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  مقدمه
دالیل فراوانی براي اثبات این ادعـا وجـود   . تردید قرآن متنی فرا بشري است     بی

از آغازین روزهاي نزول وحی، محتواي ژرف و عمیق و اسـلوبِ شـگفت و               . دارد
خوانـده   آور را به خضوع و تسلیم فرابدیع این کالم آسمانی، ادیبان و سخنوران نام 

انداز العرب و سپس در سراسر عالم طنینةرجویی قرآن در جزی فریاد همآورد. است
یک از مخالفان و معاندان، به رغم وجود       هیچ بوده و تاکنون بی پاسخ مانده است و       

مروري اجمـالی بـه     . اند هاي فراوان، هرگز، توانایی همآوردي با آن را نداشته         انگیزه
 ازد؛ الزمۀسآمیزي، بالغت، اعجاز و الهی بودن آن را آشکار می     آیات قرآن، حکمت  

هاي قرآن نخواهد   هاي یاد شده، پذیرش وحدت موضوعی سوره      یک از ویژگی   هیچ
  . بود

؛  علـوم قرآنـى اسـت   ةاز مباحـث نوظهـور در حـوز    »  موضـوعى  وحدت«نظریه
) 302/ و مقاصدها،ةاهداف کل سور (چنانچه آغازگران این نظریه مانند دکتر شحاته        

تر بیـش » وحدت موضـوعی   «ارند، ابداع نظریۀ  داذعان می  )28/همان،(و عبداهللا دراز    
 اردچـ ری« اسلوب قرآن است؛     بارةدر  خاورشناسان  شبهاتِ به مثابه واکنشی در برابر    

آن دسته از خاورشناسـانى     ... و» بونگوستاول«،  »یهردذگل «،»آرتور جان آربرى  «،  »بل
 )144/فقهـى زاده،  (. نـد رهستند که بر گسیختگى و ناپیوستگى آیات قرآن تأکیـد دا          

، و نیز آرتور جـان   قرآن به انگلیسى   ۀ ترجم ۀ اروپایى در مقدم   هپژو قرآن ،ریچارد بل 
هـاى اصـیل سـبک    ویژگى یکى از ، قرآنۀ خود بر ترجم  ۀدر بخشى از مقدم   آربري  
برآننـد کـه مـضامین آن از هرگونـه          و   داننـد بودن آن مـی   جسته و گریخته     راقرآن  

 ).48/، سهالنى. (دور استه انسجام منطقی بسی ب
مـشتمل بـر   را هاى بلند قرآن  سوره، »قرآن« المعارف بریتانیا ذیل عنوان   ةدر دایر 

 ۀ، بى هـیچ برنامـه و نقـش        آنآیات  کند که    معرفی می  موضوعات مختلف و پراکنده   
حسن عبـاس فـضل، قـضایا قرآنیـه فـى       (.اند اى در یک جا جمع شده      حساب شده 

را شـاهدي بـر    و آیات   ها هوجود در سور  م می بى نظ  ،بونلگوستاو) طانیه :عۀالموسو
 )20/گوستاو لوبون،( .دانداُمی بودن پیامبر می
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هـا  هر چند سخنان مستشرقانی که گسستگی و ناپیوستگی آیاتِ برخی از سوره            
داننـد،   و آن را دلیلی بر انکار الهی بودن قـرآن مـی    را نقصی براي این کتاب دانسته     

وحـدت  « نهـا پاسـخ درخـور، پـذیرش نظریـه         نیازمند پاسخی مناسب است، امـا ت      
 و  در این صورت، گویی ما نیز بـا خـاور شناسـان همـراه شـده               . نیست» موضوعی

ایم که اسلوب حاکم بر قرآن کـه بـه وضـوح ناپیوسـتگی موضـوعی در آن              پذیرفته
بایست براي ترمیم نقص یاد شده، مشهود است، نقص این کتاب بوده و به ناچار می

 و بـه نـاگزیر در       وعی را امري ضروري و اجتناب ناپذیر بدانیم        وحدت موض  ۀنظری
  ! قرآن باشیميها هپی کشف موضوعی واحد براي هر یک از سور

 یـاد  داران نظریـۀ از سوي طرف وحدت موضوعی که چه بسا ضعف دالیلِ نظریه 
شده، تنها راه اثبات الهی بودن قرآن تلقی شده و بر پیش فرضـی ناصـواب اسـتوار            

  . قرآن منجر شود نظریۀ خاورشناسان دربارةواسته به تأیید و تثبیتناخاست، 
-55هـاي قرآنـی، ش   پـژوهش ( یاد شده، دارانِ نظریۀ طرفدر نقد تفصیلی دالیلِ  

آمیزي، بالغت، اعجاز و الهی   گونه مالزمتی میان حکمت   بیان شد که هیچ   ) 206/،54
  . وجود ندارد» هاي قرآنوحدت موضوعی سوره«بودنِ قرآن با 

 تعجیل و شـتاب در   یاد شده، احتمال نوعی ا توجه به تأمالت فراوان در نظریۀ      ب
قــرآن، ایــن  مــیگونــه کــه در تفاســیر عل همــان. پــذیرش آن منتفــی نخواهــد بــود

مانند اصـل ضـروري اعجـاز        ،انکار حقایق بدیهى  اي موارد به    در پاره زدگى،  شتاب
  1.پدید آورددر فهم قرآن را  و انحرافى انجامید

تر یادآور شدیم، این نوشته در پی انکار وجود وحدت موضـوعی         چه پیش چنان
هـا، وحـدت    هـاي قـرآن نیـست؛ در برخـی سـوره           و غرض واحد در تمامی سوره     

آنچه موجب تردید اسـت، فراگیـري     . نمایدموضوعی امري بدیهی و انکارناپذیر می     
 ضرورتِ وجودِ غرض  یاد شده، ازداران نظریۀ طرف.هاستاین ادعا در تمامی سوره  

 و بـا ارائـه دالیـل و    گوینـد هاي قرآن سخن مـی مامی سورهو موضوعی واحد در ت  
یک  هیچرسددر حالی که به نظر می . ورزنداثباتِ چنین ادعایی اصرار می     شواهد بر 

از سوي دیگر دالیل و شـواهدي       . کندرا اثبات نمی   از دالیل مطرح شده، این نظریه     
 .انجامدنظریه میار این وجود دارد که به انک
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 »وحدت موضوعى «ۀدالیل انکار نظری
هاي قرآن، دست   کند در برخی سوره   دالیل و شواهدي وجود دارد که اثبات می       

تمامی موضوعات سوره را به یابی به غرضی فراگیر امري ناممکن است؛ غرضی که    
  :این دالیل و شواهد عبارتند از. دیگر پیوند دهدیک

  
 با اسلوب حاکم بر قرآن» وحدت موضوعی« ۀنظری ناسازگارى. 1

 متعـدد   اغـراضِ هاى قرآن، نشان از وجود موضوعات متنـوع و          نگاهى به سوره  
آنجا که ادعاى موضـوعى واحـد بـراى هـر سـوره، سـخت و نـاممکن                  تا ؛دهدمى
 مشهود  ، امري هاى قرآن و ناپیوستگى در سوره   » وحدت موضوعى «فقدان  . نماید مى

قـرآن کتـاب    . اسـت  مـی هاى عل  کتاب ةموضوع محورى ویژ  . یر است ذناپو اجتناب 
 هـدایتگرى در یـک سـوره مقتـضى وجـود            ۀ چه بـسا ایفـاى وظیفـ       .است هدایت

 .موضوعات متعددى باشد
کننـد و   چنین واقعیتى را انکار نمى نیز» وحدت موضوعى  «دارانطرفیک از   هیچ

. کننـد ن جـستجو مـى   آیـات را در اسـلوب خـاص قـرآ      انگیـزِ  شـگفت   تأثیراتِ رازِ
 دالیل و شواهد، به  برخیارائۀبا  ،این نظریه، به رغم پذیرش این واقعیت      دارانطرف

 هـا  تنوع آشکار موضوعات در برخـی سـوره  پنهان در آن سوى  میوحدت و انسجا  
 .دهندرأى مى

 انحـصارى   ة این نظریه از یک سو اسلوب و شیو        دکتر محمد مدنى از پیشگامان    
انگارى یکى  یهى دانسته و غفلت از این حقیقت را به معناى نادیده          قرآن را امرى بد   

وحـدت  «شـمارد و از سـوى دیگـر بـر     هـاى اعجـاز قـرآن مـى       ترین جلـوه  از مهم 
 :گویدوى مى .فشاردپاى مى» موضوعى

رنگ خاص و مشخصه ، هاى قرآن کریم داراى نشانهبا اینکه هر یک از سوره«
زوایاى آیات آن  خوردار است که در تمامیاى است و از جان و روحى برویژه

ها را بسان فصول و ابوابى دانست که مکتوبات توان سوره جارى است، اما نمی
معمولى در تألیف و ترتیب متداول به آنها تقسیم شده و بر حسب آنها تنظیم 

هاى قرآن را به صورت ابواب و فصول این اگر کسى بخواهد سوره. شودمى
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لقى کند و یا از چنین منظرى به تفسیر آن دست یابد، با دیدى کتاب آسمانى ت
المجتمع  (».آمیز به قرآن نگریسته و سخت به بیراهه رفته استتکلف

 ) 5ـ6 / النساء،هکما تنظمه سور االسالمی

 ناپیوسـتگى و  ةشـنفکران و نویـسندگان معاصـر دربـار    دکتر طـه حـسین، از رو    
 :گویدمىقرآن هاي موضوعات برخی سورهگسستگى 

 موضوعات سوره بقره بسیار فراوان است و از هم بیگانه، و این خود دلیل مثالً«
ابتداى این سوره از مؤمنان . باره نازل نشده است آن است که این سوره به یک

اند و در ادامه گوید که کفر ورزیدهمىسخن  سپس از کسانى ...سخن رانده است
د داستان آفرینش انسان و خلقت حضرت  بع...پردازدبه معرفى منافقان مى

گوید و غرور و  از داستان ابلیس و از کفر او سخن مى.شوددنبال مى7آدم
و تجدید 7گاه به قسمتى از داستان ابراهیم آن. کشد کبر او را به تصویر مى

درپى مطرح   موضوعات فراوان و نامتالئم، پى.پردازدبناى کعبه به دست او مى
 ) 6/،اهیخرمش (».شده است

 اسـراء  ة از سـور 88در تبیین سبب نزول آیـه  سیوطى در بحث اسباب نزول و      
 .گویدکند که پیامبر علت ناپیوستگى موضوعى قرآن را باز مىروایتى را نقل مى

بـن مـشکم بـا        سالم کند که   مینقل  9وى از طریق ابن عباس از پیامبر اسالم       
ن را حق و از جانب آچگونه قر: رسید و گفت9جماعتى از یهود به خدمت پیامبر

اى کـه داراى تناسـق و پیوسـتگى نیـست، امـا      خدا بدانیم در حالى که کتابى آورده     
ــت  ــق اس ــورات داراى تناس ــد   !؟ت ــأنوس باش ــارف و م ــه متع ــاور ک ــابى بی و   کت

 از ،ار کنـد ک فقدان تناسق و پیوستگى آیات ان   ةآنکه سخن آنان را دربار     بى9پیامبر
  )5/295،سیوطی. (گشاید مىجویى یهود پردهبهانه

