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چکیده
نگرش ساختاری به سورههای قرآن ،رویکردی جدید در بین قرآنپژوهان معاصر است .این رویکرد به
دنبال كشف غرض و محور اصلی و ترسیم ساختار هندسی در سورههاست .از این رهگذر ،اثبات انسجام و
هماهنگی در سوره ها ،تأكید بر وحیانی بودن چینش آیات ،اثبات معجزه بودن قرآن ،حل اختالفات تفسیری
و یافتن پاسخی مناسب به شبهات مستشرقان در خصوص پراكنده بودن قرآن نیز فراهم میشود .در بین
روشهای متعدد كشف غرض سورهها ،روش جامعنگر كه با تکیه بر عناصر درونمتنی و برونمتنی ،غرض
سوره را بهطور مستدل ارائه میدهد ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .این پژوهش با رویکردی توصیفی و
تحلیلی به بررسی و كشف استداللی ساختار و غرض سوره احزاب پرداخته است .یافتهها نشان میدهد كه
سوره احزاب از ده سیاق تشکیل شده ،گرچه هر سیاق برای خود دارای غرضی است ،اما همه آنها بر محور
غرض اصلی سوره كه عبارت است از «نحوه اطاعت از خدا و پیامبر (ص) در موضوعات سیاسی ،نظامی،
اجتماعی و خانوادگی ،جهت تحکیم پایههای رهبری و امت اسالمی» در حركتاند.
واژگان كلیدی :ساختار شناسی ،سیاق ،كشف غرض ،سوره احزاب.
 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسی مشهد.hojath49@gmail.com /
 .2دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسی مشهد (نويسنده مسئول).raeisian@um.ac.ir /
 .3دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسی مشهد.esmaeelizadeh@um.ac.ir /
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 -1طرح مسأله
«پیوستگی یا انسجام متن» یک اصطالح زبانشناسی است که به روابط لفظی و معنایی موجود
در متن اشاره و آن را بهعنوان یک متن ،مشخص میسازد (لطفیپورساعدی ،1371 ،ص.)30
بررسی ارتباط و تناسب آیات یک سوره با یکدیگر از دیرباز نظر دانشمندان علوم قرآنی و
مفسران را به خود معطوف داشته است (برای نمونه ر .ک .طبرسی ،1372 ،ج ،1ص /110فخر
رازی ،1420 ،ج ،7ص106؛ ج ،31ص /174ابوحیان ،1420 ،ج ،1ص)78؛ اما قرآنپژوهان بعدی،
یک گام جلوتر رفته و در آثار خود قبل از تفسیر ،غرض سوره را بهعنوان عامل انسجامدهنده به
مطالب سوره ،تعیین و مورد توجه جدی قرار دادهاند .برخی از این تفاسیر عبارتاند از :نظم
الدرر (بقاعی ،1415 ،ج ،1ص ،)55فی ظالل القرآن (قطب ،1386 ،ج ،4ص ،)2364المیزان فی
تفسیر القرآن (طباطبایی ،1417 ،ج ،1ص16؛ ج ،5ص ،)157االساس فی التفسیر (حوّی،1409 ،
ج ،2ص )830و مِن هُدی القرآن (مدرسی ،1419 ،ج ،1صص .)497 ،91بر همین اساس در
سالهای اخیر ،عدهای به طرح الگوی «کشف استداللی ساختار و غرض سورهها» پرداخته و آثار
مستقلی به رشته تحریر درآوردهاند .از جمله« :نگرش سیستمی به ساختار سورههای قرآن»
(گلجانی امیرخیز ،1384 ،ص ،)69تفسیر تحلیلی قرآن کریم (ابزاری ،1381 ،ص ،)18ساختار
هندسی سورههای قرآن (خامهگر ،1386 ،ص« ،)71تدبر در قرآن» (الهیزاده ،1394 ،ص،)50
«اصول و قواعد کشف استداللی غرض سورههای قرآن» (خامهگر ،1395 ،ص )50و پایاننامه
«نظریه غرضمحوری در انسجام سورههای قرآن» (معرفت ،1395 ،ص )119و. ...
برای ورود به بحث ،ناگزیر از نگاهی اجمالی به کلمات کلیدی پژوهش هستیم؛ مراد از
«غرض اصلی سوره» هدفی است که خداوند متعال تحقق آن را از نزول آیات سوره تعقیب
نموده است ،هرچند صریح ًا نامی از آن در سوره نیامده باشد« .هدف» نزدیکترین و بی
واسطهترین مقصود و منظور خدا از فرستادن سوره است (بهجت پور ،1393 ،ص.)82
واژه «ساختار» به معنای چارچوب تعیینکننده مناسبات درون عناصر یا اجزای یک داستان،
اثر یا پدیدار است که به مفهوم همخوانی ارگانیک (ارتباط منسجم) میان اجزای اثر بازمیگردد
(صفوی ،1394 ،ص .)21بنابراین ساختار هر سوره بیانگر کیفیت ارتباط موضوعات فرعی سوره
با غرض و موضوع اصلی آن است .به تعبیر دیگر ،کیفیت تحقق غرض اصلی سوره را با توجه
به سیاقهای سوره ترسیم میکند (خامهگر ،1395 ،ص.)11
«سیاق» :در اصل به معنای راندن (جوهری ،1376 ،ج ،4ص /1499ابن فارس ،1404 ،ج،3
ص )117و در علم ساختارشناسی سورهها ،مجموعه آیاتی که با یکدیگر ارتباط لفظی داشته و
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مطلب واحدی را بیان میکنند سیاق نامیده میشود (الهیزاده ،1392 ،ص /2ایزدی مبارکه،1376 ،
ص .)218در هر سیاق ممکن است به دستهای از آیات برخورد کنیم که ارتباط ادبی با آیات قبل
نداشته باشند یا از جهت اسلوبی با آیات قبل متفاوت ،اما از جهت معنایی با آنها مرتبط باشند.
در این نوشتار با توجه به غرض مطرحشده برای سوره احزاب ،هر دسته از این آیات را «موضوع»
نامیدهایم؛ زیرا در هر دسته از آیات ،اطاعات از خدا و رسول (ص) با طرح یکی از موضوعات،
مورد تأکید قرار گرفته است.
این الگو بر چند مبنا استوار است :وحدت غرض اصلی هر سوره ،توقیفی بودن چینش آیات
در سورهها ،ارتباط معنادار عناصر سوره با غرض سوره و هماهنگی اسلوب بیانی قرآن با اصول
عقالیی محاوره (خامهگر ،1395 ،ص .)15در این میان مسألهای که باید بهطور مستدل به آن
پرداخته شود ،کشف عامل وحدتبخش و انسجامدهنده بین سورههاست .این پژوهش یکی از
عوامل اصلی انسجام در سورهها را «غرض اصلی سوره» میداند .دستیافتن به غرض اصلی
سوره نیز به دو شکل انجام میگیرد :توصیفی و استداللی .در رویکرد توصیفی ،مفسر ،موضوع
و مطلب برجسته سوره را بهعنوان هدف و غرض سوره انتخاب کرده و با عبارتی کلی بهعنوان
غرض سوره مشخص مینماید .مثل اینکه در سوره جن گفته شود« :موضوع و غرض سوره،
درباره جن» است (صابونی ،1421 ،ج ،8ص ،)109اما در رویکرد استداللی ،با ارائه دلیل و یا
دالیل خاصی غرض سوره را تعیین مینمایند .در این رویکرد ،قرآنپژوهان روشهای متعددی
را ابداع نمودهاند که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
« )1کشف غرض از طریق دستهبندی روشمند آیات» :این روش که مطمئنترین روش برای
این منظور است ،در بین مفسران طرفداران زیادی دارد (طباطبایی ،1417 ،ج ،1ص 43و ج،19
ص /392قطب ،ج ،1ص 64و ج ،5ص /2819حوّی ،1409 ،ج ،8ص.)4383
« )2کشف غرض از طریق شناسایی مطالب اصلی و حذف استطرادها و مطالب فرعی»
(گلجانی امیرخیز ،1384 ،ص.)171
« )3کشف غرض از طریق تحلیل عناصر درونمتنی سوره» ازجمله سیاق سوره ،آیات آغازین
و پایانی سوره ،اسماء الحسنی سوره و( ...طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص /78جوادی آملی،1378 ،
ج ،12ص.)685
« )4کشف غرض از طریق تحلیل عناصر برونمتنی سوره» مثل اسم سوره ،فضای نزول و...
(بقاعی ،1415 ،ج ،1صص /56 ،18قطب ،1386 ،ج ،4ص.)2452
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« )5روش جامع در کشف غرض سوره» :در این روش ،مفسر با یک روش جامعنگر و با
کمک عوامل لفظی و معنایی به سیاقبندی سوره و دستهبندی آیات هر سیاق پرداخته و با تکیه
بر شواهد درونمتنی و شواهد برونمتنی ،ساختار و غرض سوره را کشف نموده و کیفیت راه
یابی خود را به غرض سوره بهطور مستدل بیان مینماید (خامهگر ،1395 ،ص.)37
در خصوص سوره احزاب ،عالوه بر کتب تفسیری که در ادامه اشاره خواهد شد ،از سوی
قرآنپژوهان معاصر ،تحقیقاتی در سطح پایاننامه و مقاله انجام گرفته است ازجمله:
 جوانبخت ،فاطمه؛ «تحلیل معناشناسی سوره احزاب با تکیه بر روش شناختی»؛ پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث 1393 ،ش.
 الئینی ،محمدحسن؛ «بررسی و تحلیل غزوه احزاب ،در قرآن و روایات»؛ پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم 1388 ،ش.

 رحیمی ،معصومه؛ «بررسی و نقد نظریه وحدت موضوعی حوّی در تفسیر سوره
احزاب»؛ مجله کتاب قیم ،ش ،10بهار و تابستان  1393ش.
اما درباره کشف غرض این سوره تحقیقی انجام نگرفته است .لذا این پژوهش به دنبال
پاسخی برای سؤاالت زیر است:
 -1مراحل «کشف استداللی ساختار و غرض اصلی سُور از جمله سوره احزاب» کدام است؟
 -2سوره احزاب از چند سیاق تشکیل شده و غرض اصلی سوره چیست؟

 -2ضرورت تحقیق
ازآنجاییکه سوره احزاب ،یکی از پربارترین سورههای قرآن مجید است و مسائل متنوع و
بسیار مهمی را درزمینة اصول و فروع اسالم تعقیب نموده است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج،17
ص )184و از جهت سیاق ،یکی از سورههای پرچالش است ،لذا تشخیص انسجام و غرض
سوره در نگاه نخست مشکل به نظر میرسد و به همین دلیل از سوی مفسران غرضهای مختلفی
برای آن مطرح شده است .عالمه طباطبایی که در ابتدای اغلب سورهها ،غرض سوره را مشخص
میکند ،برای این سوره غرض خاصی بیان نکرده است و با عبارت کلی «این سوره مشتمل است
بر معارف ،احکام ،قصص ،عبرتها و مواعظى چند و( »...طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص )273از
آن عبور کرده است .شناسایی ساختار و غرض سوره احزاب تاکنون با سبکها و روشهای
مختلفی از سوی مفسران و قرآنپژوهان انجام گرفته است .ازجمله میتوان به نظم الدرر (بقاعی،
 ،1415ج ،20ص ،)216التحریر و التنویر (ابن عاشور ،ج ،21ص ،)177المیزان فی تفسیر القرآن
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(طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص )272و مِن هُدیَ القُرآن (مدرسی ،1419 ،ج ،10ص )252اشاره
کرد .از این میان برخی یک گام جلوتر گذاشته و برای هر دسته از آیات ،عناوین مختلفی نیز
وضع نمودهاند؛ ازجمله در تفسیر فی ظالل القرآن عناوین لمحه ،موج ،شوط و ...به چشم می
خورد (قطب ،1386 ،ج ،5صص .)2890 ،2819در االساس فی التفسیر نیز چهار واژه قِسم،
مقطع ،فقره و مجموعه بهکار رفته است(حوّی ،1409 ،ج ،8ص .)4382از طرف دیگر ،گرچه
مطمئنترین روش کشف غرض سورهها« ،بررسی سیاقهای سوره و دستهبندی روشمند آیات»
است اما هیچکدام از تفاسیر فوق برای تعیین غرض اصلی سوره ،قواعد دقیق و جامعی ارائه
نکرده و همچنین پیوستگی آیات و روابط آنها را با یکدیگر و با غرض اصلی سوره بهطور
مستدل تبیین نکردهاند .لذا در این پژوهش ،ضمن معرفی مراحل کشف ساختار و غرض سورهها،
به تبیین مختصر آنها در سوره احزاب پرداخته شده تا کیفیت راهیابی به غرض سوره بهطور
مستدل بیان گردد .در پایان ،نمودار درختی سیاقها و دستهبندیهای آیات سوره احزاب و عناوین
مناسب برای هریک از آنها نیز ارائه شده است.

