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 چکیده
پژوهان معاصر است. این رویکرد به بین قرآن های قرآن، رویکردی جدید درنگرش ساختاری به سوره

هاست. از این رهگذر، اثبات انسجام و ترسیم ساختار هندسی در سوره ف غرض و محور اصلی ودنبال كش

ها، تأكید بر وحیانی بودن چینش آیات، اثبات معجزه بودن قرآن، حل اختالفات تفسیری هماهنگی در سوره

ر بین د د.شوو یافتن پاسخی مناسب به شبهات مستشرقان در خصوص پراكنده بودن قرآن نیز فراهم می

 متنی، غرضمتنی و بروننگر كه با تکیه بر عناصر درونها، روش جامعهای متعدد كشف غرض سورهروش

ای برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی و دهد، از جایگاه ویژهطور مستدل ارائه میسوره را به

دهد كه ها نشان میداخته است. یافتهتحلیلی به بررسی و كشف استداللی ساختار و غرض سوره احزاب پر

ها بر محور سوره احزاب از ده سیاق تشکیل شده، گرچه هر سیاق برای خود دارای غرضی است، اما همه آن

نحوه اطاعت از خدا و پیامبر )ص( در موضوعات سیاسی، نظامی، »كه عبارت است از  غرض اصلی سوره

 اند.در حركت« بری و امت اسالمیهای رهاجتماعی و خانوادگی، جهت تحکیم پایه

 ساختار شناسی، سیاق، كشف غرض، سوره احزاب.: واژگان كلیدی
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 طرح مسأله -1

د شناسی است که به روابط لفظی و معنایی موجواصطالح زبان کی« پیوستگی یا انسجام متن»

 .(30ص ،1371 پورساعدی،لطفیسازد )یک متن، مشخص می عنوانبهو آن را  در متن اشاره

و  نیقرآ علوم دانشمندان از نظریکدیگر از دیرب با سوره یک آیات و تناسب ارتباط بررسی

فخر  /110ص ،1ج ،1372 طبرسی، .ک .ربرای نمونه ) است داشته خود معطوف را به مفسران

بعدی،  پژوهانقرآناما ؛ (78ص ،1ج ،1420 ،ابوحیان /174ص ،31ج ؛106ص ،7ج ،1420 ،رازی

نده به دهعامل انسجام عنوانبهتفسیر، غرض سوره را  خود قبل از آثار رفته و دریک گام جلوتر 

م نظ :از اندعبارت برخی از این تفاسیر .اندقرار داده یجدمطالب سوره، تعیین و مورد توجه 

المیزان فی  ،(2364ص ،4ج ،1386 ،قطبالقرآن )فی ظالل  (،55، ص1ج ،1415بقاعی، الدرر )

 ،1409حوّی، ) ریالتفسفی  االساس ،(157ص ،5ج ؛16ص ،1ج ،1417 ی،باطبایطالقرآن )تفسیر 

 در اساس نیبر هم .(497، 91صص ،1ج ،1419 القرآن )مدرسی،مِن هُدی  و (830ص ،2ج

 ثارآ و پرداخته« هاکشف استداللی ساختار و غرض سوره» یالگوطرح  به ایعده ،اخیر یهاسال

« آنقر یهاساختار سورهنگرش سیستمی به » :جمله ند. ازادرآورده تحریر همستقلی به رشت

ساختار  ،(18ص ،1381 ابزاری،) میکرقرآن  یلیتحل ریتفس ،(69ص ،1384 گلجانی امیرخیز،)

 ،(50ص ،1394 زاده،)الهی «قرآن تدبر در» ،(71ص ،1386 گر،خامهقرآن )های سوره یهندس

 هنامانیپا( و 50، ص1395 گر،)خامه« قرآن یهاسورهاصول و قواعد کشف استداللی غرض »

 . ... ( و119ص ،1395)معرفت، « قرآن یهاسورهمحوری در انسجام غرضنظریه »

 ازبرای ورود به بحث، ناگزیر از نگاهی اجمالی به کلمات کلیدی پژوهش هستیم؛ مراد 

یب هدفی است که خداوند متعال تحقق آن را از نزول آیات سوره تعق« غرض اصلی سوره»

یبو  نیترکینزد« هدف»نموده است، هرچند صریحًا نامی از آن در سوره نیامده باشد. 

  .(82ص ،1393 )بهجت پور، از فرستادن سوره است منظور خدامقصود و  نیترواسطه

مناسبات درون عناصر یا اجزای یک داستان،  هکنندنییتعبه معنای چارچوب  «ساختار» هواژ

 گرددیاثر بازمارگانیک )ارتباط منسجم( میان اجزای  خوانیهمبه مفهوم که  پدیدار است ایاثر 

 سوره عیفر موضوعات ارتباط کیفیت بیانگر هر سورهبنابراین ساختار  .(21ص ،1394 صفوی،)

 توجه با ار سوره اصلی غرض تحقق کیفیت ،گرید ریتعب به .است آن اصلی موضوع و با غرض

 . (11ص ،1395 گر،خامه) دکنمی سوره ترسیم هایسیاق به

 ،3ج ،1404 فارس، ابن /1499ص ،4ج ،1376 جوهری،) راندن به معنای در اصل «:سیاق»

 و تهداش لفظی با یکدیگر ارتباط که آیاتی ها، مجموعهسوره ساختارشناسی در علم ( و117ص



 9  ساختار و غرض سوره مباركه احزاب یكشف استدالل                                                       

 ،1376مبارکه، ایزدی  /2ص ،1392 زاده،الهی) شودمی نامیده سیاق کنندمی بیان را واحدی مطلب

 قبل اتآی با ادبی ارتباط که کنیم برخورد اتیاز آ ایدسته به است ممکن سیاق هر در .(218ص

 .باشند طمرتب هاآنبا  معنایی از جهت متفاوت، اما قبل آیات با اسلوبی از جهت یا باشند نداشته

 «وعموض» آیات راین از ا هر دستهاحزاب،  هسور برای شدهمطرح غرض به توجه نوشتار با در این

 موضوعات، از طرح یکی ( باصرسول )و  از خدا اطاعات از آیات، هر دستهدر  رایز ایم؛نامیده

 است. قرار گرفته تأکید مورد

 توقیفی بودن چینش آیات ،هر سورهغرض اصلی  وحدت :مبنا استوار است بر چنداین الگو 

ره و هماهنگی اسلوب بیانی قرآن با اصول ارتباط معنادار عناصر سوره با غرض سو ،هادر سوره

مستدل به آن  طوربهای که باید در این میان مسأله .(15ص ،1395 گر،خامه) عقالیی محاوره

هاست. این پژوهش یکی از دهنده بین سورهو انسجام بخشوحدت پرداخته شود، کشف عامل

 اصلی غرض به یافتندست داند.می« غرض اصلی سوره»ها را عوامل اصلی انسجام در سوره

 ، موضوعسرمف ،توصیفی رویکرد در .و استداللی توصیفی :گیردمی انجام دو شکل سوره نیز به

 عنوانبهعبارتی کلی  و با کرده انتخاب سوره و غرض هدف عنوانبه را سورهه برجست و مطلب

سوره،  موضوع و غرض» :جن گفته شود ه. مثل اینکه در سوردینمایمغرض سوره مشخص 

ارائه دلیل و یا  با اما در رویکرد استداللی، ،(109ص ،8ج ،1421 است )صابونی،« جن هدربار

متعددی  یهاروش پژوهانقرآن . در این رویکرد،ندینمایمدالیل خاصی غرض سوره را تعیین 

  اند از:عبارت هاآن ترینمهماند که برخی از هرا ابداع نمود

 روش برای نیترمطمئناین روش که «: ندی روشمند آیاتبکشف غرض از طریق دسته» (1

 ،19جو  43ص ،1، ج1417این منظور است، در بین مفسران طرفداران زیادی دارد )طباطبایی، 

 (. 4383، ص8ج ،1409/ حّوی، 2819ص ،5ج و 64ص ،1ج / قطب،392ص

« کشف غرض از طریق شناسایی مطالب اصلی و حذف استطرادها و مطالب فرعی» (2

 .(171ص ،1384جانی امیرخیز، )گل

ین آغاز اتیآ ازجمله سیاق سوره،« ی سورهمتنعناصر درونکشف غرض از طریق تحلیل » (3

 ،1378ی آملی، جواد /78ص ،16ج ،1417)طباطبایی،  ...و پایانی سوره، اسماء الحسنی سوره و

 (. 685ص ،12ج

... فضای نزول و مثل اسم سوره،« ی سورهمتنبرونکشف غرض از طریق تحلیل عناصر » (4

 . (2452ص ،4، ج1386/ قطب، 56 ،18صص ،1ج ،1415)بقاعی، 
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 با و نگرجامع روش یک مفسر باروش،  نیدر ا«: غرض سوره در کشفروش جامع » (5

 تکیه با و پرداخته هر سیاق آیات یبندو دسته سوره بندیسیاق به و معنایی لفظی عوامل کمک

اهر و کیفیت نموده کشف را سوره ساختار و غرض تنی،ممتنی و شواهد برونبر شواهد درون

  .(37، ص1395گر، نماید )خامهمی بیان طور مستدلبه سوره غرض را به خود یابی

تفسیری که در ادامه اشاره خواهد شد، از سوی  بر کتباحزاب، عالوه  سورهدر خصوص 

  گرفته است ازجمله: و مقاله انجام نامهانیپاپژوهان معاصر، تحقیقاتی در سطح قرآن

 نامه پایان ؛«یشناخت روشتحلیل معناشناسی سوره احزاب با تکیه بر » ، فاطمه؛بختجوان

 ش. 1393کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث، 

  ،ه نامانیپا ؛«قرآن و روایات در بررسی و تحلیل غزوه احزاب،»؛ محمدحسنالئینی

 ش. 1388می دانشگاه قم، کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسال

  سوره  ریدر تفسبررسی و نقد نظریه وحدت موضوعی حوّی »رحیمی، معصومه؛

 ش.  1393، بهار و تابستان 10؛ مجله کتاب قیم، ش«احزاب

 به دنبالکشف غرض این سوره تحقیقی انجام نگرفته است. لذا این پژوهش  هاما دربار

 زیر است: سؤاالتپاسخی برای 

 است؟ کدام «احزابسوره  از جمله اصلی سُور ساختار و غرض ستداللیا کشف» مراحل -1

 چیست؟ سوره غرض اصلی و شده تشکیل سیاق چند از احزاب سوره -2

 ضرورت تحقیق -2

های قرآن مجید است و مسائل متنوع و احزاب، یکی از پربارترین سوره هسور کهییازآنجا

 ،17ج ،1374 مکارم شیرازی،) نموده است ول و فروع اسالم تعقیباص ةنیدرزمبسیار مهمی را 

لذا تشخیص انسجام و غرض  پرچالش است، یهاسورهیکی از  ،از جهت سیاق ( و184ص

لفی مخت یهاغرضبه همین دلیل از سوی مفسران  و رسدمشکل به نظر می نخست سوره در نگاه

ض سوره را مشخص غر ها،اغلب سوره یدر ابتداطباطبایی که  هبرای آن مطرح شده است. عالم

 است مشتمل سوره این»عبارت کلی  و باخاصی بیان نکرده است  غرض این سورهکند، برای می

از ( 273ص ،16ج ،1417 )طباطبایی، ...«و چند مواعظى ها وعبرت ،قصص احکام، معارف، بر

 یهاروش و هاسبک با احزاب تاکنونه سور غرض عبور کرده است. شناسایی ساختار و آن

 بقاعی،) الدرر نظم توان بهمی ازجمله .است گرفته انجام پژوهانقرآن و مفسران سوی از لفیمخت

 القرآن ریتفسفی  زانیالم ،(177ص ،21ج ،)ابن عاشور التنویر و التحریر ،(216ص ،20ج ،1415
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( اشاره 252ص ،10ج ،1419 مدرسی،القُرآن )هُدیَ مِن  و (272ص ،16ج ،1417 طباطبایی،)