 قـرآن، در سـاختار ظـاهرى       »وحـدت موضـوعی    «نظریۀ دارانطرفبه اقرار    اگر
بدیهى و انکارناپذیر است، با مکتوبات بشري، امري تفاوت و مغایرت اسلوب قرآن 

 نیـز در هـر یـک از     راضاغـر تنـوع ا تعـدد موضـوعات و     هیچ تکلفی،   توان بی می
ضـرورى و   امـري  هـا،  ظـاهر برخـی سـوره   اهنـگ بـا  و آن را هم پذیرفت   ها سوره
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  در قرآن  عمیقِ تأثیرِ د نقشی فزاینده در   توان مىویژگی،  همین  ؛  ستنادناپذیر  اجتناب
 افزون بـر  .اى از حکمت الهى در تدوین و تنظیم قرآن باشد      جلوه و ان داشته مخاطب

ختلـف  بر اساس حـوادث م قرآن که  تعدد و تنوع موضوعات، با نزول تدریجى       آن،
  .سازگار خواهد بود سال نازل شده، 23 و در طی بوده

  
  و فراگیرمطمئنی میزانمعیار و فقدان . 2

یابى به غرض   ها، ابزارهایى براى دست   از سوى حامیان وحدت موضوعى سوره     
شأن نزول، مکى و مدنى بـودن آیـات و           . ارائه شده است   هاو موضوع اصلى سوره   

 عنوان ابزارهـاى    هت که ب  ها، عواملى اس   تشابه سوره  ها، آهنگ انتهایى آیات و    سوره
 . معرفى شده استها سوره غرضِ کشفِاصلىِ

ها، آیات آغازین و پایانى هـر سـوره،        سوره میها، سیاق آیات، اسا   فضایل سوره 
هاى حسنا و ارتباط هر سوره با سوره      کلیدى موجود در هر سوره، اسماى        هاىواژه

یـابى بـه موضـوع اصـلى      دسـت  ابزارهاى درجـه دومِ قبل و بعد را عوامل فرعى و   
 )115-210/گر،خامه (.دانند مى

، بحـث  »وحدت موضوعى «ۀدالیل ارائه شده براى اثبات نظری  با فرض نارسایى    
 .حاصل خواهد بود از ابزارهاى کشف، بحثى بى

 کشف ها، معیارهاى موضوع اصلى سورهۀارائکشف و مفسران در  اختالف آراى
 بـه  دسـت یـابی   بـراى   راابزارهااین  و کارآمدي سازد  همراه میتردیدو  شک   را با 

تـوان فهـم مـراد الهـی را بـر           نمـی  هرگـز . سازدها مخدوش مى  غرض اصلى سوره  
  .اي غیر قطعی و متزلزل بنا نهاد نظریه
  

 یابى به غرضى واحدصعوبت دستدشواري و . 3
بت و مـشکالت   صـعو ة، دربـار  »وحـدت موضـوعى   «یان پیـشگام    بقاعى از حام  

  : گویدیابى به غرض اصلى هر سوره مىدست
براى یافتن تناسب و ارتباط برخى از آیات با غرض غایى سوره، مانند آیه «

 ) 1/15،البقائی(» .کردم چندین ماه تأمل و تفکر مى،عمران  آل121
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هـاى  آمیز بودن این علم و نیز از ناهنجارى     شیخ محمد عبداهللا غزنوى، از تکلف     
 )14/ الموضوعیه،ةالوحد (.سخن گفته استآن 

 :نویسدباره مى شوکانى در این
 کنند و در دریایى فروثمر را دنبال مى پرمشقت و بى بسیارى از مفسران علمی«

 )1/72،شوکانی (».ظف نیستندواند که به شنا کردن در آن مرفته

اصله و ه بالف و داستان قوم اسرائیل ک    7 تناسب داستان حضرت آدم    ةوى دربار 
  :نویسد می بقره آمده است ةبه دنبال هم در سور

اند، تضییع وقت  جستجوى مناسبت از نظر کسانى که اهل فکر و اندیشهاصوالً«
ها، چه اگر کسى میان خطبهچنان .و پرداختن به کارى است که سودى ندارد

 اى بلیغ، به دنبال تناسب و ارتباط باشد و یا درها و سخنان گویندهنامه
جستجوى تناسب میان اشعار شاعرى باشد که یکى از آنها مدح و دیگرى 

خردى و اتالف وقت متهم  است، چنین شخصى از سوى مردم به کم... نکوهش و
  )همان (».شودمى

 بـر وجـود   ،تـدوین یافتـه  » وحـدت موضـوعى  «بررسى تفاسیرى که بر اسـاس     
 آیات، بـراى وصـول بـه        ابط تعیین رو  ة که در حوز   دهد می تکلفات فراوانى گواهى  

 . ایجاد شده استغرض اصلى
عزالدگویداز نخستین مخالفان، در این زمینه مى)  هـ660م( میالم سلین عبدالس: 

ها پیوستگى وجود درست است که از زیبایى کالم این است که میان جمله«
داشته باشد، اما این معنا در صورتى خوب است که آغاز و فرجام کالم یکى 

 اما اگر عوامل مختلفى در آمدن کالم نقش داشت، توقع تناسب و ،دباش
پیوند و اتصال  جاست و کسانى که بخواهند میان چنین کالمی پیوستگى بى

کنند، در حقیقت دچار تکلفى نازدودنى شده و کالم خداوند را زشت و  برقرار
 ،ینعزالد(».اندناهمگون ساخته و از جلوه اولیه آن خارج کرده

  )1/338الم؛دالسعب
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به رغم اهمیت فراوانى که براى علـم مناسـبات و             ـبرخى از مفسران پیشین نیز    
هاى این علـم سـخن      ـ از صعوبت و سختى      ستگى و ارتباط معنوى آیات قائلند     پیو

پژوهان را سختى و صعوبت این  عراض مفسران و قرآنتوجهى و اِاند و راز بىگفته
 .اندعلم دانسته

 :گویدزرکشى مى
علم مناسبت، علم شریفى است که موجب تقویت عقل بوده و ارزش سخن هر «

مهرى و عدم اقبال شود و علت بىاى به واسطه این علم روشن مىگوینده
  )1/131زرکشی، (».مفسران به این علم صعوبت آن است

 مشکالت ة دربار»المریدین سراج«وى در ادامه، سخنى را از ابن عربى در کتاب 
  )همان (.هاى این علم متذکر شده است سختىو

  
 7 از معصومايهاشارنص و یا فقدان . 4

 از اهمیـت و ضـرورت آن     ایـن نظریـه    گونه که حامیـان   آن» وحدت موضوعى «
 ، زیانبـار   و غـرض اصـلی آن      توجه به موضوع    و هرگونه تفسیرى را بى     سخن گفته 

  .بود از اصول و مبانى اساسى فهم قرآن خواهد ،انددانسته
ایـن   آیات و روایاتى بـه     بایست مى  وحدت موضوعی،  نظریۀبه اقتضاى اهمیت    

بـازگو  در فهـم قـرآن      آن را   و نقـش    اهمیـت   کردند و   و یا اشاره می    یحصرنظریه ت 
بـه موضـوع و      تعلیم و آموزش،     ا انگیزه ب7معصوم ند، چنانچه مناسب بود   کرد مى

 در قـرآن و  ايههـیچ اشـار   در حـالى کـه   کـرد؛  اشاره مـی هابعضى از سوره  غرض  
به این    برخى حامیان پیوستگى موضوعى آیات     چه چنان .نیستباره    در این  روایات

 . اندواقعیت اقرار کرده
 یعنى از پیامبر ؛در هر حال آنچه مسلم است، اینکه علم مناسبات توقیفى نیست«

. نرسیده تا در وجوه و خصوصیات به آن استناد گردد چنین علمی:و معصوم
 مورد اختالف است و باید با نقد و بررسى و استدالل به یکایک ،آنچه گفته شده

اما مهم آن است که موافقان در مقام استدالل، بر مخالفان . آنها رسیدگى کرد
 پیوستگى قرآن اثبات کنند و مبانى پیوستگى  برعلم مناسبات چیره و ادله قوى
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 )26 ـ 27 ایازى،  (».ول بنشانندها را بر کرسى قبهمانند توقیفیت ترتیب سوره

اند و بـا تأمـل    ی چند استناد کرده   آیات داران این نظریه به    برخی طرف  با این حال،  
 ایـن  ،»قـول فـصل   «و» حکـیم «، »عزیـز «مانند  در معانی لغوي برخی واژگان قرآنی    

 چنانچه برخـی حامیـان ایـن    2؛اندواژگان را دلیل بر اثبات وحدت موضوعی دانسته  
آوایى، تفسیر پیوسته و تأویل قـرآن، بخـشى را بـه اثبـات              ۀ ترجمه ةا انگیز  ب نظریه،

فرمول « با عنوان  رافصلى و، پیوستگى قرآن، به استناد روایات اختصاص داده است   
و امام  9، با استفاده از رهنمود پیامبر اکرم      »کشف ارتباط آیات براى تفسیر پیوسته     

 )1/433آزار شیرازى،بى. (اندگشوده7صادق
یـادآور  » حدت موضوعی در ترازوي نقـد     و«با نام    پیشین   اما چنانچه در نگاشته   

 ،قبول نبوده ارائه شده از سوى قائالن مورد   یک از دالیل قرآنی و روایی     شدیم، هیچ 
 .کندمقصود آنان را اثبات نمی
 علت پراکندگى ظاهرى آیـات هـر        ،»وحدت موضوعى  «ۀبرخى طرفداران نظری  

ابزارهـاى فهـم     ضعف قواى ادراکى و مادى    هفته در سوره که     نه ویژگی ن   ،سوره را 
 .ندا بشرى دانسته
 به سبب مادى بودن ابزار درك ،رسد اینکه آیات هر سوره به نظر پراکنده می«

 و اال قرآن وراى این برداشت معمولى ما داراى حقیقتى واحد است و ،ماست
 رساند و حقیقت را میگوید، نزول دفعى آن  آیاتى که از انزال قرآن سخن می

سخن از تنزیل آیات مطرح است، تدریجى بودن نزول قرآن را در آن  که آیاتی
 )1/16طباطبایی، (.»گوید مى باز

هـر چنـد منزلـت واالي گوینـده موجـب      ! ظاهر این سخن، شگفت انگیز است    
  .شود تا در انکار آن کمال احتیاط را داشته باشیم می

خنى از عالمه طباطبایى، قسمتى از یک روایت از         برخى معاصران با استناد به س     
 .اندتلقى کرده» وحدت موضوعى«را به معناى تأیید 7امام

هاى مختلف آن در داند که قسمتپیوسته مى عالمه طباطبایى قرآن را کالمی«
اى از آن، پاره7عین فاصله، با یکدیگر متصل و مربوطند، به فرموده على
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البالغه، حکمت  نهج(» ینطق بعضه ببعض« ؛گویدىاى دیگر سخن مدرباره پاره
جداى از (کارگیرى قواعد در علوم مربوط ه بنابراین، آنچه از یک آیه با ب) 17

آید، در کشف معناى مراد آن کافى نیست، به دست مى) مجموعه آیات سوره
  )1/384آزار شیرازى، بى (».بلکه باید به نماى آیات متناسب با آن توجه کرد

