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  چکیده: 

ي تفسیري بستگی به نوع نگاه مفسر به قرآن دارد، مفسر هاانتخاب انواع روش

ا ابزارهاي آن، مدلول و معناي آیه را بدر نگرش ساختاري و مجموعی به قر

اما در نگرش  ،کندمیتر با توجه به سیاق آیه واکاوي گوناگون و از همه مهم

توان میو تفکیکی، عنصر سیاق چندان اهمیتی ندارد، در این دیدگاه  ايتجزیه

آیات را تقطیع نمود و معناي استقاللی آن را مد نظر داشت. این تحقیق با باور 

 ،عناداري مستقل فرازهایی از آیات بدون توجه به سیاق و بافت معناییبه م

معناي استقاللی فرازهاي  توانمیمعتقد است با توجه به مبانی و قواعد تفسیري 

  آیات را همسو با معناي سیاقی آن در نظر گرفت.

  

 ،ايتفکیکی و تجزیه ،تفسیر ساختاري و مجموعی ،قرآن، تفسیر: ها کلیدواژه

  .سیاق ،استقالل معنایی ،آیات تقطیع

                                                 
 (نویسنده مسؤول) فردوسی مشهد دانشیار دانشگاه spirouzfar@um.ac.ir.  

   دانشجوي دکتري پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی مشهدjamalirad@gmail.com.  

  100تا صفحه  86/ از صفحه 1392شماره دوم / بهار و تابستان /  فسیر و زبان قرآنپژوهشنامه تدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی 



  87/  سازگاري تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی: و همکار سهیال پیروزفر                                                         

 

 

  مقدمه:

ي تفسیري قرآن با گذر زمان، همگام با هاروش

ي مختلف انسان هاپیشرفت علوم بشري در زمینه

 شود.میتر  شناسی، تاریخ و غیره گستردهشناسی، زبان

ي خود را از نگاه روش تفسیر ترتیبی نیز سیر صعود

و  اي به صورت نگاه مجموعیتفکیکی و تجزیه

پژوهان و اي که قرآنده تا مرحلهساختاري تبدیل نمو

غالب مفسران معاصر قرآن را به صورت متنی منسجم، 

یابند که واژگان در میپیوسته و داراي بافتی هماهنگ 

  جمالت و جمالت در آیات و آیات در بندها و 

یی در هم تنیده شده است و براي فهم ظواهر هافقره

تنی و برون متنی مانند سیاق آیات به قرائن درون م

.. .مجموع آیات یک سوره، لغت، سبب و فضاي نزول و

  پی ببرند. هایازیده تا بتوانند به داللت آیه دست

محققّان و مفسرانی نظیر عبدالرحمن حسن حنبکه 

و ( دوم و سوم ،قاعده اول ،قواعد التدبر االمثل( میدانی

ي معرفت محمد هاد) مقدمه :م1991(حوي،  سعید حوي

و... در پی این نوع نگاه ساختاري که در محتواي 

که  اندبه این نتیجه رسیده اندسرتاسر هر سوره انجام داده

  ي خاصی را دنبال هاهر سوره هدف یا هدف«

کند که جامع میان آیات آن سوره است و امروزه به می

شود، همین مینام وحدت موضوعی در هر سوره خوانده 

است که وحدت سیاق سوره را  وحدت موضوعی

دهد و مسأله اعجاز در همین نکته است که میتشکیل 

کند، با آنکه  پراکندگی در نزول عدم تناسب را اقتضا می

تناسب و وحدت سیاق در هر سوره به خوبی مشهود 

  است و بر خالف مقتضاي طبع پراکندگی در نزول 

  )334: ش1388معرفت، » (.باشدمی

مکارم اهللا کسانی چون آیت  ايزیهاما در نگاه تج

  با وحدت غرض  شیرازي و محمد صادقی تهرانی

مخالفند و با عبارات مختلف و استناد به دالیل  هاسوره

متفاوت، هماهنگی و پیوستگی آیات یک سوره را به 

ي آیات در هاشکل مطلق نفی کرده و براي بندها و دسته

ادقی ص(سوره پیوستگی موضوعی قائل نیستند یک 

مکارم بیان اهللا آیت  .)229و1/151: ش1365تهرانی، 

این که بعضی از مفسرین اصرار دارند ارتباطی « :داردمی

میان تمام آیات یک سوره یا حتی دو سوره برقرار 

  یی تحت عنوان نظم آیات ترتیب هاسازند و بحث

.. این که بعضی از .، این اصرار هیچ موردي ندارداندداده

شوند از عدم ارتباط میتازه با قرآن آشنا افراد که 

کنند و مسأله به میقسمتی از آیات با یکدیگر تعجب 

آید به هیچ وجه میصورت عقده و مشکلی براي آنها در 

  )307و306: ش1374(مکارم شیرازي،  »صحیح نیست.

اي، مفسرتناسب و ارتباط آیات در دیدگاه تجزیه

ات در یک سوره را ي آیهابا یکدیگر و پیوستگی دسته

کند، و نسبت به سیاق آیات توجه چندانی میواکاوي ن

اي از آیاتی که مورد بررسی  و در هر آیه یا دسته ندارد

گیرد از سیاق قبل و بعد آن به عنوان یک قرینه میقرار 

شود و به طور مییا عنصر دخیل در فهم آیه استفاده ن

یات بیشتر توجه کلی مفسر به قراین برون متنی مانند روا

  دارد. 

رآن که به اعتقاد لکن با پذیرش دو نوع نزول ق

پژوهانی مانند عالمه طباطبایی مفسرین و قرآن

مکارم اهللا ، آیت )40/323: ش1374طباطبایی، (

 و )21/149: ش1374، شیرازي (مکارم شیرازي

) به صورت 45و  44: ش1366، دیگران (حجتی

اعجاز قرآن را هم از  تدریجی و دفعی صورت پذیرفته،

توان با دو دید مجموعی و پیوسته و نیز میجهت معنایی 

به صورت تجزیه اي و تفکیکی نگریست و جمالت و 

یی را از آیات قرآن تقطیع نموده و استقالل هاعبارت

معنایی آن را به صورت پیام جهانی و جاودانی در 

ی، گستره زمان بیان نمود، که مدلول این فرازهاي قرآن
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فرامکانی و فرازمانی هستند. به عـنوان نمـونه سعید 

اگر آیه در بناء لفظی قطع نظر از «دارد میحـوي بیان 

شود، میسیاق، بررسی شود معنی معینی از آن برداشت 

اما اگر نگاه ما به سوابق و لواحق آیه امتداد یابد معناي 

شود و اگر اشراف یافتی به میدیگري هم استنباط 

ود سوره و موضع آیه را در بناي کلی سوره مقص

کنی و مینگریستی، باز معناي دیگري از آن برداشت 

این دلیل عظمت قرآن و وسعت مدلوالت آن است. مانند 

ال «) عبارت 195بـقره/( الَ تُلْقُواْ بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِ

بـه تنهـایی نهی از قتل نفس است، واگر با ..» .تُـلقوا

أَنفقُواْ والَ تُلْقُواْ بِأَیدیکُم « :آیات قبل در نظرگرفته شود

آید که انفاق کنید و میاین معنا به ذهن  »إِلَى التَّهلُکَۀِ

 تر عدم انفاق سبب هالکت شماست و اگر به آیات قبل

نگاه کنیم، این آیه در مجموعه بزرگتري که بحث جهاد 

ترك جهاد که سبب  است قرار دارد، یعنی نهی نموده از

شود، میهالکت است و هر سه معنا که از آیه برداشت 

  )129: حمداوي، بی تا( »صحیح است.

