
 
 
 
 
 
 

  

  »ره«علّامه طباطباییاز دیدگاه  ايروابط برون سوره
  

  زادهعبدالهادي فقهی

  محمدجواد آزادي
  

  3/2/1392: دریافتتاریخ 

  18/4/1392تاریخ تأیید: 
  

  چکیده: 

هاي قرآن توجه داشته و محقّقان از دیرباز به موضوع ارتباط و تناسب سوره

ها در تحقیقات اند؛ که این دیدگاهردهدر این باره نظریات متعددي مطرح ک

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، آراء علّامه 

تفسیر ى ، با توجه به جایگاه علمی ایشان بخصوص در زمینه»ره«طباطبایی

قرآن، از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ موضوعی که به دالیل مختلف 

هاي به چگونگی چینش سوره» ره«ییاز جمله نوع نگاه علّامه طباطبا

مصحف کنونی و اجتهادي دانستن آن، مورد غفلت واقع شده است. بر این 

انواع و اشکال تناسب  هاساس، در مقاله حاضر به ذکر آراء شاخص دربار

ها پرداخته و ذیل عناوین مناسب، کیفیت اعتقاد یا عدم اعتقاد علّامه سوره

» ره«بررسی آراء علّامه طباطباییایم. ا نشان دادهنسبت به آنها ر» ره«طباطبایی

ها توجه داشته است، دهد، ایشان نه تنها به موضوع تناسب سورهنشان می

هاي قرآن، ي مطرح شده بین سورههابلکه در رد و تأیید انواع تناسب

  نظریات متعددي را ذکر کرده است.

  

علّامه طباطبایی، ، هاسوره ترتیب، جمع قرآنها، تناسب سوره: ها کلیدواژه

  تفسیر قرآن.

                                                 
  (نویسنده مسوول) دانشیار دانشگاه تهرانdrfeghhizade@gmail.com. 
 قطع دکتري دانشگاه کاشان دانشجوي مjavadazadi@alumni.ut.ac.ir.  

  23تا صفحه  7/ از صفحه 1392بهار و تابستان /  دومشماره /  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی ـ پژوهشی 



  2139بهار و تابستان ، دوم، شماره اولـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                                 سال   لمیدوفصلنامه ع/  8

 

 

  مقدمه

ها، موضوعی است که همواره مورد توجه ارتباط سوره

گروه پرشماري از قرآن پژوهان بوده است. و از این 

-رو، در تفاسیر و آثار علوم قرآنی مطالبی به چشم می

ها و خورد که به تبیین ارتباط و پیوستگی میان سوره

  اند.آن پرداختهانواع و اقسام 

بر این اساس، جسته و گریخته، در تحقیقات و 

هاي متعدد پیشین، دیدگاه مفسران و صاحب پژوهش

  نظران در این باره استخراج و مورد بررسی قرار 

ها احصاء کامل و اند. با این همه، در این پژوهشگرفته

ها و رویکرد منظم انواع تناسب و ارتباط میان سوره

نسبت به این موضوع عمالً مورد » ره«باطبایی علّامه ط

  غفلت واقع شده است.

نسبت به » ره«شاید نوع نگاه علّامه طباطبایی 

ها، این انگاره را به وجود آورده است که چینش سوره

ها جایگاهی قائل ایشان براي ارتباط و تناسب سوره

نیست و اساساً در تفسیر خود بدان نپرداخته است؛ 

 هررسی مطاوي تفسیر المیزان نشان دهندحال آنکه ب

این موضوع  هدربار» ره«نگرش خاص علّامه طباطبایی

حاضر در صدد آن است تا با  هاست. بنابراین مقال

بررسی تفسیر المیزان به تبیین دیدگاه علّامه 

ها تناسب و ارتباط سورهى درباره» ره«طباطبایی

  بپردازد.

  نشان  بررسی آراء و نظریات قرآن پژوهان

ها دو نوع ارتباط از تناسب سورهى دهد، در زمینهمی

. ارتباط ناظر به 1اهمیت افزونتري برخوردار است: 

اي . ارتباط ناظر به مجموعه2هاي قرآن؛ سورهى همه

  ها.  از سوره

  هاي قرآنسوره هارتباط ناظر به هم -1

هاي قابل تصور، هر بر اساس این نگرشها، در چینش

وطبق یک دیدگاه حتّی غیر  –مجاور  هسور سوره با

اي داراي ارتباط و پیوستگی قابل مالحظه - مجاور

  است.

  ها بر اساس ترتیب کنونیارتباط بین سوره -1-1

هاي قرآن، توقیفی اساس و مبناي بحث پیوستگی سوره

  بودن ترتیب آنها است؛ به این معنا که صرفاً زمانی 

ها اعتقاد یافت سب سورهتوان به وجود ارتباط و تنامی

که بپذیریم چینش آنها توقیفی و به اشاره وحی بوده 

ها را اجتهادي است. اما چنانچه ترتیب میان سوره

بدانیم، دیگر پذیرش ارتباط وجه درستی نخواهد 

ها را اجتهادي داشت. بنابر این کسانی که چینش سوره

ی دانند، براي تناسب و ارتباط میان آنها جایگاهمی

قائل نیستند؛ چنان که در مقابل، معتقدان به وجود 

ها، بالضروره وحیانی بودن ترتیب مناسبت میان سوره

سور را قبول دارند. از سوي دیگر بین پذیرش توقیفیت 

اي ها هیچ گونه مالزمهو اعتقاد به پیوستگی سوره

کسانی که وحیانی  هوجود ندارد. یعنی بالضروره هم

ا را قبول دارند، به وجود ارتباط هبودن چینش سوره

تناسب  هبین آنها معتقد نیستند. بر این اساس دربار

ها بر مبناي ترتیب کنونی سه دیدگاه عمده وجود سوره

  دارد:

انکار تناسب بر مبناي عدم توقیفی بودن  -1 -1-1

  هاترتیب سوره

ها بر با توجه به آنکه پذیرش تناسب و ارتباط سوره

ونی، متوقف بر پذیرش وحیانی بودن مبناي چینش کن

کسانی که از توقیفی دانستن  هترتیب آنهاست، هم

اند، براي ارتباط و تناسب ها سر باز زدهچینش سوره

ها نیز جایگاهی قائل نیستند؛ و از این رو، سوره

اي، ذوقی، بدون مبنا هاي مطرح شده را سلیقهمناسبت

: 1416(معرفت، آمیز ) و تکلّف139: 1374زاده، (فقهی

اند. به این معنا که وجود تناسب میان ) دانسته5/324

هاي قرآنی از هر نوع، منوط به اعتبار علمی سوره
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ها در مصحف است؛ دیدگاه توقیفی بودن ترتیب سوره

حال آنکه چنین شرطی محقّق نیست و از این رو، 

ها فاقد استناد الزم براي اثبات آن تناسب سوره هنظری

). افزون بر این جواز 13: 1385فقهی زاده، است (

ها بدون الزام به رعایت ترتیب شرعی قرائت سوره

ها و تناسب ذاتی خاص را دالّ بر عدم تعلّق  سوره

دانند و معتقدند که با این طرز نگرش به میان آنها می

هاي قرآنی عمالً از جایگاه هاي قرآن، بسملهسوره

ت رفع خستگی یا دالیل هایی جهواالي خود، به آیه

ها دیگر از این قبیل تنزّل پیدا کرده و استقالل سوره

  ).130: 1374رود (همو، عمالً از دست می

نیز چینش » ره«از آنجا که علّامه طباطبایی

داند (طباطبائی، ها را به اجتهاد صحابه میکنونی سوره

میان توقیفیت ى ) و بر اساس مالزمه12/126: 1392

ها و اعتقاد به تناسب و ارتباط آنها، ایشان هچینش سور

ها در ترتیب کنونی قائل به تناسب و ارتباط سوره

به آن  المیزاننیست و بر همین اساس در تفسیر 

پس از یاد کرد » ره«نپرداخته است. علّامه طباطبایی

این مطلب که بسیاري از علماي اسالمی معتقدند ترتیب 

آنان را نقد کرده  هادلّهاي قرآن توقیفی است، سوره

ترین دالیل او و ). مهم125 -12/127است (همان: 

ها همفکرانش در اثبات اجتهادي بودن ترتیب سوره

  عبارتند از: 

  الف) روایات جمع قرآن

آن است که جمع قرآن بعد از  هاین روایات نشان دهند

انجام گرفته است و  صلی اهللا علیه و آلهپیامبر اکرم 

اند؛ چنان که ها دخالت کردهتیب سورهصحابه در تر

برخی انتساب جمع فعلی قرآن به عثمان را که از 

اي براي تأیید شهرت قابل تأملی برخوردار است، نشانه

زاده، اند (فقهیها برشمردهاجتهادي بودن ترتیب سوره

پس از ذکر روایات » ره«). علّامه طباطبایی72: 1374

به دلیل روایاتی که از «ید: گوآنها می هجمع قرآن دربار

نظر گذشت ترتیب قرآن در جمع اول و هم چنین در 

جمع دوم کار اصحاب بوده، و در بعضی این نکته وجود 

(انفال و برائت) را میان اعراف ى داشته که عثمان سوره

و یونس قرار داد در حالی که در جمع اول بعد از آن 

  ).12/126: 1392(طباطبائی، » دو قرار داشت

  ب) اختالف مصاحف

ها، یکی از اختالف مصاحف نخستین در چینش سوره

-ترین دالیل اجتهادي بودن ترتیب آنها به شمار میمهم

رود؛ چنانکه گروه پرشماري از قرآن پژوهان به وجود 

: زرکشی، ـکاند (براي نمونه ناین اختالفات اشاره کرده

؛ 169و  164: 1425؛ سیوطی، 1/327: 1990

) و بعضاً حتّی کتب 353 - 1/354: 1409نی، زرقا

: 1990اند (ر.ك؛ زرکشی، مستقلی به آن اختصاص داده

، پاورقی). در منابع تاریخی و روایی اختالف 1/327

، عبد اهللا بن السالمعلیهمصاحف علی بن ابی طالب 

مسعود، أبی بن کعب و ابن عباس گزارش شده است. 