» وحدت موضوعى«نده، مطالب یاد شده را در ابتداى بحث از همبستگى و   نویس
در . دانـد  تأیید این نظریه از سوى عالمه مى      ۀ هر سوره آورده است و آن را نشان        در

 تفسیرى مورد توجه عالمـه و در  ة عبارات در پى تبیین و تصدیق شیو    حالى که این  
اى کـه در اصـطالح      شیوه ؛باشدواقع توجیه کننده صحت و ضرورت این روش مى        

ب تفـسیر المیـزان، آن را تنهـا         و صاح  ،شودمفسران، تفسیر قرآن به قرآن نامیده مى      
 . صحیح و مستند به اهل بیت دانسته استةشیو

قـرآن را مـورد   » وحـدت موضـوعى  «نویسنده، از یک سو ضرورت پیوستگى و   
 تردیـد   توجه قرار داده و از سوى دیگر در صـحت تفـسیر موضـوعى، تـشکیک و                

اى پیوسـته و معنـادار را تنهـا در گـروى پـذیرش          یابى به ترجمـه   و دست  نماید مى
  )383ـ390/همان،! (داندها مىسوره» وحدت موضوعى«

  
 هاي بشريبا نگاشتهاسلوب آن  ن به زبان قوم و ناشایستگی مقایسۀنزول قرآ. 5

. ل اسـت  به کارگیرى اسلوب و روش رایج عصر نـزو      ،پذیرى قرآن اقتضاى فهم 
 ،انـد هاى معاصـر نـزول قـرآن بـوده    بدون تردید نخستین مخاطبان آیات الهى عرب  

 ) 68/،نکونام (.پذیرى آنها نیز در گروى فهم آیات استهدایت
و  پذیرى آیات بودهکارگیرى اسلوب غیر رایج در القاى معارف، مغایر با فهم       ه  ب

زبان رایج ه بدر هر عصري، ى  وحیانمفاهیم ! است قرآنیغ بودن بلاین به معناي غیر
 )4/ابراهیم()وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَومِه( ؛اندمخاطبان انبیا نازل شده

 بـه کـار   روشها، مفـاهیم و  لسان قوم به معناى انس و آشنایى مخاطبان با واژه         
 . استپیام وحیانیگرفته در القاى 

 هـا امـرى   طبان عـصر بعثـت در مـورد واژه        پذیرى قرآن براى مخا   ضرورت فهم 
ضمن پـذیرش  پژوهان مفسران و قرآن میناپذیر است و تماو اصلى اجتناب  پذیرفته
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براى فهم آیات و واژگان، مفهـوم رایـج آن را در عـصر نـزول جـستجو          این اصل،   
 قـرآن نیـز بایـد مـورد توجـه      روشدر حوزه سـبک و  ،  تردید این اصل  بى. کنند مى

 نگارش روشیابى به  است که مفسران، باید براى راه   آنهوم این سخن    مف. قرارگیرد
هاى رایج در عـصر     شیوهبه   ،ها سوره  موجودِ  شکلىِ قرآن، عالوه بر بررسى ساختارِ    

  .یابند آگاهى نزول،
  

 سکوت مشرکان. 6
 از هیچ تـالش     ،گیرى از گسترش آن   مشرکان قریش براى توقف نهضت و پیش      

. آور آن نـسبت دادنـد  د و اتهامات فراوانى را به قرآن و پیامکوتاهى نکردن  میو اقدا 
در  مخالفت و لجاجـت را  ةنگیز قرآن، اپیوستۀهاى جویى وردآ همکه فریادِ در حالی 

 )24/نحـل ( آمیز قرآن را اسطوره   هاى پرجذبه و حکمت    قصه .بخشیدشدت مى آنان  
ــز الفــاظ آهنگــین قــرآن را شــعر  و جــذابیت شــگفت ــأثیر ) 36/صــافات( انگی و ت

ـ          ) 2/قمر. (آساى آن را سحر نامیدند     معجزه داران بـر اسـاس تحلیـل برخـی از طرف
انسجام و  چنین اعتراضی را وانهادند که  رو وحدت موضوعی، مخالفان، از آن     نظریۀ

) 12/ حجـازى، . (دانـستند ها را امري بدیهی و تشکیک ناپـذیر مـی          پیوستگی سوره 
  : کهدر حالی .  به تفصیل بیان شده است پیشینلۀنادرستی این تحلیل در مقا

بـه    هاز سوره هریک ا  کالم    مشرکان نسبت به فقدان اتساق و انسجام       سکوت. 1
    جـذابیت و زیبـایى کـالم در    ه به این نکته بوده است؛ زیرا  دلیل عدم التفات و توج

خودنمـایی   آن و موسـیقى  روش ةب عصر نزول، بیش از هرچیز در حوز       منظر اعرا 
و مفاهیم و محتواى کالم و نیز انسجام و یا پراکندگى آن کمتر مورد توجـه                کردمی

 ، عرب بیش از هر چیز در شورانگیزى    ةنبوغ و هنر سخنوران پرآواز    . گرفتقرار مى 
 چنـین چیـزي   توان گفت چنانچه می. شدگر مى جلوه سخنهاى بدیع و آرایه آهنگ

اساساً این گونه سخن گفتن . دآماز منظر مخاطبانِ عصر نزول، نقص به حساب نمی   
 این صـنعت کـه در   .شدهاي زیباي سخن محسوب می   یکی از جلوه  ،  نزولعصردر  

 در آن زمـان     ،شهرت یافتـه اسـت     )2/292سیوطى،( »صنعت اقتضاب «علم بدیع به    
 در اثناى ان،سخنور. گرفتهاي دیگر مورد توجه عرب جاهلی قرار میبیش از آرایه
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آنکه هیچ ارتبـاط و      ، بى ندداد میوع دیگر سخن را تغییر      کالم از موضوعى به موض    
 که هیچ ارتباطى با سـخن  ندگفتد و از موضوعى سخن مىنبینى کن  مناسبتى را پیش  

  . پیشین نداشت
کننـد    بر آن تکیه مـی    » وحدت موضوعی  « از جمله نکاتی که طرفداران نظریۀ      .2

 و دشوار و در مواردي ها کاري صعب راه یابی به موضوع اصلی سورهاین است که   
در این صورت باید به این پرسش پاسخ دهیم کـه           ) 1/44 ،طباطبایی. (استناممکن  

در حـالی  ! اند؟هاي طوالنی نائل شدهمشرکان چگونه به کشف موضوع اصلی سوره     
هـا بـسیار دشـوار اسـت و نیازمنـد دانـش و              که فرایندِ کشفِ موضوع اصلیِ سوره     

  . تسلطی ویژه است
داشـتند و  توان گفت اگرمشرکان به چنین چیزي هم اعتقـاد مـی  که میدر حالی   

 با توجه به مقاصد پلیـد  هم باز   ،ها را دریافته بودند   وجود موضوعی واحد در سوره    
رغم اعتقاد قلبی به این نکته، باور قلبی خـود را            خود و از روي عناد و لجاجت به       

هـاي  گشودند و سـوره  اعتراض میکردند و با استناد به ظاهر قرآن، لب به     می پنهان
دانستند و آن را به عنوان ضعف قرآن و نفی الهـی         قرآن را فاقد موضوعی واحد می     

بودن قرآن، آن را  گونه که با وجود باور قلبی به الهیهمان. کردندبودن آن اعالم می  
  . خواندند...  سحر و اسطوره،

هاي قرآن، ی موضوعات سورهچنانچه برخی از مستشرقان نیز با تکیه بر پراکندگ 
  ) 20/،گوستاولبون. (اندکتاب دانسته آن را دلیل بشري بودن این

 رایج و سبک متداول در عصر نـزول  روش قرآن از   پیرويه داشت که    باید توج 
نیـز  گان قرآن  واژچنانچههرگز به معناى تأثیرپذیرى وحى از فرهنگ بشرى نیست،  

اي موارد، مفهوم و یـا    رهدر پا . گرفته شده است   کاره   ب به معناي متداول عصر نزول    
مصادیق الفاظ رایج عصر نزول، با توجه به هستی شناختی و انسان شـناختی قـرآن         

  . عالم غیب را نیز در بر گرفته است گسترش یافته و
هـاى تهـى و     مأنوس و اسلوب رایج در عـصر نـزول همچـون قالـب            ي  هاواژه

 مناسب با هدایت الهـى  یوحى، شکل و صورت رنگى است که با محتواى متعالى        بى
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  اعجـاز دسـرح  ، از نظر اسلوب نیز تا  محتوا  و عالوه بر عمق و عظمتِ      دپذیررا مى 
  :یابدرفعت مى
قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ اإلِنس والْجِنُّ علَى أَن یأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ الَ یأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولَـو کَـانَ             (

عضٍ ظَهِیربعلِب م88/اسراء()ضُه(  
اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد، هر چند : بگو« 

  ».برخى از آنها پشتیبان برخى دیگر باشند

 وقتى بـا قـرآن      ،عرب و سراینده یکى از قصاید هفتگانه       میاز شاعران نا  ،  »لبید«
سپرده آن شد و دیگر شعر نگفت و پیوسته در حال قرائـت         دل محمدى آشنا گردید،  

درمقابل قرآن دیگـر    «: وقتى از او پرسیدند چرا شعر را رها کردى؟ گفت         . قرآن بود 
هاى ما همه هجو است، من آن  اگر سخن این است، گفته    ؛توانم شعرى بیافرینم  نمى

   )104/دى روشن،سعی (»شناسمجویم که باالتر از آن نمىت مىاندازه از قرآن لذّ

  
  قرآنراز نزول تدریجى. 7

هـاي   سـوره   با وحدت موضـوعى    ،نزول تدریجى قرآن براساس حوادث خاص     
 . مغایر استقرآن

 دفعى و با ترتیب موجـود نـازل         ، انعام ة مانند سور  ،هااى از سوره  بخش گسترده 
 ددفعى نیز بیشتر با ترتیـب نـزول همـراه اسـت و در مـوار                هاى غیر  سوره .اندشده

 .رفتگ اى خاص قرار مىآیات با توصیه پیامبر در دامان سورهبرخی  ،معدودى
ــاس  ــر اس ــین ب ــل ام ــالم   نق ــی االس ــی(طبرس ــشرى) 2/394،طبرس  و زمخ

 281 آیـه    ،عبـاس و سـدى      و بسیارى از بزرگان به نقل از ابـن         )2/171،زمخشرى(
 بـا امـر امـین       اسالم نازل شـد و     می آخرین آیه از قرآن است که بر پیامبر گرا         ،بقره

 . وحى در جایگاه فعلى خود قرار گرفت
 ».گـویى ایـن قـول اجمـاعى اسـت      « :فرمایـد مـى در این باره    زاده   عالمه حسن 

  )22/آملی،زاده  حسن(
 نتیجـه تتبـع و تحقیـق را    )85/، نکونـام  (این در حالى است که بعضى محققـان  

 ةل شـده دربـار  قـ ایـن باورنـد کـه روایـات ن      د و بـر   ندانشده مى  خالف اجماع یاد  
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 چیـنش و     و سـت بل اعتنا قا  ضعیف و غیر   ،جابجایى آیات و برخالف ترتیب نزول     
با فـرض  . طبق با ترتیب نزول استهیچ تغییر و جابجایى منترتیب موجود آیات بى   

