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چکیده

قرآن کریم از اجزائی تشکیل شده است که هر یک ،کارکرد خاص خود
را دارند .یکی از این اجزاء مهم ،سوره میباشد که هـر یـک بـا سـاخوار و
شاکله ی خاص خود ،شخصـیت و هـویوی ویـژه دارد .ممهـوم سـاخت بـه
معنای شبکه ای است که عناصرآن در ارتباط موقابـل بـا یکـدیگر اسـت و
ممهوم ساخوار سوره ناظر به تبیین نظم و ارتباط آیات ،انسجام اجزاء و نیـز
ارتباطی است که بین همه این اجزاء با کلیت سوره ایجـاد مـیشـود .نگـاه
ساخوارگرا یانه به قرآن پیشینه در صدر اسالم دارد و در خود کالم الهـی و
روایات اهل بیت (ع) با ارائه گونههای موعدد روایی قابل رهگیـری اسـت.
این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که ممهـوم اولیـه سـاخوار در
بیان قرآن و کاربرد آن در روایات اهل بیت(ع) چگونه است؟ از مهمترین
مصادیق توجّه به این ارتباطات در کالم اهل بیت(ع) می توان به سـرآااز
khoshmanesh@ut.ac.ir
 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
f.alian@ut.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
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و پایان سوره ،تبیین ممردات با نظر به کلیت سوره ،ارتباط آیات مجـاور و
ایر مجاور ،تمسیر سیاقی آیات و تقسیمبنـدی سـاخوار سـوره در احادیـث
اشاره کرد .این موضوع ریشه در تمسیر قرآن بـه قـرآن دارد و هـد ایـن
نوشوار بررسی این موضوع در سخن قرآن و حدیث است.
واژه های کلیدی :ساخوارسوره ،ارتبـاط آیـات ،اتسـاق ،قـرآن کـریم،
روایات اهل بیت(ع).

مقدمه
آیــات قــرآن کــریم سرشــار از گنجینــههــای ســزاوار نگریســون و اندیشــیدن اســت
(کلینی ،7353،ج ،3ص .)176یکی از ویژگـیهـای قـرآن سـخنگویآ آن اسـت بعضـآ از
آیات ،یکدیگر را توضیح داده و بر یکدیگر گواهآ مآدهند و دربارهی تمامآ عرصههـا
وجود انسان و جامعه ،سخنی جدید و گمونآ دارند و از آنجـا کـه پرسـشهـا و نیازهـا
بشر هیچگاه به پایان نمیرسد سخن گمون قرآن نیز به آخر نمیرسد (صبحیصـالح،7352 ،
ص.)735
شناخت ساخوارسوره که از رشوههای نوین در حوزه تحقیقات قرآنی محسوب مـیشـود
ابودا مرتبط به مبحث تعیین جایگاه آیات در سوره هـا در زمـان پیـامبراکرم(ص) اسـت کـه
مواضع تمام آیات بدون توجه به مکان و زمان نزول آن در سورهای معـین و در بـین آیـاتی
خاص توسط ایشان تعیین میشد (طبرسی ،7313 ،ج ،2ص .)3ازسوی دیگر به علـم تناسـ
میرسد که از بایسوههای ساخوارمندی بهشمار میرود .هرچند بنا بر گـزارش سـیوطی ،ایـن
علم نخسوین بارتوسط ابوبکر نیشابوری مطرح شد (سیوطی،7357،ج ،5ص )571اما پیشتـر
از آن در روایات اهل بیت (ع) توجه به این مهم دیده میشود.
همچنین از سوی محققانی همچون جرجانی تحت عنوان نظم و در نظـر ممسـرانی چـون
طبرسی در مجمعالبیان ،فخر رازی در مماتیحالغی  ،زرکشی در البرهان فـی علـومالقـرآن و
سیوطی در االتقان و معورکاالقران با عنوان تناس

و ارتباط آیات مورد توجه قـرار گرفوـه

است .در دوره معاصر در برخی از تماسـیر ماننـد االسـا فـی الومسـیر ،المیـزان ،فـی ظـالل
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القرآن ،تمسیر کاشف ،من هدی القرآن و پرتوی از قرآن توجه به ساخوار سورهها با مباحثی
همچون «وحدت موضوعی یا موضوع محوری سوره» و نیـز «کشـف اـرس سـوره» همـراه
بوده است ،اما خاسوگاه اصلی توجه به ساخوارمندی و پیوند اجزاء قرآن ،در دو مرجـع مهـم
دینی ما ،قرآن و روایات اهلبیت(ع) قابل کشف و تبیین است و از ایـن منظـر ایـن تحقیـق
در آثار پژوهشی با رویکرد قرآنیـ روایی پیشینه چندانی ندارد.
تمام سورههای قرآن دارای یک موضوع و هویت خاصی هسوند که از زاویـهای خـاص
به نیازهای انسان مینگرند و سراسر هرسوره دربارهی آن موضوع و مسائل پیرامـونی سـخن
میگوید (خوش منش ،7339 ،ص .)597قرآن همه آیات خـود را منسـجم و دارای نظمـی
واحد توصیف میکند که در بیان حقایق و حکمتها و هدایت به سو حـق اسـلوبآ مـوقن
و بــیماننــد داشــوه و موشــابه و نظیــر یکــدیگر هســوند (طباطبــایی ،7339 ،ج ،3ص )57و بــه
فرمودهی پیامبراکرم (ص) هر یک از آیـات قـرآن کـریم ،شـاهد و تصـدیق کننـده آیـات
دیگر است (سیوطی ،7393 ،ج ،5ص.)6
از سویی دیگر سیرهی عملی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به عنـوان ممسـران واقعـی ایـن
کواب آسمانی دربارهی اصحابشان رهیافوی در نگرش روشمند بـرای درک ممـاهیم قـرآن
بوده است به گونـه ای کـه هـد

ایـن بزرگـواران در کنـار آمـوخون المـاک قـرآن کـریم،

آموزش شیوهی تدبر در آیات قرآن بود و به هنگام پاسخگویی به پرسـشهـای قرآنـی ،بـه
جای گسوردن انواع بحثهایی که مشکل پرسشگر را دو چندان میسازد بـه تبیـین روابـط
آیهها و تمهیم مماد آنها به کمک یکدیگر میپرداخوند (خوش منش ،7339 ،ص.)33
بنابراین رویکرد روششناخوی روایات اهلبیت (ع) در اسونباط و کشـف ممـاهیم آیـات
در ساخوار و ساخوارشناسی که به فهم آیات قرآن منجر شـود ،مـیتوانـد بسـیار کـاربردی و
کارگشا باشد .در بسیاری از روایات که براسا

تعامل و گموگـوی میـان آیـات ،بـه تمسـیر

قرآن پرداخوه است ،گرچه نامی از ساخوار یا نظم آیات سوره در آنها نیامده اسـت ،امـا بـا
دقت نظر در آنها میتوان به نکاتی جدید دست یافت که تاکنون مورد واکـاوی و تحلیـل
جدی قرار نگرفوه است.
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ایــن بررســآ و اســوقراء در روش تمســیر معصــومان ،مــیتوانــد در روشمنــد ســاخون
شــناخت ســاخوار ســورههــا ممیــد و کارآمــد باشــد کارکردهــا و نوــایه ارزنــد توجــه بــه
ساخوارمندی سوره ها و ارتباط آیات در تمسیر قـرآن کـه ضـرورت ایـن پـزوهش را اثبـات
میکند عبارتند از :ترسیم ابعاد اعجاز قرآن ،کشف روابط میان اجزا تشکیلدهنده سـوره،
شناخت اسلوبها بیانآ و ساخواری گوناگون در قرآن ،رفع شبهه گسیخوگآ و بـآنظمـآ
آیات قرآن (خامهگـر ،7361،ص ،)33-53سـهولت یـادگیری مضـامین سـوره و بـه دسـت
آوردن چارچوب کلی سوره (لسانی فشارکی و مرادی زنجانی ،7333 ،ص ،)733کمک به
برخی اخوالفات تمسیری و شـناخت بهوـر اسـباب النـزول صـحیح .در ایـن پـژوهش پـز از
ارائه ی تعریف اتساق و انسـجام از نگـاه قـرآن ،نمونـههـایی از روایـات رکـر مـیشـود کـه
میتوانند نمایانگر توجه به بخشی از ساخوار سورهها باشند.
 .1مفهوم ساختار از دیدگاه قرآن کریم
در قرآن کریم ساخوار با معنی مصطلح آن یعنی مجموعهای که اجزای موسـق ،منسـجم
و مرتبط با یکدیگر داشوه باشد ،بـه کارنرفوـه اسـت .ایـن واره برگرفوـه از «سـاخت» معـادل
«بنی» به معنای ساخومانی است که اجزاء آن بـا یکـدیگر ترکیـ شـدهانـد« :و هو ِناوٌ ا شَئو
ِنضو ب ِ ن
ضوه إنىل ِ و » (ابــنفــار  ،7393 ،ج ،7ص .)395از جملــه مشــوقات آن وارهی «ِانیَّو »
است که به بیتاهلل الحرام یعنی :کعبه ،تعبیـر شـده اسـت (فراهیـدی،7393 ،ج ،6ص )365و
معادل ساخوار در زبان عربی واره «شَبنایوه» مصدر نوعی است که بر هیئوی داللت مینماید کـه

