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  مقدمه

بدین معنا که یک یا چند آیه قرآن را به صورت مجزا از ؛ پرداختند سیر آیه به آیه قرآن مىدر گذشته مفسران به تف

هاى قرآن اهمیت چندانى در  کردند. در این رویکرد تفسیرى، ترتیب آیات و سوره آیات قبل و بعد بررسى و شرح مى

قد عجیب نیست که بسیارى از مستشرقان بر آن شدند که قرآن فا غرض و مقصود تفسیر نداشت. با توجه به این دیدگاه

  . انسجام ساختارى و محتوایى است

غالب مفسران اى کامالً مدرن نیست. گرچه  اند، اندیشه هاى قرآن واحدهایى منسجم و یکپارچه اما این نظریه که سوره

توان مفسرانى نیز یافت که در تفسیر خود عالوه بر شرح آیات  حال مى اند، با این توجه بوده مسلمان به این موضوع بى

) بخشى 794چنانکه زرکشى (متوفى هاى قرآن نیز پرداخته باشند. رهطور مجزا، به بیان مناسبت میان آیات و رابطه سو به

» تقاناال«) نیز در 911خود را به این موضوع اختصاص داده و سیوطى (متوفى »لوم القرآنالبرهان فى ع«کتاب  کامل از

  اما این گونه تلقى در میان سنت رایج تفسیرى چندان جایگاه و عمومیت نداشته است. چنین کرده است.

ند که قرآن به لحاظ ا اما در دوران معاصر چندى از اندیشمندان مسلمان توان خود را صرف تبیین این اندیشه کرده 

مضمونى و ساختارى تا حد زیادى داراى انسجام و یکپارچگى است و ظاهراً این دیدگاه نوعى اجماع عمومى را هم در پى 

  داشته است. 

توان از دو منظر کامالً متفاوت  این اقبال عمومی و توجه ویژه به مسئله یکپارچگی و وحدت موضوعی در قرآن را می

سو، این رهیافت واکنش مفسران معاصر به رویکرد سنتی حاکم بر سنت تفسیرنگاري قرآن محسوب  یک تحلیل کرد: از 

اعتقادي، (شناختی آیات تأکید شده و کمتر به مضامین گسترده و کالن  شود که در آن بیشتر بر جزئیات نحوي و زبان می

هاي غربیان و  العملی نسبت به دیدگاه  سشد، و از سوي دیگر، عک ها توجه می اجتماعی، فرهنگی و...) در سوره

اي  توان بر این دو عامل انفعالی، زمینه شمردند. می خاورشناسان بوده است که قرآن را کتابی آشفته، تکراري و متناقض می

توان برخاسته از این فهم یک سده اخیر  فعال نیز افزود. به بیان دیگر، گرایش مفسران به نظریه وحدت قرآن را می

شنفکران مسلمانان دانست که بنا بر آن تفسیر مجدد اسالم را باید از قرآن آغاز کرد، چه شعار اغلب آنان این است که رو

الزمه چنین  قرآنی در فهم قرآن کاسته شود، متن قرآن خود باید منبع اصلی در تعیین معناي قرآن باشد و از نقش منابع برون

 .ایت انسجام و ارتباط تلقی شودطرز تلقی آن است که قرآن کتابی در نه

اند  اقدام کرده هاي آن ر اساس نظریه انسجام و وحدت سورهش تفسیر کامل قرآن بمفسرانى به نگار هاى اخیر ر سالد

  توان از سعید حوى، عبدالعلى بازرگان و محمود بستانى نام برد. که در این میان مى

 اي سوره  اي و درونسوره برون ارتباط :وان به طور کلّی ذیل دو عنوانتها را میمیان آیات و سوره و انسجام ارتباط

  پردازیم. اي می در مقاله حاضر به بحث و بررسی پیرامون ارتباطات برون سوره؛ قرار داد
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  کلیات ١

؛ ابن 801؛ راغب: 1036نزدیکی و خویشاوندي (جوهري: به معناي » نسبي «از ماده» مناسبۀ«و » تناسب«

؛ طریحی: 1/755؛ ابن منظور: 1036جوهري: ( هماننديمشاکلت و ) و 1/483؛ زبیدي: 602؛ فیومی: 1/755منظور: 

  آمده است.) 5/389؛ شرتونی: 2/916: و دیگران انیس؛ 1/483؛ زبیدي: 2/170

دیگر است که ي اي با آیهی هم شکلی و هم بستگی میان آیات، و پیوند معنایی آیهبه معن» تناسب«در علوم قرآنی 

قه و تالزم ذهنی مثل سبب و مسبب، علّت و قلی، حسی و خیالی یا نوعی از عالگاه به صورت عام و خاص، گاه پیوند ع

: االتقان؛ سیوطی، 1/131دهد (زرکشی: مخالف و ضدي است که پیوستگی موضوعی را نشان میمعلول و یا حتّی دو 

695.(  

گیرد و با علوم دیگر نظیر سیاق، اسباب علوم قرآن قرار میي علم مناسبات در تقسیم بندي علوم زیر مجموعه

