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چکیده :نظریۀ «وحدت موضوعی سورهها» ،ازجمله
روشهای تفسیر قرآن است که روابط مفهومی میان آيات
قرآن را در پرتو غرض سوره مورد توجه قرار میدهد .رسالت
این نظریه نظاممند و منسجم جلوه دادن هر یک از
سورههاست که در آن مفسر در خالل توجه به جنبههای
ادبی و زبانی ،به دنبال راهی برای کشف پیوستگی اهداف و
تناسب معنوی میان محور سوره و گزارههای معنایی است.
اهتمامبهمتمایز و مستقلجلوهدادنشخصیتهر سوره
ازجمله ثمرات این نظریه مطرح شده که مدتها از بیان آن
گذشته است ،از این رو آ گاهی نسبت به نظرات مطروحۀ
جدید ،میتواند نگرشی نوین به این نظریه بخشد .کتاب
«التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم» از جملۀ این
تالیفات است که به اشراف دکتر مصطفی مسلم در دهۀ
حاضر منتشر شده است .این کتاب متضمن آراء و نظرات
جدید تفسیری و یا بازخوانی و تکمیل تعدادی از آنهاست
که لزوم توجه به آن ضروری مینماید؛ لذا این نوشتار به
معرفی این کتاب تفسیری و چگونگی کاربست نظریۀ
وحدت موضوعی ُس َور در آن ،اهتمام داشته است.
کلیدواژهها :وحدت موضوعی سورهها ،التفسیر
الموضوعی لسور القرآن الکریم ،تناسب آیات

The Application of the Theory of “Thematic
Unity of Surahs” in the Book of al-Tafsīr alMowḍūī Lisuwar al-Quran al-Karīm
Ali Hasan Nia | Mohsen Khatami
Abstract: The theory of “thematic unity of
Surahs” is one of the methods of interpreting
the Qur’an that considers the conceptual relations between the verses of the Qur’an in the
light of the purpose of the surah. The mission
of this theory is to make each surah systematic
and coherent, in which the commentator while
paying attention to the literary and linguistic
aspects, seeks a way to discover the connection
of the themes and semantic fit between the
general subject of the surah and the semantic
propositions. The effort to make the character
of each surah distinct and independent has been
suggested as one of the fruits of this theory.
So being aware of the new ideas in this regard
can give a new perspective to this theory. The
book al-Tafsīr al-Mowḍūī Lisuwar al-Quran alKarīm “Thematic Interpretation of the Surahs
of the Holy Quran” is one of these works that
has been published under the supervision of Dr.
Mustafa Muslim in the present decade. This
book includes new interpretive opinions and
views or re-reading and reconsidering a number
of them that need to be taken into account;
Therefore, this article has tried to introduce
this commentary and how to apply the theory
of thematic unity in it.
Keywords: Thematic Unity of Surahs,
Thematic Interpretation of the Holy Quran,
Proportion of Verses
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»اه هروس یعوضوم تدحو«

ۀیرظن تسبراک

 .1اشارهای به تناسب سورهها در قرآن و نظریۀ وحدت موضوعی سورهها
یکی از مباحث و نظریات مورد توجه قرآنپژوهان معاصر بحث از علم تناسب آیات و وحدت موضوعی
سورههاسـت .در بـارۀ تناسـب سـورهها برخـی بـر آناند که میـان تمامی آیات همجوار در یک سـوره ارتباط
و تناسـب وجـود دارد و وظیفـۀ مفسـر اسـت کـه ایـن ارتبـاط شـگفتانگیز را کشـف کنـد 1.نظریـۀ وحـدت
موضوعـی سـورههای قـرآن نیـز بـر آن اسـت که هر سـوره علیرغم کثـرت و تنوع ظاهری مضامیـن آن دارای
غـرض واحـدی اسـت کـه وحـدت فراگیـر سـوره را رقـم زده اسـت .بـه طـوری کـه میـان تمامی آیات سـوره و
موضوعات به ظاهر پراکنده آن پیوندی ناگزیر با غرض سوره برقرار است 2.برخی از قائلین به این نظریه
معتقدنـد هـر انـدازه موضوعـات و مطالـب یـک سـوره متعـدد باشـد ،بـاز هـم از یـک مسـئلۀ واحـد سـخن
میگوید و به یک هدف میرسد 3.این بحث از دیرباز مورد توجه عدهای از مفسران بوده است ،به طوری
که برخی پیشینۀ این بحث را با قدمت تفسیر یکی دانستهاند 4،اما این نظریه امروز طرفداران بیشتری را
به خود جذب کرده و توجه به تألیفات معاصر نشان از اقبالی بیشاز پیش نسبت به این مباحث دارد.
در ایـن میـان میتـوان بـه سـیدقطب در فـی ظالل القرآن و التصویر الفنی فی القـرآن ،عالمه طباطبایی در
المیـزان ،حجـازی در الوحـدة الموضوعیـة فـی القـرآن الکر یـم ،محمـود شـلتوت در تفسـیر القـرآن الکر یـم،
ج و سـعید ّ
حـوی
مراغـی در تفسـیر المراغـی ،زحیلـی در التفسـير المنيـر فـي العقيـدة و الشـريعة و المنهـ 
5
پربـار علمی و پژوهشـی چه در قالب
در االسـاس فـی التفسـیر اشـاره کـرد .در دهـۀ اخیـر نیز نگاشـتههای ِ

مقاله و چه کتب تفسـیری اعم از موضوعی یا تکنگاری میان دیگر پژوهشهای تفسـیری و علوم قرآنی

خودنمایی میکنند.

6

در مقابل این جریان ،گروهی این مباحث را بیهوده و نادرسـت پنداشـتهاند که این بیاعتنایی ناشـی از
یبـودن ترتیب همه یـا بعضی از آیـات  .2پیچیدگی و تا حد
عوامـل ز یـر بـوده اسـت .1 :اعتقـاد بـه اجتهاد 
زیادی ذوقیبودن موضوع بحث  .3توجه و اشتغال به دیگر جنبههای تفسیری.

7

ً
ناقدان نظریۀ تناسب سورهها در قرآن غالبا نقد خویش را حول دو نوع از تناسب سورهها با یکدیگر سامان
ِ
فرجام هر سوره با آغاز سورۀ بعد از خود و دیگری ارتباط مضمونی سورههای
دادهاند :یکی وجه ارتباط
ِ

تناسب پیشگفته ،وجوه
پیدرپی ،اما فارغ از تأیید یا رد این نقدها به نظر میرسد فراتر از این دو نوع
ِ

دیگری نیز متصور است که در حیطۀ نقد این ناقدان نمیگنجد؛ چراکه اساسیترین نقدی که بر قائالن