ریزد و  میترین مبانى تئورى وحدت موضوعى فرو      یکى از اصلى   ،اثبات این فرضیه  
 آنـان در برابـر ایـن اشـکال کـه گفتـه              ون چ ؛ودرمعتبرترین دلیل آنان از دست مى     

اساس وقوع حوادث مختلف در بستر زمـانى طـوالنى نـازل             شود آیات قرآن بر    مى
: گوینـد  مـى ،شده و توقع انسجام و وحدت موضوعى از چنین متنى ناممکن اسـت         

 امـا ترتیـب نـزول بـا     ،ها نازل شـده اساس ضرورت و هنگام حادثه     گرچه آیات بر  
اسـاس محوریـت      بـر  ،ى دگرگـون شـده و آنچـه در اختیـار ماسـت            دید اله صالح

 تـدوین و  ،موضوعى خاص سامان یافته و راز تفاوت ترتیب نزول و ترتیب موجود   
 با فـرض جابجـایى   ،بنابراین .هاستاساس وحدت موضوعى سوره    ترتیب آیات بر  

 هرگـز بـه     هـا ی این تغییـرات و جابجـای      ،خالف ترتیب نزول   آیات و چینش آن بر    
هـاى مختلـف و موضـوعات     نزول قرآن را بر اسـاس حادثـه  ى نیست که بتوان دح

متعدد در ترتیب فعلى نادیده گرفت و همین ویژگى است که در سراسـر قـرآن بـه         
 .آمیـزد و تئورى وحدت موضوعى را با شک و تردید مى کندوضوح خود نمایى مى  

هاى تربیتـى قـرآن در   کتهترین ناین نکته را نیز باید توجه داشت که یکى از اساسى      
بـا فـرض جابجـایى گـسترده آیـات و      . تدریجى بودن نزول آیات آن نهفتـه اسـت        

مهرى و غفلت  این نکته نغز و پر اهمیت مورد بى،دگرگونى اساسى در ترتیب نزول
  .شودواقع مى

 
 نحراف در فهمخطر تفسیر به رأي و ا. 8

موجـب  کـه  ه عواملی است از جمل، قرآنانحراف در فهم تفسیر به رأي و خطر  
دارد تا بـه     و مفسر را بر آن می      شودمی» وحدت موضوعى  «شک و تردید در نظریه    

واقعیتِ حاکم بر اسلوب قرآن گردن نهد و تعدد و تنوع موضوعات را در بـسیاري           
 .اي غیر قطعی استوار نسازد و فهم و تفسیر را بر نظریهها نادیده نگیرداز سوره
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ا توجه به وحدت سیاق و آیات قبل و بعد آیه تبلیـغ، ایـن               گروهى از مفسران ب   
 و آن را خالى از هرگونه داللـت بـر   کتاب دانسته آیه را ناظر به ابالغ احکام به اهل  

  :نویسد امام فخر رازى در تفسیر این آیه مى. دانندیم7یمفهوم امامت عل
با 9نازل شده و حضرت رسول7روایت است که این آیه در فضل على«
من کنت مواله فعلى «: را باال برده و فرموده است7زول این آیه دست علىن

 هرکس من موالى او هستم، پس ؛...مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه
دارد و   دوست بدار هرکس که على را دوست می! خداوندا.على موالى اوست

ه روایات بسیار گونگرچه این .»ورزددشمنى مى نیز دشمن بدار هر که با على
از گزند یهودیان 9است، اما بهتر آن است که آیه را در معناى مصونیت رسول

 زیرا با توجه به چند آیه قبل و بعد که روى سخن با اهل کتاب ؛قلمداد کنیم
 ».توان آیه را بر وجهى که با سیاق ناسازگار است، تفسیر کرد است، هرگز نمى

  )12/153،فخر رازى(

ها و روایات فراوانى که به رغم شأن نزول   ... مال، والیت، تطهیر و    اک آیاتى چون 
 ،نازل شده اسـت :و نیز عصمت اهل بیت7 جانشینى علىة دربار دهدنشان مى 

 در معناى غیرحقیقى آن تفـسیر  ، به استناد وحدت سیاقاز سوى مفسران اهل تسنن  
ار در تفسیر و    شمن موجود در آیات و نیز روایات بى       ئ و از شواهد و قرا     شده است 

 .تأویل آن غفلت و یا تغافل شده است
 با وجود اعتقاد به توقیفى بودن چینش و ترتیـب آیـات در           مفسران شیعه  برخى

 ۀ جملـ ةدربـار ;عالمه طباطبایى. دهند نظریه خاصى ارائه مى    ،مورد بعضى از آیات   
  :نویسد مى)3/مائده( )...اَلْیوم یئِس الَّذینَ کَفَروا(

اى معترضه است که در وسط آیه فوق قرار گرفته است و داللت و لهاین، جم«
بیان لفظ آیه به هیچ وجه متوقف بر این جمله نیست، خواه بگوییم این جمله یک 

اى است که در میان آیه اکمال نازل شده و از همان ابتداى نزول میان این آیه
بوده و هر یک به آیه قرار گرفته است و یا بگوییم این دو آیه از هم جدا 

در این مکان قرار گرفته 9اند، اما به دستور پیامبر صورت مستقل نازل شده
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 )5/260 طباطبایى، (».است

 آیـات اکمـال،   ةبعد از تفـصیل بحـث دربـار     »  موضوعى وحدت«حامیان  برخی  
والیت و تبلیغ و ذکر آراى مفسران در تفسیر آن، حل اختالفات مفـسران در مـورد            

  :دننویس مىو دانسته » وحدت موضوعى «ۀ را مرهون پذیرش نظریت نام بردهآیا
تواند مشکل آیات مزبور   هاى ارائه شده از سوى مفسران نمى      یچ یک از پاسخ   ه«

راه حـل دیگـرى کـه    «: افزایـد سـپس مـى  ) 38 و 37 و 33/گـر،  خامـه  (».را حل کند  
 را نادیـده    آنکه ارتباط و تناسب آیـات      گوى شبهه یاد شده باشد، بى     تواند پاسخ  مى

غلتد، آن است که آیات مذکور را  بگیرد و یا به وادى اجتهادى بودن نظم آیات فرو    
در روش تفـسیرى مبتنـى بـر      . هـا بررسـى کنـیم     سوره» وحدت موضوعى «از منظر   

 ،هاى مجاور آیات و یا حتى جملهۀ هیچ ضرورتى ندارد که هم ،»وحدت موضوعى «
 باشند، بلکه اگر آنهـا بـا موضـوع و غـرض      متناسببا یکدیگر مرتبط بوده و کامالً    
 باز هم ارتباط منطقى و ارگانیک آیات حفـظ شـده و   ،اصلى سوره در ارتباط باشند   

  )37 ـ 41/همان، ( ».هیچ عملى بر خالف حکمت و بالغت صورت نگرفته است
اى کشف موضوع اصـلى، غـرض غـایى         سپس بر اساس ابزارهاى ارائه شده بر      

این سوره، مردم را به وفاى به عهـد و حفـظ انـواع    « :کنندى مائده را معرفى م  ةسور
 ».ترسـاند  اعتنـایى بـه آن مـى      شکنى و بى   کند و آنان را از پیمان     ها دعوت مى  پیمان

 )5/244، طباطبایی(
 آیات  فىهیچ تکل  بى ،دارند که با کشف غرض اصلى     و با این استدالل اذعان مى     

  داخلـى و خـارجى   ا شواهد و قراین صلى و متناسب ب   سو با غرض ا    مورد نظر، هم  
 !شودتفسیر مى
وحـدت  « پیوسته قرآن، یکى دیگر از نتایجى است که به زعم طرفـداران   ۀترجم
 ؛آید، با اثبات این نظریه به دست مى»موضوعى

رغبتى نسل جوان به درك مفاهیم و معارف قرآن یکى از دالیلى که موجب بى«
شود، این است که از قرآن کریم ارائه مى هاى نارسا و مبهمیشده است، ترجمه

اى نازیبا و گسسته از قرآن و ایجاد تشویش در ذهن ها با ترسیم چهرهترجمه
 زبان عربى به تدریج از معارف قرآن هشود خواننده ناآشنا ب باعث مى،خواننده
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 )1/377 آزارشیرازى،بى (».فاصله بگیرد

لب مترجمان و مفسران به نظم و ارتباط توجهى اغ بى،پژوه معاصربه اعتقاد قرآن
هـاى  هـا و تفـسیرها، بـه خـصوص ترجمـه     آیات موجب شـده اسـت کـه ترجمـه       

 .اللفظى قرآن گسسته شود تحت
 نیز راه حل اختالفات تفسیرى،      اى جذاب و پذیرنده   یابى به ترجمه   دست قائالنِ

. انـد ته کشف غرض اصلى هر سوره دانـس ا در گرو  اثبات عقاید و باورهاى شیعى ر     
 مفسر را در تفسیر آیـات بـه   ،غرض اصلى سورهبدان معناست که     گفتهمطلب پیش 

کند و آیـات بـا تأسـى بـه موضـوع            ظاهر پراکنده یک سوره داللت و راهنمایى مى       
 در ،شـود ها برطرف مـى سازند و ناهماهنگى مفاهیم خود را آشکار مى   ،اصلى سوره 

یابى بـه  معیار دست! کندانى را ایجاد مىحالى که همین امر ابهامات و سؤاالت فراو      
آیـات یـک سـوره دارد،        میرا در فهـم تمـا      کننده غرضى که نقش اساسى و تعیین     

 انحراف فهم و تفـسیر فـراهم      چیست؟ و آیا با خطا در تعیین موضوع اصلى، زمینه         
 آید؟نمى

 :گویددکتر بهشتى با توجه به اهمیت سؤاالت یاد شده مى
اى  یعنى به دنبال رابطه؛ود که انسان قرآن را اشتباه بفهمدشگاهى سبب مى...«

 )18/بهشتى،  (».بگردد که این رابطه وجود ندارد

 :گوید مىاز مخالفان سرسخت وحدت موضوعى) هـ1255م (نى شوکا
سخن گفتن درباره وحدت موضوعى ابداع رأیى است که خداوند آن را بر «

کنند که هایى میان آیات اشاره مىتباطآنان به ار. کتاب خود ممنوع کرده است
اند که هر جز تکلف و حیرت چیزى به همراه ندارد و به انحرافى روى آورده

 ) 1/73، شوکانی (».جویدمنطقى از آن دورى مى

نیز فرو افتادن در گرداب تفسیر به رأى        ) هـ1296م  (شیخ محمد عبداهللا غزنوى     
 :کندرا گوشزد مى
اند و آمیز و سخنى ناهنجار روى آوردهن به دانشى تکلفبدان که بیشتر مفسرا«

. اند که شنا کردن در آن آسان نیستدر برابر دریایى مواج و متالطم تسلیم شده
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. فایده استبرد و بىاند که ره به جایى نمىعمر خود را در فنى مشغول کرده
گویند که داده و از امورى سخن مى توان گفت خود را در وادى قراربلکه مى

دانیم از تفسیر به رأى  در صورتى که مى؛آوردمى سر از تفسیر به رأى در
 )14/، غزنوي (».ایمشدیداً نهى شده

