، همه مى     

 .مند گردندکران آن بهرهفرو روند و از مواهب بى

ـ        ،و باز از آن جمله     کنـد، چـه در هـر     ی بر موضوع سخن و محور کالم داللت م
 بقره، یوسـف،    ه مانند سور  ؛کندموضوع روشنى است که از آن گفتگو مى        سوره
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 ... .نحل و

هـا    و کوتاهى سـوره اى است به اینکه بلندى   از همه باالتر اینکه هر سوره اشاره      
 کـوثر، در  ه ماننـد سـور  ،شرط اعجاز نیست و هر سوره، هر قدر هم کوتاه باشد       

 .کمال اعجاز قرار گرفته است

چون بـه انـواع و اصـناف تقـسیم گـردد،         «: گوید ی م ، صاحب کشاف  ،زمخشرى
 .تر از آن است که در یک باب قرار گیرد نیکوتر و جلیل

وره یا بابى از کتاب را به پایان برده و دیگرى و از آن جمله اینکه چون قارى، س
تر و خرسندتر گردد و بر تحصیل بقیه آن بیشتر برانگیختـه             شادمان ،را آغاز کند  

 ».شود

اى مهارت یافت و فهمید که قـسمتى         چون حافظ قرآن، در سوره     ،و از آن جمله   
 و مستقل از کتاب خدا را فرا گرفته است، آنچه را حفـظ کـرده نـزد او بـزرگ             

عمران را بر  چون مردى بقره و آل«: گوید ی می حدیثدرنس  اَ.گرامى خواهد بود  
 )580 ـ581 /،رامیار( ».دنمو یخواند در نظر ما بزرگ م یما م

 )همان( ،ها یادآور شدیم، از سوى زرکشى     آنچه از حکمت تقسیم قرآن به سوره      
   . بیان شده است)همان(  و زمخشرى)همان (،سیوطى

  است؛مواردى از احتماالت را نام بردهه آقاي آراست
اهـداف مختلـف و موضـوعات متفـاوت دنبـال           ،  هـا  در بسیارى از سوره    .کی«

 هدف خاصى را تعقیب   شود، حتى بعضى مفسران عقیده دارند که هر سوره یک          یم
 .کندمى

 . سهولت در فراگیرى، قرائت و حفظ قرآن.دو
 . صیانت و حفاظت قرآن از تحریف.سه

 )107/آراسته،(» .ها ترین سوره انند ناپذیرى، حتى نسبت به کوچک م.چهار
هاى متعـدد، از همـان آغـاز نـزول و در حـضور         افزون بر تقسیم قرآن به سوره     

ـ    ،:بیت و نیز در منظر اهل   9پیامبر وده  تقسیمات دیگرى بـراى قـرآن مطـرح ب
احادیـث   .آن تقسیم به اجزا، احزاب، ارباع و امثـال          این تقسیمات عبارتند از   . است
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 قرآن به اجزایـى تقـسیم شـده       ،فراوانى حاکى از آن است که در دوران رسول خدا         
 و امـام  ،د در سنن، باب تخریب القرآن از اوس بـن حذیفـه       وابوداو  که ؛ چنان است

کنـد و ابـن ماجـه از     ى نقـل مـى  دش از عبدالرحمان مهدى و ابـویعل محمد در مسن 
؛ این احادیث در جوامع دیگر روایی وجود    یدگو خالد باز مى  ن ابى شیبه ابو   ابوبکر ب 

از جـدش ارائـه نمـود کـه هـم زمـان بـا        اند که مـصحفى  از مالک نقل کرده   3.دارد
و نیـز   .هایى داشته استمصحف عثمانى نگارش شده و در پایان و خواتم آن نشانه    

مصحفى داشـته کـه بـه        علیه السالم    که امام جعفر صادق   ) 2/618کلینى،(نقل شده   
 )543ـ544/رامیار، (.ده جزء تقسیم شده بودچهار

و نیز تقـسیم قـرآن بـه چهـار گـروه بـا اسـتناد بـه حـدیثى از رسـول گرامـى                    
 :که فرمود9اسالم
»مکان التوراة  اُعطیت  مکـان     ، المئین مکان الزبور ل، و اُعطیت    ا السبع الطُو و اُعطیت 

 بلنـد قـرآن و بـه      ةت سور  هف ،به جاى تورات  « ؛» و فُضّلت بالمفصل   ، المثانى االنجیل
هاى مثانى به من داده شده و با        هاى مئون و به جاى انجیل، سوره      جاى زبور، سوره  

 )1/158 االتقان،سیوطى، ( ».هاى مفصل به دیگران برترى یافتماعطاى سوره
هـاى  ها بیان شده است، نظیـر سـوره  بندى براى سورهو باز نوع دیگرى از دسته  

 )80/تاریخ قرآن، معرفت، (. هاى عزائم امیم و سورهممتحنات، مسبحات، حو
هر یـک   » وحدت موضوعى « تنها با    »سوره«اگر تقسیم قرآن به اجزایى با عنوان        

هاى دیگر قـرآن نیـز   بندىبایست در تبیین حکمت دسته   ها توجیه شود، مى   از سوره 
یـک از قـائالن، خـود را بـه          در حالى که هیچ    . وحدت غرض باشیم   در جستجوى 

 حکمـت تقـسیمات یـاد شـده         ةچه دربـار   بنابراین آن  .داننداى ملزم نمى  چنین نتیجه 
ها نیز بیـان گردیـده و        قرآن مطرح شده است، در مورد تقسیم قرآن به سوره          ةدربار

 حکمت تقـسیم قـرآن بـه سـوره هـیچ بعـدى       ة شده دربارپذیرش احتماالت بازگو 
 .نخواهد داشت

  وتـرین بخـش آن   بر اعجـاز قـرآن در کم      سهولت در یادگیرى و حفظ با تأکید      
 ةر مکتوبـات علـوم قـرآن، توجیـه کننـد     مصونیت از تحریف، احتماالتى است که د 
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 .هاى متمایز استتقسیم قرآن به سوره
و  روشگـردد،  بیش از هر چیز موجب تردیـد و انکـار ایـن ادعـا مـی           آنچه   .3

غرضى واحد و  ودة محدهاى قرآن است که هرگز درسورهساختار متنوع هر یک از 
 ظاهرى قرآن، وجـود     روشاقتضاى ساختار و    . شوندموضوعى خاص محصور نمى   

جویی موضـوعی  چه پی چنان.هاى آن استهاى متعدد در سوره موضوعات و غرض 
 وتـدریج  هاي قرآن که از آیات فراوانی برخوردار بوده و بـه           واحد در برخی سوره   

هاي مختلف نازل شده، تالشـی عبـث و        ثهو به تناسب حاد   در زمانى نسبتاً طوالنى     
اي متنوع در سـوره  موضوعات تعدد مشهود و محسوسِ براي مثال، .نمایدثمر می بی

سـختی و  . سـازد نـاممکن مـی  یابی به موضوعی واحـد را سـخت    دست ،مانند بقره 
  ) 1/17 طباطبایى،. (اند آن اعتراف کردهصعوبتی که برخی طرفداران این نظریه نیز به

  :نویسد بقره می سورةدر بیان غرض  ;مه طباطباییعال
تـوان غـرض    طور متفرق نازل شده، نمـى ه تدریج و ب  ه  از آنجا که این سوره ب     «

 بخـش تـوان گفـت     تنها مى. آیاتش باشد در آن یافت     هواحدى که مورد نظر هم    
ست از بیان این حقیقت  ا و آن عبارت. برخوردار است  واحد ی از غرض  ، آن هعمد

 که به قـصد هایى   کتاببه همه است که بنده    آن دت حقیقى خداى سبحان   که عبا 
یـک از رسـوالن الهـی و    هـیچ    و میان    شده، ایمان داشته باشد   نازل  وي  هدایت  

  )1/44، طباطبایى( ».وحی نازل شده بر آنان تفاوتی قائل نشود
 یاد شده به برخی موضوعات پراکنده در ایـن سـوره            بیان نکتۀ پس از    ;عالمه

در این سوره عالوه بر بیان حقیقت نامبرده، کفار و منافقین تخطئه و      «کند؛  اره می اش
اند که چرا میان ادیان آسمانى و رسوالن الهى فرق گذاشتند؟  اهل کتاب مالمت شده 

سـوى  ه  قبله از بیت المقدس بتغییر مانند احکام  برخی ،مناسبته  و در هر فرازى ب    
  )همان(» .شده است غیر آن بیان ارث و روزه و کعبه و احکام حج و

ات اختالفـ هـا،   موضـوع سـوره   براى کشف   هاي صورت گرفته     تالش با همۀ . 4
 جملـه عـواملی    از،از سوي طرفداران ایـن نظریـه     هاى ارائه شده   غرض موجود در 

   .آوردمی  تردید و تشکیک فراوانى را در صحت این نظریه به باراست که
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آن تأکیـد    اسـت و صـراحت آیـات قرآنـى بـر         ناپـذیر آنچه قطعى و اجتناب   . 5
اى از آیات هماهنگ و با هدف هدایت ورزد، این نکته است که قرآن با مجموعه   یم

گونه اختالف و زل شده است و هیچها نا تدریج و در کنار حادثه     بهها  و رشد انسان  
  ؛ناسازگارى در مفاهیم و معانى آن نیست

  )82 /نساء( )انَ ولَو کَانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللَّهِ لوجدوا فیه اختالفاً کثیراًیتَدبرُونَ الْقُرْء أَفَالَ(
آن اخـتالف بـسیارى     قطعـاً در ، اگر از جانب غیر خـدا بـود  ؟اندیشیدیآیا در معانى قرآن نم «