تمام سـازههـا و عناصـر درونـیاش ،مطـابق بـا آن شـکل بگیـرد (ابـنمنظـور ،7373 ،ج،73
ص.)33
این واره ،دراصطالح علم «زبانشناسی» به معنای شبکهای از روابط همنشینی و جانشـینی
است که عناصرآن در ارتباط موقابل با یکدیگر است و شامل هر نظامی شده و مخوص زبـان
نیست (صموی ،7369،ص .)57از این رو روابـط عناصـر تشـکیلدهنـده یـک نظـام ،تحـت
اصول و قوانین خاص ،سب

انسجام و یکپارچگی آن میشوند (همان ،ص .)761به عبـارتی

دیگر ساخوار ،پیوندی یکپارچه و منسجم میان همه عناصر هنـری اسـت کـه نویسـنده بـا بـه
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کاربردن شگردهای ادبی و هنری ،آن را بـه شـکل هنرمندانـه پدیـد مـیآورد .آن گـاه ایـن
عناصر و اجزاء عالوه بر ارتباط موقابل با یکدیگر در ارتباط با کلیـت سـاخوی بزرگوـر قـرار
میگیرند .بر پایه همین قوانین و اصول است که ساخت به منزله کلیت و نظام معنا میشود و
قابل تعریف است (علوی مقدم،7311 ،ص.)761
از این رو ساخوار سوره نیز ناظر به توصیف و تبیین نظم و ارتباط آیات ،انسـجام اجـزاء،
شکل سوره و نیز ارتباطاتی است که با کلیت سـوره ایجـاد مـیکننـد تـا تصـویری پیوسـوه،
هماهنگ و زیبا همراه با مماهیم ارزشمند از سوره ارائـه دهنـد .در قـرآن کـریم ایـن معنـای
اصطالحی به صراحت به کارنرفوه است .اما مشوقات و تعابیر خاصی که نزدیـک بـه ممهـوم
ساخوار است همچون ساخومان ،نظم و ارتباط ،انسجام اجـزاء در آیـات وجـود دارد کـه در
این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-1ساختار به معنای ساختمان
به طور کلی اصل معنای ساخوار ریشه در «معماری» دارد و به معنای «چارچوب یک بنـا
یا ساخومان» است که «مناسبت درونی عناصر یا اجزاء آن» مشـخص شـده اسـت (احمـدی،
 ،7369ص .)31مشوقات این ممهوم در قرآن در مجموع  55بار به کار رفوـهانـد .سـادهتـرین
نوع آن واره «ِناوٌ » است که برای اسم چیزی کـه سـاخوه مـیشـود بـه کـار مـیرود (رااـ

شَسوٌَ ِناوٌ )
اصمهانی ،7313 ،ص )731و در قر آن تنهـا بـرای آسـمان بـه کـار رفوـه اسـت (و َّ
(بقره 55:و اافر.)13:

شَسوٌَ ن و
دربارهی کیمیت خلقت آسمان ها به دست قدرت الهی در قرآن آمده است( :و َّ
شَسوٌَ ِوانیاٌهوٌ ِنيدنو ) (راریات )31:و ساخومانی کـه در نهایـت قـوت و
مٌ ِاٌهٌ) (شمز( ،)2:و َّ

شَس ووٌَ ب ِاٌه ووٌ)
اســـوحکام اســـت (و ِوانیا ووٌ وو و ن بَ ن ً و نوب ٌ ن و ش ش) (نبـــ ( ،)75:أ أن ووْب ن أ و ق ً نأم ووٌ أنء َّ
(راریات )51:و توسط سوارگان تزیین شده و کوچکورین شکا و رخنهای در آنها نیسـت
شَسٌَ ن وو ن و به ن كنیف ِوانیاٌهٌ و زدوَّاٌَّهٌ و مٌ َلٌ نم نن وبوبروج) (ق.)1:
(أ ووأ ن دوناظببروش إنىل َّ
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همه این آیات هر گونه ناهماهنگی ،سسوی ،تناقض ،اعوجاج و عدم تناس
آسمان را نمی میکند و همـهی امـور در آفـرینش آسـمانهـا موناسـ

در آفـرینش

و در کمـال اتقـان و

احکام و اتساق و انوظام هسوند (کاشانی ،7327 ،ج ،3ص.)327
واره «منبانیَّ » نیز از همین ریشه است و یک بار در قرآن برای قصرهای بهشوی به کار رفوـه
است .سخن از منازلی که بخش فوقانی آنها بـه صـورت چندطبقـه بـر روی یکـدیگر قـرار
گرفوه و از زیر آنها نهرها جاری اسـت (َلوب ن ُبور ا نم نون وو ن نهوٌ ُبور ا منبانیَّو ا نرورن نم نون نهْنهوٌ نشر ن وٌ )
(الزمر.)59 :
«ِوبنایوٌ » وارها ممـرد اســت و جمــع نـدارد و از دیگــر مشــوقات ایـن کلمــات بــه شــمار
میرود .بنیان در آیات (ومٌَب ش شِنواب ش عأ نوی نه ن ِوبنایٌنوٌ) (کهف  )57:و آیـه ( وٌَب ش شِنوابو ش َوهب ِوبنایٌنوٌ وويَن بم ُب ني

شْلحی ن ) (صافات )31:حکایت از دو واقعه تاریخی دارد که قرآن به صراحت به آنهـا اشـاره
ن
کرده است .یکی دربارهی پیشنهاد ساخت بنایی برای تکریم و زنده نگهداشـون نـام بنـدگان

الهی است و دیگـری دسـوور بـرای فـراهم سـاخون بنـایی آتشـین از سـوی فـردی مومـرد و
سرکش برای سوزاندن پیامبری الهی است.
صو ا ) (صف )3:خداوند سخن از اسوحکام و اتصـال
َّه ن ِوبنایوٌ ا م نر ب
عالوه بر این در آده (كينو ب
اجزاء یک بنا به میان می آورد که بدون هیچ خللی باشد .ایـن تمثیـل بیـان زیبـایی از فرمـان
خدا دربارهی مسلمانان حاضر در معرکه جهاد است که باید مانند دیواری محکم ،بـآرخنـه
و بدون سسوی در مقابـل کمـار بایسـوند و مومـرق و پراکنـده نشـوند (کاشـانی ،7327 ،ج،3
ص.)519
عبارت (ِوبنایٌنهب عأى فٌ بجبر هٌ وٌ ن ٌ ) (توبه )793:کـه خداونـد بـرای پـوب و بـیارزش
جلوهدادن مسـجد سـاخوه شـده از سـوی منافقـان ،آن را بـه قـرار گـرفون سـاخومانی در لبـه
ویرانشوندهی جوی آب ـکه هر لحظه نزدیک به نابودی استـ تشبیه میکند .ایـن اسـوعاره
تخییلی ،اهمیّت نیت و درون افراد را به نقش پایهها و ارکان یک ساخوار و سـاخومان تشـبیه
میکند (طباطبایی ،7339،ج ،3ص .)337
آیه (ويتى شَأَّه ِونایٌنوه نمن شَنم ن
ف نم نون و و ن ن نه ) (نحل )51:نیز معنایی قریـ
شع ن وخَّر عأنی نه ب َّ
شَسو نم ب
بب بن
به همین مضمون را دارد وسخن از ویران شدن ساخومان توطئهها مسوکبران است.
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 .2-1ساختار به مفهوم اِحکام
قرآن خود را کوابآ می نامد که آیات آن از نظر لمظ و محووا ،موقن و مسوحکم اسـت و
گونـاگون تمصـیل داده

از جان خدا حکیم به سورهها ،آیهها ،احکام ،اخـالق و معـار
شده است (كنٌْب أ ن
ت نم نن َ ب ن حَی ًبي) (هـود .)7 :در ایـن آیـه مـراد از
ت آدٌتبهب بُثَّ وب ب
صأ ن
بحََ ن
ا ن
احکام ،اتقان و اثبات و ممهومی در مقابل سسوآ و زوال اسـت .سـید قطـ «قویـ البنـاء» را
وصمی برای ساخوار آیات و سورهها به کاربرده است و مراد از آن نظم و اتصالی اسـت کـه
هــیچ اخــوال