، ترتیب وحیانی و حال آنکه اگر ترتیب مصحف کنونی

بود،  صلی اهللا علیه و آلهچینش مورد نظر پیامبر 

مصاحف این بزرگان جز بر نظمی همساز با آن مرتّب 

نویسد: در این باره می» ره«شد. علّامه طباطبایینمی

در روایاتی وارد شده که ترتیب مصاحف سایر «... 

اصحاب با ترتیب در جمع اول و دوم مغایرت داشته 

  گوید مصحف حضرت علی  الً روایتی میاست. مث

برطبق ترتیب نزول مرتّب بوده و چون  السالمعلیه

بود در قرآن » علقى سوره«اي که نازل شد اولین سوره

علق و بعد از  ههم اولین سوره، سور السالمعلیهعلی 

، »مزمل«، آنگاه ،»ن و القلم«و بعد از آن » مدثّر«آن 

و بدین طریق تا آخر » تکویر«پس از آن » تبت«آنگاه 

هاي مدنی قرار  هاي مکّی و بعد از آن سوره سوره

از ابن  االتقان داشته است و این روایت را صاحب 
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است. در تاریخ یعقوبی ترتیب دیگري  فارس نقل کرده 

ن اشته نقل براي مصحف آن جناب نقل شده است. از اب

ر به سند خود از ابن جعف المصاحفاند او در کتاب  کرده

کوفی، ترتیب مصحف ابی را نقل کرده که به هیچ وجه 

هاي موجود ندارد و همچنین او به سند شباهتی با قرآن

عبدالحمید ترتیب مصحف عبداهللا بن خود از جریرابن

هاي موجود مغایرت مسعود را نقل کرده که با قرآن

شروع کرده » سبع طوال«مسعود، اول از بندارد، عبداهللا

و » مثانی«و آنگاه » مئین«هاي  سورهو پس از آن 

هاي را آورده؛ حال آنکه قرآن» مفصالت«آنگاه 

: 1392(طباطبائی، » موجود این طور نیست

12/127- 126.(  

  هاج) عدم نقل تفصیلی در باب ترتیب سوره

از سوي دیگر هیچ سخن متقنی دالّ بر چینش تفصیلی 

ه کند، از ها، که توقیفی بودن ترتیب آنها را افادسوره

-در دست نیست (علی صلی اهللا علیه و آلهپیامبر اکرم 

)؛ حال آن که اگر چنین اخباري وجود 94: 1387زاده، 

داشت، با توجه به اهمیت و دواعی فراوانی که براي نقل 

  رسید.آنها وجود دارد، می بایست به ما می

پس از ذکر روایات جمع » ره«علّامه طباطبایی

نهایت چیزى که کند که، ه پافشاري میقرآن بر این نکت

است که نامبردگان در  آناین روایات برآن داللت دارد 

ها و  سوره صلی اهللا علیه و آله پیامبر اکرم روزگار

عنایت آنان ا اینکه هاى قرآن را جمع کرده بودند. ام آیه

که امروز در  هاییقرآن را به ترتیب سوره ههماند داشته

به ترتیب دیگرى جمع کرده باشند  دست ما است و یا

  ).12/121: 1392(طباطبائی،  داللت ندارد.

ها علی رغم اعتقاد نفی لزوم تناسب سوره  - 2 -1 -1

  به توقیفی بودن ترتیب آنها

هاي قرآن بر اساس این دیدگاه ، اگر چه ترتیب سوره

شناخته شده و  صلی اهللا علیه و آلهدر زمان رسول اکرم 

شخص گردیده، اما این به آن معنی از طریق وحی م

هم جوار مناسبت  هنیست که ضرورتاً میان دو سور

وجود داشته باشد؛ زیرا ممکن است حکمت این ترتیب 

هاي دیگري، خاص در قالب کلّی آن نهفته و حکمت

هاي متوالی، در این غیر از وجود تناسب میان سوره

  چینش دخالت داشته باشد.

معتقدند، تناسب بین آغاز و  طرفداران این نظریه

هاي هم جوار یا محتواي آیات آنها تنها در پایان سوره

 هصورتی قابل قبول است که این آیات آشکارا دربار

یک موضوع مشخص و واحد سخن بگویند و هیچ 

ها یا آیات سوره هگونه الزامی در ایجاد ارتباط بین هم

). 184: 1386گر، انتهایی و ابتدایی آنها نیست (خامه

-صبحی صالح گرچه ترتیب سور قرآن را توقیفی می

داند اما معتقد است، تحقیق به منظور پیدا کردن وجوه 

-هاي قرآن، کوشش بی فایده و بیارتباط بین سوره

-توقیفی بودن چینش سوره هثمري است؛ چنان که الزم

متوالی  ههاي قرآن حتماً  این نیست که بین دو سور

: 1379برقرار باشد. (صبحی صالح، پیوندهاي نزدیکی 

235.(  

او بر این اساس معتقد است باید دید آیا دو 

اي که در صدد بیان ارتباط میان آنها هستیم، از سوره

نظر موضوعی همسانی دارند یا خیر؛ اگر واقعاً دو 

متوالی، راجع به یک موضوع یا چند موضوع  هسور

مقبول  مرتبط باشند، این تناسب و ارتباط معقول و

است؛ ولی چنان چه هر یک از آن دو سوره داراي 

هاي متفاوت باشند و از موضوعات متفاوت شأن نزول

و غیر مرتبط با هم سخن بگویند، چه تناسب و 

 ).237توان سراغ گرفت!؟ (همان:ارتباطی میان آنها  می

در کشف این از جمله نکات قابل توجهی است که 

جدي و التفات ان توجه باید بدروابط برون سوره اي 

  . داشت
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ها با استدالل لزوم اعتقاد به تناسب سوره - 3 -1 -1

