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 *** يحيي ميرحسيني

  **** محمد ميرجليلي علي
  12/04/1400: يافتدر يختار
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  :دهكيچ

است. بدين معنا كه » نظام زوجي/ جفت سوره« يكي از الگوهاي تبيين ساختار زبان قرآن كريم،
شكلي و محتوايي  يها شباهتهمجوار در قرآن كريم به صورت دوتايي، رابطه مكملي و از  يها سوره

 ،امين احسن اصالحيويژه برخوردار هستند. از جمله قرآن پژوهان معاصر كه به اين ديدگاه پرداخته، 
با هدف پاسخ گويي و  انتقادي مقاله حاضر به روش تحليل هند است.شبه قاره  از مفسران معاصر يكي

، سامان يافته ي مورد توجه قرار گيردتواند در قرآن شناس كه تا چه اندازه اين ديدگاه مي به اين سؤال
ارزيابي اين ديدگاه پرداخته شد. بر اين اساس،  است. براي رسيدن به اين هدف، با روش مثال نقض، به

از آنجا كه امين احسن اصالحي سوره نجم را با سوره پيشين يعني سوره طور زوج دانسته است، 
ين خود يعني سوره قمر پرداخته تا بتواند از پژوهش حاضر به بررسي روابط سوره نجم با سوره پس

بخشي از ديدگاه  ييدتأپژوهش به  هاي يافتهآن در ارزيابي ديدگاه اصالحي بهره ببرد.  هاي يافته
 ،قرآن كريم يها سورههمجواري در بين روابط يكي از الگوهاي اصالحي اشاره داشت بدين معنا كه 

دو  زيرا چنين وضعيتي در ارتباطبودن دو سوره است. ، مكمل گونه كه اصالحي اشاره نموده همان
دريافت و ابالغ «موضوع به ترتيب گونه كه اين دوسوره  ينبد ،نيز مشاهده شدسوره نجم و قمر 

اما درباره بخش ديگر ديدگاه اصالحي كه آيا در تعيين مصاديق به  .كنند يمرا معناورزي  »وحي
علي رغم ديدگاه اصالحي، ارتباط محكمي بين  رسد يمظر به ن ،درستي عمل نموده يا خير بايد گفت

، بنابراين در تعيين اينكه سوره با سوره شود يمقمر مشاهده  سوره نجم با سوره پسين خود يعني سوره
دقيق بر متن قرآن كريم، اين نظام را  يها پژوهشهمجوار پيشين يا پسين زوجيت دارند؟ بايد با 

  بازطراحي نمود.

  .ياحسن اصالح ين، امها سوره ينجم، قمر، ساختار زبان قرآن، نظام زوج: ها يدواژهكل
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  مقدمه
دور  يها گذشتهقرآن شناسان از  يها دغدغهيكي از 

تاكنون مساله ساختار زباني كل متن قرآن كريم است. 
در قرآن هدفمند  ها سورهبدين معنا كه آيا ساختار چينش 

است ياخير؟ آيا هيچ اصل يا مالكي در قرار گرفتن 
جايگاه سوره در قرآن كريم وجود دارد يا خير؟ براي 

تاكنون ارائه  ها گذشتهاز  ييها پاسخ، سؤالجواب به اين 
است. اين  »جفت سوره«است، كه يكي از آنها نظريه شده 
اصالحي است كه با عنوان نظم  -فراهيديدگاه  نظريه،

تك سوره، زوج سوره و خوشه « هاي قرآن در شاخه
است. اين نظريه نخستين بار توسط  شده مطرح» سوره
اصالحي در تفسيري كه به  وسيله بهمطرح و  فراهي
نشر يافت، تبيين شد. ديدگاه » القرآنتدبر «نام 
اصالحي در ميان پژوهشگران پاكستاني مورد  - فراهي

اثر، دنبال شد:  سهاستقبال قرار گرفت و اين ديدگاه در 
 تدبر تفسيرهفي  منهجهو  االصالحي االسالم شيخ«

و » قرآنانسجام در «احمد افتخار؛ و  نوشته» القرآن
مفهوم نظم در  انسجام و پيوستگي در قرآن، مطالعه«

اين  مير. مستنصراز » تدبر در قرآن اثر اصالحي
كه  گرفته قرارديدگاه در ايران نيز مورد استقبال 

، ابوالفضل حري، نژاد كيانبه آثار: تقي  توان مي
 تفتحيو جنت  زردينيآقايي، احمد زارع  سيدعلي

اسامي آثار و اطالعات براي ( اشاره داشت.
  كتابشناختي، ر.ك: فهرست منابع و مĤخذ).

پژوهش حاضر نيز بر آن است در ابتدا نظريه 
و سپس به بررسي و اصالحي را معرفي كرده،  - فراهي
براي ارزيابي نظريات علمي و بر آن بپردازد.  ارزيابي

چند روش  از توان يم اساس اهداف ارزيابي نظريات،
استفاده نمود. براي نمونه براي ارزيابي نظريه زوج 

با نگاه تاريخ شكل گيري و تدوين متن  توان يمسوره 
با نگاه كالمي به  ينهمچن تاريخ قرآن)،( يمكرقرآن 

يكي از  ارزيابي آن پرداخت. اما در اين ميان
 يدانيمارزيابي نظريات علمي، بررسي  يها روش

ني محك زدن يك نظريه با آزمون نظريه) است يع(
 آنچه در واقعيت وجود دارد.

اصالحي نيز از  يها سورهبراي ارزيابي نظريه زوج 
اصالحي در نظريه  .شود يمهمين روش استفاده 

ذيل سوره طور از اصطالح عمود و مضمون خويش 
را يك » نجم-طور«سوره دو واحد استفاده كرده و 
آورده كه داراي مضمون واحد جفت سوره به حساب 

هر دو سوره مبحث جزا و سزا را اثبات (هستند، 
سوره قمر نيز لفظ عمود و  ) هر چند در ابتدايكنند يم

تعلق را در مورد دو سوره نجم و قمر به كار برده و سه 
دليل در بيان ارتباط دو سوره نجم و قمر بيان كرده 

مضمون ليكن در توضيح ارتباطات دو سوره از لفظ 
به  واحد همچون سوره طور و نجم استفاده نكرده،

سوره نجم را با سوره پيش  گفت: توان يم عبارت ديگر
ر. ك. ( .آورد يميك جفت به حساب  يعني طور از آن

  ) 87و  45، ص 8ج ، 1430اصالحي، 
در پژوهش حاضر جهت ارزيابي اين نظريه به 

س از انواع ارتباطات بين سوره نجم با سوره پ بررسي
آن يعني قمر پرداخته شده است. تا بتوان ميزان دقت 
اين نظريه را آزمون نمود. بر اين اساس در آغاز مقاله 

و سپس به  پردازد يمبه معرفي نظريه و مبدع آن 
 پردازد يمبررسي انواع ارتباطات دو سوره نجم و قمر 

لذا در ابتدا به  تا بتوان در پايان نظريه را ارزيابي نمود.
رفي كوتاه از اصالحي مي پردازيم و سپس نظريه مع

 سي مي كنيم.روي را بر



  157/همجوار نجم و قمر يها روابط سوره يهبرپا» ها جفت سوره« يدگاهد يانتقاد يلتحلو همكاران:  دهقان يراسم 

 

  ها سوره جفت نظريه و امين احسن اصالحي
پاكستاني  پژوه قرآنبار امين احسن اصالحي، اول 

را  »ها سوره جفت« اصطالح )،م 1997ـ  1904(
برد و بعدها ديگران نيز از اين اصطالح استفاده  كار به

ابتدا مختصر بيوگرافي  در كرده و آن را گسترش دادند.
از زندگي وي بيان خواهد شد و در ادامه نظريه ايشان 

  يل خواد آمد.فصبه ت
امين احسن اصالحي، قرآن پژوه پاكستاني در 

 يـالتا در/ م.در بـومهور روسـتايي 1906ق  1324
 يالتتـحصگـذراندن  از پسه، به دنيا آمد. اعظم گر

 1341در و  رفتفراهي » االصالح«مدرسه  به، يهاول
  / م.از اين مؤسسه فارغ التحصيل شد.1922ق 

فعاليت  به نگاروي نخست در مـقام روزنـامه 
 بـا/ م. 1925ق  1344 در درنشريات پرداخـت.