و تناقضــی در تمــام بخــشهــای آن دیــده نمــیشــود (قط ـ  ،7352 ،ج،3

ص .)7627عالمه طباطبایی نیز در طلیع تمسیر این آیه« ،إحکٌء» را به معنـای پیونـد ممهـومی
اجزاء مخولف قرآن و وحدت آنها با یکدیگر ،تمسیر کرده اسـت (طباطبـایی ،7339 ،ج،79
ص.)731
عبارت «إحکام آیات» تعبیری منحصربهفرد است که به کمک آیهای دیگـر آن را بهوـر
وُ شَأَّوهب موٌ دوبنأ نموا شَئ نَّویٌُ ب بُثَّ بنك نَو ب شَأَّوهب آدٌتن نوه و شَأَّوهب عأنوی ا ح نَوی ا)( .حـه:
میتـوان درک کـرد (وویناس ب
« )25خدا القاء و عمل شیطان را نسخ و زائل مآکند سپز آیات خـود را محکـم مـیکنـد»
در این جا همان معنی مصون ماندن و جلـوگیری از ورود باطـل و فسـاد بیشـور مـورد توجـه
قرار میگیرد ،به همین دلیل هیچگونه تضاد و اخوالفی در میان آیات قرآن دیـده نمـآشـود
(قرشی ،7312 ،ج ،3ص.)331
از سوی دیگر مقابلها در این آیه بین إحکام آیات قرآن و تمصیل آن وجـود دارد کـه
می توان از معنای کلمه تمصیل به معنا احکمـت دسـت یافـت .تمصـیل ،ایجـاد فصـل بـین
اجزا چیز است که موصل به هم بودهاند و به معنا جدا جدا کردن امور است که قبل
از آن در هم فرو رفوه است (طباطبایی ،7317 ،ج ،79ص .)731نزدیک به این تعبیـر دربـاره
خلقت آسمانها نیز آمده است که به دور از اخوال

و تناقض توصـیف شـدهانـد (طوسـی،

ج ،79ص.)23
َّ ن
ن
ن
ن ن
وٌوت) (ملـک )3:و واره طبـاق
آیه (شَذن ًأق ًنبع َسٌوشت طبٌ ٌ مٌ ترى ي ً نأق شَ َّور نم نن م نون تف ب
در این آیه می تواند داللت بر این داشوه باشـد کـه طبقـات آسـمانهـا در اتقـان و احکـام و
اتساق و انوظام شبیه همدیگر هسوند(طبرسی ،7315 ،ج ،79ص.)363
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بدین صورت بار دیگر شباهت آفرینش آسـمانهـا بـا قـرآن در إحکـام و اتقـان و نبـود
اخوال

و تناقض ت یید میشود و بنا محکم و اسووار قرآن ،در تطابق با نظام ابد جهـان،

ثابت و مصون از ورود خلل و فساد و باطل است.
 .3-1ساختار به مفهوم انسجام و اتساق
یکی از ویژگیهای مهم ساخوار ،انسجام است و سـورههـای قـرآن هریـک بـا ترکیـ ،
ترتی

نظام مند و تناس

میان اجزاء و مؤلمههایشان ،بر پایـهی اصـولی سـازمان یافوـه ،مونـی

منظم و منسجم تشکیل دادهاند .اما اصل واره انسـجام بـه عنـوان یکـی از عناصـر مهـم نظـام
ساخواری در قرآن وجود ندارد از این رو به بررسی واره نزدیک به معنای آن و به کـاربرده
شده در قـرآن یعنـی «شنتّسوٌ » پرداخوـه مـیشـود .ممهـوم ایـن واره ،معنـایی مـرتبط بـا نظـم
ساخواری قرآن دارد و اتساقِ قرآن حکیم ،سورهها و آیات آن به جهـت هماننـدی بـا نظـام
هسوی در مماهیمی مرتبط با اتساق و انسجام پدیـدههـای طبیعـی در اسـلوبهـای گونـاگون
قابل یافون است.
واره «شتّسٌ » از ریشهی «و
کالم خداوند ،برای توصیف یکی از پدیدههای آفرینش در ایـن نظـام هسـوی بـه کـار رفوـه
ق» مصدر باب افوعال است کـه ریشـهی قرآنـی دارد و در

است وارهی «وَسَقَ» نیز فعل ماضی است کـه در لغـت بـه معنـای «جمـع کـردن»« ،افـزودن
چیزی به چیز دیگـر» (فراهیـدی ،7393 ،ج ،2ص« ،)737حمـل کـردن» و «برداشـون» اسـت
(ابنفـار  ،7393 ،ج ،1ص .)793خـود وارهی «شتّسوٌ » نیـز بـه معنـای «انضـمام»« ،اسـوواء»
(فراهیدی ،7393 ،ج ،2ص )737است.
بـرای شـ

و مـاه بـه کـار رفوـه

هر دو واره یک بار در قرآن و در یک سیاق ،به ترتی
اســت( :وو أبن نسو ب ِنٌَئَّوف نق َ و شَأَّنی نوَ و مووٌ وًوق َ و شَنمَو نر إنَش شتَّسوق) (انشــقاق )76-71 :موضــوع
آیهی نخست ،سوگند به ش است که پراکندگیهای روز را در خودش جمع میکنـد در
آیهی بعد ،سخن از اتساق ماه است یعنی اجوماع و تکامـل آن در «َیوٌَ ِوی » کـه در شـ
بدر ،نور آن کامل و تمام مـیشـود (فـراء ،7369 ،ج ،3ص )527و عبـارت «شتّسوق شالمو » بـه
معنای تکمیل و تجمیـع (زمخشـری ،7313 ،ص )112ترتیـ

و انوظـام امـور (فیروزآبـادی،
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 ،7372ج ،3ص )335کاربرد دارد .همچنین در زبان عربی معاصر ،فعـل «شنتَّسوق» موـراد

بـا

فعلهای «انوظم و اسوقام» به کار میرود (اسماعیل صینی ،7373 ،ص.)73
جواب قسم (مقسم علیه) و آیههای پـز از آن ،از جهـاتی موناسـ بـا سـوگندها آمـده
ُب طبمٌ ع نون طبوق وَوٌ َلوب ن ال دوب نننمابو و إنَش
است .در تماسیر گموه شده ممکن است مقصود از (َ نَتك ب َّ
بو نر عأونوی نه ب شَن بمو نورآ ب ال د نسو ب ب و ) (انشــقاق 73:و  )57بیــان درجــات و مرات ـ قــرب معنــوی بــه
خداوند و ارتماع مقام نزد او باشد (طوسی ،بیتا ،ج ،79ص.)375
همچنین «ترتی »« ،رتبه» و «درجه» از جمله ممـاهیمی اسـت کـه در ایـن آیـه مـیتوانـد
منظور شده باشد به نحوی که رو آوردن تـدریجی روز بـه سـوی تـاریکآ ،گـرد آمـدن
جنبندگان و فرو رفون آنها زیر پردهی سیاه ش

و افـزایشِ پیوسـوه و مـنظمِ نـور مـاه بـرای

رسیدن به تکامل ،همگی میتوانند شواهدی آشکار و مشهود بر نظام موطابقی باشـند کـه بـر
ظاهر و باطن و سراسر جهان حاکم و جاری است (طالقانی ،7315 ،ج ،3ص.)531
بنابراین اگر به سیسوم آیات قرآن و آثار آن مانند جهان هسوی به صورت ترکیبی منظم،
موسّق و منسجم نگریسوه شود ،هر یک از ابعاد گوناگون آن به لحاک هدایوی ،معرفوی ،ادبی
ُب طبمٌ ع نون طبوق) ،منش یی برای طبقهی دیگر یا صـورتی مطـابق بـا
و هنری همانند آیهی (َ نَتك ب َّ
دیگری خواهد بود.
ارتباط ممهوم «وسق» و «اتساق» با دیگرآیات سورهی انشقاق ،تقابـل حیـرتانگیـز ایـن
کلمات با وارهی «شنئومٌ » و مضامین اصلی سوره روشن اسـت« .انشـقاق» از ریشـهی «ش ق
ق» به معنای «شکافوگآ» است که در چیز واقع مآشـود و «شـقاق» بـه معنـای «اخـوال

و

تمرقه» از همین ریشه است (فراهیدی ،7393 ،ج ،2ص 1ابنفار  ،7393 ،ج ،3ص.)719
اساسیترین موضوع این سوره« ،انشقاق» و «انمکاک» است که در مضـامین تمـام سـوره
این موضوع «تمکیک» و «جدایی» جریان دارد :شکافوه شـدن آسـمانهـا (انشـقاق )7:جـدا
شدن زمین از آنچه درون آن است (انشقاق )3:جـدایی انـداخون میـان افـرادی کـه نامـهی
اعمالشان به دست راست یا چپ آنها داده مـیشـود (انشـقاق 1:و  )72دسـوهدسـوه شـدن
آدمیـــان در ســـرای دیگـــر (انشـــقاق )73 :و در پایـــان ســـوره نیـــز ،جـــدایی مؤمنـــان و
تکذی کنندگان بیان می شود که این موارد ،همه در راسوای ممهوم اصلی این سوره هسـوند
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که در میان آن ،قسم به اتساق و پیوسوه شدن اجزاء یکـی از پدیـدههـای طبیعـت ،اهمیـت و
معنای این مماهیم را روشنتر میکند.
اتساقی که از ریشهی «و ق» است در یک حوزهی اشوقاقی با ریشه « وق» در ارتباط
است این ریشه به دلیل کسره حر
«سیاق» تبدیل شده است .ابنفار