  » .یافتند مى
 وحـدت موضـوعى قابـل اثبـات     ۀز بدون نیاز به اثبات پذیرش نظری    این امور نی  
 علمى که بـا قـصد تبیـین تناسـب     ؛باشد ناسبات متکفل این هدف مىاست و علم م 

م قرآنی مورد توجه و هاي علو علمی که در اولین نگاشته.آیات به وجود آمده است   
  .پژوهان بوده است اهتمام قرآن

  
 اقتضاى حکمت: دلیل سوم

قرآن، کالم خداوند حکیم است و رعایت غرضى واحد در کالم، اقتضاى سخن      
 کالمـى واحدنـد و در نتیجـه       ۀهاى قرآن به مثاب     هر یک از سوره    .ز است آمیحکمت

   .کندغرضى واحد را دنبال مى
 ةرآن را ثمـر   هاى ق سوره» وحدت موضوعى «نظریه با این استدالل،     این  مدافعان  

، »وحـدت موضـوعى  «طرفـداران  . انـد آمیز بودن قرآن دانـسته   ناپذیر حکمت اجتناب
ورى و چنـین   الهـى را ضـر    اى از یـک کـالم غیر      وعـه ارتباط و پیوستگى میان مجم    

داننـد و در ایـن بـاره      پیامبر و کتاب آسمانى قرآن را بـدیهى مـى       ةویژگى در معجز  
  :گویند مى

اى از آیات یـک   اگر منظور از پیوستگى، ارتباط منطقى و منظم میان مجموعه    «
گى، ها با اهداف کل قـرآن اسـت، بـودن چنـین پیوسـت        سوره و پیوند کلى سوره    

 پیـامبر و  ه تا چه رسد به معجز  ،دهداى را تشکیل مى   ضرورت هر کالم و نوشته    
 زیرا درست است که قرآن بـراى توجیـه پراکنـدگى خـود              ؛کتاب آسمانى قرآن  
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گذارد، امـا بایـد نـشان دهـد         هاى نزول را پیش روى ما مى       طوالنى سال  هفاصل
 از شرایط یگـانگى   خط مسیر دعوت رسالت یکى بوده و اگر قرآن کریم         هجوهر

طور مشخص و ملمـوس در قطعـات کلـى و جزئـى          گوهر و خط سیر واحد، به     
دارى   این کلمات را به دست دهد، هدف هبرخوردار نباشد و مفسر نتواند سراپرد     

دارى حاکم بر کل تعالیم قرآنى ثابت نشده است و اینها مضرّ به انسجام      و جهت 
هد بود، طبعاً مضر به الهى بودن و     خوا9و یکپارچگى دعوت در رسالت پیامبر     

خـوانى نقـش کلیـدى در        اعجاز قرآن است، زیرا ترتیب در ترکیب و نظم و هم          
  )177 ـ178/ایازى،(» .کند اعجاز ایفا مى

دارى در  دارى و جهـت معجزه بودن کالم الهى، ضرورت پیوستگى و نیز هـدف        
هـاى  سـوره » وعىوحدت موضـ «قرآن، در عبارات فوق به عنوان مبانى پیوستگى و      

دارى در قــرآن بــه اســتناد ضــرورت پیوســتگى و هــدف .انــدقــرآن معرفــى شــده
پیوسـتگى و  . آمیز بودن ترتیب و چینش آیات مورد توجه قرار گرفته اسـت     حکمت

آمیز ناپذیر و مستلزم حکمت  اجتناب ، در این استدالل   هادارى هر یک از سوره    هدف
هر سوره، » وحدت موضوعى« معنا که انکار  به این؛بودن کالم الهى تلقى شده است

» وحدت موضـوعى «این، انکار   افزون بر . به نفى الهى بودن قرآن منتهى خواهد شد       
 .و پیوستگى را به معناى انکار اعجاز قرآن دانسته است

از ) ق.ه322م( با نقل کالمـى از ابومـسلم اصـفهانى    داران این نظریهیکی از طرف  
 وثیـق میـان اعجـاز قـرآن و پیوسـتگى      ۀم پیشین، بر رابط   پژوهان بنا مفسران و قرآن  

ابومسلم با وجود تردید نسبت به اعجاز در فصاحت  «؛  کندموضوعى آیات تأکید مى   
حق آن است که ما اعجاز قرآن را مختص نظم مخصوص ایـن       «: ویدگو بالغت مى  

م و  یعنـى میـان نظـ     ,گوییم نظم این کتاب معجزه است     کتاب بدانیم و لذا وقتى مى     
تفـاوت دارد و     ترتیب و چینش کلمات در مقایسه با شعر، نثر، سجع و مجـاورت،            

 اثبات پیوستگى ،بنابراین« :نویسد  در ادامه مى   )290/مالحویش، (».تمایز دهنده است  
اى هماهنـگ اسـت و موضـوعات    قرآن، طورى که نشان دهد این کتـاب مجموعـه      

د کسانى که این کتـاب را بـشرى         دهد، دلیلى است گویا بر ر     متناسب را تشکیل مى   
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تـر جمـع قـرآن را     اى نـازل اند یا در مصونیت آن تردید دارند و یا در مرحله        دانسته
  )174/ایازى،  (».اندبشرى و انسانى معرفى کرده

  
 نقد و بررسى دلیل سوم

اسـت  آمیز  حکمتی، کالم »وحدت موضوعى  «داران نظریۀ طرف براساس باور . 1
آنچه مقتـضاى حکمـت      .شودواحد استوار   ص و موضوعى    بر مبناى غرضى خا   که  

.  مـضمون و محتـواى کـالم اسـت         و موضوعات و هماهنگى   است، تناسب مفاهیم    
   ؛ مشهود است کامالً، در تمام قرآنیچنین هماهنگى و تناسب

  )82/ نساء( »فًا کَثِیراًا اخْتِلَـیتَدبرُونَ الْقُرْءانَ ولَو کَانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللَّهِ لَوجدواْ فِیهِ أَفَالَ(
ینـه در آن  ز جانـب غیرخـدا نـازل شـده بـود، هرآ       کنید که اگـر ا    آیا در آیات قرآن تدبر نمى     «

  ».یافتنداختالفات فراوانى مى

با فرض پذیرش چنین تالزمی، اثبات این ادعا که هر سوره از قرآن نیز کالمـی                 
تـوان تـالزم میـان      در حالی که می   . و ناممکن خواهد بود   ، امري دشوار    واحد است 

وحدت موضوع و وحدت کالم را پذیرفت؛ اما این وحدت موضوعی را نه در کـل       
 در  ؛ واقعیتی که بـا ظـاهر آیـات موجـود          سوره، بلکه در بخشی از سوره دنبال کرد       

ایم کـه اقتـضاي حکمـت آن    با این فرض پذیرفته. ها سازگار استبسیاري از سوره 
که نیازمند پـذیرش نظریـۀ   آن در پی بیان غرضی واحد باشد، بیاست که کالم واحد 

  . باشیم» وحدت موضوعی«
 در قـرآن، تفـاوت موضـوعات و احیانـاً     اهنگى و تناسب مفهومى  به رغم هم  . 2

 با وجود چنـین تفـاوت       .شودهاى قرآن دیده مى   تعدد اغراض، در بسیارى از سوره     
بـا   اصرار و تأکیـد بـر انطبـاق آن    قرآن نسبت به تألیفات بشرى، روشآشکارى در   

 تفـاوتى کـه تمـام مفـسران و        . مفهـومی نخواهـد داشـت      هاى رایـج بـشرى،    سبک
 .اندبه آن اقرار کرده» وحدت موضوعى«پژوهان، حتى مدافعان  قرآن

 :گویدباره مى فخر رازى در این
بنـدى  ها و عادات خـدا در ترتیـب قـرآن کـریم، دسـته             بدان که یکى از روش    «
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 خـدا   ،در ایـن مـوارد    .  تنوع بخشیدن به بیان، به بهترین شـیوه اسـت          موضوع و 
 عذاب و ثـواب و  هآورد و سپس به دنبال آن آیاتى درباربخشى از احکام را مى 

الى آن، آیاتى دال بر بزرگى قدرت  گاه از البهنماید، آنبشارت و انذار ذکر مى
ایـن شـیوه از   . پـردازد کند و پس از آن بار دیگر به بیان احکام مى یخدا طرح م 

فخـر رازى،   ( ».هاسـت  ترین راه در تأثیرگذارى در قلب      بهترین ترتیب و نزدیک   
4/233(  

 قرآن در هـدایت سـخن   روشهاى آشکار  فخر رازى از تفاوت   ،در این عبارات  
 .گفته است

 :فرماید اهللا خوئى در این باره مىتآی
قرآن کتاب هدایت است و براى سوق دادن بشر به سوى سعادت دنیا و آخرت             «

 و مانند آن نیست تا براى     است نازل شده و یک کتاب فقهى، تاریخى و اخالقى        
اگـر قـرآن بـه    . هر موضوعى بابى مستقل ترتیب دهد و مطلب را کالسه نمایـد         

 چنـین  آمـد و ایـن   صورت ابواب منظم بـود، ایـن همـه فوایـد بـه دسـت نمـى             
 )93 /،خویی( ».بود یبخش نم نتیجه

وى در تأییـد    . شـود  متفـاوت قـرآن را یـادآور مـى         روشدکتر محمد مدنى نیز     
متعارض، سبک بدیع قرآن را به تصویر هاى قرآن با بیانى   سوره» وحدت موضوعى «

هاى قرآن کریم داراى نشانه و رنگ خاصى است با اینکه هر یک از سوره «: کشدمى
و روحى برخوردار است که در تمام زوایاى آیـات آن جریـان دارد، امـا               و از جان    

هـاى معمـول،     ابواب و فصولى تلقى کـرد کـه در کتـاب           بسانها را   توان سوره نمى
هاى قرآن کریم را به عنوان ابواب و اگر کسى بخواهد سوره. متداول و مرسوم است

