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 پیش درآمد
ن بحث بر ترجمه و یر شگرف ایسوره ها و تأث يهدفمند يامدهایکارکردها و پ

آن با مباحث علوم قـرآن موجـب شـده اسـت تـا       یرتباط ناگسستنر قرآن و ایتفس
  بشود.  ین قرآنین مبحث نویبه ا یعموم يکردیرو

کشـف   يیس دانشکده الهیات االزهر تالش بـرا یر» یمحمد محمد مدن«استاد   
ـ  یفهم معان يها را بهترین راه برا اهداف و مقاصد سوره دانـد او معتقـد    یآیات م

 است که:
است که در کالبد آیـات   یجان و روح ياز سور قرآن کریم دارا يا هر سوره «

 ي، و احکام و اسـلوب آن سـوره دارا  یآن سوره جریان دارد و این روح بر مبان
و مفاهیم قرآن کـریم بایـد از ایـن منظـر و روش      یسلطه و إشراف است. معان

 قـرآن کـریم سـودمندتر از آن    یمطالعه و بررس ينگریسته شود. این روش برا
قرار گیـرد. اگـر    یمورد مطالعه و بررس يپس از دیگر یاست که آیات آن یک

ها و آیات و یا کلمات و یا احیاناً حروف آنها را نیز مورد مطالعه و  جمله یکس
سراسر آن را اجماالً و یا تفصیالً  يا قرار دهد تا از رهگذر چنین مطالعه یبررس
تواند به او در جهت  یگسیخته نم پریشان و از هم يا  کند، چنین مطالعه یبررس

 »ســوره مــدد رســاند. يچهــره و ســیما یبازیــافتن شــکوه و عظمــت و زیبــائ
  )5 -6(مدنی،/
قـرآن   ياز دانشمندان مسلمان بر این باورنـد کـه محتـوا    يبسیاراز سوي دیگر 

پریشان و گسـیخته و بیگانـه از یکـدیگر     یاست که با سبک یکریم عبارت از مطالب
 جداگانهات یک سوره درباره موضوع مستقل وت و هر چند آیه از آیفراهم آمده اس

ـ  یاست که هیچ ارتباط يا ات بـه  با موضوع آیات مجاور ندارد. زیرا هر دسته از آی
انـد   که در یک مرحله نـازل شـده   یتنها بین آیاتنازل شده است و  یتناسب خاص

ه تالش براي یافتن غرض ک این باورندبر ارتباط بود آنهاتوان به دنبال تناسب و  یم
قـرآن   ينا بجـا  و مقایسۀ ياست که از یکسان پندار یهر سوره، تالش ناکام یاصل

پدید آمده است و اصـوالً سـبک قـرآن و رمـز اعجـاز آن در همـین        يبا کتب بشر
 )70دیگر پریدن است.( فرید وجدي،/ يا به شاخه يا و از شاخه یگوئ پراکنده
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نیز بر این نکته اصـرار دارنـد کـه بـر خـالف       یمستشرقان و قرآن پژوهان غرب
هستند و هر فصل نیز  یمحتوائ يبند و فصل ینظم معنائ يکه دارا یکتابهاي معمول

 يا ویژه یو گسیختگ یکند قرآن از پراکندگ یرا دنبال م یسیر منظم و هدف خاص
و حیـرت خواننـده خواهـد شـد.      یبرخوردار است و همین امر موجـب سـردرگم  

 نویسد:  یاز مقدمه خود بر ترجمه قرآن م یدر بخش» يآربرآرتورجان «
ـ  یقرآن از هر انسجام«  یکه مربوط به ترتیب نزول باشد و نیز از انسجام منطق

بدور است خواننده قرآن بویژه اگر ناچار باشد که به یک ترجمه اکتفا کند،  یبس
ـ   یهر چند آن ترجمه از نظر زبان شناخت ته شـک از سـبک جسـ    یدقیق باشـد ب

» قرآن حیـران و هراسـان خواهـد شـد.     يها از سوره يجسته و ناپیوسته بسیار
 (ترجمه قرآن، آرتورجان آربري)

 بـه نظریـۀ   ر مسـلمان  یـ غپژوهان مسلمان و  از قرآن یگروه قابل توجه گرایش
را بـا  » هـا  سـوره  ییمحتـوا  یپیوستگ« ، نظریۀ»قرآن يها سوره یمعنائ یگسیختگ«

  را در این زمینه بر انگیخته است.  يرسشهاي جدتردید مواجه ساخته و پ
کند یا  یرا دنبال م یآیا مجموع آیات یک سوره هدف خاص و مشخص یبراست

بیان آنهـا وجـود    یاست و هیچگونه تناسب يا پراکنده يهر سوره مشتمل بر درسها
اسـت چگـونگی ارتبـاط آیـاتی کـه       يهدف واحد يدارا يا ندارد؟ اگر هر سوره

گون دارند با این هدف چگونه است؟! آیـا جمـع نمـودن موضـوعات     مضامین گونا
ـ در زیر یک سـقف و ایجـاد ارتبـاط      یطوالن يها پراکنده ـ به خصوص در سوره 

 سود؟ یب یبین آنها کشف یک واقعیت است یا تکلف یمعنائ
هدف مشخص باشد اوالً یـافتن ایـن اهـداف چـه      يبه فرض که هر سوره دارا

و بـدون اعمـال سـلیقه و     یعلمـ  یتوان بـا روشـ   ی: چگونه مدارد؟ و ثانیاً يسود
آن  يها يبند هدف یک سوره را کشف نمود و آنگاه محورها و فصل يداور پیش

  را ارائه کرد؟! 
کند که ابعـاد ایـن    یاقتضاء م» قرآن يها سوره يهدفمند« از نظریۀ یدفاع علم

سـخ دهـیم، و سـپس    نظریه را روشن ساخته و شبهات پیرامون آن را یک به یک پا
و نقد قـرار دهـیم. در صـورت     یها را مورد بررس کشف اهداف سوره يراهکارها
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آیات را در پرتو هدف سوره  ییاب از سامان یهائ نمونه يپذیرش نظریه، درگام بعد
  نظریه در مقام عمل هم نشان داده شود.  يدهیم تا توانمند یارائه م

ـ  ين پژوهشـها یـ زه وینشر 30و  29ن ، در شماره یش از ایپ  یبـه بررسـ   یقرآن
 يل موافقان و مخالفان ، روشها و راهبردهایه ، دالین نظریا يو کارکردها يامدهایپ

. در میختساختار سوره ها پردا یشینما ياز سبک ها یکشف غرض سوره و گزارش
م  و بـه  یپرداز ین بحث میگر در اید ییسه مسئله مهم و مبنا ین شماره به بررسیا

  م :ییگو یر پاسخ میسواالت ز
چیسـت؟ و  » قـرآن  يهـا  سـوره  يهدفمنـد «نظریه  يها ی. مختصات و ویژگ1

 را در بر دارد؟ یپذیرش این نظریه چه لوازم
اسـتوار   یه برچـه اصـول  یـ ن نظریست و ایسوره ها چ يه هدفمندینظر ی. مبان2

  است؟  
ل سوره ها چگونه است و از زمان  شـک  يه هدفمندینظر یخیر تطور تاری. س3

  در آن رخ داده است؟  یچه تحوالت یکنون یتا سامانده يریگ
 

 ها سوره ينظریۀ هدفمند يها  ی. ویژگ1
قرآن و تالش در جهت سـامان دادن آیـات    يها گرایانه به سوره جامع ینگرش

پژوهـان و   اخیر مـورد توجـه خـاص قـرآن     يها پیرامون یک هدف واحد در سال
به همین موازات مخالفان این نظریه  .ته استقرار گرف یعالقمندان به معارف اسالم

آمیـز بـودن و    انـد تـا تکلـف    اند و تالش کـرده  نیز بر حجم انتقادات خود افزوده
ها را اثبات کنند. امـا از آنجـا کـه حـدود      فائده بودن این نحوه نگرش بر سوره یب

د این از موار يتبیین نشده است در بسیار یاین نظریه از ابتدا به درست يها یویژگ
ماند.  یمحروم م یثمر تبدیل گشته و از نتائج علم یو ب یلفظ یها به نزاع مخالفت
از آن بـه وحـدت    یهـا ـ کـه گـاه     سـوره  ياز مخالفان نظریه هدفمند یمثالً برخ
پردازنـد کـه    یرو با نظریه بـه مخالفـت مـ    شود ـ از آن  یها یاد م سوره یموضوع
یریم که هر موضوع تنها در است که بپذ کنند الزمه پذیرش این نظریه آن یتصور م

مثالً یک سوره  .است یها از آن خال قرآن مطرح شده است و سایر سوره یک سورة
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و غیـره   یدرباره داستان حضرت موس یدرباره توحید و سوم يدرباره معاد و دیگر
ـ    یکه هر کس که اندك آشنائ یاست. در حال آن  یو بیـان  یبا قـرآن و اسـلوب ادب

پرداخته است و گـاه یـک    يداند که هر سوره به موضوعات متعدد ید مداشته باش
در هفـت   (ع)موضوع در چند سوره مطرح شده است چنانچه داستان حضـرت آدم 

  قرآن ذکر شده است.  يجا
از این رو، چه بسا در یک سوره مطالب مختلفی پیرامون توحید، نبوت، معـاد و  

داستانهاي انبیاء ذکـر شـده باشـد و یـا     سایر مباحث اعتقادي و یا وقایع تاریخی و 
مطالب بـه ظـاهر    ،  اما در نهایت همۀشبهات مشرکان و مخالفان اسالم مطرح شود

قرار دارند و به عبارت دیگر هر سوره داراي حـد  واحد پراکنده در مدار یک محور 
 یجامعی است که مطالب مختلف مطرح شده در سوره را پوشش می دهد. در حـال 

اند  را از نظریه قصد نکرده یها هیچگاه چنین مفهوم سوره يهدفمند که طرفداران
 باشند. یکه آشکارا  برخالف اسلوب قرآن است نم يو هرگز درصدد اثبات امر

بـر  و  مندي سوره هاي قرآن گرایش دارند،هدفبه که  یقرآن پژوهان و مفسران 
آن جریان دارد و است که در کالبد آیات  یجان و روح ياین باورند هر سوره دارا

، احکام، توجیهـات و اسـلوب آن سـوره سـلطه و اشـراف دارد.      یاین روح بر مبان
 )5(مدنی،/

بکـار    »حـد جـامع  «ایـن   يکه اخیراً قرآن پژوهان معاصر بـرا  یاصطالح رایج
)در ایـن عبـارت   27شـحاته،/ . (است» ها سوره یوحدت موضوع«برند عبارت  یم

غـرض یـا هـدف اسـت. تعـابیر دیگـر       همان وحـدت   یمنظور از وحدت موضوع
و » هـا  سوره یساختار  هندس«و یا  »ها سوره يهدفمند«، » وحدت سیاق«همچون 

که محور اصلی سوره واحد  .کنند یبر همین نکته مشترك داللت م ینیز همگ ره یغ
  است نه موضوعات مطرح شده در سوره.