«سـین» و تبـدیل «واو» بـه «یـاء» در وارهی «سـواق» بـه
این واره را به معنای «طرد و رانـدن چیـزی» و بـه معنـای

«وادار کــردن شــور و ماننــد آن از پشــت ســر» معنــا کــرده اســت (ابــنفــار  ،7393 ،ج،3
ص.)9771
عالمان لغت عالوه بر معنای «راندن» ،ممهوم «تدبیر و اداره کردن در راندن سـپاه» را هـم
ت بک َّ نفوٍ م هوٌ ًوٌ ن اق و و نهی ) (ق )57:کـه نـاظر
یادآور شدهاند .کالم خدا در آیهی (و جٌ ن
به بیان یکی از احواالت مـردم در روز قیامـت اسـت ،بـه همـین معنـا برمـیگـردد (مرتضـی
زبیدی ،7373 ،ج ،73ص .)556با توجـه بـه ویژگـی ممهـومی ایـن واره ،دانشـمندانِ تمسـیر
توانسوه اند از آن برای ممهوم اصطالحی «سیاق» -یکی از تقسیمات ساخوار قرآنی -نیز بهـره
بگیرند که آن نیز بخشی از نظم و انسجام قرآن را میرساند .این هماننـدی سـخنان خداونـد
در قرآن به شکل سـیاق هـای منـوظم و هماهنـگ همـراه بـا سـازگاری وارگـان و معـانی بـا
یکدیگر ،به خوبی میتوانند رسانندهی اهـدا

و مبـانی خـود باشـند (معرفـت ،7379 ،ج،2

ص.)77
سائق در سیاقی بزرگتر و کلیتر یعنی سوره «ق» ،با واره انشـقاق همنشـین اسـت (د و ن ء

ض) (ق )33:در این آیه به معنای شکافوه شدن زمین و بیان یکـی دیگـر از حـوادث
َّق نشر ن ب
ت ئم ب
آااز قیامت است .سرآااز این سوره نیز با سوگند به قرآن مجید است و انوهای سوره نیـز بـا
موضوع قرآن با آیه (وذ بك نر ِنٌَن بم نرآ ن م نن َيٌ ب وعی ن) (ق )32:به پایان میرسد .ایـن سـبک بیـانی
در سورهی «قمر» نیز وجود دارد اشاره به شکافوگآ و دو نیمه شـدن مـاه در آیـهی (و ش نئ َّوق
شَنمَ بور) (قمر )7:در ابودای سورهی قمر و نیز تکرار چنـد بـاره آیـهی (و َمو ن د َّس نورنٌ شَن بم نورآ َنأو بذ نك نر
ووه نوَ نم نون بمو َّكنر) (قمــر )71،55،35،39:در آیـات پــز از آن نشـان مــیدهــد کـه قــرآن بــرا
پندگیر و یادآور سهل و آسان شده است.
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با توجه به نمونههایی که در سطرهای پیشین به آنها اشاره شد ،به خوبی روشـن گردیـد
که «اتساق» و «انشقاق» ،واره هایی هسـوند کـه از نظـر معنـایی و ممهـومی ،در هـر سـاخوار و
نظامی قابل بررسی و ت ملاند .همـان گونـه کـه در قـرآن کـریم ،سـخن از اتسـاق و انسـجام
پدیدهها و امور طبیعی آمده است و خداوند شگموآهـا عـالم طبیعـت خـود را ایـن چنـین
سووده و بخشهای مربوط به طبیعت  ،حیوانـات یـا گیاهـان را بـرای اسـودالل بـر عظمـت و
وحدانیّوش ،به عنوان الزمهی شکر و اطاعوش و پیرو از راه روشن هـدایت مـورد توجّـه و
تذکر قرار داده ،به همان میزان سـاخوار و نظـام کـل قـرآن از نظـر پروردگـار حکـیم خبیـر
رعایت شده است.
نمونههای پُرشماری در سورهها هسوند که در هریک از آنها در کنـار توصـیف نظـم و
نظام هماهنگ عالم طبیعت یا موالشی شدن ایر طبیعی آن ،سـخنی از قـرآن بـه میـان آمـده
است .به ویژه در هر سورهای که سخن از آسمان و پدیدههای کهکشانی به میـان آمـده ،بـه
قرآن نیز اشاره شده است .این جهان همانند کواب خداست که با زبان حال سخن مآگویـد
و قرآن ،کواب اوست که با زبان گموار سخن مآگوید (مغنیه ،7353 ،ج ،2ص.)593
این کواب آسمانی از سوی خداوندی است که جهان را آفریـد (توناو نِد نمَّ نون ًأوق نشر ن ض و
شَسوٌَو ن
شت شَن بأوى) (طه )3:و نظم و ساخوار قرآن همانند طبیعت و آفرینش آسمانهـا ،از همـان
َّ
اتقان و انوظام و اتساق برخوردار است.
 .2جایگاه ساختار سوره و گونههای پیوند آیات در روایات اهلبیت(ع)
در روایات به صراحت سخنی از ساخوار سوره به میان نیامده است اما اهومام و توجـه بـه
شناخت و یادگیری سورهها در کالم اهلبیت :به شیوههای مخولف دیده میشـود .کوشـش
پیامبر اکرم (ص) در صدر اسالم و سپز صحابه برای آموزش «سوره» و نیز حمظ و صیانت
موجودیت قرآن از طریق حمظ کردن و به خاطر سپردن آیهها و سورههای قـرآن کـریم در
اولویت برنامههای ایشان قرار داشت (خویی ،7361 ،ص.)523
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میزان اسوق بال مسلمانان از این امر به حدی بود که برخی از زنان ،مهر و صـداق خـود را
آموخون سورهای از قرآن قرار میدادند (اشعریقمی ،7396 ،ص 772کلینی ،7353 ،ج،79
ص.)691
تبیین این روابط کـه بخشـی از روش تمسـیری قـرآن بـه قـرآن اسـت بـه ساخوارشناسـی
نزدیک است .روش تمسیر قرآن به قرآن نیز با کمک گرفون از آثار تمسـیر روایـت شـده
از پیامبر(ص) و اهلبیت (ع) میسر میشود (طباطبایی ،7317 ،ج ،3ص.)16
تقسیمبندی این روایات به گونههای مخولف همچون بهرهگیـری از پیونـد آیـات ،تبیـین
وارهها با توجه به سیاق و ساخوار سوره ،توجه به سرآااز و پایـان سـورههـا ،تقسـیم سـاخوار
درونی سوره به مقاطع می تواند الگویی مناس

برای تبیین بهور آیات با روش ساخوارشناسی

باشد .اهمیت این موضوع در نقش بسیار مهم روایات است که به منظور تسهیل فرآیند فهـم
آموزههای قرآنی مورد توجه قرار میگیرد.
روایات هویداگر نوع نگر معصومان (ع) به چگونگی تمسیر روشـمند و صـحیح قـرآن
کریم می باشند زیرا یکآ از نقشها مهم ائمه معصوم (ع) ارائه روشهای موعدد تمسـیر
است که نقش تعیینکنندها در فهم قرآن داشوه و براسـا
کشف کرد .به همین سـب

آن مـآتـوان ممـاهیم آیـات را

روششناسـی ایـن روایـات ،درحـوزه ارتباطـات بیناآیـهای کـه

بخشی از روش تمسیری قرآن به قرآن است بخشی از پایهها و ارکان ساخوارشناسی بایـد در
نظر گرفوه شود.
ازسویی دیگر روایتها از نظر ارتباط آیهها ،در حالتهای اتصال و انمصال درون سوره
و توجه به ساخوار درونی سوره که آن نیز به روش قرآن بـه قـرآن بـاز مـیگـردد بـه اقسـام
گوناگون دیده میشوند .این ارتباطات و مناسبات با کمک نظـایر آیـههـا و تقابـل آنهـا بـا
یکدیگر در آیههای مجاور و ایر مجـاور در همـان سـوره یـا بـین سـورههـا تبیـین مـیشـود
(محمد ابوطبره ،7373 ،ص )13این نمونهها میتواند معر