  بر توقیفی بودن ترتیب آنها

گروه دیگري از محقّقان، با تأکید بر وحیانی بودن 

اند ها به وجود ارتباط میان آنها قائل شدهچینش سوره

؛ 133-1/134: 1990: زرکشی، ـک(براي نمونه ر

؛ 78: 1410؛ مسلم،25- 27و  31-36: 2000وطی، سی

) و براي این نوع از مناسبات 50: 1375همامی، 

ترین آنها اشاره اند که در ادامه به مهموجوهی ذکر کرده

  کنیم:می

  هاي متوالی الف) ارتباط مضمونی میان سوره

هاي پی درپی، یکی از ارتباط مضمونی میان سوره

ت. آن عده از ها اسانواع ترابط و اتّصال میان سوره

ها و وجود دانشمندان که به وحیانی بودن چینش سوره

حکمت در این ترتیب معتقدند، به ارتباط مضمونی میان 

هاي متوالی نیز قائلند و در آثار خود به بررسی سوره

: ـکاند (براي نمونه رهایی از آن پرداختهنمونه

؛ 700: 1425؛ سیوطی، 1/134: 1990زرکشی،

و...؛  2/389و  4/315و 109،/1 :1415آلوسی، 

؛ 205، 212، 220، 240، 187 -188: 1368شریعتی، 

 20 -2/22: 1363آزار شیرازي، محمدباقر حجتی، بی

، 803، 693، 584، 1/473: 1413؛ حجازي، 6/12و 

اند پیوندهاي عامی و ...)؛ آنان نخست کوشیده 2/158

وزید، ها برقرار کنند (ابمیان مضامین و محتواي سوره

1380 :276.(  

  طرفداران این وجه از مناسبات معتقدند  

هاي قرآن تماماً در یک نظام مرتبط و منسجم سوره

اند؛ چنان حول محور توحید به یکدیگر پیوند خورده

-که با جابجا کردن فرضی آنها این هماهنگی به هم می

بخش به نام  114خورد. به عبارت دیگر، قرآن از 

که هر کدام در عین استقالل، مانند سوره تشکیل شده 

فصول گوناگون یک کتاب به ترتیب خاصی به دنبال 

اند و اعتقاد به وجود چنین نظمی یکدیگر قرار گرفته

میان آنها به فهمیدن مقاصد هر سوره در ارتباط با 

کند (بازرگان، هاي قبل و بعد کمک شایانی میسوره

ن است که هر ). جالل الدین سیوطی، بر آ1/6: 1372

سوره تفصیل یافته و شارح مطالبی است که به اجمال 

پیش از خود مذکور افتاده، به آن را یکی از  هدر سور

شناساند و چگونگی آن را در غالب اصول قرآنی می

-هاي کوتاه و بلند قرآن قابل مالحظه معرفی میسوره

  ). 61: 1406کند (سیوطی، 

 هبأ و سورن همراغی چگونگی ارتباط میان سور

 ه) سور1«کند: پیش از آن ( مرسالت) را چنین بیان می

نبأ شامل اثبات قدرت بر برانگیختن مردگان است که 

  تکذیب  پیشین یاد شده و کافران آن را هدر سور

قبلی  ه) چه در این سوره و چه در سور2کردند. می

سرزنش و کوبیدن تکذیب کنندگان وجود دارد؛ در 

 »لَم نَخْلُقکُّم من ماء مهِینٍأَ«آنجا گفته شد: 

أَلَم نَجعلِ «شود: و اینجا گفته می )20مرسالت/(

) در هر دو سوره توصیف 3. )6نبأ/( »الْأَرض مهادا

ي هاي پرهیزکاران و عذابهابهشت و جهنّم و نعمت

) در این سوره تفصیل آنچه در 4منکران وجود دارد. 

ل گفته شده آمده است؛ در آنجا الفصپیشین از یوم هسور

وما أَدراك ما . لیومِ الْفَصلِ .لأَي یومٍ أُجلَت«گوید: می

گوید: ، و اینجا می)12 - 14(مرسالت/ »یوم الْفَصلِ

» به آخر سوره تا )17نبأ/( »إِنَّ یوم الْفَصلِ کَانَ میقَاتًا«

  ).30/3(مراغی، بی تا: 

هاي انفال و توبه تناسب سوره هرباررشید رضا، د

پیش از  هتناسب میان این دو سوره و سور«نویسد: می

ها باهم آشکارتر است؛ گویی آن، از تناسب سایر سوره

الهی و نظام  يهاسنّتتوبه در اصول دین و  هسور

انفال است. بیشترین  هتشریع و قانون گذاري، متمم سور

احکام جنگ و مسائل  ههاي این دو سوره دربارقانون
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مربوط به آن، مانند آمادگی رزمی و عوامل پیروزي در 

نخست، آغاز به  هجنگ است... پس هر آنچه در سور

دوم پایان یافته ... آنچه گفتیم  هطرح شده است در سور

اند این دو سوره یکی مؤید نظر کسانی است که گفته

ن ها از نظر طوالنی بوداست، همچنان که ترتیب سوره

: 1414(رشید رضا، » کندنیز این مسأله را تأیید می

10/148- 147.(  

فخر رازي، و به پیروي از او سیوطی و زرکشی، 

ماعون برقرار  هکوثر وسور هارتباط نزدیکی میان سور

 همقابل سور هکوثر مانند نقط هدانند از نظر آنان سورمی

قبلی  هپیش از خود، ماعون است. زیرا خداوند در سور

نافقان را به چهار صفت یاد کرد: بخل، ترك نماز، م

خود نمایی در نماز و جلوگیري از زکات، و در این 

را، در » إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ« هسوره در مقابل بخل آی

را که امر به مداومت بر » فَصلِّ« همقابل ترك نماز کلم

و در  را» لرَبک« هنماز است، در مقابل خودنمایی کلم

را که منظور از » وانْحرْ« همقابل جلوگیري از زکات کلم

هاي قربانی است مطرح فرموده آن صدقه دادن گوشت

؛ زرکشی، 32/307: 1420است (فخرالدین رازي، 

  ).169: 2000؛ 700: 1425؛ سیوطی، 1/134: 1990

انفال ي هااز نظر مؤلّفان تفسیر کاشف نیز، سوره

ها          ن عوامل سقوط امتو اعراف، هر دو به بیا

پردازد؛ با این تفاوت که اولی مربوط به امم پیشین و می

آزار شیرازي، دومی مربوط به امت اسالمی است (بی

  ).5/22: 1363عبدالکریم و محمد باقر حجتی، 

  پیشین هب) ارتباط بین آغاز یک سوره با پایان سور

ت سر هم قرار هایی که پشدر این دیدگاه، میان سوره

اند ارتباطی منطقی و مشهود برقرار است، گویی گرفته

اي طبیعی به آیات آیات ابتداي هر سوره به گونه

 هقبل گره خورده و مطالب آن از زاویى انتهایی سوره

). براین 1/6: 1372دیگر ادامه یافته است (بازرگان، 

پایانی  هاي با انتها و آیاساس اگر ابتدا و آغاز سوره

قبل در نظر گرفته شود و مورد بررسی قرار  هسور

تناسب و سازگاري خواهند بود  هگیرد، در اوج درج

  ).12 -1/13: 1386(نهاوندي، 

نخستین کسی که به این گونه از ارتباط میان 

ها پرداخت و در این زمینه تألیفی جداگانه فراهم سوره

بن آورد، احمد بن ابراهیم بن زبیر غرناطی، معروف به ا

البرهان فی مناسبۀ «، است؛ که کتاب ه)708زبیر (م 

: 1990را تدوین کرد (زرکشی،» ترتیب سورة القرآن

، پاورقی یوسف عبد الرحمان مرعشلی). آنگاه 1/130

محقّقان دیگري به این موضوع پرداختند و بر آن 

تناسق الدرر فی «مطالبی افزودند؛ سیوطی کتاب 

وع نگاشت. او در ، را در همین موض»تناسب السور

ها را تناسب میان کتاب االتقان یکی از انواع مناسبت

داند. از نظر قبل می هآغاز یک سوره و پایان سور

سیوطی در بعضی از موارد این ارتباط در لفظ نیز ظاهر 

فَجعلَهم «فیل:  هشود، هم چنان که میان آخر سورمی

لإِیلَاف «قریش  هبا آغاز سور )5فیل/( »کَعصف مأْکُولٍ

توان این ارتباط لفظی را ، می)1قریش/( »قُرَیشٍ

). سیوطی به نقل از 700: 1425مشاهده کرد (سیوطی، 

چون خداوند «گوید: مائده می هکواشی در تفسیر سور

نساء را با امر توحید و عدالت ورزي میان  هسور

مائده آن را با این  هبندگان به پایان برده، در آغاز سور

یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَوفُواْ «فرمان مورد تأکید قرار داد 

قُود(همان). )1مائده/( »بِالْع  

، در تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآنمؤلّف 

خود به این وجه از تناسب پرداخته است و براي نمونه، 

مائده  هخداوند سورمائده و انعام،  همعتقد است در سور

خاتمه  )120مائده/( »ء قَدیرٌ کُلِّ شَی  على«را به آیه 

انعام را هم با بیان خلقت آسمانها و زمین و  هسورو داد 

الْحمد للّه الَّذي خَلَقَ السماوات واألَرض وجعلَ (... 
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النُّورو اتآغاز کرد که دلیل قدرت  )1انعام/( )الظُّلُم

؛ هم چنین ن.ك؛ 8/5: 1360(طبرسی،   کامل اوست

  و...). 12/155و  12/4و  6/179و  5/5

با تأکید براین گونه از  البرهانزرکشی، در کتاب 

اي، موارد متعددي از آن را ذکر مناسبات بین سوره

در » الْحمد للَّه«کرده است؛ مثالٌ معتقد است، آمدن 

» سبأ« هآخر سور هفاطر، متناسب با آی هآغاز سور

حیلَ بینَهم وبینَ ما یشْتَهونَ کَما فُعلَ و«است که: 

: 1990(زرکشی،  )54سبأ/( »بِأَشْیاعهِم من قَبلُ

 هنویسد، آغاز شدن سور). یا در جاي دیگر می1/134

 هبا تسبیح خداوند، با سرآغاز سور» بنی اسرائیل«

که با حمد خداوند آغاز شده تناسب دارد، زیرا » کهف«

همه جاي قرآن مقدم بر حمد آمده است  تسبیح در

  ). 1/135(همان:

نصرحامد أبوزید نیز بر ارتباط میان آغاز یک 

پیشین تأکید دارد، و آن را بیشتر  هسوره با پایان سور

 هکند. وي دربارحاصل پیوند اسلوبی و لغوي معرّفی می

مائده و انعام معتقد است، بر اساس  همناسبت بین سور

مائده، خداوند در روز قیامت میان  هورآیات پایانی س

عیسی بن مریم و قومش که مدعی الوهیت اویند، 

کند. حال که مضمون افکند و داوري میجدایی می

مائده، جدایی و داوري  هعمومی بخش پایانی سور

که  –انعام را  هآن با ابتداي سور هاست، می توان رابط

از ي اتکیه بر آیه با –شود آغاز می» الْحمد للَّه«با 

وقُضی بینَهم بِالْحقِّ وقیلَ الْحمد «اي دیگر یافت: سوره

   .)75زمر/( »للَّه رب الْعالَمینَ

از نظر ابو زید، این رابطه که متن قرآنی میان 

برقرار ساخته است، » حمد«و » جدایی و داوري«

او هم  هاست.قانونی کلّی در تفسیر روابط میان سوره

ها هایی میان سورهچنین، عقیده دارد روابط و مناسبت

وجود دارد که به این اندازه نیازمند تأویل نیست، بلکه 

ها در میان صرفاً بر نوعی رابطه زبانی یا تکرار واژه

بعدي  هآیات انتهایی یک سوره و آیات ابتدایی سور

  ).282: 1380مبتنی است (أبوزید، 

  ها بر مبناي ترتیب نزولرهارتباط میان سو -1-2

هاي قرآنی را بر در این دیدگاه، چنانچه چینش سوره

اساس ترتیب نزول در نظر بگیریم، میان مضامین آنها 

ارتباط و تناسب وجود دارد. محقّقانی که به تعیین 

ها پرداخته و در تشخیص مکان آنها، ترتیب نزول سوره

به نوعی جزء اند، مضامین آنها را مد نظر قرار داده

روند؛ از جمله مؤلّف معتقدان به این نظریه به شمار می

، که وجوهی را براي ارتباط سور با تفسیر البصائر

یکدیگر بر حسب زمان نزول ذکر کرده است؛ براي 

این سوره تحقیقاً «گوید: حدید می هنمونه در مورد سور

(زلزال) نازل شده است. پس از این  99پس از سوره 

سوره الزلزال به خبر دادن خداوند به انسان در  که در

روز قیامت از آنچه در دنیا انجام داده است اشاره شد و 

که موجب تشویق به  –هاي قیامت بعضی از نشانه

 –کارهاي نیک و ترسیدن از انجام کارهاي بد است 

مورد اشاره قرار گرفت، سوره الحدید نازل گردید و 

مل شایسته فرا خوانده؛ مردم را به ایمان و ع ههم

ثروتمندان را به صرف مال در راه برتري سخن حقّ و 

هاي باطل برانگیخت و مؤمنان را به خرد کردن پایه

-قتال و استفاده از آهن (و سالح) ترغیب کرد تا دنباله

(جویباري، بی تا: » هاي اهل کفر و نفاق را قطع کنند

44/73.(  

چنین ، وجود المیزانبررسی مطاوي تفسیر 

کند. تأیید می» ره«دیدگاهی را در نزد علّامه طباطبایی

چینش کنونی  »ره«چنان که گفتیم علّامه طباطبایی

داند، و در مقابل ترتیب هاي قرآن را اجتهادي میسوره

شمارد. این حیانی آنها را همان ترتیب نزول بر می

تواند شاهدي بر اعتقاد ایشان، به وجود دیدگاه می
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ها بر مبناي ترتیب نزول تناسب بین سورهارتباط و 

باشد؛ زیرا توقیفی دانستن یک چینش، غالباً با اعتقاد 

به وجود حکمتی چون تناسب و ارتباط میان آنها 

   1 همراه و مالزم است.

در » ره«از سوي دیگر روش علّامه طباطبایی

هاي مکّی و مدنی، وجود دیدگاه مذکور تشخیص سوره

می کند. چنان که گفتیم کسانی که در را نزد وي تقویت 

هاي مکّی و مدنی مضمون آنها را مورد تعیین سوره

فوق محسوب   هدهند جزو طرفداران نظریتوجه قرار می

افرادي است که در  هشوند. مؤلّف المیزان نیز در زمرمی

هاي مکّی و مدنی و ترتیب آنها، مضامین و تعیین سوره

ار داده است. علّامه سیاق آیات را مورد نظر قر

در این باره معتقد است، تنها راه براي » ره«طباطبایی 

هاي قرآنی و مکّی بودن آنها تشخیص ترتیب سوره

تدبر در مضامین آنها و تطبیق آن با اوضاع و احوال 

پیش از هجرت و پس از هجرت است، این روش تا 

رود براي تشخیص ترتیب سور و اي که پیش میاندازه

قرآنی و مکّی یا مدنی بودن آنها سودمند است؛  آیات

هاي انسان و العادیات و چنان که مضامین سوره

دهد، هرچند مطففین به مدنی بودن آنها گواهی می

-هاي مکّی قرار میبرخی از روایات آنها را جزء سوره

) همچنین علّامه 128: 1385دهند (طباطبایی، 

ی، مجمالت معتقد است در آیات مکّ» ره«طباطبایی

مطرح شده است، که بعداً در آیات مدنی توضیح و 

)؛ به 4/158: 1392شوند (طباطبایی، تفصیل داده می

ویژه با توجه به اینکه، تفصیل و شرح مجمالت یک 

دیگر یکی از انواع مناسبت مضمونی  هسوره در سور

رود، و سیوطی آن هاي متوالی به شمار میمیان سوره

                                                 
این مطلب را می توان از اعتقاد علّامه به رعایت ترتیب نزول  - 1

به خوبی یافت (براي  علیه السالمها در مصحف حضرت علی سوره

  ).30: 1385؛ همو، 12/126: 1392نمونه ن.ك؛ طباطبایی، 

از اصول قرآنی مطرح کرده است را به عنوان یکی 

  ).65: 1406(سیوطی، 

در موارد متعدد از مبناي » ره«علّامه طباطبایی

ها، فوق (وجود ارتباط و مناسبت میان مضمون سوره

برحسب ترتیب نزول) براي تشخیص سور مکّی و 

مدنی استفاده کرده است که در ادامه به چند نمونه از 

  کنیم:آنها اشاره می

ذیل » ره«، علّامه طباطباییالمیزان در تفسیر

قُلْ «اعراف با توجه به آیاتی نظیر هسور 1 -9آیات 

طسی بِالْقبرَ ره، آی)29اعراف/( »أَم » یبر رَّما حقُلْ إِنَّم

 هو آی )33اعراف/( »الْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ

تی أَخْرَج لعباده والْطَّیبات منَ قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللّه الَّ«

که متضمن مجمالتی از واجبات و  )32اعراف/( »الرِّزقِ

 هاعراف را قبل از نزول سور همحرّمات است نزول سور

قُل الَّ أَجِد فی ما « هانعام آی هداند؛ زیرا در سورانعام می

مٍ یلَى طَاعا عرَّمحم إِلَی یحأُوهم145انعام/( ...»طْع( 

وجود دارد دالّ بر آن که حکم به اباحه ماسواي آنچه 

 هاز محرّمات استثناء شده، قبالً نازل شده بود و آی

کند. از نظر علّامه مزبور به آیات این سوره اشاره می

از ظهور این آیه هم که صرف نظر کنیم » ره«طباطبایی

تر از شده اجمالی احکام و شرایعی که در این سوره ذکر

قُلْ تَعالَواْ « هانعام در آی هآن احکامی است که در سور

کُملَیع کُمبر رَّما حو آیات بعد از  )151انعام/( »أَتْلُ م

آن ذکر گردیده است. و این خود دلیل روشنی است بر 

انعام نازل شده است  هاعراف قبل از سور هاین که سور

  ).8/7: 1392(طباطبائی،

 هدر ابتداي تفسیر سور» ره«علّامه طباطبایی

 »وأَنذر عشیرَتَک الْأَقْرَبِینَ« هشعراء، بر اساس آی

صلی که مشتمل بر مأموریت پیامبر اکرم  )214شعراء/(

در آغاز بعثت است، معتقد است این  اهللا علیه و آله

هاي نخستین مکّی است که در اوایل سوره از سوره
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 هاست. ایشان در ادامه با توجه به آی بعثت نازل شده

 هدر سور )94حجر/( »فَاصدع بِما تُؤْمرُ« همذکور و آی

مضمون آن دو با یکدیگر احتمال داده  هحجر و مقایس

حجر نازل شده است  هتر از سوراست که این سوره قبل

  ).15/250(همان: 

اعراف، با توجه  هسور 148 هاو همچنین ذیل آی

اسرائیل در این پرستی بنیداستان گوساله کهبه این

طه به صورت تفصیلی ذکر  هسوره به اختصار و در سور

اعراف  هطه را قبل از سور هشده است، نزول سور

  ).8/248قلمداد کرده است (همان: 

همچنین در تفسیر آیات » ره« علّامه طباطبایی

غافر، تکرار معانی و مضامین این  هاز سور 61 -68

اي بر احتمال راجح تقدم زمر را قرینه هسور آیات در

غافر بر شمرده است (همان:  هزمر بر سور هنزول سور

17/347(.  