شـند ـ معتقدنـد کـه     که از آن یـاد کـرده با   يطرفداران این نظریه ـ با هر تعبیر 
قرآن و گـرایش بـه وحـدت هـدف در آنهـا از       يها گرایانه به سوره نگرش جامع

برخوردار است که هر گونه پذیرش یا انکار نظریـه   یها و چارچوب خاص یویژگ
  پذیرد. ها صورت یباید با توجه به این ویژگ



 

 

187 

 فراتر است» بحث تناسب آیات«ها از  سوره يالف. نظریه هدفمند
» هـا  سـوره  يهدفمنـد «اند که نظریـه   پژوهشگران معاصر تصور کرده از یبرخ

در کتـب  » معرفـه مناسـبات اآلیـات   «در حد مباحث مطرح شده ذیل عنـوان   يچیز
 یرو در موافقـت بـا ایـن نظریـه بـه سـخنان اندیشـمندان        است از این یعلوم قرآن

 در نـوع  یکـه سـیوط   يو کسـان دیگـر   يالدین ملـو  ی، شیخ ولیعرب همچون ابن
ها را نقل کرده است استناد  آن ينظرات و دیدگاهها» االتقان«شصت و دوم. کتاب 

هـا از شـیخ ابـوبکر     سـوره  یاند و یا در بیان پیشینه بحث وحـدت موضـوع   کرده
هـ.ق) که مباحـث   471 ی(متوف یهـ.ق) و عبدالقادر جرجان 324 ی(متوف ينیشابور

که تناسـب آیـات بـا     یند. در حالکن یاند، یاد م آغازین علم تناسب را مطرح کرده
  سوره دو بحث کامالً جداگانه است.  يهدفمند

دو آیه یا چند آیـه در کنـار    یو ناپیوستگ یپیوستگ«مبحث تناسب آیات درباره 
ـ  یسخن م» چند آیه دیگر آیـات   یکنـد تـا عـدم ارتبـاط معنـائ      یگوید و تالش م

، استطرداد، حسن تخلـص،  همچون تنظیر، تمثیل، تضاد یجوار را در سایه اسباب هم
) اما نگرش جامع گرایانه 369-3/389اقتضاب و حسن مطلع توجیه کنند.( سیوطی،

و مناسبات میان همه آیات یک سوره از آغاز تا پایـان   یها درباره پیوستگ به سوره
بحـث   یرو این نظریه درجه تکامل جوار. از این آیات هم یاست و نه فقط پیوستگ

 ود. ر یمناسب به شمار م
شود بلکه به  یآیات نه تنها به ارتباط آیات همجوار توجه م يدر نظریه هدفمند

گـردد و   یسوره نیز کـامالً توجـه مـ    یچگونگی ارتباط آنها با غرض و محور اصل
سـاختمان   یعموم يو نما یمفسر پیش از پرداختن به تفسیر آیات در آغاز نظام کل

سـوره کشـف    ییگر در پرتو غرض اصـل کند و روابط آیات را با یکد یرا ترسیم م
در این صورت ممکن است دو آیه یا دو گروه از آیات همجـوار بظـاهر    نماید. یم

تناسـب آیـات    يبا یکدیگر نداشته باشند و هیچ یک از اسباب معنـو  یهیچ ارتباط
گرایانـه بـه سـوره بـه      آنان را توجیه کند اما نگرش جامع يظاهر ینتواند گسیختگ

سوره دارند ارتباط آنها را محکم و وثیق  یه با هدف و غرض اصلک یلحاظ ارتباط
 بداند.
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سـوره   یبه هدف و غرض اصـل  یدر مبحث تناسب آیات، مفسر یا اصالً توجه
کشف ارتباط آیات  يبرا يآن را مقدمه و ابزار» یالبقاع«ندارد و یا حداکثر همچون 

 داند. او معتقد است که:  یهمجوار م
ناخت مناسبات آیات در تمام قرآن مفید است آن است که که در ش یقاعده کل«

که آن  یو در مقدمات یکه هر سوره در جهت آن سیاق یافته دقت کن یدر غرض
و قرب و بعد مراتب آن مقدمات را نسبت  یغرض به آنها نیازمند است نظرنمائ

نظم بین هر آیه  ی... اگر این را تعقل نمائیکن یبررس یبه مطلوب و غرض اصل
ـ         » شـود  یبه آیه دیگر و هر سوره بـا سـوره دیگـر بـه طـور مفصـل روشـن م

 )18(البقاعی،/

مبحث تناسـب آیـات بـا نگـرش      یالبته ناگفته نماند که عالوه بر ارتباط  تاریخ
ها، در فرآیند کشف غرض سوره نیز مفسر به ناچار باید بـه   گرایانه به سوره جامع

کنـد و از ایـن رو ارتبـاط دو مبحـث     سیاق آیات و تناسب آنها با یکـدیگر توجـه   
و  يپنـدار  یکسـان  يمذکور با هم بسیار است اما این امر نباید پژوهشگران بـه واد 

  آمیختن دو بحث با یکدیگر بکشاند.
 

 یاست نه وضع کردن یب. هدف سوره کشف کردن
 یسـوره ایـن اسـت کـه هـدف اصـل       ياز نکات بنیادین در درك هدفمند ییک
سوره تنها با  یو هدف اصل» یوضع کردن«است نه » یردنکشف ک«قرآن  يها سوره

همچـون   يامـور  یسوره و بررس يتوجه به همه شواهد و قرائن موجود در محتوا
و  يکلیـد  يهـا  ، واژهینزول سوره، آیات آغازین و پایـان  يشأن نزول سوره، فضا

 است. یغیره قابل شناسائ
بپذیریم  هر سـوره از  آنکه  غرض سوره کشف کردنی باشد این است که  الزمۀ

بوده است و آیـات و نکـات مطـرح شـده در      یغرض مشخص ينزول دارا يابتدا
بـه   ییاب اند و وظیفه مفسر کشف و راه ترتیب یافته یسوره براساس آن هدف اصل

اسـت و بنـابراین هـیچ کـس بـا حـدس و گمـان و براسـاس          ياین نکتـه محـور  
رآن هدف و غـرض دلخـواه را   ق يها سوره يتواند برا ینم یقبل يها فرض پیش

  وضع کند و آیات را به هر طریق ممکن بدان مرتبط نماید.
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با تکیه بر این مبنا است که معتقدیم این نظریه بـا دور شـدن از ذوق زدگـی و     
را دارد زیرا به دنبـال کشـف    یعلم يسلیقه گرائی قابلیت تبدیل شدن به یک تئور
خـود را   يهـا  کـه گـام   یین در صورتیک واقعیت است نه خلق یک پدیده. بنابرا

کشف این واقعیـت نائـل شـود.     يها تواند به مکانیزم یعالمانه و استوار بر دارد م
آزمـون و خطـا    يواد ينیست که این علم نیز همچون سایر علوم بشـر  یالبته شک

دارند ـ همانند هر محقق   یکه مبذول م یاست و چه بسا که مفسران ـ با همه تالش 
 ا به خطا بپیمایند و به سر منزل مقصود نرسند.راه ر يدیگر

کشـف غـرض    يبـرا  یعلم یتوجه به این اصل مهم ضرورت یافتن راهکارهائ
سـخت و پـر    يشود و فرآیند یافتن اهـداف سـوره را بـه امـر     یسوره را یادآور م
  کند. یمخاطره تبدیل م

 

 با تعدد موضوعات سوره ندارد   یج. وحدت هدف منافات
موضـوعات و   یقرآن تنوع و گستردگ یآشکار اسلوب بیان يها یاز ویژگ ییک

 یبه کـالم الهـ   يا مطالب مطرح شده در هر سوره است این تنوع که جذابیت ویژه
 یتالوت کننـده ایـن کتـاب آسـمان     یسو موجب حفظ شاداب بخشیده است از یک

د را در فکر و روح خواننده خود ایجا یدیگر تأثیرات عمیق و ژرف ياست و از سو
 يکـالم و یـادآور   يال وعـظ و نصـیحت در البـه    يکند و با پراکندن گوهرهـا  یم

از توحید، معاد و... اندك انـدك روح و جـان    یسازنده و اشاره به معارف يداستانها
 سازد.  یپذیرش حقایق خود آماده م يرا برا یآدم

همچون سوره بقره بیشتر  یطوالن يها به خصوص در سوره یاین اسلوب قرآن
که از خدا  یاین سوره از مؤمنان سخن رانده است. کسان يکند. ابتدا یم یدنمایخو

خـود انفـاق    يدارنـد، از روز  یم يترسند و ایمان به غیب داشته، نماز را به پا یم
گوید که  یم یآورند سپس از کسان یاند ایمان م کنند و به آنچه پیامبران آورده یم

که بـا زبـان اظهـار     یپردازد، کسان یمنافقان م یاند و در ادامه به معرف کفر ورزیده
است، بعد از آن داستان آفرینش انسان  یهایشان از ایمان ته کنند اما قلب یایمان م