نگاري  ازروزنامه اوو بـه پيشنهاد  كـرد يـدارد يفراه
دست كشيد و بـه سـرامير رفت تا نزد فراهي شاگردي 

 پنـج ،يفراه وفات زمانق.تا  1344سال  از كند.
 نزد ياصالح. داشـت يوسـال بعد، روابط نزديكي با 

تـنها قرآن، بلكه فقه، علوم سـياسي و  نـه، يفراه
مـوضوعات ديگر رافرا گرفت. اصالحي بعد از مرگ 

الرحمان مباركپوري يكي از محمد عبد  نزد فراهي،
بزرگترين عالمان حديث به فـراگيري حـديث 
پرداخـت. سپس به سـرامير بـازگشت و به تدريس 

مـشغول شد و به كار چاپ  »االصـالح«درمدرسه 
  »االصالح«نام به  يا مجلهفراهي و انتشار  يها كتاب

  .پرداخت
وي آراي تفسيري خود را نخست در ماهنامه 

 نـهاده/ م.بنيان 1959ق  1379در خود  كه ميثاق،
كتاب كرده و  يفتألو بعدها اقدام به  .، منتشر كردبـود

به رشته » تدبر قرآن«آراي تفسيري خود را در كتاب 
  )82- 83. ص 1382كيان نژاد، (تحرير درآورد. 

  ديدگاه تفسيري اصالحي
اصالحي اين نظر را كه قرآن اثري فاقد انسجام و  

نظم است، رد كرده و اين نظم را در معني و تفسير 
در  را» تدبرالقرآن«كند و تفسير  مي وجو جستآيات 

 ياصالح) با ايـن رويـكرد نگاشته است. جلد هشت( 
رويكرد، از نظريات استاد خود، حميد الدين  ينا در

انـسجام  بـر عالوهفراهي، متأثر است. به نظر وي، 
مضموني آيات، نظم و انسجام ساختاري بر قرآن حكم 

گسترش  ياصالح احسنامين  را يدهعق ينافرماست. 
مـهم خود، تدبر القرآن به كار  يرتـفس يفتألداد و در 

  )82، 1382كيان نژاد، ( گرفت.
 82ـ قريب به  ها سورهاز  يتعداد زياد ياصالح

سوره ـ را به صراحت جفت سوره برشمرده و بر آن 
به اين مجموعه  تواند يمسوره ديگر نيز  16شد كه 

سوره  يافزوده شود. سه سوره نيز به عنوان تكمله برا
يك  ها سورهكه در اين  معنا ينبدشدند؛  يپيشين تلق

به اختصار طرح شده، به موضوع مهم كه در سوره قبل 
سوره حمد  يبه استثنا ترتيب ينبدتفصيل آمده است. 

به دليل شرايط خاص آن، دوازده سوره خارج از اين 
ها در نظر  سوره يبند اند. دسته نظريه قرار گرفته

  از اين قرار است: ياصالح
 -آل عمران؛ انعام  - : بقره ها سورهجفت  -1

اسراء؛  -؛ نحل رعد -هود؛ يوسف  -اعراف؛ يونس 
 -مؤمنون؛ فرقان  -انبياء؛ حج  -مريم؛ طه -كهف 

 - روم؛ لقمان  - قصص؛ عنكبوت  - شعراء؛ نمل 
 يزمر؛ شور -صافات؛ ص  - فاطر؛ يس - سجده؛ سبأ 

نجم؛  - ذاريات؛ طور  -جاثيه؛ ق  -زخرف؛ دخان  -
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 - معارج؛ نوح  - قلم؛ حاقه  - جمعه؛ ملك - صف 
نبأ؛  -انسان؛ مرسالت  -  يامهقمدثّر؛  -جنّ؛ مزّمل 

 يطارق؛ اعل -انفطار؛ بروج  - عبس؛ تكوير - نازعات 
شرح؛  -  يليل؛ ضح -بلد؛ شمس  -غاشيه؛ فجر  -

همزه؛  - تكاثر؛ عصر  -بينه؛ قارعه  -علق؛ قدر -تين 
 - نصر؛ فلق  -كوثر؛ كافرون  -قريش؛ ماعون  -فيل 
  ناس.
 از يها: با اين كه اصالح ملحق به جفت سوره -2

 توصيفي ياين گروه به نام جفت سوره ياد نكرده، ول
ميان آنها داللت  يكه به دست داده، بر پيوند مشابه

 - مائده؛ انفال  - ها از اين قرارند: نساء  دارد؛ اين سوره
حشر؛  - فصلت؛ مجادله - حجر؛ غافر  -توبه؛ ابراهيم 

  اخالص. - عاديات؛ مسد  -تحريم؛ زلزله  - طالق 
نور تكمله سوره مؤمنون و سوره تكمله: سوره  -3

حجرات تكمله سوره فتح است. سوره احزاب نيز 
تكمله گروهي از سور است كه پيش از آن در قرآن 
كريم جاي گرفته است. (فرقان، شعراء، نمل، قصص، 

  عنكبوت، روم، لقمان و سجده)
سوره فاتحه مقدمه قرآن و نيز مقدمه گروه  -4

 يبه سوره ديگري براسوره اول است. بنابراين نياز 
  تشكيل جفت ندارد.

احقاف، محمد، فتح، قمر، رحمن،  يها سوره -5
واقعه، حديد، ممتحنه، منافقون، تغابن، مطففين و 

، با 1388، اند. (آقايي بدون توضيح رها شده انشقاق
  اندكي تلخيص)

، مكمل ياصالح يها مفهوم جفت سوره يزيربنا
ونه مكمل چندين گ يبودن دو سوره است. اصالح

 ها آنترين  يبودن دو سوره را بيان كرده است كه اصل
عبارتند از: اختصار و تفصيل، قاعده و مثال، استفاده از 

مختلف استدالل، تفاوت در تاكيد، مقدمه و  يها گونه
، 1430ر.ك. اصالحي، ( نتيجه و وحدت در تضاد.

