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  سخن ناشر

که ازسوي ریاست دانشگاه به کرات  امام صادق دانشگاهفلسفه وجودي 

اي متعهـد، بـاتقوا و کارآمـد در     مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را 

  در سطح راهبردي به انجام رساند. 

یاد نمود کـه وظـایف و   محوري  اي توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

» تزکیـه «بدون » علم«یابد؛ زیرا که  هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

بـیش از آنکـه ابــزاري در مسـیر تعــالی و اصـالح امـور جامعــه باشـد، عــاملی       

  سازد. ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می مشکل

اصـول و مبـادي علمـی هسـتند و     تـابع  » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست نمی

مندي از نتـایج آنهاسـت. از ایـن منظـر      هاي علمی و بهره گرو انجام پژوهش

هاي فکري و اجرایـی   پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان

 -هـاي علمـی    درخشانی را بدون تواناییتوان آینده  آیند و نمی حساب می به
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گـویی بـه ایـن     در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  نیاز بنیادین است.

درواقع یک الگوي عملـی بـراي تحقـق ایـده      دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   و بین نیکوي آن در فضاي ملی

گـذاران و   آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـان  

رود با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و      آموختگان این نهاد است که امید می دانش

جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام  تالش همه

  در گستره جهانی تبدیل گردد. عیار

باتوجه به شرایط، امکانـات   معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

و نیازمندي جامعـه در مقطـع کنـونی بـا طرحـی جـامع نسـبت بـه معرفـی          

ها و بـاالخره   کارکردي آن -دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

هـا درقالـب کتـاب،     هشتحلیل شرایط آتی اقدام نموده کـه نتـایج ایـن پـژو    

گردد. هدف از این اقـدام   مندان می گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم عالقه

اي  ضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسانی کـه بـا آرمـان و اندیشـه     -

ها و اصـالح آنهـا    درك کاستی -بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادند

مند به طی این طریق  جوان و عالقهاست تا از این طریق زمینه پرورش نسل 

مکتـب علمـی امـام    نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیـت  

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان را در گستره بین صادق

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه



  

  

  

  

  

  مقدمه
اضـر ایـن   پیش رو قرار دهید. شکل و شـمایل حـال ح  را مقاله یک روزنامه 

و ترتیـب خاصـی پشـت سـر هـم       نظـم  بـا مقاله حاکی است کـه جمـالت   

مقصود نویسنده را دربردارند. حال اگـر  و که منظور  یصورت به  ،اند قرارگرفته

قیچی در دست بگیریم و تک تک جمـالت ایـن مقالـه را بریـده و در هـم      

گـر  بدون رعایت نظم و ترتیب قبلـی کنـار هـم بچینـیم، دی     مجدداًبریزیم و 

  م.فهمی چیزي از آن نمی

و حتـی   انـد  گرفتـه  قـرار در شکل و شمایل جدید، جمالت نیـز کنـار هـم    

اما ؛ توانند بدین صورت زیر چاپ رفته و در شماره بعدي روزنامه چاپ شود می

این مجموعه دیگر متن و مقاله قبلی نیست، بلکه رساننده مفهوم و مقصودي نیـز  

توان ربط و پیوندي بین جمالت پشت سـر هـم    خواننده نمی که چراباشند.  نمی

شـود   عنوان یک متن ناپیوسته شـناخته مـی   ایجاد کند. این مجموعه به گرفته قرار

  شد. عنوان یک متن پیوسته شناخته می این مقاله به هیاولکه صورت  حالی در

شـود کـه یـک مـتن پیوسـته داراي       هـا برداشـت مـی    از این قبیل نمونه

شناسان متن تالش  تن ناپیوسته از آن محروم است. زباناست که م هایی مؤلفه

هـایی کـه یـک مـتن را از      و ویژگـی  ها مؤلفهرا بیابند،  ها مؤلفهکردند تا این 

  کند. سلسله جمالت متوالی ناپیوسته متمایز می

در ایـن پـروژه قصـد داریـم تـا بـا اسـتفاده از مطالعـات و تحقیقـات ایـن           
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کتـاب  فـرد  هاي منحصر به و ویژگیحیح متن شناسان گامی در بازشناسی ص زبان