هماهنگی لفظ و ي هاي قرآن و مسألههاي قرآن، قسمالنزول، تفسیر ترتیبی و موضوعی، اعجاز قرآن، قصص قرآن، مثل

-ها در پژوهشاي روشنگر نقش پیوستگیمحتوا، ارتباط دارد و از جهتی هر کدام از این موضوعات علوم قرآنی، به گونه

  ). 57هاي قرآنی است (ایازي: 

اقع دهد این مبحث با موضوع اعجاز قرآن عجین و در وبررسی  علم مناسبات و تناسب آیات و سور نشان می

آید. آقاي ایازي معتقد است، مبحث مناسبات، از قرن چهارم و پنجم، که دوران طالیی وجهی از وجوه آن به شمار می

نخست اعجاز است، به تدریج در میان پژوهشگران قرآنی مطرح شده است، ولی در آن حدي از تألیف و استدالل که مورد 

علم مناسبات و اعجاز را مربوط به قرن چهارم ي ترین توجه به رابطهبحث و عنایت قرار بگیرد نبوده است. ایشان بیش

ها از مصادیق بارز اعجاز شناخته شد (همو: پیوستگی میان آیات و سورهي دانسته و معتقد است، در این دوران مسئله

119 - 116 .(  
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   :باشد می شامل موارد زیر که آن،ي اي یعنی ارتباط میان یک سوره و چیزي خارج از محدودهارتباطات برون سوره

  ارتباط میان اسم سوره و مضمون آن  2

ها توسط صحابه گذاري سورهاما در صورتی که مشخص شود نام؛ ها استتوقیفی بودن اسامی سوره زیربناي این وجه

  یا علما صورت گرفته، پرداختن به آن وجهی نخواهد داشت.

  ها سورهتوقیفی یا اجتهادي بودن اسامی  2,1

  دارد: در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود

  ها سورهعدم توقیفی بودن اسامی  2,1,1

توان به احمد خان هندي  از جمله می؛ ها جنبه تعیینی و توقیفی نداردبرخی از قرآن پژوهان برآنند که تسمیه سوره

  ).27 - 2/28) و جوادي آملی اشاره کرد.(جوادي آملی: 27 - 1/28(احمد خان هندي: 

، اما معتقد است این تعین پذیردهاي سور در عصر پیامبر اکرم (ص) را میمعلّامه طباطبایی، گر چه تعین بسیاري از نا

هایی که معموالً براي نامگذاري در اثر کثرت استعمال بوده و به هیچ وجه توقیفی نیست. ایشان در کتاب خود به روش

  ).219: قرآن در اسالمکند. (طباطبائی، ها به کار رفته اشاره میسوره

 

  ها سورهتوقیفی بودن نام  2,1,2

براي نمونه ن. و بر اساس وحی صورت گرفته است ( ها توقیفیپیشین، برخی معتقدند، اسامی سورهي در مقابل نظریه

  ). 98حجتی: ؛ 2/58ابیاري: ؛ 90 - 1/92ابن عاشور: ؛ 140: االتقانك: سیوطی، 

در مورد میزان ارتباط اسامی با  اما تّفاق نظر دارند،ها ابا اینکه در توقیفی بودن اسامی سوره این نظریه طرفداران

  د:توان آنان را به دو گروه تقسیم نمواختالفند. بر این اساس می  مضمون سور با یکدیگر دچار

  از سوي شارع با کمترین مناسبت ها سورهي تسمیه 2,1,2,1

عادت و عرف عرب و با کمترین  توقیفی دارد اما بر اساسي ها جنبهکند، اگر چه تسمیه سورهاین دیدگاه بیان می

یکفی فی التسمیۀ «؛ ترین مناسبت کافی استقائالن دیدگاه فوق معتقدند در نامگذاري کوچک .است مناسبت انجام گرفته

  ). 79: تاریخ قرآن(معرفت، » ادنی المناسبۀ
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  سور از سوي شارع و با رعایت حکمت و اعجازي تسمیه 2,1,2,2

ها تناسب و ارتباط وجود دارد ها، معتقدند میان اسامی و مقاصد سورهاسامی سوره گروه دوم با تأکید بر توقیفی بودن

ي ). سیوطی در کتاب االتقان ضمن بیان این مطلب که سخن زرکشی در وجه تسمیه581رامیار: ؛ 130(خامه گر: 

در نوع شصتم آن، تناسب   )،150: االتقانها قابل اثبات نیست (سیوطی،  سورهي هاي قرآن امري کلّی نبوده و در همه سوره

  ).704ها با مقاصد آنها را مورد تأکید قرار داده است (همان:  هاي سوره نام

است. » نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور«از جمله تفاسیري که به این نوع از ارتباط توجه خاص کرده، تفسیر 

ه به نام سوره ص کرد و بهترین راه نیل به این هدف توجمؤلّف معتقد است باید ابتدا مقصود و غرض اصلی سوره را مشخ

مقصود اصلی سوره بقره، «نویسد:  میبقره با نام آن ي براي نمونه ایشان در مورد ارتباط سوره )؛1/19است (بقاعی: 

