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 هاي قرآن   اهداف و ساختار سورهکشفکارکردهاي 
ها، نگرشى نو و ساختارى به مفاهیم مطـرح           گرایانه به معانى سوره    نگرش جامع 

ـ   ،شده در سوره است و همچون هر نگاه دیگرى    دنبـال  ه  پیامدها و آثـار جدیـدى ب
 هدواین نگاه نو، افق جدیدى در درك و فهم معانى بلند این کتاب آسمانى گش. دارد

دهـد و   هاى قرآنى ارائـه مـی   پژوهى و آموزش هاى نوینى را در عرصه قرآن   و روش 
ـ  هاى ناهموار را در مسیر تالش بسا بسیارى از راه چه همچـون تفـسیر   ـ ی  هاى قرآن

برخى از آثار و نتایج سودمندى که براى این نگـرش     . ـ هموار و آسان نماید     جوانان
 :توان برشمرد عبارت است از قرآنى می

 هاى جدید در اعجاز قرآن کشف افق. 1
ى که در بررسى اعجاز قرآن کمتر مورد توجه واقع شـده اسـت       یها یکى از جنبه  

 مطالعه و بررسى ساختار قرآن و ترسیم ابعاد اعجـازى آن      .جنبه ساختارى آن است   
اي   از اهمیـت ویـژه  ،اسـت » مـتن «از این جهت که قـرآن در درجـه نخـست یـک         

هـا،    گزینش واژه  ،یست که در پیدایش یک اثر توانمند ادبى       شکى ن . برخوردار است 
تـرین چیـزى کـه شـکل          اما بنیادى  ،آهنگ کلمات و ترکیب آنها نقش بسزایى دارد       

 سـاختار  ،کنـد  ها و جمالت را معنادار می دهد و ارتباط واژه نهایی متن را سامان می    
ه یـک مـتن ادبـى    گـا   هیچ،جمالت زیبا اما ناهماهنگ و ناموزون  . معنایی متن است  

  .آورد توانمند و فصیح را به ارمغان نمی
 آشنایى سریع و آسان با مفاهیم قرآن. 2

 بـستر مناسـبی بـراي آشـنایی       توانـد   ها می   تهیه تفسیرى بر اساس ساختار سوره     
توان مفاهیم اساسى و  با کمک این طرح می. سریع نسل جوان با مفاهیم قرآنی باشد     

بـا توجـه بـه سـطوح        ورت نمودار درختى در آورد و       ها را به ص     کلیدى همه سوره  
مفاهیم قرآن را به طور کامـل بـه عالقمنـدان     جلسه 150 یا 100 یا  30مخاطبان طی 

  .آموزش داد
 حل اختالفات تفسیرى. 3

اگر بپذیریم که هر سوره داراى غرض واحدى است که مجمـوع آیـات سـوره                
تـوانیم در پرتـو آن بـسیارى از      اند، می  هم آمده  براى تبیین و تشریح آن غرض گرد      
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غرض اصـلى و  . ابهامات تفسیرى و اختالف نظر مفسران را در فهم آیات حل کنیم   
محور اساسى در فهم هر سوره، معیار و شاخص دقیقـى اسـت کـه بـر اسـاس آن                    

توان هر گونه انحراف تفسیرى و خطا در برداشت را تشخیص داد و از رهگـذر          می
 . پرداختآن به تفسیر و تبیین آیات

 و تفسیرى از قرآن» پیوستهاي  ترجمه«ارائه . 4

روش جدیـدي در ترجمـه      » ترجمـه سـاختاري   «یا  » ترجمه پیوسته و تفسیري   «
ن بسیار آسان و روان شـده   آدر این شیوه، فهم معانی و مطالب قر       . قرآن کریم است  

از  تـا حـدي خواننـده را    ،و مترجم با افزودن توضیحات تفسیري در متن و پاورقی   
 افزون بر این خواننده با توجه به فصل بنـدي      .مراجعه به تفاسیر بی نیاز کرده است      

کند و پایان یافتن یـک آیـه و          میسوره، هر سوره را به شکل متنی پیوسته احساس          
بیند و اهداف و مقاصد سوره را به خـوبی   می هم مرتبط     با شروع آیه دیگر را کامالً    

ـ ؛ادارترین ترجمه نسبت به قرآن مجید اسـت     وف» پیوستهترجمه  «. کند میدرك   را  زی
کران قرآن، مطالب     براى دستیابى به مفاهیم بی     ضمن رعایت شرایط و مبانى علمى     

هر سوره را به صورت یک واحد به هم پیوسـته و یـک مجموعـه هماهنـگ ارائـه             
 .کند می

 هاى جعلى  شناخت اسباب نزول.5

ا این است کـه در بـسیارى از      ه  د و کارکردهاى کشف غرض سوره     ییکى از فوا  
توان از آن به عنوان معیارى براى تشخیص اسباب نزول صحیح از روایات  موارد می

 .جست متناقض یا تبیین صحت و میزان انطباق یک روایت با واقعیت سود
در فهم و درك معانى قـرآن و حـل    خت شأن نزول آیات نقش بسیار مهمی     شنا

وایات متناقض چالشى بـزرگ در تعیـین شـأن           اما وجود ر   ،مشکالت تفسیرى دارد  
از آنجا که مضمون کلیه آیـات موجـود در    .ها پدید آورده است     نزول آیات و سوره   

توان معتبـر    بنابراین تنها شأن نزولى را می      ،یک سوره با غرض سوره متناسب است      
هـاى متفـاوت    شمرد که با غرض سوره هماهنگ باشد و در صورتى که شأن نـزول  

ل دیگر بـراى سـنجش   یگاه از قرائن و دال    غرض سوره متناسب بودند، آن    همگى با   
 .جست توان یارى صحت شأن نزول می
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  ترسیم ساختار هدایتى قرآن.6

قرآن کتاب هدایت اسـت و هـدف اصـلى از نـزول ایـن کتـاب شـریف بیـان                     
مندى از رحمت  هاى دستیابى انسان و جامعه بشرى به کمال رستگارى و بهره   روش
شکى نیست که هر سوره قرآن بخشى از هدایتگرى قـرآن را بـه عهـده           . ستالهى ا 

ناپـذیر    خللى جبران،اي که اگر یک سوره از قرآن کاسته شود         گونهه   ب ،گرفته است 
  .آید اش به وجود می در دستیابى قرآن به هدف اصلى

 ،ها و قرار دادن آنها در کنـار یکـدیگر       هاى اصلى سوره    با کشف هدف و غرض    
هـاى تربیتـى     گردد و گام بزرگى در شناسایی روش         هدایتى قرآن آشکار می    ساختار

 اصـول و  ،به ایـن ترتیـب ضـمن ترسـیم سـاختار قـرآن         . قرآن برداشته خواهد شد   
هاى قرآن از این جهـت    سوره.گردد هاى هدایت از دیدگاه قرآن نیز روشن می      شیوه

دار تـأمین    نیز عهـده هاى مختلف هر کتاب   زیرا فصل  ؛به فصول قرآن شباهت دارند    
  .بخشى از اهداف کلى کتاب هستند

  اي علمیه استنباط گزاره. 7
هـاي قرآنـی، راهیـابی بـه      ورههـاي کـشف اهـداف و سـاختار سـ       یکی از پیامد  

  سـوره و این مهم بـا عرضـه موضـوعات علمـی بـه          . اي جدید علمی است   ه  گزاره
مـدل  ایـن روش،  . شـود  مطالعه چگونگی چینش مباحث در ساختار سوره میسر می   

در ادامه .  قرآن است که تا کنون کمتر مورد توجه واقع شده استجدیدي از مطالعه
  .پردازیم مقاله به معرفی این روش می

  
  اي علمی از قرآن کریم ه هاي استنباط گزاره روش

ترین منبع معرفتی مسلمانان است، از این رو دانشمندان مسلمان بـراي     قرآن مهم 
 ، تجربـی  وهاي مختلف علـوم اسـالمی، انـسانی   می در گرایشهاي عل کشف گزاره 

 براي راهیابی بـه دیـدگاه قـرآن در         .روند ز هر منبع دیگري به سراغ قرآن می       پیش ا 
هاي جدیـد از سـه      به گزاره  هاي موجود در علوم بشري یا دستیابی        خصوص گزاره 

  : توان سود جست روش می
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  روش تفسیر ترتیبی ) الف
 بر مطالعه آیه در جایگاه خـویش      ،ر در تفاسیر رایج است    روش نخست که بیشت   

هاى به کـار   در این راهکار، مفسر با بررسى لغوى، نحوى و صرفى واژه    . تأکید دارد 
هـا در   ه، تقدیم و تأخیر واژهرفته در آیه، مناسبت آن با آیات همجوار، شأن نزول آی     

 از آیـه  علمـی هـاى    گـزاره  و کاربرد سایر صنایع لفظى و ادبى در آن به استنباط    آیه
  .پردازد مى

 که بـه داسـتان    )246/بقره() لَّهم ابعثْ لَنَا ملِکًا      إِذْ قَالُواْ لِنَبِىٍ  (براى مثال از عبارت     
اِعمـال رهبـرى بـر      «انـد کـه       چنین استنباط کرده   ،شود طالوت و جالوت مربوط مى    

 )2/174هاشـمی، (» .جامعه، در گرو وجود تمایل اجتماعى و زمینه پذیرش آن است     
تواند بخشى از نظریه مردم ساالرى دینى در نظام سیاسـى            سیاسى که مى    این گزاره 