ز عناوین مختلفی نی ،و برای هر دسته از آیات جلوتر گذاشتهاین میان برخی یک گام  کرد. از

یمشوط و... به چشم  ،موج ،ظالل القرآن عناوین لمحه یف ریتفسدر  ازجملهاند؛ وضع نموده

قِسم،  هنیز چهار واژ ریالتفس یفدر االساس  .(2890، 2819صص ،5ج ،1386، قطب) خورد

 گرچه دیگر، از طرف .(4382، ص8ج ،1409 کار رفته است)حوّی،هب مقطع، فقره و مجموعه

 «روشمند آیات بندیدسته و سوره هایسیاق بررسی» ،هاسوره غرض کشف روش ترینمطمئن

برای تعیین غرض اصلی سوره، قواعد دقیق و جامعی ارائه  تفاسیر فوقاز  کدامهیچاست اما 

طور بهاصلی سوره  با غرض و گریکدیرا با  هانآنکرده و همچنین پیوستگی آیات و روابط 

 ،اهاند. لذا در این پژوهش، ضمن معرفی مراحل کشف ساختار و غرض سورهتبیین نکرده مستدل

 طوربه سوره غرض به یابیراه تا کیفیت پرداخته شده احزابه در سور هامختصر آنتبیین  به

 و عناوین احزاب هسور آیات هایبندیدستهو  هاسیاق بیان گردد. در پایان، نمودار درختی مستدل

 نیز ارائه شده است. هاآن از هریک برای مناسب

 سوره احزاب شناخت -3

چهارمین ه )شد نازله آیه، نودمین سور 73سوره احزاب به اجماع مفسران، مدنی، دارای 

پنجم هجری  ر سالدممتحنه و  هآل عمران، پیش از سور هاز سور ( بعدنهیدر مده شد نازله سور

 طوسی، /467، ص3ج ،1423 بلخی،) استسی و سومین سوره  ،اما در مصحف شریف است.

به معنای گروهی  «حزب»جمع « احزاب». (518، ص3ج ،1407/ زمخشرى، 311ص ،8ج ،تایب

 چون .(207، ص2ج ،1360 مصطفوی،) هستند عقیده و هدف که دارای وحدتاست از مردم 

به  و( ص) امبریپ قریظه علیه بنی و یهودیان مشرک، منافقان احزاب شدن عاز جم در این سوره

آمده، به این نام،  میان به آنان سخن به هدف نابودی مسلمانان احزاب علیه جنگ راه انداختن

 .(81، ص7ج ،1420 ،شرف الدین /227ص ،17ج ،1379شیرازى،  مکارم) شده است یگذارنام

 ورهمراحل كشف ساختار و غرض س -4

 شدهمطرح هدف نیز پنجمه مرحل و در است ضروری چهار مرحلهسوره،  غرض کشف برای

 یهاگامو  قواعد، مسائل نیز دارای فوق از مراحل هریک. گرفت قرار خواهد و دفاع ارزیابی مورد

طبیعتاً بررسی  .(59، ص1395گر، )خامه قرار گیرد مورد توجه باید که خود است به مخصوص

احزاب و  هلذا با توجه به طوالنی بودن سور ؛ستین سّریمیک مقاله  موارد فوق در هتفصیلی هم
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 راحلم ،ریزنمودار کنیم. را بیان میگذ طوربهرا  و قواعدگستردگی بحث، برخی از این اصول 

 دهد:ها را نشان میکشف استداللی ساختار و غرض سوره

 ورهس بندیو سیاق آیات پیوستگی مرحله اول: شناسایی -4-1

 آیات یپیوستگ ترین مرحله برای کشف ساختار و غرض سوره، شناسایینخستین و حساس

 یهایبررسمعنایی آیات است.  و ادبی و لفظی یهاارتباطسوره از طریق بررسی  بندیو سیاق

 در این که آیات دسته 33 و اقیس ده دهد که این سوره ازاحزاب نشان میه سور ادبی و معنایی

ه ورس هایسیاق شود. قبل از تعیینمی تشکیل ایمنامیده «موضوع»را  از آیات ستههر دسوره، 

 :میکنیمآیات اشاره  و معنایی لفظی احزاب، به برخی از عوامل پیوستگی

اسماء و حروف  (1 :اندمیتقسقابلبه سه دسته  این عوامل: لفظی() یادبعوامل پیوستگی الف. 

 ،«لکن»، «کّلا»حروف  ،فجائیه ی«اذا» ،شرطیه« اذ» ،ات استفهاماد ،مانند حروف عاطفه دهندهربط

 (3؛ ظرف و مظروف و...  ،فعل و فاعل ،ساختارهای نحوی مانند مبتدا و خبر (2؛ ...و« لو»

 تکرارهای اسلوبی مانند تکرارهای لفظی در آیات.

ه دو دسته ند باین عوامل که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار هست: عوامل پیوستگی معناییب. 

، مانند تمثیل، تعلیل، تطبیق کنندجوار را به هم مرتبط میهم یهدو آعواملی که  (1شود: تقسیم می

و جواب  سؤال مانند دهندعواملی که ارکان ساختار معنایی را تشکیل می (2؛ و...  دییتق تبیین،

 عوامل به در ادامه با توجه.  ...و های یک داستانصحنه ،استجابت دعا و ،المقدمهمقدمه و ذی ،آن

 هاییاقساز  هاآن یگسستگ زینو  هاسیاق مجاور در آیات پیوستگی و اثبات بررسی فوق، به

 .میپردازیم( آیات ذکر بدون)احزاب ه بعد در سور و قبل

 (8-1 اتیآاول ) سیاق -4-1-1

 .تاس( موضوع) اتیآ تهدس چهار بر مشتمل و آغاز ﴾يا َأيَُّها النَِّبيُّ﴿ خطاب اول با سیاق

 .(8-7 آیات) :4 موضوع و (6 آیه) :3 موضوع ،(5-4 )آیات :2 موضوع ،(3-1 )آیات :1موضوع

 اول سیاق آیات ییو معنا لفظی پیوستگی عوامل -4-1-1-1

 ﴾..اْلُمناِفقنَي. َو يَناْلكاِفر ُتِطِع ال َو اللََّه اتَِّق النَِّبيُّ يا َأيَُّها﴿ ص( است) امبریپاول خطاب به ه آی
« ووا»حرف خواهد که تقوای خدا پیشه نماید و از کافران و منافقان اطاعت نکند. و از ایشان می

یز به ن ﴾َربَِّك﴿و  ﴾إَلْيَك﴿ ،﴾اتَِّبْع َو﴿عبارات  در ریضماو  حرف عطف بوده ﴾اتَِّبْع... َو﴿در 
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ار ساخت ازنظر .است شده قبل عطفه یبر آ دوم، از جهت ادبی آیه و لذا گرددبرمی ﴾النَِّبيُّ﴿

درویش، ) است ندا جواب ﴾اتَِّق﴿مانند عبارت  ﴾اتَِّبْع... َو﴿زیرا  نحوی نیز پیوستگی وجود دارد

تعمیم » همعنایی نیز با توجه به قاعد از جهت .(126، ص21، ج1418 / صافی،595ص، 7ج ،1415

/ طنطاوی، 142، ص11ج ،1415ارتباط برقرار کرد )آلوسی،  هاآنتوان بین می« تخصیص بعد از

و  ﴾َهاللَّ  اتَِّق﴿ بر عبارات« واو»سوم نیز عالوه بر اینکه با حرف عطف ه آی .(170، ص11تا، جبی
 وَ ﴿نحوی نیز با آیات قبل مرتبط است. چون  ازنظر ساختارمعطوف شده است،  ﴾...اتَِّبْع َو﴿

 اول استه یدر آ ﴾النَِّبيُّ﴿ه منیز کل ﴾َتَوكَّْل َو﴿است، مرجع ضمیر در  ندا جواب ﴾َتَوكَّْل

چهارم، گرچه جمله مستأنفه ه آی .(126ص، 21ج ،1418/ صافی، 595، ص7ج ،1415 درویش،)

، 7، ج1415/ درویش، 41ص، 3ج ،1425دعاس، ) لفظی با آیات قبل ارتباط ندارد ازلحاظبوده و 

ینی حس) ستمعنایی برقرار ا ، بینشان پیوستگیاستاما چون تعلیل آیات قبل  ،(594ص

« ُهمْ»، بیغا ریضما .(274، ص16ج ،1417/ طباطبایی، 463ص ،10، ج1363 ،یمیعبدالعظشاه

 قبلدر آیه  ﴾ُكْم...َأْدِعياَء﴿ پنجم به هدر آی ﴾آباَءُهْم﴿و ﴾ِلآباِئِهْم اْدُعوُهْم﴿ در عبارات «هِمْ» و

 داخیر اشاره دار هبه دو آیششم، به اعتقاد اکثر مفسران،  در آیه ﴾ذلک﴿ هاشاراسم . گرددبرمی

معنایی و با توجه  ازلحاظاین آیه  .(319ص، 8ج ،تابی/ طوسی، 455، ص8، ج1420، )ابو حیان

ِْْمِننيَ ِباْل َأْوىل النَِّبيُّ ﴿ نیز با آیات قبل مرتبط است. چون عبارت« تعمیم خاص»ه به قاعد  ِمنْ  ُم

ی نسبت و دنیای ینید نی پیامبر در تمام امور فردی،مطلق و عام آمده است، یع طوربه ﴾...َأْنُفِسِهْم

در آیه « واو»حرف  .(276، ص16، ج1417طباطبایی، ) سزاوارتر است نیمؤمناز خود  نیمؤمنبه 

 و آیه را به آیات قبل مرتبط نمودهبوده  حرف عطف ،انیلغوهفتم، به اعتقاد برخی از مفسران و 

 ا بر مقدّر عطفی ﴾ِفي اْلِكتاِب﴿بر  یا ﴾ِكتاِب اللَّه يف ﴿بر  ﴾...ِإْذ َأَخْذنا َو﴿که  صورتنیبداست. 

 ،فوقه و لذا آی .(242، ص3ج ،1408، سلطانعلیشاه/ 603، ص7ج ،1415درویش، ) شده است

فاصله زیاد شده است، حرف عطف  هاآنآیات اول سوره است و چون بین کننده لیتکمتذییل و 

 .(198ص، 21، جتابی/ ابن عاشور، 159ص ،25ج ،1420 ،فخر رازیاست )کار رفته هب« واو»

و  استالم تعلیل و یا الم غایت  ﴾...الصَّاِدِقنَي ِلَيْسَئلَ ﴿ در عبارت« الم»حرف  کهییازآنجا

داللت  بر آن ﴾َأَخْذنا َوِإْذ﴿ است و یا متعلق به محذوفی است که ﴾َأَخْذنا﴿یا متعلق به  درهرحال

زیرا این آیه علت و یا هدف ؛ م با قبل از خود، یک رابطه معنایی استهشته دارد، لذا ارتباط آی
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، 8، ج1420، ابو حیان) دینمایمقبل آمده است بیان در آیه را که  مؤکّداز گرفتن میثاق و پیمان 

 .(278ص، 16، ج1417طباطبایی، / 455ص

 (27-9آیات ) دوم سیاق -4-1-2

( عموضو) اتیآ دسته و از پنج شده شروع ﴾...آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها يا﴿خطاب  با دوم سیاق

 آیات) :سوم موضوع ،(20-12 آیات) :دوم موضوع ،(11- 9آیات ) :اول موضوع .شودیم تشکیل

 .(27-26 آیات) :پنجم و موضوع( 25-24 آیات) :چهارم موضوع ،(21-23

 اول سیاق از دوم سیاق و معنایی لفظی گسست -4-1-2-1

معنایی نیز برخالف آیات سیاق  ازلحاظآیات قبل ندارد. ارتباط لفظی با  گونهچیهنهم ه آی