پژوهان براى اثبـات ایـن       برخى از قرآن   بنابراین، به رغم اهتمام و اصرار فراوانِ      
 وحـدت  «ۀآفتى است که فرضی   نظریه، احتمال فرو غلتیدن در وادى تفسیر به رأى،          

 غـرض  ۀاختالفات فراوان در تبیین و ارائ   و   نمایدرا سست و متزلزل مى    » موضوعى
  .کنداصلى در هر سوره از سوى طرفداران، اعتقاد به بطالن این نظریه را تقویت مى

 
 هادر تعیین غرض اصلى سورهداران این نظریه طرفتشتت آراى . 9

یابى بـه  ش براى دست و کاووحدت موضوعى ۀنظریبرخى مفسران با اعتقاد به   
هـا  موضوعات اصلى هر سوره، به معرفـى هـدف اساسـى و محـور اصـلى سـوره                 

در تبیـین    هـا ت استدالل کثرت اختالف در موضوعات ارائه شده و تشتّ       . اندپرداخته
آراى  نمونـه بـراي    .نمایدثبات مى  مذکور را سخت متزلزل و بى      ۀپیوند آیات، فرضی  

 :کنیم را بیان میملک ة غرض اصلى سورة دربارمفسران
   .عالم است می بر تمات الهىربوبی غرض این سوره عمومیت و گستردگى .1

 .گیردیابى به غرض اصلى سوره چهار نکته را در نظر مىعالمه براى دست
 توجه به شرایط تاریخى و فرهنگى عصر بعثت و شرك فراگیر و در نتیجه   )الف

 . الهىۀربوبیت تامضرورت تکیه بر 
 رابطـه معنـایى آن بـا ربوبیـت           در آغاز سـوره و     »تبارك« ةکارگیرى واژ ه  ب )ب

 3.الهى

به معنـاى رحمـت فراگیـر الهـى درسـوره و ارتبـاط             » رحمان«تکرار وصف   )ج
 .معنایى این وصف با ربوبیت الهى

 )19/348، طباطبایی(.  اقتضاى سیاق)د
بدان معنا کـه   است؛خالقیت و مالکیت الهى ، بیان  غرض اصلى در این سوره   .2

فى ظالل «تفاسیرى چون  .سوره در مقام تبیین مالکیت و حاکمیت مطلق الهى است  
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ایـن رأى  » تفسیر نمونـه «و » التفسیر المنیر«، » و مقاصدهاةاهداف کل سور  «،  »القرآن
 دیـدگاه ایـن  » ایضاحات و معـانى علـى تفـسیر النـسفى     « در کتاب     و اندرا برگزیده 

  . تقویت شده است
 ذهنیت جدیدى از هـستى     ، غرض اصلى و محورى این سوره      ةدربارقطب   سید
 ۀاین تصور گـسترده از وسـعت عامـ        . ردآو  آن با خالق جهان، به وجود مى       ۀو رابط 

هـا راه   رود و به جهان آخـرت و دنیـاى آسـمان    میزمین و محدوده تنگ دنیا فراتر      
 ملـک،  ةهـاى سـور  ها و درسگیرى از نکته وى در پایان سوره و در نتیجه     .یابدمى

 :کندگونه ترسیم مى این تصور جدید از هستى را این
چون و چراى الهى را در لوح  این سوره در حقیقت، قدرت مطلق و حاکمیت بى«

 )3628ـ6/3629، سید قطب (».زند نقش می وجود آدمی

 :قطب عبارتند از ابزارهاى کشف غرض اصلى سوره، در منظر سید
 ؛ ملکةمکى بودن سور) الف
 ؛ ملکة تبارك در مطلع سورةواژ) ب

 :گوید مىاین بارهوى در 
که در ابتداى سوره ذکر شده، کثرت برکات الهى را بیان » تبارك«کلمه «

فهماند که این برکت در این مى» تبارك« در کنار واژه »ملک«ذکر ... کند و می
 )3631 /همان، (».ملک جارى است

  .سیاق آیات این سوره) ج
 .اند این سوره به توصیف ابعادى از قدرت الهى پرداختهآیات میتما

 ة غرض اصلى سور  ،قطب  همانند سید  ، الزحیلى استاد دانشگاه دمشق    هدکتر وهب 
هـا   خـود بـه تناسـب سـوره       ۀ اما براى اثبات نظری    ،ملک را بیان قدرت الهى دانسته     

 :کنداستدالل مى
سوره تحریم . کند تأکید مىـ فى الجمله مضمون سوره قبل را الملک این سوره ـ«
ـ با بیان توانایى و قدرت خداوند براى حمایت از پیامبرش در برابر  سوره قبلى ـ 

تر به  و این سوره با بیانى عام،رسدهاى احتمالى همسران به پایان مىمخالفت
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ها و زمین به مالکیت آسمان: فرمایدپردازد و مىگستردگى قدرت خداوند مى
 )29/5ـ30 الزحیلى، هوهب (».او بر هر چیز قادر و تواناستدست خداست و 

دکتر عبدالعال احمد عبدالعال، استاد تفسیر و حـدیث دانـشگاه االزهـر نیـز در                
نگاشته است، همین غـرض را بـراى سـوره برگزیـده            » نسفى«شرحى که بر تفسیر     

 )2/151عبدالعال احمد عبدالعال، . (است
 .داندیابى به مقصود خود مىا ابزارهاى راه و سیاق آیات ر»تبارك« ةوى واژ

»  و مقاصـدها  ةاهـداف کـل سـور     «دکتر شحاته، همین رأى را در تفـسیر خـود           
 )3/13، شحاته( .نمایدبرگزیده است و دالیل دکتر عبدالعال را تأیید مى

 نظـر را از    نقل ایـن   ،تفسیر نمونه نیز همین رأى را انتخاب نموده و با صراحت          
 )24/315مکارم شیرازى،  (.دارد  اعالم مى القرآنتفسیر فى ظالل

 ملک بیان مبانى توحیدى، اعم از ربوبیت و ة غرض غایى و هدف نهایى سور .3
   . استمالکیت الهى

 :گویداهللا در این باره مى حسین فضل محمد عالمه سید
هاى مکى است و براى تربیت و پرورش عقیده توحیدى سوره ملک از سوره«

ها نازل شده است تا در نهایت انسان را به خشوع وح و شعور انساندر عقل و ر
، فضل اهللا (».در برابر پروردگار و احساس عبودیت و بندگى براى او بکشاند

 ) 23/8ـ25

اسـتناد بـه آیـات       بـا . ترین دلیل خود را سیاق آیات معرفى کرده است        وى مهم 
 ، الهـى مـرتبط دانـسته       هر یک را بـه طریقـى بـه وحـدانیت           ،متعددى از این سوره   

 :گوید مى
 ها و تمامیعجایب آسمان و زمین، مرگ و حیات، حرکت پرندگان در آسمان«

خواهند این حقیقت را بیان کنند که مردم بدانند  هاى یاد شده در آیات مىنعمت
تنها خداست که به واسطه تسلط بر همه امور، آنها را از حوادث و بالیا حفظ 

 )9/همان،  (».کندمى
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 توحیـد   ، تغابن ة ملک همچون سور   ةنیز بیان شده که سور    » نظم قرآن  «در کتاب 
 اصـلى عـالم را   ۀ قدرت، آفرینش و علم که چهار پایمالکیت،  را در چهار بعد آن ـ 

 به سیاق آیات و مفهوم تبارك   ،ادعااین  براى اثبات    .کندـ تبیین مى    دهندتشکیل مى 
  )245ـ3/246بازرگان،  (.استناد شده است

 ذکر کند، قبل از آنکه دلیلى روشن براى ادعاى خود بى» البصائر« تفسیر ةنگارند
به معرفـى هـدف اصـلى سـوره         » الغرض« ملک، در بخشى با نام       ةآغاز تفسیر سور  

 :نویسدپرداخته، مى
غرض این سوره اثبات قدرت کامل و شامل الهى و عظمت نامحدود اوست، «

کران او که  و رحمت گسترده او و نیز ربوبیت بىانتهاى خداوند همچنین علم بى
شود و به فلسفه آفرینش به هاى هستى تجلى یافته، اثبات مىجلوه در تمامی

  )48/7جویبارى،  (».طور عام و به مرگ و حیات به طور خاص اشاره دارد

 :گوید مى»الفرید« تفسیر ةنگارند
محمد  (».فات کمالیه اوستاین سوره مشتمل بر تنزیه خداوند سبحان و بیان ص«

 )4/3142عبد المنعم الجمال، 

 پرورش حالت خشیت نسبت به خداوند، غرضى است که از سوى تفاسیرى             .4
  . شودبراى این سوره ارائه مى» نظم الدرر«و » من هدى القرآن«چون 

عالمه محمد تقى مدرسى، غرض سوره را پرورش احساس خـشیت پنهـانى از             
 )16/128، مدرسی(. خداوند دانسته است

 :گیرد از توضیح و تبیین چگونگى پیوند آیات با این غرض نتیجه مىپسوى 
أَجـرٌ   إِنَّ الَّـذِینَ یخْـشَونَ ربهـم بِالْغَیـبِ لَهـم مغْفِـرَةٌ و      (ۀ شریف ۀ آی شاید بتوان گفت  «
 )129ـ130/همان،  (».یابى به این غرض باشد کلید اصلى راه)13/ملک()کَبِیرٌ

با غـرض اصـلى     را   و هر بخشى     کند به سه بخش تقسیم مى     را ملک ةسوروي  
 ؛هددمیسوره ارتباط 

کنـد و از ایـن رهگـذر    عظمت و رحمت خداونـد را ترسـیم مـى        ) 1ـ5(آیات  «
 .سازدها بارور مىخشیت را در دل
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کفـر سـبب محرومیـت از    . گویداز کافران و عذاب آنها سخن مى  ) 6ـ14(آیات  
 خداونـد در  . در حالى که خشیت بازتاب معرفت و آگـاهى اسـت        ،شودمعرفت مى 

 .شودپرتوى این آیات، خطر کفر، غرور و محرومیت را یادآور مى
. کنـد  مـی یکى از عوامل مهم محرومیت از خشیت الهى را بیـان          )15ـ30(آیات  

هـاى   اندیـشه ةآفـرین، ثمـر   تکیه بر اسباب و علل مادى و غفلت از خداوندِ سـبب     
 )16/129 همان، (».ى است که در این آیات مورد توجه قرار گرفته استآلود شرك

 ة غـرض سـور   ةبا تکیه بر دالیل و شـواهدى دربـار        » نظم الدرر « تفسیر   ةنگارند
 :گویدچنین مى» ملک«

هستى  مقصود این سوره، خضوع و خشوع در برابر خدایى است که بر تمامی«
 ».سلطنت دارد

ى کند و کیفیت ارتباط هـر دسـته از آیـات را بـا          بندآنکه آیات را دسته    وى بى 
تک آیات را با غرض مـرتبط دانـسته و          غرض و هدف اصلى سوره باز گوید، تک       

 .کند میچگونگى پیوند هر آیه را با غرض اصلى تبیین 
 :نویسدگذارى سوره مىوى در تحلیل نام