هـاي   اي از جلوه آسمانی اسالم برداریم تا شاید در حد توان محدود بشري گوشه

در ایـن  نهایـت   لذا آنچه از این کتاب بـی آن بر خوانندگان باز شود. بیانی  اعجاز

 معمـولی پروژه در دسترس است، همان بخشی است که مورد بازبینی یک انسان 

رد و محققین این پروژه ادعایی فراتر از آن ندارند. بر ایـن اسـاس جـنس    قرار دا

مطالب این پروژه در طول آفرینش آثار اسالمی و در علـوم مختلـف   ها و  دغدغه

شناسـی   پیشینه طوالنی دارد. وجه تمایز ایـن پـروژه اسـتفاده از مطالعـات زبـان     

  .است که در عرصۀ علوم مختلف تسري یافته استاي  گسترده

گیري از تحقیقـات   لذا در این طرح پژوهشی قصد بر این است تا با بهره

، روش Linguisticsشناســی  جدیــد علــومی همچـون زبــان  يا دسـت آورده و 

و در قالب یـک   Discourse Analysisو تحلیل گفتار  Text Analysisتحلیل متن 

در زبان مورد  Cohesionلۀ پیوستگی ئ، مسInterdisciplinaryاي  رشته میان مطالعه

مفاهیم، مبـانی و قـوانین    Localizationسازي  . سپس با بومیردیقرار گبررسی 

آن در حوزة قرآن کریم، قواعد و قوانین حاکم بر پیوستگی متن قـرآن کـریم   

را استخراج کنیم. الزم به تذکر است، گفتمان منتخب در این تحقیق مطابق با 

قابل طرح  ها آنسطحی موازي با  دنیاست، لذا در یدانشگاهمحافل علمی و 

گونه محافل، به ویـژه   ، که خود گامی مهم و مؤثر براي حضور در اینهست

  .هستهاي مطالعاتی استشراق  حوزه

بودن موضوع آن بـا فـراز و    الزم به تذکر است، این پروژه به علت بکر

ـ به ویژه به علت کمبود و نبود منابع هاي فراوانی مواجه شد.  نشیب  ازموردنی

از  شناسـی در کشـور   مطالعات زبـان  جوان بودنو  در این باب از یک طرف

اسـت.   شده ایجادنهایی پروژه بندي  طرف دیگر، تغییراتی در ساختار و فصل

تغییرات مذکور در طی پروسه پژوهشی و مطالعات گسـترده و بـه پیشـنهاد    

اي کـار  پروژه صورت گرفته است تا در انتهـ  انیمتصدکارشناسان و با تأیید 

  اي درخور باشیم. شاهد نتیجه
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بر این اساس نتایج این پژوهش، در قرآن (و هر متن دیگري) سـه نـوع   

معـانی  سه ساختار معناشـناختی،   صورت بهپیوستگی قابل شناسایی است که 

ایجـاد   منظـور  بـه لـذا هـر متنـی    کند.  در متن ایفاي نقش میو بافتاري  بیانی

  نیازمند سه نوع پیوند است: پیوستگی بین اجزاي پراکندة خود

  پیوندهاي معناشناختی -1

 معانی بیانیپیوندهاي  -2

 پیوندهاي بافتاري -3

مجزا و مفصـل بـه ترتیـب در سـه      صورت بهها  هر یک از این پیوستگی

در بخش اول نیز برخی . اند قرارگرفتهبخش دوم، سوم و چهارم مورد بررسی 

در آثار مکتوب  مسئلهنۀ همچون: پیشی» پیوستگی«لۀ ئمطالب کلی پیرامون مس

  است. شده  ارائه علوم قرآنیاندیشمندان اسالمی و رد و پاي آن در مطالعات 

این تحقیق در نوع خود گامی جدیـد و  شویم،  در پایان مجدداً متذکر می

این دست مطالعات خود را مرهـون  است که اي  رشته جدي در مطالعات بین

خود جنـاب آقـاي دکتـر پـاکتچی      تقیم ذيو  قدر گراناستاد  هاي راهنمایی

خود بسترهاي  اي رشته میانچراغ راه ما شدند و با مطالعات  حق بههستیم که 

و گسـتره وسـیعی از    دادنـد  قـرار را پـیش روي دانشـجویان خـود     جدیدي

 اینچنـین امیـد کـه   . مطالعات جدید را در علوم قرآن و حدیث فراهم نمودند

به نیکی یاد و پشتیبانی شود و جلـوة  فن   در بین استادان محترم و اهل ها گام

در  ،داوري منفـی یـا مثبـت    ، به دور از هرگونه پیش»نقد و بررسی«پسندیدة 

نمایان شود تا نگاه تیـزبین اسـتادان دیـروز،     ها پژوهشگونه  تمام زوایاي این

با  مسلماًچراغ راه جوانان نواندیش پژوهشگر در عرصۀ مطالعات دینی باشد. 

  تر پرواز خواهد کرد. پرندة کوچک اندیشۀ امروز پرفروغاین دوبال 

  اهللا شاء إن

  1438 محرم الحرام





  

  

  

  

  

  

  فصل اول:

  کلیات

در حوزة مطالعات علوم قرآنی، علم مناسبت (تناسب) آیـات و سـور قرآنـی، از    

دیرباز در ذیل مبحث إعجاز القـرآن مطـرح بـوده اسـت و موافقـان و مخالفـان       

دان اسالمی داشته اسـت. اساسـاً مناسـبت میـان آیـات و      بسیاري در بین دانشمن

ها بر این تصور استوار است که متن قـرآن یـک واحـد سـاختاري مـرتبط       سوره

هـاي   األجزاء است. مخاطب آن به ویژه مفسر، باید بکوشد این روابط یا مناسبت

  ها با یکدیگر را کشف کند. پیونددهندة آیات با یکدیگر و نیز سوره

در حوزة علـوم قرآنـی همـین     مسئلهیت و جایگاه ویژة این در باب اهم

بس که به اعتراف اکثریت، پیوند خاصی میان این علم و دیگر مسائل و علوم 

قرآنی از جمله فهم قرآن، تفسیر، إعجاز و اثبات دیگر نظریات علـوم قرآنـی   

 مسـئله مسـتقل در ایـن    صـورت  بهدارد. بر این اساس از قدیم کتب بسیاري 

شده است و نیز از جمله مسائل مورد بحث در اکثریـت کتـب علـوم     تألیف

و تبیین نظر  مسئلهقرآنی، علم مناسبت است، که در آن مؤلف سعی در تبیین 

  دارد. مسئلهخود در قبال این 

شود کـه علمـا از ایجـاد     در مبحث تناسب میان آیات، مواردي یافت می

لۀ توقیفیت ترتیـب  ئشکل به مسعاجز ماندند. لذا براي حل م ها آنپیوند بین 

آیات در یک سوره استمساك کردند (منابع حدیثی و علـوم قرآنـی بسـیاري    
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اعـم از  ـ اند). البتـه در بسـیاري از آثـار گذشـتگان        را بیان نموده مسئلهاین 

قرآنی بیـان   هاي مثالمؤلف نظریۀ خود را در قالب  ـ  تفسیري و علوم قرآنی

 ـ  اي که نظریۀ وي بر آن حـاکم اسـت   ـین زیربنایی  به قوان گاه هیچکند، ولی  می

کند. بلکه در مکانیسم ذهنی خود با استفاده از این قوانین، حاصـل   اشاره نمی

کند. لذا بسـیاري از اصـول و مبـانی روش     و نتیجۀ این فرآیند را مکتوب می

  ماند. وي پنهان می

کـه قـرآن   لۀ مشابهی مـواجهیم. آن زمـان   ئدر حوزة استشراق نیز با مس 

عنوان سند مکتوب و جامع عقاید دیـن اسـالم مرزهـا را درنوردیـد،      کریم به

هاي کالم  همگان در برابر این متن الهی اظهار شگفتی نمودند. از جمله مؤلفه

وحی که موجبات سردرگمی و ناتوانی مستشرقین را فراهم کرد، پیچیدگی و 

بود. به نحـوي کـه    ـ  چه در یک سوره و چه در کل قرآنـ   تنوع موضوعات

نظم و ناپیوسته کنـار   ) بیظاهر بهخواننده شاهد بود، که در یک سوره آیات (

چه ـ  . این در حالی است که در هیچ متن مشابه دیگرياند قرارگرفتهیکدیگر 

بغـرنج   آنچنان مسئلهشد. این  یافت نمی اینچنینـ    متون مقدس و چه متون ادبی

عنـوان نمونـه    بافی نیافتنـد. بـه   پراکنی و خیال شد که مستشرقین راهی جز فرضیه

 1937شناسان انگلیسی، در پی پژوهشی در سال  شرق ترین زیركاز ریچارد بل، 

میالدي چنین پنداشت که، گروهی را که عثمان مأمور گردآوري قرآن کـرد، گـاه   

انتخـاب   جرئـت یافتنـد و چـون    مدارکی شامل اشکال متفاوت یـک سـوره مـی   

  !آوردند را به هم متصل کردند و این وضع را پدید ها آننداشتند، 

قواعـد و   نیـافتن  درهـا نیـز ریشـه     پراکنـی  گونه فرضیه الزم به تذکر این

قوانینی حاکم بر پیوستگی متن قرآن دارد. این در حالی اسـت کـه بـا روش    

هـاي پیوسـتگی میـان آیـات قـرآن       تـوان بـه مؤلفـه    می راحتی بهتحلیل متن 

خود متن قرآن ارائه نمود و  بر  تکیهداخلی و با  مؤونهوان عن و به یافت دست

  هاي خارجی نیست. نیازمند چنین مؤونه
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گیري از تحقیقـات   لذا در این طرح پژوهشی قصد بر این است تا با بهره

، روش تحلیل Linguisticsشناسی  آوردهاي جدید علومی همچون زبان و دست

و در قالب یک مطالعـۀ   Discourse Analysisو تحلیل گفتار  Text Analysisمتن 

در زبان مورد بررسی  Cohesionلۀ پیوستگی ئ، مسInterdisciplinaryاي  رشته میان

مفـاهیم، مبـانی و قـوانین آن در     Localizationسازي  . سپس با بومیردیقرار گ

حوزة قرآن کریم، قواعد و قوانین حاکم بـر پیوسـتگی مـتن قـرآن کـریم را      

الزم به تذکر است، گفتمان منتخب در این تحقیق مطـابق بـا    استخراج کنیم.