 -3شناخت سوره احزاب
سوره احزاب به اجماع مفسران ،مدنی ،دارای  73آیه ،نودمین سوره نازل شده (چهارمین
سوره نازل شده در مدینه) بعد از سوره آل عمران ،پیش از سوره ممتحنه و در سال پنجم هجری
است .اما در مصحف شریف ،سی و سومین سوره است (بلخی ،1423 ،ج ،3ص /467طوسی،
بیتا ،ج ،8ص /311زمخشرى ،1407 ،ج ،3ص« .)518احزاب» جمع «حزب» به معنای گروهی
از مردم است که دارای وحدت عقیده و هدف هستند (مصطفوی ،1360 ،ج ،2ص .)207چون
در این سوره از جمع شدن احزاب مشرک ،منافقان و یهودیان بنی قریظه علیه پیامبر (ص) و به
راه انداختن جنگ احزاب علیه مسلمانان به هدف نابودی آنان سخن به میان آمده ،به این نام،
نامگذاری شده است (مکارم شیرازى ،1379 ،ج ،17ص /227شرف الدین ،1420 ،ج ،7ص.)81

 -4مراحل كشف ساختار و غرض سوره
برای کشف غرض سوره ،چهار مرحله ضروری است و در مرحله پنجم نیز هدف مطرحشده
مورد ارزیابی و دفاع قرار خواهد گرفت .هریک از مراحل فوق نیز دارای قواعد ،مسائل و گامهای
مخصوص به خود است که باید مورد توجه قرار گیرد (خامهگر ،1395 ،ص .)59طبیعتاً بررسی
تفصیلی همه موارد فوق در یک مقاله میسّر نیست؛ لذا با توجه به طوالنی بودن سوره احزاب و
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گستردگی بحث ،برخی از این اصول و قواعد را بهطور گذرا بیان میکنیم .نمودار زیر ،مراحل
کشف استداللی ساختار و غرض سورهها را نشان میدهد:

 -1-4مرحله اول :شناسایی پیوستگی آیات و سیاقبندی سوره
نخستین و حساسترین مرحله برای کشف ساختار و غرض سوره ،شناسایی پیوستگی آیات
و سیاقبندی سوره از طریق بررسی ارتباطهای ادبی و لفظی و معنایی آیات است .بررسیهای
ادبی و معنایی سوره احزاب نشان میدهد که این سوره از ده سیاق و  33دسته آیات که در این
سوره ،هر دسته از آیات را «موضوع» نامیدهایم تشکیل میشود .قبل از تعیین سیاقهای سوره
احزاب ،به برخی از عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات اشاره میکنیم:
الف .عوامل پیوستگی ادبی (لفظی) :این عوامل به سه دسته قابلتقسیماند )1 :اسماء و حروف
ربطدهنده مانند حروف عاطفه ،ادات استفهام« ،اذ» شرطیه« ،اذا»ی فجائیه ،حروف «کلّا»« ،لکن»،
«لو» و...؛  )2ساختارهای نحوی مانند مبتدا و خبر ،فعل و فاعل ،ظرف و مظروف و ...؛ )3
تکرارهای اسلوبی مانند تکرارهای لفظی در آیات.
ب .عوامل پیوستگی معنایی :این عوامل که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار هستند به دو دسته
تقسیم میشود )1 :عواملی که دو آیه همجوار را به هم مرتبط میکنند مانند تمثیل ،تعلیل ،تطبیق،
تبیین ،تقیید و ...؛  )2عواملی که ارکان ساختار معنایی را تشکیل میدهند مانند سؤال و جواب
آن ،مقدمه و ذیالمقدمه ،دعا و استجابت ،صحنههای یک داستان و . ...در ادامه با توجه به عوامل
فوق ،به بررسی و اثبات پیوستگی آیات مجاور در سیاقها و نیز گسستگی آنها از سیاقهای
قبل و بعد در سوره احزاب (بدون ذکر آیات) میپردازیم.

 -1-1-4سیاق اول (آیات )8-1
النبِيُّ﴾ آغاز و مشتمل بر چهار دسته آیات (موضوع) است.
سیاق اول با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
موضوع( :1آیات  ،)3-1موضوع ( :2آیات  ،)5-4موضوع ( :3آیه  )6و موضوع ( :4آیات .)8-7

 -1-1-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق اول
اللهَ وَ ال تُ ِطعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقنيَ﴾...
آیه اول خطاب به پیامبر (ص) است ﴿يا أَُّيهَا النَّ ِبيُّ اتَّقِ َّ
و از ایشان میخواهد که تقوای خدا پیشه نماید و از کافران و منافقان اطاعت نکند .حرف «واو»
در ﴿وَ َّاتِبعْ ﴾...حرف عطف بوده و ضمایر در عبارات ﴿وَ َّاتِبعْ﴾﴿ ،إلَ ْيكَ﴾ و ﴿رَِّبكَ﴾ نیز به
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النبِيُّ﴾ برمیگردد و لذا آیه دوم ،از جهت ادبی بر آیه قبل عطف شده است .ازنظر ساختار
﴿ َّ
نحوی نیز پیوستگی وجود دارد زیرا ﴿وَ َّاتِبعْ ﴾...مانند عبارت ﴿اتَّقِ﴾ جواب ندا است (درویش،
 ،1415ج ،7ص /595صافی ،1418 ،ج ،21ص .)126از جهت معنایی نیز با توجه به قاعده «تعمیم
بعد از تخصیص» میتوان بین آنها ارتباط برقرار کرد (آلوسی ،1415 ،ج ،11ص /142طنطاوی،
اللهَ﴾ و
بیتا ،ج ،11ص .)170آیه سوم نیز عالوه بر اینکه با حرف عطف «واو» بر عبارات ﴿اتَّقِ َّ
﴿وَ َّاتِبعْ ﴾...معطوف شده است ،ازنظر ساختار نحوی نیز با آیات قبل مرتبط است .چون ﴿ َو
النبِيُّ﴾ در آیه اول است
َتوَكَّلْ﴾ جواب ندا است ،مرجع ضمیر در ﴿وَ َتوَكَّلْ﴾ نیز کلمه ﴿ َّ
(درویش ،1415 ،ج ،7ص /595صافی ،1418 ،ج ،21ص .)126آیه چهارم ،گرچه جمله مستأنفه
بوده و ازلحاظ لفظی با آیات قبل ارتباط ندارد (دعاس ،1425 ،ج ،3ص /41درویش ،1415 ،ج،7
ص ،)594اما چون تعلیل آیات قبل است ،بینشان پیوستگی معنایی برقرار است (حسینی
شاهعبدالعظیمی ،1363 ،ج ،10ص /463طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص .)274ضمایر غایبُ « ،همْ»
و «هِمْ» در عبارات ﴿ادْعُوهُمْ لِآباِئهِمْ﴾ و﴿آباءَهُمْ﴾ در آیه پنجم به ﴿أَ ْدعِياءَكُمْ ﴾...در آیه قبل
برمیگردد .اسم اشاره ﴿ذلک﴾ در آیه ششم ،به اعتقاد اکثر مفسران ،به دو آیه اخیر اشاره دارد
(ابو حیان ،1420 ،ج ،8ص /455طوسی ،بیتا ،ج ،8ص .)319این آیه ازلحاظ معنایی و با توجه
ن
ني ِم ْ
ِي أَوْىل بِالْ ُمْْ ِمنِ َ
النب ُّ
به قاعده «تعمیم خاص» نیز با آیات قبل مرتبط است .چون عبارت ﴿ َّ
سهِمْ ﴾...بهطور مطلق و عام آمده است ،یعنی پیامبر در تمام امور فردی ،دینی و دنیایی نسبت
أَنْفُ ِ
به مؤمنین از خود مؤمنین سزاوارتر است (طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص .)276حرف «واو» در آیه
هفتم ،به اعتقاد برخی از مفسران و لغویان ،حرف عطف بوده و آیه را به آیات قبل مرتبط نموده
است .بدینصورت که ﴿وَ إِذْ أَ َخذْنا ﴾...بر ﴿ يف كِتابِ اللَّه﴾ یا بر ﴿فِي الْكِتابِ﴾ یا بر مقدّر عطف
شده است (درویش ،1415 ،ج ،7ص /603سلطانعلیشاه ،1408 ،ج ،3ص .)242و لذا آیه فوق،
تذییل و تکمیلکننده آیات اول سوره است و چون بین آنها فاصله زیاد شده است ،حرف عطف
«واو» بهکار رفته است (فخر رازی ،1420 ،ج ،25ص /159ابن عاشور ،بیتا ،ج ،21ص.)198
ل الصَّادِ ِقنيَ ﴾...الم تعلیل و یا الم غایت است و
سئَ َ
ازآنجاییکه حرف «الم» در عبارت ﴿لِيَ ْ
درهرحال یا متعلق به ﴿ َأخَذْنا﴾ است و یا متعلق به محذوفی است که ﴿وَإِذْ َأخَذْنا﴾ بر آن داللت
دارد ،لذا ارتباط آیه هشتم با قبل از خود ،یک رابطه معنایی است؛ زیرا این آیه علت و یا هدف
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از گرفتن میثاق و پیمان مؤکّد را که در آیه قبل آمده است بیان مینماید (ابو حیان ،1420 ،ج،8
ص /455طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص.)278

 -2-1-4سیاق دوم (آیات )27-9
سیاق دوم با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ﴾...شروع شده و از پنج دسته آیات (موضوع)
تشکیل میشود .موضوع اول( :آیات  ،)11- 9موضوع دوم( :آیات  ،)20-12موضوع سوم( :آیات
 ،)23-21موضوع چهارم( :آیات  )25-24و موضوع پنجم( :آیات .)27-26

 -1-2-1-4گسست لفظی و معنایی سیاق دوم از سیاق اول
آیه نهم هیچگونه ارتباط لفظی با آیات قبل ندارد .ازلحاظ معنایی نیز برخالف آیات سیاق
قبل که خطاب به پیامبر (ص) بود ،مؤمنان را خطاب قرار داده و به عقیده همه مفسران بر محور
جنگ احزاب (خندق) و به دنبال آن جنگ بنیقریظه و اطاعت و همراهی کردن مؤمنان واقعی
با رسول خدا (ص) در مبارزه با دشمنان است.