بخشی از ساخوار سوره باشد.
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 .1-2ساختار درونی آیه
ح شماری از آیات موصـل ،گـاهآ ریـل یـک آیـه ،صـدر آن را تمسـیر
در تبیین و توضی ِ
مآکند .آیات بینـات در آیـهی (إن َّ أ َّول ِونیوت بو نِوع َنأاَّوٌ ن َأَّ نوذن ِنب ََّو بمبٌكوٌ و بهو ى َننأ وٌَ نَي ونی نوه
ن
ن نن
ن
شًووٌُْ إنَنیو نوه ًووبی )
وٌت ِویباو ا
آد و ا
وٌء إنِنورشهی و مو نون ًأووهب كووٌ آماووٌ و َأَّووه عأووى شَاَّووٌ ن حو قِ شَنبنیووت مو نن ن
وٌت ممو ب
(آل عمران 31 :و  )31به معنای نشانههای واضح و آشکار به گونههای موعددی تمسـیر شـده
است برخی آن را به آثاری مانند زمزم ،صما ،مـروه ،حطـیم ،زمـزم ،مشـعرها ،ارکـان بیـت،
حجر االسود ،حجر اسماعیل و مقام ابراهیم تمسیر کرده اند (طبرسی ،7315 ،ج ،5ص136
طی  ،7313 ،ج ،3ص .) 563
اٌت» مـی
آدٌت ِیّ ا
در روایوی امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشی دربارهی معنای عبارت « ا
وٌء إنِنوور نشهی است» چنانکـه مالحظـه مـیشـود امـام (ع) از ریـل آیـه ،بـرای
فرمایند« :همان مم ب
توصیف عبارت درون آیه اسوماده میکنـد (کلینـی ،7353 ،ج ،6ص 792حـویزی،7372 ،
ج ،7ص .)311به عبارتی مکه و کعبه گرچه نمایشگاهآ از قدرت و نشانهها الهآ اسـت و
تاریخ آن مَملوّ از خاطرات و سرگذشتها در آمـوز و عبـرتانگیـز اسـت امـا در میـان
همهی آنها مقام ابراهیم محل ایسوادن ابراهیم (ع) برا بنا کعبه یـا انجـام مراسـم حـه و
دعوت عمومآ مردم به حه از مهمترین نشانه هـا و آیـات روشـن سـرزمین مکـه اسـت کـه
خاطرات بـآنظیـر از فـداکار هـا ،اخـالصهـا و اجومـاعهـا را زنـده مـی کنـد (رضـایی
اصمهانی ،7361 ،ج ،3ص.)737
 .2-2اتّصال و ارتباط آیههای مجاور
برخی از روایتهای تمسیری در بردارنده ارتباط آیههایی است که بـه صـورت ظـاهری
یا ایرظاهری به همدیگر موصل هسوند و آیهی دوّم ،تمسیر آیهی پـیش از خـود اسـت .امـام
کاظم (ع) وارهی « بًو ّ ش» در آیهی (و ووع أِو دن نوه عأوى شَن نور نِ و ًوقروش َوهب بًو َّ ش) (یوسـف،)799:
ب و ن آتونیْوي نمون شَن بَ نأو ن و عأَّ نَْوي
سجدهی شکر به خداوند بیان میکنند زیرا به آیهی بعد ( ب
نم نن تين ن
ودَ نشرحٌ دو ) که ظاهراً ناپیوسوه به نظر میرسد اسوشهاد نموده و مـیفرماینـد :شـاهد
بر این مطل

ماجرای حضرت یوسف است که او نیـز از خـدا سپاسـگزار مـیکنـد کـه
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آنها را در کنار هم جمع کرد و از ت ویـل رؤیـا او را آگـاه سـاخت (عیاشـی ،7369 ،ج،5
ص 731قمی ،7313 ،ج ،7ص .)321امام در این روایت ،با پیوسوه دانسون دو آیـه موـوالی
مقصود آیه نخسوین را روشن میکند.
روایوی دیگر در امالی شیخ صدوق به نقل از امام جعمر صادق(ع) آمـده اسـت کـه فـرد
گنهکار در زمان مرگ از فرشوگان عذاب درخواست بازگشـت بـه دنیـا بـرای انجـام عمـل
ب ش ن نج بو ) .امـا فرشـوگان بـا سـخن «کـال»
ت وٌل ب
صالح را میکند (ح ََّّت إنَش جٌ أحو به ب شَنَو ن ب
ن
ت ك َّ إن َّ ٌ كأنَ ا بهو ٌ نأبهوٌ) و مـیگوینـد
درخواست اورا رد می کنند (َ أبا أ نعَ بَ صٌِلٌ ویٌَ تورنك ب
اگـــر ایـــن فـــرد مجـــرم بـــازگردد ،همـــان اعمـــال نهـــی شـــده را تکـــرار مـــی کنـــد(ابن
بابویه،7311،ص 539بحرانی،7372،ج،3ص )32امام(ع) از همان ابودا هر دو آیه را موصـل
قرائت و تمسیر میکند.

7

نیز درروایوی از پیامبراکرم (ص) درباره جانشین حضرت پرسیده شد ،ایشان ،حضـرت
علی(ع) را وصی و جانشین بعد از خود معرفی کردند .آیه نخسـوین در مقـام بیـان فرسـوادن
هادی و شخصـی اسـت کـه مـردم را ازگمراهـی دور کنـد ( َِّاوٌ َو ن ال أ نًو نأت إنَنیاوٌ بًو ال وواَّْبنوع
آدٌتن نم نن ونب نَ أ ن ن نوذ َّل و خنوِى)( طه )733:و آیه پز از آن در مقام جواب خداوند به گمراهان
صورش ن
وحٌب شَ ب
صو ش وسوْ ن أ بَ م نون أ ن
در ادامه مضمون آیه قبـل بیـان مـیشـود( ب نوَ بكوَم بموَتِب ا
ف ووَتَِّ ب
ص ب
ن و م نن نشهْ ى)(طه( )732:بحرانی ، 7372،ج ،3ص.)135
شَس ن ب
َّ
 .3-2اتّصال چند آیه مجاور (سیاق)
سیاق آیات ساخواری کلی است که بر مجموعهای از چند آیـهی موـوالی احاطـه دارد و
تمسک به آن یکآ از ابزارها ساخوارشناسی است.
 .1متن کامل حدیث بدین شرح است:

ن
شَصٌ ن ن ( ) أنَّه ٌل :إنَش مٌت شَنٌَونر ویَّ ه ًوب أَنفوٌ نمون َّ ن ن
«عن ج ن ف نر ِن نن بُم ََّ َّ
شٌَِِنیو إنىل و ننووُ و إننَّوهب
ب
ب ب نب
َیباٌ ن و ب ح نٌمأنی نوه ِنصو ن ت د نسوَ بهب بك قوَ نوا إنَّال شَوََّّم ن و دو بمو بل َو ن أ َّ ني ك َّور ووي بك نمون شَن بَ نوننماني و دو بمو بل
ن ن
ن ن
شٌَِِننیو ب كو َّ إن َّ ووٌ كأنَو ا أ نووت ٌ نأبهووٌ و دوباووٌ ند نه ن مأو ا َو ن ب َّ
وت ووْب ن یببووهب َّ
ش نج بو َ أبووا أ نعَو بوَ صووٌِلٌ ویَووٌ تورنكو ب
ن
َ ٌ َنٌَ بنا عناه( -ح ََّّت إنَش جٌ أح ه شَنَو ت وٌل ب ن
وت كو َّ
بب ن ب
ب ش نج بو  َ -أبوا أ نعَ بوَ صوٌِلٌ ویَوٌ تورنك ب
ن
خ إنىل دو ن نء دوبنب َّب )» (مومنون.)33 -111 :
إن َّ ٌ كأَ ا به ٌ نأبهٌ و نم نن و ش ن نه ن ِو نرز ا
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«سیاق» یعنی نشانههایآ که معنآ لمظ مورد نظر را کشف کنند چه این نشـانههـا ،لمظـآ
باشند و چه قرائن حالیّها باشند که کالم را در برگرفوـه و بـر معنـا خاصّـآ داللـت کننـد
(صدر ،7331 ،ص  .)796آیاتی که رابطه لمظی معنایی در یک سوره دارند نیز سیاق آیـات
را تشکیل می دهند کـه از نظـر محوـوایی مـومم یکـدیگر بـوده و ازنظـر لمظـی بـه یکـدیگر
پیوسوهاند .اشاره به گروههـایی از آیـات ،مـیتوانـد نمونـههـایی از کـاربرد سـیاق در کـالم
معصومین(ع) باشد.
برخــی از روایــات تمســیری بــا بیــان انســجام چنــد آیــه ،از نقــش ســیاق در تمســیر بهــره
میگیرند .در عیون اخبار الرضا از امام هشوم علی بن موسی الرضـا(ع) نقـل شـده اسـت کـه
ایشا ن از جد بزرگوارشان رسـول اکـرم(ص) روایـت کـرده انـد کـه حضـرت بـه فرزنـدان
عبدالمطل