قابل طرح  ها آندنیاست، لذا در سطحی موازي با  دانشگاهیمحافل علمی و 

گونه محافل، به ویـژه   ، که خود گامی مهم و مؤثر براي حضور در اینهست

  .هستهاي مطالعاتی استشراق  حوزه

  یدر علوم قرآن مسئلهپيشينه  .١-١

 خـورد  نمـی عنوان پیوستگی متنی در بین متون اسالمی به چشـم   که هرچند

بوده است. در این قسمت سعی خواهیم کـرد   توجه موردولی خود موضوع 

گذرا داشته باشـیم تـا شـاید     اي اشاره باره  این درمسلمانان  هاي تالشکه به 

  .میابی  دستناپیموده این موضوع به توفیق بیشتري  هاي راهبتوانیم در ترسیم 

  مشابه یها تفاس� و دغدغه .١-١-١

 مطـرح در تفاسیر مختلفی بحث از پیوستگی متنی در قالب و شکل دیگـري  

 »الـنظم «در ذیل عنوان  انیالب مجمعمثال طبرسی در تفسیر  طور به .است شده 

با برقراري ارتباط یک آیه با آیه یا آیات قبل از خود سعی در ارائـه انسـجام   

یکدیگر دارد و جایگـاه ایـن آیـات را در مجموعـه ایـن       معنایی این آیات با

. او در برقراري ارتبـاط بـین آیـات از شـیوه ارتبـاط      سازد یمآیات مشخص 

. طبرسی با یافتن نقاط مشترك هر آیه یـا  برد یممعنایی آیات با یکدیگر بهره 

بـا موضـوع    هـا  آنقسمتی از سوره با موضـوع اصـلی سـوره، بـه ذکـر ارتبـاط       
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به بیان ایـن ارتباطـات    ییجا دراین است که طبرسی  توجه  قابلنکته  .پردازد یم

 رو نیازایات براي مخاطب دشوار است آکه برقراري ارتباط میان  پردازد یمآیات 

براي ( سازد یم تر ملموسرا  ها آنبا برجسته کردن روابط معنایی بین آیات، ارتباط 

  ).82- 83 ، صص2و ج  75، ص 1ج : 1403طبرسی،  :نمونه نگاه کنید به

توجـه   ها سورهدر  ها آنفخر رازي نیز به موضوع پیوستگی آیات و نظم 

سـوره بقـره چنـین     285کرده است و در بخشی از تفسیر خود در ذیل آیـه  

 هـا  آنو در بدایع ترتیـب   ها سورههر کس که در ظرایف نظم این  «: دیگو یم

و حیث فصاحت الفاظش که از  گونه همانیافت که قرآن  درخواهددقت کند 

معجزه است از حیث ترتیـب و نظـم آیـاتش نیـز      اش یمعانبرتري و واالیی 

آن  و نظمقرآن معجزه است ترتیب  اند گفتهکسانی که  بسا چهمعجزه است و 

 هـا  ظرافـت . جـز اینکـه مـن اکثـر مفسـرین را از ایـن       انـد  داشـته در نظر  را

، ص 3، ج تـا  بـی فخـر رازي،  ( »ام افتـه یبه ایـن امـور    توجه یبو  گردان يرو

تفسیر خود بـه ارتبـاط آیـات بـا یکـدیگر و       يجا يجافخر رازي در  ).128

طبرسی از شیوه ارتبـاط معنـایی    همانند و کند یمچگونگی نظم آیات اشاره 

  .ردیگ یمبین آیات کمک 

  پرداختـه  هـا  و سـوره تفسیر بعدي که در آن به موضوع پیوستگی آیـات  

سید قطب است. سید قطـب از جملـه    »الل القرآنضفی «است، تفسیر  شده

نظم  به دنبالو  پردازد یم ها سورهمفسرانی است که به بیان تناسب موضوعی 

 بیان وحدت موضوعی قـرآن کـریم اسـت    . هدف اوهاست آنفنی  و انسجام

بــا ارائــه  يا ســورهســید قطــب در هــر  ).514-515صــص  :1414ایــازي، (

یافتن محور اساسی و واحـدي بـراي    بالبه دنموضوعات مورد بحث سوره، 

. او بـه ایـن   شوند یمهر سوره است که تمام موضوعات سوره گرد آن جمع 

ارتبـاط بـین    يو برقـرار و سـپس در ربـط    کنـد  یمـ محور یا محورها اشاره 

. وي در ربط موضوعات مختلـف  کند یمفراوانی  و تالشموضوعات، سعی 
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تـاریخی و   طیو شـرا ظـروف  از   سوره به موضوع محوري و اساسی سـوره 