 -2-2-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق دوم
آیات این سیاق بر محور جنگ احزاب و بنیقریظه و تبیین عملکرد افراد و گروههای حاضر
در این جنگهاست که البته بیارتباط با آیات قبل نیست .لذا عالمه طباطبایی که در دستهبندی
آیات و شناسایی سیاقها به شواهد معنوی بیشتر توجه دارد ،آیات  9تا  27را در یک سیاق قرار
داده و درباره وجه ارتباط این آیات با یکدیگر میگوید :وجه اتصالش به ماقبل این است که در
این آیات نیز درباره حفظ عهد و پیمانشکنی گفتگو شده است (طباطبایی ،1417 ،ج،16
ص .)284آیه  10ازنظر ساختار نحوی با آیه  9ارتباط دارد زیرا «إِذْ» در آیه دهم ظرف زمان ،بدل
و یا عطف بیان است برای ﴿إِ ْذ جاءَتْكُمْ ُجنُودٌ( ﴾...درویش ،1415 ،ج ،7ص /606عکبری ،بیتا،
ص .)310کلمه ﴿هُناِلكَ﴾ در آیه  ،11به زمان یا مکان آمدن لشکرها داللت داشته و متعلق به
﴿جاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ در آیه  9و جمله ﴿إِذْ جاؤُكُمْ ِمنْ َفوْقِكُمْ﴾ در آیه  10است« .واو» در ابتدای
آیات  12و  13حرف عطف بوده ،ضمیر «هِمْ» در ﴿ َعلَيْهِم﴾ در آیه  14نیز به منافقان و بیماردالن
در آیه قبل برمیگردد .این پیوستگی ادبی و لفظی در آیات  15 ،14و  16نیز ادامه یافته است،
ارتباط آیه  16و  17با آیات قبل بر مبنای پیوستگی معنایی نیز هست؛ زیرا به ردّ اعتقادات یک
گروه خاص (منافقان) پرداخته است .واژه ﴿قُلْ﴾ در ابتدای آیات  16و  17تکرار شده است تا
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ني
بر ساختار اسلوبی و وحدت معنایی آنها داللت نماید .آمدن ضمیر «کُم» در عبارات ﴿الْمُعَوِّق َ
ِمنْكُمْ﴾ در آیه  18و﴿أَ ِشحَّة َعلَ ْيكُمْ﴾ در آیه  19نیز که اشاره به منافقین دارد و تفصیل بعد از
اجمال است ،ارتباط آیه را با آیات قبل روشن میکند .آیه  20هم بهعنوان حال برای یکی از
ضمایری که در آیه قبل آمده ،تلقی شده است (ابن کثیر ،1149 ،ج ،6ص /350خطیب ،بیتا،
ج ،11ص .)676آیات  21تا  23دسته سوم از آیات این سیاق را که خطاب به مؤمنین راستین
ازجمله پیامبر (ص) است تشکیل میدهند .گروهی از مفسران عبارت ﴿لِ َمنْ كانَ َي ْرجُوا اللَّ َه وَالْيَ ْومَ
الْآخِرَ وَ ﴾...را با عبارت ﴿وَلَ ْو كانُوا فيكُمْ﴾ در آیه  20مرتبط دانستهاند (ابو حیان ،1420 ،ج،8
ص /466حسینی همدانی ،1404 ،ج ،13ص .)73با آمدن «مِن» تبعیضیه در آیه  ،23عمومیت
عبارت ﴿الْ ُمْْمِ ِننيَ﴾ در آیه  22تخصیص خورده است« .الم» در عبارت ﴿لِيَجْزِيَ﴾ در آیه ،24
الم تعلیل بوده ،لذا با آیه قبل پیوستگی معنایی دارد ،زیرا نتیجه نهایی عملکردهای منافقین و
مؤمنین را بیان نموده است (طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص .)290حرف عطف «واو» در آغاز آیات
 25تا  27از عوامل پیوستگی ادبی با آیات قبل به شمارمی آید.

 -3-1-4سیاق سوم (آیات )35-28
النبِيُّ﴾ آغاز گردیده و مشتمل بر هشت آیه و چهار موضوع
سیاق سوم با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
است .موضوع اول( :آیات  ،)29-28موضوع دوم( :آیات  ،)31-30موضوع سوم( :آیات )34-32
و موضوع چهارم( :آیه .)35

 -1-3-1-4گسست لفظی و معنایی سیاق سوم از سیاق دوم
النبِيُّ﴾ شروع شده است ارتباط لفظی با آیه قبل ندارد .لذا آغاز
آیه  28که با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
سیاق جدیدی است .و چون آیات این سیاق ،بیشتر مربوط به وظایف و جایگاه مهم همسران
پیامبر (ص) است  ،ارتباط معنایی نیز با آیات قبل ندارد .برخی از مفسران نیز با تکیه بر مستأنفه
بودن آیه ،بر عدم ارتباط موضوعی با آیات قبل تأکید میکنند (قرطبی ،1364 ،ج ،14ص/162
حجازی ،1413 ،ج ،3ص /87طنطاوی ،بیتا ،ج ،11ص.)199
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 -2-3-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق سوم
حرف «واو» در آغاز آیه  ،29عاطفه بوده و مرجع ضمیر در ﴿وَإِنْ ُك ْنُتنَّ ُترِدْنَ اللَّهَ ﴾...به
﴿لِ َأزْوا ِجكَ﴾ در آیه  28برمیگردد .ازنظر معنایی نیز بین این دو آیه ،قرینه تقابل وجود دارد.
اللهَ َورَسُوَلهُ
ُن تُرِدْنَ اْلحَياةَ الدُّنْيا وَ زي َنتَها﴾ نقطه مقابل آیه ﴿وَإِنْ ُكنُْتنَّ ُترِدْنَ َّ
چون آیه ﴿إِنْ ُك ْنت َّ
ُن﴾ در آیه  30نیز به همسران پیامبر
ن يَ ْأتِ ِمنْك َّ
وَالدَّا َر الْآخِ َرةَ﴾ است .مرجع ضمیر در عبارت ﴿مَ ْ
(ص) برمیگردد .لذا در آیه  ،30خطاب تغییر نمود و همسران پیامبر (ص) به خاطر تصمیم
صحیحشان ،بهطور مستقیم مخاطب قرار گرفتند (نزال ،1427 ،ص .)160حرف «واو» در ابتدای
آیه  ،31عاطفه بوده و آیه را به آیه قبل از خود معطوف نموده است .مرجع ضمیر در عبارت ﴿ َو
النبِيِّ﴾ در آیه قبل برمیگردد .همین نوع از ارتباط با
َمنْ يَقُْنتْ مِنْ ُكنَّ﴾ نیز به عبارت ﴿يا نِساءَ َّ
حرف عطف «واو» و ضمایر در آیات  32تا  34نیز تکرار شده است .ضمن اینکه تکرار واژه
﴿بُيُوتِ ُكنّ﴾ در ابتدای آیات  33و  34از وجود ساختار اسلوبی یکسان بین آنها حکایت دارد.
اللهُ ﴾...که به آیه تطهیر معروف است ،ارتباطی با
البته چنانکه روشن است ،عبارت ﴿إِنَّما يُريدُ َّ
همسران پیامبر (ص) ندارد؛ بلکه مختص به اهل بیت پیامبر (ص) است ،.زیرا کلمه «إِنَّما» انحصار
خواست خدا را مىرساند و فعل «يُريدُ» نیز به اراده تکوینی خدا اشاره دارد نه تشریعی؛ یعنی
خدا خواسته که پلیدى را تنها از اهل بیت دور کند و به آنان عصمت دهد؛ بنابراین در آیه شریفه،
در حقیقت دو انحصار بهکار رفته ،یکى انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور کردن پلیدى
و تطهیر اهل بیت ،دوم انحصار این عصمت و دورى از پلیدى در اهل بیت (طباطبایی،1417 ،
ج ،16ص /309مکارم شیرازى ،1379 ،ج ،17ص .)292آیه  35استینافیه است و ازنظر لفظی با
آیه قبلی بیارتباط است .اما ازنظر معنایی بین این آیه و آیات قبلی ،رابطه عام و خاص وجود

دارد (ابن عاشور ،بیتا ،ج ،21ص /251نزال ،1427 ،ص /185زحیلی ،1148 ،ج ،22ص.)17
 -4-1-4سیاق چهارم (آیات )40-36
سیاق چهارم دارای پنج آیه و دو موضوع است .موضوع اول( :آیه  )36و موضوع دوم( :آیات
.)40-37
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 -1-4-1-4گسست لفظی و معنایی سیاق چهارم از سیاق سوم
حرف «واو» در ابتدای آیه  36استی نافیه است ،بنابراین ارتباط لفظی آیه با آیات قبلی قطع
شده است .ازنظر معنایی نیز به اعتقاد اکثر مفسران ،این آیه مقدمه و تمهیدی است برای آیات
بعدی که در خصوص داستان ازدواج رسول خدا (ص) با زینب است (طباطبایی ،1417 ،ج،16
ص /321دروزه ،1383 ،ج ،7ص.)387

 -2-4-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق چهارم
آیه  37با آیه  36ارتباط ادبی و لفظی دارد زیرا حرف «واو» در آغاز آیه ،عاطفه است (دعاس،
 ،1425ج ،3ص /52درویش ،1415 ،ج ،8ص .)20ارتباط معنایی نیز بین آیات فوق دیده میشود
زیرا آیه ﴿ 36وَما كانَ لِ ُمْْ ِمنٍ َو ال ُمْْمِ َنةٍ ﴾...نکره در سیاق نفی است و لذا عمومیت دارد؛ اما
آیه  37از قبیل تطبیق (بیان مصداق برای آیه قبل) است که در خصوص داستان ازدواج رسول
خدا با همسر مطلقه زید است .ازآنجاییکه این آیه خطاب به پیامبر (ص) بوده ،با آیه  38نیز که
واژه ﴿النبی﴾ در آغاز آن آمده است ارتباط لفظی پیدا میکند .تکرار واژه ﴿ َحرَج﴾ در پایان آیه
 37و آغاز آیه  ،38حکایت از ساختار اسلوبی است .بین این دو آیه« ،تخصیص آیه عام» ـکه
ج﴾
النبِيِّ ِمنْ حَرَ ٍ
یکی از عوامل پیوستگی معنایی استـ نیز وجود دارد؛ زیرا عبارت ﴿ما كانَ عَلَی َّ
تخصیص است برای ﴿الْ ُمْمِ ِنني﴾ (ابو حیان ،1420 ،ج ،8ص .)484عبارت ﴿الَّذِينَ ُيبَلِّغُونَ
اللهِ﴾ در آیه  ،39صفت برای عبارت ﴿الَّذِينَ َخلَوْا ِمنْ َقبْلُ﴾ در آیه  38است (طباطبایی،
رِساالتِ َّ
 ،1417ج ،16ص /324بیضاوی ،1418 ،ج ،4ص /233عکبری ،بیتا ،ص .)312پس آیه 39
ارتباط نحوی و معنایی با آیه قبل دارد .آیه  40گرچه مستأنفه است و ظاهراً با آیات قبل ارتباط
لفظی ندارد ،اما همانطور که گذشت آیات این سیاق در رابطه با داستان ازدواج رسول (ص) با
زینب (همسر مطلقه زید) بوده و این آیه بهعنوان آخرین سخن در همین رابطه و پاسخی است
بر اعتراض مردم که چرا پیامبر(ص) با همسر سابق پسرش خوانده اش ازدواج نمود؟ لذا بنابر
عقیده اکثر مفسران تأکیدی است بر محتوای آیات قبل (طبرسی ،1372 ،ج ،8ص /566ابو حیان،
 ،1420ج ،8ص .)485پس بین آیه  40و آیات این سیاق ،ساختار نحوی برقرار است .گرچه با
تکرار عبارت ﴿ما کانَ﴾ در ابتدای آیات  38 ،36و آیه  ،40ازلحاظ ساختار اسلوبی نیز ،این
ارتباط و پیوستگی تقویت میشود.
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 -5-1-4سیاق پنجم( :آیات )44-41
سیاق پنجم با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آ َمنُوا﴾ شروع شده و شامل چهار آیه و دو موضوع می
شود .موضوع اول( :آیات  )42-41و موضوع دوم( :آیات .)44-43

 -1-5-1-4گسست لفظی و معنایی آیات سیاق پنجم از سیاق چهارم
آیه  41با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴾...آغاز شده و ازنظر لفظی و ادبی با آیات قبلی
پیوستگی ندارد .بین آیات دو سیاق نیز گسست معنایی وجود دارد .در آیات این سیاق ،مؤمنان
را به ذکر و تسبیح خداوند دعوت کرده و فلسفه آن را نیز که همان رسیدن به رحمت واسعه
الهی است تبیین مینماید.