ـ             ، دگاهى آن را تفـسیر کنـد      فصول این کتاب آسمانى در نظر بگیرد و یا با چنین دی
آمیز و نه در خور قـرآن کـریم بـدان نگریـسته اسـت و        چنین کسى با دیدى تکلف    

 آن ةکوشد این کتاب آسمانى را از سـبک و روش ویـژ    سخت به بیراهه افتاده و مى     
این سبک در روش عبارت است از جابجا کردن تالوت کننده و ایـن              . خارج سازد 

منسجم در جهت شادابى، بـراى   ایجاد تنوع متناسب وپهلو و آن پهلو ساختن او و       
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 .الى آن تالوت این کتاب آسمانى و پراکندگى گوهرهاى وعظ و نصیحت در البه
هـاى  هاى قرآن کریم را همانند فصول و یا ابواب کتـاب        بنابراین کسى که سوره   

سارى و جارى    کوشد در تالوت قرآن کریم، روح      نگرد و آن کسى که مى     عادى مى 
اى را کـه سـوره در آن فـضا     وجود فضاى معنوى ویـژه   و  آیات را احساس کند    در

 قرآن را بـا توجـه بـه روش و     یکی ؛جوالن دارد بازیابد، داراى دید متفاوتى هستند      
کند، در حالى که دیگرى، روش الهى ایـن کتـاب آسـمانى را               الهى مطالعه مى   ةشیو

 ».آیـد  یاد اعجـاز بـه شـمار مـ    تـرین ابعـ   نادیده گرفته است، روشى که خود از مهم  
 )5ـ6/مدنى،(

، اعتـراف بـه   »وحـدت موضـوعى  «در تمام عبارات یاد شده از سـوى مـدافعان     
 مـشهود   در تبیین مفاهیم و القـاى  معـارف الهـى کـامالً             روش قرآن تفاوت آشکار   

 .است
 اصرار و تأکید بر تطبیق هر یک از     تدوین قرآن از یک سو و     به تفاوت در    اقرار  

  از سـوي دیگـر   موضـوع محـورى،  ة آن با مکتوبات رایج بشرى در حوز     هاىسوره
گونه که در ساختار ظـاهرى ایـن تفـاوت و مغـایرت            زیرا همان  ؛نمایدناسازگار مى 

ها نیز در هر یـک    قرآن بدیهى و انکارناپذیر است، تعدد موضوعات و غرض         روش
 .ناپذیر اسـت  جتنابضرورى و ا   نیز امري    در مقایسه با مکتوبات بشري    ها،  از سوره 

گـذارى عمیـق   تأثیرامل  وعاز   دتوانمى،  همین تعدد و تنوع موضوعات در هر سوره       
 .آشکار از حکمت الهى در تدوین و تنظـیم قـرآن باشـد       اى  در مخاطب و نیز جلوه    

این ویژگى، یعنى تعدد و تنوع موضوعات، از یک سو با اهداف فردى افزون بر آن،  
 و در زول که تدریجى و بر اساس حوادث مختلف بوده    و از سوى دیگر با کیفیت ن      

  .سازگار خواهد بود ، سال نازل شده23طی 
   

 اقتضاى بالغت: دلیل چهارم

، اقتـضاى بالغـت     »وحدت موضوعى «چهارمین دلیل یاد شده از سوى مدافعان        
 .است
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هـاي  عرصـه  در اعجـاز قـرآن و آراى متفـاوت    بارةدرفراوان هاى  به رغم بحث  
 یکی، بالغت را هیچ تردیدي بیپژوهانقرآن ز این کتاب آسمانی، همۀ  مختلف اعجا 

   .اندهاى اعجاز دانستهاز جلوه
  :نویسنددلیل اثبات این نظریه میبرخی در تبیین چهارمین 

یکى از مبانى بحث، این است که آیا پیوسـتگى، یـک ضـرورت بـراى کتـاب       «
 به معناى در یک سوره و تنوع موضوعات    آسمانى است؟ آیا جسته جسته بودن     

 هتوان قرآن را معجـز    گسیختگى غیرقابل قبول است؟ آیا مى      خوانى و از هم   ناهم
 در حـالى کـه   ،الهى دانست، فصاحت و بالغت را تا حد همـاوردجویى پـذیرفت     

 )176 /ایازى،( »براى پیوستگى آیات آن الزامى را نپذیریم؟

از تالزم » حدت موضوعىو «طرفداران نظریۀهاى یاد شده از سوى طرح پرسش
 آنان در ادامۀ. گشایدپرده می» وحدت موضوعى«میان بالغت قرآن و اجتناب ناپذیر 
  :نویسندسخن خود می

اگر ثابت کنیم از هم گسیختگى موضوعات براى کتاب الهى مضرّ اسـت و بـا                «
 پیوسـتگى بـراى قـرآن یـک       هنظم و فصاحت و بالغت ناسازگار اسـت، مـسئل         

 )176-177/همان،( ».شود ىضرورت شناخته م

در  بالغـت  کـه  ایـن باورنـد    بـر هاى قـرآن سورهموضوعی طرفداران پیوستگى   
 کـالم، تحقـق نخواهـد یافـت و دربـارة     وحدت موضوعى  جز باترین حد آن،    نازل

  :کنندگونه استدالل میاین» وحدت موضوعی«بالغت قرآن و تالزم آن با 
  .المی واحد است کبه مثابۀهاى قرآن  سورههر یک از. 1
هـا  ، که بالغت سورهباشد لیغ میهاي قرآن نه تنها کالمی ب   و هر یک از سوره    . 2

 .گیرداوج میاعجاز تا سرحد 
ــه ناچــار مــی. 3 ــست ب ــرآنســوره» وحــدت موضــوعى«بای ــري هــاى ق  را ام

  . تلقی کردناپذیر اجتناب
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 نقد و بررسى دلیل چهارم
موجـب تردیـدي فزاینـده در ایـن          تأمل در مفهوم لغوى و اصطالحى بالغـت،       

هرگـز  دهـد کـه    نـشان مـی   تعاریف موجود از بالغت     بررسی   .خواهد شد استدالل  
 . ملحوظ نیست در معناي لغوي و اصطالحی بالغتچنین اقتضایى

و در معنـاى اصـطالحى عبـارت       بالغت در لغت به معناى وصول و انتهاسـت          
موجـب  ل، امـرى اسـت کـه    مطابقت کالم با مقتضاى حال و مـراد از حـا          است از 

 شـرایط مخاطـب     گونه بیان کند که بـا حـال و        شود تا سخنور سخن خود را آن       می
مطابقت :  پس بالغت دو شرط دارد.باشدفصاحت کالم مقتضاي  سازگار بوده و نیز

 . حـد بالغـت اعجـاز اسـت       بـاالترین  و   . دیگرى فـصاحت کـالم     ؛با مقتضاى حال  
یاد شده به وحدت موضوعی کالم به عنـوان   یک از تعاریف     هیچ) 1/438سجادى،(

   .یکی از شرایط بالغت اشاره نرفته است
چنین تناسبى گـاه بـا   کالم بلیغ به معناى مطابقت کالم با حال مخاطب است و          

 قـرآن  يهـا  بـسیاري از سـوره   آنچـه در .یابد یک خطابه تحقق مى    تنوع موضوعات 
هـاى  هـر یـک از سـوره    «: کهرسد، آن است    آشکار است و امري بدیهی به نظر می       

انواع موضوعات مختلف اعتقادى، اخالقى و جز آنها را در بر    اى،قرآن بسان خطابه  
 هر سوره گفتارى مستقل است، اما مانند کتاب نیست که هر بخـشى از آن بـه      .دارد

توان آنهـا   اى است که نمى   هاى قرآن به گونه   سوره. موضوعى خاص اختصاص یابد   
هـا  تنـوع سـوره   .  متمایز از یکدیگر جـاى داد       ذیل موضوعى کامالً   را به طور دقیق،   

نکونـام، زبـان قـرآن،    ( ».نمایـد کند که در اولین نگاه پراکنده مى   چنان خودنمایى مى  
هاى و این تنوع مضامین عالوه بر کتب آسمانى در کتاب« )31/گفتارى یا نوشتارى، 

 )198/ایازى، ( ».ارشادى غیر الهى نیز رایج است

 ةن معــانى لغــوى و اصــطالحى واژ پــس از بیــا در بحــث مناســبات،یوطى ســ
شود و آن را به دو قسم ظاهرى و غیرظاهرى           اقسام ارتباط را یادآور مى     ،»مناسبت«

  :نویسدنماید و در توضیح ارتباط غیرظاهرى مىتقسیم مى
 .ارتباط غیر ظاهرى گاه با حرف عطف و زمانى بدون حرف عطف خواهد بـود              «
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 بایـد بـه سـراغ    ،که ارتباط غیر ظاهرى است و حرف عطفى در کار نیست      آنجا  
  )2/289االتقان، (».قراین معنوى رفت

، استطراد، حسن تخلص و اقتـضاب و  )ذکر متضاد ماسبق(تضاد  ،  تنظیر و تمثیل  
عنـاوین و  . برد ها نام می  از جمله قراین معنوي است که سیوطی از آن         ،حسن مطلب 

 ارتبـاط  ةهاى علم بدیع است که توجیه کننـد  نایع و آرایه اصطالحات یاد شده از ص    
وى پـس از بیـان اقـسام اسـباب       .انـد  کلمات و فرازهاى به ظاهر ناپیوسته و بیگانه       

  :کندمی براى هر یک مثالى را بیان پردازد و، به توضیح آنها میمعنوى
ورد تقـسیم   انفال سخن از اختیار پیامبر در مـ   ةدر ابتداى سور  : تنظیر و تمثیل  . 1