حـضرت  «سـان از آیـه مـذکور اسـتنباط شـده اسـت کـه         اسالم را تبیین کند، بدین  
فرمانده ایشان معـین نکـرد، بـا    اشموئیل قبل از درخواست مردم، کسى را به عنوان        

  )172/همان،  (».که ضرورت آن روشن بوداین
  روش کاوش موضوعی در قرآن ) ب

تنها پس از مطالعه با روش موضوعی از آیات قرآن  علمی هاى استنباط گزاره
بررسى مجموعه آیات  مفسر با ،در این روش. گردد هم افق میسر مى آیات مشابه و

در این . دارد می پاسخ سؤاالت خود را از قرآن دریافت ،مربوط به یک موضوع
مکن است از بررسى چند آیه که یکى عام و دیگرى مخصص است یک روش م

در  و اجتماعی هاى سیاسى کاربرد این روش در استنباط گزاره. گزاره استنباط شود
 براي نمونه براي راهیابی به دیدگاه قرآن .شده است  رایجهاى اخیر بسیار سال

وال تَنَازعوا ( مانندتوان به آیاتی همیدرباره اصول همگرایی در جامعه اسالمی 
 همراجع) 10/حجرات()إِنَّما الْمؤْمِنُونَ إِخْوةٌ( آیهو ) 46/انفال()فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِیحکُم

   .کرد
دست ه هاي ب   اط مفاهیم و مؤلفه    اصلی روش موضوعی این است که ارتب       چالش

 است و هیچ   س حدس و گمان    نظام از قبل تعیین شده و بر اسا        اساس یک  آمده بر 
 از ایـن راه متوجـه   مـثالً . قرآن نیستهمه زوایا و جوانب مورد نظر   یک بیان کننده  
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 خدا باوري، پیروي از هاي بنیادین قرآن مانند    اي میان ارزش   شویم که چه رابطه    نمی
؛ زیـرا  رهبري پیامبران، امر به معروف و نهی از منکر با همگرایی دینی وجـود دارد              

   .یابیم   نمی،این متغیرها ارتباط برقرار نموده باشدنادار بین اي که به طور مع آیه
اللَّـه  إِنَّما الْمؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلِحوا بـینَ أَخَـویکُم و اتَّقُـوا     (براي نمونه در آیه شریفه      

» اصـالح ذات البـین    «و  » اخوت دینی «  بین دو متغییر   )10/الحجرات()لَعلَّکُم تُرْحمون 
راهکارهـاي   را از    »اخـوت «تـوان    از این رو می   تباط معناداري برقرار شده است،      ار

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا (اما رابطه این گزاره با گزاره. شمردایجاد همگرایی دینی بر 
از اصـول    به عنوان یکـی دیگـر        )59/ نساء () اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولِی الْأَمرِ مِنْکُم       

همگرایی در جامعه دینی مشخص نیست و با مالحظه آیات فوق رابطـه طـولی یـا              
  .شویم  عرضی آنها را متوجه نمی

  قرآنهاي علمی  کشف گزاره روش ساختارى در) ج
 قرآنى مطرح شده و تفاسیر نگاشته شده        مراکز علمی  که اخیراً در     يروش دیگر 

ایـن  . انـد، روش سـاختارى اسـت     بدان توجه وافرى کـرده    هجري   قرن پانزدهم در  
هاى جدیدى از    توان گزاره  و با استفاده از آن مى     بوده   روش مکمل روش موضوعى   

  . قرآن کریم استنباط کرد
ایـن   بـر . ها استوار است   گرایانه به معانى سوره    روش ساختارى بر نگرش جامع    

غـرض  اندیشى در محتواى پیام هر سوره، مفسر بـه دنبـال یـافتن               اساس و با ژرف   
دهد تا با راه یـافتن بـه قلـه و تکیـه      دارى را سامان مى هاى دامنه  اصلى سوره تالش  

 را بر آیات بیندازد و با فهم روح کلى  نگاهى گسترده و جامع    ،زدن بر بلنداى سوره   
سوره، به چگونگى ارتباط آیات به ظاهر پراکنده دست یابـد و از رهگـذر انـسجام             

  .آن کشف کنداى از  معنایى سوره، نکات تازه
ها و تأکید بر آنکه هدف هر سوره باید اساس فهـم          توجه جدى به غرض سوره    

. آغـاز شـد   تفسیر المنار از اوایل قرن چهاردهم هجرى با نگارش    ،آیات تلقى گردد  
کنـد تـا بـه      محمد عبده اصرار داشت که کشف غرض هر سوره به مفسر کمک مى            

بـا نگـارش    . قـرآن را درك کنـد  طور دقیق به معناى آیات نزدیک شـود و معـارف   
المیـزان فـى تفـسیر      یعنـى    ،بدیل در جهان اسـالم     همزمان دو تفسیر ارزشمند و بى     
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هاى مـؤثرى بـراى     گام،)ق1374تألیف  ( فى ظالل القرآن و  ) ق1357تألیف  (  القرآن
  .هاى آن برداشته شد تبیین مبانى نظریه فوق و پیامدها و چالش

، »بیان« با گشودن فصلى در ابتداى هر سوره با عنوان المیزانطباطبایى در   عالمه
الى تفسیر خـود مبـانى نگـرش    کرد و در الب  سوره را بیان مىهدف و غرض اصلى 

هـا را   هاى راهیـابى بـه اهـداف سـوره     نمود و روش ساختارى به قرآن را استوار مى 
ن با این اقدام عالمـه، بـه تـدریج روش نگـرش سـاختارى در میـا               . کرد گوشزد مى 

هاى اخیر تقریباً هر سـال یـک دوره تفـسیر     جا که در سال تا آن،مفسران رواج یافت 
 دوره  هـا    ده  و تـاکنون   ههـا منتـشر شـد      گرایانه به سوره   اساس نگرش جامع   قرآن بر 

  .تفسیر بر این اساس نوشته شده است
هـاى قـرآن، ابتـدا بایـد غـرض            از ساختار سوره   علمیهاى   براى استنباط گزاره  

روح حاکم بر سوره را با استفاده از راهکارهاى شناخته شده و قابل قبـول          اصلى و   
ها و محورهاى فرعى سوره را تنظیم   فصل، با تکیه بر سیاق سورهگاه آن، کشف کرد 

  . کنیم مى
کنـیم و   براى این کار، ابتدا فهرستى از مطالب سوره را به ترتیب آیات تهیه مـى           

گوینـد جـدا کـرده و      سخن مىی موضوع مشخصهر گروه از آیات را که اجماالً در 
کنیم که بین این عناوین فرعى  گاه سعى مى آن. گیریم براى آنها عنوانى را در نظر مى    

پـس از ترسـیم خطـوط      . ارتباط برقرار نموده و خطوط مشترك آنها را ترسیم کنیم         
  . شوند هاى اصلى سوره مشخص مى  فصل،مشترك

 باید جمله بندى عناوین فرعى ،اصلى سورهدر برخى موارد پس از تبیین غرض 
 تـا مجمـوع   یابد تغییر ،اى که تناسب بیشترى با هدف سوره داشته باشد    نیز به گونه  

بـا  . عناوین اصلى و فرعى بتوانند ساختار و نمودار محتوایى سوره را ترسـیم کننـد           
توان در یک نمودار درختى، غـرض سـوره و فـصول آن را بـه      اتمام این مرحله مى  

هـاى گونـاگون از آن    هاى متفاوتى در زمینه ها و برداشت   نمایش گذاشت و استنباط   
  . ارائه کرد
طور طبیعی تمـامی آیـات آن    به ، هدف سوره درباره موضوع خاصی باشد  وقتی
بنابراین اگر بتوانیم ثابت کنیم که به       .  با این موضوع محوري ارتباط دارد      اي به گونه 
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تـوانیم نتیجـه     مـی گویـد،  اره همگرایی دینی سخن می دربعمران آلسوره  طور مثال   
بگیریم که مباحث توحیدي مطرح شده در ابتداي سوره نیز به نحوي با این موضوع 

همچنین مطالب ذکر شده در ابتداي این سوره پیرامـون وجـود آیـات              . ارتباط دارد 
، بنـدگی  توصیه مؤمنان به توبه، معاد باوري، صـبر، انفـاق  محکم و متشابه در قرآن،  

شک با مسئله همگرایی دینـی و انـسجام ملـی      نیز بیخدا و استغفار در سحرگاهان    
   .ارتباط خواهد داشت

هـاي علمـی جدیـد و     اشـت هـا، برد  بدین ترتیب با نگرش ساختاري بـه سـوره     
هاي سنتی و موضوعی هیچ راهی  توان از قرآن ارائه نمود که با روش  ارزشمندي می 

  . ها وجود ندارد بدان
وش ساختارى در فهم قرآن، روش نوبنیادى است که هنوز در ابتداى راه است ر

اى  هاى گسترده کند، اما با توجه به تالش و هم اکنون مراحل تکاملى خود را طى مى
توان امیدوار بود که   مى،گیرد این روش صورت مى   هاى علمی  که براى تقویت بنیان   

هاى مختلف اعتقـادى، سیاسـى و    رصه نکات نوآمد و کاربردى را در ع ،با کمک آن  
هاى قرآن برداشـت کـرد؛ چنانچـه بـا کمـک ایـن روش         اجتماعى از ساختار سوره   