 .1االتقان فی علوم القرآن ،ج  ،2ص .342
 .2نظریۀ وحدت موضوعی سورههای قرآن ،نگرشها و چالشها ،ص .20
 .3ر.ک به :الوحدة الموضوعیة فی القرآن الکریم ،ص .24
 4.چهرۀ زیبای قرآن «پژوهشی پیرامون تناسب آیات» ،ص .10
 5.همان.
 6.به منظور اطالع بیشتر از این پژوهشها ر.ک به :نظریۀ وحدت موضوعی سورههای قرآن ،نگرشها و چالشها ،ص51 - 32؛ چهرۀ
پیوسته قرآن ،ص.134 - 131
 7.چهرۀ زیبای قرآن «پژوهشی پیرامون تناسب آیات» ،ص .11
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دلیل متقن بر توقیفیبودن
تناسب سورهها مطرح شده ،ناظر بر عدم ِ
چینش سورههاست .حال آنکه دیگر وجوه تناسب ،همچون
ارتباط هر یک از مقاطع سوره با محور آن ،تناسب برخی از مقاطع
یک سوره با یکدیگر ،تناسب آغاز و فرجام یک سوره و چنانچه قائل
شویم که نامنهادن بر ُس َور ،اجتهادات صحابه نبوده ،بلکه توسط
شخص پیامبر (ص) بوده است ،میتوان تناسب میان نام سوره
و محور آن را نیز به این مجموعه افزود که جملگی از این نقدهای
پیشگفته مصوناند .البته این نوشتار به دنبال ّ
صحهنهادن بر
تمامی این وجوه نیست ،بلکه تنها قصد دارد ضرورت توجه به
ت دیدگاهها را بازگو کند؛ دیدگاههایی که نهتنها قابل انکار
این دس 
نبوده ،بلکه گاهی توجه صحیح و تمسک به آنها میتواند مسیری
جدید بر روی پژوهشگران و قرآنپژوهان در کشف معارف نهفته
بگشاید .چنان که یکی از قائلین به این نظریه در اینباره میگوید:
ایـن نظر یـه ،در فهـم قـرآن بسـیار راهگشاسـت ،بـه طوری که تمسـک بدان وجوه کشفنشـدۀ بسـیاری را از
اعجاز در نظم و اسلوب قرآن بر روی خوانندگان مکشوف میکند.

8

مطلـب دیگـر توجـه بـه غرضیابـی سورههاسـت .در هـر سـوره میتوان یک غـرض اصلی و اساسـی در نظر
گرفـت و در کنـار و طـول آن ،زیرمجموعـۀ ایـن غـرض اصلـی ،اغـراض فرعی ،اما مرتبط بـا غرض اصلی را
شناسایی و آیات را در سایۀ این دادهها تحلیل کرد.
به نظر میرسد الزمۀ تحقق نظریۀ وحدت موضوعی سورهها ،پیوستگی آیات یک سوره از لحاظ زبانی و

ادبی با یکدیگر است؛ به طوری که جملگی این گزارهها یک هدف را دنبال کنند .از آنجا که قرآن کریم
دارای معـارف ذوبطـون اسـت و هـر مفسـری بـا پیشفرضهـای خـود و تعلـق بـه هـر یک از مشـارب کالمی
اعـم از اشـعری ،معتزلـی و امامیـه یـا گرایشهـای فلسـفی ،فقهـی و  ...بـه تفسـیر قـرآن میپـردازد ،تفسـیر و
تحلیل آیات بر پایۀ «نظریۀ وحدت موضوعی سـورهها» نیز همچون دیگر تفاسـیر (با هر نوع گرایشـی) یک
ِ

برداشـت و تدبـر در آیـات قـرآن محسـوب میشـود و نمیتـوان مفسـر و محقـق را از بـه کارگیـری آن در فهم و
تدبر در قرآن منع کرد.

به نظر میرسد یکی از محاسن «نظریۀ وحدت موضوعی سورهها» این است که فراتر از توجه به تکتک
گزارهها میتوان معارفی را با نگرش کلی به آیات و ُس َور به دست آورد .حال این نگرش میتواند در سطح
 .8نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خالل كتاب «األساس في التفسير» ،ص .110
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اغراض
آیات همجوار به عنوان یک مقطع و واحد موضوعی باشـد که با دیگر آیات و چهبسـا
تعدادی از ِ
ِ
سوره در ارتباط و همپیوستگی است یا در سطح سوره باشد که با برخی از گزارههای زیرمجموعهاش در
تعدادی از مقاصد و مدالیل دارای همپوشانی است.
بههر حال نادیدهگرفتن این نظریه و کنارنهادن آن موجب جلوگیری از تدبر در آیات قرآن و کشف ارتباط
میـان گزارههـای معنایـی میشـود؛ چنانکـه برخـی از محققـان معاصـر ضمـن اذعـان بـه وجـود وحـدت
موضوع در هر یک از ُس َور مینویسند:
تجز یـۀ آیـات هـر سـورۀ قـرآن و تفسـیر آیـات جـدا و بیارتباط با تمام سـوره بیش از هـر چیز برای
قرآن زیانبار است.

9

بـا توجـه بـه انـدک مطالبـی کـه در بـارۀ وحـدت موضوعـی سـور گفتـه شـد ،اهمیـت تحقیـق در اینبـاره و

آ گاهـی در بـارۀ نظـرات مطرحشـدۀ جدیـد حـول آن اندکـی آشـکارتر مینمایـد .کتاب التفسـیر الموضوعی
لسور القرآن الکریم از جملۀ این نگاشتهها و تألیفات دهۀ حاضر محسوب میشود که متضمن نظرات
جدیـد تفسـیری یـا بازخوانـی تعدادی از آنهاسـت .ایـن کتاب در مجموعهای دهجلدی بهکوشـش  31تن
از استادان متخصص در حوزۀ تفسیر و علوم قرآنی و زیر نظر استاد مصطفی مسلم سامان یافته است.

10

ایشـان در سـال  1431قمـری بـرای نخسـتینبار تفسـیر کامـل و جامعـی از قـرآن را بـر اسـاس نظریـۀ وحدت
موضوعی سـورهها به جامعۀ قرآنی جهان اسلام عرضه کرده اسـت .در ادامه ابتدا به صبغۀ تفسـیرپژوهی
برخی از مؤلفان اشاره میشود و سپس بهتفصیل به معرفی این تفسیر پرداخته خواهد شد.

مؤلفان التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم
 .2معرفی برخی از
ِ

بررسی آثار و تألیفات مؤلفان این کتاب نشان از صبغۀ پژوهشی ایشان در زمینۀ تفسیر و علوم قرآنی دارد
کـه حتـی برخـی از ایـن نگاشـتهها نیـز مرجـع پژوهشهای بعدی قرار گرفتهاند .در ایـن بخش تنها  5تن از
این اساتید معرفی میشوند.

 .2-1دکتر مصطفی مسلم
 .2-1-1مختصری از زندگی علمی
ً
مصطفی مسـلم متولد 1940م و اصالتا دارای ملیتی سـوری اسـت .او مدرک کارشناسـی خود را در سـال
1965م در دانشکدۀ الشریعه دانشگاه دمشق اخذ کرد .سپس دورۀ کارشناسی ارشد (1969م) و دکتری
(1974م) را در رشتۀ تفسیر و علوم قرآنی در دانشکدۀ اصولالدین دانشگاه االزهر گذراند و بالفاصله به
عنوان هیئتعلمی در دانشگاه «اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض ـ المملكة العربیة السعودیة»
 .9قرآن ناطق ،ج  ،1ص .438
 .10ر.ک به :التعریف بکتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ص .20
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جذب شـد .وی مدت  10سـال (تا 1984م) اسـتادیار 10 ،سـال (تا 1994م) دانشـیار و  3سال (تا 1997م)
بـه عنـوان اسـتاد تمـام مشـغول بـه فعالیـت علمـی در ایـن دانشـگاه بـود و پس از ایـن برهـۀ زمانی صاحب
کرسی استادی در دانشگاه شارجه شد و به فعالیتهای پژوهشی و تألیف و نگارش کتاب ادامه داد.
اسـتاد مصطفـی مسـلم بـرای تدو یـن التفسـیر الموضوعـی لسـور القـرآن الکر یـم سـالها نظریـۀ وحـدت
موضوعـی سـورهها را در نگاشـتههای خـود و بهویـژه کتـاب مباحـث فـی التفسـیر الموضوعـی مطـرح
و بـه صـورت فـردی آن را در دانشـگاهها تدریـس میکـرد .ایـن مطلـب را میتـوان در البـهالی نوشـتههای
وی در بـارۀ ارتبـاط مسـتحکم میـان علـم مناسـبات و تفسـیر موضوعـی دنبـال کـرد 11.او سـالها پیـش از
نگارش این مجموعۀ دهجلدی همچون دیگر قائلین به نظریۀ وحدت موضوعی سورهها تعریفی از علم
مناسبات در اصطالح علوم قرآنی به دست میدهد:
ارتبـاط میـان موضوعـات یـک آیـه و پیونـد دو یـا چنـد آیـه بـا یکدیگـر و نیـز ارتبـاط سـورهای با سـورۀ دیگر را
تناسب میگویند.