گوید  یشود، از داستان ابلیس و کفر او سخن م یدنبال م (ع)و خلقت حضرت آدم
و  (ع)اهیماز داستان ابـر  یگاه به قسمت کشد. آن یو غرور و تکبر او را به تصویر م
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 یدر پ یپردازد. و موضوعات فراوان و نامتالئم پ یکعبه به دست او م يتجدید بنا
 )150-149حسین،/ت. (مطرح شده اس
بـا پـذیرش ایـن واقعیـت معتقدنـد کـه تنـوع        » هـا  سوره يهدفمند«طرفداران 

با وحدت هدف آن سـوره نـدارد بلکـه جـان      یموضوعات سوره هیچ گونه تعارض
ه آن است که موضوعات بظاهر پراکنده و نامتالئم یک سوره در سخن در این نظری

شـوند و ایـن    یمـرتبط مـ   یو هدایت گرایانه به یک هدف اصل ییک ارتباط منطق
شود به این موضوعات  یو روح حاکم بر آن سوره محسوب م یهدف که جان اصل

بدینسـان نگـرش    کنـد.  یپراکنده اشراف داشته و همه را بـا یکـدیگر هماهنـگ مـ    
اش  قرآن بدون اینکه قرآن کریم را از سبک و اسلوب ویژه يها به سوره يساختار

از  يفهم مقاصد قرآن و درك معارف و حقایق جدیـد  يبرا یخارج سازد گام مهم
 گذارد. یسوره را به نمایش م یدارد و انسجام درون یآن بر م

ت بـه  است و هر دسته از آیـا  ییک هدف اصل يبه عبارت دیگر هر سوره دارا
از این هدف را پوشـش   یکه با یکدیگر دارند بخش یو ارتباط یلحاظ تناسب معنائ

دهند و در نتیجه هر سـوره از   یاز سوره را به خود اختصاص م یدهند و فصل یم
 یسوره ارتبـاط  یچند فصل مجزا تشکیل شده است این فصول در پرتو هدف اصل

ـ  یه مک يا با یکدیگر دارند به گونه يو ساختار یمنطق  یتوان با یک نمودار درخت
 متصل نمود. یبه یک موضوع اصل یها و عناوین فرع همه آیات را از طریق فصل
بیـان  » «الملـک «سـوره مبارکـه    یکنند که هدف اصل یمثالً پس از آنکه اثبات م

 کنند. یم ياست. آیات آن را به ترتیب زیر فصل بند» و ابعاد آن یربوبیت تامه اله
 )1ـ  5(یت و دالیل آن آیات. مفهوم ربوب1
 )6ـ  14( در سرنوشت انسانها ی. تأثیر اعتقاد به ربوبیت اله2
 )15ـ  30در خلقت ( یربوبیت اله يها . نشانه3

ها آنچه حد جامع و رشته وصل همه آیات است، مسئله  بنابراین در تمام سوره
ـ  یاست که هدف سوره را تشکیل م» یربوبیت اله« ـ   یدهد. حت ن سـوره  اگـر در ای

از  يا نشان دادن جلوه يمطرح شده است نیز برا 24ـ   29مسئله معاد نیز در آیات 
  گردد.  یپرده بر همگان روشن م یاست که در قیامت آشکار و ب یربوبیت اله
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 عدم تکرار اهداف نیست يسوره به معنا يد. هدفمند

قط دریـک  ها این نیست که هر موضوع ف سوره يالزمه اعتقاد به نظریه هدفمند
هدف متفاوت و کامالً متمایز در قـرآن وجـود    114سوره مطرح شده باشد و الزاماً 

داشته باشند اما  یداشته باشد. بلکه ممکن است دو سوره یک موضوع و محور اصل
مثالً هـدف   موضوع پرداخته باشند یجداگانه به تحلیل و بررس يا هر یک از زاویه

 ،مرسـالت اثبات قیامت است. اما در سـورة  » بأن«و سوره » مرسالت «سوره مبارکه 
بـا   » نبأ« کند اما سورة یقیامت را با تکیه به اصل تشریع و رسالت پیامبران اثبات م

بـه   یتعـال  يان و وجود حکمت در افعال بـار ههمه اجزاء ج ياستدالل بر هدفمند
 پردازد. یاثبات قیامت م

هر دو هدف را  یاشد و حتعالوه ممکن است هدف دو سوره کامالً یکسان به ب
دنبال  يا با یک عبارت مشابه بیان کنیم اما در هر سوره هدف مورد نظر را به گونه

بیان علل عدم پذیرش قیامت اسـت و  » قیامت« بارکۀکرده باشد، مثالً هدف سوره م
ز ین» انفطار« سورة. کند ی، تکبر اشاره می، دنیاخواهیطلب  همچون شهوت یبه عوامل

تـرین عوامـل انکـار     گوید با این تفاوت کـه مهـم   ین موضوع سخن مدرباره همی
داند و سپس بـه   یو غفلت از نتائج اعمال م یقیامت را پشت کردن به ربوبیت اله

  پردازد. یبیان راه و درمان آن م
 

 کند یها را به فصول قرآن تبدیل نم ، سورهيهـ. نگرش ساختار
مطالب است. نویسـنده بـا    يبند فصل يرایج کتابهاي بشر يها یاز ویژگ ییک
مناسـب در   يا کتاب، مطالب و نکـات مـورد نظـر خـود را بـه شـیوه       يبند فصل

کند که در آخرین فصل سخن را بـه پایـان    یفصلهاي مختلف توزیع کرده تالش م
، هر فصل مستقل از فصل دیگر يبند برده و نتیجه الزم را اخذ کند در روش فصل

ده و عناوین اصلی کامالً از یکدیگر متمایز هستند بوده و از جهت مطالب مطرح ش
که کتاب بـدان منظـور تـألیف شـده اسـت اشـتراك دارنـد.         یو تنها در هدف اصل

بار و آنهم در  این روش آن است که هر موضوع یا مطلب فقط یک يبنابراین اقتضا
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شود و در سایر فصـول تکـرار نگـردد. آیـا الزمـه       یاز کتاب مطرح م یفصل خاص
قرآن آن است که هر سوره بسان یک فصل از کتاب  يها سوره ياد به هدفمنداعتق
در دو سوره تکرار نشده باشـد و مطالـب و جزئیـات     یباشد و هیچ موضوع یوح

 ها کامالً با یکدیگر متفاوت باشد؟ سوره
هـا   از بیـان اهـداف سـوره    ينیست که منظور طرفداران نگرش سـاختار  یشک

کـریم و اسـلوب    با قـرآن  یهر کس که کمترین آشنائ قرآن نیست. زیرا يبند فصل
و  (ع)یا جریان حضرت آدم (ع)یداند داستان حضرت موس یویژه آن داشته باشد م

از مـوارد ایـن    یکریم تکرار شده است و در برخ دهها موضوع دیگر بارها در قرآن
ا استفاده اند به عالوه در قرن اخیر ب با الفاظ کامالً یکسان بیان شده یموضوعات حت

آیات مرتبط با یـک موضـوع از سراسـر     يو جمع آور» یروش تفسیر موضوع«از 
آنها هزاران نکته ارزشمند و آموزنده از قرآن کریم فـراهم   یقرآن و مقایسه و بررس

. آمده است و صدها کتاب در این خصوص نگاشته شده است مثالً هدایت در قرآن
ابن شریف) جامعه و تاریخ ، (هود در قرآن(همان) ی جوادي آملی) والیت در قرآن،(

  و...  مصباح یزدي)ن (از دیدگاه قرآ
که با این بهانه بـه مخالفـت بـا نظریـه      یدهد کسان یاین شواهد روشن نشان م

و اصـوالً ایـن نظریـه     انـد  اشتباهدر اند سخت  قرآن برخاسته يها سوره يهدفمند
 يهـا  یک موضوع در سوره کند که یقرآن نیست بلکه تأکید م يبند درصدد فصل

نیز به طور کامل  يا مختلف قرآن مطرح شده است چگونگی ارائه آن در هر سوره
سوره تناسب دارد و به عبارت دیگر بـا توجـه بـه اهـداف      یبا هدف و محور اصل

 را در قرآن کشف نمود. » تکرار«از اسرار  یتوان یک یها م سوره
 یپـردازان اصـل   کـه بعنـوان نظریـه    یبا توجه به این نکته است که اندیشـمندان 

دارنـد   یاند با صراحت اعـالم مـ   شناخته شده یها در مجامع علم سوره يهدفمند
  که:

نشـانه و رنـگ خـاص و     يقـرآن کـریم دارا   يهـا  با اینکه هر یک از سوره« 
 يبرخوردار است که در تمام زوایـا  ی، است و از جان و روحيا مشخصه ویژه

کـرد   یتلق یها را بسان فصول و ابواب توان سوره یا نمآیات آنها جریان دارد ام
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در تألیف و تربیت متداول بدان تقسیم شده و بر حسب آنها  یمعمول يکه کتابها
کریم را به عنـوان ابـواب و    قرآن يها بخواهد سوره یگردد اگر کس یتنظیم م

 به تفسـیر آن دسـت   یدر نظر بگیرد و با چنین دیدگاه یفصول این کتاب آسمان
کـریم بـدان    آمیز و نه در خور قرآن تکلف يبا دید ییازد باید گفت: چنین کس

را از  یکوشد ایـن کتـاب آسـمان    ینگریسته است و سخت به بیراهه افتاده و م
  ) 5(مدنی،/» سبک و اسلوب ویژه آن خارج سازد

رایج کتابهاي  يبند قرآن از این جهت با فصل يها ناگفته نماند که گرچه سوره
با آنان برخودار هستند. کـه در   یمشترک یدارند اما از یک جنبه نیز از ویژگتفاوت 

  توضیح داده خواهد شد. يعنوان بعد
 

 یاست نه کل یها جزئ و. اهداف سوره
ها اعتقـاد داشـته و درصـدد     سوره يکه به نظریه هدفمند یاز مفسران یاز بعض