صود کند مق دلیلى روشن است که اثبات می» الملک«نامیدن این سوره به «
 زیرا ملک محل خضوع براى ؛نهایى این سوره خضوع در برابر خداوند است

 )20/216بقاعى،  (».بینندکسانى است که پادشاه را مى

 ملـک، بیـان راه سـعادت و نیکبختـى     ة غرض اصلى و موضوع محورى سور   .5
   .است

موضوع اصلى و غرض محورى آن را تبیـین راه وصـول        » العرفان ةصفو«تفسیر  
 ؛دانددت و نیکبختى مىبه سعا

غرض اصلى از نزول سوره ملک این است که به جهانیان اعالم کند هر کس «
ختى و سعادت دنیا و آخرت است، باید در پى جلب رضایت و بطالب نیک

... خشنودى پروردگارى باشد که پادشاهى و ملک عالم در دست قدرت اوست
گوید و فقر و داوند سخن مىاما براى ترسیم راه نجات، از عظمت و اقتدار خ
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ها و کشد و از نعمتنیازمندى انسان را به سرچشمه هستى به تصویر مى
 ،هاها و زیبایىگوید تا با درك نعمتهایى را باز مىهاى جمال حق نکته جلوه

 و این همه زمینه شکر و سپاس را ،ها نیز به دست آیدزیبایى جلوه خالق نعمت
 حرکت و .سپردگى و پیروى از حق را مهیا نمایدفراهم سازد و موجبات سر

 اگر در .پیروى از دستورات الهى به معناى پیمودن راه سعادت و رستگارى است
این سوره از کافران و عذاب آنان سخن به میان آمده، در حقیقت سخن از 

اند و دل را به  سرنوشت کسانى است که از صراط و جاده سعادت بیرون مانده
 )593 ـ 6/595خالدى،  (.»اند و ظلمت کفر سیاه کردهها  تاریکى

ى تناسب و پیونـد   ملک را در گروةان العلماء وصول به غرض اصلى سور      سلط
هـاى متعـدد    معـالوه بـر آن وى نـا   . ـ دانسته است تحریم   قبل ـ ةاین سوره با سور

غـرض  یـابى بـه ایـن    را نیز از ابزارهـاى دسـت      » المانعه، المنجیه، المجادله  «سوره،  
 :نویسدکند و مى معرفى مى

در انتهاى سوره تحریم سخن از چهار زن است که دو تن از آنها اهل سعادت و «
اند، بنابراین سوره تحریم با   دو تن دیگر اسیر شقاوت و تباهى ورستگارى

اند و یا به خاطر فسق و  معرفى کسانى که از طریق طاعت به سعادت راه یافته
 در سوره ملک همین معنا با .رسد اند به پایان می طیدهکفر به شقاوت فرو غل

شود و راز وصول به نیکبختى را طاعت و پیروى از خالق  زبانى دیگر دنبال می
 )همان (».داندمى و مالک هستى

 . زدایى از مردم استو غفلت می ملک بیان تعالیم اسالة غرض اصلى سور.6
 :نویسدمىدر این باره » تفهیم القرآن«ابواالعلى مودودى در تفسیر 

کند و از را به صورت اختصار بیان مى این سوره از یک سو تعالیم اسالمی«
دهد که از تنگناى غفلت زدگان به شکل فورى اخطار مىسوى دیگر، به غفلت

 )6/8مودودي، ( ».بیرون آیند
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زدایى را محور و غرض نهایى این سوره وى با اتکا به دالیل و شواهدى، غفلت     
 و لیل مورد توجه این مفسر بـوده اسـت   ملک نخستین دةداند و مکّى بودن سور    مى

 :گویددر این باره مى
هاى آغازین نهضت اسالم و در مکه نازل هایى که در سالاز ویژگى سوره«

دهند و اهداف بعثت را به اختصار ارائه مى اند این است که تعلیمات اسالمیشده
آنچه پیش از همه بر آن تأکید . گیرد پذیرش قرارتا به تدریج مورد توجه و 

هاى خواب زدایى است تا مردم وادار به تفکر شوند و تا وجدانشود، غفلتمى
 )همان (».بیدار شوند

 براى هر دسته از     ، ملک ةبندى آیات سور  با تقسیم » تفهیم القرآن « تفسیر   ةنگارند
ـ       آنها عنوانى را انتخاب مى     شریح ارتبـاط آیـات بـا هـدف      کند و سپس به تبیین و ت

 ملـک را توجـه بـه عظمـت        ة اول سـور   ۀوى غرض پنج آی   . پردازداصلى سوره مى  
 دهدانگیز کفار اختصاص مى  را به تصویر عاقبت هول     6ـ  11داند و آیات      میهستى  

اى خـاص را بـراى هـر دسـته از آیـات بـاز       و به همین ترتیب تا پایان سوره نکتـه  
  )همان(گوید مى

  
  ضعف دالیل مواردى از

وعى را بـراى کـشف      هر یک از ابزارهاى مورد توجه طرفداران وحـدت موضـ          
دهیم و ضعف اسـتدالالت آن را        ملک مورد بررسى قرار مى     ةموضوع محورى سور  

  .کنیمبازگو مى
  ملکةمکى بودن سور) الف

ـ     از ابزارهایى که در کشف موضوع اص   ۀلى سـوره مـورد توجـه طرفـداران نظری
 مفـسرانى چـون سـید   .  ملک اسـت  ةار گرفته، مکى بودن سور    موضوعى قر وحدت  

من وحـى القـرآن،      (اهللا حسین فضل  محمد سید ،)6/3628فى ظالل القرآن،     (قطب
 ۀبندى به نظری  یبا اعتقاد و پا   ... و )6/8تفهیم القرآن،   ( ابواالعلى مودودى    ،)23/8ـ25
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 ملـک  ةا از سـور  با این باور رهاى مکى، هر یک غرضى مرتبط  سورهةمشهور دربار 
 .دهندارائه مى

ى هاى مکـ جویى، تبین و تصحیح باورها و اصول اعتقادى در سوره         با فرض پى  
 از ؛شـود هاى مکى معرفى مـى هاى اصلى سورهژگىیکه به عقیده اکثر مفسران، از و     

آنجا که موضوعات و مباحث مـرتبط بـا اصـول عقایـد متعـدد و گـسترده اسـت،                     
 و در واقـع  ن سوره غرض خاص آن را نیـز معـین کـرد   توان با فرض مکى بود  نمى

 زیـرا مکـى بـودن       ؛ثبات غرض اصلى آن، اعم از مدعاست       براى ا  مکى بودن سوره  
کند، اما کدام یک از مباحث  میسوره در نهایت، اعتقادى بودن موضوع آن را اثبات       

 موضـوع اصـلى سـوره، توحیـد، معـاد،       ؛عقیدتى در سوره مورد بررسى قرار گرفته      
 مالکیـت،   ؛ابعاد توحید محـور اساسـى سـوره اسـت         است؟ کدام یک از     ... وت و نب

یک از موارد یاد شده مستلزم مکى بودن سوره نخواهـد           هیچ ؟...خالقیت، ربوبیت و  
 .بود

 تا مفسران نـام بـرده    موجب شده،نارسایى دلیل یاد شده در تعیین غرض اصلى  
ودن مطالب آن، در تعیین غرض عقیدتى ب  ملک وةبه رغم اعتقاد به مکى بودن سور
 .اصلى دچار اختالف رأى شوند

هاى ارائه شده قابل انطباق با دیگـرى نیـست و از       یک از غرض  از یک سو هیچ   
 !سوى دیگر هیچ میزان و معیار قطعى براى ترجیح هر یک بر دیگرى وجود ندارد

را هـا  هاى کشف مکى و یـا مـدنى بـودن سـوره    پژوهان، یکى از راهبرخى قرآن 
 در مواردى که مکـى     دارنداذعان مى  دانند و هاى محتوایى سوره مى   توجه به ویژگى  

 در صورتى ،کنیماى نامعلوم است، مفاهیم آیات را بررسى مىو یا مدنى بودن سوره    
دهد کرد، این ویژگى نشان مىل اعتقادى و بازسازى آن را بیان مى ئکه آیات آن مسا   

 .که سوره، مکى است
یابى به غرض اصلى نـاممکن      ضى تکیه بر مکى بودن سوره براى راه       با چنین فر  

  . فهم محتواى سوره است زیرا مکى بودن سوره نیز در گرو؛است
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 آیات آغازین سوره) ب
ها، از ابزارهاى مورد توجه برخى از مفسران براى وصول به           آیات آغازین سوره  

 :ویدگدر این باره مى عالمه طباطبایى. غرض اصلى سوره است
از آنجا که غرض سوره بیان عمومیت ربوبیت الهى است، خداوند در این سوره «

 چون این کلمه به معناى کثرت صدور ،آغاز کرده است» تبارك«کالم را با 
 )19/364، طباطبایی (».برکات از ناحیه خداوند است

، دکتر عبدالعال احمد عبدالعال اولین دلیل خود را براى اثبات غرض مورد نظر
 اما با استناد به این واژه، غرض سوره را مالکیت و ؛ دانسته است»تبارك«لفظ 

گوید، متفاوت  داند، کیفیت استدالل نیز با آنچه عالمه مى میحاکمیت مطلق الهى 
همین عنوان را با استناد به اولین  دکتر شحاته) 2/5، عبدالعال احمد عبدالعال(. است

 غرض اصلى سوره)1/ملک() الْملْک وهو علَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیرتَبارك الَّذِي بِیدِهِ(آیه
  :گویدکند و در این باره مى معرفى مى

ها و حرکات آشکار و پنهان از حقیقت مالکیت و قدرت است که همه نعمت«
   )3/13، شحاته( »...گیردموجودات سرچشمه مى

 ةشـود و دربـار  یادآور مـى هاى موجود در سوره را      و در ادامه هر یک از نعمت      
  : نویسد هاى نام برده در سوره مىنعمت

حقایق و  بنابراین همه. همگى از تجلیات قدرت و مالکیت خداوند است«
هاى موجود در این سوره، هر یک به نحوى از نورافشانى مطلع زیبا و واقعیت

  )همان (».شودجامع سوره استمداد مى

 کـه در ابتـداى   »تبـارك « ملک به ویژه لفظ ةرتکیه بر مطلع سوقطب نیز با    سید
که  می الها؛داندیابى به غرض سوره را ناشى از الهام مى   آیه آمده است، توفیق دست    

 و آیـه    ،از جانب خداوند، توسط این آیه و این کلمه برجان او سایه افکنـده اسـت               
  :گویدباره مى  و در ایننامد مى»مطلع الجامع الموحى«مذکور را 

تبارك که در ابتداى سوره ذکر شده است، کثرت برکات الهى و ازدیاد کلمه «
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فهماند که و ذکر ملک در این سوره و در کنار تبارك مى... کندآن را بیان مى
 )16/128، سید قطب (».این برکت در این ملک جارى است

ه را تبیین توحید    تبارك، غرض سور   ة با استمداد از واژ    »ظم قرآن ن«مؤلف کتاب   
 :نویسدمى قدرت، آفرینندگى و علم دانسته و مالکیت،  چهار زمینهدر

شود و کثرت صدور برکات را از جانب  سوره ملک با تبارك آغاز می«
بنابراین هدف این سوره بیان معانى توحیدى در . دهد پروردگار نشان می