 -2-5-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق پنجم
حرف «واو» در ابتدای آیه  42عاطفه بوده و مرجع ضمیر غایب در ﴿ َسبِّحُوهُ﴾ کلمه ﴿اللَّهَ﴾
در آیه قبل میباشد .از جهت ساختار نحوی ﴿س َِّبحُو ُه﴾ معطوف به ﴿اذْكُرُوا﴾ و جواب ندا است
(صافی ،1418 ،ج ،21ص .)170از لحاظ معنایی نیز ،تسبیح خود از جمله ذکرهاست (زمخشری،
 ،1407ج ،3ص /545سلطانعلیشاه ،1408 ،ج ،3ص /249طبرسی ،1377 ،ج ،3ص .)322ضمیر
﴿هُو﴾ در آغاز آیه  43به واژه ﴿اللَّهَ﴾ در آیه  41برمیگردد .برگشتن مرجع ضمایر در عبارات
﴿مَالئِكَُتهُ﴾﴿ ،لِيُخْرِجَ﴾ ،و ﴿كانَ﴾ به ﴿اهلل﴾ این ارتباط را تقویت مینماید .ازنظر معنایی نیز در
مقام تعلیل آیه قبل است (طبرسی ،1372 ،ج ،8ص /569آلوسی ،1415 ،ج ،11ص .)221مرجع
ضمیر در کلمات ﴿تَحَِّيُتهُمْ﴾ و ﴿َلهُمْ﴾ در آیه  44به واژه ﴿بِالْمُْْمِننيَ﴾ در آیه قبل و ضمیر کلمه
﴿َيلْ َقوْنَ ُه﴾ نیز به ﴿اهلل﴾ در آیات قبل بازمیگردد .لذا آیه  44تکمله آیه  43است (ابن عاشور،
بیتا ،ج ،21ص /278فضل اهلل ،1419 ،ج ،18ص / 327مدرسی ،1419 ،ج ،10ص.)354

 -6-1-4سیاق ششم( :آیات )48-45
النبِيُّ ﴾...از چهار آیه و دو موضوع تشکیل شده است .موضوع
سیاق ششم با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
اول( :آیات  )46-45و موضوع دوم( :آیات .)48-47
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 -1-6-1-4گسست لفظی و معنایی آیات سیاق ششم از آیات سیاق پنجم
النبِيُّ﴾ آغاز شده است ازنظر لفظی با آیات سیاق قبلی ارتباط
آیه  45که با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
ندارد .از جهت معنایی نیز آیات این سیاق ،ضمن معرفی برخی از صفات پیامبر (ص) به تبیین
برخی از فرامین و مأموریتهای الهی ایشان پرداخته است.

 -2-6-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق ششم
عوامل پیوستگی لفظی درآیات این سیاق مشترک است؛ یعنی همه آیات با حرف عطف «واو»
به آیه قبل از خود معطوف و ازنظر ساختار نحوی نیز جواب منادا محسوب میشوند .از جهت
معنایی ،مکمل آیه قبل از خود هستند زیرا بشارت به مؤمنین ،عدم اطاعت از کافران و منافقان،
بیاعتنایی به آزارهای آنها و توکل بر خدا ،مجموعهای از فرامین الهی هستند که دستورالعمل
جامعی را برای وصول به مقصد که همان راه حق است تشکیل میدهند (مکارم شیرازی،1421 ،
ج ،17ص.)369

 -7-1-4سیاق هفتم( :آیات  49تا )52
این سیاق با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آ َمنُوا﴾ از چهار آیه و چهار موضوع تشکیل شده است.
موضوع اول( :آیه  ،)49موضوع دوم( :آیه  ،)50موضوع سوم( :آیه  )51و موضوع چهارم( :آیه
.)52

 -1-7-1-4گسست لفظی و معنایی آیات سیاق هفتم از آیات سیاق ششم:
ن آ َمنُوا﴾ شروع شده ،هیچگونه
آیه  49که آغاز این سیاق است و با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذي َ
ارتباط لفظی با آیه قبل ندارد .ازنظر معنایی نیز در این آیات ،بخشی از احکام مربوط به طالق و
ازدواج برای مؤمنین و نیز احکام مختص به پیامبر(ص) را تبیین نموده است .گرچه میتوان آیه
 49را بهتنهایی یک سیاق دانست ،اما چون ازنظر معنایی با آیات بعدی هماهنگ بوده و بهعنوان
بخشی از احکام طالق و ازدواج برای مؤمنین و پیامبر(ص) است ،ما آنها را یک سیاق به شمار
آوردیم.
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 -2-7-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق هفتم
آیه  50ازنظر اسلوبی با آیه  49ارتباط دارد؛ زیرا اسلوب خطاب در هر دو آیه تکرار شده
است .از جهت معنایی نیز آیه  50تخصیص بعد از تعمیم است (جرجانی ،1404 ،ص /638قرشی
بنابی ،1377 ،ج ،8ص /378طنطاوی ،بیتا ،ج ،11ص)226؛ تا آنجا که برخی در تفسیر آیه 49
نیز خطاب آیه﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آ َمنُوا﴾ را متوجه به پیامبر (ص) دانستهاند (طوسی ،بیتا ،ج،8
ص .)351مرجع ضمیر در عبارات ﴿تُرْجي﴾﴿ ،تُْْوي إِلَ ْيكَ﴾َ ﴿ ،علَ ْيكَ﴾ در آیه  51به عبارت ﴿يا
أَُّيهَا النَّ ِبيُّ﴾ در آیه قبل برمیگردد .ازنظر معنایی نیز بهعنوان متمم و مکمل آیه قبل محسوب می
شود (طبرسی ،1372 ،ج ،8ص /574ابو حیان ،1420 ،ج ،8ص .)495مرجع ضمایر در عبارات
النبِيُّ﴾ و همچنین مرجع ضمایر در عبارات ﴿ِبهِنَّ﴾ و
﴿َلكَ﴾ و ﴿ َتبَدَّلَ﴾ در آیه  52نیز به ﴿ َّ
سنُ ُهنَّ﴾ به ﴿أَزْوا َجكَ﴾ در آیه  50برمیگردد .ازنظر معنایی نیز واژه ﴿الَيحِلُّ﴾ در تقابل با واژه
﴿حُ ْ
﴿أَ ْحلَلْنا﴾ بوده و ازدواج جدید را برای پیامبر (ص) ممنوع نموده است.

 -8-1-4سیاق هشتم( :آیات )58-53
سیاق هشتم با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آ َمنُوا ﴾...شروع گردیده و دارای  6آیه و  4موضوع
است .موضوع اول( :آیات  ،)54-53موضوع دوم( :آیه  ،)55موضوع سوم( :آیه  )56و موضوع
چهارم( :آیات .)58-57

 -1-8-1-4گسست لفظی و معنایی سیاق هشتم از سیاق هفتم
آیه  53که با خطاب ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آ َمنُوا﴾ آغاز شده مستأنفه بوده و ازنظر لفظی با آیات قبل
ارتباط ندارد؛ لذا نمیتواند جزء آیات سیاق قبل محسوب شود؛ و ازآنجاییکه در رابطه با نحوه
معاشرت با پیامبر ( ص) و همسران ایشان و پرهیز از اذیت و آزار زبانی و عملی آنهاست ،از
سیاق قبل که در خصوص برخی از احکام ازدواج و طالق بود ،گسست معنایی پیدا میکند.

 -2-8-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق هشتم
ضمیر در فعل﴿إِنْ ُتبْدُوا﴾ در آیه  54به ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴾...برمیگردد .ازنظر معنایی نیز
مکمل آیه قبل و با لحن تهدید و تحذیر است (ابو حیان ،1420 ،ج ،8ص /501طباطبایی،1417 ،
ج ،16ص .)338ضمیر در ﴿ َعلَ ْي ِهنَّ﴾ در آیه  55به همسران پیامبر (ص) برمیگردد .از جهت
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معنایی نیز آیه فوق ،استثنا و تخصیص بعد از تعمیم است (زمخشری ،1407 ،ج ،3ص/557
مدرسی ،1419 ،ج ،10ص .)378آیه  56ازنظر اسلوبی با آیه  53مرتبط است زیرا واژههای ﴿يا
النبِيِّ﴾ در میانه هر دو آیه تکرار شده است .از جهت معنایی نیز به عقیده
أَُّيهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾ و ﴿ َّ
برخی از مفسران ،این آیه در تضاد و تقابل با آیات قبل است (ابن عاشور ،بیتا ،ج ،21ص/320
مکارم شیرازی ،1421 ،ج ،17ص )415و یا مکمل آیات قبل (زحیلی ،1418 ،ج ،22ص )96و
یا تعلیل آیات قبل است (جرجانی ،1404 ،ص .)662آیه  57گرچه مستأنفه است (صافی،1418 ،
ج ،22ص )188و از اسماء و حروف ربطدهنده که از عوامل پیوستگی لفظی بین آیات هستند،
خبری نیست ،اما چون در آغاز هر دو آیه لفظ «إِنَّ» تکرار شده ،بین آن با آیه قبل ،ارتباط اسلوبی
برقرار است .از جهت معنایی نیز بین این دو رابطه تضاد و تقابلی وجود دارد .در آیه ﴿إِنَّ اللَّ َه َو
اللهَ وَ َرسُولَه﴾
صلُّونَ عَلَی النَّ ِبيِّ﴾ صحبت از درود بر پیامبر ،اما در آیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ ُيْْذُونَ َّ
مَالئِكَ َتهُ يُ َ
از اذیت و آزار پیامبر سخن به میان آمده است (صافی ،1418 ،ج ،22ص .)189حرف «واو» در
ن ُيْْذُونَ﴾ نیز پیوستگی بین آنها را تقویت نموده
آغاز آیه  58عاطفه بوده ،تکرار عبارت ﴿الَّذي َ
است.

 -9-1-4سیاق نهم( :آیات )68-59
سیاق نهم با خطاب ﴿يا أَُّيهَا النَّ ِبيُّ﴾ شروع شده و دارای  10آیه و سه موضوع است .موضوع
اول( :آیه  ،)59موضوع دوم( :آیات  ،)63-60موضوع سوم( :آیات .)68-64

 -1-9-1-4گسست لفظی و معنایی آیات سیاق هشتم از آیات سیاق نهم
النبِيُّ﴾ آغاز شده است ،کالم مستأنفه است (صافی،1418 ،
آیه  59چون با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
ج ،22ص )189و ارتباط لفظی با آیه قبل نداشته و لذا سیاق جدیدی شکل میگیرد؛ و ازآنجاکه
از پیامبر (ص) میخواهد تا در قالب اخطار و هشدار به همسران و دختران خود و زنان مؤمن،
بگوید تا حجاب را رعایت کنند ،ارتباط معنوی آیه نیز با آیات قبل قطع شده است .آیات بعدی
این سیاق نیز چون در قالب هشدار به منافقین ،شایعهپراکنان و کافران است که باعث مزاحمت
و آزار پیامبر (ص) و دیگر مؤمنان میشوند ،لذا در ادامة معنای آیه  59قرار گرفته است.
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 -2-9-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق نهم
گرچه آیه  60استینافیه است و ظاهراً با آیه قبل بیارتباط مینماید ،اما مرجع ضمیر در عبارات
النبِيُّ﴾ در آیه قبل برمیگردد ،چون مفعول ﴿َينْ َتهِ﴾ که همان اذیت رسول
﴿َلنُغْرِي ََّنكَ﴾ به واژه ﴿ َّ
و مؤمنین در آیه قبل است ،به خاطر ظهورش حذف شده است و درواقع ،آیه  60به تبیین و
تشریح معنای «آزار» در آیه  59پرداخته است (ابن عاشور ،بیتا ،ج ،21ص /330دروزه،1383 ،
ج ،7ص /421شریف الهیجی ،1377 ،ج ،3ص .)662مرجع ضمایر در آیه  61همگی به
﴿الْمُنافِقُو َن و »...در آیه قبل برمیگردد .اضافه بر این ،عبارت ﴿ َملْعُوننيَ﴾ نیز در ابتدای آیه ،حال
است برای ﴿الْمُنافِقُونَ و( ﴾...زمخشری ،1407 ،ج ،3ص /561طوسی ،بیتا ،ج ،8ص.)362
ارتباط آیه  62با آیه قبل ،از نوع ساختار نحوی (تأکید) است؛ زیرا عبارت ﴿س َُّنةَ اللّه﴾ مصدر
سَئُلكَ﴾ و ﴿قُلْ﴾ در آیه  63به
مؤکد است (ابن کثیر ،1419 ،ج ،6ص .)426ضمیر در کلمات ﴿يَ ْ
النبِيّ﴾ در آیه  59برمیگردد .از جهت معنایی نیز با آمدن واژه ﴿النَّاسُ﴾ قاعده «تعمیم بعد از
﴿ َّ
خاص» شکل گرفته است (ابو حیان ،1420 ،ج ،8ص .)507آیه  64گرچه مستأنفه است ،اما ازنظر
ساختار نحوی با آیه قبل پیوستگی دارد زیرا با ﴿إنّ﴾ که از ادات تأکید است شروع شده تا
اشارهای باشد به اینکه منظور همان کافران هستند .مراد از کافران نیز در این آیه ،مناسب است
که کافران به ساعت (روز قیامت) و حشرونشر باشد (سلطانعلیشاه ،1408 ،ج ،3ص /257حسینی
شاهعبدالعظیمی ،1363 ،ج ،10ص /493کاشانی ،1336 ،ج ،7ص .)336از جهت معنایی نیز بین
واژههای ﴿السَّاعَة﴾ و ﴿سَعِريا﴾ قاعده «تخصیص بعد از تعمیم» برقرار است .آیه  65ازنظر
ساختاری ،حال است برای ذوالحال ﴿الْكافِرين﴾ و یا ضمیر «هُم» در ﴿َلهُم﴾ در آیه قبل (درویش،
 ،1415ج ،8ص /52مغنیه ،1424 ،ج ،6ص /242پانی پتی ،1412 ،ج ،7ص .)385عالوه بر آن،
ضمیر در ﴿خالِدينَ فيها﴾ به ﴿سَعريا﴾ برمیگردد .مرجع ضمیر در ﴿اليَجِدُونَ﴾ نیز ﴿کافرين﴾
است (قرطبی ،1364 ،ج ،14ص /248قرشی بنابی ،1377 ،ج ،8ص .)398همه ضمایر در آیه 66
به ﴿الْكافِرين﴾ در آیه  64برمیگردد .ازنظر ساختار نحوی (ظرف و مظروف) نیز این پیوستگی
وجود دارد؛ زیرا ﴿َي ْومَ﴾ ظرف زمان است و متعلق است به فعل ﴿اليَجِدُون﴾ در آیه ( 65ابو
حیان ،1420 ،ج ،8ص /507عکبری ،بیتا ،ص .)331حرف «واو» در آغاز آیه  67بر واژه
﴿يَقُولون﴾ در آیه  66عطف شده است (ابن عاشور ،بیتا ،ج ،21ص /337آلوسی ،1415 ،ج،11
ص .)268اضافه بر آن ،تمام ضمایر موجود در آیه به ﴿الْکافِرين﴾ برمیگردد .مرجع ضمیر در
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کلمات ﴿آِتهِمْ﴾ و ﴿الْ َع ْنهُمْ﴾ در آیه  ،68عبارت ﴿سادَتَنا َو كُبَراءَنا﴾ در آیه قبل است .تکرار واژه
﴿رَبَّنا﴾ در ابتدای هر دو آیه ازنظر اسلوبی نیز آنها را به هم مرتبط کرده است.