 یهـداف سـوره از عبـارات   ا يپرداز اند در عبارت تفسیر قرآن با این نگرش بر آمده
بیان راه » «الملک«شریفه  اند هدف سورة اند. مثالً گفته استفاده کرده یو عموم یکل

)و یا غرض همـین سـوره را بیـان تعـالیم     595خالدي،/» (است یسعادت و نیکبخت
) اما باید توجه داشت 6/8اند (مودودي، از مردم اعالم کرده یزدائ و غفلت یاسالم

منظورمـان از هـدف عبـارات وسـیع و     » دارد یهر سوره هـدف «م گوئی یکه م یوقت
بلکـه هـدف    ؛قرآن را دارند نیست يها که قابلیت اطالق بر همه سوره يا گسترده

که با کمک قیـود محدودکننـده از اهـداف     یخاص همان سوره مدنظر است. اهداف
کمـک  هـا بـا    صحت و سـقم آن  یها متمایز شده باشند و امکان ارزیاب سایر سوره

 ها میسر باشد. کشف اهداف سوره يها و ابزارها شاخص
هـا بـه روز قیامـت     را توجه دادن انسان» قیامت«اگر هدف سوره  نمونه ، يبرا

ایـم کـه قابـل انطبـاق بـر اهـداف اکثـر         اسـتفاده کـرده   یعنوان کنیم از عبارت کل
ـ نه خاص  یباشد و این هدف کل یآخر قرآن م يها سوره و نـه  ک سـوره اسـت   ی

رسـیم کـه هـدف ایـن      یبا دقت و تالش به ایـن نتیجـه مـ    ی. اما وقتیابل ارزیابق
ـ « است هـدف ایـن سـوره را از سـورة    » امتعلل انکار قی یبررس«سوره کـه  » هحاقّ
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ایـم کـه    ایم و خود را ملزم نمـوده  است جدا کرده» اثبات حقانیت قیامت«درصدد 
 دالئل گزینش این عنوان را به طور مستدل بیان کنیم. 

ــ ــ  ینظــر مــه ب ــه مفــاهیم کل ــر در  یرســد کــه تمســک ب و موضــوعات فراگی
غـرض سـوره و    يدر راسـتا  یها بیش از آنکه اقـدام  اهداف سوره يپرداز عبارت

 یفرار از تالش علمـ  يماند که برا یم یترسیم ساختار آن به شمار آید به گریزگاه
 دار در این جهت تدارك دیده شده است. و نظام یو منطق

ها بر شمردیم بـه مـا کمـک     سوره ينظریه هدفمند يپنجگانه که برا يویژگیها
بدسـت آوریـم.   » هدف سوره«از این نظریه و مفهوم  يتر کند تا تصویر روشن یم

 يگیر این معنا در پذیرش و یا انکار نظریه باید به عنوان مبنا پذیرفته شود تا جهت
 موافقان نظریه ببخشد.مخالفان و  یو نقل یعقل يبه دالیل و استداللها یمناسب

ها بر این باورنـد کـه بـا پـذیرش ایـن       گرایانه به سوره طرفداران نگرش جامع
ـ  يها توان اهداف و مقاصد همه سوره یضوابط م  یقرآن را کشف و ساختار درون

کوچک و بـزرگ   يها میان سوره یآن را ترسیم کرد و از این جهت تفاوت چندان
نون قریب به بیست دوره تفسیر کامـل قـرآن بـر    چنانکه تا ک قرآن وجود ندارد. هم

انـد اهـداف همـه     این اساس به رشته تحریر درآمده است و همه آنها تالش کـرده 
موجود در هر سوره را به تناسب اهـداف آن   يبند ها را کشف کرده و فصل سوره

 يهـا و محورهـا   بزرگ و کوچک در تعداد فصل يها بیان کنند. تنها تفاوت سوره
میـان   یدارد هیچ تفـاوت  یاست. اما در اینکه هر سوره تنها یک هدف اصلآنه یفرع

 قرآن وجود ندارد. يها سوره
بـا ایـن علـم     یچنـدان  یکه آشـنائ  یاست که برخالف تصور اولیه کسان یگفتن

بـزرگ محـال یـا حـداقل بسـیار       يها پندارند که کشف غرض سوره یندارند و م
کوچـک اسـت.    يها تر از سوره آسان بزرگتر يها مشکل است، این امر در سوره

بیان شـده اسـت و    يا کوچک با عبارات اندك مطالب گسترده يها زیرا در سوره
 يهـا  کند اما سـوره  یرا با مشکل مواجه م و تفکیک فصول آن يبند امکان عنوان

را  یدهند امکان تنظیم عنـاوین فرعـ   یم يپرداز که به عبارت يا بزرگتر با توسعه
ها و بیان حد جامع بین آنان بـه   با مقایسه فصل يآورند تا و یم ممفسر فراه يبرا



 

 

195 

  سوره نائل آید.  یکشف غرض اصل
 

 ها   سوره يه هدفمندینظر یخیر تطور تاری. س2
ها و تأکیـد بـر آنکـه هـدف هـر       به غرض سوره يتوجه جد یاز جهت تاریخ

نگـارش   بـا  يگردد از اوائل قرن چهاردهم هجـر  یسوره باید اساس فهم آیات تلق
 تفسیر المنار آغاز شد. اما چنان نیست که گذشتگان بطور کامل از آن غافل باشند. 

قرآن پژوهان و مفسران پیشین این بحث را از دریچـه تناسـب و ارتبـاط آیـات     
تفسـیر  «و در  ياین رویکرد در قرن هفـتم هجـر   يها نگریستند. نخستین نشانه یم

) کـه بـه گفتـه    543ــ  606( يد. فخررازخور یهـ) به چشم م 603» (مفاتیح الغیب
اعتقـاد داشـت.   ) 342به اعجاز قرآن از جهت نظم و ترتیب آیات(سیوطی،/ یسیوط

در تفسیر خود بـه   يراز معتقد است که فخر» المفسرون منهجم و حیاتهم« نویسندة
مـوارد نیـز    یها اهتمـام ورزیـده اسـت و در برخـ     بیان مناسبت بین آیات و سوره

کرده است. (ایازي، المفسـرون   یبین آیات راهنمای یوحدت موضوع خواننده را به
) در قـــرن هشـــتم نیـــز ایـــن روش مـــورد توجـــه  655مـــنهجهم و حیـــاتهم،/

از  یو رغائب الفرقـان) قـرار گرفـت و بخشـ     ب القرآنابوري، غرائنیش»(ينیشابور«
از اغـراض و مقاصـد    یتفسیر خود را به بیان تناسب آیات اختصاص داد. اما سخن

 ها به میان نیاورد. ورهس
گرایش و اهتمام ویژه مفسران به تناسـب آیـات بـه اوج خـود      يقرن نهم هجر

 ینخست المهایم. ها نیز به کانون توجه آنان راه یافت  رسید در نتیجه مقاصد سوره
بـه بهانـه ذکـر وجـه تسـمیه      » تبصیر الرحمان و تیسیر المنـان «هـ) در تفسیر  835(

 یها اشاره کرد او معتقد بود که بین اسم سوره و مقصد اصـل ها  به مقاصد آن سوره
 وجود دارد.  يآن ارتباط معنا دار

 يبصـائر ذو «هـ) رسید که در  871( يپس از او نوبت به مجد الدین فیروز آباد
 يابتدا يها یاد کند. و به صراحت از مقاصد سوره» لطائف الکتاب العزیز یالتمیز ف

اختصاص داد و مطالب و موضوعات » مقاصد السوره معظم«را به  یهر سوره بخش
سـوره   یکرد. گرچه او به هدف اصـل  یوار بیان م مطرح شده در سوره را فهرست
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نگـرش   يبرا يا زمینه» مقصود السوره«کرد اما با بکار بردن عبارت  ینم يا اشاره
 گشاید. یها م به اهداف و مقاصد سوره

هـ.ق) بـا نگـارش کتـاب     885( یالبقاعدر همان زمان برهان الدین ابن الحسن 
» ارتبـاط آیـات  «در مبحـث   یتحول شـگرف » تناسب اآلیات و السور ینظم الدرر ف«

هـا و تناسـب آیـات     بوجود آورد او به انواع مختلف تناسب همچون تناسب سوره
بـه تناسـب آیـات را قانونمنـد کنـد و اصـول و        یکرد راهیاب یاعتقاد داشت و سع

در ایـن   يکـه و  يترین قواعد از مهم ینماید. یک يریز یرا پ آن یعلم يها بنیان
  گوید: یخصوص بیان کرده است توجه به غرض سوره است او م

که در شناخت مناسبات آیات در تمام قرآن مفید است آن است  يا  یکل هقاعد« 
  )1/18(البقاعی،» که سوره در جهت آن سیاق یافته دقت کنی یکه در غرض

پرداخته اسـت   ياست که به اهداف سوره با نگرش امروز ینخستین کس یبقاع
بـه وحـدت غـرض در هـر سـوره تـالش نمـوده بـا اسـتفاده از           يو ضمن پایبند

، شأن نزول و سیاق آیـات بـه غـرض    یها، اسام همچون فضائل سوره یراهکارهائ
ـ    در  يبـرد. و  یسوره راه یابد و آنگاه از رهگذر غرض سوره به مناسـبات آیـات پ

کند که هیچ کس بـر او در ایـن فـن سـبقت نگرفتـه       یفسیر خویش ادعا مت يابتدا
 ینداریم که او تحـول بزرگـ   ی) اگر در این ادعا تردید کنیم اما شک1/2است(همان،

کـرد و از   يریـز  یها را پ در علم مناسبت بوجود آورد. و نگرش هدفمند به سوره
ها  اند وامدار اندیشه هگام برداشت يکه پس از او در این واد یاین جهت همه کسان

 او هستند.  يفکر يها و تالش
نیز تا قرن سیزدهم به تناسب آیات پرداختنـد امـا    يمفسران دیگر یپس از بقاع