  )449/ 8 ،567/ 9؛ 7/ 2؛ 97/ 9؛ 8/277؛ 9/135
به طرح و تبيين اين ديدگاه در ايران از كساني كه 

وي به  همت گماشته، محمدعلي لساني فشاركي است.
: يشناس سوره«همراه حسين مرادي زنجاني در كتاب 
به طرح و » روش تحقيق ساختاري در قرآن كريم

 يا اندازهو روشي تا  اند پرداختهتبيين اين ديدگاه 
پيشنهاد  ها سورهو كارآمدتر براي يافتن زوج  تر ساده
 يها سوره. از ديدگاه ايشان براي تعيين زوج اند داده

كه عدد ترتيب  ييها سورهقرآن، بعد از سوره حمد، 
زوج است با سوره بعدي كه عدد فرد است، زوج  ها آن

 آل –بقره (دوم و سوم  يها سورههستند. براي نمونه 
ابد. از آن ي يم ادامه ق سوره تا روند اين و) عمران

هايي كه عدد ترتيب آنها فرد است با  سوره، سوره
سوره بعدي كه عدد زوج است، زوج محسوب 

) طور –(ذاريات  52و  51. براي نمونه سوره شوند يم
 ق و حمد يها سوره ديدگاه اين در. قرآن انتهاي تا

) از نگاه 53نجم (الزم به ذكر است سوره  .ندارند زوج
(ر.ك: لساني  ) زوجيت دارد54قمر (ايشان با سوره 

  )123ـ  119، 1395 فشاركي،
قرآن كريم در ميان  يها سورهبه  زوجينگاه نظام 

به  توان يم، در اين جهت شود يممستشرقين نيز ديده 
ها را  اشاره نمود كه نظريه جفت سوره ريموند فارين

هاي  هاي همجوار زوج مطرح كرده و معتقد است: سوره
كوتاه، بلند و متوسط هستند و در ادامه مفهوم زوجيت 

هاي قرآن كريم بيان كرده است. وي  را در تمام سوره
هاي همجوار قرآن كريم را داراي ارتباط  تمام سوره

تا ناس دو به دو مفهومي دانسته و از سوره بقره 
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ها را جفت خوانده و محتواي آنها را تبيين كرده  سوره
اي  هاي سوره است. وي همچنين ديدگاهي به نام گروه

مطرح كرده و همچون اصالحي كه نظريه خوشه 
ها را مطرح كرده و معتقد بود چند سوره از قرآن  سوره

توانند به عنوان خوشه  مضامين مشترك داشته و مي
شوند، ريموند فارين نيز قائل به همين  سوره مطرح

نظريه بوده و فقط عنوان گروه سوره را به كار برده 
  ).122-109ص تا،  .ك. فارين، بيراست (

  كريم قرآن يها سورهاقسام روابط متني در زوج 
، مكمل ياصالح يها سورهمفهوم جفت  يزيربنا

دو سوره يك جفت،  يبودن دو سوره است. معموالً برا
، هرچند دو شود يمترسيم  يمشابه يعمود و محتوا

سوره در شيوه بيان آن عمود و محتوا آشكارا با هم 
فرق داشته باشند؛ زيرا تفاوت و در نتيجه مكمل بودن 
دو سوره در طرز پرداختن به موضوع است نه اصل 

چندين گونه مكمل بودن دو سوره  ياصالح موضوع.
  عبارتند از: ها آن ترين ياصلاست كه را بيان كرده 

مكمل  توانند يماختصار و تفصيل: دو سوره  -1
را به اختصار طرح كند  يموضوع يهم باشند، اگر يك

به تفصيل بدان بپردازد كه نمونه آن در مورد  يو ديگر
. در سوره شود يممدثّر ديده  -مزّمل  يها سورهجفت 

كه خدا  شود يمص) خبر داده ( يامبرپمزّمل به 
او قرار داده است و در  يها شانهبر  ياله يمسئوليت

سوره مدثّر خصوصيات اين مسئوليت شرح داده 
كه چگونه اين  دهد يمص) تعليم ( يامبرپو به  شود يم

  را به انجام رساند. يمسئوليت اله
يك سوره به ذكر  يقاعده و مثال: در موارد -2
 سورهكه در  پردازد يم يا قاعدهاز حكم يا  ييها مثال

 سورهبيان شده است. مثالً در  يديگر به طور كل

از  يمجادله اين قانون وضع شده كه در نهايت پيروز
جز شكست و  يپيامبرش است و چيز آن خدا و

نصيب مخالفان نخواهد شد و در سوره حشر،  ينابود
حوادث آن زمان تبيين  يا پارهاين قانون با ارجاع به 

  شده است.
دو سوره با  يمختلف استدالل: گاه يها گونه -3

مختلف استدالل در تأييد يك  يها گونهاستفاده از 
قيامت و انسان  يها سورهنظريه مكمل يكديگرند. مثالً 

هر دو به ضرورت انديشيدن انسان به روز قيامت 
را به اين  يسوره قيامت وجدان انسان يول پردازند يم

كه در سوره انسان، به قوه  يدر حال خواند يمكار فرا 
  عقل انسان در اين باره استناد شده است.

از موارد هر دو  يا پارهتفاوت در تأكيد: در  -4
مختلف يك موضوع تأكيد  يها جنبهسوره بر 

 يبقره و آل عمران شاهد خوب يها سوره .ورزند يم
. موضوع هر دو سوره ايمان و اند موضوعاين  يبرا

آل  سورهو  يبقره بر اول ورهساعمال صالح است كه 
تأكيد دارد. همچنين هر دو سوره به  يعمران بر دوم

آل  سورهبقره بر يهود و  سورهكه  اند پرداختهاهل كتاب 
تمركز يافته است. هر دو سوره  يعمران بر نصار

مقدس پيشين  يها كتابو  يطبيع هاي يدهپداز  يبراهين
 يعمران دومو آل  يكه بقره عمدتاً اول كنند يمعرضه 

  را ارائه كرده است.
بدين صورت  ها سوره يمقدمه و نتيجه: برخ -5

مقدمات از سوره ها  يمكمل يكديگر هستند كه يك
و نهايت ديگر نتيجه سوره و  كند يمموضوع را طرح 

. مثالً و در نتيجه بيان مي كند كند يمرا استنتاج امر 
فيل حمايت خدا از كعبه در برابر حمله بيگانه را  سوره
ريش يعني ق يبعد سورهو نتيجه در  كند يم ييادآور
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كه بنابراين قريش بايد فقط پروردگار  شود يمعرضه 
  كعبه را بپرستند.

در يك سوره  يوحدت در تضاد: گاه -6
كه دقيقاً در تقابل با موضوع  شود يمطرح  يموضوع

مطرح در سوره جفت قرار دارد، اما هر دو موضوع به 
جز  ي؛ زيرا اين دو در واقع چيزشوند يموحدت منجر 

يك موضوع نيستند. مثالً در  يبت و منفمث يدو سو
با  يسوره طالق سخن از رعايت حدود خدا در دشمن

ديگران است، حال آنكه در سوره تحريم سخن از 
رعايت حدود در روابط دوستانه (ر.ك. اصالحي، 

  ، سراسر اثر).1430
سوره اصالحي با تحليل  جفت ارزيابي نظريه

 نجم و قمر يها سوره روابط
سوره نجم، بيست و سومين سوره قرآن كريم است 
كه بعد از سوره اخالص و قبل از سوره عبس در مكه 

ص) نازل شد، اين سوره در اكرم (مكرمه بر پيامبر 
كريم  قرآن سورهوسومين  چينش كنوني مصحف پنجاه

دارد و قبل از آن سوره طور  آيه است كه شصت و دو
و بعد از آن سوره قمر بوده و در جزء بيست و هفتم 

  )156، ص 2ج ، 1371معرفت،( قرآن جاي دارد.
اسالم،  گانه سهاصول  يادآوري«ن سوره يغرض ا

ت، معاد و نبوت يدر ربوب يتعال يت خدايوحدان يعني
ه به كرا  يياول به مساله نبوت پرداخته، وح ياست، ول