 حوربر ممفسران  ههم هو به عقید قرار دادهرا خطاب  مؤمنانقبل که خطاب به پیامبر )ص( بود، 

واقعی  مؤمنان کردن و همراهی قریظه و اطاعتبنی جنگ آن به دنبالخندق( و احزاب )جنگ 

 .دشمنان است با مبارزه ص( در)خدا  رسول با

 دوم سیاق آیات و معنایی لفظی پیوستگی عوامل -4-1-2-2

اضر ح یهاگروهقریظه و تبیین عملکرد افراد و آیات این سیاق بر محور جنگ احزاب و بنی

 یبنددسته درطباطبایی که ه عالمارتباط با آیات قبل نیست. لذا که البته بیهاست جنگاین  در

قرار را در یک سیاق  27تا  9توجه دارد، آیات  به شواهد معنوی بیشتر هاسیاقآیات و شناسایی 

در  که است این ماقبل به اتصالش : وجهدیگویمو درباره وجه ارتباط این آیات با یکدیگر داده 

، 16، ج1417طباطبایی، ) است گفتگو شده یشکنمانیپعهد و  حفظ هنیز دربار آیات این

 دهم ظرف زمان، بدله در آی «ِإْذ»دارد زیرا  ارتباط 9ه ساختار نحوی با آی ازنظر 10 هیآ .(284ص

، تابیعکبری،  /606، ص7ج ،1415)درویش،  ﴾ُجُنوٌد... ِإْذ جاَءْتُكْم﴿ و یا عطف بیان است برای

 و متعلق به داشته لشکرها داللت زمان یا مکان آمدن ، به11 در آیه ﴾ُهناِلَك﴿ه کلم .(310ص

 یدر ابتدا« واو. »است 10 در آیه ﴾َفْوِقُكْم ِمْن ِإْذ جاُؤُكْم﴿ و جمله 9در آیه  ﴾جاَءْتُكْم ُجُنوٌد﴿

 و بیماردالن نمنافقا به زین 14 هیدر آ ﴾مِهَعَلْي﴿در  «ِهْم» ریضمعطف بوده،  حرف 13 و 12 آیات

نیز ادامه یافته است،  16و  15، 14یات در آاین پیوستگی ادبی و لفظی . گرددقبل برمیدر آیه 

یک  زیرا به ردّ اعتقاداتهست؛  زینبا آیات قبل بر مبنای پیوستگی معنایی  17و  16ارتباط آیه 

تکرار شده است تا  17 و 16ابتدای آیات  در ﴾ُقْل﴿ه ن( پرداخته است. واژامنافقخاص )گروه 
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 قنيَ اْلُمَعوِّ﴿ عبارات در« ُکم» ریضم آمدن داللت نماید. هاآناسلوبی و وحدت معنایی  بر ساختار

نیز که اشاره به منافقین دارد و تفصیل بعد از  19در آیه  ﴾َعَلْيُكْم َأِشحَّة  ﴿و 18در آیه  ﴾ْمِمْنُك

 از عنوان حال برای یکیبه هم 20ه یآ .کندیماجمال است، ارتباط آیه را با آیات قبل روشن 

 تا،/ خطیب، بی350، ص6ج ،1149کثیر،  تلقی شده است )ابن ،آمده در آیه قبل که ضمایری

راستین  نیمؤمنسیاق را که خطاب به  این سوم از آیاتدسته  23 تا 21آیات (. 676، ص11ج

 َواْلَيْوَم للَّهَ ا َيْرُجوا كاَن ِلَمْن﴿ عبارت از مفسرانگروهی دهند. تشکیل می ( استص) امبریپ ازجمله

 ،8، ج1420 ،ابو حیان) انددانستهمرتبط  20 هیدر آ ﴾فيُكْم كاُنوا َوَلوْ ﴿ را با عبارت ﴾اْلآِخَر َو...

عمومیت  ،23در آیه  هیضیتبع« ِمن»با آمدن  (.73ص ،13ج ،1404 / حسینی همدانی،466ص

ِْْمِننَي﴿عبارت   ،24در آیه  ﴾ِلَيْجِزَي﴿در عبارت « الم» تخصیص خورده است. 22در آیه  ﴾اْلُم

و  نافقینم عملکردهای ایینه همعنایی دارد، زیرا نتیج پیوستگی قبله آی الم تعلیل بوده، لذا با

در آغاز آیات « واو»حرف عطف  .(290ص ،16ج ،1417طباطبایی، ) است نموده بیان را مؤمنین

 پیوستگی ادبی با آیات قبل به شمارمی آید. از عوامل 27 تا 25

 (35-28 سوم )آیات سیاق -4-1-3

 وعچهار موض و هآی هشت بر و مشتمل دهیآغاز گرد ﴾يا َأيَُّها النَِّبيُّ﴿خطاب  با سوم سیاق

 (34-32 آیات) :سوم موضوع ،(31-30 آیات) :دوم موضوع ،(29-28 آیات) :موضوع اول .است

 .(35 آیه) :چهارم موضوع و

 دوم سیاق از سوم سیاق ییو معنا لفظی گسست -4-1-3-1

ارد. لذا آغاز قبل نده شروع شده است ارتباط لفظی با آی ﴾يا َأيَُّها النَِّبيُّ﴿که با خطاب  28آیه 

به وظایف و جایگاه مهم همسران  مربوط شتریباق جدیدی است. و چون آیات این سیاق، سی

ستأنفه م ، ارتباط معنایی نیز با آیات قبل ندارد. برخی از مفسران نیز با تکیه بر( استص) امبریپ

/ 162ص، 14، ج1364قرطبی، ) کنندیمعدم ارتباط موضوعی با آیات قبل تأکید  بودن آیه، بر

 .(199ص، 11، جتابی/ طنطاوی، 87، ص3، ج1413حجازی، 

 

 

 



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  16

 
 
 
 

 سوم سیاق آیات و معنایی لفظی پیوستگی عوامل -4-1-3-2

ه ب ﴾...اللََّه ُتِرْدَن ُكْنُتنَّ َوِإْن﴿ در ریضمعاطفه بوده و مرجع  ،29 هآی در آغاز« واو»حرف 
تقابل وجود دارد. ه قرین ،معنایی نیز بین این دو آیه ازنظرگردد. برمی 28ه در آی ﴾ِلَأْزواِجَك﴿

 َوَرُسوَلُه اللََّه ِرْدَنتُ  ُكْنُتنَّ َوِإْن﴿ نقطه مقابل آیه ﴾زيَنَتها َو الدُّْنيا اْلَحياَة ُتِرْدَن ُكْنُتنَّ  ِإْن﴿ چون آیه

نیز به همسران پیامبر  30 در آیه ﴾ِمْنُكنَّ  َيْأِت َمنْ ﴿ عبارت در ریضماست. مرجع  ﴾اْلآِخَرَة َوالدَّارَ 

 میخاطر تصمص( به ) امبریپو همسران  نمود رییتغخطاب  ،30 هیدر آگردد. لذا )ص( برمی

در ابتدای « واو»حرف  .(160ص ،1427، نزال) مستقیم مخاطب قرار گرفتند طوربهصحیحشان، 

 وَ ﴿ عبارت در ریضمقبل از خود معطوف نموده است. مرجع ه عاطفه بوده و آیه را به آی ،31 آیه

با  از ارتباط نوع . همینگرددیبرمقبل در آیه  ﴾النَِّبيِّ يا ِنساَء﴿عبارت نیز به  ﴾ْنُكنَِّم َيْقُنْت َمْن

ه شده است. ضمن اینکه تکرار واژ تکرار زین 34 تا 32 اتیدر آ ریضماو  «واو»عطف  حرف

حکایت دارد.  هاآن یکسان بین از وجود ساختار اسلوبی 34 و 33ابتدای آیات  در ﴾ُبُيوِتُكّن﴿

با  یرتباطا تطهیر معروف است، هکه به آی ﴾اللَُّه... ُيريُد ِإنَّما﴿ عبارت لبته چنانکه روشن است،ا

ار انحص« ِإنَّما»کلمه  رایز ،ص( است.) امبریپ تیب اهلص( ندارد؛ بلکه مختص به ) امبریپهمسران 

 عنیی؛ نه تشریعی تکوینی خدا اشاره دارد هنیز به اراد «ُيريُد»فعل  و رساندمى را خدا خواست

 ،هشریف در آیهبنابراین ؛ دهد عصمت آنان به و دور کند تیب اهلاز  تنها را پلیدى که خواسته خدا

 لیدىپ کردن دور و در بردن خدا و خواست اراده انحصار یکى رفته، کارهب دو انحصار قتیدر حق

 ،1417طباطبایی، ) تیب اهلدر  پلیدى از دورى و عصمت انحصار این دوم ،تیب اهل و تطهیر

لفظی با  ازنظرنافیه است و ستیا 35ه یآ .(292، ص17ج ،1379 شیرازى، مکارم /309ص ،16ج

رابطه عام و خاص وجود  ،معنایی بین این آیه و آیات قبلی ازنظراست. اما  ارتباطیبقبلی ه آی

 .(17ص، 22، ج1148/ زحیلی، 185ص، 1427، نزال/ 251ص، 21، جتابیابن عاشور، دارد )

 (40-36 آیات) چهارم سیاق -4-1-4

 آیات) :موضوع دوم و (36 آیه) :موضوع اول است. موضوع دو و آیه پنج دارای چهارم سیاق

37-40). 
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 سوم سیاق از چهارم سیاق معنایی و لفظی گسست -4-1-4-1

نافیه است، بنابراین ارتباط لفظی آیه با آیات قبلی قطع استی 36ابتدای آیه در « واو»حرف 

ن، این آیه مقدمه و تمهیدی است برای آیات مفسرامعنایی نیز به اعتقاد اکثر ازنظر . شده است

، 16، ج1417طباطبایی، ) است زینبص( با خدا )بعدی که در خصوص داستان ازدواج رسول 

 .(387ص، 7، ج1383/ دروزه، 321ص

 چهارم سیاق آیات ییو معنا لفظی پیوستگی عوامل -4-1-4-2

 دعاس،) در آغاز آیه، عاطفه است« واو»بی و لفظی دارد زیرا حرف ارتباط اد 36ه با آی 37 آیه

ود شارتباط معنایی نیز بین آیات فوق دیده می .(20ص ،8، ج1415/ درویش، 52، ص3، ج1425

ِْْمٍن كاَن َوما﴿ 36زیرا آیه  ِْْمَنٍة... ال وَ  ِلُم ا ام ؛نکره در سیاق نفی است و لذا عمومیت دارد ﴾ُم

که در خصوص داستان ازدواج رسول  استبیان مصداق برای آیه قبل( ) قیطبتاز قبیل  37آیه 

نیز که  38ه ص( بوده، با آی) امبریپاین آیه خطاب به  کهییازآنجازید است. ه خدا با همسر مطلق

در پایان آیه  ﴾َحَرج﴿ه . تکرار واژکندیمآغاز آن آمده است ارتباط لفظی پیدا  در ﴾النبی﴿ه واژ

که ـ «عام آیه تخصیص» ،هیآحکایت از ساختار اسلوبی است. بین این دو  ،38ه و آغاز آی 37

 ﴾َحَرجٍ  ِمْن النَِّبيِّ َعَلی ما كاَن﴿ زیرا عبارت؛ نیز وجود دارد ـیکی از عوامل پیوستگی معنایی است
 ُيَبلُِّغوَن الَِّذيَن﴿ عبارت .(484، ص8، ج1420)ابو حیان،  ﴾نينِ ِمُْماْل﴿تخصیص است برای 

 طباطبایی،) است 38 هیدر آ ﴾َقْبُل ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن﴿ صفت برای عبارت ،39در آیه  ﴾اللَِّه ِرساالِت

 39ه پس آی .(312ص ،تابی/ عکبری، 233، ص4ج ،1418/ بیضاوی، 324ص، 16، ج1417

ل ارتباط گرچه مستأنفه است و ظاهراً با آیات قب 40 قبل دارد. آیهه ارتباط نحوی و معنایی با آی