در  توان نتیجه گرفت، علّامه طباطباییبنابراین می

ها به قرائن و شواهد متعدد، از تعیین ترتیب نزول سوره

جمله تشابه مضمونی و نسبت اجمال و تفصیل میان 

آنها، توجه داشته است؛ چنان که اتّخاذ چنین رویکردي 

در تشخیص سور مکّی و مدنی، حاکی از اعتقاد ایشان 

ها به وجود مناسبات و ارتباط مضمونی میان سوره

  برحسب ترتیب نزول آنهاست.

ها، فارغ از ترتیب خاص میان سورهارتباط   -1-3

  آنها

ها ذکر شده، هایی که براي سورهدر این دیدگاه، مناسبت

هاي هم جوار یا ترتیب خاص  اختصاص به سوره

توان از آنها هاي دور نیز میندارد، بلکه میان سوره

هایی که میان ها و شباهتسراغ گرفت؛ یعنی، ارتباط

  اند، گاه در سطح  دهها ادعا شاي از سورهپاره

هاي دور از هم بیشتر قابل رؤیتند. بنابر این از سوره

ها در برآوردن هدف عمومی قرآن آنجا که تمامی سوره

با هم مشترکند، در لوازم رسیدن به این غرض، 

اگر ثابت  –هایی هایی دارند. چنین همگونیهمگونی

اص توانند اختصهاي متوالی نمیقطعاً به سوره –شوند 

  ).139: 1374زاده، داشته باشند (ر.ك؛ فقهی

در این دیدگاه اختصاص ارتباطات ادعایی میان 

هاي همجوار ها بر مبناي ترتیب کنونی به سورهسوره

   همردود شمرده شده و مؤکّداً بر آن است که هم

ها، فارغ از لحاظ ترتیبی خاص میان آنها با هم سوره

تن آنها در هر موقعیتی، اند و با قرار گرفدر ارتباط

هاي  ادعا شده در سایر موارد، براي وجوهی از تناسب

  آنها نیز قابل پیگیري است.

هاي هایی خاص از سورهارتباط ناظر به مجموعه -2

  قرآن

مراد از این وجه تناسب، اعتقاد به نوعی تقسیم بندي 

هاي قرآن است که بر اساس آن نه تنها در میان سوره

هاي مجاور یا کلّ قرآن نوعی پیوند رهمیان سو

هایی از سور مضمونی برقرار است، بلکه میان دسته

هماهنگی و همسویی وجود دارد.  قرآنی نیز نوعی

  ).66: 1380ایازي،  ـ:ک(ر

ها، دسته بندي در اعتقاد به این گونه از تناسب

گیرد: اول، ظاهر ها بر دو اساس صورت میسوره

ها، به روش حتوایی سورهجمالت و خصوصیات م

ها بر اساس احادیث و اجتهادي. دوم، دسته بندي سوره

  روایات مأثور.

حاصل از  هارتباط و پیوستگی میان مجموع -1 -2

  رأي و اجتهاد

محقّقانی که به بیان این نوع از مناسبات  هاز جمل

: 1412توان به عبد اهللا دراز (دراز، اند، میپرداخته

لعلی بازرگان اشاره کرد. از دیدگاه ا)، و عبد154

و  توان فصول این کتابهاي قرآن را میبازرگان، سوره

  مجاور را مجلّد  همجموع چند سوردر ادامه آن نیز 
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ها با اي از آن تلقّی کرد. برخی از این مجموعههجداگان

اي که اند؛ مثل هفت سورهحروف مقطّعه قابل تشخیص

اند (مؤمن، فصلت، شدهحم افتتاح  هبا حروف مقطّع

اي که شوري، دخان، جاثیه و احقاف)، یا شش سوره

اند (یونس، هود، یوسف، با حروف مقطّعه الر آغاز شده

هاي دیگري با رعد، ابراهیم و حجر). همین طور سوره

حروف مقطّعه طس و الم و جز اینها در صدر آنها. 

توان از طریق ها را میبرخی دیگر از این مجموعه

وابط متقابل و روشنی که با یکدیگر دارند، شناخت؛ ر

عمران که هر دو با حروف هاي بقره و آلمانند سوره

اند: اولی به تاریخ بنی اسرائیل در الم آغاز شده همقطّع

(یهودیان) اشاره دارد،  السالمعلیهدوره حضرت موسی 

عمران که منشأ اصلی این و دومی نصرانیت را از آل

هاي مکملی کند. همچنین سورهاند معرفی میقوم بوده

همچون جمعه و منافقین (که در رکعات نماز جمعه 

خوانده می شوند)... فیل و قریش(تاریخ قریش در 

مکّه) ناس و معوذتین که پیوند محدودي را حداقّل 

ها دهند... سیاق عمومی سورهمیان دو سوره نشان می

مر باشد، از جمله سه تواند رهگشایی براي این انیز می

، فتح، صلی اهللا علیه و آلهمحمد  ه(سور 49تا  47 هسور

حجرات) که از نظر مضمون و محتوا بسیار به یکدیگر 

کنند و مخاطب شبیه بوده، سیاق واحدي را تعقیب می

  صلی اهللا علیه و آلهآنها شخص رسول اکرم  هاصلی هم

ي تشکیل ). با این همه، برا1/7: 1372است (بازرگان، 

توان مبناي حدیثی نیز ها میبرخی از این مجموعه

هاي بقره و آل عمران که در حدیث از یافت؛ نظیر سوره

، 5/249: 1401(ابن حنبل، » الزهراوان«آن به عنوان 

؛ طبرسی،  846: 1401؛ دارمی، 257، 255، 251

) یاد شده 1/18: 1404؛ سیوطی، 1/158: 1377

که در احادیث با همین  هاي حوامیماست. یا سوره

: 1408عنوان از آنها یاد شده است (ابوالفتوح رازي، 

: 1404؛ سیوطی، 21/225: 1360؛ طبرسی، 1 - 17/2

5/344.(  

هاي حاصل ارتباط و پیوستگی میان مجموعه -2 -2

  از مفاد روایات

در برابر کسانی که از رأي و اجتهاد، براي تعیین 

برند، برخی دیگر، هاي سور قرآنی، بهره میمجموعه

ها براي احادیث و روایات را مالك تعیین این مجموعه

  اند.بررسی ارتباط میان آنها اتّخاذ کرده

ترین نوع از این تقسیم بندي، برگرفته از مهم

در  صلی اهللا علیه و آلهروایتی است که پیامبر اکرم 

اند: ضمن آن قرآن را در چهار مجموعه خالصه کرده

التوراة، السبع الطول و أعطیت مکان  أعطیت مکان«

الزّبور، المئین و أعطیت مکان االنجیل، المثانی و فضّلت 

 -1/35: 1412(براي نمونه ن.ك: طبري، » بالمفصل

؛ 1/20؛ طوسی، بی تا: 2/601: 1365؛ کلینی، 34

؛ 6/101: 1404؛ سیوطی، 1/473: 1415نیشابوري، 

  ).5/26: 1415عروسی حویزي، 

ها ین وجه از ارتباط و تناسب سورهطرفداران ا

 صلی اهللا علیه و آلهمعتقدند، از آن جهت که پیامبر 

هاي قرآنی به وجود بندي در بین سورهتقسیم نوعی

آورده است، ناگزیر نوعی ارتباط و مناسبت میان هر 

ها وجود دارد و نظم خاصی در هر کدام از این دسته

نمونه سعید  براي چهار مجموعه قابل مالحظه است.