ف نموده، آن يق و توصيرسول خدا (ص) شده، تصد
 ياكو شر ها بت، و شود يمد يگاه متعرض مساله توح

، آن گاه به كند يم ينف يوجه نيتر غيبلن را به كيمشر
ر عالم يشدن خلقت و تدب يمساله سوم پرداخته و منته

ردن مردگان و خنداندن و كو زنده  يتعال يبه خدا
ب و دعوت و انذار را يتعذ اندن و اغناء و اقناء ويگر

ف نموده، گفتار را با اشاره به مساله معاد و امر يتوص
، ييطباطبا رك..» (كند يمبه سجده و عبادت ختم 

 )40. ص 19ج ، 1417

است كه بعد از  يا سورهسوره قمر سي و هفتمين 
 امبريپسوره بلد و قبل از سوره ص در مكه مكرمه بر 

چينش كنوني مصحف ص) نازل شد، اين سوره در (
پنجاه و چهارمين سوره است كه پنجاه و پنج آيه دارد 
و قبل از آن سوره نجم و بعد از آن سوره الرحمن بوده 
 و در جزء بيست و هفتم قرآن كريم جاي دارد.

  )166، ص 2ج ، 1371معرفت، (
داغ  يها بحثه ك كيم يها سوره يژگين سوره ويا

انگر يب مخصوصاًد، و از مبدء و معاد است را در بر دار
ه بر اثر كن است يشياز اقوام پ يگروه يفرهاكي

، پس از يكيفر و ظلم كمودن راه يلجاجت و عناد و پ
 كگرفتار و هال يوبنده الهك يها عذابگري به يد

  شدند.
و لَقَد  "ن سرگذشتها جملهياز ا يكو به دنبال هر 

 يما قرآن را برا ""رٍكمدرِ فَهلْ منْ كسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّي
ه پند كهست  يسكا يم آير سهل و آسان ساختكتذ
ن و يمسلم يباشد برا يتا درس كند يمرار كت "رديگ
  )5ص . 23ج ، 1374مكارم شيرازي، ر.ك.(فار. ك

  نجم و قمر يها سورهبررسي تحليلي روابط 
وحي در  معناورزي نبوت به عنوان دريافت كننده

: ابالغ كننده وحي در سوره قمر عنوانسوره نجم و به 
دو سوره نجم و قمر به صورت همزمان  رسد يمبه نظر 

 - يكي  پردازند يمبه تببين دو معناي مرتبط و متصل 
با تاكيد بر موضوع دريافت وحي الهي و  - سوره نجم 

با تاكيد  -سوره قمر -و ديگري  مسائل و حواشي آن
 موضوع ابالغ وحي الهي و حواشي و مسائل آن بر
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. اين معنا يعني مسائل و حواشي سامان يافته است
دريافت و ابالغ وحي الهي با تعابير مختلف در اين دو 

تا به  شود يمسوره تبيين شده است، در ادامه كوشش 
 اثبات اين فرضيه درباره پيوند مستحكم اين دو سوره

  بپردازد
ر حقانيت دريافت قرآن و مراء مراء كافران د الف:

  ابالغ ايشان در مرحله
در دو سوره متناسب با  واژه مراء به معناي مجادله

فضاي هر سوره معناورزي تدوين شده است. مراء در 
نجم بر سر بعد معرفتي قرآن كريم است يعني  سوره

ص) و در مكرم (مراء و جدال بر سر اصالت وحي نبي 
انذاري و  بعد ر را درسوره قمر مراء و جدال كفا

  .دهد يمانبياء نشان  اصالح اجتماعي
خداوند در سوره نجم در مورد مراء مشركين با 

 :ديفرما يمدر موضوع دريافت وحي، ص) اكرم (پيامبر 
» ونَهارلأفَتُما  يعده يا در آنچه دي) آ12نجم/ ( »يرَيم

  ؟ديكن يماست با او جدال 
در با پيامبران  مراءدر سوره قمر نيز به مسئله 

قوم حضرت  درباره شده واشاره مرحله ابالغ وحي 
فَتَمارواْ و لَقَد أَنذَرهم بطْشَتَنَا « :ديفرما يمع) لوط (
را از عذاب ما سخت  ها آن) و [لوط] 36قمر/ (»بِالنُّذُر

ما] به جدال  يدها [ي] در تهديلم داده بود، و [يب
مسئله جدال دعوت  بيانگرآيات باال  برخاستند.

شدگان با انبياء (ع) هستند كه چگونه هر پيامبري در 
و  مقابل دعوت قومش مورد نزاع قرار گرفته است

تهديدهاي فراواني در اين مطرح شده است و در 
اينگونه موارد قوم پيامبر گام در مسير جدال با پيامبر 

مي  هديدتپيامبر خدا را و در مواردي  خدا بر مي دارند
  . كنند

وحي و هم در  ب: انبياء عبد خدا هم در دريافت
  ابالغ وحي
در مقام دريافت كننده وحي سور ه نجم  عبد در

الهي آمده است و در سوره قمر عبد در اشاره به ابالغ 
كننده و حضور اجتماعي حضرت نوح اشاره شده 

و هم  عبد خدا هستنداست. يعني هم در دريافت وحي 
  در تبليغ و رسالت عبد اويند.

را  نبي مكرم- يدر مقام دريافت وح - سوره نجم
ما  عبده يإِل يفَأَوح« :خواند يمعبد خويش 

حد يآنچه را با اش بنده) آن گاه به 10نجم/ (»يأَو
  فرمود. يند، وحك يوح

ع) كه در نوح (در سوره قمر خطاب به حضرت 
 و نامد يماو را عبد  كوشد يممسير ابالغ وحي الهي 

و قَالُواْ  عبدنَا ذَّبواْكنُوحٍ فَ كذَّبت قَبلَهم قَوم: «ديفرما يم
ز] يش از آنان، قوم نوح [ني) پ9قمر/(»مجنُونٌ و ازدجِر

ب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و يذكبه ت
  د.يشك] آزار يبسو [» است. يا وانهيد«گفتند: 

  ج: حديث و ذكر دو نام براي وحي الهي:
 نام» حديث«قرآن با تعبير  نجم از مباركهدر سوره 

 ثيالحد هاذَا فَمنْ أَ« شده است. برده
با عنوان در سوره قمر نام قرآن  ) و59نجم/»(تَعجبون

آمده است. يعني آنچه كه مايه تذكر براي  »ذكر«
 هيعلَ رُكالذِّ يءلْق أَ«نمونه در آيات  يبرا .ديگران است

چيزي كه براي تذكر و يا آن  )25قمر/ »(ننَايب من
 الْقُرْءانَ سرْنَاي لَقَد و« .تيسير شده است

  )32قمر/»(ركللذِّ
  اشاره به وحي الهي وحي و القاء دو تعبير در د:

 ص)خاتم (هر دو سوره از نزول قرآن كريم بر نبي 
، با اين تفاوت كه در سوره نجم از تعبير اند گفتهسخن 
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 عبده يإِل يفَأَوح« به ميان آمده: ) سخنيأَوحوحي (ف
حا أَود يآنچه را با اش بنده) آن گاه به 10نجم/( ؛يم

فرمود. در سوره قمر از زبان كفار  يند، وحك يوح
ذكر » القاء«براي اشاره به دريافت وحي الهي از كلمه 