خطاب میکند ،در روز قیامت با اعمالوان به سمت مـن مـیآییـد نـه بـا نسـ

و

ارتباطات خویشاوندی .سپز آیات  797تا  793سوره مومنون را در توضـیح کـالم خـویش
پیوسوه تالوت فرموده و هرسه آیه را در تمسیر این موضوع مـرتبط دانسـوهانـد(7ابـن بابویـه،
 ،7316ج ،5ص.)532
پیامبراکرم(ص)در مقام تمسیر و توضیح عبارت «فمن اتبع هدای فـال خـو والیضـل و
الیشــقی» از همــان ســیاق اســوماده کــرده و فرمودنــد« :دووٌ أدقوهووٌ شَاَّووٌ ب ِ شتَّبن بو ش بهو ى شَأَّو نوه تو نهْو ب وش و
تو نر ب و ب وشِ و بهو بهو شنِ و بهو شن بهو ى عأنو بوا ِنو نن أنع طٌَنو ( )ِ وَو نن شتوَّبووع بهو شُب ني حیووٌن و ِو ن و مو نن
ووم ن شتوَّبع ه شنِ و م نن شتوَّبع ه شن ووم ن شتوَّبع ه ى شَأَّ نهِ و م نن شتوَّبع ه ى شَأَّ نه و د ن
ض قَ و ال د نئمى».
ب
ب
ب
ب
سپز حضرت آیات پز از آن را موصل به این عبارت در ادامه تالوت فرمودنـد« :و م نون
أعوورض عوون نَ نك و نرن وونُ َّ َووه م نیئ و ِواٌَ و ْئوورُ د و ء شَن نمیٌمو ن أعَووىَ ووٌل ب ن
ب َ حئو نورت ني أ نعَووى و و ن
ن
ن
ن
ب
ن
ن ب بب ن
ن
ن
ن
ن
ن
وت ِص ويش َ ووٌل كووذَ أتونْ و آدٌتباووٌ وواسوویْهٌ و كووذَ شَنی و ن ء تبوناسووى َ و كووذَ نْ و نِن مو نون أ نًوور ني
بكناو ب
ن
ن ن ن ن
وذشب نشى نً وورن أ و و ق و أِنم ووى» (اســــورآباد ،7393 ،
عو و شو بُم ََّو و ( )ِ و َن دوب و نونم نن ِ د ووٌت ِبووه و َ و ب
ص 373و .)372

ن
صو و ن وو و أ نس ووٌب ِونی ووا به ن دو ن مَنووذ و ال دوْس ووٌ َب وَ و نون و بمأ و ن ن
« .1وو ونَُش نبنف ووُ ني شَ ق
وت م شزدابووهب ويبوََو و بهو و ب
ن
َّت م ش نزدابهب ويبوََن شََّ نذدن ً نسبروش أنو بفس به ن ني جهاَّ ًٌَن ب و ».
شَن بَ نفأ بح و م نن ًف ن
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از پیامبراکرم(ص) نقل شده ا ست کـه حضـرت دربـاره ده آیـه نخسـوین سـوره مومنـون
فرمودند« :هرکز آنها رابه پادارد و عمل کند داخل بهشت میشود» (سـیوطی ،7393 ،ج،2
ص .)5امــام موســی بــن جعمــر(ع) نیــز مصــداق ایــن آیــات را پیــامبراکرم(ص) ،حضــرت
امیرالمومنین و فاطمه ،حسن و حسین علـیهم السـالم معرفـی کـردهانـد (اسـورآباد ،7393 ،
ص.)329

7

توجه به مضمون این سیاق ابودایی نشان میدهد که این آیات کامال به یکـدیگر موصـل
ومرتبط هسوند .افزون براین که ،روایت دیگری از پیامبراکرم(ص) در بیان اوصا

مومنان،

به سـیاق ایـن آیـات اسـوناد مـیکننـد (کلینـی ،7353 ،ج ،3ص  365بحرانـی ،7372 ،ج،2
ص.)351
روایوی دیگر ،تمسیرامام صادق (ع) ریل آیات انوهایی سـوره تکـویر اسـت .سـبک ایـن
روایت به صورت سوال و جوابی است که راوی تک تک آیات را به ترتی از امام پرسیده
و حضرت به آنها پاسخ میدهد (قمی ،7393 ،ج ،5ص .)1این تمسیر سیاقی از آیات در این
روایت همراه با توضیحات بین آیهای از سوی معصوم (ع) شیوهای است که بر پیوسوه بودن
ممهوم و معنای جمالت این دسوه از آیات داللت دارد.
آیات انوهای سوره تکویر سیاقی است که به ظاهر مومایز ازبخش نخسوین سوره بـه نظـر
میرسد .سیاق پایانی سوره حاقه نیز از نظر پیوسوگی وضعی مشابه روایت قبـل دارد .از امـام
جعمر صادق(ع) روایت شده است زمانی که پیامبر(ص) ،امیرالمومنین(ع) را جانشین خـود
معرفی فرمود مورد اعوراس عده بسیاری قرار گرفت و روایت منظور 1آیه پیاپی در انوهای
سوره حاقه (حاقه )29 -33 :را در وصف امانوداری و ماموریت پیامبر(ص) و مرتبط با مساله
جانشینی امیرالمومنین(ع) توضیح و تبیین میکند (بحرانی ،7313 ،ج ،2ص.)369

ِ« .1ن نس و ن شَأَّو نوه شَو َّور نم نن شَو َّورنحی ن و ن أونوأوون شَن بَ نننمابو شََّو نوذدن به و ن ني ص و لنن ن ًٌ ن و ب و شََّو نذدن به و ن ع و نن شَأَّ ن و ن
ن
ن
ن ن
ن
ن
ن ن ن
وت
ِ و و شََّووذدن به و ن َ َّأِكووٌ وووٌعأب و شََّووذدن به و ن َ بفو بوروج نه ن حووٌوظب إنَّال عأووى أ نزوشج نه و ن أ نو مووٌ مأَو ن
بم ن نر ب
نن
ن نن
ن
ن
ن
ن
أ نْيووٌنوب به ن وونُنو ب
َّه ن ُو نويب مأبو مي وَو نن شِنوْ ووى و ش ََو ويبوََو بهو ب شَ ووٌ بو و شََّووذدن بهو ن رمٌنووٌل ن و ع نهو ه ن
شع و شََّ نذدن به ن عأى صأ شلنن ن بكٌونظب أبوََن به ب شَن ش نب شََّ نذدن د نرب شَن نف نر نو به ن ونیهٌ ًٌَن ب و ».
ب
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در ریل آیه «ك َّ إن َّ كنٌْب شَ بف َّ وٌ ن َ نفوا نًو ب ي» در سوره مطممین پز از بیـان مصـداق ایـن
گروه ،امام صادق (ع) ،تمسـیردیگر آیـات را تـا انوهـای سـوره مـورد توجـه قـرار داده و بـه
توضــیح و تبیــین همــه آیــات ســوره مــیپردازد(قمــی ،7392 ،ج ،5ص .)377ایــن روایــت،
تمسیری پیوسوه و زنجیروار از سوره مطممین را ارائه شده و قسمت اعظمی از سوره را شـامل
میشود .توضیحات بیناآیهای نشان می دهد که حضرت به ترتی  ،انسـجام و ارتبـاط آیـات
در این سوره توجه داشوه و همه را موصل و در یک قال

یک سیاق دانسوهاند.

 .4-2ارتباط آیههای منفصل در ساختار درونی سوره
انسجام و پیوند آیهها ،گاه با فاصلهی دو آیه از هـم در یـک سـوره یـا دو سـوره تحقـق
مییابد .در هر دو شکل ممکن ،دو آیهی به ظاهر منمصل ،با یکدیگر مـرتبط و یکـی ممسـر
دیگری خواهد بود .در روایوی از کواب «خصال» امام صادق (ع) به پیـراهن یوسـف در سـه
جٌؤوش عأ نَ ن
یص نوه ِنو ء ك نوذب)(یوسـف )76:و (إن ن كوٌ
موضع از سوره یوسف اشاره میکند( :و ب

نَیصه ب َّ نمن بوبوَ)(یوسـف )51:و (ش نَهبو ش ِنم نَ ن
یصوا هوذش)(یوسـف )33:ابـن بابویـه ،7315 ،ج،7
بب
ب
ن ب
ص 776حویزی ،7372 ،ج ،5ص 355قمی ،7313 ،ج ،7ص .)333این واره در این سـوره
شش بار تکرار شده است (آیههای )33-56 51-51 52-76 :اما بـا نگـاه دقیـقتـر بـه کـل
سوره روشن میگردد که تنها آیههای  76و  33در دو سیاق جداگانـه و چهـار مـورد دیگـر
در سیاقی واحد تکرار شده است و مجموعا در سه سیاق قرار گرفوهاند.
روایوی دیگر در تمسیر قمآ از امام باقر (ع) دربارهی آیـهی چهـارم سـورهی «قلـم» ایـن
چنین نقل شده است که فرمودند« :إننَّ َ أوى بًأبوق ع نظوی » یعنآ «بر دین عظـیم» و در ادامـه بـه
ن
شْلاَّو ن) .منظـور از دیـن
صوحٌب ن
وٌه ن كَوٌ ِوأ ن نوٌ أ ن
آیهی همدهم اشاره کرده و میفرماینـد( :شنَّوٌ ِوأ ن ن ب
عظیم یعنی موصف بودن پیامبر اکرم (ص) به سجایای اخالقی نیکـو و پسـندیده کـه کـانون
محبّت و رحمت و سرچشمهی عواطف است.
از سوی دیگر با شرح داسوان اصحاب باغ ،توصیف دیگری از شرایط مکـه را مـیآورد
که آن ها نیز به آزمایش و ابوالی گرسنگی ،هماننـد صـاحبان ایـن بـاغ مبـوال شـدند (قمـی،
 ،7313ج ،5ص.)365
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به همین گونه اهل مکه با داشون نعمت بزرگی چون پیامبر بـا خللـق عظـیم ،بـه او نسـبت