ـ   د؛شـو اى از اصحاب مى   م است که سبب ناخشنودى عده     یغنا  نظیـر ایـن     6 ۀ در آی
مسئله، یعنى ناخشنودى برخى مسلمانان به علـت خـروج از شـهر بـراى جنـگ و               

میلى ابتدایى بعضى مسلمانان در خروج از       کراهت و بى  . جهاد، یادآورى شده است   
م یدر تقس. عزت مسلمانان همراه بود یعنى نصرت، غنیمت و ؛مدینه با فرجامى نیکو

االتقـان،  ؛ سـیوطی،    1/47زرکشى،   (.م نیز چنین پایانى را باید به انتظار نشست        یغنا
2/290( 

  : مانند. شودهاى فراوانى مشاهده مىدر قرآن تمثیل
ـ ( ـ    خَشْیۀِ اللَّهِ وشِعا متَصدِّعا مِّنْالَو أَنزَلْنَا هـذَا الْقُرْءانَ علَى جبل لَّرَأَیتَه خَ لُ اتِلْـک االَْمثَ

  )21/حشر( )نَضْرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ
را از بیم خدا فروتن و از هم پاشیده  فرستادیم، یقیناً آن کوهاگر این قرآن را بر کوهى فرو مى  «

  » . باشد که آنان بیندیشند،زنیمرا براى مردم مى هادیدى و این مثلمى
ها و فروپاشـیدن   با بیان یک مثال در تبیین عظمت قرآن و تأثیر ژرف آن بر کوه             

   .تر است سختهاى کافران از سنگسازد که دلآن، خاطر نشان مى
 بقـره   ة در سـور   . این وجه نیز فراوان اسـت      ۀنمون: )ذکر متضاد ماسبق  (تضاد  . 2

ان برخوردارند، غیـب را      هدایت کسانى که از ایم     ؛ابتدا سخن از هدایت قرآن است     
 ... .کننـد و  دارند و از روزى خود در راه خدا انفاق مـى       ، نماز را به پا مى     رندباور دا 

  : آیدپس از بیان اوصاف اهل ایمان و تقوا، سخن از کافران به میان مى
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  )6/بقره( )یؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ سوآء علَیهِم ءأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم الَ(
ــ برایـشان یکـسان     چه بیمشان دهى، چه بیمشان ندهى در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند ـ «
   ». آنها نخواهند گروید؛است

جـامع وهمـى وجـود دارد و     »تـضاد «بنابراین در میان این موضـوع، از جهـت          
ن بر حکمت آن تشویق و پایدارى بر وصف مؤمنان است که با معرفى وصف کافرا           

 )2/291االتقان، سیوطی، . (ترغیب و تشویق، تأکید شده استاین 
کنیم و  به یکباره رها مى    ،گفتیم آن سخن مى   ةگاه مطلبى را که دربار    : استطراد. 3

 و کنیم می سپس آن را نیز رها    .رویمهمچون برقى جهنده، به سوى مطلبى دیگر مى       
 به صـورت ناگهـانى      ،ایمد نموده  گویى آنچه استطرا   .گردیمبه موضوع اصلى باز مى    

 .عارض شده و قصدى در کار نبوده است
 اعراف را که در آن تقوا به عنوان لباس معنوى است و             ة سور 26 ۀزمخشرى، آی 

  :گوید وى مى.به مناسبت ذکر لباس ظاهرى در آیه آمده، استطراد دانسته است
 ضرت آدم و حـوا   پس از بیان داسـتان حـ       ؛این آیه بر سبیل استطراد آمده است      «

هاى بدن و پوشاندن آن با برگ درخت، تا منت خـدا      و آشکار شدن زشتى   8
را در آفرینش لباس اظهار کند و به جهت زشتى و فـضاحتى کـه در عریـانى و          

  ». بهتر تقواستهاي راهعورت است و براى اینکه تذکر دهد که پوشش از کشف 
 تا آنجـا کـه تفـاوت    ، است این آرایه بسیار نزدیک به استطراد :حسن تخلص . 4

اى، رهـا   طور کلى آنچه در صدر بیان آورده        به ،در تخلص . میان آن دو مشکل است    
 در حـالى کـه در   .اىروى که به سویش تخلص کـرده کنى و به سوى مطلبى مى  مى

 ةدر سـور . شـود   پس از بیان آنچه استطراد شده، موضوع اصلى دنبـال مـى   ،استطراد
یـاد  7هاى آنان بیان شـده اسـت، سـپس از موسـى     و امتپیشین  اعراف، پیامبران 

اسرائیل برگزیده بود، یـادآورى کنـد و در     شود تا حکایت هفتاد مردى که از بنى        مى
را براى برگزیدگان و امتش و نیز پاسخ خدا به دعاى موسى        7ادامه، دعاى موسى  

  : فرمایدجوید و مىکند و در پایان به مناقب سیدالمرسلین تخلص مىرا بازگو مى
ــوراةِ  ( ــی التَّ ــدهم فِ ــا عِنْ کْتُوبم ــه ــذِي یجِدونَ ــی الَّ ــی األمِّ ــولَ النَّبِ ــونَ الرَّس تَّبِعــذِینَ ی الَّ
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  )157/اعراف()واإلنْجِیلِ
که نام او را نزد خـود در تـورات و انجیـل     همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده ـ «

  » .کنند ى مىـ پیرو یابندنوشته مى
  .پرداخته است9و بدین ترتیب به بیان اوصاف حضرت محمد

 ، یعنى سـخن گفـتن زیـاد   ؛اقتضاب در لغت به معناى ارتجال است     : اقتضاب. 5
لسان العرب، ماده  (.سرودن شعر مانند   ،هاى الزم فراهم آید   ه مقدمات و زمینه   کنآبى

هـاى دیگـر     و بیش از آرایـه هاى ادبى رایج در عصر نزول     از آرایه  اقتضاب   ).قَضَت
است و آن به معناى انتقـال از معنـایى بـه معنـایى              بوده  مورد توجه اعراب جاهلى     

 .غیرمالئم است
 و آن رنددا  اقتضاب در قرآن تردید ۀکارگیرى آرای هشناس در ب  پژوهان ادب قرآن

 .دانندرا مغایر با بالغت مى
 و آن آمیزسن تخلص را تکلفسیوطى در پاسخ به ابوالعال محمد بن غانم که ح  

  :گویددر قرآن تأکید دارد، مى» اقتضاب«کارگیرى  داند و بر بهرا در قرآن جارى نمى
  ».داردمى ها را به حیرت واانگیزى هست که عقلدر قرآن تخلصات شگفت«

 و 88 و 87آیـۀ ، شـعراء  156ۀ اعراف آیةز حسن تخلص را در سور    و مواردى ا  
 .ودشى، یادآور م98آیۀکهف 

هـاى فـراوان در قـرآن، بـه کـارگیرى صـفت       تأکید بر وجود تخلص   با  سیوطى  
  .دکن مىدر قرآن را نفى» اقتضاب«

   )288 /همان،( .باشند میاسباب معنوى ارتباط غیرظاهرى: مطلب حسن. 6
 که توجیـه  هستندهاى علم بدیع عناوین و اصطالحات یادشده از صنایع و آرایه     

 .اندو فرازهاى به ظاهر ناپیوسته و بیگانه ارتباط کلمات ةکنند
هـاى یادشـده و نیـز       اسباب معنوى در تفاسیر و مکتوبات علوم قرآنـى و مثـال           

، حکایت از نفى تشتت، گسیختگى و ناپیوستگى       بدیع مورد بحث در علم   هاي  آرایه
ى براى رسیدن به تناسب   .  انفصال و بیگانگى را به همراه دارند       ۀکند که شائب  آیاتى مى 

و الزم » وحـدت موضـوعى  «در کـالم و تحقـق سـخنى بلیـغ، هرگـز        قابل پذیرش 



 

 

240 

 تضاد ةمقام، این مناسبت و بالغت در چهرنیست و گاه به مقتضاى حال و ضروري 
 درحالى که این دگرگونى در     )291 /2االتقان،سیوطی،  (. نماید و اقتضاب نیز رخ مى    

 . بلیغ نیز نخواهد بود و مخل کالمنبودهسازگار » وحدت موضوعى«کالم با 
اند، تا آنجا که بعضى ادیبان، اقتضاى حال را شرط اصلى و اساس بالغت دانسته

ـ ضرورى  اقتضاى حال براى تحقق شرط اصلى ـ دست کشیدن از فصاحت کالم را 
شـود،    یعنى آنجا که فصاحت کالم باعث اخـالل در اقتـضاى حـال مـى               ؛انددانسته

ایـن بـدان    )1/1996التهـانوى، (.  بالغـت اسـت  ۀ و نـشان   شـرط  ،وانهادن فـصاحت  
و بالغـت و فـصاحت کـالم     » ضوعىوحدت مو «اى میان    هرگز مالزمه  معناست که 

 زیرا چه بسا اقتضاي حال مخاطب که شرط اصلی سخن بلیغ است، گـاهی             ؛نیست
 .دست آیددر پرتوي ناپیوستگی کالم به 

 قرآن با روش تطبیق در» وحدت موضوعى «ۀریاصرار حامیان نظ رسدبه نظر می  
 قـرآن    زیـرا  ؛هاى رایج بشرى، سبب تنزل شأن و جایگـاه قـرآن خواهـد بـود              شیوه
بـر    و بنـا ؛اسـت ... اى از مباحث اعتقادى، اخالقى، حقوقى، سیاسى، علمـى و    آمیزه
شده، فـصلى    هاى یاد بایست هر یک از بخش    هاى رایج بشرى در تدوین، مى     روش

اى جداگانه و متمایز مـورد بررسـى و   و به گونهداد خاص را به خود اختصاص مى     
هـا هرگـز بـا چنـین         در حالى کـه ترتیـب و ترکیـب سـوره           .گرفتتحلیل قرار مى  