12

 .2-1-2برخی از تألیفات
 .1مباحث فی اعجاز القرآن ،دمشق :دار القلم
 .2مباحث فی علم المواریث ،جدة :دار المناره
 .3مباحث فی التفسیر الموضوعی ،دمشق :دار القلم
 .4معالم قرآنیة فی الصراع مع الیهود ،دمشق :دار القلم
 .5مناهج المفسرین (التفسیر فی عهد الصحابة) ،ریاض :دار المسلم
 .6تحقیق و تصحیح :تفسیر القرآن العظیم (لعبد الرزاق الصنعانی) 3 ،جلد ،ریاض :مكتبة الرشد
 .7تربیة األسرة المسلمة فی ضوء سورة التحریم ،مکه :دار المنار
 .8التفسیر المیسر للقرآن الكریم ،مدینه .این کتاب تألیف جمعی از قرآنپژوهان است که نگارش جزء
 10و  11بر عهدۀ دکتر مصطفی مسلم بوده است.
 .9المعجزة والرسول فی ضوء سورة الفرقان ،دمشق :دار القلم
 .10الثقافة اإلسالمیة :تعریفها ،مصادرها ،مجاالتها ،تحدیاتها ،شارقه :دار البشیر
 .11الزیادة واإلحسان فی علوم القرآن البن عقیلة المكی ،نشر جامعة الشارقه .به عنوان نویسندۀ همکار
(انتشار در  10جلد)
 .12جامع البیان فی القراءات السـبع ألبی عمرو الدانی ،نشـر جامعة الشـارقه .به عنوان نویسـندۀ همکار
(انتشار در  3جلد)
 11.مباحث فی التفسیر الموضوعی ،ص .57
 12.همان ،ص .58
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 .13التفسیر الموضوعی لسور القرآن الكریم ،نشر جامعة الشارقه( ،انتشار در  10جلد)
 .14مقالـۀ «المناسـبات و أثرهـا علـى تفسـير القـرآن الكر يـم» ،نوشـتۀ عبـداهلل خطیـب و مصطفـی مسـلم؛
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و اإلنسانية ،ربيع الثانی ١٤٢٦هـ .

دکتر عبداهلل خطیب که یکی از همکاران پژوهشـی مصطفی مسـلم در تألیف التفسـیر الموضوعی لسـور
القرآن الكریم اسـت ،سـالها متمرکز بر علم مناسـبات و نظریۀ وحدت موضوعی سـورهها بوده اسـت که
نگارش این مقالۀ مشترک با مصطفی مسلم تنها نمونهای از این تالشهاست.

 .2-2عیادة ایوب کبیسی
دکتر عیاده کبیسـی اسـتاد گروه تفسـیر و علوم قرآنی دانشـکدۀ «الشريعة والدراسات اإلسالمية» دانشگاه
«الشارقه» کشور امارات که دکتری خویش را در سال 1407هـ در دانشگاه ّأم القری مکه اخذ کرده است.
برخـی از تألیفـات قرآنـی و تفسـیری او عبارتنـد از :صحابـة رسـولاهلل فـی الکتـاب و السـنة ،أبـرز أسـس
التعامـل مـع القـرآن الکر یـم ،دراسـات فـی التفسـیر و مناهجه (2015هــ) ،اما برخی از مقاالت پژوهشـی او:
«النصـر فـی القـرآن :األسـباب و المعوقـات» (1998م)« ،ترتیـب نـزول القـرآن» (2000م)« ،تدبـر القـرآن بیـن
المنهـج الصحیـح و االنحرافـات المعاصـرة» (2000م)« ،مناهج المفسـرین بین األثـر و التجدید (عرض و
نقد)» (2010م) و «الموضوع القرآنی فی التفسیر الموضوعی؛ دراسة نقدیة».
همچنیـن او مدتهاسـت دروسـی را بـا عنـوان «تناسـب السـور و أثرهـا فـى التدبـر» برگـزار میکنـد و در
بحثهای خویش به واکاوی تناسب مفهومی میان سور و وحدت موضوعی سورهها میپردازد.

 .2-3احمد عباس بدوی
دکتر احمد عباس بدوی اسـتادتمام دانشـکدۀ «الشـریعة و الدراسـات اإلسلامیه» است .او پس از چاپ
کتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم به معرفی اجمالی آن پرداخت و نوشتۀ خویش را با عنوان
«التعر یـف بکتـاب التفسـیر الموضوعـی لسـور القـرآن الکریـم» در سـال 1433هــ در انتشـارات دانشـگاه
شـارجه منتشـر کرد .بدوی سـالها پیش از این کتاب ّ
أهم خصائص السـور واآليات المكية و مقاصدها
(چاپ سال1980 :هـ) را به رشتۀ تحریر درآورده است.

 .2-4عفاف عبدالغفور حمید
دکتر عفاف عبدالغفور از اساتید گروه اصولالدین دانشکدۀ «الشریعة و الدراسات اإلسالمیة» دانشگاه
«الشارقة» بوده که از جمله همکاران پژوهشی این طرح بوده است .برخی از کتب تفسیری او عبارتند از:
البغوی و منهجه فی التفسـیر (چاپ به سـال 1983هـ) و التفسـیر الموضوعی فی مؤلفات الشـیخ محمد
الغزالی (انتشار در سال 2010هـ).
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 .2-5احمد محمد شرقاوی
دکتـر احمـد شـرقاوی نیـز یکـی از همـکاران پژوهشـی دکتـر مصطفـی مسـلم در تألیـف کتـاب التفسـیر
الموضوعی لسور القرآن الکریم بوده است ،او عالوه بر این همکاری ،کتاب مستقلی نیز در زمینۀ وحدت
موضوعـی سـور بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت:نظریة الوحـدة الموضوعیـة للقرآن الكریم مـن خالل كتاب
«األسـاس فـی التفسـیر» .وی در ایـن کتـاب بـه تبییـن آرا و نظـرات تفسـیری «سـعید ّ
حـوی» دربـارۀ نظر یـۀ
وحـدت موضوعـی قـرآن پرداخته اسـت .شـرقاوی یکی از اساسـیترین دالیل سـعید ّ
حـوی در طرح ،ارائه
و گسـترشدادن این نظریه را پاسـخ به شـبهات مستشـرقینی دانسـته اسـت که گمان میکردند ارتباطی
میان آیات و سور نیست و معتقد بودند میان آیات هیچ وفقی نیست و بر سیاق واحد و مرتبی نیز جمع
نشـدهاند 13.وی سـپس به نام برخی از این مستشـرقین و آثار آنها اشـاره میکند؛ از جمله رژی بالشـر 14در
کتاب القرآن (نزوله ،تدوینه ،ترجمته و تأثیره) 15تئودور نولدکه 16و ایگناز گلدتسیهر.