 -10-1-4سیاق دهم( :آیات )73-69
سیاق دهم نیز با خطاب ﴿يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾...دارای پنج آیه و دو موضوع است .موضوع
اول( :آیات  )71-69و موضوع دوم( :آیات .)73-72

 -1-10-1-4گسست لفظی و معنایی آیات سیاق دهم از آیات سیاق نهم
آیه  69یک جمله استینافیه است و هیچگونه ارتباط ادبی و لفظی با آیه قبل ندارد (صافی،
 ،1418ج ،22ص .)195ازنظر معنایی نیز برخالف آیات سیاق قبل ،خطاب آیات متوجه مؤمنین
است تا روی به اطاعت از خدا و رسول (ص) آورده و از آزار پیامبر (ص) پرهیز نمایند.

 -2-10-1-4عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق دهم
ازآنجاییکه عبارت ﴿يا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا﴾ در آغاز آیات  69و  70تکرار شده است ،ازنظر
اسلوبی بین آنها ارتباط وجود دارد .رابطه تضاد و تقابل نیز ارتباط معنایی را بین آنها حاکم
کرده است چون در آیه  ،69مؤمنین از آزار پیامبر (ص) نهی شده ،اما در آیه  70به رعایت تقوای
خدا و گفتن سخن محکم و استوار دعوت شدهاند .ضمایر جمع در عبارت ﴿يُصْ ِلحْ لَكُمْ َأعْمالَكُمْ
وَ يَغْ ِفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ در آیه  71به مؤمنان و عبارت ﴿يا أَُّيهَا َّالذِينَ آ َمنُوا﴾ برمیگردد و مرجع
صِلحْ﴾ کلمه ﴿اهلل﴾ در آیه قبل است (درویش ،1415 ،ج ،8ص/57
ضمیر مفرد مذکر غائب در ﴿يُ ْ
طوسی ،بیتا ،ج ،8ص .)366آیه  72استینافیه است و ازنظر لفظی ارتباطی با آیه قبل ندارد؛ اما
ازنظر معنایی ،دو آیه آخر درواقع «متمم و مکمل» آیه  71هستند (طباطبایی ،1417 ،ج،16
ص /348مکارم شیرازی ،1421 ،ج ،17ص .)450آیه  73گرچه از جهت لفظی با آیه قبل بی
ارتباط مینماید ،اما چون اغلب مفسران حرف «الم» در ﴿لِيُعَذِّبَ﴾ را الم تعلیل دانسته که متعلق
ضنَا﴾ است (صافی ،1418 ،ج ،22ص /198زمخشری ،1407 ،ج،3
به ﴿حَ َملَها﴾ و یا به ﴿عَرَ ْ
ص /565بیضاوی ،1418 ،ج ،4ص ،)240و یا الم صیروره و غایت گرفتهاند (ابو حیان،1420 ،
ج ،8ص /511طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص )351ارتباط معنایی بین آنها وجود دارد .قاعده
«تخصیص بعد از تعمیم» نیز این ارتباط را تقویت مینماید ،کلمه ﴿الْإِنْسان﴾ در آیه قبل بهطور
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عام و کلی آمده است ،ولی در آیه  73به انواع و اقسام انسانها (منافق ،مشرک و مؤمن) اشاره
شده است.

 -2-4مرحله دوم :عنوانبندی استداللی سیاقهای سوره احزاب
پس از کشف ارتباط آیات و شناسایی سیاقها ،نوبت به کشف غرض هر سیاق و عنوانگذاری
آنها میرسد .برای انتخاب عنوان مناسب برای سیاقها ،ابتدا الزم است مطلب کانونی سیاق
کشف شود ،سپس با توجه به محتوای مطلب کانونی ،عنوان مناسبی برای سیاق انتخاب گردد.
سیاق اول (آیات  :)8-1ساختار معنایی حاکم بر آیات این سیاق ،ساختار بیان وظایف است.
موضوع کانونی در این سیاق ،اطاعت پیامبر(ص) از وحی و دستورات خداوند است .در ادامه از
اخذ پیمان محکم از انبیاء پیشین سخن به میان آمده است ،پیمانی که در راستای همان فرامین
مطرحشده برای پیامبر (ص) است تا موجب دلگرمی و تشویق پیامبر (ص) و مسلمانان در انجام
وظایف محوله باشد .حال اگر ساختار معنایی آیاتِ یک سیاق ،ساختار بیان وظایف باشد ،در
عنوانگذاری سیاق باید به چهار نکته اشاره کرد .بهکار بردن کلمه «وظایف» یا عبارتی که به آن
اشاره نماید؛ مشخص کردن کسی که این وظایف را به عهده دارد؛ مشخص کردن موارد و کسانی
که باید این وظیفه به خاطر آنها انجام شود و علت انجام این وظایف .با توجه به مطالب فوق،
عنوان مناسب برای سیاق اول عبارت است از «اطاعت پیامبر(ص) از فرمانهای الهی ،زمینه ابطال
عقاید خرافی و تثبیت قوانین اسالمی».
سیاق دوم (آیات  :)27-9آیات این سیاق ،بر محور داستان جنگ احزاب و بنیقریظه است.
داستان این جنگ ،به دنبال تبیین چگونگی شکلگیری آن و نقشها و عملکرد گروههای مختلف
عقیدتی ازجمله مؤمنان ،کافران و منافقان است .حال با توجه به اینکه اگر ساختار آیات یک
سیاق ،مربوط به صحنههای یک داستان باشد ،در عنوانگذاری باید به موضوع و شخصیت اصلی
داستان و هدف آن توجه شود ،عنوان مناسب برای این سیاق عبارت است از «جنگ احزاب،
فرصتی مناسب برای شناسایی عملکرد گروههای مختلف عقیدتی».
سیاق سوم (آیات  :)35-28آیات این سیاق گرچه خطاب به پیامبر (ص) است ،اما مخاطب
واقعی آن ،همسران پیامبر (ص) هستند؛ زیرا از جمله ﴿ ِإنْ ُك ْنُتنَّ ُترِدْنَ الْحَيا َة الدُّنْيا﴾ به بعد،
ضمایر به همسران برمیگردد و در قالب چند دستورالعمل ،وظایفی را برای آنها تعیین نموده
است .رابطه آیات این سیاق ،ازنظر ساختاری رابطه اصلوفرع نیست بلکه همگی در یک سطح
قرار داشته و هرکدام بخشی از وظایف همسران پیامبر (ص) را مشخص مینماید .ازاینرو برای
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کشف غرض این سیاق باید با توجه به محتوای همه آیات ،یک محور کلی شناسایی و عنوان
سیاق انتخاب شود .حال با عنایت به قواعد ساختار بیان وظایف که در سیاق نخست گفتیم،
عنوان مناسب برای این سیاق عبارت است از «وظایف همسران پیامبر (ص) در زندگی و نحوه
تعامل آنها با پیامبر (ص) و دیگر افراد».
سیاق چهارم (آیات  :)40-36ساختار آیات این سیاق ،ساختار مقدمه و ذی المقدمه است؛
مطلب کانونی آن نیز داستان ازدواج پیامبر (ص) با زینب (همسر مطلقه زید) است و چون این
مسأله از طرف برخی افراد مورد مخالفت قرار گرفت ،لذا قبل از بیان آن بهعنوان مقدمه ،بر لزوم
اطاعت مؤمنان از دستورات خدا و رسول (ص) و عدم اختیار در برابر تصمیمات آنها تأکید
فرموده است .در این نوع ساختار ،آیات ذی المقدمه باید اصل قرار گیرند و عنوان سیاق با توجه
به محتوای آن انتخاب گردد .با این توضیح ،عنوان مناسب برای این سیاق عبارت است از «ازدواج
پیامبر (ص) با زینب ،فرصتی برای تحکیم قاعده وجوب اطاعت از خواست خدا و رسول (ص)».
سیاق پنجم (آیات  :)44-41رابطه آیات این سیاق ازنظر ساختار معنایی ،رابطه اصلوفرع
است .لذا در یک سطح و طراز نیستند؛ زیرا برخی از آنها معلول و بازتاب عمل به برخی دیگر
است .دسته اول از آیات که شامل آیات  41و  42میشود مؤمنان را به ذکر کثیر و تسبیح خداوند
دعوت نموده ،در آیات بعدی نیز نتیجه پای بندی به آن را که کسب رحمت الهی و خروج از
ظلمات به سمت روشنایی است ،تبیین نموده است .با توجه به اینکه ساختار حاکم بر آیات این
سیاق «ساختار بیان مدعا و دالیل آن» است و در این نوع ساختار نیز باید مدعا را اصل و آیاتی
که اشاره به دلیل آن مدعاست ،فرع قرار دهیم ،عنوان مناسب برای این سیاق عبارت است از:
«دعوت مؤمنان به ذکر و تسبیح خداوند برای کسب رحمت الهی».
النبِيُّ ﴾...آغاز گردیده شامل
سیاق ششم (آیات  :)48-45این سیاق که با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
چهار آیه است .در دو آیه نخست ،پنج ویژگی از ویژگیهای پیامبر (ص) ذکر شده که عبارتاند
از «شاهد ،بشارتدهنده ،انذارکننده ،خواننده مردم بهسوی خدا و چراغ فروزان»؛ و در دو آیه
بعد به وظایفی که برخی از آنها نیز برآمده از همین صفات است اشاره میکند؛ بنابراین عنوان
«تبیین برخی از صفات و مأموریتهای الهی پیامبر (ص)» با مطالب مطرحشده تناسب دارد.
سیاق هفتم (آیات  :)52-49ساختار معنایی حاکم بر این سیاق ،ساختار بیان «فروع مختلف
یک حکم شرعی» است .بهعبارتدیگر این آیات ،احکام متفرعی از ازدواج و طالق را متضمن
است که بعضی از آنها مخصوص رسول خدا (ص) و همسران ایشان و برخی دیگر مربوط به
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عموم مسلمانان است (طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص .)334در این نوع ساختار محتوایی ،عنوان
گفتار ،عنوان کلی و مشترک آن احکام شرعی خواهد بود .لذا عنوان مناسب برای این سیاق
«تبیین بخشی از احکام طالق و ازدواج ،برای عموم مؤمنین و خاص پیامبر (ص)» است.
سیاق هشتم (آیات  :)58-53آیات این سیاق در چهار موضوع قابل دستهبندی است .در آیات
 53و  ،54نحوه ورود و خروج مسلمانان به منزل پیامبر (ص) و تعامل با همسران ایشان و حکم
فقهی آن مطرح شده است .در آیه  55برخی از افراد را از این قانون مستثنا کرده است .موضوع
سوم در آیه  56درود فرستادن بر پیامبر (ص) است که آنهم در ادامه همین آداب معاشرت ،قابل
تبیین است .نحوه کیفر دادن به آزاردهندگان ،موضوع چهارم است که در آیات  57و  58آمده و
تأکید نموده است که این آداب و احکام به حدی مهم است که عدم رعایت آنها گناه آشکار و
موجب آزار پیامبر (ص) میشود .لذا عنوان «رعایت آداب معاشرت اسالمی با پیامبر (ص) و
خانوادهاش و عدم ایذاء آنها» برای این سیاق مناسب است.
سیاق نهم (آیات  :)68-59در این آیات به دو زمینهای که باعث اذیت و آزار پیامبر (ص) و
مسلمانان میشد اشاره شده است که عبارتاند از :رعایت نکردن حد و حدود حجاب شرعی،
سؤال کردن از زمان برپایی قیامت از روی تمسخر و یا برای ایجاد شک و تردید .همچنین سه
گروه از کسانی که اقدام به اذیت و آزار پیامبر (ص) و مسلمانان میکردند معرفی شدهاند که
عبارتاند از :منافقان ،بیماردالن و شایعهپراکنان .در آیات دیگر نیز به فرجام کارشان در دنیا و
آخرت اشاره نموده است بهطوریکه اگر از کار خود دست برندارند ،از مدینه اخراج ،از همهجا
طرد و هرکجا پیدا شوند دستگیر و به قتل خواهند رسید؛ و در آخرت نیز در آتش فروزان جهنم،
جاودانه خواهند سوخت؛ بنابراین عنوان مناسب برای این سیاق «معرفی برخی از زمینهها و
گروههایی که باعث آزار پیامبر (ص) شده و فرجام کار آنها» است.
سیاق دهم (آیات  :)73-69ساختار معنایی موجود در این آیات ،مانند سیاق نخست ،ساختار
«وظایف مختلف یک گروه (مؤمنان)» است  .موضوع کانونی سیاق نیز اطاعت همهجانبه از خدا
و رسول (ص) است .الزمه این کار ،پرهیز از اذیت و آزار پیامبر (ص) ،رعایت تقوای الهی و
گفتن سخن مستدل و محکم است بهطوریکه هدف از عرضه امانت الهی به انسان را نیز عذاب
دادن به منافقان و مشرکان و فرستادن رحمت برای مؤمنان ،بیان نموده است .لذا عنوان مناسب
برای آیات این سیاق عبارت است از «مؤمنان و سفارش آنها به اطاعت از خدا و رسول (ص)
و پذیرش امانت الهی».
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 -3-4مرحله سوم :تركیب سیاقها
سومین مرحله برای دستیابی به غرض اصلی سوره و کشف انسجام آن ،شناسایی کیفیت
ارتباط میان سیاقهای سوره است .سوره احزاب ازجمله سورههای نسبت ًا طوالنی است که دارای
دو فصل و ده سیاق است .فصل اول آن از آیه یک تا آیه  44و فصل دوم از آیه  45تا پایان سوره
را تشکیل میدهد .عامل اصلی ارتباط سیاقها و تشکیل یک فصل ،موضوع مشترک بین
آنهاست .یکی از پرکاربردترین روابط موضوعی میان سیاقهای یک فصل نیز تبیین ابعاد مختلف
یک موضوع توسط هر یک از سیاقهای سوره است .حال اگر موضوع یک سیاق با سیاق قبل از
خود متفاوت ،یا ارتباط آنها کمرنگ شود ،آغاز فصل جدید در سوره خواهد بود .در سوره
احزاب گرچه موضوع اصلی آن ،تسلیم شدن به خدا و رسول و اطاعت محض از دستورات الهی
است اما در فصل اول سوره ،تأکید آیات بیشتر روی تبیین کیفیت اطاعت از خدا و رسول در
بُعد سیاسی و نظامی و اندکی خانوادگی است و در فصل دوم بیشتر به تبیین کیفیت اطاعت از
خدا و رسول در بُعد خانوادگی و اجتماعی پرداخته شده است.