استفاده شده است. و شايد همين كلمه با تعابيري 
في  يطانُلقي الشَتعبير اُ«همچون القائات شيطان و 

يات ديگر در جهت نفي خلوص آو  ها سورهدر  »منيتهاُ
به  ص)اكرم (وحي باشد. كه كفار در مواجهه با پيامبر 

متفاوت  يا واژهدر سوره قمر با  .بردند يمكار 
ذَّاب كننَا بلْ هو يمن ب هيرُ علَكالذِّ يأَءلْق« :فرمايد يم

] بر او القا شده يوحان ما [يا از ميآ) «25قمر/ (»أَشر
  »گستاخ است. ييه او دروغگوكاست؟ [نه،] بل

. آمدن هدايت از جانب خداوند؛ آمدن اخبار در ـه
  بيان عبرت از سرگذشت پيشينيان

خداوند در سوره نجم جهت نزول هدايت فكري و 
إِلَّا أَسماء  يإِنْ ه« :فرمايد يممعرفتي در حق منكرين 

ّاؤُيسمابء و ا أَنتُموهلْطَانٍكتُمن سبهِا م ا أَنزَلَ اللَّهم إِن  م
م من جاءهو لَقَد  الْأَنفُس يتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ و ما تَهوي

داله مبهش يب يي] جز نامهابتانن ي) [ا23نجم/ (»ير
دا [و] خ يدا كرده يه شما و پدرانتان نامگذاركستند ين

] آناننفرستاده است. [ يليچ دليه ها آن] يتحقّانبر [
 يرويه دلخواهشان است پكجز گمان و آنچه را 

ت يه قطعاً از جانب پروردگارشان هداك، با آنكنند ينم
  شان آمده است.يبرا

 ،استفاده نموده» جاء«فعل در سوره قمر نيز از 
پيشينيان و نزول هدايت رفتاري  يها داستانجهت بيان 

جاءهم و لَقَد « :فرمايد يمو انذاري و اصالحي ايشان 
ا فم اءنَ الْأَنبريمجزْدم و قطعاً از اخبار، 4قمر/ (»ه (
  د.يشان رسيفر] است به اكه انزجار [از يآنچه در آن ما

انباء از محتواي كتب پيشينيان و انباء از عاقبت  و:
 پيشينيان در قبال دعوترفتار 

در كاربرد واژه انباء نيز هماهنگي فوق وجود دارد. 
بر پايه گزارش از مصاحف گذشتگان و  در سوره نجم

محتواي آن است و در سوره قمر خبر از احواالت 
انذارهاي انبيا گذشته يعني بعد اجتماعي و اصالحي 

  دعوت است.
در سوره نجم در مقام گزارش از محتواي كتب 

صحف  يبِما ف نَبأْيأَم لَم « :ديفرما يمسماني پيشين آ
 يموس يها فهيصحا بدانچه در ي) 36نجم/ (»يموس

را در  نبأافته است؟ و در سوره قمر ي] خبر نآمده[
و لَقَد «است اشاره به اخبار اقوام گذشته به كار برده 

) و قطعاً از 4 قمر/(»ه مزْدجريما ف الْأَنباءجاءهم منَ 
شان يفر] است به اكه انزجار [از ياخبار، آنچه در آن ما

به  نبأسوره قمر در داستان صالح نيز كلمه  در د.يرس
كار رفته است و باز در فرايند اجتماعي و ابالغ دعوت 

 شرْبٍ كلُ نهميب أَنَّ الْماء قسمةُ نَبئْهمو « است.
انشان يه آب مكنان خبر ده ) و به آ28قمر/(»محتَضَر

  دام را آب به نوبت خواهد بود.كبخش شده است: هر 
كبراي الهي در مقام دريافت وحي و آيات  ز: آيات

  و معجزات بيروني در ابالغ
در سوره مباركه نجم به اين مطلب اشاره نموده 
است كه پيامبر اكرم در معراج و يا در هنگامه نزول 

 يرأَلَقَد « ا ديده است.وحي آيات بزرگ پروردگار ر
نْ ءيامالْ ات هببه عبارت ديگر 18نجم/(»يبرْكر (

آيات در اين سوره مقصود آيات الهي در مرتبه 
در  دريافت وحي و ارتباط با خداوند متعال است.

 در مرحله ابالغ دعوت سوره مباركه قمر درباره آيات
نند يبب يا نشانهآمده است كه اين گروه كفار هر گاه 
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و إِن «»است. دائم يسحر«ند: يبگردانند و گو يرو
) در 2قمر/(»قُولُواْ سحرٌ مستَمريعرِضُواْ و ي ةًيءارَواْ ي

حكايت نوح را ديگر اي يهآاين سوره همچنين در 
است به عنوان  تأملدانسته است كه قابل  اي يهآ

نَاها كرَو لَقَد تَّ«بر حقانيت دعوت ايشان.  است يا نشانه
ةًياء دن ملْ مرا بر ينهسفآن [ يبه راست ) و15»(ركفَه [
 اي يرندهپندگا ي[باشد] پس آ يم [تا] عبرتينهاد يجا

  هست؟
» آيه«نام حتي در تعبيري متفاوت از معجزه به 

گفت در سوره نجم از قرآن كريم به عنوان  توان يم
معجزه پيامبر خاتم سخن گفته و سوره قمر معجزه شق 

  قمر را يادآور شده است.
عدم تكذيب قلب و چشم در دريافت وحي و  ح:

  تكذيب وحي در ابالغ
درسوره مباركه نجم اتهام دروغگويي و هرگونه 

و  كند يمات نابجا از حضرت نبي مكرم را رد ماتها
شهادت به دريافت دقيق وحي با تمام وجود از جانب 

 يعل؛ أَ فَتُمارونَه يما رأَ ذَب الْفُؤَادكما «كند  يمايشان 
] شار [كد انيآنچه را دل د() 11 و 12نجم/(»يرَيما 
؟ در كنيد يمده است با او جدال يا در آنچه ديرد؛ آكن

سوي كفار  سوره مباركه قمر به كذاب خواندن ايشان از
 يأَءلْق« گويد يماجتماعي سخن  در مرحله دعوت

ا يآ) «25قمر/ (»؛ذَّاب أَشركننَا بلْ هو يه من بيرُ علَكالذِّ
ه او ك] بر او القا شده است؟ [نه،] بليوحان ما [ياز م

و در  همچنين در سوره قمر» گستاخ است. ييدروغگو
ره نموده است. نيز اشا ديگربه تكذيب قوم نوح اي يهآ
قَالُواْ مجنُونٌ و ذَّبواْ عبدنَا و كفَ كذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ«

ب يذكز] به تيش از آنان، قوم نوح [ني) پ9قمر/(»ازدجِر
با صراحت  پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و

و » است. اي يوانهد«گفتند:  كالم خطاب به پيامبر خدا
  د؛يشك] آزار يبس[

و اتباع  از ظن در سوره نجم ط: اتباع كافران
  از هوي در سوره قمر ايشان

كلمه اتباع نيز در هر دو سوره آمده است. در سوره 
نجم به تبعيت كافران از ظن و گمان در انكار پيامبر 

. به عبارت بهتر معتقد است ايشان پردازد يم ص)اكرم (
ي و در مقام حكمت نظري و بعد بينشي و معرفت

به جاي تكيه بر علم و يقين  ص)اكرم (شناخت پيامبر 
إِلَّا الظَّنَّ و ما  تَّبِعونَيإِن «...پيروي نمودند.  از ظن