توان در ائتالف دیدگاه علّامه مینظر سعید حوي را 

مکارم مشاهده نمود. چنانچه عالمه اهللا طباطبایی و آیه 

سوره حمد با توجه به  2را در آیه » عالمین«طباطبایی 

عالَم به « :کندمیت قبل و بعد آن چنین معنا سیاق آیا

ها باشد با مقام آیات که مقام معناي صنف، صنف انسان

رسد به مالک میشمردن اسماي حسناي خداست، تا 

است، چون مراد از یوم الدین روز  تر یوم الدین مناسب

قیامت است، چون دین به معناي جزاء است و جزاء در 

ان و جن است پس معلوم روز قیامت مخصوص به انس

انس و جن و  شود مراد از عالمین همین عوالممی

  )1/35: ق1414طباطبایی، ( »جماعت آنان است.

مکارم بدون توجه به سیاق آیات سوره، اهللا و آیه 

با نگرش تفکیکی معناي عالمین را در کل قرآن مد نظر 

اگر موارد استعمال عالمین را در « :داردمیدارد و بیان 

رآن در نظر بگیریم خواهیم دید که هر چند کلمه ق

ها آمده عالمین در بسیاري از آیات قرآن به معنی انسان

تري دارد و ی در پاره اي از موارد معنی وسیعاست ول

گیرد مانند میها و دیگر موجودات جهان را در بر انسان

 »رب الْعالَمینَفَللَّه الْحمد رب السماوات ورب الْأَرضِ «

  .)1/31: ش1374، مکارم شیرازي( )36/(جاثیه

ي تفسیر هااین قلم ضمن تأکید بر صحت روش

ترتیبی و موضوعی که همگی به کمک مبانی خاص خود 

در جستجوي مدلوالت قرآنی و فهم مراد خداوند 

با توجه به مبانی و قواعدي خاص به معناداري  ،هستند

ات بدون توجه به سیاق و بافت مستقل فرازهایی از آی

معنایی معتقد است. گرچه این موضوع با مخالفت جدي 

رسد چندان بدان توجه میمواجه نشده است اما به نظر 

ي آیات هانشده و به شرایط احراز استقالل معنایی فراز

  اشاره نشده است.

دالیل حجیت داللت آیات تقطیعی یا فرازهاي  -1

   مستقل قرآنی

گیري از آیات و ز با بهرهشود تا امیش تالش در این بخ

هایی از قرآن را روایات صحت تفسیر فرازها و بخش

  همچون تفسیر ترتیبی اثبات کنیم.

  دلیل قرآنی:  -1-1

قرآن در چند مرحله تحدي و هم آورد طلبی خود را 

مطرح کرده و در یک مرحله به فرازي از آیات تحدي 

حدیث در ). 34طور/(» دیث مثْلهفَلْیأْتُوا بِح«: نموده

الخبرُ  :والحدیثُ«لغت یعنی خبر، چه کوتاه باشد یا بلند 

 )2/207: م1971(مصطفوي،  »یأتی علی القلیل و الکثیر

ین جمله آن که تر بنابراین حدیث به کل قرآن و کوتاه

استقالل معنایی داشته و شرایط تقطیع را دارا باشد، 

  شود.میاطالق 

مخاطبین را تا  همه قرآن فراگیر است وتحدي 

معیار «شود، به تعبیر بنت الشاطی میآخرالزمان شامل 
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تحدي قرآن همان عجز فصحاي عرب در عصر بعثت 

است، ولی دلیل اعجاز آن براي همیشه است و عرب و 

باشد، عجز سخن سنجان عصر اول که میعجم را شامل 

است براي برهان قاطعی  - انداصل بالغت و فصاحت

: ش1382، (بنت شاطی» روشن شدن مسأله تحدي

66-65(  

در نتیجه بررسی آیات تحدي آشکار است که 

» حدیث«کوچکترین واحد قرآن که به آن تحدي شده 

است که به اعتبار معنی حداقلی آن یعنی جمله یا 

اي لت آن کامل باشد که در قالب آیهعبارتی که دال

و ) 1(حمد/ » الرحمن الرحیمبسم اهللا« :ظهور دارد مانند

شود: مانند میاي برش خورده و گزینش یا از میان آیه

 »وما آتَاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاکُم عنْه فَانتَهوا«

در تفسیر  مکارم شیرازي که غالباًاهللا آیه  )7/(حشر

نگرد میاي و تفکیکی به آیات خویش با رویکرد تجزیه

این جمله هر چند در ماجراي غنائم بنی « :نویسدمی

نضیر نازل شده ولی محتواي آن یک حکم عمومی در 

ي زندگی مسلمان است و سند هاو برنامه هاتمام زمینه

صلی اهللا علیه و روشنی براي حجت بودن سنت پیامبر 

، بر طبق این اصل همه مسلمانان موظّفند اوامر و آله

را با گوش جان  و آله صلی اهللا علیهنواهی پیامبر 

بشنوند و اطاعت کنند خواه در زمینه مسائل مربوط به 

حکومت اسالمی باشد یا مسائل اقتصادي و یا عبادي و 

غیر آن به خصوص این که در ذیل آیه کسانی را که 

مکارم ( .»مخالفت کنند به عذاب شدید تهدید کرده است

  )508ص  23: ش1374، شیرازي

ه رغم دیدگاه مجموعی و و علّامه طباطبایی ب

بکارگیري اصل سیاق در تفسیر آیات، درباره این جمله 

و این آیه با صرف نظر از سیاقی که دارد، «فرماید: می

صلی اهللا علیه و شامل تمامی اوامر و نواهی رسول خدا 

ء  شود و تنها منحصر به دادن و ندادن سهمی از فیمی آله

کند و نواهی که یمنیست، بلکه شامل همه اوامري که 

: ق1414طباطبایی، ». (فرماید، هستمیصادر 

19/353(  

  دلیل روایی: -1-2

از تعابیر برخی از روایات استقالل معنایی فرازهاي  

  جابر جعفی از امام باقر  :شودمیقرآنی استفاده 

اي پرسید و پاسخی گرفت. درباره تفسیر آیه السالمعلیه

کرد و پاسخ دیگري شنید بار دیگر همان سؤال را مطرح 

چرا روز قبل در قبال این  :جابر به امام عرض کرد

سؤال، جواب دیگري دریافت کردم ؟ امام به بطـون و 

... إنّ اآلیه « :ظهـور آیات اشـاره کردند و فرمودند

ء و اوسطها فی شی ء و آخرها فی یکون اولها فی شی

علی وجوه متصلٌ منصرف و کالمو ه شی ء«. 

) یعنی اول آیه درباره یک 1/11: ش1380،(عیاشی

مطلب، میان آیه درباره مطلبی دیگر و پایانش درباره 

موضوعی دیگر است.و آن کالم متصلی است که بر 

  شود. در عین اینکه میوجوه مختلفی منصرف 

ي گوناگون آیه درباره مطلبی مستقالً سخن هاقسمت

ولی در مجموع با  دهد،میگفته و فرازي از آیه را نشان 

  یکدیگر هماهنگ و پیوسته نیز هست.