 -4-4مرحله چهارم :كشف ساختار و غرض اصلی سوره احزاب
بعد از شناسایی سیاقها و فصلبندی آیات و تعیین عناوین مناسب برای سیاقها و فصلها،
نوبت به کشف غرض سوره میرسد تا در پرتو آن ،هدفمندی و انسجام سوره اثبات شود .برای
این منظور قواعد متعددی باید لحاظ شود اما برای جلوگیری از اطالة کالم ،به برخی از مهمترین
آنها اشاره میکنیم:

 -1-4-4قاعده اول :جمعبندی عناوین سیاقهای سوره
این کار به سه حالت انجام میگیرد :اصلی بودن یکی از سیاقهای سوره ،اصلی بودن سیاقها
و فقدان مفهوم مشترک بین آنها ،اصلی بودن همه سیاقها و وجود مفهوم مشترک بین آنها
(خامهگر ،1395 ،ص .)177سیاقهای سوره احزاب نیز مانند اکثر سورهها در عرض یکدیگر
قرار داشته و اصلی هستند و مفهوم مشترکی نیز بین آنها به چشم میخورد .ازآنجاییکه
پیامبر(ص) موظف شده بود که در مدینه حکومت اسالمی تشکیل دهد اما مسلمانان مدینه هنوز
آنچنانکه باید با دستورات اسالم آشنا و مأنوس نبودند و گروههای معاند و منافق نیز با گفتار و
رفتارهای خود ،پیامبر (ص) و مسلمانان را تحتفشار قرار میدادند تا از دین و آیین خود دست
بردارند (آیات  10و  )11در این شرایط است که این سوره تسلیم شدن به خدا و رسول و اطاعت
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محض از دستورات الهی را سرلوحه کار خود قرار داده تا همه توطئهها علیه پیامبر (ص) و
مسلمانان را خنثی نماید .لذا هریک از سیاقهای سوره ،یکی از ابعاد و موضوعات اطاعت و
تسلیم شدن ایشان به خدا و رسول (ص) را تبیین نموده است.

 -2-4-4قاعده دوم :توجه به عناصر درونمتنی
هر سوره از روح و شخصیت ویژهای برخوردار است که همه عناصر موجود در متن را با
یکدیگر و با غرض سوره هماهنگ میکند(مدنی ،1991 ،ص /5خامهگر ،1395 ،ص)187؛
بنابراین با مطالعه روشمند عناصر درونمتنی میتوان غرض سوره را تحدید و کشف آن را تسهیل
نمود .مهمترین این عناصر عبارتاند از :آیات آغازین و پایانی سوره ،کلمات و مفاهیم کلیدی
سوره ،اسماءالحسنای سوره ،شخصیتهای سوره ،قصههای موجود در سوره و سوگندهای سوره.
بهمنظور جلوگیری از اطالة کالم ،به بررسی یکی از آنها اکتفا میکنیم:

 -1-2-4-4آیات آغازین و پایانی سوره احزاب
علماى بالغت از دیرزمان« ،حسن مطلع» و «حسن ختام» در هر سوره را ازجمله محسّنات
بدیعى قرآن دانسته و معتقدند ضرورت بالغت اقتضا مىکند که سخنور بلیغ سخن خود را با
ظرافت تمام بهگونهای آغاز کند که هم آمادگى در شنونده ایجاد کند و هم اشارتى باشد به آنچه
مقصود اصلى کالم است .این نحو شروع در سخن با نام «براعت استهالل» خوانده مىشود؛ یعنى
ورزیدگى و هنرمندى در جلب نظر شنونده در آغاز سخن (معرفت ،1381 ،ص /408هاشمی،
 ،1375ص /419حریری ،1384 ،ص .)80پایان سورهها نیز با جمعبندی مطالب ،غرض اصلی
سوره را مجدداً یادآوری مینماید لذا مانند سرآغازهایشان در اوج زیبایى است (سیوطی،1421 ،
ج ،2صص .)213 ،209از بررسی و مقایسه آیات آغازین و پایانی سوره احزاب نیز میتوان به
النبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَال تُ ِطعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِ ِقنيَ
غرض اصلی سوره دست یافت .در آیه نخست ﴿يا أَُّيهَا َّ
إِنَّ اللَّهَ كانَ َعلِيمًا حَكِيمًا﴾ ،بهعنوان براعت استهالل ،خطاب به پیامبر (ص) و دیگر مسلمانان،
دستوری مهم و کلیدی را صادر نموده است و آن اینکه پیامبر (ص) باید تقوا را رعایت نموده و
از کافران و منافقان اطاعت نکند و فقط از خدا اطاعت نماید .موضوع «عدم اطاعت از کافران و
منافقان و اطاعت از دستورات وحیانی» بهعنوان «ر ّد العجز الی الصدر» در آیات پایانی سوره ﴿ َو َمنْ
اللهَ َورَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا َعظِيمًا﴾ (احزاب )71 /33 :نیز بهصراحت عنوان شده است .عالمه
يُ ِطعِ َّ
طباطبایی تأکید مینماید که با این آیه ،سوره احزاب در حقیقت تمام شده است ،چون مسأله
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اطاعت خدا و رسول ،کالم جامعى است که همه احکام سابق از واجبات و محرمات را شامل
مىشود و دو آیه بعدى بهمنزله متمم براى آیه مورد بحث است (طباطبایی ،1417 ،ج،16
ص.)348

 -3-4-4قاعده سوم :توجه به عناصر برونمتنی
عناصر برونمتنی ،به عناصری گفته میشود که خارج از متن سوره است اما بر جهتگیری
محتوایی سوره تأثیرگذار و با غرض اصلی سوره نیز مرتبطاند .مهمترین آنها عبارتاند از :نام
سوره ،فضای نزول سوره ،شأن نزول سوره ،مدنی و یا مکی بودن سوره ،فضایل سوره و هماهنگی
با سورههای مجاور .از این میان به دو مورد اشاره مینماییم:

 -1-3-4-4شأن نزولهای سوره
هرگاه به مناسبت جریانی درباره شخص و یا حادثهای ،خواه درگذشته یا حال یا آینده و یا
درباره فرض احکام ،آیه یا آیاتی نازل شود همه این موارد را شأن نزول آن آیات میگویند
(معرفت ،1428 ،ج ،1ص .)255واحدی نیشابوری (د468 .ق) که مشهورترین کتاب درباره
اسباب النزول را نیز نوشته (زرکشی ،1410 ،ج ،1ص )115معتقد است شناخت تفسیر قرآن
بدون آگاهى از سبب نزول آیاتِ آن ممکن نیست .در خصوص آیات این سوره حدود  11شأن
نزول در کتب تفاسیر و اسباب النزول مطرح شده است .در اینجا به یکی از آنها که درباره شأن
نزول آیات  1تا  3آن است اشاره کرده و ارتباط آن را با غرض سوره بیان میکنیم:
رهبران کفر و شرک و نفاق ،ازجمله ابوسفیان و ِعكرمة ابن ابی جهل و ابواالعور سلمی بعد
از جنگ احد از رسول خدا (ص) امان گرفتند و به مدینه آمده و بر عبداهلل بن اُبَى وارد گردیدند
و بهاتفاق نزد پیامبر (ص) رفتند و با پیشنهادهای سازشکارانه قصد فریب ایشان را داشتند
ازجمله اینکه گفتند :یا محمد دست از خدایان ما بردار و «الت» و «عزّى» و «منات» را ناسزا مگو
و بگو که براى کسى که آنها را میپرستد ،شفاعتکننده هستند .ما نیز تو را وامىگذاریم و با
خداى تو کارى نخواهیم داشت(...واحدی،1411 ،ص /8طبرسی ،1372 ،ج ،8ص)525؛ اما با
هوشیاری پیامبر (ص) و با دستورات الهی این توطئه خنثی شد .پیشنهاد مذاکره و سازش با پیامبر
(ص) توسط بزرگان و سران قبیلة قریش ،حکایت از این دارد که آنها فهمیده بودند پیامبر (ص)
توانسته است در مدینه حکومت مقتدری بر مبنای «توحید» بنا کند لذا باید هر طور شده آن را
تضعیف و نابود سازند .درنتیجه قصد داشتند با پیشنهاد سازشکارانه بهنوعی آن حضرت و دیگر
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مسلمانان را از مسیر اطاعت خدا و توحید ،منحرف و بین آنها تفرقه ایجاد و در یک فرصت
مقتضی ،دولت جدید اسالمیِ مدینه را نابود سازند .به همین دلیل در طلیعه این سوره با ﴿يَا أَُّيهَا
ن وَ الْمُنافِقني ﴾...پیغمبر (ص) را مخاطب قرار داد و او را از این
النبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال ُت ِطعِ الْكافِري َ
َّ
موضوع آگاه نمود؛ بنابراین شأن نزول فوق ،تأکید میکند که در مسائل سیاسی و نظامی نباید از
کافران و منافقان پیروی کرد بلکه فقط باید از خدا اطاعت نمود و بر او توکل کرد و این همان
غرض اصلی سوره است.