یث فوق، با تأکید بر حد االساس فی التفسیرحوي، در 

هاي داند، دیدگاه خود را بر حصهمیکه آن را حسن 

قرآن: طوال، مئین، مثانی و مفصل پایه  هچهارگان

کند و بنابر شواهدي که در آغاز تفسیر هر گذاري می

کلّی هر یک از این اقسام و  کند، چارچوبقسم یاد می

  کند:سیمات آن را به شکل زیر مشخص میتق

برائت  هبقره تا پایان سور هسبع طوال، شامل سور -1

  دهد.می شکلکه با هم یک مجموعه را 
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هایی که بیشتر آنها حدود صد مئین، شامل سوره -2

قصص  هیونس شروع و به سور هآیه دارند و از سور

 فرعی است. هو مرکّب از سه مجموع شودختم می

هایی که آیات آنها از صد کمتر انی، شامل سورهمث  -3

ق  هعنکبوت شروع و تا سور هاست. این قسم، از سور

 یابد و مشتمل بر پنج مجموعه فرعی است.امتداد می

هایی است که تر و شامل سورهمفصل، که کوتاه -4

جدائی افتاده » بسم اهللا الرحمن الرحیم«میان آنها با 

ذاریات تا انتهاي قرآن ادامه  هاست. این قسم، از سور

مجموعه فرعی قرار دارد (حوي،  15یابد و در آن می

1412 :1/30 ،11/6777 ،6771.( 

ارتباط و تناسب هر گروه و  هسعید حوي دربار

اسرار  ههمیشه دربار«نویسد: ها میمجموع سوره

اندیشیدم، و در قلبم ها میها و سورهپیوستگی بین آیه

بقره با دیگر  هابی شده بود تا ربط سوراز کوچکی فتح ب

هاي طوالنی (طوال) را بیابم و چنین دریابم که سوره

منظم و پیوسته از تقسیم  هاین هفت سوره یک مجموع

 ه). او درهم1/21(همان: » هاي قرآن هستند...بندي

ها طرحی مشابه دارد و به هاي پیش گفته از سورهدسته

  گروه از آنها و  دنبال اثبات پیوستگی میان هر

  هاي وابسته است. مجموعه

توان از جمله را می» ره«علّامه طباطبایی

محقّقانی دانست که با مبناي روایی، قائل به وجود 

هاي قرآنی است. او اي از سورهپیوستگی میان مجموعه

هایی که با حروف مقطّعه معتقد است مضمون سوره

هایی سوره شود به یکدیگر شبیه است و درآغاز  می

آنها از یک نوع است، شباهت بیشتر  هکه حروف مقطّع

: 1392تر است (طباطبائی، و اغراض به هم نزدیک

به این ترتیب » ره«). علّامه طباطبایی8 - 18/9

هاي داراي حروف تهجی را خاطر پیوستگی میان سوره

توان بندي را میکند. زیربناي روایی این دستهنشان می

عددي مشاهده کرد؛ براي نمونه از امام در روایات مت

لکلّ کتاب صفوة و صفوة «نقل است:  السالمعلیهعلی 

؛ 1/80: 1420(بغوي، » هذا الکتاب حروف التّهجی

). و روایاتی که از سور داراي 1/55: 1360طبرسی، 

  .1حروف تهجی با یک عنوان خاص یاد شده است

در این نوع از مناسبات، دیدگاه علّامه 

با سایر محقّقان یک تفاوت بنیادي دارد؛ » ره«اطباییطب

ها غالباً مبتنی ها در سایر دیدگاهزیرا تقسیم بندي سوره

بر رعایت ترتیب مصحف کنونی است. به عبارت دیگر، 

ها، ترتیب فعلی ها در تحدید مجموعهدر آن دیدگاه

اي که علّامه ها حفظ شده است. اما مجموعهسوره

  است، فارغ از ترتیب  تعیین کرده» ره«طباطبایی

ها در مصحف کنونی است. براي نمونه، علّامه سوره

صاد  هاعراف با سور همعتقد است سور» ره«طباطبایی

: 1392داراي مضامین مشترك هستند (طباطبائی، 

اعراف در ترتیب مصحف  ه)؛ و حال آن که سور18/9

سی و هشتم  هصاد سور ههشتم و سور هکنونی سور

توان از تفسیر هاي دیگري را نیز میمجموعه است.

» ره«استنباط کرد؛ براي نمونه، علّامه طباطبایی المیزان

هاي تغابن و حدید را که در ترتیب سیاق مضمون سوره

مصحف موجود، هفت شماره از یکدیگر فاصله دارند، 

کند و از این رو، در حقیقت آنها بسیار مشابه قلمداد می

شمارد (همان: تناسب با یکدیگر بر میرا در ارتباط و 

                                                 
در احتجاج با فردي  سالمعلیه البراي نمونه؛ سخن امام علی  - 1

فرماید: می صلی اهللا علیه و آلهیهودي درباره فضیلت پیامبر اکرم 

...»  دمحطَى  صلی اهللا علیه و آلهَ مأَع نْهأَفْضَلُ م وا هم یطأُع

سورةَ الْبقَرَةِ و الْمائدةِ بِالْإِنْجِیلِ و  صلی اهللا علیه و آلهمحمداً 

اساةطَوربِالتَّو یماموالْح لِ وفَصالْم فصن طه و مجلسی، ...» ینَ و)

همان:  » (الْحوامیم دیباج الْقُرْآن« )؛ و روایات نبوي:10/33: 1404

 همان)؛ ( » لکُلِّ شَجرٍ ثَمرٌ و إِنَّ ثَمرَات الْقُرْآنِ ذَوات حم«)؛ 89/302

قَالَ الْحوامیم ریاحینُ : «السالمیهعل و نیز روایت امام صادق

  ).89/302(همان: » الْقُرْآن
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هاي حدید و تغابن ). با توجه به این که سوره19/394

جزو مسبحات هستند و با نظر به اینکه این نامگذاري 

توان آن را یک مجموعه به شمار می 1ریشه روایی دارد

  آورد.   

ها نیز یکی حمد و دیگر سوره هارتباط میان سور

هاست که در اي از سورهمجموعه از موارد ارتباط میان

اي داشته و به دیدگاه برخی از محقّقان جایگاه ویژه

اند. با توجه به روایات گوناگون بررسی آن پرداخته

مبنی بر فاتحۀ الکتاب، فاتحۀ القرآن و أم الکتاب بودن 

  )، 141 -142: 1425سیوطی،  ـ:کمد (نح هسور

مبناي روایی  بر توان گفت این گونه از مناسباتمی

ها، شکل گرفته و از این جهت طرفداران تناسب سوره

حمد را  هها، سوردر بررسی انواع مناسبات بین سوره

آنان این  هدهند؛ چنان که هممدخل کار خود قرار می

نخستین، بلکه جامع مضامین  هسوره را نه صرفاً سور

) و 809 -810مندرج در قرآن محسوب کرده (همان:

آورند (ابوزید، ی متن قرآن به شمار میاصل هدیباچ

)، و از آن به مثابه براعت استهالل براي 276: 1380

 -1/111: 1990کنند (زرکشی، قرآن یاد می ههم

: 1382؛ ابن معصوم، 37: 2000؛ سیوطی، 110

1/55.(  

برخی دیگر از محقّقان غیر از این روابط عام، 

ها ورهحمد و سایر س هارتباطات خاصی نیز بین سور

اند. گروهی از این دسته از محقّقان تصور و تصویر کرده

ذَلک الْکتَاب الَ «بقره با  همبارک همعتقدند شروع سور

                                                 
 و المسبحات، یقرء حتّى یرقد ال آله، و علیه اللّه صلّى کان   - 1

 ما و: قالوا. آیۀ ألف من أفضل هی آیۀ السور هذه فی: یقول

 و الجمعۀ، و الصف، و الحشر، و الحدید سورة: المسبحات؟ قال

منْ قَرَأَ »: ع«)؛ از امام صادق 1/309: 1378طباطبائی، التغابن (

 اتإِنْ م و مالْقَائ رِكدتَّى یح تمی لَم نَاملَ أَنْ یا قَبکُلَّه اتحبسالْم

 النَّبِی دمحارِ می جِو2/621: 1365(کلینی، » ص«کَانَ ف.(  

یهف بیهبه آی )2بقره/( »ر »یمستَقرَاطَ المنَا الصاهد« 

حمد اشاره دارد؛ چنان که وقتی  هدر سور )6حمد/(

خداوند درخواست بندگان هدایت به راه راست را از 

اند، به ایشان خطاب شده: آن راه در همین کتاب کرده

: 1425؛ سیوطی، 1/134: 1990است (زرکشی، 

700.(  

نصر حامد ابوزید با استناد به این سخنان زرکشی 

فاتحه ذکر شده که  هبیان معتقد است احکامی در سور

آل  هآن احکام و سور» دالیل«بقره حاوي  هسور

آنهاست و از  هدربار» پاسخ شبهات«عمران متضمن 

اول دشمنان یهودي و سپس  هآنجا که شبهات را د وهل

بقره  هپراکندند، طبیعی است که سوردشمنان مسیحی می

اسالم با  هآل عمران مقدم باشد زیرا رابط هبر سور

یهودیت به سبب مجاورت مکانی یهودیان بیشتر و 

و از جهت  اسالم با مسیحیان بوده هپیشتر از رابط

تاریخی نیز، تورات مقدم بر انجیل نازل شده است 

  ).280: 1380(نصر ابوزید، 

از سوره حمد با سه گروه از  7و  6مفاد آیات 

صاحبان ادیان اسالم، یهود و مسیحیت در ارتباط است 

: 1414؛ شوکانی، 76 - 1/78  :1413، شیبانى(ن.ك؛ 

؛ حجازي، 1/19: 1413؛ سمرقندي، 27 - 1/30

 ه). این نکته در دعوي مناسبت میان سور1/10: 1413

فوق تلقّی شده  هحمد و بقره نیز اساس و بنیاد فرضی

اي نیز پا را از عده ).42: 1383است (پورحسن، 

 هاند، میان سورارتباط مذکور فراتر نهاده و مدعی شده

ناس، که از نظر ترتیب کنونی اولین و  هحمد و سور

هستند، ارتباط و پیوستگی وجود قرآن  هآخرین سور

: 1372؛ بازرگان، 15 -1/16: 1413دارد (بقاعی، 

4/332 .(  

 هناس و سور هشدت اتّصال سور هبقاعی دربار

با شروع در قرائت » تعوذ«چنان که «گوید: حمد می
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 هنیز با سور» معوذتین« همتناسب است، دو سور