17

شرقاوی کتب دیگری نیز با عنوان التفسیر الموضوعی برای سورههای کهف (التفسیر الموضوعی لسورة
الکهـف) ،مر یـم ،نبـأ ،انعـام ،طلاق ،تغابـن ،منافقـون و فاطـر در سـال 1428هــ منتشـر کـرده اسـت کـه بـه

نظر میرسـد این نگاشـتهها پیشنویسـی بوده اسـت برای نگارش کتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن
ً
الکریم (1431هـ) ،چراکه برخی از مطالب آن عینا در این مجموعه ذکر شده است!
از دیگر تألیفات او میتوان به المقصد السنی فی تفسیر آیة الكرسی ،یتیمة الدهر فی تفسیر سورة العصر
اشاره کرد.

 .3معرفی اجمالی کتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم
اسـتاد مصطفـی مسـلم بـرای تدو یـن ایـن مجموعـه35 ،سـال تفسـیر قـرآن را بـا منهـج تفسـیر موضوعـی در
دانشگاهها تدریس میکرد .او مدتی پس از حضور در دانشگاه شارجه و با دعوت اساتید دیگر طرح این
پژوهش را در سال 1425هـ آغاز کردند 18.سرانجام این کتاب در سال 1431هـ در  10جلد به چاپ رسید.
9جلد از این مجموعه به تفسیر سورهها به ترتیب مصحف اختصاص دارد که جلد نخست آن با تفسیر
«اسـتعاذه» و حکـم ،معنـا و وقـت آن آغـاز میشـود .در جلـد دهـم نیـز فهرسـت آیـات ،اطـراف احادیـث و
مصـادر و مآخـذ ذکـر شـده اسـت .در ادامـه بـه ِم ُتـد منظمـی کـه در تفسـیر هر سـوره بـه ترتیب بـه کار گرفته
شده است اشاره میشود.
 13.ر.ک به :نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خالل كتاب «األساس في التفسير» ،ص .68-66

ا14. Régis Blachère.

 15.ایـن کتـاب در واقـع جـزوهای بـه ز بـان فرانسـوی تحـت عنـوان «( »le coranقرآن) بـوده کـه رضـا سـعادة آن را بـا عنـوان «القـرآن؛ نزولـه،
تدوینه ،ترجمته و تأثیره» به زبان عربی برگردانده و در دار الکتاب اللبنانی بیروت منتشر کرده است.
16.Theodor Nöldeke.

17. Ignaz Goldziher.

 18.التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،1مقدمه ،ص «أ ـ ب».
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 .1معرفی نام سوره ،وجه تسمیه و اشاره به اسامی دیگر سورههایی که بیش از یک نام دارند .این عنوان
ً
ّاولیـن بخـش از تفسـیر اسـت کـه بـه عنـوان سـرآغازی بـرای هـر سـوره به شـمار مـیرود و غالبا با اسـتفاده از
منقوالت صحابه و تابعین شکل تنظیم شده است .برای نمونه برای سورۀ فاتحه  7نام (الفاتحة ،فاتحة
الکتـابّ ،أم الکتـابّ ،أم القـرآن ،السـبع المثانـی ،سـورة الصلاة و سـورة الرقیـه) ذکـر شـده اسـت کـه ایـن
اسامی از طریق ابن عباس ،ابوهریره و ابوسعید خدری در صحاح سته گزارش شده است.

19

 .2فضائـل سـوره در صـورت وجـود .در ایـن بخـش بـه اخبـاری که در ذکـر فضائل تالوت ،حفـظ و نگارش
سـورهها وارد شـده اسـت پرداختـه میشـود .در ایـن کتـاب ذیـل غالـب َ
سـور مطلبی نقل شـده اسـت ،اما
در عیـن حـال سـورههایی نیـز بـه چشـم میخورند کـه خالی از روایـات فضائلاند؛ مانند سـورۀ ممتحنه.
برای برخی از ُسور نیز همچون سورۀ بقره دو نوع فضیلت ذکر شده است :تالوت بهتنهایی یا تالوت سوره

20

قرین سورهای دیگر.
ِ

21

 .3مـکان نـزول سـوره (مکـی یـا مدنیبودن) .از آنجا که سـورههای مکـی و مدنی هر یک اهداف و اغراض
مختـص بـه خـود را دنبـال میکنـد ،شـناخت مـکان نزول سـوره اهمیت فراوانـی برای مفسـر دارد .توحید،
روز رستاخیز ،نبوت ،امهات عبادات و اخالق از ویژگیهای سور مکی و تشکیل جامعۀ اسالمی همراه
تشریع عبادات و احکام ،معامالت ،جریان نفاق و منافقین از خصائص کلی سورههای مدنی به شمار
میرود.

22

فهـای موجـود در اینبـاره بین ّقـرا و ذکر علـت آن .در اینباره به
 .4عـدد آیـات هـر سـوره و اشـاره بـه اختال 
کتب متقدم ارجاع داده میشود و به اجماع یا عدم اجماع علما درباره تعداد آیات یک سوره توجه داده
یشـود .در برخـی مـوارد مطلـب قابـل توجهـی پـس از ذکـر تعداد آیات بیان میشـود و آن ،تعـداد واژگان و
م 
ً
حـروف مسـتعمل در سـورۀ مـورد بحـث اسـت کـه غالبا منبـع و مأخذ مورد اسـتفادۀ مؤلفـان یکی از کتب
ُ َ
ّ
العـدد فی معرفة العدد سـخاوی ،جمال الق ّـراء و کمال اإلقراء و
البیـان فـی ع ِـد ِآی القـرآن اندلسـی ،أقـوی
23
فنون األفنان فی علوم القرآن ابن جوزی است.
 .5محور سـوره .همان غرض و هدف سـوره در لسـان دیگر تفاسـیر اسـت .محور سـوره امر جامعی اسـت
کـه موضوعـات یـک سـوره را در یـک سـیاق واحـد قـرار داده اسـت ،بـه طـوری که همـه یا غالـب گزارههای
معنایی بر حول آن محور میچرخند.