  .ردیگ یماسباب نزول نیز کمک 

قبلی بـه ایـن مقولـه     متأخربرخی از تفاسیر معاصر نیز همانند دو تفسیر 

 »االسـاس فـی التفسـیر   «به تفسـیر   توان یم. از جمله این تفاسیر اند پرداخته

 در موضوعاشاره کرد که مفسر آن سعید حوي سعی در ارائه نظریه جدیدي 

و معتقد اسـت قـرآن از    پردازد یمتفاسیر قدما  نقد  بهآنی دارد. او وحدت قر

سیاق آیات نسـبت بـه مجمـوع قـرآن و      از خاللمیان سیاق آیه در سوره و 

ناپـذیري   احاطـه  و مسائل دیگر، معانی گسترده و ها سورهارتباطات موجود میان 

او  ).21ص ، 1ج : 1424سـعید حـوي،   ( دهـد  یمـ را در اختیار مفسـر قـرار   

، کند یممطابق حدیث نبوي که قرآن را به چهار قسمت تقسیم  خود راتفسیر 

: طوال، مئین، مثانی و مفصل. هر یک از اقسـام  کند یمبه چهار بخش تقسیم 

متعددي از سـور هسـتند کـه هـر      يها مجموعهمئین، مثانی و مفصل، شامل 

ي . او بـرا دهـد  یمـ داخل قسم خود، یـک واحـدي را تشـکیل     در مجموعه،

و براي آیـات در   کند یماستفاده  »مجموعه «و  »قسم «قرآن از لفظ  يها سوره

. در نظـر او  کنـد  یمـ استفاده  »فقره «و  »مقطع «، »قسم « يها واژهیک سوره از 

 رود یم کار بهطوالنی  يها سورهواژه قسم وسعت معنایی بیشتري دارد لذا در 

. دهـد  یمـ بـه هـم پیونـد     را هـا  آنکه مقاطع مختلفی دارند و وجـه جـامعی   

از مجموعـه اسـت. او    تـر  عیوسـ از فقره، فقـره   تر عیوسکه مقطع  طور نیهم

تفسیر خود را در یازده جلد در چهار بخش طوال، مئین، مثانی و مفصـل بـا   

سـعید حـوي،   ( اسـت  درآوردهروش تنظیمی جدید خود بـه رشـته تحریـر    

  ).30-31صص ، 1ج : 1424

الـی  «شلتوت نیز در اثـر خـود بـا عنـوان     از دیگر مفسران، شیخ محمد 

تبلیغـی قـرآن    يهـا  روشبیان مقاصد قرآن کـریم و   به دنبال »القرآن الکریم

است او از جمله کسانی که به همبسـتگی آیـات توجـه دارنـد. شـلتوت بـا       
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در و  کند یممختلف تقسیم  يها ربعرا به  ها سورهسوره از قرآن،  26بررسی 

. کنـد  یمـ اشـاره   هـا  آنیا موضوعات مطـرح در  به موضوع  ها ربعاین  ضمن

متـوالی در   يهـا  ربع، دو سوره یا گاهی ادامه یک ربع در سوره بعدي است.

  ).25ص : 1405 شلتوت،( موضوعات مختلف دارند

ارائه  به دنبالاست که به اذعان نویسندگان آن کاشف تفسیر دیگر تفسیر 

با سـبک و روش نگـارش   از قرآن است که  يا گونهترجمه پیوسته و تفسیر 

و روشن ساختن  ها آن يبند دستهجدید به هدف نشان دادن همبستگی آیات و 

تاریخی برخی از آیات  يها نهیزممفاهیم مورد غفلت برخی از کلمات و ارائه 

  ).10ص ، 1ج : 1363بی آزار شیرازي، ؛ حجتی( است شده  نیتدو

بستگی آیات اسـت  این تفسیر توجه به هم يها یژگیو نیتر مهمیکی از 

و  وسـته یپ هم بهقرآن یک واحد  «: ندیگو یمچنین  باره درایناین تفسیر  مؤلفان

 »عرفـان شـهید  «که پروفسور  طور همانو  »است يا ناگسستهمجموعه از هم 

: سـد ینو یمـ ) A contribution to Koranic exegesisدر مقاله خود تحـت عنـوان (  

ر قـرآن حـائز اهمیـت اسـت. چـه      توجه به همبستگی آیات سوره در تفسی«

بیش از هر چیز  ـ جداي از تمامی سوره ـ تجزیه آیات قرآن و تفسیر هر یک

ایـن   ).12ص : 1363بـی آزار شـیرازي،   ؛ حجتـی ( »بار است براي قرآن زیان

  تفسیر هنوز به اتمام نرسیده است و نگارش آن ادامه دارد.

  و مباحث مشابه یعلوم قرآن .٢-١-١

قـرآن   يهـا  سـوره انواع علوم قرآنی به موضوع پیوستگی متنـی   نوعی از هرچند

ارتباطند.  اختصاص نیافته است ولی انواع مختلفی از آن با بحث پیوستگی متنی در

پراکنده علماي علوم قرآنی  هاي تالشاین انواع علوم قرآنی شامل مبانی موضوع و 

قرآنـی و بررسـی    در این زمینه است که در ذیل دو نوع؛ مبانی موضوع در علوم

  .رندیگ یمموضوع در علوم قرآنی، در زیر مورد بررسی قرار 
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  هناسبعلم امل .الف