  استفاده اهل بیت توان به میاز دیگر موارد 

استناد  از فرازهاي آیات در سخنان خویشالسالم علیهم

سفیان بن «کرد؛ به عنوان مثال در روایتی آمده است که 

 :درباره سخن خداوند السالمعلیهعیینه از امام صادق 

»کُملُوبیالً لمنُ عسأَح کُملک/ »أَیسؤال کرد، امام ) 2(م

مقصود پرکارتر نیست، بلکه مقصود  :فرمود السالمعلیه

درست کردارتر است و درستی همانا ترس از خدا و نیت 

پایداري بر عمل  :صادق و کار نیک است. سپس فرمود

از خود عمل است و عمل  تر تا خالص ماند، سخت

نخواهی هیچکس جز خداي  :خالص آن است که

را بر آن کار بستاید، همانا نیت همان عمل و عزّوجلّ ت
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 :است. سپس این قول خداي عزّوجلّ را تالوت فرمود

»هلَتلَى شَاکلُ عمعیعنی طبق نیت  )84/اسراء( »قُلْ کُلٌّ ی

   )3/26: کلینی، بی تا». (خود

در  السالمعلیهشود امام میچنانچه مالحظه 

شهاد سخن خویش به این فراز مستقل از آیه تمسک است

با آن که صدر آیه » قُل کلٌّ یعمل علی شاکلته«کند می

ولی روي  ،نعمت داده شده هادرباره کسانی است که به آن

بدي رسیده، نومید شده  هاگردانی کرده و در نتیجه به آن

از این  السالمعلیهافتند و امام صادق  و به یاد خدا می

ت آیه نسبت به نیت و روش هر فرد برداشت عامی قسم

  کند.می

جهت  السالمعلیهدر حدیثی دیگر امام صادق 

عمر «اثبات سخن خویش به فرازي از آیه استناد نمودند 

پرسید که  السالمعلیهمردي از امام صادق  :بن زاهر گوید

  به امام قائم به عنوان امیر مؤمنان سالم 

نام را خدا مخصوص امیرالمؤمنین نه آن  :کنند؟ فرمودمی

نموده پیش از او کسی بدان  السالمعلیهعلی بن ابیطالب 

نام، نامیده نشده و بعد از او هم جز کافر آن نام را بر 

قربانت پس چگونه بر او سالم  :خود نبندد. عرض کردم

السالم علیک یا بقیه اهللا سپس این  :گویندمی :کنند فرمود

 قیۀُ اللّه خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم مؤْمنینَب :دآیه را قرائت فرمو

  )2/27: کلینی، بی تا(»/ هود86

در تأیید حدیث مذکور و تفسیر شیرازي مکارم 

بارها گفته ایم آیات قرآن هر چند در « :فراز آیه گوید

  مورد خاصی نازل شده باشد مفاهیم جامعی دارد که 

و  تري کلیهامصداق تواند در اعصار و قرون بعد برمی

تر تطبیق شود. درست است که در آیه مورد بحث وسیع

اهللا سود و سرمایه و منظور از بقیۀ اندمخاطب قوم شعیب

حالل و یا پاداش الهی است، ولی هر موجود نافع که از 

طرف خداوند براي بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت 

م پیامبران الهی و تما. آیدمیگردد، بقیه اهللا به شمار 

و از آنجا که مهدي موعود  .اندپیشوایان بزرگ بقیه اهللا

آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر انقالبی پس از قیام 

است یکی از  صلی اهللا علیه و آلهپیامبر اسالم 

باشد و از همه به این میاهللا  ین مصادیق بقیۀتر روشن

نده بعد خصوص که تنها باقی ماه تر است بلقب شایسته

: ش1374، مکارم شیرازي».(از پیامبران و امامان است

9/204(   

  سیره عقالء: -1-3

قرآن ام الکتاب است و خطوط کلّی مسائل در آن بیان 

اي است که شده، قرآن قانون اساسی و پیمان نامه

براي بشر  هاو مکان هاخداوند متعال براي همه زمان

القرآنُ « :فرمود مالسالعلیهتشریع فرموده امام صادق 

عهد اهللاِ إلی خَلقه، فَقد ینبغی للمرء المسلم أن ینظُرَ فی 

فی کلّ یومٍ خمسین آیه هده و أن یقرأ منهکلینی، بی ( »ع

باشد. می) یعنی قرآن پیمان الهی با خلقش 4/412: تا

اش بنگرد نامهاست که فرد مسلمان به پیمانپس سزاوار 

  .»...و

جهانی بودن قرآن از یک طرف و جاودانگی و 

حجم محدود آن از طرف دیگر اقتضاء دارد احکام و 

معارف اعتقادي و اخالقی و دیگر موضوعات غالباً به 

صورت قواعد عام و کلّی مطرح شود، گاه در قالب الفاظ 

 ،و ادواتی که داللت بر عمومیت دارد، مانند جمیع، کُلّ

دا آمده و در حصر، شرط، استفهام، ادوات خطاب و ن

برخی آیات فرازهایی است که با لحنی عام و کلّی بیان 

 ،گردد گرچه داراي الفاظ و ادواتی که افاده عام داردمی

نباشد اما چون لحن تشریعی دارد و یا قاعده کلی و 

تواند در محدوده خاصی قرار میدارد، نمیاصلی را بیان 

داشت از تواند مانع برمیگیرد. در این صورت سیاق ن

ال فراز تقطیع شده به عنوان عام آیه باشد. زیرا از نظر عق

  اي تام و تمام، معناي مستقلی را افاده عنوان جمله

  نماید.میکند و حکم کاملی را به مخاطب القاء می
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فراز تقطیع شده اگر مباینت صریح با صدر و سیاق 

تواند حجت میکالم نداشته باشد، گرچه هماهنگ نباشد، 

اشد و عقال با چنین فرازي به عنوان جمله اي تام و ب

دانند. میکنند و آن را مفاد مستقلی میتمام برخورد 

  روش عرف عقال در شعر و نثر نیز چنین است.