وٌه »
دیوانگی دادند و ظلم هـای بسـیاری را بـر او روا داشـوند .حضـرت مـیفرمایـد« :إننَّوٌ ِوأ ن ن ب
نویجهی رفوار مکیان را پز از نعمتهای فراوان پروردگار نشان میدهـد و آنهـا را هماننـد
اصحاب باغ مورد ابوال قرار داده و به قحطی و گرسنگی مبوال کرد (زمخشـری ،7391 ،ج،3
ص.)263
 .۵-2تفسیر و تبیین واژهها و عبارات قرآنی با توجّه به ساختار سوره
همانطور که «سیاق» ،به عنوان بخشی از ساخوار سوره بر مجموعهای از وارگـان احاطـه
دارد و بر معنای آنها اثرگذار است ،معنای واره میتواند مو ثر از سیاق کالنتر یعنی سـوره
و ارتباطات درونی آن باشد .به عنوان نمونه امام حسین (ع) در پاسخ به اهل بصره در نامهای
شَصوَ شََّ نوذن َ دأنو و َ د َو  -ع ن
ن
وٌَب شَن نیو ن و
ن ن نب ن
معنای کلمه «صمد» را چنین فرمودند« :ووذَ بَ ب شَأَّوهب َّ ب
شَئَّهٌ ن شَنَبنيب شَن بَْ نٌل -و َن د بَ نن َهب بك بف ش أح ا » (ابن بابویه ،7336 ،ص.)39
توضیح و شرح واره «صمد» در دو آیه بعد و با تکیه بر ارتبـاط و تناسـ آیـههـا اسـووار
شده است و نیز در دعای عرفه صمد از لسان حضرت اینطور بیان شده استَ« :و ن كوٌ ونی نهَوٌ
نآَل ا إنَّال شَأَّه َفس تٌ و توفَُّرتٌ وسبحٌ شَأَّ نه شَن ن
شَصوَ ن شََّ نوذن َن دأنو ن و َن دب َو ن و َن د بَ نون
شحو ن ن
شِلو بق نشرحو ن َّ
بن
ب

َ ووهب بك بفو و ش أحو و » (ابـــن طـــاوو  ،7393 ،ج ،7ص 335 ،337حلـــی ،7396 ،ص 312 ،313
مجلسی ،7393 ،ج ،33ص.)371

نن ن
ب
وٌم ش وموٌَب ش ِقاوٌ ق
نمونهی دیگر ،ناظر به وارهی «شططا» در آیهی (و ُِناوٌ عأوى بوأبو ه ن إ نَ ب
شَسٌَو ن
شت و نشر ن ن
ض َ نن نو ن بع ش نم نون بونن نوه إنَلوٌ َمو ن بو نأاوٌ إنَش وٌُُ) (کهـف )73:در سـورهی «کهـف»
َّ

مـیباشـد .وارهی «شـطط» بــه معنـای «جانـ » و «کنـار» چیــزی اسـت ماننـد« :شـط البحــر»
(فراهیدی ،7393 ،ج ،1ص« .)575افراط» و «از حد گذراندن» معنای دیگری است که برای
این واره آورده اند به همین سب

معنـای جـور و ظلـم در چیـزی را هـم «شـطط» گموـهانـد

(ازهری ،7357 ،ج ،77ص .)767اما امام باقر (ع) معنـای ایـن واره را شـرک یعنـی جـور و
ظلم به خدا توصیف کردهاند (قمی ،7313 ،ج ،5ص.)33
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نگاهی دقیق به سوره کهف مشخص میسازد سیاق آیهی مزبـور براسـا

تقسـیمبنـدی

آیههای مربوط به داسوان اصحاب کهف از آیهی  3شروع میشود و در آیهی  51با عبارت
(و ال د نئو نربُ ني حَ ن
نَ نوه أحو ش) به پایان میرسد .موضعگیری اصحاب کهف در برابـر حکومـت
ب
ب
ظلم و جور زمان خویش و مبارزه با بت پرسوی و شرک ،در ایـن آیـات بـه وضـوح روشـن
است در آااز سوره نیز ،پز از حمد و سوایش خداوند نزول قرآن را مایهی انذار و هشدار
ن ن
ن ن
نن ن
ت كأنَو َّتن بور بج
مشرکان میداند( :و دوبناذ شََّذدن ٌَب ش َّشَّتذ شَأَّهب وَو ش موٌ َلوب ن ِنوه م نون ع نأو و ال ىِوٌ نه ن ك بوو ن
نم نن أون نشه نه ن ) (کهف 3 :و .)2
این آیه در مذمّت افرادی است که برای خدا شریکانی قائل هسوند و گموار شـرکآمیـز
آنها را بر خدا سبحان سخن سنگین و باطلی میشمرد (طباطبایی ،7317 ،ج ،73ص)533
در میانهی سوره آیه ( :ن
ََاٌَّ به شَأَّهب بع و ال أب ن و نربُ ِنوربع أحو ش) (کهـف )36:بیـان نمـی هـر گونـه
شرک و جهانبینی توحیدی از سوی فردی مؤمن به شخص کـافر و ناسـپا اسـت (طیـ ،
 ،7313ج ،6ص.)321
پایان این ماجرا به حسرت شـخص کـافردر شـرکورزیاش خـوم مـیشـود( :دوٌ َنیْوي َن
أب ن نرنُ ِنوربع أحو ش) (کهف )35:انوهای سوره کهف نیز با نمی شرک عبادی بـه پایـان مـیرسـد:
(وَن كٌ دورجو ش َنموٌ ِب نوه وو نأی َوَ عَو ص ن
وٌِلٌ و ال دب نئو نرنُ ِن نبوٌ ن ِب نوه أحو ش) (کهـف )779:بنـابراین
نب
ن
ن ن
معنای وارهی «شـططا» در روایـت مـذکور بـا سـیاق آیـات آاـازین ،میـانی و پایـانی سـوره
بیشورین و نزدیکترین هماهنگی و تطابق معنایی را دارد.
 .۶-2توجه به سرآغاز و پایان سوره
از جمله قسمت های اصلی هر سوره که توجه به آن ممید به نظر میرسد ابوـدا و انوهـای
سوره است .از دیدگاه امام صادق (ع) یکی از علل گمراهآ بعضآ افراد در فهم کالم عـدم
توجه به سرآااز و پایان آن است .حضرت مآفرمایند« :و َ داظوروش شىل موٌ دفوْن شََو ء و شىل موٌ
َيَْه» آنان به آنچه کالم با آن آااز مآشود و به آنچه با آن خاتمه مـآپـذیرد ،نمـآنگرنـد
(مجلسی ،7393 ،ج ،39ص 3حر عاملی ،7393 ،ج ،51ص 597فیضکاشانی ،7372 ،ج،7
ص.)33
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اال

سرآااز و پایان سوره نشان دهندهی موضوعات اصلی سوره اند و یکی از اجـزای

ساخوار هر سوره که به یافون ارتباط آیهها و پیوند موضوعات گونـاگون هـر سـوره کمـک
میکند سرآااز و پایان سوره است.
دو آیهی پایانی سورهی «بقره» ،از آیـات برجسـوهای اسـت کـه خداونـد آنهـا را گـنه
عرشی نامیده و هدیهای به پیـامبر (ص) و امّـت اوسـت (و أ نعُنیْبو َو و نر َّبمْنو كناوِش نم نون بكابو نز
عرن ا و نٌه شَن نَْ ن
ٌب و ً نٌِت بً ن شَنبمورن) (ابنبابویه ،7362 ،ج ،7ص 756سـیوطی ،7393 ،ج،7
ن
ص.)313
این هدیه الهی ،مشومل بردعاهایی است که باید پیروان و یـاران پیـامبر (ص) همـواره از
خدا درخواست کنند .دعاهایی که ثمره و نویجه مضامین و رویـدادهای بیـان شـده در درون
این سوره است .به عنوان مثال مراد از عبـارت «شََّ نوذدن نم نون ونبأناوٌ» اهـل کوـاب و بـه ویـژه یهـود
است که در این سوره به بسیار از داسوانها آنان اشاره شده است.
نیز مراد از جزا و کیمر در این آیه بد هایآ است که اهل ایمان از خدا میخواهند مبـادا
به صورت تکالیف دشوار یا عذابهای نازل شده یا به صورت مسـخ شـدن و امثـال آنچـه
دراین سوره درباره بنآ اسرائیل واقع شده ،به ایشان برسـد (طباطبـایی،7317،ج ،5ص.)332
بنابراین ارتباط نزدیکی میان باید ها و نبایدها و تبیین بخشی از وظایف امت اسـالمی بعـد از
بیان رفوارهای بنی اسرائیل در قال

دعا در این آیه دیده میشود.