در این زمینـه ارائـه نکردنـد و از رویکـرد ویـژه او بـه        یخاص يضمن آنکه نوآور
نی) الشـربی »(سـراج المنیـر  «همچـون    يتفاسیر .ننمودند يها نیز پیرو غرض سوره

(کاشـانی)    »منهج الصـادقین «هـ)  974ابوالسعود) (»(ارشاد العقل السلیم«هـ)  961(
هــ) و   1030»(تفسیر القرآن الکریم مالصدرا«هـ)  1004»(سواطع االلهام«هـ)  998(
 ) را باید از این گروه برشمرد. 1263آلوسی) (»(روح المعانی«

تفســیري و  يشــگرف در روشــها یتحــول يبـا شــروع قــرن چهــاردهم هجــر 
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مسلمانان پدید آمد در این قرن  ـ که سید جمال الدین اسد  يتفسیرنگار يها  سبک
ـ  آن را قرن بازگشت بـه قـرآن نامیـد ـ گـرایش بـه علـم        يآباد ، عقالنیـت،  یگرائ

به عنـوان   ي، در جامعۀ بشری، تقریب بین مذاهب، خرفه زداییاجتماع يها اندیشه
را در تفسیر قرآن به  یگرایش به اجتماع گرائ رایج مطرح شد و آرام آرام يارزشها

  )132وجود آورد. (ایازي، سیر تطور تفاسیر شیعه، /
در  یاجتمـاع  يو توجـه بـه نیازهـا    یقرآن، تنوع نویس یگرایش به تفسیر علم 

ـ     یتفاسیر این دوره کامالً نمود پیدا کرد. یکـ  مخاطـب   یاز آثـار ایـن نهضـت قرآن
ارتباط با مخاطبان و انتقال مفاهیم  يبرقرار يبرابود تالش  ینویس و آسان يمحور

در تفسیر قرآن ابداع و ارائه  يجدید يها به نسل جوان موجب شد تا سبک یقرآن
ها بـود  کـه بـه     و توجه به اهداف سوره ياز این روشها تفسیر ساختار یشود. یک

  حق باید محمد عبده را مبتکر این روش در قرن اخیر بدانیم. 
کند تـا بـه    یصرار داشت که کشف هدف سوره، به مفسر کمک مامحمد عبده 

سـید   يآیات نزدیک شود و معارف قرآن را درك کند شاگرد و یطور دقیق به معان
ــا در   ــید رض ــار «رش ــیر المن ــوب  » تفس ــه خ ــتاد را ب ــر اس ــن نظ ــیح داده  یای توض

در این تفسیر پس از آنکه به صراحت از هدف سوره یاد  ي) و407است.(معرفت،/
نموده و آنها را به هدف سوره مـرتبط   يآیات را عنوان بند یکند به شکل بدیع یم
 کند.  یم

را  یعلم ينوین ارائه دستاوردها يها و رواج روش یو اجتماع یتحوالت علم
در تفسیر قرآن بنامیم. اما در  يگرایش مفسران به روش ساختار ترین دلیل  باید مهم

ه سخنان و اشکاالت مستشرقان پیرامون اسـلوب  ک يا این مقطع نباید از تأثیر ویژه
با مقایسه سبک قرآن با  یکردند غفلت کرد. قرآن شناسان غرب یقرآن مطرح م یبیان

کامالً از هم گسیخته و  یاعالم کردند که قرآن سبک یرایج در کتب علم يها روش
 دهد کـه قـرآن نـه    ینشان م يچنین نقص آشکاربه اعتقاد آنان جسته جسته دارد. 

برخـوردار   ینیز از کاسـت  يرایج بشر ينیست بلکه نسبت به کتابها یاله یتنها کتاب
  است. 

» آراء المستشرقین حـول القـرآن الکـریم و تفسـیره    «به گزارش نویسنده کتاب  
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بـوده اسـت کـه در سـال     » ریچارد بـل «که این سخن را مطرح کرد  ینخستین کس
 یاصیل سبک قرآن را گسـیختگ  يها یاز ویژگ یدر مقدمه ترجمه قرآن، یک 1935

 يم) و آرتـور آربـر   1963 یآن نامید. سپس این سخن توسط جرجیس سال (متوف
دیگر از مستشرقان نیز مطرح شد و سرانجام به عنوان یک اصل  یم) و برخ 1969(

  )2/687المعارف بزرگ بریتانیا راه پیدا کرد. (رضوان، پذیرفته شده به دائرة
جهان اسالم گذاشـت و انگیـزه    یدر محافل علم يیادسخنان مستشرقان تأثیر ز

نحـوه   یبـه بررسـ   يپژوهان برانگیخت تا با جـدیت بیشـتر   را در قرآن یدو چندان
قرآن  يها سوره يها بپردازند و نظریه هدفمند ارتباط موضوعات پراکنده در سوره

به فـرد   و منحصر یرا تکامل بخشند. بنابراین نباید به اشتباه این عامل را علت اصل
نشـان   یتـاریخ  يهـا  یهـا بـدانیم زیـرا بررسـ     سوره يگرایش مفسران به هدفمند

دهد که قبل از آنکه این نظریه در بـین مستشـرقان رواج پیـدا کنـد دانشـمندان       یم
نشـان داده   ياقبال خود را در این سـبک تفسـیر   يمسلمان با نگارش تفاسیر متعدد

  بود. » ر المنارتفسی«آن  يها از نمونه یبودند که تنها یک
هــ)   1287ـ   1258( يشـیخ طنطـاو  » المنـار «پس از انتشـار   یدر فاصله کوتاه

م) و عـالوه بـر    1923هــ ـ    1344را نگاشت (تـألیف:   »تفسیر القرآن یالجواهر ف«
توجه ویژه به علوم جدید در تفسیر قرآن اهداف و ساختار سوره را نیـز در تفسـیر   

ت تحت تأثیر روش المنار ده جزء نخست قرآن دخالت داد و یا شیخ محمود شلتو
 يرا تفسیر کرد و کوشید مقاصد سوره را گزارش کند اما هنوز این حرکت در ابتدا

 راه بود. 
این بـار سـردمدار آن    . با شروع دهه چهارم قرن بیستم این حرکت اوج گرفت

لـه  در مج» قـرآن  يتصـویر هنـر  «بـا عنـوان    يا سید قطب بود که با انتشـار مقالـه  
م ـ   1944با همین عنـوان (  یهـ.ق) و سپس کتاب1360مـ1939در سال (» المقتطف«

 یهـ) نشان داد در فهم قرآن نباید فقط به آیات توجه کنیم بلکه بایـد نگرشـ   1365
  سوره را کشف کرد. یعموم يها یبه سوره داشت و ویژگ یکل

 دراز در کتاب دکتر محمد عبداهللا، سید قطب  يبه دنبال طرح این مسئله از سو 
 یم) و تالش نمود تا برخـ  1933هـ ـ   1352گرفت ( یاین نظریه را پ» العظیم أالنب«
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با ارائه ساختار سوره بقـره   ياز انتقادات موجود پیرامون این نظریه را پاسخ دهد و
ـ   تـرین سـوره قـرآن را نیـز      بـزرگ  یدر کتاب خود نشان داد که با این نظریـه حت

 ينگاه پا را از این هم فراتر گذاشته و بر پایه نگرش ساختارتوان تفسیر نمود. آ یم
ارائه درس تفسیر قرآن در دانشگاه االزهر مصـر ارائـه    يبرا يبه قرآن روش جدید

  داد. 
ـ ریاست دانشکده الهیات االزهـر ـ نیـز بـر ایـن        یشیخ محمد مدن يپس از و

است که  ین و روحجا يدر قرآن کریم دارا يا مسئله تأکید کرد و گفت: هر سوره
و احکـام و اسـلوب آن    یدر کالبد آیات آن سوره جریان دارد و این روح بـر مبـان  

اثبات این نگرش سـاختار سـوره نسـاء را در کتـاب      يسوره اشراف دارد. آنگاه برا
هـ.ق) ترسـیم   1354م ـ   1935(چاپ » کما تنظمه سورة النساء یالمجتمع االسالم«

 نمود. 
مفسـران و اندیشـمندان مسـلمان و     يها از سـو  سوره يهدفمند پذیرش نظریۀ

با سبک اصیل قرآن ندارد و کارکردها  یتأکید بر این که این نظریه هیچگونه تعارض
پـذیرش آن   يرا برا يرا نیز به دنبال خواهد داشت زمینه مساعد یمثبت يو پیامدها

  فراهم آورد.  اسالمجهان  يو حوزو یدر محافل علم
تقریب این مسئله بـه اذهـان و نشـان     يتالش دانشمندان برا تا این مرحله همه

 يبرا یشد اما هنوز هیچ گام مشخص یآن با سبک قرآن مصروف م يدادن سازگار
آن برداشته نشده بـود و از همـه مهمتـر     يها نظریه و پیامدها و چالش یتبیین مبان

نگارش هـم   ها منقح نگشته بود. با به اهداف و اغراض سوره یدستیاب یاصول علم
 1375» (التفسـیر القـرآن   یالمیزان ف« یزمان دو تفسیر ارزشمند در جهان اسالم یعن

از شـیعیان و   یشـناس یکـ   ) توسط دو مفسر زمان1374» (ظالل القرآن یف«هـ) و 
 بر طرف شد. ياز اهل تسنن این نقیصه تا حد يدیگر

بـود   یشـیع هـ.ق) نخستین مفسر  1321ـ   1402( یعالمه محمد حسین طباطبائ
هـا   هـا و بلکـه بـه سـاختار سـوره      که در تفسیر خود به اهداف و مقاصـد سـوره  