زي که قرآن ترین چیگوید تبعیت شود. و مهمدلیل بر این معنی است که قرآن کتاب هدایت است و باید از آنچه میي اقامه

در این » داستان بقره«کند، ایمان به غیب است و این همان چیزي است که محور و مدار ها را بدان راهنمایی میانسان

  ).13/105، 118و  8/71هم چنین: ؛ 1/56(بقاعی:» سوره است و به همین علّت این سوره را بقره نامیدند

  ها ارتباط بین سوره 3

. یکی ارتباطات مطرح شده شود هاست که شامل دو دسته میاي، پیوستگی میان سورهسورهاز انواع ارتباطات برون 

  ها ذکر شده است. اي از سورهکلّ سور قرآن و دیگري ارتباطاتی که در باب مجموعهي در زمینه

  ها سورهارتباط بین کلّ  3,1

   راي ارتباط و پیوستگی است.دا -وطبق یک دیدگاه حتّی غیر مجاور–مجاور ي هر سوره با سوره در این حالت

  ارتباط بین سور بر اساس ترتیب کنونی 3,1,1

(براي نمونه هستند به وجود ارتباط میان آنها  قائل هابر وحیانی بودن چینش سوره گروهی از قرآن پژوهان، با اعتقاد

: زیباي قرآنچهره همامی، ؛ 78مسلم: ؛ 25 -27و  31 -36: ترتیب سور القرآنسیوطی، ؛ 133-1/134ر.ك: زرکشی:

  گردد: اند که در زیر اشاره میوجوهی ذکر کرده ). این افراد براي این نوع از انسجام50

  ي متوالی ها سورهارتباط مضمونی میان  3,1,1,1

اند و بندي است که با بند و بستی به یکدیگر متّصل شدههاي قرآن همچون گردنمعتقدند، سوره طرفداران این نظریه

به طوري که با جابجا کردن فرضی آنها ؛ اندبط و منسجم حول محور توحید با یکدیگر پیوند خوردهتماماً در یک نظام مرت

موضوع و مقاله با نام سوره تشکیل شده که هر کدام در  114این هماهنگی به هم می خورد. به عبارت دیگر، این قرآن از 
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اند. اعتقاد به چنین نظمی کمک ل یکدیگر قرار گرفتهعین استقالل، مانند فصول مختلف یک کتاب به ترتیب خاصی به دنبا

  ). 1/6نماید (بازرگان: هاي قبل و بعد میهاي سوره در ارتباط با سورهشایانی به فهمیدن منظور

  نماید:مرسالت) را چنین بیان می( پیشین آني نبأ و سورهي مراغی چگونگی ارتباط میان سوره

پیشین یاد شده و کافران آن راتکذیب ي نبأ شامل اثبات قدرت بر برانگیختن مردگان است که در سورهي ) سوره1« 

در آنجا گفته شد: ؛ قبلی سرزنش و کوبیدن تکذیب کنندگان وجود داردي ) چه در این سوره و چه در سوره2می کردند. 

) در هر دو سوره توصیف بهشت و جهنّم 3. 2»أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا«شود: فته میو اینجا گ 1»أَلَم نَخْلُقکُّم من ماء مهِینٍ«

الفصل پیشین از یومي ) در این سوره تفصیل آنچه در سوره4و نعمت هاي پرهیزکاران و عذاب هاي منکران وجود دارد. 

إِنَّ «گوید: و اینجا می، 3»وما أَدراك ما یوم الْفَصلِ. یومِ الْفَصلِل .لأَي یومٍ أُجلَت«گوید: در آنجا می؛ گفته شده آمده است

  ).30/3(مراغی: » تابه آخر سوره 4»یوم الْفَصلِ کَانَ میقَاتًا

پیش از آن، ي تناسب میان این دو سوره و سوره«نویسد: هاي انفال و توبه میتناسب میان سورهي رشید رضا، درباره

توبه در اصول دین و سنّت هاي الهی و نظام تشریع و قانون ي گویی سوره؛ ها باهم آشکارتر استناسب سایر سورهاز ت

احکام جنگ و مسائل مربوط به آن، ي هاي این دو سوره دربارهانفال است. البتّه بیشترین قانوني گذاري، متمم سوره

نخست، آغاز به طرح شده است در ي هر آنچه در سوره مانند آمادگی رزمی و عوامل پیروزي در جنگ است... پس

اند این دو سوره یکی است، همچنان که ترتیب آنچه گفتیم مؤید نظر کسانی است که گفته . ... دوم پایان یافتهي سوره

  ).147 -10/148(رشید رضا: » کندها از نظر طوالنی بودن نیز این مسأله را تأیید میسوره

دانند ماعون برقرار میي کوثر با سورهي وي از او سیوطی و زرکشی، ارتباط نزدیکی میان سورهفخر رازي، و به پیر

قبلی ي پیش از خود یعنی ماعون است. زیرا خداوند در سورهي مقابل سورهي کوثر همانند نقطهي از نظر آنها سوره

گیري از زکات، و در این سوره در مقابل منافقین را به چهار صفت یاد کرد: بخل، ترك نماز، خود نمایی در نماز و جلو