ا ص( برسول )که گذشت آیات این سیاق در رابطه با داستان ازدواج  طورهمانلفظی ندارد، اما 

آخرین سخن در همین رابطه و پاسخی است  عنوانبهبوده و این آیه  زینب )همسر مطلقه زید(

 ربازدواج نمود؟ لذا بنا خوانده اش پسرش سابق همسرص( با )امبریپبر اعتراض مردم که چرا 

، ابو حیان/ 566ص ،8، ج1372طبرسی، ) قبل آیات یمحتوا بر است تأکیدی مفسران اکثر عقیده

است. گرچه با  ساختار نحوی برقرار ،و آیات این سیاق 40 پس بین آیه .(485، ص8، ج1420

ساختار اسلوبی نیز، این  ازلحاظ ،40 و آیه 38 ،36در ابتدای آیات  ﴾ما کاَن﴿تکرار عبارت 

 شود.و پیوستگی تقویت میارتباط 
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 (44-41 آیات: )پنجم سیاق  -4-1-5

یم موضوع و دو آیه چهار شروع شده و شامل ﴾آَمُنوا الَّذيَن يا َأيَُّها﴿ خطاب پنجم با سیاق

 .(44-43 آیات) :دوم موضوعو  (42-41 آیات) :اول موضوع .شود

 چهارم سیاق از پنجم سیاق آیات معنایی و لفظی گسست -4-1-5-1

لفظی و ادبی با آیات قبلی  ازنظرو  آغاز شده ﴾...آَمُنوا الَّذيَن يا َأيَُّها﴿ با خطاب 41ه آی

 مؤمنان ،یات این سیاقدر آپیوستگی ندارد. بین آیات دو سیاق نیز گسست معنایی وجود دارد. 

 هآن را نیز که همان رسیدن به رحمت واسعه و فلسف کرده را به ذکر و تسبیح خداوند دعوت

 نماید.میالهی است تبیین 

 پنجم سیاق آیات و معنایی لفظی پیوستگی عوامل -4-1-5-2

 ﴾اللََّه﴿کلمه  ﴾َسبُِّحوُه﴿در  بیغا ریضمو مرجع  عاطفه بوده 42 هدر ابتدای آی« واو»حرف 
 تو جواب ندا اس ﴾اْذُكُروا﴿معطوف به  ﴾َسبُِّحوهُ ﴿ ساختار نحوی از جهت. باشدمی قبل هآی در

 زمخشری،) ذکرهاست از جملهمعنایی نیز، تسبیح خود  لحاظاز  .(170، ص21، ج1418صافی، )

 ریضم .(322، ص3ج ،1377طبرسی، / 249ص ،3ج ،1408 ،سلطانعلیشاه/ 545ص ،3ج ،1407

عبارات  در گردد. برگشتن مرجع ضمایربرمی 41ه در آی ﴾اللََّه﴿به واژه  43ه در آغاز آی ﴾ُهو﴿

نایی نیز در معازنظر نماید. این ارتباط را تقویت می ﴾اهلل﴿به  ﴾كاَن﴿ و ،﴾ِلُيْخِرَج﴿ ،﴾َمالِئَكُتُه﴿

مرجع  .(221، ص11، ج1415/ آلوسی، 569ص ،8ج ،1372)طبرسی،  قبل است همقام تعلیل آی

ِْْمننَي﴿ه به واژ 44 هدر آی ﴾َلُهْم﴿و  ﴾َتِحيَُّتُهْم﴿کلمات  در ضمیر ضمیر کلمه  و قبل هآی در ﴾ِباْلُم

 ابن عاشور،) است 43 هتکمله آی 44ه . لذا آیگرددیبازم آیات قبل در ﴾اهلل﴿نیز به  ﴾َيْلَقْوَنهُ ﴿

 .(354، ص10ج ،1419/ مدرسی،  327ص، 18ج ،1419، / فضل اهلل278، ص21ج ،تابی

 (48-45 )آیات: ششم سیاق  -4-1-6

 موضوع .است شده تشکیل موضوع و دو آیه چهار از ﴾...النَِّبيُّ يا َأيَُّها﴿ خطاب ششم با سیاق

 .(48-47 اتآی) :دوم موضوعو ( 46-45 آیات) :ولا
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 پنجم سیاق آیات از ششم سیاق آیات و معنایی لفظی گسست -4-1-6-1

باط لفظی با آیات سیاق قبلی ارت ازنظرآغاز شده است  ﴾النَِّبيُّ َأيَُّها يا﴿ که با خطاب 45 آیه 

بیین ص( به ت) مبرایپجهت معنایی نیز آیات این سیاق، ضمن معرفی برخی از صفات  ندارد. از

 الهی ایشان پرداخته است. یهاتیمأموربرخی از فرامین و 

 ششم سیاق آیات و معنایی لفظی پیوستگی عوامل -4-1-6-2

« واو»یعنی همه آیات با حرف عطف ؛ عوامل پیوستگی لفظی درآیات این سیاق مشترک است

جهت  شوند. ازساختار نحوی نیز جواب منادا محسوب میازنظر و  قبل از خود معطوفه به آی

ن، او منافق کافران، عدم اطاعت از نیمؤمنبشارت به  رایزهستند قبل از خود ه معنایی، مکمل آی

ای از فرامین الهی هستند که دستورالعمل ، مجموعهبر خداتوکل  ها وآنبه آزارهای  ییاعتنایب

، 1421شیرازی، مکارم ) دندهمقصد که همان راه حق است تشکیل می جامعی را برای وصول به

 .(369ص، 17ج

 (52 تا 49 آیات: )هفتم سیاق -4-1-7

 .تاس شده تشکیل موضوعچهار  و آیهچهار  از ﴾آَمُنوا الَّذيَن يا َأيَُّها﴿ خطاب این سیاق با

 آیه) :چهارم موضوع و (51 آیه) :موضوع سوم ،(50 آیه) :موضوع دوم ،(49 آیه) :اول موضوع

52). 

 :ششم سیاق اتیاز آ هفتم سیاق آیات و معنایی لفظی گسست -4-1-7-1

 هگونچیهشروع شده،  ﴾آَمُنوا الَّذينَ  يا َأيَُّها﴿ و با خطاب که آغاز این سیاق است 49 آیه

معنایی نیز در این آیات، بخشی از احکام مربوط به طالق و  ازنظرقبل ندارد.  هارتباط لفظی با آی

ه وان آیتیین نموده است. گرچه میص( را تب)امبریپو نیز احکام مختص به  نیمؤمنازدواج برای 

 عنوانبهو  معنایی با آیات بعدی هماهنگ بوده ازنظریک سیاق دانست، اما چون  ییتنهابهرا  49

را یک سیاق به شمار  هاآنص( است، ما )امبریپو  نیمؤمنبخشی از احکام طالق و ازدواج برای 

 آوردیم.
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 مهفت سیاق آیات و معنایی لفظی پیوستگی عوامل -4-1-7-2

زیرا اسلوب خطاب در هر دو آیه تکرار شده ؛ ارتباط دارد 49ه اسلوبی با آی ازنظر 50 آیه

 / قرشی638، ص1404جرجانی، ) تخصیص بعد از تعمیم است 50 است. از جهت معنایی نیز آیه

 49 تفسیر آیهدر تا آنجا که برخی  ؛(226ص، 11، جتابیطنطاوی،  /378، ص8، ج1377، بنابی

 ،8ج ،تابیطوسی، ) انددانستهص( ) امبریپرا متوجه به  ﴾آَمُنوا الَّذيَن يا َأيَُّها﴿آیهخطاب  نیز

ْْوي﴿ ،﴾ُتْرجي﴿در عبارات  مرجع ضمیر .(351ص  يا﴿به عبارت  51 در آیه ﴾َعَلْيَك﴿ ،﴾ِإَلْيَك ُت

یمقبل محسوب ه آی متمم و مکمل عنوانبهمعنایی نیز  ازنظر. گرددیبرمقبل  هیدر آ ﴾النَِّبيُّ َأيَُّها

مرجع ضمایر در عبارات  .(495، ص8ج ،1420، ابو حیان/ 574ص ،8ج ،1372طبرسی، ) شود

 و ﴾ِبِهنَّ﴿و همچنین مرجع ضمایر در عبارات  ﴾النَِّبيُّ﴿نیز به  52در آیه  ﴾َتَبدََّل﴿ و ﴾َلَك﴿

اژه تقابل با و در ﴾الَيِحلُّ﴿اژه و معنایی نیزازنظر گردد. برمی 50 آیه در ﴾َأْزواَجَك﴿به  ﴾ُحْسُنُهنَّ﴿

 ص( ممنوع نموده است.) امبریپبوده و ازدواج جدید را برای  ﴾َأْحَلْلنا﴿

 (58-53 آیات: )هشتم سیاق -4-1-8

 موضوع 4 و آیه 6 دارای شروع گردیده و ﴾...آَمُنوا الَّذيَن يا َأيَُّها﴿ خطاب سیاق هشتم با

 موضوعو ( 56 آیه) :سوم موضوع ،(55 یهآ) :دوم موضوع ،(54-53 آیات) :موضوع اول .است

 .(58-57 آیات) :چهارم

 هفتم سیاق از هشتم سیاق و معنایی لفظی گسست -4-1-8-1

یات قبل لفظی با آ ازنظرو  آغاز شده مستأنفه بوده ﴾آَمُنوا الَّذيَن يا َأيَُّها﴿ که با خطاب 53آیه 

ه در رابطه با نحو کهییآنجااز ؛ وتواند جزء آیات سیاق قبل محسوب شودلذا نمی ؛ارتباط ندارد

 از، هاستآنص( و همسران ایشان و پرهیز از اذیت و آزار زبانی و عملی ) امبریپمعاشرت با 

 د.کنسیاق قبل که در خصوص برخی از احکام ازدواج و طالق بود، گسست معنایی پیدا می

 هشتم سیاق آیات و معنایی لفظی پیوستگی عوامل -4-1-8-2

معنایی نیز ازنظر . گرددیبرم ﴾آَمُنوا... الَّذيَن يا َأيَُّها﴿ به 54 در آیه ﴾اُتْبُدو ِإْن﴿فعل در ریضم

 ،1417 / طباطبایی،501ص ،8ج ،1420)ابو حیان،  است تحذیر قبل و با لحن تهدید وه مکمل آی

. از جهت گرددیبرم( پیامبر )ص همسران به 55 در آیه ﴾َعَلْيِهنَّ﴿ در ریضم .(338ص ،16ج
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/ 557ص، 3، ج1407زمخشری، ) فوق، استثنا و تخصیص بعد از تعمیم استه آیمعنایی نیز 

يا ﴿های زیرا واژه مرتبط است 53 ازنظر اسلوبی با آیه 56 آیه .(378ص ،10ج ،1419 مدرسی،

ه عقیده معنایی نیز ب از جهتهر دو آیه تکرار شده است. ه در میان ﴾النَِّبيِّ﴿ و  ﴾آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها

 /320، ص21، جتابیعاشور،  و تقابل با آیات قبل است )ابن در تضاداین آیه  ،خی از مفسرانبر

( و 96، ص22، ج1418زحیلی، ) ( و یا مکمل آیات قبل415، ص17، ج1421شیرازی،  مکارم

، 1418صافی، ) گرچه مستأنفه است 57ه آی .(662، ص1404جرجانی، ) یا تعلیل آیات قبل است

از عوامل پیوستگی لفظی بین آیات هستند، دهنده که ز اسماء و حروف ربط( و ا188ص، 22ج

اسلوبی  ارتباط ،قبله شده، بین آن با آی تکرار «ِإنَّ» لفظ آیه دو هر نیست، اما چون در آغاز خبری

 وَ  اللَّهَ  نَِّإ﴿ هن دو رابطه تضاد و تقابلی وجود دارد. در آیایبرقرار است. از جهت معنایی نیز بین 

 ﴾َرُسوَله َو اللََّه ُْْذوَنيُ  ِإنَّ الَِّذيَن﴿در آیه اما  ،صحبت از درود بر پیامبر ﴾النَِّبيِّ َعَلی ُيَصلُّوَن َمالِئَكَتُه
در « واو»حرف  .(189ص ،22ج ،1418 صافی،) از اذیت و آزار پیامبر سخن به میان آمده است

ْْ الَّذينَ ﴿عاطفه بوده، تکرار عبارت  58 هآغاز آی ویت نموده را تق هاآننیز پیوستگی بین  ﴾ُذوَنُي

 است.