در این زمینه به عنوان نمونه نظر دو مفسر معاصر 

 »هلْ جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ«را درباره آیه 

 نماییم.میبا دو دیدگاه متفاوت بررسی  )60(الرحمن/

  علّامه با نگرش مجموعی و سیاقی، ذیل آیه مذکور 

خواهد میاین استفهام انکاري است و «فرماید: می

احسانی که خدا با دادن دو بهشت به اولیاي خود کرده 

قرار داده  هاهاي گوناگون که در آن بهشتبود و نعمت

آن بود که  هات این احسانبود تعلیل کند و بفرماید عل

ایشان نیز اهل احسان بودند، یعنی با ترس از مقام 

پروردگارشان هر چه کردند احسان بود، البته از این آیه 

شود که احسان بنده بدون میشریفه این مقدار استفاده 

تالفی و جبران نیست، خداوند پاداش آن را احسانی 

  )185-19/186: ق1414طباطبایی، » (دهدمینظیر آن 

نویسد: مینیز با استناد به روایات شیرازي مکارم 

گرچه در روایات اسالمی یا تفسیر مفسران احسان در «

این آیه تنها به معنی توحید و معرفت یا به معنی اسالم 

هر کدام مصداق روشنی  هاتفسیر شده ولی پیداست که این

ده از این مفهوم گسترده است که هر گونه نیکی را در عقی

، مکارم شیرازي(».شودمیو گفتار و عمل شامل 

و سپس با استناد به حدیثی از  )170ص  23: ش1374

عمومیت و شمول کامل آیه را  السالمعلیهامام صادق 

  نماید. اثبات می

هل جزاء االحسان «شود آیه میچنان چه مالحظه 

  گرچه یک مفهوم کلّی دارد و » إلّا االحسان

اللی را از آن دریافت نمود و به حکم توان معناي استقمی

عقل پاسخ جواب نیک، نیکی است، لکن علّامه با توجه 

به دید مجموعی به سوره، فقط به سیاق توجه نموده و 

معناي سیاقی آیه را مد نظر گرفته و از معناي کلّی و 

مکارم شیرازي اهللا تفکیکی آن چشم پوشیده است و آیه 

ي استقاللی آیه را مورد نظر با استناد به احادیث، معنا

، گرچه اندقرار داده و معناي سیاقی آیه را نادیده گرفته

رسند ولی میاین دو دیدگاه با یکدیگر، مخالف به نظر 

به اعتبار دو نگرش مجموعی و تفکیکی به آیات قابل 

نماید اما شاهد میجمع هستند و هر دو تفسیر صحیح 

عنایی فرازهاي قرآنی، مثال ما در بحث حجیت استقالل م

  مکارم است. هللانظر آیه ا

  اجماع فقها در استناد به این نوع فرازها  -1-4

یکی دیگر از شواهد این نوع استفاده از فرازهاي تقطیع 

شده، روش و شیوه فقهاء در استناد به این نوع فرازها و 

توان میمسلّم انگاشتن استدالل بدان است و به طور کلی 

از این  اندا که به عنوان قاعده فقهی درآمدههمه آیاتی ر

ي واضح براي استناد به هادسته قرار داد. از نمونه

رِید اللّه بِکُم الْیسرَ ی«فرازهاي تقطیع شده، تمسک به آیه 

  ) 185/(بقره »والَ یرِید بِکُم الْعسرَ

اي به این نکته شده که خدا بر در آیه فوق اشاره«

خواهد به زحمت بیفتید، مسلماً میگیرد و نیمشما آسان 

ناظر به مسأله  )با توجه به سیاق آیه(این اشاره در اینجا 

روزه و فوائد آن و حکم مسافر و بیمار است ولی با 

توجه به کلّی بودن، از آن یک قاعده عمومی نسبت به 

شود و از مدارك قاعده میتمام احکام اسالمی استفاده 

اساس قوانین  :گویدمیت، این قاعده معروف الحرج اس

اسالم بر سختگیري نیست و اگر جایی حکمی تولید 

شود چنان که فقها میمشقت شدید کند، موقتاً برداشته 

هر گاه وضو گرفتن یا ایستادن به هنگام نماز  اندفرموده

و مانند اینها انسان را شدیداً به زحمت بیندازد، مبدل به 

: ش1374، (مکارم شیرازي »شودمیتیمم و نماز نشسته 

   )636ص  1
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لَّا یمسه «فراز آیه دیگري که به آن استناد شده آیه 

است که تمام فقها به این آیه  )79/(واقعه »إِلَّا الْمطَهرُونَ

در مباحث طهارت در منابع فقهی بر وجوب پاکی از 

حدث و خبث به هنگام تماس با خطوط قرآن استدالل 

با این که در دید مجموعی، سیاق چیز دیگري ، اندکرده

  کند و آن بزرگداشت امر قرآن است، میرا اقتضاء 

  خواهد قرآن را تجلیل کند و از همین جا می

فهمیم که منظور از مس قرآن علم به معارف آن است می

  شود. میکه جز پاکان خلق کسی به معارف آن عالم ن

د آنان به روش البته دلیل مهم فقهاي شیعه، استنا

است که به فرازهاي آیات  السالمعلیهم بیان حکم ائمه

نقل شده است  السالمعلیه رضا ، از امامانداستشهاد نموده

المصحف ال تَمسه علی غَیر طهرٍ و ال جنباً و « :که فرمود

ال یمسه إال «ال تَمسه خَطّه و ال تعلّقُه، إن اهللا تَعالی یقُول 

   )1/127جق،1407(طوسی، ».لمطهرّونا

  اقسام فرازها یا آیات تقطیعی  -2

در ادامه بحث به چند قسم از فرازها با ذکر نمونه اي 

  :شودمیاشاره 

آیاتی که بر شعائر اسالمی داللت دارد،  - 2-1

) که 10/حجرات» (إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ« یه شریفهآ مانند

نوان یکی از شعایر مهم و اساسی در تفاسیر از آن به ع

دین اسالم شناخته شده است که مسلمانان از هر نژاد و 

قبیله و داراي هر زبان و در هر جاي این جهان باید 

: ش1374، (مکارم شیرازيبدان اهتمام داشته باشند 

22/166(.  

آیاتی که بر اصول و قواعد اساسی دین  - 2-2

ن دست خوش داللت داشته به نحوي که در گذر زما

ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر «شود: مانند جمله میدگرگونی ن

این جمله « :نویسدمیمکارم اهللا ) آیه 18 /(فاطر »أُخْرَى

ي اساسی در اعتقادات اسالمی است در هایکی از پایه

حقیقت از یک سو ارتباط به عدل خداوند دارد که هر 

  و  اهشمرد به سعیمیکس را در گرو کار خود 

دهد و به گناهان او کیفر و از میي او پاداش هاتالش

سوي دیگر به شدت به مجازات روز رستاخیز اشاره 

شود بار گناه دیگري را بر میدارد که احدي حاضر ن

 »دوش گیرد هر چند فوق العاده به او عالقه داشته باشد.

  )22/225: ش1374، مکارم شیرازي(

ي الهی مانند اهآیاتی که اشاره بر سنت - 2-3

به  .. دارد..قانون استدراج، تکفیر، احباط، آزمایش و

والَّذینَ « :سوره اعراف فرموده 182عنوان مثال در آیه 

یکی از  »کَذَّبواْ بِآیاتنَا سنَستَدرِجهم منْ حیثُ الَ یعلَمونَ

هاي الهی که به صورت یک سنت درباره مجازات

شود، بیان شده و میسرکش اجرا بسیاري از گنهکاران 

آن همان چیزي است که به عذاب استدراج از آن تعبیر 

  اي به او روي ي تازههاشود و در اثر آن نعمت می

  آورد و این نعمتها او را از استغفار از گناهش باز می

و  7/32: ش1374، مکارم شیرازي( »دارد.می

عمت استدراج، دادن ن«) 19/645: ق1414طباطبایی، 

دنبال نعمت است به متنعم تا درجه به درجه پایین آید و 

به ورطه هالکت نزدیک شود و قید من حیث ال یعلمون 

شود میبراي این است که این هالکت از راه نعمت فراهم 

پندارند نه شرّ و میکه کفار آن را خیر و سعادت 

و  7/32: ش1374، (مکارم شیرازي »شقاوت

) سیاق آیه این مفهوم کلی 19/645: ق1414طباطبایی، 

  شود.میرا در بردارد که شامل هر کافري 

آیاتی که داللت بر مسائل اخالقی و فضایل  - 2-4

و مکارم انسانی دارد و با فطرت سلیم مطابق بوده و 

یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ « :کندمیحکم  هاعقل به حسن آن