که امر به مداومت بر نماز است را، در مقابل » فَصلِّي «را، در مقابل ترك نماز کلمه» إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَي «بخل آیه

هاي قه دادن گوشترا که منظور از آن صد» وانْحرْي «را و در مقابل جلوگیري از زکات کلمه» لرَبکي «خودنمایی کلمه

ترتیب سور  همو،؛ 700: االتقانسیوطی، ؛ 1/134زرکشی:؛ 32/307قربانی است مطرح فرموده است (فخر الدین رازي: 

  ).169: القرآن

                                                 
  )20مرسالت/مقدار نیافریدیم؟ ( مگر شما را از آبى بى -1

  )6نبأ/اى نگردانیدیم؟ ( آیا زمین را گهواره - 2

  )12 -14(مرسالت/ و تو چه دانى که روز داورى چیست؟ داورى.براى روز  براى چه روزى تعیین وقت شده است؟ - 3

  )17نبأ/قطعاً وعدگاه [ما با شما] روز داورى است: ( - 4
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  پیشیني ارتباط بین آغاز یک سوره با پایان سوره 3,1,1,2

فیل: ي که میان آخر سورهشود، هم چنان از نظر سیوطی حتّی در بعضی از موارد این ارتباط در لفظ نیز ظاهر می

: االتقانشود (سیوطی، ، این ارتباط لفظی مشاهده می6»لإِیلَاف قُرَیشٍ«قریش ي با آغاز سوره 5»فَجعلَهم کَعصف مأْکُولٍ«

نساء را با امر توحید و عدالت ي چون خداوند سوره«گوید: مائده میي ). سیوطی به نقل از کواشی در تفسیر سوره700

یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَوفُواْ «مائده آن را با این فرمان مورد تأکید قرار داد ي زي میان بندگان به پایان برده، در آغاز سورهور

قُود(همان). 7»بِالْع  

ي ، در قسمت هاي مختلف تفسیر خود به این وجه از تناسب پرداخته است. برا»مجمع البیان فی تفسیر القرآن«مؤلّف 

و خاتمه داد  8»ء قَدیرٌ کُلِّ شَی  على«مائده را به آیه  يخداوند سورهمائده و انعام، ي نمونه، ایشان معتقد است در سوره

الْحمد للّه الَّذي خَلَقَ السماوات واألَرض وجعلَ الظُّلُمات ( . ... انعام را هم با بیان خلقت آسمانها و زمین و يسوره

وو  12/4و  6/179و  5/5؛ هم چنین ن.ك؛ 8/5: مجمع البیان(طبرسی،   آغاز کرد که دلیل قدرت کامل اوست )9النُّور

  ...). و 12/155

 ددي از آن را ذکر کرده است. مثالًاي، موارد متعزرکشی، در کتاب البرهان با تأکید براین گونه از مناسبات بین سوره

است که خداوند فرموده » سبأي «آخر سورهي فاطر، متناسب با آیهي در آغاز سوره» الْحمد للَّه«ایشان معتقد است، آمدن 

نویسد، آغاز ). یا در جاي دیگر می1/134(زرکشی:  10»وحیلَ بینَهم وبینَ ما یشْتَهونَ کَما فُعلَ بِأَشْیاعهِم من قَبلُ«است: 

که با حمد خداوند آغاز شده تناسب دارد، زیرا » کهفي «تسبیح خداوند، با سرآغاز سورهبا » بنی اسرائیلي «شدن سوره

  ). 1/135تسبیح در همه جاي قرآن مقدم بر حمد آمده است (همان:

پیشین تأکید دارد، و ي افرادي است، که بر ارتباط میان آغاز یک سوره با پایان سورهي بوزید نیز از جملهنصرحامد ا

مائده و انعام معتقد است، بر اساس آیات ي مناسبت بین سورهي یوند اسلوبی و لغوي می داند. وي دربارهآن را بیشتر پ

افکند و مائده، خداوند در روز قیامت میان عیسی بن مریم و قومش که مدعی الوهیت اویند، جدایی میي پایانی سوره

آن با ابتداي ي جدایی و داوري است، می توان رابطهمائده، ي کند. حال که مضمون عمومی بخش پایانی سورهداوري می

وقُضی بینَهم بِالْحقِّ وقیلَ «اي دیگر یافت: از سورهي ابا تکیه بر آیه –شود آغاز می» الْحمد للَّه«که با  –انعام را ي سوره

برقرار ساخته است، به قانونی کلّی » حمد«و » ایی و داوريجد«. این رابطه که متن قرآنی میان 11»الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ

                                                 
  )5فیل/و [سرانجام، خدا] آنان را مانند کاه جویده شده گردانید. ( - 5

  )1قریش/براى الفت دادنِ قریش، ( - 6

  )1مائده/. (.[ى خود] وفا کنید.اید، به قراردادها  اى کسانى که ایمان آورده - 7

  )120مائده/بر هر چیزى تواناست. ( ... -8

  )1انعام/( ..ستایش خدایى را که آسمانها و زمین را آفرید، و تاریکیها و روشنایى را پدید آورد. - 9