 19.ر.ک به :همان ،ص .9-7
 20.ر.ک به :همان ،ج  ،8ص .88-87
 21.ر.ک به :همان ،ج  ،1ص .23-20
 22.برای تفصیل این بحث ر.ک به :همان ،ذیل سورۀ فاتحه.
 23.برای نمونه ر.ک به :همان ،ج  ،6ص  235و ج  ،8ص .484
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 .6تناسب سور .همان بحث از علم مناسبات است که در این تفسیر به شش بخش مجزا تقسیم شده
است:
 .6-1مناسبت میان نام سوره و محور آن
 .6-2مناسبت میان آغاز و فرجام سوره
 .6-3مناسبت میان ابتدای سوره و خاتمۀ سورۀ قبل
 .6-4مناسبت میان مقاطع سوره (واحدهای موضوعی) و محور آن
 .6-5مناسبت میان برخی مقاطع یک سوره
 .6-6مناسبت میان مضمون سوره و مضمون ماقبل خود

24

 .7تفسـیر اجمالـی آیـات .پـس از گـذر از مباحـث مقدماتـی کـه در  6عنـوان کلـی ذکـر شـدند ،بـه «تفسـیر
یشـود .در این تفسـیر همچون دیگر تفاسـیر ،هر سـوره به چند مقطع و واحد
اجمالی» هر سـوره پرداخته م 
موضوعـی تقسـیم شـده اسـت کـه آیـات هر مقطع بـه لحاظ مفهومی در یک سـیاق واحد قـرار دارند .برای
تفسـیر آیـات از ابزارهایـی همچـون تفسـیر قـرآن بـه قرآن ،تفسـیر با نگرش به احادیث نبـوی و توجه به اقوال
پیشینیان از جمله قول ائمۀ تفسیری همچون طبری ،ابن کثیر و ائمۀ مذاهب اربعه و ابنتیمیه استفاده
شده است .به هنگام مواجهه با قضایای فقهی تنها قول راجح مطرح و برای اجتناب از اطناب ،از ذکر
اقـوال پراختلاف لغـوی و بالغـی جـز در مواقـع ضـرورت پرهیـز شـده اسـت و بـرای تفصیـل برخـی مطالـب
مخاطب را به پاورقی ارجاع میدهند.

25

 .8الهدایـات المسـتنبطة مـن المقطـع .ایـن عنـوان پـس از تفسـیر اجمالـی مـورد بحـث قـرار میگیـرد کـه
ً
معموال با  4شاخصه در ذیلش همراه است:
 .1القضایا العقدیة  .2االحکام الشـرعیة  .3االخالق االسلامیة و اآلداب الشـرعیة  .4الجوانب التربویة.
استعمال این عنوان که ناظر بر برخی از نکات مستخرج از آیات در زمینههای تربیتی ،اخالقی ،احکام
و  ...اسـت در ایـن تفسـیر آنچنـان قابـل توجـه نبـوده و تنهـا در برخـی از سـورههای مدنـی مـورد توجـه بـوده
اسـت؛ همچـون سـورۀ بقـره و نسـاء 26و ایـن عنـوان در سـورۀ آلعمـران بـه «الـدروس و العبـر المسـتفادة من
هـذا المقطـع» مبـدل میشـود کـه بیشـتر بـه چکیـدۀ ِآخـر هـر فصـل در کتـب آموزشـی تشـابه دارد 27یـا در
سـورۀ مائـده بـه صـورت «الهدایـات المسـتخلصة مـن هـذا النـص» بـه چشـم میخـورد کـه مشـتمل بـر آن
چ یک
حشـده در سـوره بقـره و نسـاء نیسـت 28و یـا در برخـی از سـور مکـی هی 
شـاخصههای چهارگانـۀ مطر 
 24.همان ،ج  ،1مقدمه ،ص «ب».
 25.همان ،مقدمه ،ص «ج».
 26.برای نمونه ر.ک به :همان ،ج  ،1ص 86-83؛ ص 97؛ ص 128؛ ج  ،2ص .55
 27.برای نمونه ر.ک به :همان ،ج  ،1ص  450-448و .460-459
 28.برای نمونه ر.ک به :همان ،ج  ،2ص 305-304؛  308و .313

 183آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

221

باتک یسرربودقن
»اه هروس یعوضوم تدحو«

ۀیرظن تسبراک

از ایـن عناو یـن وجـود نـدارد؛ همچـون سـورۀ حجـر 29.به نظر میرسـد بخشـی از مطالب بخـش «هدایات»
برگرفته از کتاب ايسر التفاسير لكالم العلى الكبير ابوبكر جابر جزايرى باشد.

30

 .4مروری بر سورۀ آلعمران به عنوان یک نمونه از سورههای حجیم قرآن
 .4-1غرض و محور سورۀ آ لعمران
سـورۀ آلعمـران از جملـه ُس َـوری اسـت کـه دارای موضوعـات متعـددی بـوده اسـت ،امـا آنچـه محـور و
غرض عام این سوره است« ،اثبات وحدانیت و ربوبیت الهی و اقامۀ ادلۀ نقلی و عقلی بر آن» است.

31

ن طـور کـه عالمـه
ایـن حقیقـت اساسـیترین اختلاف و نـزاع میـان موحدیـن و مشـرکان بـوده اسـت .همـا 
طباطبایی بارها به آن توجه داده است ،این اختالف در يگانگى و تعدد معبود نيست ،بلکه نزاع اصلی
در مسئلۀ ربوبیت و تدبیر عالم است که در آیات بسیاری بر آن حجت و برهان اقامه شده است.

32

در طـول محـور عـام سـوره بـه مسـائلی توجه میشـود کـه یکی از اصلیتریـن آنها تقریر و برهـان بر عبدبودن
حضرت عیسـی(ع) و نفی الوهیت از ایشـان اسـت .حاصل آنکه سـورۀ آلعمران بر مسـئلۀ توحید استوار
و بنـا شـده اسـت 33.مؤلفـان بـرای اثبـات ایـن ادعـا ،ادلـه و مؤیـدات فراوانی اقامـه کردهاند کـه در ادامه به
برخی از آنها اشاره میشود.
 .1سـورۀ آلعمران تنها سـورهای اسـت که در آن میان حروف مقطعه و سـخن از قرآن کریم ،بر وحدانیت
الهی با صفات ّ
«حی» و «قیوم» تأ کید شده است:
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
الم (ُ )1
اهَّلل ل إل َه إل ُه َو ال َح ُّى الق ُّي ُوم(َ )2ن َّزل َعل ْي َك ال ِك َت َ
ق )3(. ...
اب ِبال َح ّ 
ِ ِ
این در حالی است که دیگر سورههای متضمن حروف مقطعه از این ویژگی برخوردار نیستند و بالفاصله
پس از حروف مقطعه ،سخن از قرآن کریم به میان میآید .برای نمونه:
در سورۀ بقره

َ َ ْ َ ُ َ
اب ل َر ْي َب ِفيه )2( ...
الم ( )1ذ ِلك ال ِكت

در سورۀ اعراف
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
فى صد ِرك ح َر ٌج ِّمنه )2( ...
المص (ِ )1كتاب أ ِنزل ِإليك فل يكن ِ
 29.ر.ک به :همان ،ج  ،4ذیل سورۀ حجر.
 30.بـرای نمونـه ر.ک بـه :همـان ،ج  ،6ص  306و 307؛ ص  312مقایسـه شـود بـا :أيسـر التفاسـير لـكالم العلـى الكبيـر ،ج  ،4ص  370و
. 374
 31.التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،1ص .407-406
 32.برای نمونه ر.ک به :الميزان في تفسير القرآن ،ج ،14ص .266
 33.التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،1ص .407-406
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در سورۀ یونس
ْ َ َ ُ ْ
َ
َ
اب الح ِكيم ( )1و ...
الر ِتلك آيات ال ِكت ِ

34

ً
 .2شهادت بر توحید در این سوره  5مرتبه صراحتا ذکر شده است:
ُ َ َ َّ
ْ
َْ
اهَّلل ل ِإل َه ِإل ُه َو ال َح ُّى الق ُّي ُوم( .آل عمران)2 :
َ َ َّ
ْ
ْ
ل ِإل َه ِإل ُه َو ال َع ِز ُيز ال َح ِكيم( .آل عمران)6 :
َ َ َّ
ْ
ْ
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ
ائما ِبال ِق ْس ِـط ل ِإل َه ِإل ُه َو ال َع ِز ُيز ال َح ِكيم( .آل
ش ِـهد اهَّلل أنه ل ِإله ِإل هو و الملئكة و أولوا ال ِعل ِم ق
عمران)18 :
ْ
َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ
اهَّلل ل ُه َو ال َع ِز ُيز ال َح ِكيم (آل عمران)62 :
و ما ِمن ِإل ٍه ِإل اهَّلل و ِإن
چنا 
نکـه مشـخص اسـت در آیـۀ  18دو مرتبـه ایـن شـهادت ذکـر شـده اسـت کـه در تمامـی قـرآن بینظیـر
است.