قُودفُواْ بِالْعاین  :فرمایدمیمه طباطبایی عال )1(مائده/» أَو

جمله از آیات دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود و 

ظاهر این دستور، عهدي است که شامل همه مصادیق 

شود و هر چیزي که در عرف عقد و پیمان شمرده می
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  ر شود و تناسبی با وفا داشته باشد را د

وآیاتی که  )5/258: ق1414طباطبایی، ( »گیرد.میبر

لت بر رذایل اخالقی دارد و عقل به قبح و زشتی آن دال

 »یغْتَب بعضُکُم بعضاً ال« :کند، مانندمیحکم 

علّامه ذیل این آیه توضیحات مفصلی « )12/حجرات(

راجع به غیبت بیان داشته و آن را به عنوان یک آسیب 

: ق1414طباطبایی، ( »شمرند.میجدي اجتماعی بر

18/486(  

یی از آیات که در لسان بشري فرازها - 2-5

الطَّیبات «آیه مانند  ؛جاري مجراي مثل شده است

نوریان مر «بدون شک قانون «)  26(نور/ »للطَّیبِینَ

و ضرب  »ناریان مر ناریان را جاذبند -نوریان را طالبند

کند هم جنس  -کبوتر با کبوتر باز با باز« المثل معروف

به یک سنت تکوینی است  همه اشاره »با همجنس پرواز

که ذره ذره موجوداتی را که در ارض و سما است در بر 

  گیرد که جنس خود را همچو کاه و کهرباء جذب می

  )14/424: ش1374، (مکارم شیرازي» کنند.می

ي قرآنی که به صورت هاالمثلضرب - 2-6

کَمثَلِ الْحمارِ «گیرد مانند میتقطیعی مورد استشهاد قرار 

حفَاراًیلُ أَساین گویاترین مثالی است که « )5جمعه/(» م

توان بیان کرد که سنگینی میبراي عالم بی عمل 

مسئولیت علم را بر دوش دارد بی آنکه از برکات آن 

  )24/115: ش1374، (مکارم شیرازي »بهره گیرد.

از آیات  اقتباس از فرازهاي تقطیع شده - 2-7

منظور از اقتباس آن است که در نثر یا نظم و  قرآنی؛

ضمن بیان مطلبی قسمتی از آیه در کالم گنجانده شود، 

در  به عنوان مثال بدون آنکه شکل استشهاد پیدا کند.

بلبلی برگ گُلی «تخلّص غزلی از دیوان حافظ به مطلع 

شاعر فرازي از آیات  »ر منقار داشتخوش رنگ د

 »ات تَجرِي تَحتَها األَنْهارجنَّ«یعنی آیه را قرآنی 

  است: اقتباس کردهدر شعر خود عیناً  )100/(توبه

   چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت 

(دیوان حافظ  داشت. جنَّات تَجرِي تَحتَها األَنْهارشیوه 

  )54ص 

کاربرد آیات تقطیعی در مکالمات روزمره  - 2-8

انی که با قرآن انس افراد جامعه به ویژه در میان کس

و کانَت جاریه « :بیشتري دارند بسیار معمول است. مانند

لعلی بن الحسین تسکُب علیه الماء فَسقَطَ إال بریقُ من 

یدها فَشَجه فَرَفَع رأسه إلیها فَقالت الجاریه إنَّ اهللاَ تعالی 

یقول والکاظمین الغیظ فَقال کظمت غیظی قالَت و العافین 

عن الناس قالَ عفوت عنک قالت و اهللاُ یحب المحسنین 

: ق1385(طبرسی، » قال إذهبی فَاَنت حرةٌ لوجه اهللا

177(.  

به  السالمعلیهیکی از کنیزان حضرت زین العابدین 

ریخت ناگهان ابریق از دست کنیز میدست مبارکش آب 

افتاد و دست آن حضرت را به درد آورد، امـام سر 

 :فرمایدمیخداوند  :ا بـاال آورد، کنیز گفتخـود ر

من خشم خود را فرو  :امام فرمود »والکاظمین الغیظ«

از تو درگذشتم  :فرمود »والعافین عن الناس« :بردم گفت

 )134/(آل عمران »واهللا یحب المحسنین«عرض کرد 

  برو در راه خدا آزاد هستی. :فرمود

و یا تقطیع فرازهاي قرآنی که در ادعیه  - 2-9

ولَا تَجعلْ فی « آیه شریفه مانند ؛رودمیاذکار به کار 

گرچه این جمله از ). 10حشر/» (نَا غلّاً لِّلَّذینَ آمنُواقُلُوبِ

زبان انصار نسبت به مهاجرین بیان شده به خاطر اینکه 

رسول خدا فی ء بنی نضیر را به مهاجرین داد و به ایشان 

که نسبت به مهاجرین  خواهندمینداد آنان از خدا 

(طباطبایی،  اي در دلشان قرار ندهددشمنی و کینه

، به رغم سیاق آن، این فراز آیه به )19/357: ق1414

  شود.میصورت مستقل به کار برده 

تقطیع آیه یا عبارتی که با تأویل صحیح و  -2-10

توان آن را با یک موضوع میاستفاده از قاعده جري 
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لَا تَحسبوه شَرّاً لَّکُم « :نمود مانند مسلّم اعتقادي تطبیق

رٌ لَّکُمخَی ولْ هگرچه ضمیر  )12(نور/ »ب»با توجه به » ه

گردد اما با استفاده از میسیاق آیه به مسئله افک بر

توان آن را به هر نوع تهمت و میقاعده جري و تطبیق 

افتراء و شرّي برگرداند و از آیه تلویحاً استلهام و 

  جز خیر از خداوند صادر «شود که میستظهار ا

  .)272: ق1414(طباطبایی،  »شودمین

استخراج فرازهایی از قرآن که موضوع و  -2-11

  یکسان یا نزدیک به هم است که در  هامحتواي آن

ي مختلف مانند قصص قرآن یا مباحث کالمی، هاحوزه

و گیرد میفقهی، اخالقی، اجتماعی و غیره، قرار 

بندي این آیات تقطیعی یکی بندي و جمعاج، دستهاستخر

ي روش تفسیر موضوعی به شمار آمده است. هااز ابزار

در این نوع تفسیر، روش تفسیر قرآن به قرآن نقش 

در  ،کندمیمهمی در تبیین اهداف مفسر موضوعی ایفا 

برد و با میحقیقت مفسر مسأله خود را به محضر قرآن 

از آیـات مـربوط به آن مسأله و آوري فرازهـایی جمع

ي الزم هافهم آنها البته بـا توجه بـه سیـاق و همه ابزار

گیرد، بنابراین آیات میپاسخ خود را  ،براي تفسیر

ي مختلف هاتقطیعی مربوط به یک موضوع را از قسمت

کند و میآوري جمع -با توجه به شرایط تقطیع- آن قر

قرآن را نسبت به مسأله بندي روش مند آنها نظر با دسته

  کند.میمورد نظر استخراج 

آیات تقطیعی که دو شرط پیوستگی  -2-12

  صدوري و موضوعی را ندارند و در سیاق آیات 

گنجند و داراي معنایی استقاللی هستند مانند مین

جمالت معترضه و استطرادي و یا آیات تطهیر و اکمال 

  دین.