آورى آیات بـه   تفسیر موضوعى و جمعۀهایى سازگار نیست و جز در سای     مرزبندى
 .متداول در علوم رایج راه یافتهاي بندى توان به فصلظاهر پراکنده، نمى

 ، به راستى: به این پرسش اساسی پاسخ دهیمجا بایسته است که در این  شایسته و 
عدول بشري  به ظاهر مقبول و رایج ة وحیانى و آیات قرآن، از این شیو       چرا معارف 

 کرده است؟ رمز و راز این اعراض الهى چیست؟
 بشرى  هاي  رایج نگاشته  هاي  قرآن با شیوه   روشبا این همه، آیا اصرار بر تطبیق        

 بـه معنـاى غفلـت و نادیـده     ، در ترتیب و ترکیب آیات    بدیهى هاي ود تفاوت با وج 
 تالشى که در بسیارى از موارد   د بود؟ نخواه قرآن   روشانگارى حکمت حقیقى در     

وحـدت  « از مـدافعان   یـک حقیقتـى کـه هـیچ   ؛  نمایـد آمیـز و ناسـازگار مـى      تکلف
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  .کنند آن را انکار نمى» موضوعى
 سـاختار و  ،هـاى قـرآن   میان آیات هر یک از سـوره ته یاف  سازمانقائالن تناسب   

 و ایـن تفـاوت و       گیرنـد   مییر مکتوبات بشرى را نادیده ن      متفاوت قرآن با سا    روش
ـ           د بدیهى و انکارناپذیر مـى     امريتغایر را     دالیـل و    ۀاننـد، امـا سـعى دارنـد بـا ارائ
نهـان را  هـا، پیونـد و تناسـبى پ    به رغم تعدد و تکثر موضوعات در سوره       ،شواهدى

هـاى متکثـر را وحـدت    براى هر سوره اثبات کنند تا موضـوعات متعـدد و غـرض      
!  آمیز باشد یابى به موضوع اصلى و غرض غایى، صعب و تکلف           هرچند راه  .بخشد

 وحیانیت و اعجاز آن      است که   قرآن روشرسد همین واقعیت بدیهى در      به نظر مى  
سـازد  شمول را فراهم مى ه و جهانکند و موجبات خلق مکتوبى جاودانرا تبیین مى 

   ؛رساندها مى گوش جانبهو فریاد هماورد جویى را 
)و       ة مِّن مِّثْلِهِ ووردِنَا فَأْتُواْ بِسبلَى عا نَزَّلْنَا عب مِّمیفِى ر کُم مِّـن    إِن کُنتُمآءدواْ شُـهعاد

  )23/بقره ()دِقِینَادونِ اللَّهِ إِن کُنتُم صـ
اى مانند گویید، سورهایم شک دارید، پس اگر راست مى خود نازل کردهةاگر در آنچه بر بندو «

 » .دآن بیاورید و گواهان خود را غیرخدا فراخوانی

عـالى و   معارف مت ۀ مجموع ،وران مسلمان بر این باورند که محتواى قرآن       اندیشه
آیاتى  . است ر و ناتوان  یابى به آن قاص     بشرى، از راه   ۀناپذیرى است که اندیش    نقض
  : چون
  )2/جمعه ()ل مبِین کَانُواْ مِن قَبلُ لَفِى ضَالوإِن(

  » .و آنان قطعاً پیش از این در گمراهى آشکار بودند«
)ا الْکِتَ   کَذَ ورِى متَد ا کُنترِنَا ما مِّنْ أَموحر کنَآ إِلَییحأَو الِکو الَ ب ااالِْیملَــکِن   نُ و

لْنَجادِنَااعمِنْ عِب ن نَّشَآءدِى بِهِ ما نَّهنُور 52/شورى ()ه(  
دانستى کتاب چیست و گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم، تو نمى   و همین «

 آن ۀیم به وسیلنه ایمان کدام است، ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواه            
   ».نماییمراه مى
  )105/نساء( »ب بِالْحقِّ لِتَحکُم بینَ النَّاسِ بِمآ أَرئک اللَّهاـآ أَنزَلْنَآ إِلَیک الْکِتَإِنَّ(

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به موجب آنچـه خـدا بـه تـو آموختـه       «
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   ».داورى کنى
گفتى و اعجاز آن را بیـان  گوید و شبه خوبى عظمت قرآن و تعالى آن را باز مى   

 این کتـاب الهـی،    همچون محتواى عمیق و ژرف        قرآن نیز  روش  و ساختار .کندمى
 در اصـرار  و   را فراهم آورده اسـت    بدیل   معارف متعالى خود، ساختارى بى     ۀدر ارائ 

خواهـد   بشرى به معناى کاستن عظمت و شـأن قـرآن            رایجهاى  روشتطبیق آن با    
  .بود

کالم «و » وحدت موضوعی« و تالزم کنیمپوشى   شده چشم  از اشکاالت یاد  اگر  
» وعیوحـدت موضـ    «ذیر بدانیم، با این فرض نیـز نظریـۀ        را امري اجتناب ناپ   » بلیغ

اي تر یادآور شدیم، پذیرش چنـین مالزمـه       شچنانچه پی . رسدها به اثبات نمی   سوره
 حد بدانیم،هاى قرآن را کالمى وا  این ادعاست که هر یک از سوره     اثباتدر گروى   

 و وحدت کالم را    از یک سوره را کالمی واحد دانست       توان بخشی حالی که می  در  
تنـوع  که اقتضاي بالغت است، در فرازي از سوره جستجو کـرد؛ احتمـالی کـه بـا              

هـا   دریجی آیات قرآن که در برخـی سـوره  ت و نزول   ها سوره موضوعات موجود در  
 نـزول اولـین آیـات برخـی      فاصلۀ. ستیافت، سازگار ا   طی زمانی طوالنی ادامه می    

بـه  وره  هر فراز از س.ها تا نزول آخرین آیات آن، بیش از یک سال بوده است     سوره
 و در طـی زمـانی       یافـت شد و به این ترتیـب ادامـه مـی         اي نازل می  مناسبت حادثه 

  .پذیرفت طوالنی سوره پایان می
 ۀناد آیاتى چون آی  به است مفسران  برخى  ها تا آنجاست که     موضوعات سوره تنوع  
داننـد  ضـرورى مـى   ارتباط و پیوند میان صدر و ذیل یک آیه را نیز غیر          ... والیت و 

هـاى عظمـت قـرآن، وجـود         و برخى نیز بـر ایـن باورنـد کـه از نـشانه              )ىسبحان(
  )1ج  مصباح یزدي، :ك.ر(. موضوعات متنوع حتى در یک آیه است

  
 سکوت مشرکان: دلیل پنجم

هاي نازل شده   ه و با نزول نخستین آی     ی اسالم بزرگنهضت  هاى  از نخستین گام  
مخالفت مشرکان قـریش آغـاز شـد و بـراى توقـف نهـضت و              ،  9بر پیامبر اکرم  
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 از هـیچ تـالش و اقـدامى کوتـاهى نکردنـد و اتهامـات           ،پیشگیرى از گـسترش آن    
 .آور آن نسبت دادندفراوانى را به قرآن و پیام

 مخالفت و لجاجـت را در مخالفـان   ۀاندیشهاى مکرر قرآن،    نداى هماوردجویى 
و إِنْ یـرَوا آیـۀً یعرِضُـوا و یقُولُـوا سِـحرٌ            (؛رچـون سـح    هم یاتهامات .بخشیدشدت مى 

ــستَمِر م اســتئــســحرى دا: اى ببیننــد روى بگرداننــد و گوینــدهرگــاه نــشانه« )2/قمــر()م.«، 
و چون به آنان    « )24/نحل ()طِیرُ أالَْولِین ا أَس  قَالُواْ إِذَا قِیلَ لَهم ماذَآ أَنزَلَ ربکُم      و(؛اسطوره
 شعر و ،».هاى پیشینیان استگویند افسانه شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟ مىگفته مى
 آیا مـا بـراى    : گفتند یم« )36/صافات ()جنُونِالِهتِنَا لِشَاعِر م  یقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِکُواْ ء    و(؛جنون

 عنـاد و  ۀ نـشان ، آنة به قـرآن و آورنـد  ... و».شاعرى دیوانه دست از خدایان خود بـرداریم    
 با این همه هرگز     .اندداشتهروا  لجاجت و دشمنى فراوانى است که نسبت به اسالم          

 .انـد اند و قرآن را به تشتت و پراکنـدگى مـتهم نکـرده   چنین نسبتى را به قرآن نداده  
انگیـز الفـاظ    و جـذابیت شـگفت   یز قرآن را اسـطوره    آمهاى پرجذبه و حکمت   قصه

شک، اگـر آیـات     بى .آساى آن را سحر نامیدند     آهنگین قرآن را شعر و تأثیر معجزه      
 هر سوره، هـیچ مقـصود   ۀیم آن گنگ و مبهم بود و از مجموع    پراکنده و مفاه   ،قرآن

آمد، مشرکان لجوج و دشمنان مغلـوب هرگـز   جامع و غرض واحدى به دست نمى    
زبان تاریخ و محتواى آیات از چنین انتقادى از سـوى دشـمنان            ؛  گذشتند آن نمى  از

  )12 /، الموضوعیهةالوحدحجازي،  (.خاموش بوده و حتى اشارتى به آن نشده است
  

 نقد وبررسى دلیل پنجم
 . مقصود قائالن نخواهد بودةاین استدالل نیز هرگز تأمین کنند

 ةچیز در حوز ب عصر نزول، بیش از هرراجذابیت و زیبایى کالم در منظر اع. 1
 و مفاهیم و محتواى کالم و نیز انسجام و یـا  کرد خودنمایی می آن و موسیقى  روش