 )3/245بازرگان،  (».باشدهاى متنوع ربوبیت و رحمانیت مى زمینه

  ملـک، اختالفـات کـامالً   ةى یاد شده در تعیین غـرض اصـلى سـور      ادر بیان آر  
 هاى نامبرده، ابزار وصول به غـرض مـورد       دیدگاه میمشهود است، در حالى که تما     

  .اند قرار داده»تبارك«نظر خود را مطلع سوره و به ویژه، واژه 
 سیاق آیات) ج

اصلى سوره یابى به موضوع و غرض سیاق آیات دلیل دیگرى است که براى راه     
 ملـک، خـشوع و   ةبرخى با اسـتناد بـه سـیاق آیـات سـور     . ملک معرفى شده است 

 .اندخضوع در برابر خداوند را محور اصلى سوره دانسته
این باور اسـت     تقى مدرسى با تقسیم آیات به سه بخش عمده، بر          عالمه محمد 

ـ هاى یاد شده با غرض اصلى یعنى خشیت و خـضوع در بر        که هر یک از بخش     ر اب
هاى آنکه آیات را به بخش بى» نظم الدرر« تفسیر ةنگارند. عظمت الهى مرتبط است

 .زندمستقلى تقسیم کند، هر یک از آیات را با غرض اصلى پیوند مى
 الهـى  يهـا  بـه شـمارش نعمـت   بر سـیاق آیـات کـه   برخى مفسران نیز با تکیه      

. انـد لهـى دانـسته  پرداخته، محور و غرض اصلى سوره را تبیین خالقیت و مالکیت ا       
سـید قطـب،     (،)اهـداف کـل سـورة و مقاصـدها        ( ظالل القرآن، تفاسیرى چون فى    

مکــارم  (و تفــسیر نمونـه  )29/5ــ 30وهبـه الزحیلــی،   (التفـسیرالمنیر ) 6/31-3629
در حالى که عالمه طباطبایى، برداشت     . اند همین رأى را برگزیده    )24/312شیرازى،  

 ، ملکةاین باور است که غرض اصلى سور  بر  وى .مذکور را ناصحیح دانسته است    
 ملک و ة سورشده در هاى بازگو نعمتۀعالمه، رابط . الهى استۀتبیین ربوبیت عام 
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هاى در این سوره بسیارى از نعمت     «: دهدگونه توضیح مى   این  الهى را  ۀربوبیت عام 
ى هـا اسـتدالل    الهى از خلقت و تدبیر نام برده شده است و در حقیقت ایـن نعمـت               

 )19/348طباطبایی، (» .است بر ربوبیت الهى
 ایـن واقعیـت را بیـان    ا تکیه بر سیاق سوره، بـه روشـنى       یاد شده ب   يتشتت آرا 

گشاى مقـصود اصـلى سـوره باشـد و در پرتـوى       تواند راه  سیاق هم نمى   کند که  مى
  .توان به رأیى واحد در تعیین غرض اصلى سوره راه یافتسیاق هم نمى

  پیشینسورةها با ک از سورهارتباط هر ی) د
 ة ملـک بـا آیـات پایـانى سـور      ةران با الهام از تناسب مضمون سـور       مفس برخى

یلى بر این باور اسـت کـه   ح الزۀهبو دکتر .نمایند تحریم، غرض اصلى را معرفى مى 
 ةاست، سـور 9 تحریم در جهت بیان میزان قدرت خدا در حمایت از پیامبر      ةسور

-30وهبـه زحیلـی،     (.گویدمى  الهى و اثبات آن سخن     ملک نیز به تفصیل از قدرت     
29/5( 

 ةیابى به غرض سـور     نیز همین تناسب را سرّ راه      »العرفان ةصفو«صاحب تفسیر   
. کنـد  موضوعى متفاوت را معرفـى مـى  ،ملک دانسته است، اما با اتکا به همین ابزار      

 غـرض  داند و کشف اینبختى مىلى سوره را بیان راه سعادت و نیک      وى غرض اص  
وى .  تحریم دانـسته اسـت     ةآیات پایانى سور   را در گروى تناسب مضمون سوره با      

  :گویدگونه باز مى تناسب را این
زن سخن گفته است، سوره  انتهاى سوره تحریم از شقاوت و سعادت چهار«

اند و یا به خاطر تحریم با معرفى کسانى که از طریق طاعت به سعادت رسیده
اند، به پایان غلطیده  از خداوند به شقاوت و تباهى فروگرداندن اعراض و روى

 با این بیان که سعادت و ،گوید سوره ملک نیز همین معنا را باز مى.رسد مى
شقاوت انسان مرهون رضایت خداوندى است که سلطنت و پادشاهى هستى در 

 )6/593خالدى، (» .دست پرقدرت اوست

آن با نظام فعلـى مـورد اتفـاق    ى قرها گرچه توقیفى بودن چینش و ترتیب سوره 
این باورنـد   و بر اى از قرآن پژوهان ترتیب موجود را اجتهادى دانسته        عده  و نیست
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هاى بـشرى صـورت گرفتـه        اساس مالك  دید اصحاب و بر    که این چینش با صالح    
توان سرّ این ترتیـب      میها، هرگز ن  اما با فرض الهى بودن چینش فعلى سوره       ،  است

اى از  بـه همـین علـت عـده       . ها جـستجو کـرد     و پیوند مضامین سوره    را در ارتباط  
ها و نیز با اذعان و اعتقـاد بـه وحـدت            پژوهان با فرض توقیفیت ترتیب سوره      قرآن

عالوه بـر آن، ضـابطه و   . کنندها، چنین پیوند و ارتباطى را انکار مى  موضوعى سوره 
تباطى را میان سـوره توجیـه       معیار قطعى و روشنى که بتواند با تکیه بر آن چنین ار           

 کـامالً » وحدت موضوعى «ارتباطات یاد شده از سوى طرفداران       . کرد، وجود ندارد  
 براى رد و یا اثبات هر یک از اقوال یـاد شـده             ضابطه و مالك ثابت    .متفاوت است 

  .روندوجود ندارد، معیارها و دالیل بیان شده از حد ظن وگمان فراتر نمى
 هانام سوره) هـ

هـا  هاى سوره مدعى کشف غرض اصلى سـوره    اى از مفسران با تکیه بر نام       عده
  :گوید می در این باره »نظم الدرر«تفسیر . اند شده

کند مقصود از این  نامیدن این سوره به ملک دلیل روشنى است که ثابت می«
سوره خضوع براى خداوند متعال است، زیرا ملک محل خضوع است براى هر 

 )20/216بقاعى، (» .بیند  را میکسى که پادشاهى

متناسـب بـا    می ملـک را مفـاهی   ةهـاى سـور   ، نام »العرفان ةصفو« تفسیر   ةنگارند
ى هـا  حالى است که غرض سوره را تبیـین راه  داند و این در   میغرض اصلى سوره    

 .بختى دانسته استوصول به نیک
عیـین غـرض اصـلى    آنچه از سوى طرفداران نظریه وحـدت موضـوعى در ت         بر

 .توان توجیهاتى دیگر افزود ملک بیان شده، مىةورس
 يهاى آشکار در بیان غرض اصلى سوره مورد بحـث بـه رغـم ابزارهـا               تفاوت

 و بـا فـرض غیـر     و سستى معیارهاى معرفى شـده دارد     مشترك، حکایت از ضعف   
و  میتوان اسـا  میریزد و هرگز ن میها، بنیاد این ابزار نیز فرو توقیفى بودن نام سوره 

ها انتخاب شـده اسـت، مـالك فهـم     هایى را که از سوى بشر عادى براى سوره     امهن
  .مقاصد سوره دانست
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  :ها نوشتپی 
 تطبیـق آیـات بـا       ةکه بـا انگیـز    از جمله تفاسیر عصري است        علمی، تفاسیر . 1
   . همآوردي با تمدن جدید انجام گرفتو با انگیزة دنیاي غربوردهاى تجربى ادست

قول «، )41/فصلت(» عزیز«، )58/عمران آل( »کتاب«برخى، اوصافى همچون  .2
ال یأْتِیهِ الْباطِلُ (،)174/نسا()نُورا مبِینًا(،)58/عمران آل( »حکیم «،)13/طارق( »فصل
ال مِنْ خَلْفِهمِنْ بهِ ویدنِ یائِرَ لِلنَّاس(، )42/فصلت( )یص43/قصص()ب( ،)إِال ذِکْرٌ إِنْ ه و

را به عنوان شاهدى بر ضرورت نظم درونى و ارتباط ... و )69/یس()وقُرْآنٌ مبِین
قد سیوطى معت .ندا هاى قرآن آورده سوره» وحدت موضوعى«آیات و در نهایت 

 نظم شگفت و معانى تازه و ۀ زیرا آیات قرآن به واسط؛ قرآن حکیم استاست که
ر آن راهى است، طورى که تبدیل و تحریف و اختالف و تباین را د نو، محکم شده

  )187، ص 1االتقان، ج سیوطی، ( .نیست
استعماالت قرآنى نیز » ربوبیت الهى «با  » تبارك«عالوه بر ارتباط معناى لغوى       . 3

 بـار  9 »تبـارك «در قرآن کریم کلمه . دهد میبه خوبى این تناسب و ارتباط را نشان     
لهى مرتبط  مورد لفظ تبارك به طور مستقیم به ربوبیت ا3استعمال شده است که در 

 مورد باقى مانده نیز سیاق آیـات و         6 و در    78/، الرحمن 64/، غافر 54/؛ اعراف است
 ،14/مؤمنـون  ؛مالحظه آیـات قبـل و بعـد آن نـشانگر ایـن ارتبـاط معنـایى اسـت                  

، 11قرشى، تفـسیر احـسن الحـدیث، ج          سید على اکبر  . (1/ ملک ،61 و 1،10/فرقان
  )252ص 
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سازمان  ترجمه میرخلیلى، ،باطبائى و منهجه فى تفسیر المیزانالط ؛وسى، على آل .1
 .ق1405 تبلیغات اسالمى، تهران،

 .ق1405احیاء التراث العربى، بیروت،  ، دارلسان العرب ؛ابن منظور .2

 .تا احیاء التراث العربى، بیروت، بىدار  ، الغدیر؛امینى، عبد الحسین .3

 .ش1380 ،ر هستى نما، تهران چهره پیوسته قرآن، نش؛ایازى، سید محمد على .4

 .ش1372 جا،  بی نظم قرآن، پژمان،؛بازرگان، عبدالعلى .5

  البرهان فـى تفـسیر القـرآن، منـشورات مؤسـسۀ االعلمـی             ؛بحرانى، سید هاشم   .6
 .ق1419للمطبوعات، بیروت، 

تحقیـق عبـدالرزاق غالـب     ،یـات و الـسور  نظم الدرر فـى تناسـب اآل      ؛البقاعى .7
 .ق1415 ه، بیروت،المهدى، دار الکتاب العلمی

ـ   روش برداشت از قرآن، انتـشارات هـادى،        ؛سید محمد حسین  ،  بهشتى .8  جـا،   یب
 .ش1360

، تهـران،   ، دفتـر فرهنـگ اسـالمی      قرآن نـاطق  ؛  بى آزار شیرازى، عبد الکریم     .9
 .ش1376