 3ده آیه خداوند در سوره مائ«عنوان مثال ه ب

درباره تحریم استفاده از میته، خون، گوشت خوك و 

گـوید، اما یک باره بحث میمسائلی از این قبیل سخن 

الْیوم یئس الَّذینَ کَفَرُواْ من « :گویدمیشود و میدگرگون 

و در فرازي دیگر به  »دینکُم فَالَ تَخْشَوهم واخْشَونِ

یوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت الْ«فرماید:  دنبال آن می

با چه چیزي دین کامل شد؟ با بیان میته، » علَیکُم نعمتی

خون و خنزیر یا احکام دیگري از این سطح؟ همه 

مفسرین شیعه این فراز از آیات را مرتبط به انتصاب امام 

دانند نه احکام جزئی مانند حرمت میته و دم، می

ي مذکور، زمان نزولش با نزول صدر و ذیل آیه فرازها

متفاوت است، یعنی تحریم موارد یاد شده در فتح مکه 

در سال هشتم هجري بوده و اکمال دین در حجه الوداع 

بوده  صلی اهللا علیه و آله حیات پیامبراکرم سال آخر

است و مدلول آنها به عنوان فرازهایی مستقل مورد نظر 

  )468: ق1385(ایازي،  »است.

  ي تقطیع آیات هامالك -3

توان با مییی که هادر ادامه بحث به شرایط و مالك

  کنیم. رعایت آن آیات را تقطیع نمود اشاره می

  ي ادبی آیات: هاتوجه به جنبه -3-1

اي را تقطیع نمود که توان جمالت آیهمیدر صورتی 

ي جمله که در هاارکان هر جمله کامل باشد و متمم

مدلول آیه نقش کلیدي دارند؛ آورده شود مثالً معنی و 

) 43(نساء/ »ال تَقرَبوا الصلوه و أنتم سکاري«در جمله 

اگر عبارت حالیه أنتم سکاري ذکر نشود، فراز مذکور با 

هم  سیاق آیه و آیات دیگر قرآن تضاد و تخالف دارد.

ینَهما وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما ب« :چنین در آیه

حذف العبین به کل  )38/،دخان16لَاعبِینَ(األنبیاء/

  دهدمیمنظور کالم را تغییر 

   توجه به مرجع ضمیرها: -3-2

در عبارت و آیه تقطیع شده به مرجع ضمیر و یا اسم 

بایست دقّت نمود تا مدلول آیه از معناي سیاقی میاشاره 

یجاد خود خارج نشود و معنا و مفهوم دیگري در ذهن، ا

که در آیات به  مرجع ضمیري :نکند به عنوان مثال
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الق توان به غیر خدا اطمیگردد، نمیخداوند متعال باز

إِنَّه علَى کُلِّ «اي مانند نمود کامالً روشن است در آیه

تنها خداوند  »ه«مرجع ضمیر  )33(احقاف/ »شَیء قَدیرٌ

معاذَ اللّه إِنَّه  قَالَ« :و اما در آیه ،متعال است و نه غیر او

 )23/(یوسف »أَحسنَ مثْواي إِنَّه الَ یفْلح الظَّالمونَ ربی

إِنَّه «در بین مفسرین اختالف نظر است که آیا در جمله 

ايثْونَ مسی أَحبمرجع ضمیر  »ر»لفظ جالله است یا » ه

 گردد که در آیات قبل، از اومیضمیر به عزیز مصر بر

را  »إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي«یاد کرده بود و آیا جمله 

  توان تقطیع نمود و بر غیر خدا اطالق کرد؟ می

مکارم شیرازي با دیدگاه اهللا مفسر عالیقدر آیت 

خویش و تکیه بر قراین برون متنی به نظر  ايتجزیه

استناد نموده،  المنارو نویسنده  مجمع البیانصاحب 

گوید مراد از رب میآورد و میتورات شاهد سپس از 

در اینجا عزیز مصر است و آیات مذکور را چنین تفسیر 

برم، عزیز مصر همسر تو بزرگ میپناه به خدا «نماید می

گذارد و به من میو صاحب من است و به من احترام 

ن کار هم اعتماد نموده، چگونه به او خیانت کنم، ای

، مکارم شیرازي( »تمخیانت است هم ظلم و س

  ).9/368: ش1374

لیکن عالمه طباطبایی با دیدگاه ساختاري و 

مجموعی و با تکیه به قراین درون متنی و توجه به سیاق 

این حرف صحیح نیست، زیرا «گوید میآیات در پاسخ 

إنَّه ال یفْلح « :اگر این طور بود جا داشت بفرماید

  را رب خود عالوه یوسف هرگز عزیز  »الخائنُون

دانست میدانست، زیرا خود را آزاد و غیر مملوك مین

  برخالف تصور مردم.

در این گفتار خود، ادب  السالمعلیهیوسف 

عبودیت را به تمام معنا رعایت نموده، اول اسم جالله را 

إنَّه «و پس از آن صفت ربوبیت را » معاذاهللا«آورد 

ي است که عبادت ؛ تا داللت کند بر اینکه او عبد»ربی

کند مگر یک رب را و این یکتاپرستی آیین پدرانش مین

: ش1374(طباطبایی،  »ابراهیم، اسحاق و یعقوب بوده

11/164 ،167 ،169.(  

» ه«بنابراین با تکیه بر سیاق آیات مرجع ضمیر 

را  »إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي«لفظ جالله است و جمله 

  بر غیر خدا اطالق کرد. توان تقطیع نمود ومین

  و روح کلی قرآن: توجه به اصول دین و مذهب -3-3

ي هاو گروه هادر طول تاریخ اسالم، شاهد جریان

ایم که با تمسک به آیه یا آیاتی منحرف از دین بوده

معدود و تقطیع آن از سیاق، جریان فکري و یا سیاسی 

. به انداجتماعی خطرناکی را در جامعه به وجود آورده

 »إِنِ الْحکْم إِالَّ للّه« :عنوان نمونه استدالل خوارج به آیه

بود که اصل حکمیت را زیر سؤال بردند، در  )57/انعام(

حالی که امیرالمؤمنین اصل حکمیت را ابقاء نمودند و 

دانستند زیرا به این آیه میلکن حکم صادره آن را باطل 

بِما أنزَلَ اللّه فَأُولَـئک  ومن لَّم یحکُم«استدالل نمودند 

ي فکري ها) و یا جریان45/(مائده »هم الظَّالمونَ

انحرافی معتزله که به تعداد معدودي از آیات تقطیع شده 

براي اثبات اختیار و تفویض استقاللی، استدالل نمودند 

 »فَمن شَاء فَلْیؤْمن ومن شَاء فَلْیکْفُرْ«مانند آیه 

گویند این آیه صراحتاَ ایمان و کفر، میو  )29/کهف«

اطاعت و معصیت را به انسان و اختیار او واگذار نموده 

در مقابل اشاعره به آیاتی که از آنها جبر مطلق و  است

فَیضلُّ اللّه من «شود، متمسک شدند مانند میاستظهار 

شَاءن یي مدهیو شَاءشان و بنا بر نظر ای )4/ابراهیم( »ی

آیه صراحت دارد بر اینکه ضاللت و هدایت افراد 

سرنوشت خویش براساس مشیت الهی است و انسان در 

این موارد مخالف اصول کالمی  دخالت ندارد که همه

  مذهب شیعه است و با سیاق آیات دیگر در تضاد است.