 عـرب  ةنبوغ و هنر سخنوران پرآواز . گرفتپراکندگى آن، کمتر مورد توجه قرار مى      
گـر   جلـوه  سـخن هـاى بـدیع   و آرایه آهنگ، شورانگیزىپرتويبیش از هر چیز در    

 کعب بن زهیر کـه  ة معلقات سبع و قصید همچونو شاهکارهاى ادبى عرب  شد   یم
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 از اشـعار مهـم و جـاودان    آویخته بودند و  تا پیش از نزول قرآن بر دیوارهاى کعبه         
عرى و هـاى شـ   بیش از هر چیـز جنبـه  ،شد و از مفاخر آنان محسوب مى     عرب بود 

 محتـوایى و بلنـداى      هـاى اما ویژگـى   .گرفتقرار می  تمجید آهنگین آن مورد     ۀنغم
و هنـر عـصر جـاهلى      اهمیـت چنـدانى نداشـت    از منظر عرب جـاهلی     مفاهیم آن 

کس راز عظمت و جـذابیت ادبیـات عـصر جـاهلى را در      شد و هیچ محسوب نمى 
ن نـسبت بـه      مـشرکا  سـکوت . دانـست انسجام و وحدت غرض و اتساق کالم نمى       

 به ایـن نکتـه    توجهی  دلیل بی  ، یا به  هاز سوره  هر یک ا   کالمفقدان اتساق و انسجام     
 ادیبان عـصر نـزول نقـص بـه حـساب           بوده است و یا اساساً چنین چیزي از منظر        

، نـزول  عـصر تر نیز یادآور شدیم، این گونه سـخن گفـتن در     چنانچه پیش . آمد نمی
شد؛ این صنعت کـه در علـم بـدیع بـه     هاي زیباي سخن محسوب می یکی از جلوه  

 در آن زمان بیش از یافته است، شهرت ) 2/292، تقاناالسیوطى، ( »صنعت اقتضاب«
 در اثناى کالم از ان،سخنور .گرفتهاي دیگر مورد توجه عرب جاهلی قرار میآرایه

نکه هیچ ارتبـاط و مناسـبتى   آ ، بىندداد ى به موضوع دیگر سخن را تغییر مى   موضوع
سـخن پیـشین    که هیچ ارتباطى بـا     ندگفتد و از موضوعى سخن مى     نبینى کن  را پیش 
  . نداشت

نـد،  پذیررا می  نیز آن » وحدت موضوعی  «از جمله نکاتی که طرفداران نظریۀ     . 2
کنـد، وجـود    مـی هـا خودنمـایی   این است که آنچه به وضوح در بسیاري از سـوره          

الیـل،   اینان به رغم این امر بدیهی، بـا اسـتناد بـه برخـی د             .موضوعات متنوع است  
انـد و بـر      موضوعات متعدد، ضروري دانسته    سويوجود موضوعی واحد را در آن       

کننـد و  نهاد مـی را براي کشف موضـوع اصـلی سـوره پیـش     ن اساس ابزارهایی    همی
 .یابی به موضوع اصـلی نیـست      کان دست کارگیري این ابزارها، ام   ه  معتقدند بدون ب  

 الزم رانی میـسر اسـت کـه از دانـش و تجربـۀ      چنین کاري تنها براي مفس  تردید،بی
  . باشند و طی فرایندي طوالنی به کشف موضوع اصلی سوره نائل شوندبرخوردار

با این فرض که بپـذیریم هـر سـوره داراي موضـوعی واحـد اسـت و یکـی از            
باید به این پرسش پاسخ دهیم   این ادعا را سکوت مشرکان بدانیم،هاي صحت نشانه
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ـ  هاي طوالنی نائـل شـده     مشرکان چگونه به کشف موضوع اصلی سوره      که   در ! د؟ان
ها بسیار سخت و صعب است و نیازمند  اصلیِ سورهحالی که فرایندِ کشفِ موضوع  

ن تازان ایـن نظریـه، تعیـی      رخـی از پیـش    تـا آنجـا کـه ب      . دانش و تسلطی ویژه است    
را گستردگی  اند و دلیل آنها را ناممکن دانسته براي برخی از سورهموضوعی واحد 

نی بـودن زمـان نـزول ایـن سـوره بیـان       مطالب سوره و نیز نزول تدریجی و طـوال       
 هـاي کوچـک نیـز     موضـوع اصـلی سـوره      و در تعیـین      )1/44  ،طباطبایی( .کنند می

 طرفداران نظریۀ وحـدت     براي نمونه به آراي   . خورداختالفات فراوانی به چشم می    
  : شود ملک اشاره میموضوعی دربارة موضوع اصلی سورة

   :نویسد ملک مىةلى سور در بیان غرض اص; عالمه طباطبایى)الف
» .غرض این سوره عمومیت و گستردگى ربوبیت الهى بر تمـامى عـالم اسـت               «
  )19/364، طباطبایی(
 به آنچه عالمـه در المیـزان آورده،         قریب نیز با عباراتى     »الحدیث احسن«تفسیر  

گیرد که غرض اصلى سـوره، بیـان ربوبیـت      دهد و نتیجه مى   سخن وى را شرح مى    
   )251ـ11/252قرشى، (. شودد ربوبى است که به معاد منتهى مىعمومى و توحی

هاى الهى در ایـن سـوره، غـرض     برخى مفسران با توجه به شمارش نعمت    )ب
 بدان معنا که سـوره در مقـام تبیـین       ؛اند اصلى آن را خالقیت و مالکیت الهى دانسته       

اهداف کل  «،»فى ظالل القرآن«تفاسیرى چون    .مالکیت و حاکمیت مطلق الهى است     
در و  انـد    گزیـده رایـن رأى را ب    » ر نمونه تفسی«و  » التفسیر المنیر «،  »سورة و مقاصدها  

  . این سخن تقویت شده است» ایضاحات و معانى على تفسیر النسفى«کتاب 
ـ   «و  » التفـسیر الفریـد   «،  »من وحى القـرآن   « تفاسیرى چون    )ج ، »صائرالتفـسیر الب

بیان مبانى توحیـدى، اعـم از ربوبیـت و          ملک را    ةغرض غایى و هدف نهایى سور     
ت بر رأى مورد نظر     با استداللى متفاو  » نظم قرآن «در کتاب    .اندمالکیت الهى دانسته  

  .تأکید شده است
 پرورش حالت خشیت نسبت به خدا، غرضى است کـه از سـوى تفاسـیرى                )د

   .شودبراى این سوره ارائه مى» نظم الدرر«و » من هدى القرآن«چون 
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 بیـان    ملک را  ةر، غرض اصلى و موضوع محورى سو      »صفوة العرفان «سیر   تف )ـه
  )593ـ595 /،خالدى(. داندبختى مىراه سعادت و نیک

 ؛زدایى از مـردم اسـت    ملک بیان تعالیم اسالمى و غفلتة غرض اصلى سور   )و
 .واقع شده است» ابواالعلى مودودى«این رأى مورد توجه 

هاى وصول به غرض     یک سو و تفاوت راه     اختالف در موضوعات ارائه شده از     
انگیز است و ضـعف و سـستى       آراى مشترك از سوى دیگر، بسیار سؤال       اصلى در 
  .افزایدها نیز بر ابهام این نظریه مىاستدالل

 سکوت مشرکان را دلیل اقـرار آنـان بـه وجـود          استهمه چگونه ممکن    با این   
 تـوان گفـت اگـر     لی کـه مـی    در حـا  . ها بـدانیم  موضوع واحدي در هریک از سوره     
هـا   در سـوره داشتند و وجود موضوعی واحد میمشرکان به چنین چیزي هم اعتقاد  

رغم   به، باز با توجه به مقاصد پلید خود و از روي عناد و لجاجت،را دریافته بودند
 و کردنداور قلبی خود را پنهان میاعتقاد قلبی به این نکته، با استناد به ظاهر قرآن، ب

دانـستند و  هاي قرآن را فاقد موضوعی واحد میگشودند و سوره به اعتراض می   لب
گونه کـه بـا     همان. کردندآن را به عنوان ضعف قرآن و نفی الهی بودن آن اعالم می            

  . خواندند...  سحر و وجود باور قلبی به الهی  بودن قرآن، آن را اسطوره،
هاي قرآن، کندگی موضوعات سورهچنانچه برخی از مستشرقان نیز با تکیه بر پرا 

  :نویسد لوبون در این باره می گوستاو. اندآن را دلیل بشري بودن این کتاب دانسته
 .این طور معروف است که پیامبر امى بوده، و آن مقرون به قیـاس هـم هـست             «

» .شـد  زیرا اگر اهل علم بود، ارتباط مطالب و فقـرات قـرآن بـه هـم بهتـر مـى             
  )20/،گوستاولوبون(

  .سازد  تردید در وحیانیت قرآن را فراهم مىۀزمیني با این بیان و
 بر ادعاي خود اصرار ورزنـد و سـکوت          در صورتی که طرفداران این نظریه     . 3

وجـود موضـوعی واحـد در کـالم       نـشانۀ  بت به قرآن در این زمینـه، مشرکان را نس  
را ُملزَم بـه پـذیرش   شود و ما داران این نظریه تأمین نمیبدانند، باز هم مقصود طرف  

ها نخواهد کرد؛ زیرا ما بر این باوریم کـه سـکوت            سوره» وحدت موضوعی  «ۀنظری
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 است کـه بـه      همشرکان به خاطر وجود وحدت غرض در همان بخش از سوره بود           
بنـابراین  . شده اسـت  اي خاص نازل    و به مناسبت حادثه   » واحد نزول «صورت یک   