35

 .3در ایـن سـوره بـه ک ّـرات بـه اطلاق مش ّـیت و اراده بـه خداونـد و اختصـاص مالکیـت امـور بـه او برهـان
اقامه شده است.
َ
 .4تکـرار لفـظ «االسلام»« ،المسـلمین» و فعـل «أسـل َم» در ایـن سـوره ،بـه طـوری کـه در آیۀ  20این سـوره 3
مرتبه مشتقات این فعل استعمال شده است که در سرتاسر قرآن کریم بینظیر است:
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ َ ُّ َ
وك َف ُق ْل أ ْس َل ْم ُت َو ْجه َى ِ َّل َو َمن َّات َب َعن َو ُقل ّ ِل ّل ِذ َ
ين أ ُوت ْوا ْال ِك َت َ
اب َو ال ِّم ِّي َن َء أ ْسل ْم ُت ْم
ف ِإن حاج
ِ
ِ
ِ
َ ْ َْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ
ف ِإن أسلموا فق ِد اهتدوا.
 .5اثبات علم مطلق برای خداوند (عالم علی االطالق)
 .6تأ کید بر وحدت رسالت و دین حق
 .7بیان حقیقت موت :ایجاد تقابل میان این واژه و صفت الهی ّ
«حی»
و ...

36

پیـش از مجموعـۀ حاضـر نیـز قرآنپژوهانی اهتمام فراوانی در دسـتیابی به اغراض اصلی سـوره داشـتهاند
که از آن جمله میتوان سیدقطب را نام برد .وی در پیشگفتار سورۀ آلعمران سه محور اساسی برای آن
 34.ر.ک به :همان ،ص .409-407
 35.همان ،ص .409
 36.ر.ک به :همان ،ص.415 -410
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تصویر کرده است:
الف) معنای دین و اسالم که شاخصۀ اصلی آن اعتقاد به توحید مطلق و الوهی است.
ب) تصویر حال مسلمانان با پروردگار خویش ،تسلیم و اطاعت و بندگی آنان.
ج) برحذرداشتن مسلمانان از پذیرش والیت غیرمؤمنان.

37

سیدقطب پس از طرح هر محور ،آیاتی را به عنوان مؤید و شاهد بر ادعای خویش ذکر میکند و در پایان،
هر محور مطروحه را در بیان اسالم و حقیقت توحید و سهم آن در زندگی بشر ،همگون و مکمل یکدیگر
میخواند.

38

مطلـب سـیدقطب را بـدون نقـد یـا
آیـتاهلل جـوادی آملـی نیـز در تفسـیر تسـنیم در ذکـر هـدف سـوره ایـن
ِ
تکملهای نقل نموده است 39که این نشان از اهتمام مفسران معاصر به بحث غرضیابی سوره دارد.

 .4-2مناسبت میان آغاز سورۀ آ لعمران و فرجام سورۀ بقره
آغـاز سـورۀ آلعمـران در بـارۀ ایمـان بـه خـدای تعالـی و کتـب آسـمانی نازلـه از جانـب اوسـت و در فرجـام
سـورۀ بقره نیز سـخن از ایمان پیامبر(ص) بر آنچه بر او نازل شـده و ایمان مؤمنین به میان آمده اسـت که
جملگی بر خدا ،مالئکه ،کتابها و فرستادگانش ایمان آوردهاند.

40

 .4-3تناسب میان مضمون سورۀ آ لعمران و بقره
مؤلفـان بـه مطالـب قابـل توجهـی در ایـن بخـش توجـه دادهانـد کـه بـرای اشـاره بـه تالشهـای ایشـان در
چگونگی برقراری ارتباط مفهومی میان این دو سوره تنها به ذکر چند مورد بسنده میشود:
 .1هر دو سوره مدنی بوده و با حرف مقطعه افتتاح شدهاند.
 .2معارفی که در سـورۀ بقره بهاجمال بیان شـده اسـت ،در سـورۀ آلعمران تفصیلی بیان میشـود .برای
ـاء ُملـک بـه صـورت ایجـاز آمده اسـت«َ :و ُ
اهَّلل ُي ْؤتـى ُم ْل َك ُه َمن َي َش ُ
ـاء» (بقره:
نمونـه در سـورۀ بقـره در مـورد ایت ِ
ِ
َ
ُ ّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
 ،)247امـا در سـورۀ آلعمـران بهتفصیـل از ایـن مسـئله سـخن بـه میـان میآیـد« :ق ِـل اللهـم ما ِلـك المل ِك
ُ
َ ْ َ َّ َ
ـاء َو ُت ِذ ُّل َمن َت َش ُ
ـاء َو ُت ِع ُّز َمن َت َش ُ
ـاء َو َتنز ُع ْال ُم ْل َك ِم َّمن َت َش ُ
ُت ْؤتى ْال ُم ْل َك َمن َت َش ُ
لى كل
ـاء ِب َي ِدك الخير ِإنك َع َ 
ِ
ِ
َ
41
شىء ق ِدير»( .آل عمران)26 :
ٍ
 .3معارف سـورۀ آلعمران اسـتکمال و مسـتدرکی اسـت بر آموزههای سـورۀ بقره .برای نمونه در سورۀ بقره
 37.ر.ک به :فی ظالل القرآن ،ج  ،1ص .358-357
 38.همان ،ص .358
 39.ر.ک به :تفسیر تسنیم ،ج  ،13ص .40-39
 40.التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،1ص .420
 41.ر.ک به :همان ،ص .424-422
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از آتشی سخن به میان میآید که هیزم آن «ناس» و «حجاره» هستند که برای کافران آماده شده است:
ُ ُ َّ
ْ َ
َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
الح َج َارة أ ِعد ْت ِللك ِاف ِر ين( .بقره)24 :
تى وقودها
الن ُاس َو ِ
فاتقوا النار ال ِ
در این سوره مطلبی که داللت کند بر جنتی که برای متقین آماده شده باشد وجود ندارد .این در حالی
َ َّ ُ ْ َّ َ َّ ُ َّ
ْ َ
تـى أ ِعـد ْت ِللك ِاف ِريـن» (آلعمران)131 :
اسـت کـه در سـورۀ آلعمـران علاوه بـر ذکر کافـران« :و اتقـوا النار ال ِ
ْ
الس َـم َاو ُ
ات وَ
َ َ
لـى َم ْغ ِف َـر ٍة ِّمن َّر ّب ُك ْـم َو َج َّن ٍة َع ْر ُض َها َّ
ـار ُعوا ِإ َ 
سـخن ُاز متقیـن هـم در ادامـه مطـرح میشـود« :و س ِ
ِ
ْ َ
َْ ُ
َّ
42
ال ْرض أ ِعد ْت ِلل ُم ّت ِقين» (آلعمران )133 :و این نشان از استکمال معارف در سورۀ آلعمران دارد.
گفتنـی اسـت محققـان معاصـر دیگـری نیـز بـه تناسـب مضمونـی ایـن دو سـوره در تألیفات خویش اشـاره
کردهاند و تعدادی قریب به  20مورد را گردآوردهاند.