و  را از سوره نساء استخراج کرده        اصول اداره جامعه اسالمی    ،»مدنى محمد محمد «
  . به شرح آن پرداخته استالمجتمع االسالمی کما تنظمه سوره النساءدر کتاب 

 به دیدگاه قرآن   عمران  آلر نظر داریم با مطالعه ساختاري سوره        در این نوشتار د   
هاي جدیدي را از ساختار  دست یابیم و گزاره» اصول همگرایی جامعه دینی«درباره 

  .سوره کشف نماییم
  

  عمران آل دینی در ساختار سوره همگراییمطالعه اصول 
    عمران آلفضاي نزول و هدف سوره ) الف

 و در مـدنی بـودن       1هاي مدنی اسـت     از سوره  عمران  آلره  سو،  به اتفاق مفسران  
این اجماع به دلیل محتواي سوره است       . یک از آیات آن نیز تردید نشده است        هیچ

  .پس از هجرت رسول خدا به مدینه است که همگی مربوط به حوادث
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  و در ترتیب نـزول، بنـا      ن سوره است  در ترتیب مصحف، سومی    عمران  آلسوره  
 هشتاد و نهمین سوره قرآن است که پس از بقـره    ،و مصحف االزهر  قول مشهور    بر

   2.و انفال و قبل از احزاب در مدینه و در سال چهارم هجري نازل شده است
 هنگـامی  در سال چهارم هجري و پس از سوره انفـال در             عمران  آل سورهنزول  

ه تـشریع قـوانین و مقـررات جامعـ     به خاطر 9حکومت پیامبرپیش از آن  که  بود  
 دررا  مـسلمانان     اسـتقرار یافتـه و     اسالمی و پیروزي در جنـگ بـدر، تـا حـدودي           

دي براي دشـمنان اسـالم بـه         همین امر هشداري ج    .اده بود د قرار ممتازي   تموقعی
  )5/9صادقی تهرانی، ( .آمد حساب می

 یهودیان، مـسیحیان  دشمنان اسالم از از سویی شکست مسلمانان در جنگ احد،  
اى در صـدد   هر کدام به گونهتر کرد و باك به مقابله با اسالم بیرا نسبتو مشرکان  

 قریش و دیگـر     شکست عبرت آموز،    این پس از  .برآمدندخاموش کردن نور اسالم     
فـرود  ) در خنـدق (ه نهـایى را  احزاب مشرك عرب به یک صف درآمدند تـا ضـرب          

ن، هماهنـگ    آ حاشـیه  اهل کتاب، از یهودیان متن جزیره گرفته تا مـسیحیان            .آورند
به مسلمانان فکرى و روحى اي  ضربه ها، ها و تشکیک ها و جدال شدند تا با احتجاج

 ایـران و   یعنـی  دو امپراتورى بزرگِ آن زمان،     و از طرف دیگر    )5/6طالقانی،   (زنندب
  )3/6طباطبایی،  (.حساس شده بودندومت نوپاى اسالم نیز نسبت به حک روم

ست که این سوره در زمانی نازل شـده اسـت   این معن این مطالب همگی بیانگر ا    
 و   علیه اسالم قیام کـرده بودنـد        بر همه  و مشرك  یو مسیح ي   یهود ازمردم دنیا   که  

از . شـتند اى امنیت ندا   لحظهو   دفاع از حوزه دین بودند     به شدت در حال    مسلمانان
ر ایـن   د)همـان  (.کردنـد  می بسیج براي مقابله با آنان باید همه توان خود را   این رو 

منـان یـادآور    و راه مقابله با دشمنان را به مؤ       نازل شد  عمران  آلهنگام سوره مبارکه    
  .شد

بیـان راهکارهـاي ایجـاد و       «تـوان     مـی  ،عمران  آلبا توجه به فضاي نزول سوره       
مقابلـه بـا دشـمنان    تقویت انسجام درونی جامعه دینی و کسب آمادگی الزم بـراي            

 این مقصود را بـسیاري      . اصلی سوره دانست    را مقصود و غرض    »نظامی و فرهنگی  
  3.اند ي مختلف بیان کردهها اند و آن را با عبارت مفسران برگزیده از
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   عمران آلراهکارهاي تقویت و گسترش همگرایی دینی در سوره ) ب

 در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی پـس از جنـگ           عمران  آلاز آنجا که سوره     
 بقاي جامعه اسالمی در گرو تقویـت انـسجام          احد نازل شده است و در آن شرایط       
 بـه بیـان سـاز و کارهـاي          1-129یعنی آیات   ،  دینی بود، بخش مهمی از این سوره      

 در ایـن    .تقویت و گسترش انسجام و اتحاد دینی مسلمانان اختصاص یافتـه اسـت            
  :بخش به راهکارهاي زیر اشاره شده است

  تقویت نگرش توحیدي جامعه. 1
 شهروندان جامعه دینی، نگرش توحیـدي آنـان بـه جهـان         ترین رکن فکري   مهم

 به میزانی کـه ایـن نگـرش توحیـدي     .هاي اجتماعی و سیاسی است    هستی و پدیده  
   .تر خواهد بود  جامعه دینی نیز استوارتر و محکمهاي  بنیان،تقویت شود

موجب ي توحیدي ها ها و انگاره از سویی ذوب شدن آحاد یک جامعه در انگیزه 
 .ها و در نهایت اتحاد و همدلی بیشتر آنان خواهد شد       ها و منیت    تن خودیت کنار رف 

چند نکته مهم توحیدي،  1-6 یعنی آیات ،عمران آلاز این رو درآیات آغازین سوره  
ثیر ستادگی مؤمنان در برابر دشمنان تأ     که توجه به آنها در تقویت روحیه ایمانی و ای         

   .گردد میبسزا دارد، بیان 
  وحـدانیت، زنـده بـودن،      صـفاتی ماننـد   وره براي خداوند سـبحان      در طلیعه س  

 حکمـت   عزیز و شکست ناپذیر بودن، کیفر دهنـده گناهکـاران و علـم و              ،قیومیت
 شود خدایی کـه بـه او    تا بدین وسیله به مؤمنان یادآور     شمارد  می نهایت او را بر    بی

ات اوست و هیچ م به ذیی است واحد که همه جهان هستی قائ    اند، خدا  ایمان آورده 
 و تنهـا او بـه تـدبیر جهـان و انـسان      شـود  چیز بدون مـشیت و اذن او واقـع نمـى         

 دستورات الهـی بـه مخالفـت    چند کافران با بنابراین هر )3/7طباطبایی،   (.پردازد می
اند و خداونـد شکـست    ره قدرت و تدبیر خداوند خارج نشده اما از دای ،اند برخاسته
 )4/عمران آل ()و اللَّه عزیزٌ ذُو انْتِقامٍ    ( گیرد؛ مید را از آنان     ي انتقام خو  زوده  ناپذیر ب 

  )همان(
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ند و  نبه چنین خدایی ایمان بیاورند و به او توکل ک          اي بی شک اگر مردم جامعه    
 همه باور داشته باشند که با نصرت الهی پیروزي آنان بر دشمنان حتمی است، هیچ             

از خود سستی نشان نخواهنـد داد و   ـ ي باشدهر قدر قوـ خود  گاه در برابر دشمنان 
  .  منجرخواهد شدناو تقویت انسجام درونی آنهمدلی  همین امر به پایداري و

  دشمن شناسی و آگاهی عمومی . 2
 ،هاي آنان آگاه نباشد     ها و حیله    اي دشمنان خود را نشناسد و به نقشه        اگر جامعه 

   .دست آورده له با آنان بانسجام الزم را براي مقاب تواند آمادگی و نمی
افزون بر این، غفلت از دشمن مقتدر و هوشیار یـا دوسـت پنداشـتن دشـمنان،            

 . دینی اسـت   همگراییخود زمینه ساز شکل گیري اختالفات درونی و از بین رفتن            
یابـد کـه نیروهـاي خـودي،      فات داخلی زمانی بروز و ظهور مـی        اختال زیرا معموالً 

 غفلت از دشمن من بیرونی احساس امنیت نمایند و بانسبت به ضعف و ناتوانی دش
  . ی و کوچک خود بپردازندبه اختالفات جزئ

، بخش قابل توجهی    تقویت انسجام جامعه  ا توجه به اهمیت دشمن شناسی در        ب
 به معرفی دشمنان مسلمانان و روش مقابلـه بـا آنـان اختـصاص               عمران  آلاز سوره   

  .دارد
 عنـوان دشـمن مـسلمانان معرفـی         گـروه بـه   این سـوره، سـه       6-100در آیات   

 با توجه بـه  . و اهل کتاب کافران به ترتیب عبارتند از منافقان،   ها   این گروه  .شوند می
  پس از ورود نمایندگان مـسیحیان نجـران نـازل شـده اسـت،              عمران  آلآنکه سوره   

بیشتر آیات این بخش به افـشاي انحرافـات فکـري مـسیحیان و               )2/695طبرسی،  (
   .ی به شبهات آنان اختصاص یافته استپاسخگوی

ک از دشمنان جامعه اسالمی از سه جنبه بررسی و شناسـانده      در این آیات هر ی    
  :شوند می

 هاي فکري و مبانی معرفتی د بنیانشناسایی و نق . 1
 مسلمانانمقابله با گروه براي  هاي هر ها و نقشه تبیین روش . 2
 خالفانهاي م اي خنثی سازي توطئهارائه راهکارهایی بر . 3
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و  مسلمانان مدینه بر نگـرش توحیـدي         از آنجا که محور اصلی اتحاد و انسجام       
هاي مخالفان نیز بـه   ها و توطئه استوار بود، حجم اصلی تالش   پیروي از رسول خدا   