  )54سبأ/( ...امثال ایشان چنین رفت گیرد همان گونه که از دیرباز با خواستند حایلى قرار مى و میان آنان و میان آنچه [به آرزو] مى - 10

  )75زمر/» (سپاس، ویژه پروردگار جهانیان است.«شود:  گردد و گفته مى و میانشان به حقّ داورى مى ... - 11
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ها وجود دارد هایی میان سورهگردد. أبو زید هم چنین، عقیده دارد روابط و مناسبت ها بدل میدر تفسیر روابط میان سوره

میان آیات انتهایی یک سوره و ها در که به این اندازه نیازمند تأویل نیست، بلکه صرفاً بر نوعی رابطه زبانی یا تکرار واژه

  ).282بوزید: بعدي مبتنی است (اي ابتدایی سوره آیات

  بر مبناي ترتیب نزول ها سورهارتباط میان  3,1,2

دارد، در صورتی که چینش سور قرآنی را بر اساس ترتیب نزول در نظر بگیریم، میان مضامین آنها این دیدگاه بیان می

ها پرداخته و در تشخیص مکان سور، مضامین سوره افرادي که به تعیین ترتیب نزول ارتباط و تناسب وجود دارد. به نوعی

  توان جزء معتقدین به این نظریه محسوب کرد.اند، میآنها را مد نظر قرار داده

کسانی است که وجوهی را براي ارتباط سور با یکدیگر بر حسب زمان نزول ذکر ي ، از جمله»تفسیر البصائر«مؤلّف 

  گوید:حدید میي است. براي نمونه ایشان در مورد سوره کرده

(زلزال) نازل شده است. پس از این که در سوره الزلزال به خبر دادن خداوند به  99این سوره تحقیقاً پس از سوره 

شویق به که موجب ت  –هاي قیامت نشانه انسان در روز قیامت از آنچه در دنیا انجام داده است اشاره شد و نیز بعضی از

مردم را به ي مورد اشاره قرار گرفت، سوره الحدید نازل شده و همه –و ترسیدن از انجام کارهاي بد استکارهاي نیک 

هاي باطل ایمان و عمل شایسته فرا خوانده است. ثروتمندان را به صرف مال در راه برتري سخن حقّ و خرد کردن پایه

هاي اهل کفر و نفاق را قطع نمایند، و کند تا دنبالهده از آهن (و سالح) ترغیب میتشویق کرده و مؤمنین را به قتال و استفا

  ).44/73(جویباري: » به سرانجام پرهیزگاران و عقوبت بدکاران اشاره دارد

طباطبایی از مبناي فوق (وجود ارتباط و مناسبت میان مضمون سوره ها، برحسب ترتیب ي در موارد متعدد علّامه

  شود:تشخیص سور مکّی و مدنی استفاده کرده است، که در زیر به چند نمونه اشاره مینزول) جهت 

قُلْ إِنَّما ي «، آیه12»قُلْ أَمرَ ربی بِالْقسط«طباطبایی با توجه به آیاتی نظیري اعراف علّامهي سوره 1 -9ذیل آیات 

که  14»قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللّه الَّتی أَخْرَج لعباده والْطَّیبات منَ الرِّزقِ« يو آیه 13»بطَنَحرَّم ربی الْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما 

داند زیرا در انعام میي اعراف را قبل از نزول سورهي متضمن مجمالتی است از واجبات و محرّمات است نزول سوره

وجود دارد که از آن بر می آید حکم به  15...»ی ما أُوحی إِلَی محرَّما علَى طَاعمٍ یطْعمهقُل الَّ أَجِد في «انعام آیهي سوره

کند. ایشان مزبور به آیات این سوره اشاره میي اباحه ماسواي آنچه که از محرّمات استثناء شده، قبالً نازل شده بود و آیه

تر از آن ه صرف نظر کنیم احکام و شرایعی که در این سوره ذکر شده اجمالیکند، از ظهور این آیه هم کدر ادامه بیان می
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و آیات بعدیش ذکر گردید. و این خود  16»قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرَّم ربکُم علَیکُمي «انعام در آیهي احکامی است که در سوره

  ).8/7: المیزاننازل شده است (طباطبائی، انعام ي اعراف قبل از سورهي دلیل روشنی است بر این که سوره

که مشتمل بر مأموریت پیامبر اکرم  17»وأَنذر عشیرَتَک الْأَقْرَبِینَي «شعرا بر اساس آیهي علّامه در ابتداي تفسیر سوره

ثت نازل هاي نخستین مکّی یعنی از آنهایی است که در اوایل بع(ص) در اول بعثت است، معتقد است این سوره از سوره

مضمون آن ي حجر و مقایسهي در سوره 18»فَاصدع بِما تُؤْمرُي «مذکور و آیهي شده است. علّامه در ادامه با توجه به آیه

  ).15/250حجر نازل شده است (همان: ي دو با یکدیگر تخمین زده است که این سوره جلوتر از سوره

  فارغ از ترتیب خاص، ارتباط میان سور 3,1,3

ندارد،  ترتیب خاصیها ذکر شده اختصاص به سور هم جوار یا هایی که براي سورهبر اساس این دیدگاه، مناسبت 