هر سوره با عنوان (بیان) هدف و غرض  يدر ابتدا یبا گشودن فصل يکرد. و توجه
بـه   ينگـرش سـاختار   یتفسیر خود مبـان  يکرد. و در البال یسوره را بیان م یاصل
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ها را گوشزد کـرد. آنگـاه    اهداف سوره به یراهیاب يقرآن را استوار نموده و روشها
کرد و بـه تفسـیر آنهـا پرداخـت. در      آیات را براساس ساختار پذیرفته شده تفکیک

هر دسته از آیات غرض آنها را بیان نموده و نحوه ارتباطشان آنها را با هدف  يابتدا
 کرد.  یسوره ذکر م یاصل

نافـذ در   یریـات چشـمگیر و نظ  یهـ) نیـز از کوششـ   1326ـ   1386سید قطب (
مند بوده و قبل از  قرآن کریم در تفسیر خود بهره يها ها و اهداف سوره تبیین پیام

مطـرح   يا سـوره را بـه گونـه    يهـا  آغاز به تفسیر هر سوره، نقطه نظرهـا و پیـام  
پیکـره و انـدام    یآن وحـدت پیـام و یکپـارچگ    يساخت که خواننده از البـال  یم

کرد  یاز مفاهیم سوره را بیان م يا آنکه چکیدهپس از  يها را کشف کنند و سوره
 داد.  یآن را بهم ربط م ياهداف و مقاصد سوره را ذکر نموده و اجزا

هـا   و سید قطب آثار مثبت نگرش هدفمند به سوره یسترگ عالمه طباطبائ کار
سـوره را در کشـف نکـات بـدیع و      يرا نشان داد و تأثیر شگرف مطالعه سـاختار 

گان اثبات کرد. همین امر موجب شد تا قـرآن پژوهـان و مفسـران    کارآمد را به هم
به این نظریه پیدا کنند و چندین تفسیر کامـل و دههـا کتـاب در ایـن      يا نگاه تازه

هــ ـ    1390که از سال ( یاز کتابهاي علوم قرآن يرابطه بنویسند. بدینسان در بسیار
ـ  ینیز بررسـ  ی، فصلشد یم) به این سو نوشته م 1970  یوحـدت موضـوع  « ۀنظری
از ایـن   یو عناوین» یاسلوب بیان«و یا » اهداف و مقاصد قرآن«، یا »قرآن يها سوره

 قبیل اختصاص داده شده است.
کـه توسـط دکتـر محمـد     » القـرآن الکـریم   یالوحده الموضوعیه ف«انتشار کتاب 

در  يا ) فصـل تـازه  1971هـ ـ   1390به رشته تحریر در آمده بود ( يمحمود حجاز
این نظریه شـبهات   یمبان یاین علم گشود. او در کتاب خود ضمن بررس یفائشکو

 مربوط به آن را پاسخ گفت. 
گذرد  یقرن چهاردهم و بیش از دو دهه که از قرن پانزدهم م یپایان يدر سالها

که در این سالها بیش از  يا به این نظریه معطوف شد بگونه يهر روز توجه بیشتر
  راساس این نظریه نگاشته شده است. دوره تفسیر کامل ب 25

 يهدفمنـد  ياخیر تقریباً هر سال یک تفسیر جدید بر مبنا يدر سالها یبه عبارت
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تـرین آنهـا عبارتنـد از:  التحریـر و      ها به رشته تحریر در آمده است که مهم سوره
 القرآن، صفوه التفاسـیر،  یالتفسیر، تفسیر القرآن الکریم، من وح یالتنویر، االساس ف

ـ   يتفسیر کاشف، من هد العقیـده و الشـریعه و المـنهج،     یالقرآن، التفسیر المنیـر ف
  .یالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم، تفهیم القرآن، ایسر التفاسیر و التفسیر البنائ

بدین ترتیب قرن پـانزدهم شـاهد اسـتقبال گسـترده قـرآن پژوهـان بـه نظریـه          
ثابت اکثر  يها از بخش یاکنون یککه هم  يا ها بوده است بگونه سوره يهدفمند

 دهد.   یتشکیل م» ها اهداف و مقاصد سوره یبررس«را  یتفاسیر شیعه و سن
کـه در   یاز یـک سـو و سـخنان    يتفسیر نظیر مفسران به این روش یاستقبال ب

دیگـر،   يبر زبانها رانده شده است از سـو  يموافقت و مخالفت با این روش تفسیر
ها را  سوره يهدفمند يها پیامدها و چالش یمبان یبه بررس يضرورت توجه جد
 يهـا  نامـه  کرد. این نیاز با تهیه کتب، مقـاالت و پایـان   یتر م روز به روز ملموس

برآورده شد.(رك : نکونام ، جعفر؛ چکیده پایـان نامـه هـاي علـوم      يمتعدد تا حد
  قرآن)  

 يبـا جـار   تطهیـر «در يحـائر  یصفائ یدر همین راستا باید به کار ارزشمند عل
هـا بـه    با تکیه بر سـاختار سـوره   یجذاب و خواندن یاشاره کرد که به روش» قرآن

از  »نظـم قـرآن  «قرآن پرداخته است. همچنین انتشار کتاب  يها سوره یتفسیر برخ
) 1374زاده ( یفقه يعبدالهاد  »در نظم قرآن یپژوهش«) و 1372بازرگان( یعبدالعل

) و 28در کیهان اندیشه(شـماره   يآزار شیراز یتوسط عبدالکریم ب يا نگارش مقاله
 يها نام برد. این مقاالت در سال  در صحیفه مبین يایاز یاز سید محمد عل یمقاالت

(بی آزار شیرازي) و  »قرآن ناطق«بعد توسط نویسندگان آنها تکمیل شده و با عنوان 
 (ایازي) به صورت کتاب به چاپ رسید. »چهرة پیوستۀ قرآن«

ره که به نـام سـاختار هندسـی سـو     - ین نوشتار نیز در پایان نامه خودنگارندة ا
به طور مشـروح از اهمیـت بحـث و معنـا و      -چاپ شد  1382هاي قرآن در سال 

ها سخن گفت و دالئـل   سوره يساختار یبررس يمفهوم آن و پیامدها و کارکردها
 یر فهرست کاملنخستین با يکرد. و برا یو بررس يبند موافقان و مخالفان را دسته

 يهـا  از چـالش  یها ارائه داد. و بـا ارائـه گزارشـ    کشف اهداف سوره ياز ابزارها
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آن بحث خود را به پایـان بـرد. و سـبک     ینمایش يها تعیین غرض سوره و سبک
  را در تفسیر قرآن پیشنهاد نمود.» یروش ساختار منطق«با عنوان  يجدید
  

 ها سوره يهدفمند ی. مبان3
ـ  یاصـول موضـوعه بحـث تلقـ     که به مثابۀسوره هدفمندي  یمبان شـوند و   یم

آنهـا را   یاست که طرفداران این نظریه قبـل از هرگونـه اسـتدالل    یهائ فرض پیش
است کـه ایـن    یکاف یبه تنهائ یاند. بنابراین مخدوش شدن هر یک از مبان پذیرفته

شود و آنکه حدود بحث مشخص  يرو برا بست ویران کند. از این ينظریه را از پا
مـذکور را   یکشیده نشـود بجـا اسـت مبـان     یگفتگو از حیطه دالئل به محدوده مبان

  بار مرور کنیم.  یک
 ها عبارتند از:  سوره يسه گانه هدفمند یمبان

 يو بشر یاصول جذابیت در کالم اله ی. همسان1
 ها بودن ساختار سوره ی. وحیان2
  . هدفدار بودن قرآن3
 

 يو بشر یر کالم الهاصول جذابیت د یالف. همسان
و فصـاحت و   یلفظ يها یاعجاز قرآن به ویژگ يها ترین جنبه یاز بدیه ییک

 یبا نفوذ است که گیرائو زیبا  یگردد. قرآن کالم یبالغت این سخن شگرف باز م
ـ  مثـال  يگذارد. شورانگیز یدر خواننده خویش بجا م يو تأثیر شگفت انگیز  یزدن

گـزارش شـده از    یتـاریخ  يهـا  چـرا کـه نمونـه   توان ساده انگاشت  یقرآن را نم
 نقل نشده است.  يهیچ کتاب دیگر يقرآن برا یبیان يتأثیرگذار

ـ  ي، شورانگیزيرمز این تأثیرگزار جاودانـه قـرآن در چیسـت؟     یو نشاط آفرین
 یشک اسرار این راز ناگشوده را باید در تبعیت از اصول و نکات دقیق و ظریفـ  یب

انـد و   نام اصول و قواعد فصاحت و بالغت شهرت یافتهاز آنها ب یدانست که برخ
شناسان جهان  ادبا و سخن یدیگر از این اصول باید با تالش و کاوش علم يبسیار

 به تدریج کشف و بیان گردد. 
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قرآن را بپذیریم باید این نکته را باور کنیم که هـر چـه موجـب     یاگر اعجاز ادب
ر قرآن کریم به نحو احسن رعایت شـده  شود د یکالم م یو زیبائ یجذابیت، گیرائ

و قــرآن هــر یــک از قواعــد را در اوج خــویش رعایــت کــرده اســت  همچنانکــه 
جهان نیز به دلیل رعایت همین اصول در اوج قـرار داشـته و بـه     یادب يشاهکارها

 اند. جاودانه و ماندگار تبدیل شده يآثار
م موجب تنفر، پس است و تعقید کال ياگر نظم آهنگ باعث جذابیت کالم بشر

باشد. تفاوت قرآن  یاز تعقید خال یبهترین نظم آهنگ بوده و به کل يقرآن باید دارا
از  يجـدا  یدر این نیست که قرآن چون سخن خدا اسـت از اصـول   يبا کالم بشر

بودن  یاله يبهره برده است بلکه اقتضا ياصول پذیرفته شده در جذابیت کالم بشر
نیـز   یقص بودن آن است چنانکه درباره سایر صفات الهـ ن یبودن و ب یکالم، متعال

نیسـت   يو علـم بشـر   یدر مفهوم علم اله یاین امر پذیرفته شده است. مثالً تفاوت
 نهایت و علم انسان محدود است.  یبلکه تفاوت در مصداق است که علم خداوند ب