جـالل الـدین   ( و مشابهت و نزدیکی اسـت  یشکل هم يبه معنامناسبت در لغت 

و در اصطالح به رابطه و پیونـد میـان دو چیـز     )977، ص 2ج : 1420 ،سیوطی

ارتباط میان موضـوعات یـک آیـه و     که در اصطالح علوم قرآنی به شود یمگفته 

جـالل الـدین   ( شود یمو ارتباط سوره با سوره اطالق  هم باپیوند دو یا چند آیه 

دانشـی اسـت کـه بـه بحــث از       مناسـبات،  درواقـع . )153: ص 1408، سـیوطی 

 پـردازد  یمگوناگون آن  يها شکلممکن میان موضوعات قرآن در  يها یوستگیپ

  ).15ص : 1380ایازي، ( پردازد یمپنهان و به آشکار کردن پیوندهاي 

هـاي   بوده است و تدقیق توجه موردعلم مناسبات، در میان علماي قرآن 

در این علم سبب شناسـایی انـواع مختلفـی از آن شـده اسـت.       ها آنعالمانه 

، باشـند  یمـ  شـده   مطـرح انـواع مناسـبات    نیتـر  یمیقداز  يا جملهمناسبات 

ولـی در بعضـی    رسـد  یمآیه طبیعی به نظر پیوستگی جمله با جمله در یک 

آیات این پیوستگی از غموض و پیچیدگی برخوردار است که دستیابی به آن 

مفسران براي نشان دادن این مناسبات به  رو نیازانیازمند دقت بیشتري است. 

. این توجیهات همگی در راسـتاي  اند زده دستو توجیهات فراوانی  ها حل راه

لب است که چرا قرآن از موضـوعی بـه موضـوعی دیگـر     دستیابی به این مط

ایـازي،  ( رفته است. روابط و پیوند این دو موضـوع چگونـه ممکـن اسـت؟    

  ).40-41صص : 1380

) دو 1کلی، عدم پیوند دو جمله، به دو گونه اسـت:   يبند میتقسیک  در

وجـه جـامعی    هـا  آنبـراي   توان یمجمله در یک آیه مستقل از یکدیگرند و 

مرتبط کـه ارتبـاط میـان آن دو     و در ظاهر غیر رمستقلیغجمله  و) د2یافت. 

. در این مورد اند گرفته قرارروشن و واضح نیست و این دو جمله در یک آیه 

  ).40-41 صص: 1380ایازي، ( دیآ یمو تفسیر به یاري مفسر  لیتأواست که 

ـ آنوع دیگر مناسـبات، مناسـبات    اسـت کـه بحثـی رایـج در علـم       يا هی
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بنا بر نظـر مشـهور    ها سورهبات است. با توجه به اینکه ترتیب آیات در مناس

لذا پیوسـتگی و ربـط میـان آیـات امـري       ،علماي علوم قرآنی، توقیفی است

قرآن موضوعات مختلفی  يها سورهمنطقی و معقول خواهد بود. از سویی در 

قرآن آیـات از موضـوعی بـه موضـوعی      يها سورهو در اکثر  شود یممطرح 

در نظـر قـاري قـرآن ممکـن اسـت       شـده  مطرحو موضوعات  روند یمگر دی

علمـاي علـم مناسـبت از     بـاره  درایـن به یکـدیگر باشـند.    ربط یبگسسته و 

ـ یعنـی میـان دو آیـه     کنند یماصطالح استطراد استفاده  بـه یکـدیگر    ربـط  یب

مناسبت استطراد وجود دارد یعنی در ضمن بیان یک مطلب، موضوع دیگري 

  ).43-45: 1380ایازي، ( کشد یمه به نتیجه بحث پیش را با توج

اما جداي از مناسبات موجود در خود آیه یا بین آیات، تمام آیات یک سوره 

نیز از پیوستگی برخوردارند و مناسبات و پیوستگی میان همه آیـات یـک سـوره    

نشانگر درجه باالتري از مناسبات است. از سویی حتی جایگاه هر سـوره نیـز در   

یـین  یک نوع از مناسـبات تع  توان یمآن از حکمت و دلیل برخوردار است لذا قر

  ).47- 54صص : 1378ایازي، ( هر سوره در جایگاه خود دانست

 هـا  آنانواع دیگري از مناسبات نیز وجود دارد که فقط بـه ذکـر عنـوان    

: مناسبت آغاز سوره با پایان همان سوره، مناسبت آغاز سوره با میکن یماکتفا 

ایان سوره قبلی، مناسبت مضمون سوره با سوره قبلی، مناسـبت شـروع بـا    پ

 دار نظـام قرآن، پیوسـتگی   يها سورهاز  يا مجموعهختم قرآن، پیوستگی میان 

 نظریـه ایزوتسـو)  (میان کلمات قرآن، پیوستگی سیستمی، پیوسـتگی میـدانی   

  ).55-79صص : 1378ایازي، (

  فواصلعلم ال .ب

گویند که مشابهت زیادي به قافیه در شعر و قرینه در  کلمه آخر آیه را فاصله

بـدر الـدین   ( نامنـد  یمـ کلمه آخر جمله را فاصله  یعمرو دانسجع دارد. ابو 

ولی تعریف اول از مقبولیت  )؛53، ص 1ج تا:  بیمحمد بن عبد اهللا زرکشی، 
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بیشتري در بین دانشمندان علوم قرآنی برخوردار است. از سویی دانـی بـین   