» حمد«اتباط دارد؛ یعنی این که آنها قبل از » حمد«

تالوت شود. به این سبب » حمد«قرائت شده و سپس 

» روشن«حمد  هبا سور» معوذتین«است که تناسب 

  ).16/1: 1413گردد (بقاعی، می

دهد، مناسبات دقّت نظر در آراء مذکور نشان می

اند؛ اول، توقیفی مطروحه بر دو پیش فرض استوار شده

حمد  هها و مفتاح بودن سوربودن ترتیب کنونی سوره

در چینش کنونی. دوم، قول به وجود ارتباط مفاد آیات 

هاي دین اسالم، یهود و حمد با آئین هاز سور 7و  6

بقره  همسیحیت و توجه دادن به این مطلب که سور

 هآل عمران دربار هیهودیان، و سور هغالباً دربار

: 1425سیوطی،  ـ:مسیحیان سخن گفته است (رک

  ). 68 -69: 1406؛ 701 -702

در خصوص پیش فرض اول باید دقّت داشته 

، ترتیب »ره«باشیم که محقّقانی مانند علّامه طباطبایی

هاي قرآن را اساساً بنا به اجتهاد صحابه کنونی سوره

حمد  هدانند؛ افزون بر آن که در ترتیب نزول نیز سورمی

صلی اهللا نازله بر پیامبر اکرم  هرا به عنوان نخستین سور

  ).2/21: 1392قبول ندارد (طباطبائی،  و آلهعلیه 

پیش فرض دوم نیز باید گفت علی رغم  هدربار

 ـ:آن که عموم مفسران با ذکر روایات متعدد (رک

)، این دو آیه را به مغضوب 1/16: 1404سیوطی، 

اند، اما بودن یهودیان و گمراه بودن ترسایان معنا کرده

» مغضوب علیهم«برخی به اختالف مفسران در معناي 

اي )، وعده1/149: 1379اشاره (قرطبی، » الضّالّین«و 

نیز با رد چنین تخصیصی، مفهومی عام و تفسیري 

 الکاشفاند؛ چنان که صاحب تفسیر گسترده ارائه داده

معتقد است، علی رغم روایات مذکور، لفظ آیه عام 

است و تخصیص و استثنائی در آن وجود ندارد، پس 

نبران شامل نعمۀ و رحمۀ الهی و تمام عصیان تمام فرما

  کنندگان گمراه و مغضوب درگاه خداوند به شمار 

  ).1/35: 1424روند ( مغنیه، می

گوید: می عبد القاهر جرجانى در بیان این آیات

این دو صفت (غضب شدگان و گمراهان)  مقصود از

معناى خود آنها است بدون آنکه اشاره به مردمى معین 

خدا پناه میبرم از اینکه ه مثلًا اگر شما گفتید: بباشد 

 حال من حال غضب شدگان باشد منظور شما از غضب

ن و معلوم نیست و همچنین وقتى از شدگان دسته معی

خواهید که پروردگارا مرا از کسانى قرار ده که  خدا مى

اى مسلماً شما مردم خاصى را در  بر آنان نعمت داده

  ).1/51: 1360رسی، (طب گیرید نظر نمى

، تفسیري المیزاننیز در » ره«علّامه طباطبایی

دهد. او معتقد است، خاص از این دو آیه به دست می

راه به سوي خدا دوتاست، یکی دور و دیگري نزدیک؛ 

راه نزدیک راه مؤمنان و راه دور، راه غیر آنان است و 

راه  -انشقاق هسور 6 هبه حکم آی -هر دو راه 

 هاز سور 40ي سپس با توجه به آیات خداست. و

طه، بر اساس تقسیمی دیگر، یک  هاز سور 81اعراف و 

 به سوي پستی و راه دیگر را به سوي بلنديراه را 

و منْ یتَبدلِ «: هبر اساس آی« افزاید:داند و میمنتهی می

 ،)108بقره/( »الْکُفْرَ بِالْإِیمانِ، فَقَد ضَلَّ سواء السبِیلِ

سوى باال ه هستند که نه راهشان بنیز دسته سومى 

راه را گم کرده  سوى سقوط، بلکه اصالًه است، نه ب

سوى باال ه که راهشان ب انآن .اند دچار حیرت شده

دارند، و از ایمان است، کسانى هستند که به آیات خدا 

ه بعضى دیگر راهشان ب .کنند عبادت او استکبار نمى

مغضوب واقع هستند که ، کسانى استسوى پستى 

 اندگم کردهراه  اصالًکه ، و بعضى دیگر اندشده

   .اند»ینضالّ«

این سه طائفه ه مورد بحث باین شاید آیات بنابر

ل، او هطائف »الذین انعمت علیهم« ؛ یعنی،دناشاره کن
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م سو هطائف »ینضالّ«م، و دو  هطائف »مغضوب علیهم«

طریق ، قیمواضح است صراط مست ؛ چنان کهباشند

و صرفاً نیست،  »ینضالّ«، و طریق »مغضوب علیهم«

که از آیات خدا ان است ل، یعنى مؤمناو هطائف طریق

همچنین با » ره«علّامه طباطبایی ورزند. استکبار نمى

یکی دانستن مصادیق خارجی ضاللت، شرك و ظلم، 

صراط مستقیم را که راه غیر گمراهان است، صراطی 

داند (طباطبائی، و ضاللت می عاري از شرك و ظلم

حمد  هسور» ره«). علّامه طباطبایی28 -1392:1/30

)، 1/40داند (همان: را مشتمل بر تمام معارف قرآنی می

اما در هیچ جاي از تفسیر خود ذکري از تقسیم بندي 

  این سوره به میان نیاورده است. 7و  6ادیان در آیات 

برخی مفسران  افزون بر آن که، با توجه به دیدگاه

؛ 31 -2/62: 1385(براي نمونه ر.ك: جوادي آملی، 

)، تردیدي نیست که 43 -1/44: 1392طباطبائی، 

 هداستان یهود و بنی اسرائیل تنها جزئی کوچک از سور

بقره را به خود اختصاص داده و انحصار این سوره به 

بیان مسائل مربوط به یهودیت محقّقانه و صحیح نیست؛ 

آل عمران در توصیف فضیلت، مناقب و  هسورچنان که 

علی نبینا مکارم حضرت مریم، ذکریا و حضرت عیسی 

 هاست، و موضوع سخن در سور السالمو آله و علیه

بقره قوم بنی اسرائیل و مذمت آنان است و این تفاوت 

ساختاري موجب تفاوت اعتبار در موضوع و مفهوم 

ت تطبیقی گردد و دقّت فزونتري را در مطالعامی

این ارتباطات خاصی بنابر ها می طلبد.مناسبات سوره

ها، به خصوص چند حمد و سایر سوره هکه براي سور

رسد به نظر می گونهپنداراند، بعد از آن، ذکر کرده هسور

). و شاید از همین رو باشد 243: 1379(صبحی صالح، 

 اساساً» ره«که برخی از مفسران، مانند علّامه طباطبایی

  اند.در تفسیر خود به آن نپرداخته

  گیرينتیجه -3

در » ره«بر خالف تصور رایج، علّامه طباطبایی -1

هاي متعددي از تفسیر خود به موضوع ارتباط و بخش

توان ها پرداخته است و بر این اساس میتناسب سوره

به چگونگی اعتقاد یا عدم اعتقاد وي به انواع تناسب و 

  ها وقوف یافت. رهارتباط میان سو

بر اساس اجتهادي دانستن » ره«علّامه طباطبایی -2

ها در مصحف کنونی، براي ارتباط میان ترتیب سوره

ها بر مبناي ترتیب موجود و اشکال گوناگون آن سوره

هاي متوالی، ارتباط میان (مانند ارتباط میان سوره

قبل و همچنین ى ابتداي یک سوره با انتهاي سوره

ها) جایگاهی حمد با سایر سورهى خاص سوره ارتباط

قائل نیست و از این رو در تفسیر المیزان به آنها 

  نپرداخته است. 