43

 .4-4تناسب مفهومی هر مقطع با محور و غرض سوره
از آنجـا کـه غـرض سـورۀ آلعمـران ،توحیـد و ربوبیـت الهـی از جانـب مؤلفان اختیار شـده بود ،بـر این پایه
در هر مقطع و واحد موضوعی تمام اهتمام خویش را در برقراری ارتباط مفهومی با مسئلۀ توحید متمرکز
کردهانـد .ایـن تلاش در مقاطـع هشـتگانۀ ایـن سـوره مشـهود اسـت 44و از آنجا کـه این نوشـتار قصد دارد
در ادامه برای نمونه به بررسی تناسب میان مقاطع و غرض سورۀ یس بپردازد ،از اینرو متعرض تناسب
مفهومی مقاطع سورۀ آلعمران نمیشود.

 .5تناسب مفهومی مقاطع سورۀ یس با محور آن
مؤلفان سورۀ یس را دارای سه محور اصلی معرفی میکنند:
 .1ایمـان و اعتقـاد بـه رسـتاخیز ،روز قیامـت و جـزای اعمـال  .2داسـتان اهـل قریه  .3ذکر ادلـه و براهین بر
وحدانیـت الهـی .همچنیـن علاوه بـر ایـن سـه محـور ،یک محور اساسـی وجـود دارد که آیات این سـوره بر
حول آن میچرخند و آن اثبات وجود رستاخیز و جزای الهی و اقامۀ ادله و براهین بر آن است.

45

ً
بـه نظـر میرسـد مصطفـی مسـلم و همـکاران ایـن محورهـا را عینـا و بـدون تغییـر لفظـی از کتـاب صفـوة
التفاسـیر صابونـی اقتبـاس کـرده باشـند 46،حـالآنکـه بـا وجود نـام کتاب صفوة التفاسـیر در زمـرۀ مصادر
کتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،در این موضع ارجاع به این کتاب یا مطلبی که داللت بر
اقتباس از آن باشد به چشم نمیخورد!
 42.ر.ک به :همان ،ص .425-424
 43.ر.ک به :تفسیر کاشف ،ج  ،2ص .22-20
 44.ر.ک به :التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،1ذیل سورۀ آلعمران.
 45.همان ،ج  ،6ص .295
 46.صفوة التفاسير ،ج  ،3ص .3
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مؤلفان این سوره را به ده مقطع و واحد موضوعی تقسیم و برای هر مقطع عنوانی متناسب با آیات معرفی
کردهاند و با برقراری تناسـب میان هر دسـته از آیات با محور سـوره سـعی ،در دسـتیابی به هدف خویش،
یعنـی یکپارچـه و پیوسـته قلمدادکـردن موضوعـات ایـن سـوره داشـتهاند .در ادامـه بـه ایـن مقاطـع دهگانه
اشاره میشود.

 .5-1مقطع اول (آیات  1تا  :)12قسم به قرآن ،بیان احواالت پیامبر (ص) و قومش
مؤلفـان در تبییـن ارتبـاط و تناسـب میـان ایـن مقطع با محور اساسـی سـوره که همان اثبات رسـتاخیز بود
چنین مینویسند:
نهـا آشـکار اسـت؛ بـه طـوری که تأ کید خداوند در این مقطع بر زندهشـدن مـردگان و برانگیختن
ارتبـاط آ 
ایشان به منظور اخذ پاداش و جزای اعمالی است که از پیش فرستادهاند.

47

 .5-2مقطع دوم (آیات  13تا  :)19داستان اصحاب قریه
در این مقطع به ارتباط و تناسـب میان آیات این دسـته و محور اساسـی سـوره اشـاره نشـده و در عوض به
ارتباط آن با مقطع اول توجه داده شده است .حالآنکه بیان این ارتباط را نیز وامدار سیدقطب و تفسیر
فـی ظلال القـرآن هسـتند؛ چرا کـه مطلب را به او ارجاع میدهند .سـیدقطب دربـارۀ ارتباط این دو مقطع
مینویسـد« :بعـد از عرض هکـردن مسـئلۀ وحـی و رسـالت و مسـئلۀ رسـتاخیز ،رونـد قرآنـی به این دو مسـئله
بازگشته تا در قالب داستان دو مرتبه آنها را عرضه کند».

48

 .5-3مقطع سوم (آیات  20تا  :)32مردی مؤمن که قوم خویش را به تبعیت از پیامبران دعوت میکند
مفـاد ایـن دسـته از آیـات بـر عبرتگیـری از اخبـار و احـوال گذشـتگان داللـت دارد 49.مؤلفـان ارتبـاط این
مقطع با محور اساسی سوره را در نهایت قوت و بهتمامی آشکار دانستهاند و در اینباره مینویسند« :این
مقطع تاکیدی است بر اثبات رستاخیز و جزای الهی؛ و خدای تعالی در خاتمۀ این مقطع بر این مطلب
تأ کید دارد که همۀ بندگان برای وعده گاه روز معینی جمعآوری میشوند».

50

 .5-4مقطع چهارم (آیات  33تا  :)44آیاتی در بیان قدرت الهی
در این مقطع به ذکر دالیل عقلی بر صحت امکان رسـتاخیز پرداخته میشـود که مؤیدی اسـت بر محور
اساسی سوره .این آیات اشاره به احیای زمین مرده دارند که غرض آن هوشیار یدادن به مخاطب بر این
مطلب است« :وجودی که میتواند زمین مرده را احیا کند ،همانگونه نیز قادر است انسانهای مرده را
 47.همان ،ص .305
 48.فى ظالل القرآن ،ج  ،5ص  2960و نیز التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،6ص .305
 49.التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم ،ج  ،6ص  312و نیز ر.ک به :أيسر التفاسير لكالم العلى الكبير ،ج  ،4ص .374
 50.همانجا.
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زنده کند که خود بزرگترین دلیل بر وجود معاد است».

51

 .5-5مقطــع پنجــم (آیــات  45تا  :)47رویگردانی کفار از حق ،در حالی که از [ســیر در مســیر] هدایت
خود را به کوری میزنند
در این بخش مؤلفان مخاطب را به ارتباط میان مقطع و محور سوره توجه نمیدهند و تنها به ذکر ارتباط
میـان آن بـا قبـل خو یـش کفایـت میکننـد« :خداوند با اقامۀ ادله بر قـدرت و آثار رحمتش کفار را پند داد،
امـا آنهـا بـا وجـود نشـانهها و شـواهد آشـکار متعـدد ،خـود را از پذیرش حق بـه کـوری زده و از هدایت الهی
رویگردان شدند».