 (68-59 آیات: )نهم سیاق -4-1-9

 موضوع .موضوع است آیه و سه 10 و دارایشروع شده  ﴾النَِّبيُّ َأيَُّها يا﴿خطاب  نهم با سیاق

 .(68-64 آیات) :سوم موضوع ،(63-60آیات ) :دوم موضوع ،(59 آیه) :اول

 نهم سیاق آیات از شتمه سیاق آیات و معنایی لفظی گسست -4-1-9-1

 ،1418صافی، ) آغاز شده است، کالم مستأنفه است ﴾النَِّبيُّ َأيَُّها يا﴿ چون با خطاب 59آیه 

 زآنجاکها ؛ وگیردلذا سیاق جدیدی شکل می و قبل نداشته ه( و ارتباط لفظی با آی189ص، 22ج

، مؤمنران خود و زنان خواهد تا در قالب اخطار و هشدار به همسران و دختص( می) امبریپاز 

بگوید تا حجاب را رعایت کنند، ارتباط معنوی آیه نیز با آیات قبل قطع شده است. آیات بعدی 

ت است که باعث مزاحم کافرانو  پراکنانعهیشااین سیاق نیز چون در قالب هشدار به منافقین، 

 گرفته است. قرار 59معنای آیه  ةشوند، لذا در اداممی نامؤمنو آزار پیامبر )ص( و دیگر 
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 نهم سیاق آیات معنایی و لفظی پیوستگی عوامل -4-1-9-2

عبارات  رد ریضممرجع  نماید، امامی ارتباطبی قبل با آیه ظاهراًو  است نافیهاستی 60 آیه گرچه

 رسول اذیت همان که ﴾َيْنَتِه﴿مفعول  گردد، چونقبل برمیدر آیه  ﴾النَِّبيُّ﴿ه به واژ ﴾َلُنْغِرَينََّك﴿

و  تبیین به 60 آیه ،درواقعو  است شده حذف ظهورش خاطر است، به قبلدر آیه  نیمنمؤ و

 ،1383دروزه،  /330، ص21، جتابیعاشور،  ابن) است پرداخته 59 در آیه« آزار»تشریح معنای 

همگی به  61 هیدر آمرجع ضمایر  .(662، ص3ج ،1377 الهیجی، / شریف421ص ،7ج

 ابتدای آیه، حال در زین ﴾َمْلُعوننَي﴿عبارت  ،نیا بر. اضافه گرددیبرمقبل یه در آ« اْلُمناِفُقوَن و...﴿

 .(362ص ،8ج ،تابیطوسی،  /561، ص3ج ،1407 )زمخشری، ﴾...و اْلُمناِفُقوَن﴿است برای 

صدر م ﴾الّله ُسنََّة﴿زیرا عبارت ؛ تأکید( است) ینحوقبل، از نوع ساختار ه آی با 62ه ارتباط آی

به  63 در آیه ﴾ُقْل﴿ و ﴾َيْسَئُلَك﴿ در کلماتضمیر  .(426ص ،6ج ،1419 کثیر، بنا) است مؤکد

تعمیم بعد از »ه قاعد ﴾النَّاُس﴿ هگردد. از جهت معنایی نیز با آمدن واژبرمی 59 در آیه ﴾النَِّبّي ﴿

ازنظر مستأنفه است، اما  گرچه 64آیه  .(507، ص8، ج1420، )ابو حیان شکل گرفته است« خاص

تا  دهشروع ش است دیتأک از ادات که ﴾إّن﴿زیرا با  نحوی با آیه قبل پیوستگی دارد ختارسا

ت مناسب اس ،نیز در این آیه کافرانمراد از  .هستند کافرانای باشد به اینکه منظور همان اشاره

 / حسینی257ص ،3، ج1408، )سلطانعلیشاه باشد حشرونشر ( وبه ساعت )روز قیامت کافرانکه 

از جهت معنایی نیز بین  .(336ص، 7ج ،1336/ کاشانی، 493ص ،10ج ،1363، یمیعبدالعظشاه

 ازنظر 65برقرار است. آیه « تخصیص بعد از تعمیم»ه قاعد ﴾َسِعريا﴿و  ﴾السَّاَعة﴿ یهاواژه

یش، درو) در آیه قبل ﴾َلُهم﴿در « ُهم» ریضمیا  و ﴾اْلكاِفرين﴿ذوالحال ساختاری، حال است برای 

 ،بر آنعالوه  .(385، ص7، ج1412، پانی پتی /242ص، 6، ج1424/ مغنیه، 52، ص8ج ،1415

 ﴾نيفرکا﴿نیز  ﴾الَيِجُدوَن﴿در  مرجع ضمیر .گرددبرمی ﴾اريعَس﴿به  ﴾هايَن فيخاِلد﴿ در ریضم
 66در آیه  ضمایر ههم .(398ص ،8ج، 1377، بنابی قرشی /248، ص14ج ،1364قرطبی، ) است

نیز این پیوستگی  (ساختار نحوی )ظرف و مظروف ازنظرگردد. برمی 64 در آیه ﴾اْلكاِفرين﴿ به

)ابو  65 در آیه ﴾الَيِجُدون﴿فعل ظرف زمان است و متعلق است به  ﴾َيْوَم﴿زیرا ؛ وجود دارد

ه واژ بر 67 در آغاز آیه« واو»حرف  .(331، صتابی/ عکبری، 507ص ،8، ج1420، حیان

 ،11ج ،1415 / آلوسی،337ص، 21، جتابیعاشور،  ابن) شده استعطف  66 در آیه ﴾ُقولونَي﴿

گردد. مرجع ضمیر در برمی ﴾نيرکاِفاْل﴿آن، تمام ضمایر موجود در آیه به  اضافه بر .(268ص
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قبل است. تکرار واژه  هدر آی ﴾ساَدَتنا َو ُكَبراَءنا﴿، عبارت 68 هدر آی ﴾اْلَعْنُهْم﴿و  ﴾آِتِهْم﴿کلمات 

 را به هم مرتبط کرده است. هاآناسلوبی نیز  ازنظربتدای هر دو آیه در ا ﴾َربَّنا﴿

 (73-69 آیات: )دهم سیاق -4-1-10

ضوع مو .است موضوع و دو آیه پنج دارای ﴾...آَمُنوا الَِّذيَن يا َأيَُّها﴿ خطاب دهم نیز با سیاق

 .(73-72 آیات) :دوم موضوعو ( 71-69 آیات) :اول

 نهم سیاق آیات از دهم سیاق آیات و معنایی لفظی گسست -4-1-10-1

صافی، ) ارتباط ادبی و لفظی با آیه قبل ندارد گونهچیهنافیه است و یک جمله استی 69آیه 

 نیمؤمنمعنایی نیز برخالف آیات سیاق قبل، خطاب آیات متوجه  ازنظر .(195ص، 22، ج1418

 یند.پرهیز نماص( ) امبریپ آزارو از آورده ص( رسول )ت از خدا و روی به اطاعاست تا 

 دهم سیاق آیات معنایی و لفظی پیوستگی عوامل -4-1-10-2

ازنظر است،  تکرار شده 70 و 69آیات  در آغاز ﴾آَمُنوا الَِّذيَن يا َأيَُّها﴿ عبارت کهییازآنجا

حاکم  هانآارتباط وجود دارد. رابطه تضاد و تقابل نیز ارتباط معنایی را بین  هاآناسلوبی بین 

 تقوای رعایت به 70 هیدر آ اما شده، نهی( ص) امبریپ آزاراز  نینمؤم ،69 در آیه چون کرده است

 ماَلُكْمَأْع َلُكْم ُيْصِلْح﴿ در عبارت جمع ریضما .اندشده دعوت استوار و محکم سخن و گفتن خدا

مرجع  و گرددبرمی ﴾آَمُنوا الَِّذيَن يا َأيَُّها﴿ و عبارت نامؤمنبه  71 در آیه ﴾ُذُنوَبُكْم َلُكْم ْغِفْرَي َو

 /57ص ،8ج ،1415درویش، ) است قبل در آیه ﴾اهلل﴿ هکلم ﴾ُيْصِلْح﴿ضمیر مفرد مذکر غائب در 

اما ؛ قبل ندارد هلفظی ارتباطی با آی ازنظرنافیه است و استی 72آیه  .(366، ص8، جتابیطوسی، 

، 16، ج1417طباطبایی، هستند ) 71 هیآ« لمکمم و متم» آخر درواقعمعنایی، دو آیه  ازنظر

یبقبل  هگرچه از جهت لفظی با آی 73 آیه .(450ص ،17، ج1421شیرازی،  / مکارم348ص

ه متعلق ک الم تعلیل دانسته را ﴾ِلُيَعذَِّب﴿در « الم»نماید، اما چون اغلب مفسران حرف می ارتباط

، 3، ج1407/ زمخشری، 198ص، 22، ج1418صافی، ) است ﴾َعَرْضَنا﴿یا به  و ﴾َحَمَلها﴿به 

 ،1420)ابو حیان،  اندیا الم صیروره و غایت گرفته و ،(240، ص4، ج1418 / بیضاوی،565ص

 هوجود دارد. قاعد هاآن( ارتباط معنایی بین 351، ص16ج ،1417طباطبایی، / 511، ص8ج

 طورهبل بق در آیه ﴾اْلِإْنسان﴿ هکلم ،نمایدنیز این ارتباط را تقویت می« تخصیص بعد از تعمیم»
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( اشاره مؤمن)منافق، مشرک و  هاانسانبه انواع و اقسام  73 در آیهآمده است، ولی  یکلعام و 

 شده است.