ويتَه ...جز گمان و آنچه را آنان) [23(نجم/»الْأَنفُس [
در  يعني» ... كنند ينم يرويه دلخواهشان است پك

بر ظن و گمان خويش  صرفاًوادي شناخت و معرفت 
تكيه زده بودند. در سوره مباركه قمر در تحليل رفتار 
ايشان در تكذيب و سركشي در برابر دستورات انبياء 

در حكمت عملي و رفتاري تابع هوي را ايشان  ،الهي
دانسته است. يعني به جاي تبعيت از حكمت در وادي 

. در سوره قمر اند آوردهعمل، به تبعيت از هوي روي 
به ) و 3قمر/...»(أَهواءهم  اتَّبعواْ ذَّبواْ وكو « :فرمايد يم
  ردندكش را دنبال يخو يب دست زدند و هوسهايذكت

: حقانيت بعد معرفتي و علمي قرآن و حقانيت ي
  بعد حكمتي و اجتماعي آن

قرآن به كار  تعابيري كه در اين دو سوره درباره
به اين صورت جمع بندي نمود  توان يمرفته است را 

معرفتي قرآن، صيانت وحي و و كه بعد حقانيت علمي 
در سوره مباركه نجم تقرير و تثبيت  خلوص معرفتي آن

شده است تا در سوره  يا مقدمهشده است و اين تثبيت 
قمر به بعد انذاري و حضور اجتماعي قرآن به مثابه 

  شود.كتاب انذار و تذكر و اصالح اجتماعي اشاره 
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مبر اسوره نجم سوره نزول قرآن و وحي الهي بر پي
ور بودن آو دفاع از حقانيت و اصالت وعلم (ص) اكرم 

برخي از محتواي كتابهاي آسماني  ينهمچن ن و....آ
پيشين همچون صحف موسي و ابراهيم كه كتابهاي 

  اي پيشين بودند.يانب
.. و . يو ما غَو صاحبكمتعابيري همچون: ما ضَلَّ 

... علَّمه يوحي ي... إِنْ هو إِلَّا وحينطقُ عنِ الهويما 
يشَدالْقُو ا يدأَك.. ما رم الْفُؤَاد نَزْلَةً يذَب اهءر لَقَد و ...
.... ما أَنزَلَ اللَّه بهِا من ي... ما زاغَ الْبصرُ و ما طَغَيأُخَْر

الْأَنفُس ... و ما  ينَ إِلَّا الظَّنَّ و ما تَهوتَّبِعويإِن  سلْطَانٍ
 يغْنيو إِنَّ الظَّنَّ لَا  تَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّيإِن  لهم بِه منْ علْمٍ

  .يرَيبِ فَهو ي...... أَ عنده علْم الْغَيالحقّشمنَ 
درباره بعد انذاري در سوره قمر دو تعبير شانه به 

و  با تعبير انذار يكي برند يمشانه داللت را به پيش 
ديگري با تعبير تذكر. درباره بعد تذكري همان تيسير 

 لَقَد يشدن براي تذكر (وانَ لرْنَا الْقُرْءاست كه )ركلذِّس 
ري آمده است و هم چنين انذا چندين بار در اين سوره

بودن آن بارها و با تعابير مختلف مورد اشاره قرار 
گرفته است. به عبارت ديگر در اين سوره بعد حكمتي 
و جامعه سازي قرآن مطرح شده است. در سوره قمر 

اين  ؛40-42؛ 28-31؛ 19- 6به تفصيل در آيات 
بندگون با تعبير ترجيع  و انذار را تبيين نموده است.

، و 30،18،21در آيات،» نُذُر و ياَنَ عذَابكف كيفَ«
كنيد  همچنين ساير كاربردهاي انذار در اين سوره نگاه

  .23،33،36،37،39،5به آيات: 
  : قرآن كتاب علم و حكمتك

درمعرفي قرآن بسيار  در سوره نجم رسد يمبه نظر 
د يشَد علَّمه«از تعبير علم استفاده نموده است. 

و مخالفان خود را بيشتر با تعابيري  )5(نجم/»يالْقُو

ما أَنزَلَ اللَّه بهِا من  )28علْمٍ (منْ ما لهم بِه «همچون 
ري ديگر در اين فضا معرفي يو تعاب )25»(سلْطَانٍ

. و حتي در مقام نقد كفار و مشركين به نمايد يم
و لَم «كوتاهي علم ايشان در حيات دنيوي اشاره دارد 

إِنَّ  مبلَغُهم منَ الْعلْمِ كذَال )28»(ايوةَ الدنْيالْحا رِد إِلَّي
ببِ كرن سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه...يهدر سوره  و )29(»ل

قمر درباره اشاره به مضاميني كه باعث ترغيب يا 
كلمه حكمت را به كار برده است  شود يمترهيب ايشان 

ةُك(حغَةٌ مالدرجه بليغ و  در حكمتي كه به نهايت )ب
و در ساحت ابالغ وحي قرار  گويا و برهان قاطع است

  )5قمر/»(فَما تُغْنِ النُّذُر بالغَةٌ مةُكح« يردگ يم
  سبك بيان معرفتي و تهديدي: ل

سبك بياني سوره نجم بيشتر معرفتي، بينشي، 
علمي، تعقلي است اما سبك بيان سوره قمر بيشتر 

و برحذر داشتن مردم از عدم توجه به  تهديدي
انذارهاي قرآن مانند عدم توجه اقوام پيشين به 
انذارهاي انبياء خود و هالكت ايشان، به عبارت ديگر 

  سبك بيان انگيزشي است.
دشمنان خدا در  معناي هالكت مختصر پرداخت :م

  اين معنا سوره قمر: سوره نجم و پرداخت مفصل
ن كريم كه پيشتر آبياني قر يها سبكيكي از 

اين است كه  ،است سيوطي نيز با بياني ديگر آورده
همجوار يكي موضوعي را به صورت  يها سوره غالباً

. پردازد يمو سوره مجاور به بسط آن  آورد يممختصر 
به عبارت ديگر بيان در هر دو سوره كامل است ولي 

است براي يافتن اطالعات بيشتر و تفصيل بيشتر الزم 
 تا سوره همجوار نيز ديده شود. براي نمونه يكي از

ارتباطات اين دو سوره در اين است كه در سوره نجم 
به طور مختصر به موضوع هالكت اقوام گذشته اشاره 
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شده است. در سوره قمر اين موارد تفصيل يافته است. 
اين به اين علت است كه بيان سوره نجم بيشتر ناظر و 

لذا اين  رود يميت وحي الهي پيش با تاكيد بر حقا
مسائل را به صورت مختصر آورده است اما سوره قمر 
كه بيشتر به پرداخت معناي رسالت و ابالغ وحي الهي 

اين سويه مطلب را مفصل پرداخته  پردازد يمبه مردم 
  است.