 -2-3-4-4مدنی بودن سوره احزاب
شکلگیری پدیده نفاق و نحوه مبارزه با منافقان ،برخورد با اهل کتاب بهویژه یهودیان معاند،
مبارزات عقیدتی و فرهنگی با دشمنان خرافهپرست و از همه مهمتر تشکیل حکومت اسالمی که
ازجمله ویژگیهای سُوَر مدنی است ،ما را در رسیدن به غرض اصلی سوره احزاب که عبارت
است از «نحوه اطاعت از خدا و پیامبر در موضوعات سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و خانوادگی،
جهت تحکیم پایههای رهبری و امت اسالمی» رهنمون میکند.

 -5-4مرحله پنجم :ارزیابی غرض و هدف كشفشده
با بررسی برخی از تفاسیری که به دنبال کشف غرض سوره احزاب بودهاند ،نظرات متفاوتی
به دست میآید .بقاعی ،مقصود سوره را برانگیختن اخالص صادقانه در توجه به خالق و مراعات
آنچه انسان را به خالئق متوجه میسازد دانسته است (بقاعی ،1415 ،ج ،15ص .)273برخی نیز
با توجه به کاربرد فراوان واژه «نبی» در این سوره ،محور سوره را مسأله نبوت (نه رسالت) پیامبر
(ص) معرفی کردهاند (بازرگان ،1375 ،ج ،2ص .)175ازنظر سید قطب ،سوره احزاب ،از یکسو
سیمای شخصیت مسلمان را مشخص کرده و از سوی دیگر اوضاع ،احوال ،عادات و اخالق را
یا تعدیل و یا باطل میکند (قطب ،1412 ،ج ،5ص .)2818سعید حوّی نیز که معتقد است تمام
سورهها بهنوعی با سوره بقره ارتباط دارند و تفسیر آیات آن هستند بر آن است که سوره احزاب
به دلیل شباهتش با سورههای نساء و مائده ،محور و آیات آن سورهها را شرح میدهد .سوره
نساء ،آیه  21بقره را که به تقوا و پیروی از وحی دعوت میکند شرح میدهد ،سوره مائده نیز
آیات  26تا  27بقره را که پیرامون وفای به عهد است تبیین مینماید .لذا محور سوره احزاب،
همان آیات  21تا  27سوره بقره است (حوّی ،1409 ،ج ،8ص .)4382عالمه طباطبایی معتقد
است این سوره مشتمل است بر معارف ،احکام ،قصص ،عبرتها و مواعظى چند ،و از آن جمله
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مشتمل است بر داستان جنگ خندق و اشارهاى هم به داستان یهودیان بنىقریظه دارد (طباطبایی،
 ،1417ج ،16ص .)273برخی محور سوره را استوار ساختن پایههای رهبری امت مسلمان
دانستهاند (مدرسی ،1419 ،ج ،10ص .)247جوادی آملی نیز تشکیل حکومت اسالمی را از
عناصر محوری سوَر مدنی ازجمله سوره احزاب میداند (جوادی آملی ،1392 ،جلسه  1تفسیر
سوره احزاب).
نقد و بررسی :دیدگاه بقاعی ،کلی است و معلوم نیست که از کدام آیات و عبارات گرفته
شده ،اما در رسیدن به این غرض ،به سیاق آیات و نام سوره استشهاد نموده است .بازرگان نیز
فقط به یکی از عناصر درونمتنی اکتفا نموده است .سید قطب ابتدا به دستهبندی آیات این سوره
پرداخته و هر دسته از آیات ششگانه را شوط نامیده و بین موضوعات آن ارتباط و تناسب
میبیند و برای اثبات دیدگاه خود از سیاق سوره ،فضای نزول سوره ،آیات آغازین و پایانی سوره
و داستانهای موجود در سوره ،بهره برده است .سعید حوّی که شاید سختترین روش را برای
پیدا کردن محور سوره در نظر گرفته است ،در ارتباط دادن سیاقهای سوره احزاب با آیات سور
مائده و نساء ازیکطرف و سوره بقره از جانب دیگر ،دقیق عمل نکرده است .عالمه طباطبایی
نیز چنانکه پیداست غرض مشخصی را برای این سوره در نظر نگرفته و از عناوین کلی برای آن
بهره برده است .تفسیر «مِن هُدی القرآن» نیز ابتدا با عنوان «اطار العام» (زمینه کلی سوره) ضمن
مشخص کردن محور سوره (که البته مناسب به نظرمیرسد) ،مضامین سوره را بهطور اجمال
مطرح کرده و بعد از دستهبندی آیات سوره ،موضوعات مطرح شده در آنها را معین و بین آنها
ارتباط برقرار نموده است« .تفسیر تسنیم» که نسبت به تفاسیر قبل از خود جامعتر عمل نموده
است و غرض سوره را بهدرستی تعیین نموده است ،از برخی عناصر دیگر مثل فضای نزول،
مکی و مدنی بودن سوره ،آیات آغازین و پایانی سوره ،تکرار برخی مفاهیم در سوره ،و اسماء
الحسنای بهکار رفته در سوره نیز بهره برده است اما چنانکه قبالً گفتیم هیچکدام از آنها برای
تعیین ساختار و غرض اصلی سوره ،قواعد دقیق و جامعی ارائه نداده و همچنین پیوستگی آیات
و روابط آنها را با یکدیگر و با غرض اصلی سوره بهطور مستدل تبیین نکردهاند.
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 -6-4نمودار درختی سیاقها و دستهبندیهای آیات سوره احزاب و عناوین مناسب
برای هریک از آنها
در پایان ضمن معرفی سیاقهای دهگانه سوره احزاب و دستهبندی هر سیاق به دستههای
کوچکتر و یافتن مطلب کانونی آیه ،عناوین و غرض مناسب برای هریک از آنها را تعیین و
ساختار سوره احزاب را بهصورت نمودار درختی ارائه میدهیم:
موضوع اول( :آیات  1تا  :)3دستورات مهم خداوند به پیامبر در خصوص نحوه تعامل با
کافران و منافقان
سیاق ( :1آیات  1تا )8
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ﴾

موضوع دوم( :آیات  4و  :)5تحریم و ابطال دو عقیده خرافی «ظهار» و « فرزند خواندگی»
موضوع سوم( :آیه  :)6تبیین جایگاه پیامبر(ص) و همسرانش و ابطال نظام مؤاخاة
موضوع چهارم( :آیات  7و  :)8تأکید برای دستورات قبلی و تمهید برای آمادگی در حوادث
بعدی

غرض سیاق  :1اطاعت پیامبر (ص) از فرمانهای الهی ،زمینه ابطال عقاید خرافی و تثبیت قوانین اسالمی.
موضوع اول( :آیات  9تا  :)11اعتقاد به امدادهای غیبی در جنگ
سیاق( :2آیات  9تا )27
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾

موضوع دوم( :آیات  12تا  :)20معرفی گروههای مختلف و عملکرد آنها در جنگ احزاب
موضوع سوم( :آیات  21تا  :)23معرفی گروه مؤمنان و عملکرد آنها در جنگ احزاب
موضوع چهارم( :آیات  24تا  :)25بیان نتیجه عملکرد مؤمنان ،منافقان ،و کافران در جنگ
احزاب
موضوع پنجم( :آیات  26و  :)27معرفی گروهی از اهل کتاب و نتیجه عملکرد آنها در جنگ
بنیقریظه

غرض سیاق  :2جنگ احزاب و بنیقریظه ،فرصتی مناسب برای شناسایی عملکرد گروههای مختلف عقیدتی.
موضوع اول( :آیات  28و  :)29چشمپوشی از اشرافیت
سیاق ( :3آیات  28تا )35
ی﴾
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا النَّبِ ُّ

موضوع دوم( :آیات  30و  :)31اجتناب از گناهان و انجام عمل صالح
موضوع سوم( :آیات  32تا  :)34رعایت حریم در برخورد با نامحرمان و عمل به
احکام دینی
موضوع چهارم( :آیه  :)35بیان یک الگوی اسالمی برای زنان

غرض سیاق  :3وظایف همسران رسول خدا در زندگی و نحوه تعامل آنها با پیامبر (ص) و دیگر مسلمانان.
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موضوع اول( :آیه  :)36لزوم اطاعت مؤمنان از خدا و رسول و عدم اختیار در برابر
سیاق ( :4آیات  36تا )40

تصمیمات آنها
موضوع دوم( :آیات  37تا  :)40حکم خدا درباره ازدواج پیامبر (ص) با همسر
فرزندخوانده و تبیین فلسفه آن

غرض سیاق  :4ازدواج پیامبر (ص) با همسر پسرخوانده ،فرصتی برای تحکیم «وجوب اطاعت از خدا و رسول».

سیاق ( :5آیات  41تا )44
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾

موضوع اول( :آیات  41و  :)42چگونگی ذکر و تسبیح خدا
موضوع دوم( :آیات  43و  :)44نتیجه ذکر و تسبیح خدا برای مؤمنان

غرض سیاق  :5دعوت مؤمنان به ذکر و تسبیح برای کسب رحمت الهی.
موضوع اول( :آیات  45و  :)46یادآوری برخی از صفات پیامبر (ص)
سیاق ( :6آیات  45تا )48
ی﴾
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا النَّبِ ُّ

موضوع دوم( :آیه  :)47فرمان الهی در خصوص بشارت به مؤمنین
موضوع سوم( :آیه  :)48فرمان الهی درباره عدم اطاعت از کفار و منافقان

غرض سیاق  :6تبیین برخی از صفات پیامبر (ص) و فرامین الهی متناسب با آنها.
موضوع اول( :آیه  :)49حکم طالق قبل از تماس
سیاق ( :7آیات  49تا )52

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

با خطاب ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾

است.
موضوع سوم( :آیه  :)51مختار بودن پیامبر (ص) در تقسیم اوقاتش بین همسران
موضوع چهارم( :آیه  :)52ممنوع بودن ازدواج جدید برای پیامبر (ص)

غرض سیاق  :7تبیین بخشی از احکام عمومی و اختصاصی پیامبر (ص) در طالق و ازدواج.
موضوع اول( :آیات  53و  :)54نحوه ورود و خروج مسلمانان به منزل پیامبر (ص)
و تعامل با همسران ایشان
سیاق ( :8آیات  53تا )58
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾

موضوع دوم( :آیه  :)55آزاد بودن برخی از بستگان در تعامل با همسران پیامبر (ص)
موضوع سوم( :آیه  :)56دعوت مؤمنان به فرستادن صلوات بر پیامبر (ص) و
خاندانش
موضوع چهارم( :آیات  57و  :)58کیفر آزار دادن پیامبر (ص) و مؤمنان

غرض سیاق  :8رعایت آداب معاشرت با پیامبر (ص) و خانوادهاش و عدم ایذاء آنها.
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موضوع اول( :آیه  :)59تأثیر رعایت حجاب در جلوگیری از آزار زنان مسلمان
سیاق ( :9آیات  59تا )68
ی﴾
با خطاب ﴿یا أَیُّهَا النَّبِ ُّ

موضوع دوم( :آیات  60تا  :)63هشدار به کسانی که با شایعهپراکنی و ایجاد شبهه،
پیامبر (ص) را آزار میدهند
موضوع سوم( :آیات  66تا  :)68فرجام کافران و آزاردهندگان پیامبر (ص)

غرض سیاق  :9معرفی برخی از زمینهها و گروههایی که باعث آزار پیامبر (ص) و مؤمنان شده و فرجام کار آنها.
سیاق ( :10آیات  69تا )73

موضوع اول( :آیات  69تا  :)71توصیه به مؤمنان در جهت اطاعت از خدا و رسول

با خطاب ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾

و پرهیز از ایذاء ایشان
موضوع دوم( :آیات  72و  :)73پیروی از امانت الهی ،ضامن نجات انسان