52

 .5-6مقطع ششم (آیات  48تا  :)54مشرکین و انکار رستاخیز و استبعاد لحظۀ قیامت
ایـن مقطـع نیـز همچـون مقطـع پیشـین بـه بیـان اسـتمرار عنـاد و اعـراض کفـار اشـاره دارد و ارتبـاط آن بـا
محور سـوره نیز همچون مقطع سـوم در نهایت قوت اسـت ،چراکه مضمون این مقطع در کمال تأ کید بر
حقیقت «اثبات رسـتاخیز» بوده و این امر بر خداوند آسـان اسـت و امر رسـتاخیز به وقوع نمیپیوندد مگر
با نفخ در صور که همۀ خالیق از قبورشـان برانگیخته میشـوند و به احدی ظلم نخواهد شـد و جزا داده
نمیشود ،مگر به آنچه در دنیا کسب کرده است.

53

 .5-7مقطع هفتم (آیات  55تا  :)58پاداش ابرار و متقین
در میـان مناسـبات شـشگانه ،ایـن مقطـع تنهـا دربردارنـدۀ ارتبـاط با مقطع پیشـین بوده و مفـاد آن چنین
اسـت :خداونـد پـس از ذکـر نتیجـۀ اعمـال مجرمـان از حـال ابـرار خبر میدهد .بـا وجود اینکه محور سـوره
اثبـات رسـتاخیز اسـت ،امـا در ایـن مقطـع تنهـا در بخـش هدایـات بـه آن در حـد دو واژه (تقریـر المعـاد)
پرداخته شده است.

54

 .5-8مقطع هشتم (آیات  59تا  :)68کیفر مجرمان و اشقیا
ً
در ایـن بخـش نیـز همسـان بـا مقاطـع دوم ،پنجـم و هفتـم صرفا به ارتباط با مقطع پیشـین توجه شـده و به
تناسـب آن بـا محـور سـوره اشـارهای نشـده اسـت .پـس از ذکـر حـاالت سـعادتمندان در مقطـع پیشـین در
این موضع به ذکر حاالت اشقیا پرداخته میشود تا مقابله و تفاوتی باشد میان احواالت این دو گروه.

55

 .5-9مقطع نهم (آیات  69تا  :)76اثبات وجود خداوند و وحدانیت الهی
 51.همان ،ص .318 - 313
 52.ر.ک به :همان ،ص .319
 53.ر.ک به :همان ،ص .323 - 321
 54.ر.ک به :همان ،ص .325 - 324
 55.همان ،ص .329 - 326
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نکـه مالحظـه شـد ،هـر چنـد در برخـی از مقاطـع بـه وجـه ارتبـاط میـان مقطـع و محـور سـوره اشـارهای
چنا 
نشـده ،در عـوض سـخن از تناسـب و مقطـع متوالـی بـه چشـم میخـورد ،امـا در ایـن مقطـع به هیـچ یک از
مناسبات ششگانۀ نامبرده در مقدمۀ کتاب اشاره و توجهی نشده است.

 .5-10مقطع دهم (آیات  77تا  :)83اقامۀ ادلۀ قاطع به منظور [اثبات] باور به رستاخیز
در آیـات پیشـین خداونـد پیامبـرش را تسـلی خاطـر میدهـد و ایشـان را از هـر گونـه انـدوه و ناراحتـی نهـی
ّ
میکنـد .در اینجـا نیـز نمونههایـی از ادلـۀ دال بـر مسـئلۀ معـاد را بیـان کـرده اسـت تـا بـا آنهـا قلـب پیامبـر
خویش را قوی و استوار کند.

56

نتیجـه آنکـه سـخن از برقـراری ارتبـاط و تناسـب میـان آیـات هـر مقطـع بـا محـور اساسـی ایـن سـوره تنهـا
در پنـج مقطـع (مقاطـع یـک ،سـه ،چهـار ،شـش و ده) بـه چشـم میخـورد کـه بـا ایـن وصـف ،وجـه ارتبـاط
نیمـی از مقاطـع بـا محـور اساسـی سـوره مشـخص نیسـت کـه لـزوم بازنگـری آن از جانـب مؤلفـان ضروری
مینماید .این بازنگری میتواند در تصحیح غرضیابی محور اساسـی باشـد ،چنانکه برخی از مفسـران
غرضیابی را محدود نمیکنند و غرض سورۀ یس را اصول سهگانۀ اعتقادی یعنی توحید ،نبوت و معاد
معرفـی میکننـد 57یـا میتواند در راسـتای تغییر حدود و ثغور مقاطع باشـد ،همچـون تقلیل تعداد مقاطع
و مواردی مشابه.

 .57نظم الدرر فى تناسب اآليات و السور ،ج  ،6ص 241؛ المیزان ،ج ،17ص  62و نیز ر.ک به :تفسير التحرير و التنوير ،ج  ،22ص
.193-192

باتک یسرربودقن
»اه هروس یعوضوم تدحو« ۀیرظن تسبراک

228

آینۀپژوهش 183
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

کتابنامه
ابنعاشور ،محمدطاهر؛ تفسير التحرير و التنوير؛ بیروت :مؤسسة التاريخ العربی1420 ،ق.
ایازی ،محمدعلی؛ چهرۀ پیوستل قرآن؛ تهران :مؤسسل پژوهشهای قرآنی1379 ،ش.
بدوی ،احمدعباس؛ التعریف بکتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم؛ شارجه امارات :کلیة الشریعة و الدراسات
اإلسالمیة؛ جامعة الشارقة1433 ،ق.
بقاعى ،ابراهيم بن عمر؛ نظم الدرر فى تناسب اآليات و السور؛ تحقیق :عبدالرزاق غالبمهدی؛ بیروت :دار الكتب العلميه،
منشورات محمدعلی بيضون ،چاپ :سوم1427 ،ق.
بیآزار شیرازی ،عبدالکریم؛ ّ
حجتی ،محمدباقر؛ تفسیر کاشف؛ تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1363 ،ش.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ قرآن ناطق؛ بیجا :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1376 ،ش.
جزايرى ،ابوبكر جابر؛ ايسر التفاسير لكالم العلى الكبير؛ مدینه :مكتبة العلوم و الحكم1416 ،ق.
جوادی آملی ،عبداهلل؛ تفسیر تسنیم؛ قم :مرکز نشر اسراء ،بیتا.
حجازی ،محمد محمود؛ الوحدة الموضوعیة فی القرآن الکریم؛ بیجا ،دار الکتب الحدیثیة ،بیتا.
حسینی ،علیا کبر؛ نظریۀ وحدت موضوعی سورههای قرآن؛ نگرشها و چالشها؛ قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
1393ش.
سیدقطب ،فى ظالل القرآن؛ بیروت :دار الشروق ،چاپ :سی و پنجم1425 ،ق.
سیوطی ،جاللالدین؛ االتقان فی علوم القرآن؛ تهران :نشر امیرکبیر ،چاپ :سوم1363 ،ش.
َ
شرقاوی ،احمد؛ نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خالل كتاب «األساس في التفسير»؛ قصیم عربستان :کلیة
البنات /عنیزة1425 ،ق.
صابونى ،محمدعلى؛ صفوة التفاسير؛ بيروت :دار الفكر1421 ،ق.
طباطبايى ،محمدحسين؛ الميزان في تفسير القرآن؛ بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات1390 ،ق.
مصطفی مسلم و همکاران؛ التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم؛ شارجه امارات :الجامعة الشارقه1431 ،ق.
مصطفی مسلم؛ مباحث فی التفسیر الموضوعی؛ دمشق :دار القلم1410 ،ق.
همامی ،عباس؛ چهرۀ زیبای قرآن «پژوهشی پیرامون تناسب آیات»؛ اصفهان :انتشارات بصائر1375 ،ش.