  آگاهی به احکام آیات منسوخ: -3-4

منسوخ  بایست نسبت به حکم آیات ناسخ ومیمفسر 
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آگاهی داشته و با تقطیع آیه حکم آیه منسوخ را اخذ 

إِذَا نَاجیتُم الرَّسولَ فَقَدموا ..«. عنوان نمونه آیهه ب نکند.

ذَلک خَیرٌ لَّکُم وأَطْهرُ فَإِن لَّم  بینَ یدي نَجواکُم صدقَۀً

یمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهخویی هللا آیه ا )12/مجادله( »تَجِد

اکثر « :داردمیحکم نسخ در این آیه را پذیرفته و بیان 

گویند که این آیه با آیه ي دیگري نسخ گردیده میعلماء 

أَأَشْفَقْتُم أَن تُقَدموا بینَ یدي نَجواکُم صدقَات «و آن آیه 

موا الصلَاةَ وآتُوا الزَّکَاةَ فَإِذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه علَیکُم فَأَقی

(مجادله/  »وأَطیعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ

و روایات فراوانی به طریق شیعه و سنی وارد ) 13

گردیده است که چون آیه شریفه نازل گردید به جز امیر 

 کسی به آن عمل ننمود و آن حضرت السالمعلیهمؤمنان 

تنها یک دینار پول داشت که به ده درهم تبدیل نمود و 

خواست با رسول اکرم به گفتگوي سرّي میهر وقت 

داد تا گفتگوي وي به ده بار میبپردازد یک درهم صدقه 

رسید و این آیه جز به وسیله آن حضرت مورد عمل 

نسخ  .)2/151: ش1360(خویی،  »ه استقرار نگرفت

نی است که مدت حکم آن شدن آیه شریفه به این مع

توان آیه منسوخ را تقطیع نموده میسپري شده است و ن

و به حکم صدقه دادن هنگام زیارت حضرت رسول 

  عمل نماییم. 

  توجه به مدلول آیات متشابه: -3-5

بایست آیات متشابه میاي به آیات، مفسر در نگاه تجزیه

رائه را به محکمات ارجاع داده تا تفسیر صحیحی از آیه ا

دگار است دهد. مثالً آیاتی که ناظر به جسمانیت پرور

را همراه با ) 5/(طه» الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى«مانند 

لَیس «کند مانند میآیات محکمی که نفی جسمانیت 

ءشَی هثْلمعنا کند.11(شوري/ »کَم (  

توجه به نقش تفسیر قرآن به قرآن در آیات  -3-6

  تقطیعی:

مجموعه آیات قرآن کریم به منزله کالمی واحد است که 

از متکلّم واحد صادر شده است و قرآنی که اکنون 

بینیم یک کتاب بسیط بوده که در میآیاتش را به تفصیل 

سیر نزول مفصل گردیده است، چنان که خداوند متعال 

دنْ کتَاب أُحکمت آیاتُه ثُم فُصلَت من لَّ« فرماید:می

و در این کتاب هیچ گونه  )1هود/» (حکیمٍ خَبِیرٍ

أَفَالَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ «اختالفی وجود ندارد 

دجلَو رِ اللّهغَی ندیراًعالَفاً کَثاخْت یه82/نساء( »واْ ف.( 

اي از قرآن کریم با ظاهر آیات بنابراین، نباید ظاهر آیه

توان مفهومی را برآمده از میغایر باشد و وقتی دیگر م

ظهور نهایی یک آیه یا عبارت تلقّی کرد که با آیات 

دیگر مخالف نباشد، به عبارت دیگر، همان طور که یک 

کند، یک آیه میکلمه ظهور واقعی خود را در جمله پیدا 

و یک مجموعه از آیات نیز ظهور نهایی خود را در کلّ 

اهی مدلول و معناي ظاهري آیه تقطیع یابد، گمیقرآن 

شده تحت الشعاع معنی و مدلول آیه یا آیات دیگر واقع 

شود به طوري که یک آیه ممکن است دورنمایی از می

یک موضوع را نشان دهد اما آیه یا آیات دیگر آن را 

روشن کرده و همان موضوع را به طور دقیق به ما 

ن را در بندهاي ي آهاو مثال هابشناساند که نمونه

    گذشته مطرح کردیم.

   هاادلّه مخالفین تقطیع آیات و پاسخ به آن -4

غالب مخالفین تقطیع در واقع نگرشی ساختاري و 

 ايمجموعی به قرآن دارند و با نگاه تفکیکی و تجزیـه

مخـالفـند که در صـورت مخـالفت با تقطیع آیات به 

   :پردازیممیپاسخ شبهات احتمالی وارده 

این روش پیامدهاي ناگواري  :اگر بگویند - 4-1

تواند بپذیرد به عنوان نمونه این میدارد که هیچکس ن

گردد، میروش از یک سو باعث تکه تکه شدن قرآن 

باید  هازیرا براساس این روش قرآن موجود و سوره

ساختار جدیدي بیابد و این کار به معناي تکه تکه کردن 

ن به شدت نکوهش شده قرآن موجود است که در آ
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الَّذینَ جعلُوا الْقُرْآنَ   *کَما أَنزَلْنَا علَى المقْتَسمینَ «است 

  )91حجر/( »عضینَ

شناسی این روش در بحث اوالً آسیب: پاسخ

ي تقطیع مطرح شده است بنابراین با در نظر هامالك

گرفتن شرایط تقطیع هیچ پیامد ناگواري در پی نخواهد 

 :در آیه مورد استشهاد مراد از مقتسمین نیاًثا داشت.

قومی است که در اوائل بعثت و براي خاموشی نور «

قرآن قیام کرده بودند و آن را پاره پاره کردند تا به این 

وسیله مردم را از راه خدا باز دارند و خداوند عذاب را 

: ق1414(طباطبایی،  »برایشان نازل کرده هالکشان نمود

آیات الهی را «ا مراد کسانی هستند که . و ی)12/286

تجزیه کردند، آنچه به سودشان بود گرفتند و آنچه به 

زیانشان بود کنار گذاشتند، در حقیقت به جاي این که 

کتاب الهی و دستوراتش، رهبر و راهنماي آنها باشد به 

براي رسیدن به  ايصورت آلت درآورند و آن را وسیله

یک کلمه به نفعشان بود به مقاصد شومشان ساختند اگر 

آن چسبیدند و اگر هزاران کلمه به زیانشان بود کنار 

بنابر  ).11/136: ش1374، مکارم شیرازي( »گذاشتند.

نظر این دو مفسر بزرگوار روشن است که مراد از عضین 

نه این که براي  »جدا کردن قرآن در عمل به آن است«

  م.فرازهاي قرآنی معناي استقاللی قائل شوی

متون مذهبی بسان گلی است « :اگر بگویند - 4-2

که به هنگام جابجایی از رستنگاهش، ممکن است 

انیس، ( »خشک شود یا بوي خود را از دست بدهد

بنابراین بدون در نظر گرفتن فضاي  ).172: م1958

نزول سوره و آیات و به طور کلی بی توجهی به قراین 

ن آیات را تقطیع توامیدرون متنی و برون متنی قرآن ن

  نمود و معناي استقاللی براي آن قائل شد.