هاي ایمانی مسلمانان و تحریک آنان بـه مخالفـت بـا دسـتورات              سست کردن بنیان  
   .حکومتی پیامبر معطوف بود

هـاي تفرقـه افکنانـه     شیدگاه قرآن در روش خنثی سازي تـال  به د  براي راهیابی 
  .گردد می در این مجال گزارش کوتاهی از آیات مربوطه ارائه مخالفان،
سوره به روشی که منافقان بـراي متزلـزل کـردن      این 9  تا 7 آیات:  منافقان )الف

ـ  )3/89طباطبـایی،   (.برنـد اشـاره دارد     میایمان مسلمانان به کار      ات دربـاره   ایـن آی
اطر بـه جـاي   به همین خـ لب آنها زیغ و انحراف وجود دارد،   کسانی است که در ق    

ویـل  کننـد تـا بـا تأ    ات متشابه تمسک می به آی،ن عمل کنندآنکه به آیات محکم قرآ 
  . ها بپردازند ه فتنه جویی و گمراه کردن انسان بنادرست و نابجاي آنها،

 مؤمنان خواسته شـده اسـت کـه همچـون          براي مقابله با این دسیسه منافقان، از      
 امـا  ،ایمان بیاورند ـ  چه متشابهچه محکم و خان در علم به همه آیات خداوند ـ راس

   )23/همان،  (.در مقام عمل تنها به محکمات قرآن عمل کنند
 بـه معرفـی کـافران و روش آنهـا در برخـورد بـا        18  تـا  10آیـات   : کافران) ب

 این آیات، کافران کـسانی هـستند کـه بـه ثـروت و         به گزارش  .پردازد میمسلمانان  
اند و با به رخ کشیدن قدرت ظاهري و مـادي خـود       قدرت دنیوي خود فریفته شده    

آن را نشانه حقانیت خود دانسته و سعی در تحقیر مؤمنان و سـست نمـودن ایمـان         
  .ایشان را دارند آنها و از بین بردن همدلی و انسجام

ان دادن نادرستی راه کافران وخنثی سازي تبلیغات در آیات مورد بحث براي نش    
  : به دو نکته مهم اشاره شده است،آنها

توانند بر  می و نزودى شکست خواهند خورد   ه  بن باید بدانند    نخست آنکه کافرا  
گونـه کـه    همـان .  نشانه حق بـودن ایـشان نیـست     مؤمنان پیروز شوند و برتري آنها     

  وزي او نکرد؛ه پیرقدرت و سلطنت فرعون هیچ کمکی ب
)شَرُونَ إِلىتُح ونَ وتُغْلَباد قُل لِّلَّذِینَ کَفَرُواْ سالْمِه بِئْس و نَّمه12 /عمران آل () ج(  
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به زودى شکست خورده، به سوى جهنم رانده خواهید شد و چه بد جایگاهى : به کافران بگو«
  » .است

 ،کـشان پیـروز خواهنـد شـد    منان به یاري خدا با همین امکانات اند در مقابل مؤ  
با همه قدرت  گونه که پیش از این نیز خداوند به یاري مؤمنان آمد و کافران را همان

  )13 /عمران آل(. جنگ بدر شکست داد و شوکتشان در
دنیـا در نظرشـان   مـال و شـهوت   این است کـه   گمراهی کافران علتدوم آنکه  

 جاودانه است ، که نصیبشان شدهاند که مال و اوالدى  و چنین خیال کردهجلوه کرده
و اینها همـه  اشتباهند، در  سخت اما آنان ،مؤمنان است و همین نشانه برتري آنها بر   

راي اهل روند و آنچه خدا ب ه زودي از بین میزندگی زودگذر دنیوي است و ب     متاع
  )15/  عمران آل. (یار بهتر از مال و ثروت دنیاستبستقوا در نظر گرفته است، 

صبر، انفاق، بندگی خـدا      آخرت،به  به توبه، توجه    بعدي با توصیه مؤمنان     آیات  
هـاي   و زیور دنیا و مقابله با نقـشه  و استغفار در سحرگاهان، راه فریفته نشدن به زر   

  )16-18 /عمران آل. (آموزد را به آنان میکافران 
ره  دربـا عمـران  آل سوره   100 تا   19آیات  : )مسیحیان و یهودیان  (اهل کتاب   ) ج

دینی و سیاسی مسیحیان و یهودیان و آموزش روش مقابله با آنان  هاي افشاي توطئه
  . است

 گروهی از مـسیحیان نجـران بـراي    ،آید  می ن نزول بر   گونه که از روایات شأ     آن
 یکـی  :یأت نجرانی سه ادعاي مهـم داشـتند   ه.احتجاج با پیامبر به مدینه آمده بودند    

 مـسیح  :دوم. م واقعی، همان دین مسیحیت اسـت آنکه آیین آنها برحق است و اسال 
مسیح خود ادعـاي الوهیـت   : سوم.  زیرا بدون پدر متولد شده است  ،فرزند خداست 

  . اند به پیروي از مسیح بدان معتقد شدهکرده است و آنان 
 تنها ترین دشمنان مذهبی مسلمانان در مدینه بودند نیز        مهماز سویی یهودیان که     

ودنـد بـه رسـول خـدا      و به هیچ وجه حاضر نب    دانستند حق می دین و آیین خود را      
. کردند در ایمان مسلمانان خلل ایجاد نمایند  بیاورند و با شبهه افکنی سعی می  ایمان
آیات   در. سوره به بیان دو شبهه یهودیان و پاسخ آن اختصاص دارد   99  تا 93آیات  

ر اسالم و تغییر قبلـه  ا دمورد بحث پاسخ اعتراض یهودیان به حلیت برخی از غذاه  
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دا و بازداشـتن    هاي خـود بـا دیـن خـ          خواهد به مخالفت    و از آنان می    شود داده می 
  .منان از راه ایمان پایان دهندمؤ

بـا مـسلمانان    دهد که مباحثات آنهـا   آیات مربوط به اهل کتاب نشان می     بررسی
طـرح ایـن    بلکه آنان در صدد بودند با   ،تنها یک بحث علمی و عقیدتی نبوده است       

  آیـات  .مباحث در ایمان مسلمانان خللی ایجاد نمایند و آنها را به گمراهی بکشانند            
  :کند  به خوبی این نقشه آنها را افشا میعمران آل 71 تا 69

)      ضِلُّونَکمی لِ الْکِتَابِ لَونْ أَهت طَّائفَۀٌ مدرُو          وشْعا یم و مهضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسا یم لَ * نَ وأَهی
یأَهلَ الْکِتَابِ لِـم تَلْبِـسونَ الْحـقَّ بِالْباطِـلِ و         * الْکِتَابِ لِم تَکْفُرُونَ بَِایاتِ اللَّهِ و أَنتُم تَشْهدونَ       

  )تَکْتُمونَ الْحقَّ و أَنتُم تَعلَمون
حـالى کـه جـز     در ،کنند که شما مـسلمانان را گمـراه سـازند           گروهى از اهل کتاب آرزو می     «

 چرا آیات خـدا را  !اى اهل کتاب .کنند افکنند و این را درك نمی خودشان کسى را به گمراهى نمی  
کنید، در حالى که  هایى بر رسالت محمد آمده است انکار می که در تورات و انجیل به عنوان نشانه    

چهـره باطـل آشـکار     چـرا حـق را در   ! اى اهل کتـاب   ؟یابید  می انطباق آنها را بر او به روشنى در       
  »شناسید؟ کنید، در حالى که حق و باطل را می سازید و حق را کتمان می می

 براي ایجـاد تفرقـه   ،اهل کتاب وقتی از این راه به هدف شوم خود دست نیافتند 
 قـرآن   . در پیش گرفتند   اي   روش منافقانه  ،دینی و از بین بردن همدلی ایمانی مؤمنان       

  : دهد میز این نقشه آنان چنین خبر ا
و قالَت طائِفَۀٌ مِنْ أَهلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ علَى الَّذِینَ آمنُوا وجه النَّهارِ و اکْفُرُوا              (

  )72/عمران آل ()خِرَه لَعلَّهم یرْجِعونآ
روز ایمان به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز ) بروید و ظاهراً: (گروهى از اهل کتاب گفتند «

 نیـز متزلـزل   ـ مؤمنانـ  شاید آنها) ر خود را آشکار سازیدو کف(بیاورید و در پایان روز کافر شوید       
   ».شده، باز گردند

 کوتاه شماشاید منظور از آغاز و پایان روز این باشد که فاصله میان ایمان و کفر 
 چیـز مهمـی  باشد، این کوتاهى فاصله سبب خواهد شد که بگوینـد آنهـا اسـالم را      

 بـه سـرعت از آن   از ایـن رو  ،کردند، ولى از نزدیک چیـز دیگـرى یافتنـد    خیال مى 
  .بازگشتند
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 بـه  ،اى خواهـد داشـت   این توطئه در افراد ضـعیف الـنفس اثـر قابـل مالحظـه           
دانـستند کـه آنهـا      و همـه مـى  ه مزبور از دانشمندان یهود بودنـد خصوص اینکه عد 