ي هایی که طرفداران نظریههاي دور نیز وجود دارد. آقاي فقهی زاده در این باره معتقد است، شباهتبلکه میان سوره

هاي دور سوره جوار اختصاص داشته باشد، بلکه گاه حتّی در سطح هاي همتواند به سورهاند، نمیتناسب سور ردیف کرده

ها در برآوردن هدف عمومی قرآن (هدایت از آنجا که تمامی سوره«نویسد: ایشان هم چنین می». از هم بیشتر قابل رؤیتند

-اند. چنین همگونیهایی یافتهانسان به کمال مطلوب) با هم مشترکند، هم چنین در لوازم رسیدن به این غرض، همگونی

: پژوهشی در نظم قرآن (فقهی زاده،» توانند اختصاص داشته باشندهاي متوالی نمیقطعاً به سوره –اگر ثابت شوند  –هایی 

139.(  

ي دهد که همه دیدگاه مذکور گر چه در رد ارتباطات ادعایی میان سور بر مبناي ترتیب کنونی بیان شده لکن نشان می

  داراي ارتباط بوده و با قرار گرفتن آنها در هر موقعیتی این تناسب وجود خواهد داشت.ها با هم سوره

  ي قرآنها سورهاي از ارتباط و پیوستگی میان مجموعه 3,2

هاي قرآن است که بر اساس آن نه تنها میان مراد از این وجه تناسب، اعتقاد به نوعی تقسیم بندي در میان سوره

هایی از سور قرآنی نیز نوعی هماهنگی قرآن نوعی پیوند مضمونی برقرار است، بلکه میان دستههاي مجاور و یا کلّ سوره

  ).66ایازي: ؛ و همسویی وجود دارد. (با کمی تلخیص به نقل از

ها بر دو اساس صورت می گیرد: اول، ظاهر جمالت و خصوصیات محتوایی دسته بندي سوره، در این گونه از تناسب

  ارت دیگر روش اجتهادي. دوم، دسته بندي مبتنی بر احادیث و مستند به وحی یا مأثور.سور، یا به عب
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  حاصل از رأي و اجتهادي ارتباط و پیوستگی میان مجموعه 3,2,1

)، و عبدالعلی 154توان به عبد اهللا دراز (دراز: اند، میافرادي که به بیان این نوع از مناسبات پرداختهي از جمله

مجاور را جلد ي توان فصول این کتاب و مجموع چند سورههاي قرآن را میکرد. از دیدگاه بازرگان، سورهبازرگان اشاره 

اي که مثل هفت سوره؛ اندها به راهنمایی حروف مقطّعه قابل تشخیصاي از کتاب تلقّی کرد. برخی از این مجموعهجداگانه

اي که داراي حروف ، دخان، جاثیه و احقاف)، یا شش سورهاند (مؤمن، فصلت، شوريحم افتتاح شدهي با حروف مقطّعه

هایی با حروف مقطّعه طس و الم و.... مقطّعه الر هستند (یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم و حجر). همین طور سوره

ران که هر هاي بقره و آل عمتوان شناخت. مثل سورهبرخی دیگر از طریق روابط متقابل و روشنی که با یکدیگر دارند، می

الم بوده، اولی اشاره به تاریخ بنی اسرائیل در دوره حضرت موسی (ع) (یهودیان) دارد، و دومی ي دو داراي حروف مقطّعه

هاي مکملی همچون جمعه و نماید. همچنین سورهاصلی این قوم بودن معرفی میي مسیحیت را از آل عمران که ریشه

فیل و قریش(تاریخ قریش در مکّه) ناس و معوذتین که پیوند ...؛  انده می شوند)منافقین (که در رکعات نماز جمعه خو

سیاق عمومی سوره ها نیز می تواند رهگشایی براي این امر باشد، از  ؛... محدودي را حداقّل میان دو سوره نشان می دهند

حتوا بسیار به یکدیگر شبیه بوده، محمد (ص)، فتح، حجرات) که از نظر مضمون و مي (سوره 49تا  47ي جمله سه سوره

  ).1/7باشد (بازرگان: می آنها شخص رسول اکرم (ص)ي سیاق واحدي را تعقیب می نمایند و مخاطب اصلی همه

هاي بقره و آل عمران که نظیر سوره؛ ها می توان مبناي حدیثی نیز یافتالبته در سخن فوق، براي برخی از مجموعه

: تفسیر جوامع الجمعطبرسی، ؛ 846دارمی: ؛ 257، 255، 251، 5/249(ابن حنبل: » الزهراوان«در حدیث از آن به عنوان 

اند (ابوالفتوح هاي معروف به حوامیم که در احادیث با همین عنوان یاد شده). یا سوره1/18سیوطی، الدر المنثور: ؛ 1/158

  ).5/344المنثور: سیوطی، الدر ؛ 21/225: مجمع البیانطبرسی، ؛ 1 -17/2رازي: 

  برگرفته از روایات سور، يارتباط و پیوستگی میان مجموعه 3,2,2

برند، برخی دیگر، احادیث و هاي سور قرآنی، بهره میدر برابر کسانی که از رأي و اجتهاد، براي تعیین مجموعه