 از  ، و با وجود انگیزه براي تنقـیص قـرآن         گشودنداگر مشرکان لب به اعتراض نمی     
رو بود که با وجود وحدت غرض   از آن،زدند ضعف قرآن در این زمینه حرفی نمی      

  . ی بودنمعنا و ناپذیرفت چنین اعتراضی بی،»واحد نزول«در یک 
اي کـه طـی زمـانی طـوالنی و بـه            اساساً معنا ندارد که مشرکان نسبت به سوره       

 ضوعی واحد در سراسر سوره را نـشانۀ اض کنند و فقدان مو     اعتر ،تدریج نازل شده  
» احد نـزول  و«در حالی که چنین اعتراضی نسبت به هر         . ضعف و کاستی آن بدانند    

چند پیش از این نیز یادآور شدیم که اساسـاً در عـصر             هر .اعتراضی قابل قبول بود   
تن، از  یکی از صنایع ادبی رایج بود و گسـسته سـخن گفـ            » اقتضاب«نزول، صنعت   

در مطالـب یـک     ارتبـاطی   بنابراین بی . شدوران محسوب می  نهاي توانایی سخ  نشانه
، با وجود این احتمال خردپذیر کـه        همچنین. شدنیز ضعف تلقی نمی   » واحد نزول «

ها با نزول تدریجی قرآن سازگار است و با تنوع بدیهی موضوعات موجود در سوره
» وحـدت موضـوعی  « آمیز ف تکلّش نظریۀ است، هیچ دلیلی براي پذیر     نیز هماهنگ 

  .ماندها باقی نخواهد  هسور
هـاى قـرآن    و پیوستگى معنایى سـوره    » وحدت موضوعى «چه با عنوان    آناساساً  

 ، و پـیش از ایـن  پژوهان نیم قرن اخیر است     مطرح شده است، محصول تالش قرآن     
 تفـسیرى بـر   هـیچ   نیـز  تا قرن اخیـر و پژوهان نبود چنین اعتقادى مورد توجه قرآن    

 .تدوین نشده است» وحدت موضوعى«اساس 
طور که در مباحث پیشین یادآور شـدیم، محتـواى قـرآن و نیـز               ن  بنابراین، هما 

هاى آن با هدف هدایت بشر و در طول زمانى طوالنى نازل شـده اسـت و در     سوره
اى خاص نازل شده، اتصال و اتساق کامـل         اى از آیات که بر اساس حادثه      مجموعه

 دیـد و شدند و با صـالح رار است و با تغییر حادثه، آیات متناسب با آن نازل مى        برق
هـاى متعـددى در هـر     و موضوعات و غرضپذیرفت  سوره پایان مى   ،حکمت الهى 

آنکه تعارض و اختالفى میان آنها باشد و اثبات موضوعى           گرفت، بى سوره قرار مى  
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ها و آیات در یک غرض اصلى و ه تمام سور.به نفى و یا رد موضوعى دیگر انجامد      
باشند و ادعاى وحـدت  هنگ مىا همسو و هم،یعنى هدایت بشریت ،  مقصود بنیادى 

بیش از این نیز یـادآور شـدیم کـه        . ها قابل اثبات نیست   غرض در هر یک از سوره     
 بـا  گونه دلیلى وجود ندارد که یک سوره را کالمى واحد بدانیم و آن را مـالزم         هیچ

اى از سخنان    در حالى که کالم واحد مجموعه      .واحد تلقى کنیم  غرض و موضوعى    
هـاى  شود و بسیارى از سوره   است که در یک مقطع و با مخاطبان خاص مطرح مى          

اى خـاص  قرآن مرکب از مجموعه آیاتى است که هر بخش از آن به مناسبت حادثه   
ت در بایـس نازل شده و وحدت کالم و الجرم وحدت غرض و تالزم این دو را مى       

  . سورهتمامی آیات یک  جستجو کرد، نه در »واحدهاى نزول«این 
  

 وحدت موضوعىآیات و 
اى بـه    عـده  ،هاى عقالنـى اسـت     تحلیل  تبیین و   بر گفته که افزون بر دالیل پیش   

 .اندروایات نیز استدالل کردهآیات و دالیل و شواهدى چند از 
ـ «، )58/عمـران  آل( »کتـاب «چـون  هم قرآن   اوصاف ،برخى ، )41/فـصلت (» زعزی

الیأتیـه   «،)174/نساء (»نوراً مبیناً  «،)58/عمران آل( »حکیم «،)13/طارق( »قول فصل «
ان «، )43/قـصص ( »بصائر للنـاس «، )42/فصلت( »الباطل من بین یدیه و المن خلفه      

را شاهدى بر ضرورت نظم درونى و ارتباط ... و) 69/یس( »ذکر و قرآن مبین هو اال 
سـیوطى معتقـد    .انـد هـاى قـرآن آورده  سوره» وحدت موضوعى «آیات و در نهایت 

 نظم شگفت و معانى تازه و نو        ۀ زیرا آیات قرآن به واسط     ؛قرآن حکیم است  «: است
است، طورى که تبدیل و تحریف و اخـتالف و تبـاین را در آن راهـى             محکم شده 

  )1/187، االتقان( ».نیست
پاسخ، بررسى تفصیلى    االت بى تردید در دالیل اصلى و اشک     توجه به شک و     با  

هـاى  چند در بحـث   هر.نمایدمیشواهد قرآنى و رد هر یک از آنان را غیرضرورى       
 نقد و بررسى این اوصاف و رد و یـا اثبـات ایـن دالیـل عـارى از فایـده                 ،تفصیلى

  .نخواهد بود
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را  مقـصود آنهـا    قـائالن، ۀتردید اوصاف یاد شده نیز همچون دالیل پیش گفت بى
ـ  اثبـات    بـراي بیـت نیـز      فرازهایى از احادیث اهل   . کندن نمی تأمی وحـدت   «ۀ نظری

 .مورد توجه برخى طرفداران قرار گرفته است» موضوعى
 آوایى، تفسیر پیوسته و تأویل قرآن،    ۀپژوهان معاصر با انگیزه ترجم    یکى از قرآن  

داده بخشى از کتاب خود را به اثبات پیوستگى قرآن، به استناد روایـات اختـصاص         
 .است

، بـا  »فرمول کشف ارتبـاط آیـات بـراى تفـسیر پیوسـته      «وى فصلى را با عنوان      
 آزار شـیرازى، بى (. گشوده است7و امام صادق9استفاده از رهنمود پیامبر اکرم 

1/433(  
  

 روایات و وحدت موضوعى
به آنهـا اسـتناد   » وحدت موضوعى «ۀوایات را که از سوى مدافعان نظری  برخى ر 

 .کنیمىشده، بررسى م
 :فرماید در تحلیل و تبیین گمراهى بعضى مفسران مى 7امام صادق . نخست روایت

به آنچه کـالم بـا آن   « ؛) 1/8 بحرانی،(» یختمه لم ینظروا الى ما یفتح الکالم و الى ما      «
   ».اند نکردهیآغاز شده و آنچه کالم با آن خاتمه یافته است توجه

کـه مـورد    هـا را ـ   آغاز و ختم سوره، توجه به»وحدت موضوعى «نظریۀقائالن 
سـوره  هاى وصول بـه موضـوع اصـلى         از راه یکی  ـ   استقرار گرفته   توجه معصوم   

» وحـدت موضـوعى   «گیرند کـه بیـان امـام اشـارتى بـه            نتیجه مى  سپس   دانند و   می
بنابراین، در تعبیر و بررسى آیات نباید ترتیب و نظم الهـى را بـر هـم        . هاست سوره

و نباید نظر خود را به جزئى کوچـک از    ...  از جمع سوره خارج کنید     بزنید و آیه را   
هـاى متنـوع و نـامربوط در کنـار هـم            هـا و خـط    سوره محدود کنیم که جز رنـگ      

  .یابیم نمى
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 نقد و بررسى

 ،روایـت . دهـد  مىنشانتأمل در این روایت نیز بیگانگى آن را با مقصود قائالن          
 کامـل تلقـى   ةرا یک سـور » کالم «ةکه واژهاست  خواست آن  ةکننددر صورتى تأمین  

در حـالى  ؛  اسـت میسر در پرتوى همین روایت      تنها ،چنین ادعایى اما اثبات    .نماییم
  .یک آیه نیز قابل انطباق استبر با بخشى از یک سوره، حتى » کالم «ةکه واژ

لیس شئ ابعد مـن عقـول الرجـال مـن تفـسیر            «: فرمایدمى7امام باقر . روایت دوم 
یۀ تکون اولها فى شئ و اوسطها فى شئ و آخرها فـى شـئ و هـو کـالم                 ان اآل  القرآن،

 مردمـان از تفـسیر قـرآن دورتـر     ۀهیچ چیـز در اندیـش   «؛»همتصل ینصرف على وجو 
 موضوعى آید و ة موضوعى است و وسط آیه دربارةهمانا اول یک آیه دربار   . نیست

ه یک کالم مرتبط و متصل  در حالى که تمامى آی. موضوعى دیگر ةآخر آیه نیز دربار   
  )1/9بحرانى،  (».است
 

 نقد و بررسى

روایـت از   . ارتباط است ها بى سوره» وحدت موضوعى  «ۀاین روایت نیز با نظری    
گوید و تعمیم ویژگى یـک     انسجام و هماهنگى و وحدت اجزاى یک آیه سخن مى         

» ت موضوعى وحد «ۀآیه به تمام قرآن، به استناد این روایت و در نتیجه تثبیت نظری            
  . خواهد بودناپذیرفتنیاى ناصحیح و استداللى نتیجه

 آن به مشاجره ةرا از قرآن بیرون کشیدند و درباراى بعضى صحابه آیه  . روایت سوم 
خاسـته،   خشمگین بـه پـا    9اکرم پیامبر.  تا جایى که صدایشان بلند شد      ،پرداختند
اى از  انبیایـشان و زدن پـاره      آرام باشید که امم پیشین با اختالف در برابر        «: فرمودند