ـ    یاز جمله اصول آن اسـت.   یکه باعث جذابیت کالم است نظـم و چیـنش ادب
به شاخه دیگر پریدن و آسمان و ریسمان را بهم بافتن  يا کنده گویی و از شاخهپرا

کنـد و رشـته کـالم را در ذهـن او از هـم       یکالم را نا زیبا و خواننده را خسـته مـ  
کند. اگر بپـذیریم   ینم یهیچ تفاوت یباشد یا خدائ يگسلد. حال چه کالم بشر یم

ت آن خواهد شد قرآن نیز باید آن را باعث جذابی یکه رعایت این اصل در متون ادب
رو دیگـر   از ایـن  تـرین شـکل آن   ترین و کامـل  رعایت کرده باشد آن هم به دقیق

 یالزم است. اما در کـالم الهـ   يندارد که بگوئیم رعایت نظم در کالم بشر یتوجیه
ندارد و اصوالً رمز اعجاز قرآن در همین نکته نهفته است که بدون رعایت  یضرورت

 گیرا و تأثیرگذار است!!! یذابیت کالم، سخناصول ج
در پذیرفتن این اصل یا دیگر اصول جذابیت و فصاحت  یالبته ممکن است کس

رایج شک روا دارد و  يمحض قرآن از روشها يکالم تردید کند و یا اینکه در پیرو
 یارتبـاط  يهـا  در کالم را رعایت کرده اسـت امـا از پـل    یبگوید قرآن نیز پیوستگ

استفاده کرده است. اما پذیرفتن یک اصـل   ينسبت به متون بشر يتر و کاراتر بدیع
نـامعقول و   يیا بر عکس امر یو نا سازگار دانستن آن با متون قدس يدر کالم بشر
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  غیر قابل قبول است. 
 

 ها بودن ساختار سوره یب. وحیان
 بـودن یـا   یهـا، بحـث تـوقیف    سـوره  ينظریه هدفمند یاساس يها از پایه ییک
پژوهـان   از قـرآن  یکه برخـ  يا بودن چینش آیات در سوره است. بگونه ياجتهاد

قرآن گرایش داشته باشد  يها بودن ساختار سوره يبه اجتهاد یمعتقدند که اگر کس
ها یا هر گونه تناسب دیگـر بـین    سوره يپذیرش نظریه هدفمند يبرا یدیگر مجال

آیات را محصول تالش و  یعلزیرا در این صورت نظم ف آیات قرآن نخواهد داشت
تواند از اشـتباه یـا کـج     ینم ياست که چنین کار یداند و طبیع یاجتهاد صحابه م

ارتباط  يها ها و ظرافت حکمت یرو دیگر نوبت بررس بدور باشد. از این یسلیقگ
 یهـا بـا اثبـات وحیـان     سوره يهدفمند رسد. ارتباط تنگاتنگ نظریۀ یبین آیات نم

کنـیم.   يپیگیر يسازد که این بحث را با دقت بیشتر یم يضروربودن ساختار آنها 
مهم ترین دالیلی که وحیانی بودن ساختار سوره ها را اثبات می کند به شـرح زیـر   

  است:
 

 اصل ي. اقتضا1
به کدام سو گـرایش  » اصل«پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که در این بحث 

بودن آن؟ و یا اینکه اصل  ير اجتهادبودن آیات است یا ب یدارد؟ آیا اصل بر توقیف
 کند؟!! یهیچیک را اقتضا نم

هاسـت و   آیات در سوره یبودن ساختار فعل یرسد که اصل بر وحیان یبنظر م
اقامـه کنـد. قـرآن     یخالف آن را ادعا کند باید دلیل قاطع و برهان محکم یاگر کس

ـ   يهـا  آیات و سـوره  يبا نظم و ترتیب معجزه آسا یکنون ذیرش همـه  آن مـورد پ
در قـول و عمـل و بـا نگـارش      (ع)مختلف آن اسـت. ائمـه    يها مسلمین و فرقه

اند، بنا بر این دلیـل خدشـه    از آن نظم و ترتیب آیات آن را تأیید کرده یهای نسخه
اثبـات   يکند و تمام مسلمانان برا یقرآن حمایت م یبنام تواتر از نظم فعل يناپذیر

آور  یقـین  يهـا  بجز تـواتر و نقـل   یات آن راهو عبار یقرآن يها هر یک از جنبه
دانند. از این رو، روایات آحاد جمع قرآن که عموماً دستخوش ضـعف سـند و    ینم
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مقابله با  این تواتر مستند را ندارند. همین یک دلیل  ياضطراب متن نیز هستند یارا
شـده و   نیاز یبودن ترتیب آیات ب یبر توقیف ياست تا از اقامه هر دلیل دیگر یکاف

  .بودن ترتیب آیات بپردازیم يدالئل طرفداران اجتهاد يها یناتوان یبه بررس
  
 ی. حکم عقل2

ــرآن از      ــظ ق ــه حف ــامبر ب ــاده پی ــوق الع ــام ف ــرآن، اهتم ــت ق ــت و عظم اهمی
ـ  يکه مسلمانان برا یتحریف،اهمیت فراوان پایـان   یقرآن قائل بودند، اجر و ثواب ب

ند که قـرآن از نخسـتین روز نـزولش در عصـر     ک یقرآن خواندن و... عقالً اقتضا م
جایگـاه خـود را از روز    يا و تدوین شده باشد و هـر آیـه   يرسول خدا جمع آور

 یاهللا خـوی  همچـون آیـت   یپـژوه بزرگـ   رو فقیه و قرآن نخست یافته باشد از این
بعـد از پیـامبر مسـتند     يقرآن را به دورانها يکه جمع آور یمعتقد است: هر روایت

ـ  یبا این حقایق مسلم تاریخ يه دلیل ناسازگارکند ب یم   باشـند.  یغیر قابل قبول م
  )398/ 1، ی(خوئ

 ي، تنها دستآویز محکـم بشـریت بـرا   یبعالوه در عصر ختم نبوت و انقطاع وح
از پیامها و هدایت گري  يشک بسیار ییافتن راه سعادت و هدایت، قرآن است و ب

است و اگر این نظم به غیر خدا مسـتند   قرآن در نظم و ترتیب آیات آن نهفته يها
از یـافتن راه هـدایت کوتـاه     يگردد، از حجیت ساقط گشته و دست جوامـع بشـر  

دانـد در   یکه قرآن را کتـاب هـدایت مـ    ینه تنها با آیات يا گردد. چنین فاجعه یم
 ینقض غرض به حساب آمـده و عقـالً بـا حکمـت الهـ      یتعارض است بلکه نوع

  تعارض دارد.
 

 ت قرآن. آیا3
بودن این کتاب سخن گفتـه   یدهها آیه قرآن از نزول آن از جانب خداوند و اله

ها همچـون   از آن است که تألیف آیات در چارچوب سوره یاست. این آیات حاک
به صاحب  یآنها از جانب خداوند متعال است، چه اساساً نسبت کتاب یالفاظ و معان

ظ و معنا، ساختار بخشـها و فصـول آن   نماید که عالوه بر لف یدرست م یوقت ياثر
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 اند از: از این آیات عبارت یهم از خود او باشد. برخ
  )6(نمل/  و إِنَّک لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ منْ لَدنْ حکیمٍ علیم . «1 
  )23(انسان/» إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنا علَیک الْقُرْآنَ تَنْزیال . «2 
  )15(مائده/»   ه نُور و کتاب مبینقَد جاءکُم منَ اللَّ .«3 
 5  .       لَـمتَکُـنْ تَع مـا لَـم ـکلَّمع ـۀَ وکْمالْح و تابالْک کلَیع أَنْزَلَ اللَّه و «

  )113(نساء/
  )89(بقره/» و لَما جاءهم کتاب منْ عنْد اللَّه مصدقٌ لما معهم . « 6 

از » غیر خـدا « ینیز وجود دارد که بیانگر ناتوان يت دیگردر کنار این آیات، آیا
 يها و بوجود آوردن قرآن دیگـر  در آیات و سوره يا ایجاد نظم و ترتیب جداگانه

 است.
 ياست. در آیات تحد يبارزترین و مشهورترین آیات در این زمینه، آیات تحد

لفان خواسته شده نشده است، بلکه از مخا یها و آیات همآورد طلب هیچگاه به واژه
سـاختن   ي) مانند قرآن بیاورنـد و بـرا  12) یا ده سوره ( هود/38یک سوره (یونس/

ـ  يا چنین سوره و ادعـوا مـنِ   «خواهنـد فـرا بخواننـد     یهرکس (غیر از خدا) را م
دانشـمندان و سـخنوران و شـاعران     از همـۀ  و )38( یونس/»  استَطَعتُم منْ دونِ اللَّه

قـرآن   تـرین سـورة  هماننـد کوچـک    يا ند تا شاید بتوانند سورهخود کمک بخواه
ارتبـاط   یجمالت پراکنده و بها، و است که قوام سوره به واژه یتنظیم نمایند. بدیه

 یبین آیات و چینش آنان در کنار یکدیگر که بـه گـواه   یآن نیست، نظم و پیوستگ
 ممکن نیست. » غیر خدا«از  يآیات تحد

هماننـد   یمقید نشده بلکه با عبـارات مطلقـ  » مثل«واژه هیچگاه  يدر آیات تحد
» هثْلم دیثأْتُوا بِحقرآن کشانده  يقلمروها را به همۀ یطلب همآورد )34( طور/» فَلْی

 شک یکی از مهمترین جنبه آن ارتباط مطالب و آیات با یکدیگر است. یاست که ب
 یصـراحت توانـای   نیـز وجـود دارد کـه بـه     ي، آیات دیگريدر کنار آیات تحد

آفریده هاي آسمانی و  همانند قرآن را از همۀ يکتاب دیگرساختن و بوجود آوردن 
کـرده و   یاز اشرف مخلوقات که وجود مقدس پیامبر اکـرم باشـد نفـ    یحتو زمینی