رین پیامبر آشـنایى کامـل دارنـد و ایـن امـر      هاى آخ آسمانى و نشانهنسبت به کتب  
شان ن )لَعلَّهم یرْجِعون(  جمله.سازد تازه مسلمانان را متزلزل مى    هاى ایمان    اقل پایه ال

  .ثیر این نقشه بودندأدهد که آنها امیدوار به ت مى
دو اقـدام هماهنـگ    اهل کتاب در برابر اسالم، هاي به منظور خنثی سازي تالش 

  : سازماندهی شده استعمران آلسوره در 
نخست آنکه با نشان دادن کفر درونی مسیحیان و یهودیان، واقعیت دینی آنان را    
 .بیان کرده است تا مبادا برخی مسلمانان ساده دل فریب ظاهر دینی آنان را بخورند               

به سه ادعاي آنها بـا   در این اقدام به تفصیل مبانی اعتقادي مسیحیان بررسی شده و         
  .هاي عقلی پاسخ داده شده است  شواهد تاریخی و استداللتکیه به

یزنـد و از پیـروي      خواهد از دوسـتی بـا آنـان بپره          مؤمنان می  از جهت دیگر از   
انتهـاي   این فرمان با عباراتی نزدیک بـه هـم در ابتـدا و       .  آنها اجتناب نمایند   نمودن

 بـا  خواهـد   از مؤمنـان مـی  28در آیـه     .آیات مربوط به اهل کتاب مطرح شده است       
  ؛دشمنان طرح دوستى نریزید

ال یتَّخِذِ الْمؤْمِنُوَن الْکافِرِینَ أَولِیاء مِنْ دونِ الْمؤْمِنِینَ و منْ یفْعلْ ذلِک فَلَیس مِنَ اللَّهِ فِی (
ء شَی(  

ند خود انتخاب کن کافران را دوست و ولى و حامی) نىیع(، افراد با ایمان نباید غیر از مؤمنان   «
   ». رابطه خود را به کلى از پروردگارش گسسته است،و هر کس چنین کند

 مسلمانان و مـشرکان بـا یهـود و   این آیه در زمانى نازل شد که روابطى در میان    
د، مسلمانان از    براى مسلمین زیانبار بو     وجود داشت و چون ادامه این ارتباط       انصار

 این آیه در واقع یک درس مهم سیاسى اجتماعى بـه مـسلمانان         .این کار نهى شدند   
 و و یـار و یـاور هرگـز نپذیرنـد       دهد که بیگانگان را به عنوان دوست و حـامی          مى

هاى به ظاهر صمیمانه آنهـا را نخورنـد، زیـرا            فریب سخنان جذاب و اظهار محبت     
 در ،اقـع شـده  هاى سنگینى که در طول تاریخ بر افراد با ایمـان و بـا هـدف و     ضربه

  )2/499مکارم شیرازي،  (.بسیارى از موارد از این رهگذر بوده است
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توجـه بـه    نیز بـار دیگـر بـا     عمران  آل 100 یعنی آیه    ،در آیات پایانی این بخش    
 زیرا ،خواهد از سخنان و عقاید آنان پیروي نکنند اثبات کفر اهل کتاب از مؤمنان می

  شود؛ ن از دین میاطاعت از آنان موجب کفر و خروج مؤمنا
م بعـد إِیمـانِکُم    یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِنْ تُطِیعوا فَرِیقاً مِنَ الَّـذِینَ أُوتُـوا الْکِتـاب یـرُدوکُ               (
  )کافِرِین

 اگر از گروهى از کسانى که به آنان کتـاب آسـمانى داده شـده            !اید اى کسانى که ایمان آورده    «
  ».گردانند اید به کفر باز می  از آنکه ایمان آوردهاست پیروى کنید، شما را پس

ثیر سخنان مسموم دشمن أ تدهد که اگر تحت هشدار مى  مسلمانانبه  در این آیه    
هـاى    و به وسوسـه د که در میان افرادشان نفوذ کنند      و به آنها اجازه دهن     واقع شوند 

 خواهنـد  آنها ترتیب اثر دهند، چیزى نخواهد گذشت که رشـته ایمـان را بـه کلـى               
کوشد آتش عـداوت      زیرا دشمن، نخست مى    ؛گردند مى گسست و به سوى کفر باز     

 بـه ایـن مقـدار    ور سازد و آنها را به جان هم بیفکند و مـسلماً  را در میان آنها شعله    
دهد تا به کلى آنها را از  چنان ادامه مىهاى خود هم قناعت نخواهد کرد و به وسوسه

 .اسالم بیگانه سازد
 و خدا محوري تقوا . 3

 بـى اثـر و یـا      ،اى دعوت به اتحاد بدون استمداد از یک ریشه اخالقى و عقیـده           
کوشند اتحاد و انسجام دینی جامعـه خـود را در     که می  رهبرانی .بسیار کم اثر است   

 در حقیقت بـا تـرویج   ،مین کنند یا اشتراکات زبانی و نژادي تأپرتو منافع مشترك و   
وري، شـهروندان خـود را بـا یـک تنـاقض مواجـه       روحیه منفعت طلبی و خود مح 

  .سازند می
چنین رهبرانی با آنکه مردم را براي تـرجیح دادن منفعـت عمـومی بـر منفعـت              

آنجا که انگیزه جلب منفعـت فـردي بـیش از سـایر           اما از  کنند، خصی تشویق می  ش
 را بـه  و با تقویت روحیه منفعت محوري، این عامل اتحـاد          به تدریج  ،هاست  انگیزه

  .کنند ملی براي تفرقه و کشمکش تبدیل میعا
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و خـدا محـوري،    او تقوکوشش شده است تا در پرتو ایمان   عمران  آلدر سوره   
افراد با ایمـان را   از این رو تضعیف گردند، عوامل ایجاد کننده اختالف و پراکندگى 

  :فرماید میمخاطب ساخته و 
       )102/عمران آل () حقَّ تُقاتِه اتَّقُوا اللَّهیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا(

 پـروا کنیـد و بـه    ، از خدا آن گونه که حق پروا کردن از اوست !اید اى کسانى که ایمان آورده    «
   ».فرمان او همواره گردن نهید

 امـا  ، در میان مفسران سخن بـسیار اسـت  ، چیست»احق تقو «در اینکه منظور از 
 کـه پرهیـز از   ارى استکرجه پرهیزترین د  آخرین و عالی ا،شک نیست که حق تقو    

  . گردد هر گونه گناه و عصیان و تعدى و انحراف از حق را شامل مى
 قرار  تأکیداین سوره تقواي عمومی نیز مورد       در   ل فردي، افزون بر تقوا در مسائ    

گرفته است و همه مؤمنان و شهروندان جامعه ایمانی به چنگ زدن به ریسمان الهی   
ه بـا تفرقـه و اخـتالف یـاد     ن به عنوان عامل مهمی براي مقابل  و از آ   اند عوت شده د

   شده است؛
  )103/عمران آل ()و اعتَصِمواْ بحَِبلِ اللَّهِ جمِیعا و لَا تَفَرَّقُوا(

دهد، چنـگ زنیـد و از     که شما را به خدا پیوند می  )قرآن و پیامبر  (و همگى به ریسمان الهى      «
   ».اختالف و پراکندگى بپرهیزید

 فرمـان و    اعتصام به حبل و ریسمان الهی به معناي آن است که در همـه امـور،               
سرلوحه عمـل   ،که در کتاب الهی و بیان رسولش تجلی یافته است وندخواسته خدا 

 و هـدف فـشارد کـه گرچـه      در واقع این آیه شریفه بر این نکته پاي مـی .قرار گیرد 
ایـن وحـدت در     لـى   منافع مشترك و سرنوشت واحد گاه سبب وحـدت اسـت، و           

  .ماند که بر مبناي یک نگرش مشترك اعتقادي باشد صورتی پایدار می
یعنى کتاب خدا و رهبرى به وجود آمده (اعتصام به ریسمان خدا ثیر کارایی و تأ

ن به معجزه  و انسجام عمومی به حدي است که گاه از آ         براى تحقق وحدت    ) از آن 
  :کند  این معجزه چنین یاد میقرآن خود از کنند، اجتماعی اسالم یاد می

 ) قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْوانًـا      و اذْکُرُواْ نِعمت اللَّهِ علَیکُم إِذْ کُنتُم أَعداء فَأَلَّف بینْ         (
  )103/ عمران آل(
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شما الفت هاى  گاه که دشمن یکدیگر بودید و او میان دل نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنو «
  » .انداخت و در پرتو نعمت او با یکدیگر برادر شدید

 بر اثـر ایمـان بـه خـدا و     توز عرب ل کینهیاهمیت وحدت و برادرى در میان قبا 
مخفى نمانده و همگى با اعجاب فراوان نیز از نظر دانشمندان غیر مسلمان      پیامبرش  

ـ  »جان دیون پـورت  «اند، به عنوان نمونه   ن یاد کرده  از آ  شمند معـروف انگلیـسى   دان
  :نویسد مى

ل پراکنده کوچک و برهنه و ی قبااما او توانست  بود،محمد یک نفر عرب ساده«
 و در میان نمایدیک جامعه فشرده و با انضباط   خودش را مبدل بهگرسنه کشور

 این طرز و او با،  کنداى معرفى ملل روى زمین آنها را با صفات و اخالق تازه
امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سالطین ایران ، سى سالروش در کمتر از 

مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را  و سوریه و بین النهرین. را از بین برد
جان دیوت  (».تا کرانه دریاى خزر و تا رود سیحون بسط داد از اقیانوس اطلس

  )77/پورت، 

  عههاي الهی در جام نهادینه کردن پاسداري از ارزش. 4
ــد از عمــومی وحــدت  دینــی و همگرایــیحفــظ و تقویــت بــراى  نــاگزیر بای

هایى که سبب یگانگى مردم شده و در کتاب خدا تجـسم پیـدا کـرده اسـت                   ارزش
مساوات  عدالت اجتماعى، مانند خداباوري،   یی  ها   ارزش  حفظ بدون .پاسدارى کنیم 

امی که در پرتو ایمان توان به استمرار انسج و پرهیز از گناهان فردي و اجتماعی نمی
   .به وجود آمده است اطمینان داشت

خداونـد از   هایى که ضـامن بقـاى وحـدت اسـت،            به خاطر پاسدارى از ارزش    
پاسـداري از   خواهد که با احیاي سنت امر بـه معـروف و نهـی از منکـر        میمؤمنان  
  .نهادینه کنند هاي الهی را در جامعه ارزش
)   ۀٌ یأُم نکُملْتَکُن م و لَئکأُو نکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی رُوفِ وَعرُونَ بِالمأْمی الخَْیرِْ و ونَ إِلىعد

أُولَئـک لَهـم   و لَا تَکُونُواْ کاَلَّذِینَ تَفَرَّقُواْ و اخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبینَات و   * هم الْمفْلِحونَ 
  )104-105/عمران آل( )عذَاب عظِیم
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خوانند و آنان را بـه کـار پـسندیده     و باید از میان شما گروهى باشند که مردم را به نیکى فرا   «
و مانند کسانى نباشید  .اینانند که نیکبخت خواهند بود. وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهى کنند

 روشن براى آنها آمـد، در  که دالیلادند و پراکنده شدند، و پس از آنکه وحدت خود را از دست د  
  ».اینانند که برایشان عذابى بزرگ خواهد بود. باورهاى دینى خود اختالف کردند

در آیه فوق دستور داده شده که همواره در میان مسلمانان باید امتـى باشـند کـه     
 و از ها دعـوت کننـد   مردم را به نیکى: داین دو وظیفه بزرگ اجتماعى را انجام دهن      

کند که فالح و رستگارى تنها از این راه   و در پایان آیه تصریح مى     . ارندها باز د   بدى
  .ممکن است

نیـز      احادیث زیادى در منابع معتبـر اسـالمی        ،عالوه بر آیات فراوان قرآن مجید     
ه در آنها به خطرات  باره اهمیت این دو وظیفه بزرگ اجتماعى وارد شده است ک           در

ـ که بر اثر ترك این دو  و عواقب شومی   یـد اشـاره   آ مـی وجـود  ه  وظیفه در جامعه ب
  :فرماید می7امام باقر  به عنوان نمونه. استگردیده

ـ                 « من أان االمر بالمعروف و النهى عن المنکر فریضۀ عظیمۀ بهـا تقـام الفـرائض و ت
المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر االرض و ینتصف من االعداء و یستقیم           

  ».االمر
بقیـه فـرائض بـا     و نهى از منکر دو فریضه بزرگ الهى است که     امر به معروف  «

 و کسب و کار مردم حالل گردد ها امن مى وسیله این دو، راهه   و ب  شوند آنها برپا مى  
 و از دشـمنان انتقـام   ها آباد گردد و در سایه آن زمین  مین مى أ افراد ت  شود، حقوق  مى

  )11/395حر عاملی، ( ».گردد  مىاصالحشود، و در پرتو آن همه کارها  گرفته مى
 تـشکیالتى  ،با الهام از آیـه فـوق     در طول تاریخ   اسالمیبرخی از کشورهاي    در  

 هـاى اجتمـاعى بـه نـام اداره        مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به انجام مسئولیت        
 وجود داشته است که »معروفه آمرین ب « و یا»محتسب «موران آن به نامأحسبه و م  

کارى در میان مردم، و یـا   کارى یکدیگر با هر گونه فساد و زشتمور بودند با هم   أم
چنـین مـردم را بـه        دستگاه حکومـت مبـارزه کننـد، و هم         هر گونه ظلم و فساد در     

وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع،      البته .کارهاى نیک و پسندیده تشویق نمایند     
  .از منکر نداردمعروف و نهى ه بودن وظیفه امر ب  گونه منافاتى با عمومی هیچ
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  هاي امت اسالمی  کید بر شایستگی و برتريتأ. 5
 خودبـاوري و پـذیرش     ،یکی از عوامل مهم حفظ انسجام درونـی یـک جامعـه           

 اگر ملتی خود را باور نمـود و پـذیرفت کـه از سـایر           .هاي ذاتی خود است     توانایی
ود را دشـمنان خـ   هـاي ظـاهري    ها چیزي کمتر ندارد، امکانات مادي و برتري         ملت

 بـه نفـس ملـی در برابـر هـر      تواند با تکیه بر لطف الهی و اعتمـاد   میناچیز شمرد،   
   .ـ مقاومت و ایستادگی کند هرچند قوي دشمنی ـ
این اصل اجتماعی، بـه مـسلمانان یـادآوري          با تکیه بر   عمران  آل سوره   110آیه  

هـاي   ملـت ؛ برتـرین  هاي دینی خود پاسـداري نماینـد        ارزشاز   کند که اگر آنان    می
توانند به کمال و سعادت  میجهان هستند و سایر ملل نیز در صورت پیروي از آنان    

  : فرماید می این آیه .برسند
)     تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ و نکَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْه رُوفِ وعرُونَ بِالْملِلنَّاسِ تَأْم تۀٍ أُخْرِجخَیرَْ أُم کُنتُم

نَ أَهامء ملَولُ الْکِتَابِ لَکاَنَ خَیرًْا لَّه(  
کنید و  شما بهترین امتى هستید از میان مردم پدید آمده، که امر به معروف و نهى از منکر مى               «

  ».اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند برایشان بهتر است. به خدا ایمان دارید
حنه مبـارزه   اي اعتقادي، در ص   ه  فرماید که افزون بر برتري     کید می آیات بعدي تأ  

هاي سیاسی و نظـامی نیـز برتـري از آن مؤمنـان اسـت و دشـمنان جـز            گیريو در 
اي به اهل ایمان بزنند و   توانند لطمه  میهاي موردي ن    ضربات مقطعی و آزار و اذیت     

شـان   بـرگ نظـامی   در صورت پایمردي مسلمانان، مخالفان ایـشان بـا همـۀ سـاز و      
ي تماد بـه نفـس و احـساس خودبـاور      بدین ترتیب اع  . خورند میسرانجام شکست   

   .دهد میاي افزایش  مسلمانان را به طرز فوق العاده
ها اشاره شـده اسـت یهودیـان       ان که در این آیات بدان     مؤمناي از دشمنان     نمونه

امکانـات مـادي و نظـامی و بـرج و باروهـاي خلـل ناپـذیر            آنـان از   .مدینه هستند 
تواننـد در   مـی گـاه ن  ید مـسلمانان هـیچ  رسـ  مـی به نظـر    آنچنان که ،برخوردار بودند 

تصور شکست ناپذیري دشمن کافی است که       . نها برتري یابند   آ رویارویی جنگی بر  
 امـا  .به تفرقه و چند دستگی بکشاند و قدرت مقاومت آنها را در هم ریـزد            ملتی را 
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به روشی جالب به مقابله با این آسـیب احتمـالی    عمران آل سوره 112 و   111آیات  
   :شود می یادآور و چراي مؤمنان را بر دشمنانشانه و برتري بی چون برخاست
ضرُِبت علَیهِم الذِّلَّۀُ   * لَن یضرُُّوکُم إِلَّا أَذًى و إِن یقَاتِلُوکُم یولُّوکُم الْأَدبار ثُم لَا ینصرَُونَ           (

منَ النَّاسِ و بـاءو بِغَـضَبٍ مـنَ اللَّـهِ و ضـرُِبت علَـیهِم              أَینَ ما ثُقِفُواْ إِلَّا بحَِبلٍ منَ اللَّهِ و حبلٍ          
  )...الْمسکَنَۀُ ذَالِک بِأَنَّهم کاَنُواْ یکْفُرُونَ بَِایاتِ اللَّهِ

به شما آسیب سخت نتوانند رسانید مگر آنکه شما را اندکى بیازارند، و اگر              ) انییهود(هرگز  «
 آنهـا  .شـد نخواهنـد  یـاري  جنگ خواهند گریخت و از آن پس هیچ وقت           از   ،به کارزار شما آیند   

پیمانی بـا    در آیند یامحکوم به ذلّت و خوارى هستند به هر کجا که یافت شوند، مگر به دین خدا 
و اسیر بدبختى و ذلّت شدند از این رو     قرار گرفتند    خشم خدا    موردآنان پیوسته   . انان ببندند مسلم

  »...ند وشدکه به آیات خدا کافر 
تـرین   یل، بزرگبا اسرائ تجربه پیروزي حزب اهللا لبنان در جنگ سی و سه روزه        

قدرت نظامی خاورمیانه، نشانه روشـنی از برتـري مـسلمانان در پرتـو ایمـان و در               
نمونـه عینـی     ایـن واقعـه،  .صورت خود باوري و ناچیز انگاشتن دشمنانشان اسـت  