  اند.پیوستگی میان آنها برگزیده ها جهت بررسیروایات را به عنوان مالك تعیین این مجموعه

ترین نوع این تقسیم بندي، برگرفته از روایتی است که در ضمن آن پیامبر اکرم (ص)، قرآن را در چهار مجموعه مهم

أعطیت مکان التوراة، «خالصه کرده است. ضمن این حدیث که از طرق مختلف روایت شده، پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 

(براي نمونه ن.ك: طبري: » ت مکان االنجیل، المثانی و فضّلت بالمفضّلالسبع الطول و أعطیت مکان الزّبور، المئین و أعطی

عروسی حویزي: ؛ 6/101سیوطی، الدر المنثور: ؛ 1/473نیشابوري، محمود: ؛ 1/20طوسی، ؛ 2/601کلینی: ؛ 34 -1/35

5/26.(  
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بندي در بین سور تقسیم ها معتقدند، از آن جهت که پیامبر (ص) نوعیطرفداران این وجه از پیوستگی میان سوره

ها وجود دارد و نظم خاصی بر چهار قرآنی به وجود آورده است، پس نوعی ارتباط و مناسبت میان هر کدام از این دسته

  مجموعه حاکم است.

که ، اشاره کرد. وي با تأکید بر حدیث فوق» االساس فی تفسیر«هاي سعید حوي، مؤلّف توان به تالشاز این میان می

کند و قرآن: طوال، مئین، مثانی و مفصل پایه گذاري میي هاي چهارگانهداند، اساس کار خود را بر حصهرا حسن میآن 

هاي هر یک از این اقسام، کند، چارچوبدهد و شواهدي که در آغاز تفسیر هر قسم یاد میهایی که انجام میبنابر بررسی

  نماید:و تقسیمات آن را به شکل زیر مشخص می

  دهد.شود و یک مجموعه را تشکیل میبرائت میي بقره تا پایان سورهي سبع طوال، که شامل سوره -1

ي یونس شروع و به انتهاي سورهي هایی که بیشتر آنها حدود صد آیه دارند و از سورهقسم مئین، شامل سوره -2

 داند.شود. وي این قسم را مرکّب از سه مجموعه میقصص ختم می

عنکبوت شروع و ي ي مثانی که پس از مئین قرار دارند و آیات آنها از صد کمتر است. این قسم از سورههاسوره -3

 باشد.ق امتداد دارد و مشتمل بر پنج مجموعه میي تا پایان سوره

صورت گرفته است. این بخش، » بسم اهللا الرحمن الرحیم«ترند و جدایی آنها با هاي بخش مفصل که کوتاهسوره -4

 ).6771، 11/6777، 1/30مجموعه قرار گرفته است (حوي:  15ذاریات تا انتهاي قرآن گستره دارد و در آن ي سوره از

خدا از کودکی بر من «نویسد: ها در ابتداي کتابش میپیوستگی میان هر گروه و مجموع سورهي سعید حوي درباره

ها بیندیشم، و در قلبم از کوچکی فتح بابی شده بود تا سوره اسرار پیوستگی بین آیه ها وي منّت نهاد که همیشه درباره

منظم و ي هاي طوالنی (طوال) را بیابم، و چنین بدانم که این هفت سوره یک مجموعهبقره با دیگر سورهي ربط میان سوره

ال بیان شد، چنین هایی که در بادستهي ). ایشان در مورد همه1/21(همان: » هاي قرآن هستند...پیوسته از تقسیم بندي

  هاست.طرحی دارد و به دنبال اثبات پیوستگی میان هر گروه و مجموع سوره

-شود به یکدیگر شبیه بوده و در سورههایی که با حروف مقطّعه آغاز میمضمون سوره طباطبایی معتقد استي علّامه

: المیزانآنها از یک نوع است، شباهت بیشتر و اغراض به هم نزدیک تر است (طباطبائی، ي هایی که حروف مقطّعه

سازد. اما زیربناي روایی هاي داراي حروف تهجی را خاطر نشان میعلّامه پیوستگی میان سوره ). بدین ترتیب8 -18/9

لکلّ کتاب «براي نمونه از حضرت علی (ع) نقل شده است: ؛ کرد چنین دسته بندي را می توان در احادیث مختلف مشاهده

). یا روایاتی که از سور داراي 1/55: مجمع البیانطبرسی، ؛ 1/80(بغوي:  19»صفوة و صفوة هذا الکتاب حروف التّهجی

  .20حروف تهجی با یک عنوان خاص یاد شده است

                                                 
  را به عنوان یک مجموعه تلقّی کرد.طبق این روایت می توان حروف مقطّعه  - 19

َ محمد ص أُعطی ما هو أَفْضَلُ منْه  «...فضیلت پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ي براي نمونه؛ حضرت علی (ع) در احتجاج خود با فردي یهودي درباره - 20