و معتقـد اسـت کـه فاصـله بـه کـالم        گذارد یمآیات فرق  رئوسو  فواصل

آیـه قـرار    رأس. کـالم منفصـل گـاهی در    شود یماطالق  مابعدشمنفصل از 

اند و  گونه نیا. فواصل نیز ردیگ یمجاي  آن از ریغو گاهی در مکانی  ردیگ یم

 د ولذا فاصله هر دو نوع را در خود دار رندیگ یمآیه و غیر آن قرار  رأسدر 

در  يا فاصـله فاصله اسـت ولـی هـر     يا هیآ رأسچنین گفت که هر  توان یم

  ).53ص تا:  بیزرکشی، ( ردیگ ینمآیه قرار  رأس

کاربرد دارد که فرد بخواهد مکثی در کالم خـود انجـام    ییجا درفاصله 

 به کالم خود ببخشد. این شیوه گفتـاري،  يا ژهیودهد و با آن زیبایی و جلوه 

فواصـل بـراي    يگـذار  نام. سازد یممتفاوت و متمایز  ها کالمسایر قرآن را از  

از یکدیگر  دو کالماین موضوع به این دلیل است که با این توقف و فاصله، 

. انـدازد  یمـ آیه بین قسمتی با قسمت بعدي آن جـدایی   و آخر روند یمجدا 

تمایز میـان  . در »کتاب فصلت آیاته «: اند گرفتهاسم فاصله را نیز از کالم الهی 

که اصل سجع از سجع الطیر اسـت و سـاحت    اند گفتهچنین  و فاصلهسجع 

ببریم که اصل وضـع آن بـراي    کار بهقرآن کریم منزه از آن است که لفظی را 

اسم سجع در کـالم مـردم کـاربرد     هکنیاصداي پرنده بوده است و از جهت 

قرآن از صـفات اهللا  دارد و  و منزلتو کالم الهی بر کالم دیگران شرف  دارد

ورد بـر آن نرسـیده   است و توصیف آن به صفتی که اذنی در این مـ  عزوجل

  ).53ص تا:  بیزرکشی، ( است؛ جایز نیست

که در زیر  اند مختلفمقاطع و فواصل کالم در نزد اهل بدیع گوناگون و 

. 4. متـوازن  3. مطـرف  2. متوازي 1خواهیم پرداخت:  ها آنبه انواع مختلف 

محمد هادي معرفـت،  ( لزمیماال. لزوم 8 توأم. 7. متقارب 6متماثل  .5مرصع 

  ).90ص : 1373

نوع فاصله، فاصـله متـوازي    نیبرتر ودر نظر بدر الدین زرکشی بهترین 
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 هـم  بـا در وزن و سـجع   دو کـالم است کـه   يا فاصلهاست. فاصله متوازي، 

  ُسـُرٌر  ِفیهـا «: هیـ دو آتوافق داشته باشند همانند این 
ُ
ـواٌب  َو  وَعـهٌ َمْرف