نمونه اول: هالكت قوم عاد؛ چرايي و چگونگي 
  هالكت

خداوند در سوره نجم به هالكت قوم عاد اشاره 
 عادا كأَهلَو أَنَّه « :ديفرما يمفرموده به اجمال 

م را يان قديه عادك) و هم اوست 50نجم/(»يالْأُول
  »رد.ك كهال

در سوره قمر از عذاب قوم عاد و نحوه هالكت 
اَنَ كف كيذَّبت عاد فَك« :ديفرما يمسخن به ميان آورده 

ومِ ي يحا صرْصرًا فيهم رِيإِنَّا أَرسلْنَا علَو نُذُرِ؛  يابعذَ
أَنهم أَعجاز نخْلٍ كالنَّاس  تَنزِع نحسٍ مستَمرٍّ؛

ب پرداختند. يذكان به تي) عاد18-20قمر/ (»منقَعر
]؟ ما بر من يپس چگونه بود عذاب من و هشدارها [

] آنان در روز شوم  يطور مداوم، تندباد، به ي[سرِ
 ييگو كند يم] مردم را از جا كهم، [يتوفنده فرستاد

  »شده بودند. كن شهيره كبودند  ينخل يها تنه
نمونه دوم: هالكت قوم ثمود؛ چرايي و چگونگي 

  هالكت
خداوند در سوره نجم، هالكت قوم ثمود را گوشزد 

و  )51نجم/ (»يثَموداْ فَما أَبقَو « :ديفرما يمنموده، 
  »نگذاشت يرا] باق يسكرد] و [ك كز هاليثمود را [ن

در سوره قمر به تشريح عذاب و نحوه هالكت 
ذَّبت ثَمود بِالنُّذُر؛ فَقَالُواْ أَ ك« :ديفرما يماشاره كرده 

إِنَّا إِذًا لَّف ها نَّتَّبِعداحنَّا وشَرًا ميب لْقرٍ؛ أَ ءعس يضَلَالٍ و 
علَمونَ غَدا منِ يذَّاب أَشرٌ؛ سكننَا بلْ هو يه من بيرُ علَكالذِّ
مرْسلُواْ النَّاقَةِ فتْنَةً لَّهم فَارتَقبهم و ذَّاب الْأَشرُ؛ إِنَّا كالْ

لُّ شرْبٍ محْتَضَرٌ؛ كنهم يب و نَبئْهم أَنَّ الْماء قسمةُ؛ اصطَبرِ
باحاْ صوفَنَاد ماطَهقَرَ؛ فَ يفَتَعكيفَع ذَابكفنُذُرِ؛  ياَنَ ع و

مِ يهشكاَنُواْ كحةً واحدةً فَيهم صيإِنَّا أَرسلْنَا علَ
) قوم ثمود هشداردهندگان را 23 -31قمر/ (»المحتَظر

از خودمان را  يا تنها بشريآ«گفتند:  و ردند.كب يذكت
و  يواقعاً در گمراهن صورت، ما يم؟ در اينك يرويپ

] بر او القا يوحان ما [يا از ميآ» م بود.يجنون خواه
به » گستاخ است. ييه او دروغگوكشده است؟ [نه،] بل

 يست. ما براكيگستاخ  يفردا بدانند دروغگو يزود
م و [به صالح ي] ماده شتر را فرستادآنش آنان [يآزما
ن. و به آنان ك ييباكيمراقب آنان باش و ش«م:] يگفت

دام را كانشان بخش شده است: هر يه آب مكخبر ده 
ردند كقشان را صدا يپس رف» آب به نوبت خواهد بود.

رد. پس چگونه ك يد و [شتر را] پيشكر يو [او] شمش
]؟ ما بر [سر] شان من يبود عذاب من و هشدارها [

ده كياه خشيم و چون گياد [مرگبار] فرستاديفر يك
  »ز شدند.يزري] رها كومه[

نمونه سوم: هالكت قوم نوح؛ چرايي و چگونگي 
  هالكت

خداوند در سوره نجم به صورت اجمالي از نابودي 
قَوم نُوحٍ و « :ديفرما يمقوم نوح سخن به ميان آورده 

؛ يأَهوةَ كو الْمؤْتَف؛ يأَطْغَاَنُواْ هم أَظْلَم و كإِنهم  من قَبلُ
شتر [از همه آنها] ي) و پ53-55نجم/ (»يغَشفَغَشَّئها ما 

بودند.  تر سركشه آنان ستمگرتر و كرا يقوم نوح را، ز
ند. پوشاند بر ك] را فروافعامورهسدوم و  يو شهرها [

  »] آنچه را پوشاند.يگوگردآن [دو شهر، از باران 
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در ادامه در سوره قمر به تشريح عقوبت قوم نوح 
الكت را چنين بيان پرداخته در هفت آيه نحوه ه

ذَّبواْ عبدنَا و قَالُواْ كذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَك« :ديفرما يم
 هبا رعجِرَ؛ فَدداز نُونٌ ونَا  يأَنمجرْ؛ فَفَتَحفَانتَص غْلُوبم

ع ضرْنَا الْأَرفَج رٍ؛ ومنهم اءبم اءمالس ابويونًا فَالْتَقَيأَب 
ذَات أَلْواحٍ و  يعلأَمرٍ قَد قُدر؛ و حملْنَاه  يالْماء عل

نَاها كفرَ؛ و لَقَد تَّرَكاَنَ كننَا جزَاء لِّمن يبِأَع يدسرٍ؛ تجرِ
ش از آنان، قوم ي) پ9- 16قمر/ (»ركةً فَهلْ من مديءا

 ب پرداختند و بنده ما را دروغزنيذكز] به تينوح [ن
] آزار يبسو [» است. يا وانهيد«خواندند و گفتند: 

من مغلوب شدم «ه: كپروردگارش را خواند  تا د.يشك
زان ير يآسمان را به آب يدرها پس» به داد من برس!

ن يم تا آب [زميديجوشان ها چشمهن يم. و از زميگشود
وستند. يه مقدر شده بود به هم پك يامر ي] براآسمانو 

 .يردكسوار  نيآج خيمو  دار تخته] يكشتو او را بر [
بود  يسك] پاداش نيار نظر ما روان بود. [ي] زيكشت[
] را نهيسفآن [ يار واقع شده بود. و به راستكه مورد انك

 يا رندهيپندگا ي[باشد] پس آ يم [تا] عبرتينهاد يبر جا
  هست؟
نفي گمراهي پيامبر اكرم (ص) و اشاره به  م:

  رسوالن الهيگمراهي مجرمين و منكران 
در سوره مباركه نجم به زائل نمودن لقب گمراه به 

ما  وم كما ضَلَّ صاحب«: پردازد يمپيامبر اكرم 
ار شما نه گمراه شده و نه در ي] كه) [2جم/ن(»يغَو
كه  كند يمديگر خداوند اشاره  اي يهآدر  ومانده  ينادان

 است.او بهتر از حال گمراهان و هدايت يافتگان باخبر 
»ببِ كإِنَّ رن سن ضَلَّ عبِم لَمأَع ونِ يهبِم لَمأَع وه و هل

تَددر اين دو آيه هم به عدم گمراهي 30نجم/»(ياه (
وحي در دريافت صلي اهللا عليه و آله و سلم نبي مكرم 

كه بسيار قابل تامل  و رسالت ايشان اشاره شده است
  است. 