 دیگـر را  ة پار،اىقرآن نازل نشده است که پاره . اى دیگر، هالك شدند   کتاب به پاره  
آزار شـیرازى،    بـى  ؛2/82طباطبـایى،   ؛  2/149 الدر المنثـور،  سیوطى،   (».تکذیب کند 

  )433ـ1/434
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  نقد و بررسی
 آنچه  .ر بدیهى است   بسیا طرفداران این نظریه  بیگانگى این روایت نیز با مقصود       

هـاى پیـشین    از آن نهى فرموده است و آن را سبب کفر و هالکـت امـت              9پیامبر
دانسته، ترکیب مفـاهیم کتـاب آسـمانى و بـه هـم آمیخـتن آیـاتى نامـأنوس بـراى              

در واقع خوف تفسیر به رأى و انحراف در      . یابى به مطلوبى خاص بوده است      دست
، نفى و یـا  »وحدت موضوعى «ۀ نظریباطى با مورد توجه قرار گرفته و هیچ ارت       ،فهم

  .اثبات آن ندارد
 طـوالنى   یدر یک سـخن   7 امام صادق  :گویدمیاسماعیل بن جابر    . روایت چهارم 

 امور مرتبط با تفسیر قرآن، آخرین علم از علوم تفسیرى را آگاهى بر ارتبـاط         دربارة
 قبل و علـى مـا   المحمول على ما«: ود و فرمنمودآیات و وجه پیوستگى آنها معرفى       

  ». دارد خوداى با قبل و ما بعدبداند که آیه چه رابطه« ؛»بعده
 

 نقد و بررسى

براى توجه به ارتباط و تناسب آیات با آنچه قـائالن  7ق سخن امام صاد  تطبیق
» علم تناسب آیات«گویند ناسازگار است و تطبیق روایت با        مى» وحدت موضوعى «

کند، در گروى ن اقتضا مى  یقچه قدر مت  ش از آن  ن است و پذیرش بی    یققدر مت اخذ به   
رآن، حکایت  حاکم بر قروشسبک و  .دلیل و برهانى قطعى و یقین آور خواهد بود

 ضـعف اسـتدالل یـاد شـده را تأکیـد       و همین امر واضـح،  از تنوع موضوعات دارد   
  .کند یم
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در پنجمـین روایـت بـر فـضاى سـوره کـه مـورد عنایـت امـام                   . روایت پنجم 
 .ار گرفته، تکیه شده استقر7صادق

بسیارى از آیات ممکن است براى ما مبهم و نامربوط با دیگر آیـات سـوره بـه                
نظر آید و این از آن جهت است که هر کدام داراى فضاى تاریخى خاصى در زمان           

 چنـان کـه امـام    . تاریخى فراموش شـده اسـت   ۀخود بوده که اکنون آن فضا و زمین       
 یکـى  ،ادامـه کند و در فضاى تاریخى آن را بیان مى     ، بقره ةدر تفسیر سور  7صادق

دیگر از اسباب نرسیدن بعضى به حقایق قرآن را همین غفلـت از مـوارد و مـصادر         
ریشه و اصل آن « »و لم یعرفوا موارده و مصادره   «: فرمایدها دانسته، مى  آیات و سوره  

  )436 /1آزار شیرازى، بى( ».را نشناختند

کى دیگر از دالیل نرسیدن بعضى به حقایق قرآن         ی7 امام صادق  .روایت ششم 
و احتجـوا بـاول آیـۀ و ترکـوا          « ؛ه اسباب تأویل و آیات دانسته است      توجهى ب را بى 

 )437/همان، (» السبب فى تأویلها

هـا و  هـایى آورده اسـت کـه ترجمـه     متـشابهات، تأویـل   در کنـار   قرآن معمـوالً  
گیرنـد و   متشابه را دلیـل مـى     ۀا آی گذرند و ی  تفسیرهاى گسسته به سادگى از آن مى      

اى رمزى، بدون توجـه   ترجمه و تفسیر نامهۀ و این به مثاب.سازندتأویلش را رها مى   
  )3/83طباطبایى، ( .به کد و کلید آن است

 
  روایت پنجم و ششمنقد و بررسى

و آیات سخن به میان آمده  از فهم آیه و ارتباط ابتدا و انتهاى ،این دو روایتدر 
  آیاتى که داراى سیاقى واحدنزولِنهایت، توجه به فضاى نزول، تأویل و اسباب   در  

  .شده استتلقی ضرورى  امري هستند،
پارچگى آیات، کاسر یک سوره و تأکید بر وحدت و ی   تعمیم روایت به آیات سر    

ارسـایى  افزون بر مطالب یاد شده در تبیـین ن    .تعمیمى نادرست و تأکیدى نارواست    
، بـه اعتـراف یکـى از        »وحـدت موضـوعى   «مـدافعان   اثبات مطلـوب    روایات براى   

  :نویسدوى مى. کنیمطرفداران وحدت موضوعى اشاره مى
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 یعنـى از  ؛در هر حال آنچه مسلم است، اینکـه علـم مناسـبات تـوقیفى نیـست               «
چنین علمى نرسیده تا به وجوه و خصوصیات آن استناد          :و معصوم 9پیامبر
  )26 /ایازى، (».گردد

  
  نتیجه

 دالیـل و شـواهد   ،»هاي قرآنسورهوحدت موضوعی  « نظریۀ   از سوي طرفداران  
ئه شده است؛ این دالیل برخی عقلی و برخی نیـز       افراوانی براي اثبات این نظریه ار     
ضعف و کاستی موجود در تمامی دالیل ارائه شده .  مستند به آیات و روایات است     

توان این نظریه دهد که نمین میکه در این نوشتار به تفصیل از آن سخن رفت، نشا      
. یی استوار ساختو فهم و تفسیر قرآن را بر چنین رأ قرآن پذیرفت    روش را دربارة 

 موضوعات در تنوع آشکار ناسازگارى نظریه باهاي دالیل یاد شده، افزون بر کاستی  
و دشـوارى    ،ىأخطر تفسیر بـه ر    بخش؛    فقدان معیاري اطمینان   ،هابسیارى ازسوره 

در قـرآن و کـالم    فقدان اشارتى    ، به موضوع اصلى در هر سوره       دست نیافتن  امکان
 تشتت و اختالف فراوان در موضوعاتی کـه از        ، نسبت به وحدت موضوعی    معصوم

ستند  دالیلی ه   به مثابۀ   براي هر سوره معرفی شده است،      هسوي طرفداران این نظری   
  .  انجامد وحدت موضوعی میکه به نفی و انکار نظریۀ

ورزد،  ناپذیر است و صراحت آیات قرآنى بر آن تأکید مـى چه قطعى و اجتناب آن
اى از آیات هماهنگ و با هدف هدایت و رشـد           این نکته است که قرآن با مجموعه      

اهیم و معـانى آن    گونه اختالف و ناسازگارى در مف      ها نازل شده است و هیچ      انسان
   ؛نیست
  )82/نساء ()ولَو کَانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللَّهِ لوجدوا فیه اختالفاً کثیراًیتَدبرُونَ الْقُرْءانَ  أَفَالَ(

آن اخـتالف بـسیارى     اگر از جانب غیر خـدا بـود قطعـاً در          ؟اندیشیدآیا در معانى قرآن نمى    «
  » .یافتند مى

 قابل اثبات است و     »وحدت موضوعى « ۀپذیرش نظری این امور نیز بدون نیاز به       
 علمى که بـا قـصد تبیـین تناسـب آیـات          ؛باشد کفل این هدف مى    مت ،علم مناسبات 
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اى خاص نازل اى از آیات که بر اساس حادثهدر مجموعهاز این رو تنها . ظهور کرد
  .شده، اتصال و اتساق کامل برقرار است

  
  
  
  
  
  
  

  ها نوشتپی
برخى معاصران، اقسام مناسبات را با عناوینى متفاوت با آنچه سیوطى آورده              .1

به یکى  توان   را مى  هاى قرآن ارتباط آیات و سوره   «: نویسند مى  و دننک می بیان ،ستا
 :از انواع زیر در نظر گرفت

 ؛میان اجزاى  یک آیه. 1
 ؛ بین آیات یک سوره با ابتداى آن.2
 ؛ میان آیات مجاور در یک سوره.3
 ؛ بین آیات غیر مجاور در یک سوره.4
 ؛ قبلةى سوران ابتداى یک سوره با انتها می.5
 ؛ بعدة بخشى  از یک سوره با ابتداى سور بین.6
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ــش. 2 ــراى اطــالع بی ــان: ك.تر رب ــیوطى، االتق ــشى؛211، ص2ج، س  ،1 ج، زرک
  بـودن  تـوقیفی ة و نیز دربار275، ص1 القران، ج معرفت، التمهید فى علوم  ؛353ص
 مـسند امـام   ؛612، ص 2مـستدرك حـاکم، ج    : سنت هاى حدیث اهل  ها به کتاب   آیه

  البیـان،  خوئى،:ه و در منابع شیع   329، ص 6خارى، ج  صحیح ب  ؛185، ص 5احمد، ج 
   .283، ص1 التمهید، ج؛91ص

 ؛118کتـاب المـصاحف، ص  ؛ 17 المحکم، ص؛63ـ64، ص 1طبى، ج قر :ك.ر. 3
رمضان، : دو ابوداو؛374، ص5 طبقات الکبرى، ج   ؛250البرهان فى العلوم القرآن، ص    

ــاب ــه ؛8ب ــن ماج ــنن اب ــه، ص؛ س ــل  ؛178 االقام ــن حنب ــد ب ــسند احم  ،9و4ج ، م
   .383 و381 و353ـ355و344ص
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