نادرسـت و تهمـت   » این قرآن را پیامبر ساخته است«گویند  یرا که م یسخن کسان
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  فرماید:  یخواند و م یناروا م
» کبنْ رقُّ مالْح ولْ هب قُولُونَ افْتَراهی 3(سجده/»  أَم(   

نامنـد و سـرانجام    ی) م4فرقان/»(ظلم و زور«را  یدیگر چنین سخنان يو در جا
 (ص)خیـال همـه را راحـت کـرده و از پیـامبر      » یـونس «سوره مبارکـه   15 در آیۀ

  خواهد که به مشرکان اعالم کند که: یم
  )15یونس/» (  إِلَی  نَ ال یرْجونَ...إِالَّ ما یوحىقالَ الَّذی« 
 یالهـ  یگـویم از وحـ   یرا ندارم و هرچه م يمن قدرت تغییر این قرآن و آوردن قرآن دیگر« 
 »است

کند که چیـنش اعجازگونـه    یاعالم م یبدین شکل قرآن کریم با عبارات متفاوت
پیـامبر   یس نظـر شخصـ  نـه بـر اسـا    یآیات قرآن کریم نه به اجتهاد صحابه و حتـ 

ـ      یمستقیم اله ی، بلکه با وح(ص)اکرم عمیـق و   یسـامان یافتـه اسـت و بـر حکمت
 يدقیق استوار اسـت کـه جـز از خداونـد حکـیم و خبیـر از کـس دیگـر         یارتباط
  نیست.  ساخته

 

 (ص). سیره پیامبر4
قرآن یکباره نازل شده  يها دهد که اکثر سوره ینشان م یشواهد و قرائن فراوان

مشـخص   ی. بنابراین همگام با نزول سوره، جایگاه آیات نیـز بـه طـور طبیعـ    است
  عباس نقل است که فرمود: شد. از ابن یم

را بـا نـزول بسـم اهللا الـرحمن      يو شروع سوره بعد یپیامبر، پایان سوره قبل« 
 )17واحدي،/»(یافتند. یم الرحیم در

دسـت   یه آیات قرآننیز در نظم بخشیدن ب يعامل دیگر» یترتیب طبیع«غیر از 
بـه   یدائر بر سازمان یافتن آیه یا آیات(ص)داشته است و آن تصریح حضرت رسول

اتفاق افتاده است کـه   یآنهاست که طبعاً در موارد اندک» یترتیب طبیع«بجز  یترتیب
   گوید: یدر هر مورد نیز روایات مستند و قابل اعتماد وجود دارد. ابن عباس م

از  یبر پیغمبر فرود آمد. هر گـاه آیـات   يمتعدد يها دوران رسالت، سوره یط«
خوانـد و آنـان را مـأمور     یرا فرا م یگشت، حضرت کاتبان وح یقرآن نازل م

جا دهند که فالن مطلب در آن مذکور  يا ساخت که آیات را در ضمن سوره یم
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 )2/43یعقوبی،»(آمده است.

تـا   یدسـتورات الهـ  این کار را با دقت و وسواس تمام و بر اساس  (ص)پیامبر
و اتَّقُوا یوماً تُرْجعونَ فیـه   «آخرین آیه قرآن ادامه داد و آخرین آیه نازل شده را که 

کـه در اوائـل    ــ » بقـره «است بنا بر اشاره جبرئیل در سـوره   )281(بقره/»   إِلَى اللَّه
  )2/676داد. (طبرسی، يجا» دین«و » ربا«ـ و در میان آیات  هجرت نازل شده بود

کند و به مـا کمـک    یبودن مکان آیات را بیان م یتوقیف یاین روایات به روشن 
ـ  یکند تا نظم و ارتباط آیات را با استناد به حکمت اله یم کشـف   یو بالغت قرآن

  نموده و آنها را بر اساس یک غرض واحد منظم نماییم.
  

 روایات.5
بودن نظم آیات داللت  یبر توقیف یکه به طور عام و کل یدر کنار آیات و روایات

هـا   از سـوره  یبر منظم بودن برخ یمبن ینیز وجود دارد که قرائن یکنند، روایات یم
  دهد.  یدر زمان پیامبر بدست م

از آغـاز و   (ص)اشاره کرد که در ضمن آنها پیامبر یتوان به احادیث یاز جمله م
  رموده است:ف (ص)پیامبر  یمثالً بنا بر روایات ;انجام سوره نام برده است

را قرائت کند و در آن شب یـا در آن روز بمیـرد   » حشر«هر کس آخر سوره « 
  ) 89/309(مجلسی،» شود. یگناهانش پوشانده م

  شده بود. ها در زمان نزول معین سوره یدهد که ساختار کل یاین احادیث نشان م
 

  دار بودن قرآن    . هدف ج
رآن اسـت. نخسـتین آیـات    ها پذیرش هدفمندي ق سوره يسومین پایه هدفمند

کند  یاعالم م» هدایت متقین«سوره مبارکه بقره هدف از نزول این کتاب مقدس را 
هـدایت انسـان،    یدیگـر چگـونگ   يهـا  و سپس در دیگر آیات این سوره و سـوره 

بسیار بیـان   یعوامل و موانع آن و سایر مباحث مرتبط با آن را به دقت و با موشکاف
آشنایان به  يبرا یهیچ گونه شک يقرآن در این زمینه جا يدارد. صراحت گفتار یم

دار است که گـام بـه    هدفدار و جهت یگذارد که قرآن کتاب ینم یمعارف قرآن باق
 سازد.  یجویان را به سرچشمه معنویت و کمال رهنمون م گام حقیقت
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آمیـز   آموزنده و جمالت حکمت ياز کلمات قصار، داستانها يا قرآن مجموعه
  گردآمده باشند. يبیان شده و در دفتر یهر یک به مناسبتنیست که 

بلکه از نظـر سـاختار و    ؛ندارد یبه کشکول شیخ بهائ یقرآن نه تنها هیچ شباهت
همچون نهج البالغه و نهج الفصاحه هـم   یبه کتابهاي شریف یحت يا نظم مجموعه

کـرده و بگویـد   تواند قرآن کریم را به بحاراالنوار تشبیه  یشبیه نیست. هیچ کس نم
آمیـز و عمیـق    پراکنده از سخنان حکمـت  يا قرآن نیز همچون این کتاب مجموعه

است که ذیل موضوعات مشخص گنجانده شده است با این تفاوت که قرآن سخن 
 .(ع)خداوند قادر و حکیم است و بحاراالنوار سخنان معصومین

هدف و احد است که همه اجزایش یک  يدانند که قرآن مجموعه واحد یهمه م
است در تک تـک   يو هدایتگر يساز کنند و این هدف که همان انسان یرا دنبال م

قـرآن در   ياسـت. هـدایتگر   يو سـار  يحروف و کلمات این کتاب مقـدس جـار  
هـا کـامالً مشـهود اسـت و      گزینش واژگان، چینش کلمات، جایگاه آیات در سوره

و  یکتابهـاي علمـ   اسـت.  شـته آنها نقـش دا  یدر سامانده يا اراده واحد و حکیمانه
واژه  يیـک واژه بجـا   يتوسط ادیبان درباره حکمت بـه کـارگیر   يبسیار یپژوهش

 یها نگاشته شده است که همگ دیگر در قرآن و یا یک تقدم و تأخر عبارات و واژه
 از وجود این اراده حکیمانه است. یحاک

 یباید بخش قرآن نیز يها است هر یک از سوره ییک هدف کل ياگر قرآن دارا
قرآن داشته  یمعنادار و هماهنگ با هدف کل يا از این هدف را تأمین کنند و رابطه

 يما را بـه سـو   یقرآن به طور طبیع يبینیم که پذیرش هدفمند یباشند. بدینسان م
دهـد کـه اگـر     یدهد و این سؤال را در برابر ما قـرار مـ   یسوره سوق م يهدفمند

 یو... چه بخشـ » ناس«یا  »آل عمران«یا  »بقره« ن هدایت است سورةقرآ یهدف کل
هـا در قـرآن گنجانـده     از این سـوره  یرا بعهده دارند؟ آیا اگر یک ياز این هدایتگر

شـد و همـه ابعـاد هـدایت بیـان       یقـرآن تـأمین مـ    یشد باز هم هـدف نهـائ   ینم
به این سؤال داده و اعتقاد داشته باشیم کـه هـر سـوره     یگردید؟ اگر پاسخ منف یم

آن را پر نخواهد کرد آنگاه باید بـه ایـن    يیگاه ویژه خود را دارد و هیچ چیز جاجا
سؤال جواب دهیم که هدف ویژه هر سوره چیست و هر سوره در کلیـت خـود در   



 

 

210 

هـا   سـوره  يبحـث هدفمنـد   یاست؟ اینجاست که بطور منطق یصدد بیان چه پیام
  کند. یمطرح شده و پاسخ شایسته خود را طلب م

هـا و مـرتبط نمـودن     اند که گرچه ممکن است کشف اهداف سـوره گفته نمنا 
را  يبسـیار  يو تـالش فکـر   یقرآن مشکل بوده و کاوش علمـ  یها با هدف کل آن

را  یبطلبد و یا مفسران در تعیین غرض سوره به اختالف افتـاده و هـر یـک عنـوان    
د و شـون  یقضیه مربـوط مـ   يیک سوره قرار دهند اما همه این امور به صغرا يبرا
وارد نماینـد. بنـابراین    يا ها ـ خدشـه   سوره يـ هدفدار  يتواند به کلیت کبر ینم

 يها بر آید در آغاز باید در هدف منـد  سوره يدر صدد انکار هدف مند یاگر کس
سر بـاز  » قرآن يها وحدت غرض سوره«قرآن تردید کند و آنگاه از پذیرش نظریه 
از هر چیز به عنوان یـک اصـل موضـوعه    زند. طرفداران نظریه نیز ناچارند که قبل 

 قرآن را بپذیرند.   يمند هدف
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