 ی سوره احزابهااقیسی استداللی بندعنوانمرحله دوم:  -4-2

ی گذارانعنوو  سیاقهر  غرض کشف بهنوبت  ها،سیاق و شناسایی آیات ارتباط کشف از پس

اق سی کانونی مطلب است الزم ها، ابتداسیاق برای بمناس عنوان انتخاب برای. رسدیها مآن

 .گردداب انتخ سیاق برای مناسبی کانونی، عنوان مطلب به محتوای توجه با سپس شود، کشف

 .این سیاق، ساختار بیان وظایف است اتیبر آمعنایی حاکم  ساختار (:8-1آیات اول )سیاق 

در ادامه از  .استی و دستورات خداوند ص( از وح)امبریپموضوع کانونی در این سیاق، اطاعت 

اخذ پیمان محکم از انبیاء پیشین سخن به میان آمده است، پیمانی که در راستای همان فرامین 

جام ص( و مسلمانان در ان) امبریپص( است تا موجب دلگرمی و تشویق ) امبریپبرای  شدهمطرح

در  ،وظایف باشد ساختار بیان ،قیک سیا ساختار معنایی آیاتِ وظایف محوله باشد. حال اگر

ه آن یا عبارتی که ب« وظایف» هکلم بردن کارهب .کرد اشاره چهار نکته به سیاق باید یگذارعنوان

 موارد و کسانی کردن دارد؛ مشخص به عهده را وظایف این که کسی کردن مشخص اشاره نماید؛

، به مطالب فوق با توجه. وظایف ینا انجام شود و علت انجام هاخاطر آن به وظیفه این باید که

 بطالا نهیزمالهی،  یهافرمان ( ازص)امبریپاطاعت »عنوان مناسب برای سیاق اول عبارت است از 

 .«اسالمی قوانین و تثبیت خرافی عقاید

قریظه است. داستان جنگ احزاب و بنی بر محوراین سیاق،  اتیآ (:27-9آیات دوم )سیاق 

 مختلف هایو عملکرد گروه هاآن و نقش گیریشکل چگونگی تبیین البه دنبجنگ،  این داستان

ک آیات ی اگر ساختار. حال با توجه به اینکه است نمنافقاو  نکافرا، نامؤمن ازجمله عقیدتی

 باید به موضوع و شخصیت اصلی یگذارعنوانهای یک داستان باشد، در سیاق، مربوط به صحنه

احزاب،  جنگ»از ان مناسب برای این سیاق عبارت است داستان و هدف آن توجه شود، عنو

 .«عقیدتی مختلف یهاعملکرد گروه شناسایی برای مناسب فرصتی

 مخاطب ااماست، ( ص) امبریپ به خطاب این سیاق گرچه آیات :(35-28 )آیات سیاق سوم

 ،بعد به ﴾الدُّْنيا َحياةَ اْل ُتِرْدَن ُكْنُتنَّ ِإْن﴿ه جمل از زیرا؛ هستند )ص( پیامبر آن، همسران واقعی

 مودهن تعیین هاآن برای را ، وظایفیدستورالعمل چند در قالب و گرددبرمی همسران ضمایر به

نیست بلکه همگی در یک سطح  وفرعاصله ساختاری رابطازنظر  ،آیات این سیاقه است. رابط

برای  رونیازا. دیانمیمص( را مشخص ) امبریپقرار داشته و هرکدام بخشی از وظایف همسران 
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کشف غرض این سیاق باید با توجه به محتوای همه آیات، یک محور کلی شناسایی و عنوان 

وظایف که در سیاق نخست گفتیم،  سیاق انتخاب شود. حال با عنایت به قواعد ساختار بیان

 هو نحو در زندگی( ص) امبریپ همسران وظایف»عنوان مناسب برای این سیاق عبارت است از 

 .«افراد و دیگر( ص) امبریپ با هاآن تعامل

 ؛است المقدمه و ذی سیاق، ساختار مقدمه این ساختار آیات (:40-36آیات )سیاق چهارم 

این  چون است وزید(  ه)همسر مطلق نبیزص( با ) امبریپمطلب کانونی آن نیز داستان ازدواج 

 ر لزومبمقدمه،  عنوانبهل از بیان آن مسأله از طرف برخی افراد مورد مخالفت قرار گرفت، لذا قب

 دیها تأکآنص( و عدم اختیار در برابر تصمیمات رسول )از دستورات خدا و  مؤمناناطاعت 

فرموده است. در این نوع ساختار، آیات ذی المقدمه باید اصل قرار گیرند و عنوان سیاق با توجه 

 ازدواج»ب برای این سیاق عبارت است از عنوان مناس ،به محتوای آن انتخاب گردد. با این توضیح

 .«(صرسول )و  خدا از خواست اطاعت وجوبه قاعد تحکیم برای ، فرصتینبیبا ز( ص) امبریپ

 وفرعاصلساختار معنایی، رابطه ازنظر رابطه آیات این سیاق  :(44-41سیاق پنجم )آیات 

 و بازتاب عمل به برخی دیگرمعلول  هااز آنزیرا برخی ؛ است. لذا در یک سطح و طراز نیستند

و تسبیح خداوند  ریذکر کثرا به  مؤمنانشود می 42 و 41است. دسته اول از آیات که شامل آیات 

بندی به آن را که کسب رحمت الهی و خروج از آیات بعدی نیز نتیجه پای دعوت نموده، در

ات این ختار حاکم بر آیاست. با توجه به اینکه سا ظلمات به سمت روشنایی است، تبیین نموده

اتی و آی در این نوع ساختار نیز باید مدعا را اصل و است« آن و دالیل مدعا ساختار بیان»سیاق 

فرع قرار دهیم، عنوان مناسب برای این سیاق عبارت است از:  ،که اشاره به دلیل آن مدعاست

 .«الهی رحمت کسب برای خداوند ذکر و تسبیح به مؤمنان دعوت»

 شامل دهیآغاز گرد ﴾النَِّبيُّ... َأيَُّها يا﴿ این سیاق که با خطاب :(48-45آیات ) مسیاق شش

 اندعبارتکه  شده ص( ذکر) امبریپ یهایژگیوچهار آیه است. در دو آیه نخست، پنج ویژگی از 

در دو آیه  ؛ و«و چراغ فروزان خدا یسوبه، انذارکننده، خواننده مردم دهندهبشارتشاهد، »از 

نوان بنابراین ع؛ کندنیز برآمده از همین صفات است اشاره می هاآنبه وظایفی که برخی از  بعد

 د.تناسب دار شدهمطرحبا مطالب  «(ص) امبریپ الهی یهاتیمأمورو  از صفات برخی تبیین»

 فروع مختلف»این سیاق، ساختار بیان  ساختار معنایی حاکم بر :(52-49 سیاق هفتم )آیات

احکام متفرعی از ازدواج و طالق را متضمن  ،این آیات گریدعبارتبه .است« ییک حکم شرع

برخی دیگر مربوط به  و مخصوص رسول خدا )ص( و همسران ایشان هاآناست که بعضی از 
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 در این نوع ساختار محتوایی، عنوان .(334ص ،16ج ،1417طباطبایی، ) عموم مسلمانان است

بود. لذا عنوان مناسب برای این سیاق  خواهد شرعی حکاما آن و مشترک کلی گفتار، عنوان

 .است «(ص) امبریپ و خاص نیمؤمن عموم و ازدواج، برای طالق از احکام بخشی تبیین»

 آیات است. در بندیدستهآیات این سیاق در چهار موضوع قابل  :(58-53 آیات) سیاق هشتم

 و حکم ص( و تعامل با همسران ایشان) امبریپورود و خروج مسلمانان به منزل  هنحو ،54 و 53

برخی از افراد را از این قانون مستثنا کرده است. موضوع  55 در آیهفقهی آن مطرح شده است. 

همین آداب معاشرت، قابل  هدر ادام همآنص( است که ) امبریپدرود فرستادن بر  56 در آیهسوم 

آمده و  58 و 57آیات  ارم است که درموضوع چه ،آزاردهندگانکیفر دادن به  هنحو تبیین است.

و  گناه آشکار هاآنی مهم است که عدم رعایت احکام به حدتأکید نموده است که این آداب و 

و ( ص) امبریپ با اسالمی معاشرت آداب رعایت»شود. لذا عنوان پیامبر )ص( می آزارموجب 

 برای این سیاق مناسب است.« هاآن ایذاء و عدم اشخانواده

ص( و ) امبریپکه باعث اذیت و آزار  یانهیزمدر این آیات به دو  :(68-59 )آیات ق نهمسیا

شرعی،  حجاب حد و حدود نکردن تیرعا از: اندعبارتشد اشاره شده است که مسلمانان می

 همچنین سه .و تردید شک ایجاد برای یا تمسخر و قیامت از روی برپایی از زمان کردن سؤال

 هاند کشدهکردند معرفی و مسلمانان می( ص) امبریپه اقدام به اذیت و آزار گروه از کسانی ک

یات دیگر نیز به فرجام کارشان در دنیا و در آ. پراکنانعهیشاو  ، بیماردالننامنافق از: اندعبارت

 جاهمهاخراج، از  برندارند، از مدینه دست اگر از کار خود کهیطوربهآخرت اشاره نموده است 

 جهنم، نفروزا در آتشآخرت نیز  در ؛ ورسید خواهند قتل شوند دستگیر و به پیدا هرکجا و طرد

 وها از زمینه برخی یمعرف»بنابراین عنوان مناسب برای این سیاق ؛ جاودانه خواهند سوخت

 .است« هاکار آن و فرجام شده( ص) امبریپآزار  باعث که ییهاگروه

آیات، مانند سیاق نخست، ساختار  در این موجود ناییساختار مع :(73-69)آیات  دهمسیاق 

 از خدا جانبههمه . موضوع کانونی سیاق نیز اطاعتاست« (نامؤمنگروه ) یک مختلف وظایف»

 و تقوای الهی تیرعا ،ص() امبریپپرهیز از اذیت و آزار  ،این کار هص( است. الزمرسول )و 

 را نیز عذاب به انسان امانت الهی عرضهاز  هدف کهیطوربهسخن مستدل و محکم است  گفتن

 لذا عنوان مناسب. است نموده ، بیاننامؤمن برای رحمت و فرستادن نمشرکاو  نامنافق به دادن

( صرسول )و  خدا از اطاعت به هاآن و سفارش مؤمنان»برای آیات این سیاق عبارت است از 

 .«الهی امانت پذیرش و
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 هامرحله سوم: تركیب سیاق -4-3

 تکیفی آن، شناسایی انسجام و کشف سوره اصلی غرض به یابیدستبرای  رحلهم سومین

ی نسبتاً طوالنی است که دارای هاسوره ازجملهاحزاب  هسور. است سوره هایسیاقمیان  ارتباط

تا پایان سوره  45 هو فصل دوم از آی 44 هآی تا یک هدو فصل و ده سیاق است. فصل اول آن از آی

و تشکیل یک فصل، موضوع مشترک بین  هاسیاقعامل اصلی ارتباط . دهدیمرا تشکیل 

عاد مختلف تبیین اب یک فصل نیز هایسیاق. یکی از پرکاربردترین روابط موضوعی میان هاستآن

یک سیاق با سیاق قبل از  اگر موضوعسوره است. حال  هایسیاقیک موضوع توسط هر یک از 

 هدر سورود، آغاز فصل جدید در سوره خواهد بود. کمرنگ ش هاآنخود متفاوت، یا ارتباط 

احزاب گرچه موضوع اصلی آن، تسلیم شدن به خدا و رسول و اطاعت محض از دستورات الهی 

اول سوره، تأکید آیات بیشتر روی تبیین کیفیت اطاعت از خدا و رسول در  در فصلاست اما 

اطاعت از  تبیین کیفیت به شتریب دوم در فصل و بُعد سیاسی و نظامی و اندکی خانوادگی است

 خدا و رسول در بُعد خانوادگی و اجتماعی پرداخته شده است.

 احزاب سوره اصلی ساختار و غرض مرحله چهارم: كشف -4-4

، هافصل و هاسیاقعناوین مناسب برای  نییو تعآیات  یبندفصلو  هاسیاقبعد از شناسایی 

هدفمندی و انسجام سوره اثبات شود. برای  ،رسد تا در پرتو آننوبت به کشف غرض سوره می

 ترینمهماین منظور قواعد متعددی باید لحاظ شود اما برای جلوگیری از اطالة کالم، به برخی از 

 :میکنیماشاره  هاآن

 های سورهی عناوین سیاقبندجمعقاعده اول:  -4-4-1

 هایاقس بودن اصلی ،سوره هایسیاقاز  یکی بودن گیرد: اصلیبه سه حالت انجام میاین کار 

 اهآن بین مشترک مفهوم و وجود هاسیاق همه بودن یاصل ،هاآن بین مشترک مفهوم و فقدان

یکدیگر  عرض در هااکثر سورهاحزاب نیز مانند  هسور هایسیاق .(177، ص1395گر، خامه)

 کهییازآنجا. خوردیمبه چشم  هاآنقرار داشته و اصلی هستند و مفهوم مشترکی نیز بین 

اما مسلمانان مدینه هنوز  ص( موظف شده بود که در مدینه حکومت اسالمی تشکیل دهد)امبریپ

ار و ی معاند و منافق نیز با گفتهاگروهباید با دستورات اسالم آشنا و مأنوس نبودند و  کهآنچنان

ت ین خود دسدادند تا از دین و آیقرار می فشارتحتص( و مسلمانان را ) امبریپرفتارهای خود، 

( در این شرایط است که این سوره تسلیم شدن به خدا و رسول و اطاعت 11 و 10آیات )بردارند 
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ص( و ) امبریپعلیه  هاتوطئهقرار داده تا همه  کار خودمحض از دستورات الهی را سرلوحه 

و  و موضوعات اطاعت از ابعادسوره، یکی  هایسیاقهریک از  مسلمانان را خنثی نماید. لذا

 را تبیین نموده است. )ص( تسلیم شدن ایشان به خدا و رسول

 یمتنعناصر درونقاعده دوم: توجه به  -4-4-2

را با  در متن موجود همه عناصر که برخوردار است ایویژه شخصیت و روح از هر سوره

؛ (187ص ،1395گر، / خامه5، ص1991 مدنی،)کندمی هماهنگ غرض سوره یکدیگر و با

توان غرض سوره را تحدید و کشف آن را تسهیل می متنیدرونلعه روشمند عناصر بنابراین با مطا

 یکلید و مفاهیم کلمات سوره، و پایانی آغازین از: آیات اندعبارتاین عناصر  ترینمهمنمود. 