 دهد که در صورت پایداري و تقوا میمنان  به مؤ عمران  آل 120 که آیه  بشارتی است 
  هاي دشمنان را نقش بر آب کنند؛ شهتوانند همه نق می

  )إِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا ال یضُرُّکُم کَیدهم شَیئاً إِنَّ اللَّه بِما یعملُونَ محِیط(
و خدا به آنچـه  . داشتاگر بردبارى کنید و پرهیزگار باشید، کید ایشان زیانى بر شما نخواهد  «

 ».کنید احاطه دارد مى
 اعتماد نکردن به بیگانگان. 6

 اسـت، و مبتنی بر ایمان وحدت استقرار یافته در میان مسلمانان وحدتى اصولى       
ن اسرار خود به آنها، از این رو جایز نیست مؤمنان با اعتماد کردن به بیگانگان و بیا           

 کیـد بـر   قرآن کریم با تأ. را فراهم نماینددار شدن اتحاد و انسجام خود    زمینه خدشه 
خـود، دوسـت و   بـراى   خواهـد هرگـز از بیگانگـان    میاین اصل حیاتی، از مؤمنان     

  و بیگانگان را از اسرار و رازهاى درونى خود با خبر نسازند      همرازى انتخاب نکنند  
   :فرماید میو به ایشان 

  )118/ عمران آل ()...انَۀً مِنْ دونِکُمیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَتَّخِذُوا بِط(
   ».از غیر خودتان همراز نگیرید! اید ى کسانى که ایمان آوردها«
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بیان چنین  دالیل صدور این دستور را براى هوشیارى و بیدارى مسلمانان،گاه  آن
 کـافران از   زیـرا ؛غیر مسلمانان را براى خود محرم اسرار و همـدل نگیریـد       :کند می

کنند و سعى آنها بر این است کـه    بدى و تباهى در حق شما کوتاهى نمى   هیچ گونه 
آنهـا  . زننـد  هـاى سـختى مـى       بر شما ضـربه    ،به شما آسیب وارد کنند و اگر بتوانند       

 اگر دقت کنید دشمنى آنهـا از البـالى     .خواهند که شما در رنج و زحمت باشید        مى
ش باشد، باز ماهیت خود چون انسان هر قدر هم مواظب گفتار . سخنانشان پیداست 

تر   بزرگ،اند هاى خود پنهان کرده ها و دل  تازه آنچه آنها در سینه    . آورد را به زبان مى   
 ولـى بـراى فریـب دادن      ،است و آن کینه و عداوتى اسـت کـه آنهـا در دل دارنـد               

  )118ترجمه تفسیري آیه  (.آورند مسلمانان بر زبان نمى
هـاي   ، بـا افـشاي واقعیـت ِ دوسـتی    129یـه  آ تا اصل اعتماد نکردن به بیگانگان 

بیـان   پیگیري شده است و در مجموع دو دلیـل بـراي           انمؤمنظاهري اهل کتاب با     
  :  بیان شده استضرورت پایبندي به این اصل

یـاري اهـل کتـاب اسـرار خـود را بـه آنهـا          اگر به منظور جلب کمـک و      :یکم
گونـه کـه در    همـان  ،ند بـود گاه دوست واقعی شما نخواه    هیچکه   بدانید   ،گویید می

   )119-122/عمران آل( . را در برابر مشرکان یاري نکردندجنگ احد شما
 همان گونه ،شتابد خداست میکسی که در همه حال به کمک و یاري شما   :دوم

  )123-129/عمران آل (.ان شتافتمؤمنکه در جنگ بدر با سه هزار فرشته به کمک 
  
  مسلمانان آسیب شناسی اتحاد و اقتدار  )ج

 ،هاي قرآن عمل نماینـد و بـا رعایـت راهکارهـاي قرآنـی            اگر مؤمنان به توصیه   
هاي اعتقادي، سیاسـی و حتـی    انسجام و اتحاد خود را حفظ نمایند، در همه صحنه    

براي نشان دادن کارایی ایـن اصـول، آیـات          . شوند مینظامی بر دشمنان خود چیره      
یعنـی   ،هـاي مـسلمانان صـدر اسـالم         تبه کالبد شکافی یکی از شکس      180 تا 130

ها و دالیل شکـست مؤمنـان در ایـن جنـگ،              پردازد و با ذکر زمینه     می» حدجنگ اُ «
شمارد و در مواردي،  می بر ،کند میهایی که اتحاد و اقتدار مسلمانان را تهدید           آسیب
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 در این .شود  میتأکیدزت و پیروزي مؤمنان است بر رعایت اصول فوق که ضامن ع
  :شود میبه ترتیب نکات زیر یادآوري آیات 

هاي خدا و وجود مفاسد اجتماعی مانند ربا خواري در جامعـه           مخالفت با فرمان  . 1
 تـا  130 از این رو در آیـه     .اسالمی یکی از دالیل ضعف و شکست مسلمانان است        

 پس از نهی نمودن مؤمنان از رباخواري که موجب گسترش فاصـله طبقـاتی و    138
 به اموري که موجب گسترش نیکـی و احـسان      ،شود میمعه اسالمی   اختالف در جا  
 بخـشش مـردم   کظم غیظ، عفـو و   مانند شتاب در کار نیک، انفاق، ،در جامعه است  

 رابطه خود را ،خواهد که با ارتکاب گناهان و معاصی میگردد و از مؤمنان  میاشاره 
ار به سـوي خـدا بـاز     با توبه واستغف،با خدا قطع نکنند و اگر گناهی مرتکب شدند    

 )3/17طباطبایی، ( .گردند
اگر مؤمنان در برابر دشمنان احساس ضعف و ناتوانی کنند و آنان را از خود برتر . 2

  هاي پی  باید در انتظار شکست،دبدانند و با تحمل یک شکست روحیه خود را ببازن
شرکان و س از پیروزي مقطعی مـ پ حد همان گونه که در جنگ اُ .پی دیگر باشند   در

همه چیز را تمام شده فـرض کردنـد و مـشرکان را            گیر شدن مسلمانان، برخی   غافل
 148 تـا  139در آیـات  .  به جاي مقاومت پا به فرار گذاشتند    و برتر از خود دانستند   

دارد، به برتـري    میحذر   ثر شکست بر   در ا  منان را از ضعف و حزن     پس از آنکه مؤ   
اشـاره   شـود  مـی ث تقویـت روحیـه مؤمنـان         کرده و به نکـاتی کـه باعـ         تأکید آنان
 . فرماید می
تـرین عوامـل     غیر خـدا را بـه عنـوان یکـی از مهـم        پیروي از  155 تا 149آیات  . 3

مخالفـان دسـتورات   (ان خواهد از کـافر    میشمارد و از آنان      میشکست مسلمانان بر  
 .پیروي نکنند) خدا

بود که مـسلمانان تـا       الزمه پیروي از دستور خدا در جنگ احد این           براي نمونه 
 ،توجه باشند هاي منافقان و غنایم جنگی بی       وسهآخرین نفس مقاومت کنند و به وس      

طبرسـی،   (اما برخی از مسلمانان به سخنان تحریک آمیز منافقان گـوش فـرا دادنـد          
 و گروهی نیز در اثر حب دنیا براي جمع آوري غنایم، پست حساس خـود     )2/856
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از ترس مرگ آنچنان پا به فرار گذاشتند کـه پیـامبر را در   و برخی نیز  را رها کردند  
 .آخر سپاه تنها رها نمودند

ـ      ها و شکست    قدر ناشناسی از رهبران الهی و نسبت دادن کاستی        . 4 ان نیـز   ها بـه آن
از این رو در آیات  . مسلمانان استهمگرایین رفتن یکی از عوامل شکست و از بی     

اگر کشته شدگان «: گفتند می سخنان منافقانی که هخواهد ب می  از مؤمنان164 تا 156
 . گوش ندهند،»شدند گاه کشته نمی ماندند هیچ می نزد ما

بینانه و بـا بیـان ثـواب شـهادت در راه      این آیات پس از نقل این سخن کوته در  
خواهند  میدر حقیقت منافقان : فرماید میپردازد و  میخدا به بیان مفهوم این سخنان 

 امـروز ایـن همـه    ،کردید می به جاي پیروي از رسول خدا از ما پیروي          اگر: بگویند
 زیـرا  ؛ اما این سـخن درسـت نیـست       .شد  خسارت مادي و معنوي متوجه شما نمی      

وجود پیامبر در میان مسلمانان مایه رحمت است و او کـسی اسـت کـه هرگـز بـه              
ع کـرده و بـا      جم کند و با اخالق نیکو مسلمانان را به دور خود          میمؤمنان خیانت ن  

نماید و به وسیله    میآنان مشورت نموده و براي ایشان از خدا طلب مغفرت و عفو             
  .ها را از گمراهی نجات داد او خداوند انسان

  از اهـل ایمـان    175 تـا  165از این رو در پاسخ به سـخنان منافقـان، در آیـات              
توانیـد مـانع    یمـ اگـر   :خواهد به سخنان منافقان توجهی نکنند و به آنها بگوینـد      می

  . خوب است کاري کنید که خود هرگز نمیرید،مرگ کسی شوید
منان بداننـد  کند تا مؤ میآیات بعدي به مقام شهدا و جایگاه آنان نزد خدا اشاره            