در یکی دیگر از روایات ،شـش آیـه نخسـت سـوره حدیـد ،توضـیحی بیشـور بـر سـوره
توحید است .سوره حدید در این بخش با « بیست وصف» از اوصا

الهآ آااز مـآشـود و

معرفت توحیدی به خواننده خود می دهد (مکارم شیرازی ،7317 ،ج ،53ص.)533
چنان که وقوآ از امام علآ بن الحسین (ع) در باره توحید سؤال کردند در پاسخ فرمـود:
«إن َّ شَأَّه -عَِّ و ج ََّ -عأن أنَّه د بَ ب ني ن
شَِمٌ ن أ نو اشء بمْ بَ بم ؛ وي نوِل شَأَّوهب تو وٌىل« ب نوَ بهو شَأَّوهب أحو ا »
آً نر َّ
ب
ن
ن
ن
ن
و نشىد و ن
صو و ب ون وَ و نون شء و ش ََو و ِ وومو و ن هأو و »
وٌت نم و نون بًو و ن ن
شِل ندو و ن إنىل و ن َ ووه و بهو و عأ ووی ا ِنووذشت شَ ق
خداوند موعال مآدانست که در آخر زمـان اقـوامآ مـآآینـد کـه در مسـائل تعمـق و دقـت
مآکنند ،لذا سوره قل هو اللَّه احد و آیات آااز سـوره حدیـد ،تـا علـیم بـذات الصـدور ،را
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نازل فرمود ،پز هر کز ماورا آن را طالـ

باشـد هـالک مـآشـود (کلینـی ،7353ج،7

ص.)539
این آیات تجلی خداوند را با صمات و اسماء و افعالش در مخلوقات به مـا مـیشناسـاند.
اگر انسان عظمت و هیمنه مطلق خدا برهمه مخلوقات را درک کند این معرفت تمام افکـار
و گره هـای شـرک را از او زدوده و او را بـه سـمت تسـبیح و تنزیـه پروردگارهماننـد همـه
موجودات میرساند .این روایت از این جهت مطمح نظر است که محوـوای سـیاق آاـازین
سوره حدید و سوره توحید به موضوع واحدی اشـاره دارنـد و آن تبیـین معـار

توحیـدی

است.
بنابراین مقدمه یک سوره بـه عنـوان بخـش آاـازین سـوره دارای جـامعیوی در شـناخت
توحیدی است که قابلیت همسانی ممهومی با کلیت سورهای دیگر را دارد .بدین ترتی

گاه

توجه به ساخوار نخسوین یک سوره و تمصیل و همخوانی آن با سوره ای دیگـر بـا توجـه بـه
سخن امام(ع) کمک بیشوری به بهره گیری از معار

الهی در قرآن میکند.

 .۷-2تقسیم ساختار درونی سوره برای تبیین بهترآیهها
تقسیم بندی ساخوار سـوره بـه فهـم بهوـر آیـههـا کمـک مـیکنـد در روایوـی از پیـامبر
اکرم(ص) در شرح و توضیح سورهی «حمد» ،محووا و سـاخوار سـوره بـه دو بخـش تقسـیم
ن
ن ن
ت و نٌه و شَن نَْو ن
ص و بفهٌ
ص و بفهٌ ني و ن ن
وٌب ِونیو نوي و ِ و نوي عنب و ن وا ن
شــده اســت :ووٌل شَأَّووهب توبووٌ ُ و تو ووٌىل سو نوَ ب
ب شَن ٌَ نَي» دم ل شهلل م ين عبو ن ووَُش وٌل «شَ َّور نم نن شَ َّورنحی ن » دمو ل
َن نب نن وَُش ٌل شَ ب « ن
شِل نَ ب َنأَّ نه ب
شهلل أ ووع عأووا عبو ن وووَُش ووٌل شَ بو «مٌَنو ن د و ن نء شَو بد نن» دمو ل شهلل ينو ين عبو ن وووَُش ووٌل «إندَّووٌُ نو ن ببو ب و
ن
صورش شَن بَ نسووْ نمی »
ي» دمو ل شهلل هووذش ِیووي و ِووي عبو ن و َ بو ن مووٌ ًوويل وووَُش ووٌل « نشهو ننٌ شَ ب
إندوَّوٌُ ن نسووْ ب
إىل آًرُ ٌل شهلل هذش َ بو ن موٌ ًويل (طبرسـی ،7315ج ،7ص  66ابـنبابویـه ،7311 ،ص713

ابنبابویه ،7316 ،ج ،7ص 399مجلسی ،7391 ،ج ،5ص.)539
همین امر موج

گردیده ممسران با دیدگاههای مونوعی به این سوره نظر داشوه باشند .با

توجه به این روایت ساخوار کل سورهی «فاتح الکواب» به دو بخش تقسیم شده که نیمی از
آن از سوی خدا و نیمی دیگـر بـه نیابـت از طـر
عبودیت است.

بنـده و زبـان حـال بنـده در مقـام اظهـار

 22توجه به ساختارمندی قرآن کریم در کالم الهی و روایات اهل بیت(ع)

از سویی دیگر در علم بیان به این تغییر اسلوب و تغییر از حالت ایبت به موکلم ،الومـات
گموه میشود (زمخشری ،7391،ج،7ص  .)73تمنن در کالم و عدول از اسـلوبآ بـه اسـلوبآ
دیگر جهت تجدید کالم و تنشیط سامع یعنی عدول از خطاب به ایبت و از ایبـت بـوکلم و
در میان عرب مرسوم بوده است و در این سوره آیهی «مٌَن ن د و ن نء شَو بد نن» داللت تمام بر اثبات
معاد و ترای و ترهی عباد دارد تا مکلمان با تصور معنآ این آیه به رجا و خـو نزدیـک
شده سپز به سوی حق رو آورده و مایل به عبودیت او میشوند و خداوند سبحان با ایـن
سبک کیمیت اعورا

به عبودیت را بر وجه خطاب تعلیم میفرمایـد و ایـن اسـلوب تاپایـان

سوره ادامه مییابد (کاشانی ،7322 ،ج ،7ص.)35
سوره مبارکه حمد از ابودا تا انوهای آیهی «مٌَنو ن د و ن نء شَو بد نن» بـا رکـر پـنه رکـن ربوبیـت
مطلق پروردگار آااز شده برای شناخت اایبی است که ابودایی ترین شرط پرسوش اوسـت
(صادقی تهرانی ،7391 ،ج ،7ص .)37بنده پز از بیان این اوصا
با پروردگار قل
اعورا

معبود حقیقآ و مناجـات

خود را مووجه محضر پروردگار سـاخوه تـا بـه مرتبـها اظهـار مسـکنت و

برسد به اینکه تو را عبادت کنیم و تو را یار جوئیم .این اسـلوب رایـه در آیـات

قرآن خصوصیوی است که میتواند باعث توسعه فکری و تامالت روحی بـه دنبـال تـدبر در
آیات قرآن باشد سیر و روش تربیوی که از این راه میتوان بـه مضـامین اعوقـادی ،ایمـانی و
عملی رسید و آنرا درک کرد(فضل اهلل ،7373 ،ج ،7ص.)23
سپز با این تقسیم بندی محووایی به شرح و بیان آیههـا پرداخوـهانـد بنـابراین مـیتـوان
سورهها را با توجه به الماک ،محووا و مضامین آن به دسوههایی از آیات تقسیم کرد.
نتیجهگیری
تمام آیات و سورههای قرآن کریم دارای نظم و ساخواری واحدند که در بیـان حقـایق،
حکمتها و هدایت به سو حق اسلوبآ موقن و بیماننـد داشـوه و موشـابه و نظیـر یکـدیگر
هسوند .ارتباطات اجزاء قرآنی با بررسی مشوقات ساخوار و تعابیر نزدیـک بـه آن ،شـباهت و
مطابقت نظام قرآن را با جهان هسـوی در قالـ

توصـیمی از پدیـدههـای طبیعـت ،آسـمان و
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وصف قرآن در سورههای «انشقاق»« ،قمر» و «ق» در سه سطح ارتبـاط سـاخوار و سـاخومان،
ساخوار به معنای احکام و ساخوار به معنای انسجام و اتساق بیان کرده است.
در اموداد کالم خدا در سخنان اهل بیت (ع) ،باتوجه نقش مهم ایشـان در تبیـین قـرآن و
تعلیم اسلوب فهم آن ،نمونههایی مرتبط با ساخوارمندی سور وجـود دارد کـه جـدا از نگـاه
معناشناسانه روایات ،روششناسی آنها در این زمینه قابلیت بیشوری برای تمسیر ،فهم و تدبر
در قرآن را فراهم میسازد.
با جمعآوری ،دسوهبندی و تحلیل ایـن روایـات روشـن گردیـد روشهـای موعـددی در
تمسیر همانند ساخواردرونی آیه ،ارتبـاط آیـههـای مجـاور ،ارتبـاط آیـات منمصـل در یـک
سوره ،سیاق آیات ،تبیین واره با توجه به فضای سوره ،توجه به سرآااز و پایان سـوره مـورد
توجه اهل بیت (ع) بوده است .از میان این موارد ارتباط آیـههـا ،توجـه بـه سـیاق یـا ارتبـاط
گروهی آیهها نسبت به دیگر موارد نمود بیشوری داشوه است.
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