سوره.  یسوگندها و در سوره موجود هایقصه های سوره،سوره، شخصیت یاسوره، اسماءالحسن

 :میکنیم اکتفا هاآنز اطالة کالم، به بررسی یکی از جلوگیری ا منظوربه

 آیات آغازین و پایانی سوره احزاب -4-4-2-1

 محسّنات ازجملهرا  در هر سوره «ختام حسن»و  «مطلع حسن» ،رزمانیداز  بالغت علماى

 با را ودخ سخن بلیغ سخنور که کنداقتضا مى بالغت ضرورت و معتقدند دانسته قرآن بدیعى

 هآنچ باشد به اشارتى و هم کند ایجاد در شنونده آمادگى هم آغاز کند که یاگونهبه تمام ظرافت

 عنىشود؛ یمى خوانده «استهالل براعت»با نام  در سخن شروع نحو این. است کالم اصلى مقصود

 / هاشمی،408ص، 1381 معرفت،) در آغاز سخن در جلب نظر شنونده و هنرمندى ورزیدگى

مطالب، غرض اصلی  یبندجمعنیز با  هاسوره پایان .(80ص ،1384 / حریری،419ص ،1375

 ،1421 سیوطی،) است زیبایى در اوج سرآغازهایشان نماید لذا مانندیادآوری می مجدداًسوره را 

توان به احزاب نیز می هآیات آغازین و پایانی سور هاز بررسی و مقایس .(213 ،209ص، ص2ج

 َواْلُمناِفِقنَي ْلكاِفِريَنا َوال ُتِطِع اللََّه اتَِّق النَِّبيُّ يا َأيَُّها﴿ نخست در آیهغرض اصلی سوره دست یافت. 

لمانان، ص( و دیگر مس) امبریپبه  خطاب براعت استهالل، عنوانبه ،﴾َحِكيمًا َعِليمًا كاَن اللََّه ِإنَّ

و  ها رعایت نمودص( باید تقوا ر) امبریپآن اینکه  و است صادر نمودهمهم و کلیدی را  یدستور

ن و کافرا عدم اطاعت از»فقط از خدا اطاعت نماید. موضوع  و ن اطاعت نکندمنافقان و کافرااز 

َوَمْن ﴿ یات پایانی سورهدر آ« ردّ العجز الی الصدر» عنوانبه« ن و اطاعت از دستورات وحیانیامنافق

 هعنوان شده است. عالم صراحتبه( نیز 71 /33: زاب)اح ﴾َفْوزًا َعِظيمًا َفَقْد فاَز َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع

 ألهمس است، چون شده تمام قتیدر حق احزاب آیه، سوره این نماید که باطباطبایی تأکید می
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 شامل را و محرمات از واجبات سابق احکامه هم جامعى است که و رسول، کالم خدا اطاعت

، 16ج ،1417)طباطبایی،  است بحث مورد آیه براى متمم منزلهبه بعدى و دو آیه شودمى

 .(348ص

 متنیقاعده سوم: توجه به عناصر برون -4-4-3

یری گشود که خارج از متن سوره است اما بر جهت، به عناصری گفته میمتنیبرون عناصر

 نام د از:انعبارت هاآن ترینمهماند. محتوایی سوره تأثیرگذار و با غرض اصلی سوره نیز مرتبط

 گیو هماهن سوره سوره، فضایل بودن مکی و یا سوره، مدنی نزول سوره، شأن لنزو سوره، فضای

 نماییم:مجاور. از این میان به دو مورد اشاره می یهاسوره با

 ی سورههانزولشأن  -4-4-3-1

 یا و آینده یا حال یا درگذشته خواه ای،حادثه و یا شخص درباره جریانی مناسبت به هرگاه

گویند می آیات آن نزول نأش را موارد این همه شود نازل اتیآی یا هیآ احکام، فرض درباره

 درباره کتاب مشهورترین که ق(468 د.) یشابورینواحدی  .(255ص، 1، ج1428)معرفت، 

 قرآن ریتفس شناخت است معتقد (115ص ،1ج ،1410 زرکشی،) نیز نوشته را النزول اسباب

شأن  11وص آیات این سوره حدود در خصنیست.  ممکن آن آیاتِ نزول از سبب آگاهى بدون

شأن  هکه دربار هاآندر اینجا به یکی از . نزول در کتب تفاسیر و اسباب النزول مطرح شده است

  :میکنیمآن است اشاره کرده و ارتباط آن را با غرض سوره بیان  3تا  1نزول آیات 

عد ب سلمی ابواالعور جهل و ابی ابن كرمةِعو  ابوسفیان ازجملهرهبران کفر و شرک و نفاق، 

د وارد گردیدن ىبَبن اُ عبداهلل رو ب آمده به مدینه و ص( امان گرفتندخدا )احد از رسول  از جنگ

ا داشتند ر ایشان قصد فریب کارانهسازش پیشنهادهای و با ( رفتندص) امبریپنزد  اتفاقبهو 

 مگو ناسزا را «منات»و  «عّزى»و  «الت»ما بردار و  از خدایان دست محمد یا :اینکه گفتند ازجمله

 و با مگذاریرا وامى تو زین ما .هستند کنندهپرستد، شفاعترا می هاآن که کسى براى و بگو که

 با اما؛ (525ص ،8ج ،1372طبرسی،  /8ص،1411 واحدی،)داشت... نخواهیم تو کارى خداى

 امبریپ با شساز و مذاکره دپیشنها .شد خنثی توطئه این الهی دستورات با و( ص) امبریپ هوشیاری

( ص) مبرایپ بودند فهمیده هاآن که دارد این از حکایت قریش، قبیلة سران و بزرگان توسط( ص)

 را آن دهش هر طور لذا باید کند بنا« توحید» مبنای بر مقتدری حکومت مدینه در است توانسته

 دیگر و ضرتح آن ینوعبه رانهکاسازش پیشنهاد با داشتند قصد جهیدرنت .سازند نابود و تضعیف
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 فرصت یک در و ایجاد تفرقه هاآن بین و منحرف ،توحید و خدا اطاعت مسیر از را مسلمانان

 َأيَُّها َيا﴿ با هسور این عهیدر طل به همین دلیل .دنابود سازن را مدینه اسالمیِ جدید دولت ،مقتضی

و او را از این  داد ارقر مخاطب ( راصپیغمبر ) ﴾...اْلُمناِفقني َو اْلكاِفرينَ  ُتِطِع ال َو اللََّه النَِّبيُّ اتَِّق

 از نظامی نباید و سیاسی مسائل در که کندیم فوق، تأکید نزول شأن بنابراین؛ موضوع آگاه نمود

 همان نای و کرد توکل او بر و نمود اطاعت خدا از باید فقط بلکه کرد پیروی نمنافقا و نکافرا

 .ستا سوره اصلی غرض

 مدنی بودن سوره احزاب -4-4-3-2

 ،ان معاندیهودی ژهیوبهن، برخورد با اهل کتاب ه با منافقامبارز هنفاق و نحو هپدید یریگشکل

ه تشکیل حکومت اسالمی ک ترمهماز همه  پرست وخرافهمبارزات عقیدتی و فرهنگی با دشمنان 

احزاب که عبارت  هسورسُوَر مدنی است، ما را در رسیدن به غرض اصلی  یهایژگیو هازجمل

و خانوادگی،  سیاسی، نظامی، اجتماعی موضوعاتاز خدا و پیامبر در  اطاعت هنحو»از است 

 د.کنرهنمون می« اسالمی و امت رهبری یهاهیپا تحکیم جهت

 شدهكشف و هدف غرض ارزیابی مرحله پنجم: -4-5

فاوتی ، نظرات متانداحزاب بوده هکشف غرض سور به دنبالکه  یریاز تفاسبا بررسی برخی 

توجه به خالق و مراعات  بقاعی، مقصود سوره را برانگیختن اخالص صادقانه در .دیآیم به دست

برخی نیز  .(273ص ،15ج ،1415 دانسته است )بقاعی، سازدیمانسان را به خالئق متوجه  آنچه

 امبریپ ()نه رسالت نبوت هلأدر این سوره، محور سوره را مس« نبی» هتوجه به کاربرد فراوان واژبا 

 سوکیاز احزاب،  هسید قطب، سورازنظر  .(175ص ،2ج ،1375)بازرگان،  اندکرده ی( معرفص)

، عادات و اخالق را احوال دیگر اوضاع، یاز سوده و کرسیمای شخصیت مسلمان را مشخص 

مام حوّی نیز که معتقد است ت سعید .(2818، ص5، ج1412)قطب،  کندیا تعدیل و یا باطل می

احزاب  هورس است که بر آنبقره ارتباط دارند و تفسیر آیات آن هستند  هبا سور ینوعبه هاسوره

 ه. سوردهدیمرا شرح  هاسورهی نساء و مائده، محور و آیات آن هاسورهبه دلیل شباهتش با 

ه نیز مائد هدهد، سورکند شرح میو پیروی از وحی دعوت می بقره را که به تقوا 21ه آی ،نساء

، احزاب هنماید. لذا محور سوربه عهد است تبیین می یوفابقره را که پیرامون  27 تا 26آیات 

ی معتقد ه طباطبایعالم .(4382، ص8، ج1409حوّی، ) بقره است هسور 27 تا 21 همان آیات

 جمله از آن و چند، و مواعظىها عبرت ، احکام، قصص،بر معارف است مشتمل سوره است این
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 ی،اطبای)طب دارد قریظهبنى یهودیان داستان به هم اىاشاره و خندق جنگ بر داستان است مشتمل

رهبری امت مسلمان  یهاهیپابرخی محور سوره را استوار ساختن  .(273، ص16ج ،1417

از حکومت اسالمی را  لیتشک جوادی آملی نیز .(247ص ،10ج ،1419مدرسی، ) انددانسته

تفسیر  1 ه، جلس1392جوادی آملی، ) دانداحزاب می هازجمله سورمحوری سوَر مدنی  عناصر

 .(احزاب هسور

ته عبارات گرف است و معلوم نیست که از کدام آیات و یکل دیدگاه بقاعی، نقد و بررسی:

شده، اما در رسیدن به این غرض، به سیاق آیات و نام سوره استشهاد نموده است. بازرگان نیز 

یات این سوره آ بندیدستهسید قطب ابتدا به  نموده است. اکتفا متنیروندفقط به یکی از عناصر 

و بین موضوعات آن ارتباط و تناسب  را شوط نامیده گانهششاز آیات  هر دستهپرداخته و 

 سوره آغازین و پایانی اتیآ برای اثبات دیدگاه خود از سیاق سوره، فضای نزول سوره، و بیندمی

ترین روش را برای که شاید سخت حوّی سوره، بهره برده است. سعید موجود در یهاداستان و

ر احزاب با آیات سو هسور هایسیاقپیدا کردن محور سوره در نظر گرفته است، در ارتباط دادن 

 طباطبایی هدیگر، دقیق عمل نکرده است. عالم جانببقره از  هو سور طرفکیازو نساء  مائده

را برای این سوره در نظر نگرفته و از عناوین کلی برای آن  نیز چنانکه پیداست غرض مشخصی

ضمن  کلی سوره( ه)زمین« اطار العام»با عنوان  ابتدانیز « ِمن ُهدی القرآن» ریتفسبهره برده است. 