معتقد است یگانه ترتیب » ره«علّامه طباطبایی -3

ها، ترتیب طبیعی آنها بر اساس وحیانی در تنظیم سوره

ها را بر اساس نزول نزول است و چنانچه بتوان سوره

  ، در بین آنها ارتباط و تناسب برقرار است. مرتّب کنیم

به وجود ارتباط و تناسب » ره«علّامه طباطبایی -4

هاي هم سیاق از نظر ادبی و مضمونی، معتقد سوره

هایی خاص است؛ چنان که وجود ارتباط میان مجموعه

پذیرد، با این ها بر مبناي روایات مأثوره را میاز سوره

ها، بر خالف سایر ز ارتباطتفاوت که در این قبیل ا

  ها را لحاظ نکرده است.محقّقان، چینش کنونی سوره

  منابع   

 مهدي فوالدوند. ه. ترجمقرآن مجید - 

روح المعـانی فـی تفسـیر    ق). 1415آلوسی، محمود.( - 

. تحقیق علی عبد الباري عطیـۀ. بیـروت:   القرآن العظیم

 دار الکتب العلمیۀ. چاپ اول.  
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  نا.استانبول: بی

انـوار  ق). 1382معصوم، علی صدرالدین بن احمد.(ابن - 
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معالم التنزیل فی ق). 1420بغوي، حسین بن مسعود. ( - 

. تحقیق عبد الرزاق المهدي. بیـروت: دار  تفسیر القرآن

  احیاء التراث العربی.

نظـم الـدرر فـی    ق). 1413بقاعی، ابراهیم بن عمـر. (  - 

. قاهره: دار الکتاب االسـالمی.  تناسب اآلیات و السور

  پ دوم.چا

بی آزار شیرازي، عبد الکریم و محمـد بـاقر حجتـی.     - 

. تهران: دفتر نشـر فرهنـگ   تفسیر کاشفش). 1363(

  اسالمی.

مناسـبت بـین سـور و    ش). 1383پورحسن، قاسـم. (  - 

سازمان اوقـاف و امـور    . فصلنامه پیام جاویدان.آیات

  .37 - 46. ص4. شمارهخیریه

. قـم:  متفسیر تسـنی ش). 1385جوادي آملی، عبداهللا. ( - 

  مرکز نشر اسراء.

  . تفسـیر البصـائر  تـا).  جویباري، یعسوب الـدین. (بـی   - 

  جا: المطبعۀ االسالمیۀ. چاپ اول.بی

. التفسـیر الواضـح  ق). 1413حجازي، محمد محمود. ( - 

 بیروت: دار الجیل الجدید. چاپ دهم.

. قـاهره:  االساس فی التفسـیر ق). 1412حوي، سعید. ( - 

  دار السالم.

ــر، مح  -  ــه گ ــد. (خام ــی  ش). 1386م ــاختار هندس   س

. تهـران: سـازمان تبلیغـات اسـالمی.     قرآن هايسوره

  شرکت چاپ و نشر بین الملل. چاپ دوم.

ــد -  ــندق). 1401اهللا. (دارمــــی، ابومحمدعبــ . المســ

الستّۀ. تحقیق محمود فؤاد عبـد البـاقی.   مجموعۀالکتب

  نا.استانبول: بی

  یت: دار القلم.. کوالنبأ العظیمق). 1412دراز، عبداهللا. ( - 

. بیـروت:  تفسیر المنـار ق). 1414رشید رضا، محمد. ( - 

  دار المعرفۀ.

مناهـل العرفـان   ق). 1409زرقانی، محمد عبد العظیم. ( - 

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.فی علوم القرآن

البرهـان فـی   م). 1990زرکشی، محمد بـن عبـد اهللا. (   - 

  . بیروت: دار المعرفه.علوم القرآن

. بحـر العلـوم  ق). 1413بـن محمـد. (  سمرقندي، نصر  - 

  بیروت: دار الکتب العلمیۀ.

ترتیـب  م). 2000الرحمـان. ( سیوطی، جالل الدین عبد - 

. تحقیق سید الجمیلی. بیـروت: دار مکتبـۀ   سور القرآن

  الهالل.

ــوم   ق). 1425. (___________ -  ــی عل ــان ف االتق
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  . بیروت: دار الکتاب العربی.القرآن

ــی   ق). 1404. (___________ -  ــور ف ــدر المنث ال

 . قم: کتابخانه آیۀ اهللا مرعشی نجفی.تفسیر المأثور

ــی   ق). 1406. (___________ -  ــدرر ف ــق ال تناس

. تحقیق عبد القادر احمد عطـا. بیـروت:   تناسب السور

 دار الکتب العلمیۀ.

. تهـران:  تفسیر نوینش). 1368شریعتی، محمد تقی. ( - 

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

. فـتح القــدیر ق). 1414علــی. ( شـوکانی، محمــد بـن   - 

  دمشق: دار ابن کثیر. چاپ اول.

نهـج البیـان عـن    ق). 1413. (محمد بن حسن، شیبانى - 

. تحقیق حسین درگـاهی. تهـران:   کشف معانى القرآن

  بنیاد دائرة المعارف اسالمی.

. مبـاحثی در علـوم قـرآن   ش). 1379صالح، صبحی. ( - 

 سان.  مترجم محمدعلی لسانی فشارکی. تهران: نشر اح

سنن النبى صلى ش). 1378طباطبائی، محمد حسین. ( - 

ـ اهللا علیـه و آلـه   محمـدهادي فقهـی. تهــران:    ه. ترجم

 کتابفروشی اسالمیۀ.

ــیر  ق). 1392. (___________ -  ــی تفس ــزان ف المی

  . بیروت: مؤسسۀ االعلمی المطبوعات.  القرآن

. قـم:  قرآن در اسالمش). 1385. (___________ - 

  مرکز نشر اسراء.

تفسـیر جوامـع   ش). 1377طبرسی، فضل بن حسن. ( - 

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.الجامع

ــی  ش). 1360. (___________ -  ــان ف ــع البی مجم

. تحقیق رضا سـتوده. تهـران: انتشـارات    تفسیر القرآن

  فراهانی.

جـامع البیـان فـی    ق). 1412طبري، محمد بن جریر. ( - 

 عرفه.. بیروت: دار المتفسیر القرآن

ــی  -  ــن حســن. (ب ــا). طوســی، محمــد ب ــان فــی ت التبی

  . بیروت: دار احیاء التراث العربی.تفسیرالقرآن

ق). 1415عروسی حویزي، عبـد علـی بـن جمعـه. (     - 

. تحقیق سید هاشم رسولی محلّـاتی.  تفسیر نور الثقلین

 قم: انتشارات اسماعیلیان. چاپ چهارم.  

تیـب  پژوهشی نو در ترش). 1387زاده، یعقوب. (علی - 

  . تهران: انتشارات دانش پرور.نزول قرآن کریم

مفـاتیح  ق). 1420فخر الدین رازي، محمد بن عمـر. (  - 

  . بیروت: دار احیاء التراث العربی.الغیب

پژوهشی در نظـم  ش). 1374فقهی زاده، عبد الهادي. ( - 

 . تهران: نشر جهاد دانشگاهی.  قرآن

نقد نظریه قائالن بـه  ش). 1385. (___________ - 

پژوهشـگاه   . دو فصلنامه اسالم پژوهی.هاتناسب سوره

.  علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهـاد دانشـگاهی  

 .1 - 16شماره سوم. ص

الجـامع الحکـام   ش). 1379قرطبی، محمد بن احمد. ( - 

  . تهران: انتشارات ناصر خسرو.القرآن

. تهـران:  الکـافی ش). 1365کلینی، محمد بن یعقوب. ( - 

  یۀ.دار الکتب االسالم

بحار االنوار الجامعـۀ  ق). 1404مجلسی، محمد باقر. ( - 

  . بیروت: مؤسسۀ الوفاء.  لدرر االخبار االئمۀ

. تفسـیر المراغـی  مراغی، محمـد مصـطفی. (بـی تـا).      - 

  بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ــطفی. (  -  ــلم، مص ــیر  ق). 1410مس ــی تفس ــث ف مباح

  . دمشق: دار القلم. چاپ اول.الموضوعی
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التمهیـد فـی علـوم    ق). 1416هادي. ( معرفت، محمد - 

  . قم. مؤسسۀ النشر االسالمی. چاپ دوم.القرآن

. التفســیر الکاشــفق). 1424مغنیــه، محمــد جــواد. ( - 

  تهران: دار الکتب االسالمیه. چاپ اول.

نفحـات  ش). 1386نهاوندي، محمد بن عبد الـرحیم. (  - 

  . قم: مؤسسۀ البعثۀ.الرّحمن فی تفسیر القرآن

ایجـاز  ق). 1415محمود بن ابـو الحسـن. (  نیشابوري،  - 

. تحقیـق حنیـف بـن حسـن     البیان عن معانی القـرآن 

  القاسمی. بیروت: دار الغرب االسالمی. چاپ اول.

ــاس. ( -  ــامی، عب ــرآنش). 1375هم ــاي ق ــره زیب . چه

 اصفهان: بصائر.

 
 

  