الْحوامیم « ):ص(قَالَ رسولُ اللَّه )؛ 10/33(مجلسی: ...» و طَواسینَ و طه و نصف الْمفَصلِ و الْحوامیم بِالتَّوراةأَعطَى محمداً ص سورةَ الْبقَرَةِ و الْمائدةِ بِالْإِنْجِیلِ 
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ها از آن جهت که تقسیم بندي سوره؛ یک تفاوت بنیادین دارددیدگاه علّامه با سایرین  وجه داشت در این موردباید ت

ها ترتیب فعلی به عبارت دیگر، در تحدید مجموعه؛ در سایر نظریات غالباً مبتنی بر رعایت ترتیب مصحف کنونی است

ت. براي نمونه، ها در مصحف کنونی اساند، فارغ از ترتیب سورهاي که علّامه تعیین کردهسور حفظ شده است. اما مجموعه

)، و این در حالی 18/9: المیزانصاد داراي مضامین مشترك هستند (طباطبائی، ي اعراف با سورهي ایشان معتقدند سوره

  سی و هشتم است.ي صاد سورهي هشتم و سورهي اعراف در ترتیب مصحف کنونی سورهي است که سور

اي از سوره هاست که در بین برخی از باط میان مجموعهها، یکی از موارد ارتحمد و دیگر سورهي ارتباط میان سوره

اند. با توجه به روایت مختلف مبنی بر فاتحۀ الکتاب، فاتحۀ اي داشته و به بررسی آن پرداختهقرآن پژوهان جایگاه ویژه

بر مبناي  مناسباتتوان گفت این گونه از )، می141 - 142: االتقانسیوطی، ؛ حمد (ن.كي القرآن و أم الکتاب بودن سوره

حمد را ي ها، سورهها، در بررسی مناسبات بین سورهروایی شکل گرفته و از این جهت طرفداران تناسب میان سوره

جامع ي بلکه به منزله، آنان این سوره را نه صرفاً به عنوان امر آغازیني دهند. همهمدخل بنیادین کار خود قرار می

)، 276آورند (ابوزید: اصلی متن قرآن به شمار میي )، دیباچه809 -810ه (همان:مضامین مندرج در قرآن محسوب کرد

ابن ؛ 37: ترتیب سور القرآنسیوطی، ؛ 110 -1/111کنند (زرکشی: و از آن به مثابه براعت استهالل براي کلّ قرآن یاد می

  ).1/55معصوم: 

ها حمد و سایر سورهي اص نیز بین سورهبرخی از قرآن پژوهان جداي از این روابط عام، یکسري ارتباطات خ

اهدنَا ي «اشاره به آیه 21»ذَلک الْکتَاب الَ ریب فیه«بقره با ي مبارکهي اند. گروهی معتقدند شروع سورهترسیم کرده

یمستَقرَاطَ المند حمد است. گویی چنان است که وقتی بندگان هدایت به راه راست را از خداوي در سوره 22»الص

؛ 1/134خواهید به آنجا هدایت شوید در همین کتاب است (زرکشی: درخواست کردند، به ایشان خطاب شده: راهی که می

  ).700: االتقانسیوطی، 

بقره حاوي ي فاتحه ذکر شده که سورهي دارد، احکامی در سورهحامد ابوزید، با استناد به سخنان زرکشی بیان می

در باب آن دالیل است و از آنجا که شبهات را دشمنان » پاسخ شبهات«عمران متضمن  آلي آن احکام و سوره» دالیل«

ي آل عمران باشد زیرا رابطهي بقره مقدم بر سورهي پراکندند، طبیعی است که سورهیهودي و سپس دشمنان مسیحی می

سیحیان بوده و نیز از جهت اسالم با مي اسالم با یهودیت به سبب مجاورت مکانی یهودیان بیشتر و پیشتر از رابطه

  ).280تاریخی، تورات مقدم بر انجیل بوده است (ابوزید: 

                                                                                                                                                                       
قَالَ الْحوامیم  ): «ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه  ( همان)؛  » ات حملکُلِّ شَجرٍ ثَمرٌ و إِنَّ ثَمرَات الْقُرْآنِ ذَو): «ص(قَالَ رسولَ اللَّه )؛ 89/302همان:  » (دیباج الْقُرْآن

  ).89/302(همان: » ریاحینُ الْقُرْآن

  )2بقره/( ...] آن هیچ تردیدى نیست این است کتابى که در [حقانیت - 21

  )6حمد/به راه راست ما را راهبر باش، ( - 22
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ناس، که از نظر ترتیب ي حمد و سورهي اند، میان سورهاي نیز پا را از ارتباط مذکور فراتر نهاده و مدعی شدهعده

  ).4/332بازرگان: ؛ 15 - 1/16(بقاعی: قرآن هستند، ارتباط و پیوستگی وجود دارد ي کنونی اولین و آخرین سوره

با شروع در قرائت متناسب » تعوذ«هم چنان که «گوید: حمد میي ناس و سورهي بقاعی در باب شدت اتّصال سوره

قرائت » حمد«یعنی این که آنها قبل از ؛ مناسبت دارد» حمدي «و با سوره» معوذتیني «است، همان طور نیز دو سوره

می گردد » روشن«حمد ي با سوره» معوذتین«الوت شود. از همین رهگذر است که تناسب ت» حمد«شده و سپس 

  ).16/1(بقاعی:
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