اجمال  طوربهرسد(، مضامین سوره را میکه البته مناسب به نظر) مشخص کردن محور سوره

 هاآنو بین  را معین هادر آنموضوعات مطرح شده  ،آیات سوره بندیدسته مطرح کرده و بعد از

نموده  تر عملجامعکه نسبت به تفاسیر قبل از خود « میتسن ریتفس»ارتباط برقرار نموده است. 

تعیین نموده است، از برخی عناصر دیگر مثل فضای نزول،  یدرستبهاست و غرض سوره را 

اء اسمو پایانی سوره، تکرار برخی مفاهیم در سوره،  مکی و مدنی بودن سوره، آیات آغازین و

 برای هاناز آ کدامهیچگفتیم  قبالًاما چنانکه  کار رفته در سوره نیز بهره برده استهی باالحسن

 یاتآ پیوستگی نیچنهمو  نداده ارائه و جامعی سوره، قواعد دقیق اصلی ساختار و غرض تعیین

 .اندنکرده تبیین مستدل طوربه سوره اصلی غرض یکدیگر و با را با هاآن و روابط
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احزاب و عناوین مناسب  های آیات سورهبندیها و دستهنمودار درختی سیاق -4-6

 هاآنبرای هریک از 

 یهادستهبه  هر سیاق یبندو دستهاحزاب  هسور هگانده هایسیاقضمن معرفی  انیدر پا

 و را تعیین هااز آنمناسب برای هریک  رضو غآیه، عناوین  کانونی مطلب و یافتنتر کوچک

 :میدهیمنمودار درختی ارائه  صورتبهاحزاب را  هساختار سور

 
 

                                         

 

               (8تا  1)آیات  :1 سیاق

          ﴾النَّبِیُّ یا أَیُّهَا﴿با خطاب 

                                        

 

 .اسالمی قوانین تیو تثب خرافی عقاید ابطال نهیزم الهی، یهافرمان ( ازص) امبریپ اطاعت :1غرض سیاق 

 
                                           

                   (27تا  9: )آیات 2سیاق

       ﴾آمَنُوا الَّذِینَ یا أَیُّهَا﴿خطاب با 

                                              

 

 

 

 .عقیدتی مختلف یهاگروه عملکرد شناسایی برای مناسب یفرصت ،ظهیقریو بن احزاب جنگ :2غرض سیاق 

 

 

 

   

       

 

 

 

 مسلمانان. گریو د( ص) امبریپ با هاآن تعامل و نحوه یدر زندگ خدا رسول همسران : وظایف3غرض سیاق 

 

 

 

 

  با تعامل نحوه پیامبر در خصوص به خداوند مهم (: دستورات3تا  1آیات ) موضوع اول:

 ناو منافق کافران
 «فرزند خواندگی »و  «ظهار» خرافی عقیده دوو ابطال  تحریم (:5 و 4 آیات) موضوع دوم:
 مؤاخاة نظام و ابطال و همسرانش( ص)امبریپ گاهیجاتبیین  (:6)آیه  موضوع سوم:

 در حوادث برای آمادگی دیو تمه قبلی دستورات برای دیتأک :(8و  7آیات : )چهارم موضوع

 بعدی

 

 (: اعتقاد به امدادهای غیبی در جنگ11 تا 9اول: )آیات  موضوع
                                                 احزاب در جنگ هاآن و عملکردهای مختلف (: معرفی گروه20تا  12م: )آیات دو موضوع

 در جنگ احزاب هاآن و عملکرد(: معرفی گروه مؤمنان 23تا  21سوم: )آیات  موضوع

در جنگ  و کافران(: بیان نتیجه عملکرد مؤمنان، منافقان، 25تا  24چهارم: )آیات  موضوع

 احزاب

 در جنگ هاآنعملکرد  جهیو نت(: معرفی گروهی از اهل کتاب 27و  26موضوع پنجم: )آیات 

 ظهیقریبن

 

 از اشرافیت یپوشچشم :(29 و 28)آیات  :اول موضوع

 انجام عمل صالح اجتناب از گناهان و :(31 و 30م: )آیات موضوع دو

به  و عملرعایت حریم در برخورد با نامحرمان  :(34تا  32موضوع سوم: )آیات 

 احکام دینی

 بیان یک الگوی اسالمی برای زنان :(35موضوع چهارم: )آیه 

 

   (35تا  28آیات ) :3 سیاق

                                    ﴾النَّبِیُّ  أَیُّهَا یا﴿ با خطاب
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 .«و رسول از خدا اطاعت وجوب» میتحک برای فرصتی ،پسرخوانده همسر با( ص) امبریپ اج: ازدو4غرض سیاق 

 

      

 (44تا  41آیات ) :5 سیاق

     ﴾آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا﴿ با خطاب

 

 .الهی رحمت کسب برای حیو تسب ذکر به مؤمنان دعوت :5غرض سیاق 

 

     

                 (48 تا 45آیات ): 6 سیاق

                 ﴾النَّبِیُّ  أَیُّهَا یا﴿ خطاب با

 .هاآن با متناسب الهی فرامین و( ص) امبریپ صفات از برخی : تبیین6غرض سیاق 

 

      

               (52 تا 49آیات ) :7 سیاق

           ﴾آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا﴿با خطاب 

 

 

     

 .ازدواج و طالق ( درص) امبریپ اختصاصی و عمومی احکام از بخشی : تبیین7غرض سیاق 

 

     

    (58تا  53آیات ) :8 سیاق

    ﴾آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا﴿با خطاب 

  

 

    

 .هاآن ایذاء و عدم اشو خانواده( ص) پیامبر با معاشرت آداب : رعایت8غرض سیاق 

 

                 (40تا  36آیات ): 4 سیاق

عدم اختیار در برابر  و و رسولاز خدا  مؤمنانلزوم اطاعت  :(36آیه ) :اول موضوع

 هاآنتصمیمات 

با همسر )ص( درباره ازدواج پیامبر  حکم خدا: (40تا  37)آیات  :موضوع دوم

 فلسفه آن نییو تبفرزندخوانده 

 

 چگونگی ذکر و تسبیح خدا :(42 و 41موضوع اول: )آیات  

 مؤمنان برای خدا و تسبیح ذکر نتیجه :(44 و 43 آیات: )دوم موضوع

 

 ص() امبریپبرخی از صفات  یادآوری :(46 و 45موضوع اول: )آیات 

 نیمؤمنفرمان الهی در خصوص بشارت به  :(47موضوع دوم: )آیه 

 نکفار و منافقا ه عدم اطاعت ازدربارفرمان الهی  :(48موضوع سوم: )آیه 

 

 حکم طالق قبل از تماس :(49اول: )آیه  موضوع

 با آنان حالل شده  )ص( فهرست زنانی که ازدواج پیامبر :(50موضوع دوم: )آیه 

 .است

 ر تقسیم اوقاتش بین همسراند)ص( مختار بودن پیامبر  :(51آیه )موضوع سوم: 

 )ص( ممنوع بودن ازدواج جدید برای پیامبر :(52آیه )موضوع چهارم: 

 

)ص( مسلمانان به منزل پیامبر  و خروجنحوه ورود  :(54 و 53آیات : )اول موضوع

 با همسران ایشان و تعامل

 ص() بستگان در تعامل با همسران پیامبر از آزاد بودن برخی :(55موضوع دوم: )آیه 

و  )ص( ات بر پیامبربه فرستادن صلو نامؤمندعوت  :(56موضوع سوم: )آیه 

 خاندانش

 مؤمنانکیفر آزار دادن پیامبر )ص( و  :(58 و 57آیات )موضوع چهارم: 
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               (68تا  59آیات : )9 سیاق

                 ﴾النَّبِیُّ  أَیُّهَا یا﴿ خطاب با

 

 

 .هاکار آن و فرجام شده مؤمنانو ( ص) امبریپ آزار باعث که ییهاو گروه هانهیزم از برخی : معرفی9غرض سیاق 

 

       (73تا  69آیات ) :10 سیاق

            ﴾آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا﴿با خطاب 

 

 

 الهی امانت پذیرش و ص(و رسول ) خدا از : اطاعت10غرض سیاق 

 

 یریگجهینت

، و و یا گسستگی آیات مجاور کشف یوستگیپ با کمک عوامل پیوستگی لفظی و معنایی،

از د شد. بع مشخص زینسوره  هایسیاق بندیدستهو  تعییناحزاب سوره  هایسیاقساختار و 

غرض سوره کشف و با کمک برخی از عناصر  و دسته آیات، هر سیاقعنوان مناسب برای  نییتع

 :آمد به دستو نتایج زیر  تثبیت متنیبرونو  متنیدرون

سوره و با نگرشی جامع هایسیاقکشف غرض سوره، با تحلیل دقیق و روشمند ساختار و  .1

 .خواهد شد ممکن گرایانه،

 سیاق زج که شودمی تقسیم )دسته آیات(«موضوع» 33و  یکل سیاق به ده سوره احزاب .2

 الَِّذينَ  يَُّهاأَ  يا﴿و ﴾النَِّبيُّ َأيَُّها يا﴿ خطاب ، بانشر مرتبو  لف صورتبه هاسیاق چهارم، بقیه

 هک است و دستوراتی مسائل، احکام نیز همان وضوعاتم از مراد .است شده شروع ﴾آَمُنوا

 .است ب( واجص) امبریپ و سوره، در برابر خدا و خاص عام نمخاطبا توسط هاآن رعایت

 غرض سوره، کشف پایانی و آغازین آیات ازجمله یمتنعناصر درونروشمند  مطالعه با .3

 شد. تسهیل احزاب سوره

ه با ک سوره بودن مکی و یا سوره، مدنی نزول شأن ازجمله ی سورهمتنعناصر برونبا کمک  .4

 ند، ساختار و غرضسوره تأثیرگذار محتوایی گیری و برجهت مرتبط سوره اصلی غرض

 تثبیت گردید. صلی آنا

 تأثیر رعایت حجاب در جلوگیری از آزار زنان مسلمان :(59موضوع اول: )آیه 

ه، شبه جادیو ا یپراکنعهیشابه کسانی که با  هشدار :(63 تا 60آیات ) موضوع دوم:

 دهندیمآزار  را)ص(  امبریپ

 ص() امبریپ آزاردهندگانجام کافران و فر :(68تا  66سوم: )آیات  موضوع

و رسول  از خدادر جهت اطاعت  مؤمنانتوصیه به  :(71تا  69موضوع اول: )آیات 

 از ایذاء ایشان  زیو پره

 پیروی از امانت الهی، ضامن نجات انسان :(73 و 72آیات موضوع دوم: )
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 در موضوعات( ص) امبریپو  از خدااطاعت  هاز نحواحزاب عبارت است  هغرض اصلی سور .5

 .اسالمی و امت رهبری یهاهیپا تحکیم جهت و خانوادگی ، نظامی، اجتماعییاسیس

 مستدل، روش یک عنوانبه قرآن یهاسوره غرض و ساختار به گرایانهجامع نگرش .6

 اهدخو همراه به را سودمندی نتایج آثار و باشیم بندپای آن قواعد و اصول به کهیدرصورت

 بر تأکید ،اصلی محور و غرض یک حول هاسوره هماهنگی و انسجام اثبات ازجمله: داشت

 پاسخی تنیاف و قرآن بودن معجزه اثبات تفسیری، اختالفات رفع آیات، چینش بودن وحیانی

 ...و قرآن بودن اکندهپر در خصوص مستشرقان شبهات به مناسب
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