غرض سیاق  :10اطاعت از خدا و رسول (ص) و پذیرش امانت الهی

نتیجهگیری
با کمک عوامل پیوستگی لفظی و معنایی ،پیوستگی و یا گسستگی آیات مجاور کشف ،و
ساختار و سیاقهای سوره احزاب تعیین و دستهبندی سیاقهای سوره نیز مشخص شد .بعد از
تعیین عنوان مناسب برای هر سیاق و دسته آیات ،غرض سوره کشف و با کمک برخی از عناصر
درونمتنی و برونمتنی تثبیت و نتایج زیر به دست آمد:
 .1کشف غرض سوره ،با تحلیل دقیق و روشمند ساختار و سیاقهای سوره و با نگرشی جامع
گرایانه ،ممکن خواهد شد.
 .2سوره احزاب به ده سیاق کلی و « 33موضوع»(دسته آیات) تقسیم میشود که جز سیاق
ن
النبِيُّ﴾ و﴿يا َأُّيهَا الَّذِي َ
چهارم ،بقیه سیاقها بهصورت لف و نشر مرتب ،با خطاب ﴿يا أَُّيهَا َّ
آ َمنُوا﴾ شروع شده است .مراد از موضوعات نیز همان مسائل ،احکام و دستوراتی است که
رعایت آنها توسط مخاطبان عام و خاص سوره ،در برابر خدا و پیامبر (ص) واجب است.
 .3با مطالعه روشمند عناصر درونمتنی ازجمله آیات آغازین و پایانی سوره ،کشف غرض
سوره احزاب تسهیل شد.
 .4با کمک عناصر برونمتنی سوره ازجمله شأن نزول سوره ،مدنی و یا مکی بودن سوره که با
غرض اصلی سوره مرتبط و برجهت گیری محتوایی سوره تأثیرگذارند ،ساختار و غرض
اصلی آن تثبیت گردید.

كشف استداللی ساختار و غرض سوره مباركه احزاب 35

 .5غرض اصلی سوره احزاب عبارت است از نحوه اطاعت از خدا و پیامبر (ص) در موضوعات
سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و خانوادگی جهت تحکیم پایههای رهبری و امت اسالمی.
 .6نگرش جامعگرایانه به ساختار و غرض سورههای قرآن بهعنوان یک روش مستدل،
درصورتیکه به اصول و قواعد آن پایبند باشیم آثار و نتایج سودمندی را به همراه خواهد
داشت ازجمله :اثبات انسجام و هماهنگی سورهها حول یک غرض و محور اصلی ،تأکید بر
وحیانی بودن چینش آیات ،رفع اختالفات تفسیری ،اثبات معجزه بودن قرآن و یافتن پاسخی
مناسب به شبهات مستشرقان در خصوص پراکنده بودن قرآن و...
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منابع و مآخذ
 قرآن کرمي؛ ترمجه :حممدمهدی فوالدوند ،هتران :دار القرآن الکرمي 1415 ،ق. .1ابزاری ،مجشيد؛ تفسري حتليلی قرآن کرمي؛ هتران :پيام طوس 1381 ،ش.
 .2ابن عاشور ،حممد بن طاهر؛ التحرير و التنوير؛ بريوت :موسسة التاريخ العريب 1420،ق.
 .3ابن فارس ،أمحد بن فارس؛ معجم مقاييس اللغة؛ قم :مکتب االعالم االسالمی 1404 ،ق.
 .4ابن کثري ،امساعيل بن عمر؛ تفسري القرآن العظيم؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1419 ،ق.
 .5ابن منظور ،حممد بن مكرم؛ لسان العرب؛ چ ،3بريوت :دار صادر 1414 ،ق.
 .6ابو حيان ،حممد بن يوسف؛ البحر املحيط ىف التفسري؛ بريوت :دار الفكر 1420 ،ق.
 .7ايزدی مباركه ،كامران؛ شروط و آداب تفسري و مفسر؛ هتران :امريکبري 1376 ،ش.
 .8اهلیزاده ،حممدحسني؛ درسنامه تدبر در قرآن جزء 30؛ مشهد :مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سريه،
 1392ش.
 .9آلوسی ،حممود بن عبداهلل؛ روح املعاىن ىف تفسري القرآن العظيم؛ بريوت :دار الکتب العلمية 1415 ،ق.
 .10بقاعی ،ابراهيم بن عمر؛ نظم الدرر ىف تناسب اآليات و السور؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1415 ،ق.
 .11بلخی ،مقاتل بن سليمان؛ تفسري مقاتل؛ بريوت :دار إحياء التراث 1423 ،ق.
 .12هبجتپور ،عبدالکرمي؛ مهارتهای بيان تفسري سورههای قرآن کرمي؛ قم :مؤسسه متهيد 1393 ،ش.
 .13بيضاوی ،عبداهلل بن عمر؛ أنوار التزنيل وأسرار التأويل؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 1418 ،ق.
 .14پانی پتی ،ثناء اهلل؛ التفسري املظهری؛ به کوشش :غالم نىب تونسی ،پاكستان :مكتبة رشدية 1412 ،ق.
 .15جرجانی ،ابو الفتح بن خمدوم؛ آيات األحكام؛ هتران :انتشارات نويد 1404 ،ق.
 .16جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنيم تفسري قرآن کرمي؛ قم :مرکز نشر اسراء  1378 ،ش.
____________ .17؛ تفسري تسنيم؛ تفسري سوره احزاب ،جلسه  ،1موجود در سايت ذيل:
 1392 ،http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/91/92/1/17ش.
 .18جوهری ،امساعيل بن محاد؛ الصحاح؛ بريوت :دار العلم للماليني 1410 ،ق.
 .19حجازی ،حممد حممود؛ التفسري الواضح؛ بريوت :دار اجليل اجلديد 1413 ،ق.
 .20حريری ،حممد يوسف؛ فرهنگ اصطالحات قرآىن؛ چ ،2قم :هجرت 1384 ،ش.
 .21حسينی شاهعبدالعظيمی ،حسني بن امحد؛ تفسري اثنا عشری؛ هتران :ميقات 1363 ،ش.
 .22حسيىن مهداىن ،حممد؛ انوار درخشان؛ هتران :کتابفروشی لطفی 1404 ،ق.
 .23حوّی ،سعيد؛ االساس فی التفسري؛ چ ،3قاهرة :دارالسالم 1409 ،ق.
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 .24خامهگر ،حممد؛ اصول و قواعد کشف استداللی غرض سورههای قرآن؛ مشهد :دانشگاه فردوسی1395 ،
ش.
________ .25؛ ساختار هندسی سورههای قرآن؛ چ  ،2هتران :شرکت چاپ و نشر بني امللل 1386 ،ش
 .26خطيب ،عبد الكرمي؛ التفسري القرآىن للقرآن؛ بیجا :بینا ،بیتا.
 .27دروزة ،حممدعزت؛ التفسرياحلديث :ترتيبالسور حسبالزنول؛ قاهرة :دار إحياء الكتبالعربية 1383 ،ق.
 .28درويش ،حمىي الدين؛ اعراب القرآن و بيانه؛ سورية :دار االرشاد 1415 ،ق.
 .29دعاس ،امحد عبيد؛ محيدان ،امحد حممد؛ قاسم ،امساعيل حممود؛ اعراب القرآن الكرمي؛ دمشق :دار املنري و
دار الفاراىب 1425 ،ق.
 .30زحيلی ،وهبة بن مصطفي؛ التفسري املنري؛ بريوت -دمشق :دار الفکر املعاصر 1418 ،ق.
 .31زخمشری ،حممود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ بريوت :دار الكتاب العريب 1407 ،ق.
 .32سلطانعليشاه ،سلطان حممد بن حيدر؛ تفسري بيان السعادة ىف مقامات العبادة؛ بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات 1408 ،ق.
 .33سيوطی ،عبدالرمحن بن ابی بکر؛ االتقان يف علوم القرآن؛ چ ،2بريوت :دار الكتاب العرىب 1421 ،ق.
 .34شرف الدين ،جعفر؛ املوسوعة القرآنية ،خصائص السور؛ بريوت :دار التقريب بني املذاهب االسالمية،
 1420ق.
 .35شريف الهيجی ،حممد بن علی؛ تفسري شريف الهيجی؛ هتران :دفتر نشر داد 1373 ،ش.
 .36صابونی ،حممدعلی؛ قبس من نور القرآن الکرمي؛ دمشق :دار القلم 1409 ،ق.
 .37صاىف ،حممود؛ اجلدول ىف اعراب القرآن؛ دمشق :دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1418 ،ق.
 .38طباطبايی ،سيد حممدحسني؛ امليزان فی تفسري القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسني،
 1417ق.
 .39طربسی ،فضل بن حسن؛ تفسري جوامع اجلامع؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 1377 ،ش.
______________ .40؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن؛ هتران :انتشارات ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .41طنطاوی ،سيد حممد؛ التفسري الوسيط للقرآن الكرمي؛ قاهره ،دار هنضة مصر للطباعة و النشر 1997 ،م.
 .42طوسی ،حممد بن حسن؛ التبيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب ،بیتا.
 .43عكربی ،عبداهلل بن حسني؛ التبيان ىف اعراب القرآن؛ عمان -رياض :بيت االفكار الدولية ،بیتا.
 .44فخر رازی ،حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 1420 ،ق.
 .45فراهيدی ،خليل بن امحد؛ كتاب العني؛ قم :نشر هجرت 1409 ،ق.
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 .46فضل اهلل ،سيد حممدحسني؛ تفسري من وحی القرآن؛ بريوت :دار املالك للطباعة والنشر 1419 ،ق.
 .47فيض كاشاىن ،حممدحمسن بن شاهمرتضی؛ االصفی ىف تفسري القرآن؛ قم :دفتر تبليغات اسالمی 1418 ،ق.
 .48قرشی بنابی ،سيد علیاکرب؛ تفسري احسن احلديث؛ هتران :بنياد بعثت 1377 ،ش.
 .49قرطىب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحكام القرآن؛ هتران :انتشارات ناصرخسرو 1364 ،ش.
 .50قطب ،سيد؛ فی ظالل القرآن؛ بريوت :دار احياء التراث العربی 1386 ،ق.
 .51كاشاىن ،فتح اهلل بن شکر اهلل؛ تفسري منهج الصادقني؛ هتران :کتابفروشی حممدحسن علمی 1336 ،ش.
 .52گلجانی امري خيز ،ايرج؛ نگرش سيستمی به ساختار سورههای قرآن؛ هتران :نشر ماهرنگ 1384 ،ش.
 .53لطفیپور ساعدی ،کاظم؛ «درآمدی به سخن کاوی»؛ جمله زبانشناسی ،ش 1371 ،17ش.
 .54مدرسی ،سيد حممدتقی؛ من هدی القرآن؛ هتران :دار حمىب احلسني 1419 ،ق.
 .55مدنی ،حممد؛ املجتمع االسالمی کما تنظمه سورة النساء؛ مصر :بینا 1991 ،م.
 .56مراغی ،امحد بن مصطفی؛ تفسري املراغی؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب ،بیتا.
 .57مصطفوی ،حسن؛ التحقيق ىف كلمات القرآن الكرمي؛ چ ،3بريوت -قاهرة :دار الكتب العلمية 1430 ،ق.
 .58معرفت  ،حامد؛ نظريه غرض حموری در انسجام سورههای قرآن؛ هتران ،دانشگاه قرآن و حديث،
 1395ش.
 .59معرفت ،حممدهادی؛ التمهيد فی علوم القرآن؛ قم :التمهيد 1428 ،ق.
___________ .60؛ علوم قرآىن؛ چ ،4قم :التمهيد 1381 ،ش.
 .61مغنيه ،حممدجواد؛ تفسري الكاشف؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية 1424 ،ق.
 .62مکارم شريازی ،ناصر؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الکتب االسالمية 1379 ،ش.
 .63نزال ،عمران مسيح؛ الوحدة التارخيية للسور القرآنية؛ دمشق -عمان :دار القراء -دار قتيبة 1427 ،ق.
 .64واحدی ،علی بن امحد؛ اسباب نزول القرآن؛ بريوت ،دار الكتب العلمية 1411 ،ق.
 .65هامشی ،امحد؛ جواهر البالغة؛ قم :مکتب االعالم االسالمی 1375 ،ش.