مکتبـۀ   ،موسوعۀ کشاف اصطالحات الفنـون و العلـوم        ؛التهانوى، محمد على   .10
 .م1996، بیروت، لبنان للناشرون

مطـابع االهـرام     ،التفـسیر الفریـد للقـرآن المجیـد        ؛جمال، محمد عبد المنعم   ال .11
 .تا  قاهره، بى،التجاریۀ

 .ش1378، مرکز نشر اسراء، قم، تفسیر تسنیم ؛جوادى آملى، عبداهللا .12
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حـوزه    ، دفتر تبلیغـات اسـالمی     درس نامه علوم قرآنى    ؛جوان آراسته، حسین   .13
 .ش1379علمیه قم، قم، 

 .ق1399بۀ االسالمیه، قم، کت، المتفسیر البصائر ؛لدینالجویبارى، یعسوب ا .14

ــود   .15 ــد محم ــازى، محم ــى   ؛حج ــوعیه ف ــدة الموض ــرآن الوح ــریم الق ، الک
 .ق1390الحدیثه، قاهره،  دارالکتاب

 . م1969، دارالجیل ، بیروت، تفسیر الواضح  ؛...................................... .16

چـاپ   ،تفسیر کاشف ؛ عبد الکریمحجتى، سید محمد باقر و بى آزار شیرازى،    .17
 .1376چهارم دفتر نشر فرهنگ اسالمى،

 ،خطاب فى عدم تحریف کتاب رب االربـاب الفصل  ، حسن؛حسن زاده آملى  .18
 .ش1371 جا،  بیانتشارات قیام،، ترجمه عبدالعلى محمدى شاهرودى

جـا،    بـی  مجمع الفکر االسـالمى، ،، چاپ سوم علوم القرآن  ؛حکیم، محمد باقر   .19
 .ق1417

 النـشر و   وطباعـۀ لچاپ سوم، دار السالم ل   ،االساس فى التفسیر   ؛حوى، سعید  .20
 .م 1991  قاهره،،التوزیع

 عمـان،   دار عمـار، ،قـرآن الالبیـان فـى اعجـاز      ؛خالدى، الصالح عبد الفتـاح     .21
 .ق1413

  دوحه، نا،   بی چاپ دوم،  ،صفوة العرفان فى تفسیر القرآن     ؛محمد على ،  خالدى .22
 .م1996

، شرکت چـاپ و نـشر بـین         هاى قرآن ساختار هندسى سوره   ؛گر، محمد  خامه .23
 .ش1382 جا،  بیالملل،

 .تا جا، بی ، بی، چاپ دوم، نشرنوذهن در زبان حافظ ؛بهاء الدین خرماشاهى، .24

چـاپ پـنجم، دار الزهـراء،        ، البیان فى تفـسیر القـرآن      ؛ابوالقاسم خوئى، سید  .25
 .ق1408بیروت، 
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، دارالکتاب العربیه  چاپ نهم،  ، النبویه اعجاز القرآن و بالغته    ؛رافعى، مصطفى  .26
 .تا  بیبیروت،

 ، انتـشارات امیرکبیـر، تهـران    ،، چـاپ چهـارم    تـاریخ قـرآن    ؛رامیار، محمـود   .27
 .ش1379

 .ق1420 ، دار الکتب العلمیه، بیروت،تفسیر المنار ؛رشید رضا، محمد .28

 .ق1411 التفسیر المنیر، دارالفکر المعاصر، بیروت، ؛هبۀوالزحیلى،  .29

مان ح، تحقیق دکتر یوسف عبـدالر البرهان فى علوم القرآن  ؛  بدرالدینزرکشى،   .30
  بیـروت،  ،لى، شیخ جمال الدین الذهبى، الشیخ ابراهیم عبداهللا الکردى، دارالمعرفـۀ          ثمرع

 .ق1410

 بیـروت،   دار المعرفـۀ،  ،چـاپ دوم  ،   البرهان فى علوم القرآن     ؛ ..................... .31
 .تا بی

 .تا ، بی دارالکتب العلمیه، بیروت الکشاف،؛الزمخشرى، محمود .32

 .ش1360  قم،لت،ا، نشر عدتفسیر صحیح آیات مشکله ؛سبحانى، جعفر .33

 چاپ سوم، انتشارات کوشـش،  ، فرهنگ معارف اسالمی   ؛سجادى، سید جعفر   .34
 .ش1373جا  بی

موسـسه آموزشـى و پژوهـشى امـام      ،علوم قرآن  ؛سعیدى روشن، محمد باقر    .35
 .ش1377 ،قم خمینى،

 نـشر احـسان،  ، ترجمه دکتر مـصطفى خـرم دل   ،ى ظالل القـرآن ف ؛سید قطب  .36
  .ش1378 جا، بی

 . ق1419 بیروت، دار الشروق، ،فى ظالل القرآن ؛ ........... .37

 ، دارالفکر، بیروت،   االتقان فى علوم القرآن    ؛سیوطى، جالل الدین عبدالرحمان    .38
 . ق1416
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، ترجمـه سـید مهـدى       وم القرآن االتقان فى عل    ؛ ....................................... .39
 .ش1363حائرى قزوینى، انتشارات امیر کبیر، تهران، 

، دار احیـاء  یر المـأثور فـس الدر المنثور فـى الت     ؛.......................................  .40
 .ق1420التراث العربى، بیروت، 

 .ش1380نشر هستى نما، تهران،  ،قرآن در آئینه پژوهش ؛شاکر، محمد کاظم .41

، الهیئـۀ المـصریه العامـه    اهداف کل سورة و مقاصدها    ؛اته، عبداهللا محمود  شح .42
 .م1990  قاهره،للکتب،

ترجمه دکتر سید محمـد   ،اهداف کل سورة و مقاصدها   ؛ ............................. .43
 .ش1369  تهران،نشر فرهنگ اسالمى،، حجتى باقر

 و النـشر و     عـۀ غریب للطبا الدار  ،  ریمتفسیر القرآن الک   ؛ ............................. .44
 .تا  بیقاهره،زیع، التو

 .تا ، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، تهران، بىتفسیر نوین ؛شریعتى، محمد تقى .45

 .تا  بیبیروت،، ، دارالمعرفهفتح القدیر ؛بن على بن محمد شوکانى، محمد .46

 .ق1408یلیان، قم، عاسما ،دروس فى علوم القرآن ؛صدر، محمد باقر .47

 .تا  بیقم،، انتشارات هجرت ،روش برداشت از قرآن ؛ حایرى، علىصفایى .48

 .ق1391بغداد،  ، مطبعۀ سلمان االعطحى،موجز البیان ؛طائى، کمال الدین .49

 ۀچـاپ دوم، مؤسـس     ،القرآن المیزان فى تفسیر   ؛حسین محمدسید  طباطبایى،   .50
 .ق1393 بیروت، للمطبوعات، االعلمی

 ، مؤسـسۀ االعلمـی    تفـسیر القـرآن    مجمع البیان فى   ؛طبرسى، فضل بن حسن    .51
 .ق1415 ،بیروت للمطبوعات،

 .تا بىجا،  بی، طبع بوالق، جامع البیان  محمد بن جریر؛طبرى، .52

، دار احیاء التراث العربـى     ،التبیان فى تفسیر القرآن   بن الحسن،    طوسى، محمد  .53
 .تا ، بیبیروت
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المکتبـۀ  ،  ایضاحات و معانى علـى تفـسیر النـسفى         ؛عبدالعال، احمد عبدالعال   .54
 .ق1415 جا،  بیاالزهریه للتراث،

، دار الکتـب    االشارة واالیجاز فى بعـض انـواع المجـاز         ؛عزالدین، عبدالسالم  .55
 .ق1416بیروت،  العلمیه،

، چـاپ دوم، دار  نحو تفسیر موضـوعى سـور القـرآن الکـریم        محمد؛غزالى،   .56
 .ق1413 الشروق، قاهره،

، ترجمـه علـى اصـغر       لقرآن کریم نحو تفسیر موضوعى سور ا      ؛ ................. .57
 .ش1377تهران، محمدى، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، 

 .تا  بى، قمنا، بی، )تفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب  ؛فخر رازى .58

 بیـروت، ،  ، دار احیاء التـراث العربـى      )تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب    ؛ ............. .59
 .تا بی

 بیـروت،  دارالزهرا، سوم،چاپ   ،من وحى القرآن   ؛فضل اهللا، سید محمد حسین     .60
 .تا بی

 ، جهـاد دانـشگاهى، تهـران،   پژوهـشى در نظـم قـرآن    ؛فقهى زاده، عبدالهادى   .61
 .ش1374

 .ترجمه قرآن کریم ؛محمد مهدى فوالدوند، .62

 .تا  بیتهران،، ، بنیاد بعثتحدیثل احسن ا؛قرشى، سید على اکبر .63

 ت،وبیر له،چاپ دوازدهم، مؤسسه الرسا ،مباحث فى علوم القرآن ؛قطان، مناع  .64
 .ق1403

 .تا بى بیروت، ، دار احیاء التراث العربى،معجم المؤلفین ؛ عمر رضا،کحاله .65

 دار ،، تصحیح و تحقیق على اکبر غفارى  اصول کافى  ؛بن یعقوب  کلینى، محمد  .66
  .تا جا، بی  بیالکتب االسالمیه،
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، مطبعـۀ المـصحف   اپ سوم ، چ التفسیر الوسیط للقرآن کریم    ؛لجنۀ من العلماء   .67
 .ق1413جا،  ، بیشریفال

 .ق1406 جا،  بی، دار الهدى،من هدى القرآن ؛مدرسى، سید محمد تقى .68

 .تا جا، بی  بی نا، ، بیکما تنظمه سورة النساء  المجتمع االسالمی؛مدنى، محمد .69

 .تا  بی قم،،، مؤسسه امام خمینىمعارف قرآن ؛مصباح، محمدتقى .70

 .ق1410جا،  بیالقلم،، دار مباحث فى التفسیر الموضوعى ؛مصطفى، مسلم .71

بیـروت،   چاپ سوم، دارالعلم للمالئـین،     ،التفسیر الکاشف  ؛مغنیه، محمد جواد   .72
 .م1980

، چاپ دوازدهـم، دار الکتـب االسـالمیه،         تفسیر نمونه  ؛مکارم شیرازى، ناصر   .73
 .ش1373تهران، 

چـاپ دوم، مکتبـۀ      تعلیقه سید مـصطفى حـسینى دشـتى،        ،حاشیه ؛عبداهللا مال .74
  .تا جا، بی ، بیز آبادىالمفید و الفیرو

 .ق1329 بغداد،نا،  بی، تطور دارسات اعجاز القرآن ؛عمر مالحویش، .75

 ،الهـور  ، دار العروبـه للـدعوة االسـالمیه،       تفهیم القـرآن   ؛ابواالعلى مودودى، .76
 .م1989

، )زبان قرآن گفتارى یـا نوشـتارى      (هاى علوم انسانى     پژوهش ؛نکونام، جعفر  .77
 .79 بهار، سال اول،اه قمگفصلنامه دانش

 .ش1380 نشر هستى نما، قم، ،درآمدى بر تاریخ گذارى قرآن  ؛................ .78

  .ش1375، انتشارات بصائر، اصفهان، چهره زیباى قرآن ؛همامى، عباس .79
  