ْ
ک

َ
ـوَعهٌ  أ

ُ
 .»َمْوض

موافق باشند نه در  هم بااست که دو کالم در حروف سجع  يا فاصله مطرف

  ال مالکم«آیات:  نیمانند ا؛ وزن
َ
ْرُجون

َ
هِ  ت

َّ
  ِلل

ً
  َو  َوقارا

ْ
ـد

َ
ـْم  ق

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
  خ

ً
ـوارا

ْ
ط

َ
. متـوازن آن  »أ

حروف توافق مماثلت داشته باشند نه در  باهماست که فواصل فقط در وزن 

  َو «سجع. مثـال آن چنـین اسـت:    
ُ

مـاِرق
َ
ة ن

َ
وف

ُ
  َزراِبـيُّ  َو  َمْصـف

ٌ
ـة

َ
وث

ُ
بـدر الـدین   ( »َمْبث

است که هم در وزن و  يا فاصله. مرصع )75-76، صص 1ج تا:  بیزرکشی، 

از  هـا  کلمـه  حـال  نیدرعهم در حروف سجع توافق و مماثلت وجود دارد و 

 «این آیات:  . همانندبرخوردندنیز  فیتألتوافق در نظم و 
َّ

ْینـا ِإن
َ
ـمَّ  ِإیـاَبُهْم  ِإل

ُ
  ث

َّ
 ِإن

ْینا
َ
ل  فیتألو توازن و  و سجع. متماثل آن است که فواصل در وزن »ِحسـاَبُهْم  عَ

  َو «کلمات موافق و همانند باشند. همانند این مثال:  و تعداد
ِ

ْیل
َّ
ْسـَعَس َو  ِإذا الل  عَ

 
ِ

ْبح َس  ِإذا الصُّ
َّ

ف نَ
َ
 واسـطه  بـه فقـط   هـا  آنق و تماثـل  متقارب آن است که تواف .»ت

ْرآِن  َو  ق«وجود حروف متقاربه باشد نه تماثل حقیقی مانند: 
ُ

ق
ْ
َمِجیِد  ال

ْ
  ال

ْ
ِجُبوا َبل  عَ

 
ْ
ن

َ
ِذٌر  جاَءُهْم  أ ُهْم  ُمنْ   ِمنْ

َ
قال

َ
  ف

َ
کاِفُرون

ْ
ِجیـٌب  شـئ هذا ال نیـز نـوع دیگـري از     تـوأم  .»عَ

 ردیـ گ یمـ جـاي  فاصله است که کالم بـر مبنـاي دو فاصـله در قالـب بیـان      

که هر یک از آن دو صـالحیت و شایسـتگی مقطـع و آخـر کـالم       يا گونه به

ُموا«ذکر کرد:  توان یممثال این آیه را  طور به .شدن را داشته باشند
َ
  ِلَتْعل

َّ
ن

َ
هَ  أ

َّ
 الل

لی   عَ
ِّ

ل
ُ
ِدیٌر  شئ ک

َ
  َو  ق

َّ
ن

َ
هَ  أ

َّ
  الل

ْ
د

َ
  ق

َ
حاط

َ
  أ

ِّ
ل

ُ
  شئ ِبک

ً
ما

ْ
  .»ِعل

است که واالتـر و برتـر از انـواع     »زوم ما ال یلزمل «نوع دیگري از فاصله 

قبلی است این نوع فاصله در اصطالح علم بدیع به این معنا است که مـتکلم  

ملتـزم   »روي «در تمام عبارات خود به یک یا دو حرف و یـا بیشـتر قبـل از    

گردد به این شرط که به تکلف و زحمت نیفتد. مثال التزام بـه یـک حـرف:    

ا« مَّ
َ
أ
َ
  ف

ْ
ال َیِتیَم ال

َ
َهْر  ف

ْ
ق

َ
ا َو  ت مَّ

َ
  أ

َ
اِئل ال السَّ

َ
ْنَهْر  ف

َ
قبل از  »هاء «). در اینجا حرف 9(ضحی/ »ت

ـورِ  َو «آمده است. مثال التزام به دو حرف قبل از روي:  »راء «روي 
ُّ

 ِکتـاٍب  َو  الط
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ورٍ 
ُ

 «) مثال التزام سه حرف: 20(طور/ »َمْسط
َّ
ـِذیَن  ِإن

َّ
ـْوا ال

َ
ق

َّ
ـُهْم  ات  طـا ِإذا َمسَّ

ٌ
 ِمـَن  ِئف

ـْیطاِن 
َّ

ُروا الش
َّ
ک

َ
ـذ

َ
ـِإذا ت

َ
  ُهـْم  ف

َ
ُهْم  َو  ُمْبِصـُرون

ُ
ـوان

ْ
ُهْم  ِإخ

َ
ون

ُّ
ـيِّ  ِفـي َیُمـد

َ
ـمَّ  الغ

ُ
  ال ث

َ
ِصـُرون

ْ
 »ُیق

  ).92-95صص : 1373معرفت، ( )20(اعراف/

  یتقسي�ت قرآن .٣-١-١

  آيه و سوره .الف

 يبنـد  میتقسـ در قرآن با دو اصطالح مهم، آیه و سوره مواجهیم. این دو نوع 

. ایـن  انـد  کردهقرآنی، چهره این متون را دگرگون  يها متنصورت گرفته در 

که بـا هـیچ نـوعی از تقسـیمات بشـري تالئمـی نـدارد،         يبند میتقسنوع از 

، هـا  آنمختص متون قرآنی است. بنابراین دسـتیابی بـه ماهیـت و چگـونگی     

از این  کاري بس دشوار و مشکل است. در زیر به تعریف و توضیح هر یک

  .میپرداز یماصطالحات 

آیه در لغت به معناي، معجزه، نشان و عالمت، عبرت، شگفت، برهان و 

صص : 1380محمود رامیار، ( رفته است کار بهاعت، داستان و قصه دلیل، جم

که محدوده آیه را  مینیب یمدر هر آیه، یک جمله یا چند جمله را  ).550-549

ـ و  کننـد  یمـ در میان آیات مشخص  مـا، در صـورت دارا بـودن     اصـطالح  هب

یک مـتن را تشـکیل دهنـد. بنـابراین یـک آیـه        تواند یم 1»متنیت يها مالك «

ممکن است یک متن را تشکیل دهد و یا با یک یا چنـد آیـه دیگـر شـرایط     

آورند. الزم به ذکر است که محدوده آیات را شرع مقـدس   دست بهمتنیت را 

  .تعیین کرده است

معناي شرف و منزلت، بناي زیباي باشکوه، دیوار شهر سوره در لغت به 

رفته است. در اصطالح نیز به گروهـی از   کار بهو زیادي چیزي  خورده مینو 

که در نظم و ترتیب قرآنی میان دو بسم اهللا و از پی هم  شود یمآیات اطالق 

  ــــــــــــــــــ
 

  .هاي متنیت را مورد بررسی قرار خواهیم داد در بخش بعدي مالك .1