راز ماندگاري و جاودانگی یک پیام « اوالً :پاسخ

االي آن است، عمومیت و ماندگاري محتوا و ارزش ب

اي محدود و قلمروي در حد بستر پیامی که درون مایه

  صدور آن دارد، کهنه شده تاریخ اعتبارش پایان 

توان میبنابراین ن ).175: ش1380اسعدي، ( »پذیردمی

آیات قرآن را در بستر زمان و مکان و مخاطب حبس 

  نمود.

ساختار چندوجهی بودن قرآن سبب  ثانیاً

تواند مرادهاي چندگانه میباشد و میجاودانگی قرآن 

هم سویی را براي قرآن به همراه داشته باشد که اگر در 

رش تفکیکی و ظاهر آیات رخ نماید ما از آن تعبیر به نگ

ساختاري نمودیم و اگر فهم آنها به فهم بطون قرآن 

کمک کند، ناظر به مصادیق افراد است و مراتب معنایی 

گیرد و همه ي آن معانی محتمل میآیات قرآن را در بر 

چه مبتنی بر قراین برون متنی و درون متنی قرآن باشد و 

  تواند مراد متکلم باشد.میچه مستقل، 

و آیات،  هاسوره :شکال گرفته شوداگر ا - 4-3

دهند که حتی اگر به نظر میمجموعه واحدي را تشکیل 

برسد از مطالب متنوع و عناصر متفاوت تشکیل شده 

است، باید به همان صورت که دور آن حصار کشیده 

شده است، خوانده شود. بنابراین ما حق نداریم بین 

ستگی آنها آیات یا بخشی از آنها جدایی افکنده به پیو

  خدشه وارد نماییم.

گرچه قرآن کالم واحد و پیوسته بوده ولی  :پاسخ

با فاصله و به تدریج و در اوضاع و احوال و حوادث 

گوناگون نازل گردیده تا مقاصد متعددي که از نزول آن 

در کار بوده است تحقق یابد. گاه در یک آیه نیز 

  و گویند میفرازهاي آن هر کدام از موضوعی سخن 

توانند مستقل از هم باشند. البته استقالل معنایی آیات می

از هم و فرازهاي یک آیه با روح قرآن که واحد است 

  هماهنگ است.

توجه به تعریف  :ممکن است گفته شود - 4-4

که به نوعی بر  هاسیاق و وجود آن در میان جمله

ارتباط و پیوستگی جمالت و فرازهاي یک آیه داللت 
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توان به استقالل معنایی فرازهاي قرآنی معتقد میدارد، ن

  شد.

اي دو معنا حاصل در مواردي که از جمله :پاسخ

شود که هیچ تنافی با یکدیگر ندارند، اراده هر یک از می

آنها معقول است میزان اعتبار معناي سیاقی و معناي 

توان اراده میاستقاللی آیه یکسان است و هر دو را 

  نمود.

  ريگینتیجه -5

واتبعوا « :آیات قرآن نور است چنانچه قرآن فرمود -

عهنور هنگامی که  و )157(اعراف/ »النُّور الَّذي أنزَل م

شود، و کثرت آن در واقع مییابد، متکثر میانکسار 

واحد است و یکی از وجوه اعجاز قرآن کثرت مدلوالت 

آن است که اخذ آن هم از ظاهر و هم از باطن قرآن 

ر قرآن با توجه به دید ساختاري و تفکیکی است ظواه

  تواند چند معنایی باشد. می

توان میبه طور کلی از مجموعه مباحث آیات را  -

اي از آیات اگر دو شرط دسته -1 :چهار دسته نمود

پیوستگی نزولی و موضوعی نداشته باشند، آیاتی هستند 

که فقط مفهوم مستقل آنها مورد نظر است و ارتباطی به 

  لواحق و سوابق آیه ندارد و مدلول آیه سیاق را نفی 

  ...کند مانند جمالت معترضه آیه تطهیر و اکمال دین ومی

دسته دیگر آیات که مقابل دسته اول است یعنی  -2

آیاتی که شرایط تقطیع را دارا نیست و استقالل معنایی 

آن صحیح نیست و تنها در سیاق آیات همجوار یا در 

شود مانند مواردي که در میل آن آشکار کل قرآن مدلو

اي ناقص، قطیع بیان شد از جمله تقطیع جملهي تهامالك

بی توجهی به مرجع ضمیر، بی توجهی به روح کلی قرآن 

و آیات دیگر، اخذ حکم آیه منسوخ و اخذ مدلول آیه 

    متشابه

اي دیگر از آیات که وضوح معنا و مفهوم و دسته -3

شود و معناي میسایه سیاق آشکار مدلول آن تنها در 

مستقل آن گرچه معارض نباشد، لکن هماهنگ با معناي 

  ست. و معناي سیاقی آیه مرجح است.سیاقی آیه نی

دسته چهارم آیاتی که با دو نگرش و دو شیوه  -4

توان به آنها نگریست و میزان ارزش اعتبار میتفسیري 

گر هر دو برداشت یکسان است و ترجیحی به یکدی

با توجه به  ندارند، هنگامی که مدلول و معنی ظاهري آیه

شود و سیاق جمله میلواحق و سوابق آیه در نظر گرفته 

در کل آیه و در فقره یا بندي که آیه در آن قرار دارد و 

گیرد، آن برداشت مییا در کل سوره مورد بررسی قرار 

شود و هنگامی میتفسیر مجموعی و ساختاري نامیده 

باشد میمعناي فرازي از آیه که شرایط تقطیع را دارا که 

اي یا ت مستقل برداشت شود، تفسیر تجزیهبه صور

  شود.میتفکیکی خوانده 

  منابع

ي هـا الیـه و  هـا سایه ش). 1380. (محمد ،اسعدي -

 .بوستان کتاب: قم .معنایی

. قـاهره:  االلفـاظ  داللـۀ م).  1958انیس، ابراهیم. ( -

 یه.مکتبه االنجلو المصر

فقـه پژوهـی   ش).  1385ایازي، سید محمد علی. ( -

 . قم: بوستان کتاب.قرآنی

قــرآن و ش).  1380ایــازي، ســید محمــد علــی. ( -

 . قم: کتاب مبین. ج دوم.فرهنگ زمانه

. مکاتـب تفسـیري  ش). 1388بابایی، علـی اکبـر. (   -

 جلد دوم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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ــرآن ــانی ق ــران:  بی ــه: حســین صــابري. ته . ترجم

 انتشارات علمی و فرهنگی.

پژوهشی در تاریخ ش).  1366حجتی، محمدباقر. ( -

 . تهران: نشر فرهنگ اسالمی. چ چهارم. قرآن کریم

علم االصول التفسـیر  ق).  1431حماد، موال عمر. ( -

 . قاهره: دارالسالم. فی البناء محاولۀ
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 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی. قرآن
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ــن حســن. (  - ــد ب ــذیب ق). 1407طوســی، محم ته

ــام ــب   االحک ــران: دارالکت ــان، ته ــق خرس . تحقی
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. قـم: پژوهشـگاه حـوزه و    معنایی در قرآن کـریم 
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