  .اند  مقام و درجه رفیعی رسیدهاند به چه کسانی که از رسول خدا پیروي کرده
راه  را روي مبارزان و مجاهدان ها و مشکالت ف     نداشتن تحلیل درستی از مصیبت    . 5

سستی در میان صـفوف   ایمان نیز از دالیلی است که چه بسا موجب بروز ضعف و      
  .کند می انسجام و اتحاد آنان را تهدید شده ومؤمنان 

 و برتري ظاهري کـافران و مخالفـان راه          ها   به فلسفه موفقیت   180تا   176آیات  
پـردازد و ایـن تـصور را کـه      مـی مان هاي مقطعی اهل ای ها و ناکامی   و شکست  حق

آنهـا بـا    « :فرماید میکند و    مینفی  کافران نشانه حقانیت آنهاست،      برتري و پیروزي  
دهـد   مـی  بزنند و اگر خداونـد اجـازه   اي توانند به اهل ایمان لطمه    میاین امکانات ن  
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ت  تنها براي آزمودن ایمان آنهاسـ  ،وجود آورند ه  کافران مشکالتی براي اهل ایمان ب     
 ».تا صفوف مؤمنان از منافقان جدا گردد

 
   دینی، به مثابۀ یک راهبردهمگرایی )د

نه به عنـوان     و وحدت دینی مسلمانان   هاي قرآنی حفظ انسجام جامعه         آموزه در
سـاختن   بـراي    )ژي    اسـترات  (ترین راهبرد   عنوان مهم  بلکه به    ،)تاکتیک(یک رهیافت   

مورد اهتمام ابر دشمنان داخلی و خارجی و مقاوم سازي جامعه در بر     ایمانیجامعه  
   .و توجه است

 نیز با ایـن دیـد بـه بررسـی مـسئله اتحـاد دینـی و        عمران آلآیات پایانی سوره  
خواهد با تالشی خستگی ناپـذیر   میان مؤمنپردازد و از   میانسجام درونی مسلمانان    

 انـسجام خـود   گاه از وحدت و به مقابله با دشمنانشان برخیزند و در این مسیر هیچ         
   .غافل نشوند

 سـوره، بـا ارائـه گزارشـی از انحرافـات و           189 تـا  181بدین منظور در آیـات      
هاي آنان  هاي یهودیان در برابر رسول خدا، به آزار و اذیت ها و بهانه جویی  مخالفت

بندنـد   مـی کـار  ه ان و تالشی که براي کتمان رسالت و حقانیت پیامبر خدا ب       مؤمنبه  
شود که دشمنی مخالفان به ویژه یهودیان با دین  میان یادآور مؤمنو به کند  میشاره ا

  .خدا پایانی ندارد
هـاي مؤمنـان واقعـی کـه قـدرت        بـه بیـان ویژگـی   199 تا 190گاه در آیات    آن

هـایی    براي آنان خـصلت    دازد و پر میمقاومت و ایستادگی در برابر کافران را دارند         
 ، پناه بـردن بـه خـدا از عـذاب جهـنم و           ت الهی می خدا، تفکر در آیا     ذکر دائ  مانند

اي آنان براي دفاع ه کند و نتیجه تالش    میدرخواست آمرزش و بهشت الهی را ذکر        
 کنـد کـه   می و تصریح  شود میکه همان بهشت جاودان است را یادآور        از دین خدا    

ـ        هاي دنیوي آنها    هاي کافران و برتري    تالش  ،دنباید مجاهدان راه ایمان را دلسرد کن
  .مندي آنها از دنیا اندك و عذاب آنها در آخرت جاودان است زیرا بهره
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   دینی همگرایی سطوح )هـ
کـم سـه سـطح     ، دسـت همگرایـی  و و بررسی در خصوص انسجام در پژوهش
  :توان از یکدیگر تفکیک نمود تحلیلی را می

  ) و شهروندانمعطوف به افراد(رد  سطح خُ:اول
  ) ها فرهنگ خرده انواده، گروه ودر سطح خ( سطح میانی :دوم
  )ساختارها و نهادها( سطح عالی :سوم

این  در آخرین آیه   . هر سه سطح مورد توجه واقع شده است        عمران  آل در سوره 
 سـطوح  ، از تمام محتواي سـوره اسـت  اي در حکم نتیجه گیري و خالصه سوره که 

  :مایدفر می این آیه شریفه .اند رتیب شمرده شدهمختلف انسجام به ت
   )یأَیها الَّذِینَ ءامنُواْ اصبرُِواْ و صابِرُواْ و رابِطُواْ و اتَّقُواْ اللَّه لَعلَّکُم تُفْلِحون(

ها شکیبایى کنید و با اتکا به صبر و پایدارى یکدیگر   بر ناگوارى!اید اى کسانى که ایمان آورده«
 و از عـذاب  ا با یکدیگر همبستگى داشـته باشـید  نیبر مقاومت خویش بیفزایید و در امور دین و د      

 ».خدا پروا کنید، باشد که نیکبخت شوید

طاعـت،   صبر بر ، صبر و تحمل فردي مؤمنان در اموري مانند»اصبروا« منظور از 
) 4/92طباطبـایی،  ( .صبر در معصیت و صبر در برابر مشکالت و از این قبیل اسـت   

فرماید و از آحـاد شـهروندان        می اشاره   مسطوح انسجا این عبارت به سطح خرد از       
 ،تعالی جامعه دینـی   خواهد به دلیل مشکالت پدید آمده در مسیر        میجامعه اسالمی   

 طبیعی اسـت کـه در آن        .عملی برخالف وظیفه دینی و اجتماعی خود انجام ندهند        
ان از مؤمنـ جنگ احـد، خـروج برخـی از     شرایط خاص سیاسی و اجتماعی پس از  

   .نمود میجامعه وارد  لطمه بزرگی به اتحاد و انسجام ،ره ایماندای
 معه اسالمی بر مشکالتی مانند جنـگ و        صبر و استقامت جا    ،»صابروا«منظور از   

محاصره اقتصادي است که همه ملت باید با تعاون و همکاري آنهـا را پـشت سـر                  
ابل و دو    و به معناي صبر متق     »مصابره« که از ریشه     »صابروا«تعبیر  ) همان(. بگذارند

خـرده    در ایـن سـطح     .اشـاره دارد    به سـطح میـانی انـسجام اسـالمی         ،جانبه است 
هاي اجتماعی باید با تعاون و همـدلی موجبـات اتحـاد و انـسجام جامعـه را                    گروه

 روحیه عمـومی جامعـه را در   ،فراهم آورند و با دعوت یکدیگر به صبر و استقامت      
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رویی بـا دشـمنان پدیـد آمـده اسـت،           برابر مشکالت و تنگناهایی که به دلیل رویـا        
   .تقویت نمایند

ن زندگی در جمیع شئو نیز به معناي ساماندهی و برقراري نظام کار آمد» رابطوا«
و اختصاصی به دوران فشار و مقابله مستقیم با دشمنان  اجتماعی و دینی است

 )طَعتُم مِنْ قُوةٍوأَعِدوا لَهم ما استَ(همانند آیه شریفه این عبارت )همان (.ندارد
 به بسیج همه امکانات و تقویت همه نهادها و ساختارهاي اجتماعی )60/انفال(

   .است سطح عالی از انسجام دینی بیانگر و جامعه دینی اشاره دارد
این اساس مسئوالن جامعه اسالمی وظیفه دارند نهادهاي اقتصادي، سیاسـی،            بر

ـ  هاي فکـري و اعتقـادي آن   ساختو زیر فرهنگی و اجتماعی جامعه    اي گونـه ه را ب
 جامعـه از آنچنـان     طراحی نمایند تا ضمن حرکت جامعه به سوي تعـالی و رشـد،            

ت مقابلـه و سـتیز بـا        درونی برخوردار شود که هیچ کس جـرأ       استحکام و انسجام    
  . جامعه اسالمی را نداشته باشد

دینـی ارائـه     همگرایـی  بـراي تقویـت اتحـاد و         عمران  آلراهکارهایی که سوره    
هـاي انـسجام و اقتـدار ملـی      اصـولی را کـه بـراي مقابلـه بـا آسـیب       دهد و یـا    می
از این رو باید گفـت ایـن سـوره     ،ارد سه سطح انسجام ارتباط د  به هر  ،شمارد میبر

 .نماید میدنبال  انسجام در جامعه دینی ه اتحاد ونگاهی فراگیر را نسبت ب
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  :ها نوشت پی
 منهج الصادقین فی إلزام؛ 693، ص2 ر القرآن، ججمع البیان فی تفسی م.1

التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ؛ 357، ص1 فتح القدیر، ج؛ 167، ص2 المخالفین، ج
  .5، ص2 ج

، خـصائص الـسور،   نیۀ القرآعۀالموسو؛ 79علوم قرآنی، آیت اهللا معرفت، ص    . 2
المعـانی،  بیـان  ؛ 406، ص1 تفسیر جـامع، ج ؛ 1، ص2  أحسن الحدیث، ج؛5، ص 2 ج
  .5، ص3  التحریر و التنویر، ج؛316، ص5 ج

، خـصائص الـسور،   نیـۀ  القـرآ عۀالموسو؛ 6، ص 3 المیزان فی تفسیر القرآن، ج    . 3
، 5 پرتـوى از قـرآن، ج     ؛  5، ص 5 القـرآن، ج   مواهب الرحمان فی تفسیر   ؛  23، ص 2 ج

  .3، ص2 تفسیر أحسن الحدیث، ج؛ 6ص
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