در سوره قمر گمراهي به كساني نسبت داده شده 
. در اين آيات كنند يماست كه انبياء الهي را تكذيب 

منكران هود مي گويند اگر ما از يك بشر پيروي كنيم 
فَقَالُواْ أَ بشَرًا منَّا واحدا نَّتَّبِعه «به تحقيق گمراه هستيم 

ر يإِنَّا إِذًا لَّفعس ديگر  اي يهآدر  )42قمر/»(ضَلَالٍ و
كه همان مجرميني هستند كه  كند يمگمراهان را معرفي 

 ينَ فيإِنَّ الْمجرِم« .كنند يمانبياي الهي را تكذيب 
و  ياران در گمراهك) قطعاً بزه47قمر/»(ضَلَالٍ و سعر

  جنونند.
  جزاي اعمال در دو سوره معناورزي

در هر دو سوره به تبيين اصل معناي جزاي اعمال 
چه دنيوي و چه اخروي پرداخته است. خداوند در 
سوره نجم در بيان حال بدكاران و نيكوكاران به اجمال 

الْأَرضِ  يالسماوات و ما ف يو للَّه ما ف« :ديفرما يم
زِيليج يالَّذ لُواْ وما عواْ بِمزِينَ أَسالَّ يجنُواْ يذسنَ أَح

 بئرَ الْاثْمِ و الْفَواحش إِلَّا اللَّممكجتَنبونَ ينَ ي؛ الَّذيبِالحسن
برَةِ كإِنَّ رغْفالْم عاسبِ و لَمأَع وإِذْ أَنشَأَكه نَ كمم م

 واْكفَلَا تُزَ مكبطُونِ أُمهات يالْأَرضِ و إِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ ف
كأَنفُسنِ اتَّقَ مبِم لَمأَع وو هر چه 31-32نجم/ (»يه (

ن است از آنِ خداست، تا يدر آسمانها و هر چه در زم
 اند داده] آنچه انجام يسزا، به [اند كردهه بد كرا  يسانك
پاداش  يكي، به ناند كرده يكيه نكفر دهد، و آنان را كي

جز  -اهياركه از گناهان بزرگ و زشتك آنان دهد.؛
، پروردگارت ورزند يم يخوددار -كوچك يلغزشها

ه كاز آن دم  ياست. و آمرزش فراخ[نسبت به آنها] 
ه در ك گاه هماند آورد و از ين پديشما را از زم

] حالد به [ي] نهفته بودزهدانمادرانتان [در  يمهاكش
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د. او به يمشمار كشما داناتر است، پس خودتان را پا
» نموده داناتر است. يزگاريه پرهك يسك] حال[

 اين مضمون بيان شده استبير ديگري اتعبا همچنين 
س للْانسانِ إِلَّا ما يو أَن لَّ .يأَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَ«
عيسعأَنَّ س ي؛ و فوس ؛يرَيه ي ثم زَاءالْج زَئهج
  )38-41»(يالْأَوف

نيز اين معنا با بياني ديگر به كاررفته در سوره قمر 
به ماندگاري اعمال » الزُّبرِ يء فَعلُوه فيلُّ شكو «است. 
الزُّبرِ؛ و  يء فَعلُوه فيلُّ شكو : ديفرما يم .كند يماشاره 

 جنَّات و نهرٍ؛ ينَ فيالمتَّق إِنَّ رٍ مستَطَرٌ؛يبِكو  رٍيصغ كلُ
) و هر 47-55قمر/ (»مقْتَدر يكمقْعد صدقٍ عند مل يف

] است. و هر درجاعمالشان  يتابها [كدر  اند كردهچه 
قت، مردم ي] نوشته شده. در حقآن[در  يخرد و بزرگ

ان باغها و نهرها، در قرارگاه صدق، نزد يزگار در ميپره
  »ند.يتوانا يپادشاه

تعابير ناظر  هيكي از موراد مشترك در اين دو آي
قمر اشاره  گناهان كبيره و صغيره است كه در سوره به

نموده است كه نبايد گناهان را در دو دسته صغير و 
و  رٍيصغ كلُ؛ و الزُّبرِ يء فَعلُوه فيلُّ شك و(كبير قرار داد

به هرحال گناه عظيم است. و  . زيرارٍ مستَطَرٌ؛يبِك
مفهوم در سوره نجم معنا و . اين شود يمنوشته  اش همه

بيان شده  »إِلَّا اللَّمم«با لطافت بياني بيشتر با عنوان 
نَ يالَّذ. شود ينماست كه جز گناهان هم محسوب 

واسع  كإِنَّ رب بئرَ الْاثْمِ و الْفَواحش إِلَّا اللَّممكجتَنبونَ ي
  الْمغْفرَةِ

و بخش از سوره بين دبياني  يها يهماهنگاز ديگر 
 پس از تبيين اصل جزاست اشاره به موضوع متقيان

» يهو أَعلَم بِمنِ اتَّقَ« ريتعباست يعني در سوره نجم با 
نَ يإِنَّ المتَّق« ريتعب) آمده است و در سوره قمر با 32(

 يكمقْعد صدقٍ عند مل يجنَّات و نهرٍ؛ ف يف
  )55-54»(مقْتَدر

عالوه بر بيان اصل جزاي انسانها در هر دو سوره 
از جزاي دنيوي و اخروي اعمال نيك و بد  ييها نمونه

انسانها تبيين شده است: براي نمونه در سوره مباركه 
 ها يبدو  ها يخوبقمر براي هر دو حالت جزاي 

  :شود يممثالهايي ذكر 
اين سوره و پس از هالكت قوم نوح و  14در آيه  

اين عاقبت را جزاي كسي دانسته كه  شاننجات اي
و در ادامه » فركاَنَ كجزَاء لِّمن « نسبت به او كفران شد.

 كذَالك« نجات لوط را جزاي شكر ايشان دانسته است.
ه سپاس دارد، ك) هر 35قمر/»(ركشَمن  ينجزِ
  .ميده يم[او را] پاداش  سان نيبد

نتيجه در  ءبه كاربرد فا توان يماز ديگر مصاديق 
عملكرد تكذيبي مكذبان در سوره قمر و عواقب اين 

در هالكت ايشان اشاره نمود كه چندين بار  ها يبتكذ
ذَّبواْ و ك(و واژه عذاب را براي ايشان به كار برده است. 

  و نُذُر) ياَنَ عذَابكف كي... فَاتَّبعواْ أَهواءهم
تار در سوره قمر و در تبيين كيفر اخروي رف

لُّ كو  ذَّبواْ و اتَّبعواْ أَهواءهمكو « :مكذبان آمده است
ا فم اءنَ الْأَنبم مهاءج لَقَد رٌّ؛ وتَقسرٍ مرٌ؛ يأَمجزْدم ه

ةُكحغَةٌ مال؛ فَ با تُغْنِ النُّذُرفَممنْهلَّ عي تَو ماعِ يوالد عد
خْرُجونَ منَ الْأَجداث يرٍ؛ خُشَّعا أَبصارهم كء نُّيش يإِل
افرُونَ كقُولُ الْي الداعِ يإِل نَيمهطع أَنهم جرَاد منتَشرٌ؛ك

ب دست زدند و يذك) و به ت3-8(قمر »وم عسريهاذَا 
را  يارك] هر يلردند، و [كش را دنبال يخو يهوسها

ه ياست. و قطعاً از اخبار، آنچه در آن ما ي[آخر] قرار
مت بالغه كد. حيشان رسيفر] است به اكانزجار [از 

رد. پس، از آنان كهشدارها سود ن ين بود]، ولي[حقّ ا
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 يامر ي] به سوحق[ يه داعك يبرتاب. روز يرو
دگان خود را يه دك ي، در حالكند يمدعوت  كدهشتنا

خود]  يگورها [ نده ازكپرا ي، چون ملخهااند فروهشته
. شتابند يمآن دعوتگر  يسرعت سو به .نديآ يبرم
  »است. ي] روز دشوارچهامروز [: «نديگو يمافران ك

ضَلَالٍ  ينَ فيإِنَّ الْمجرِم« :ديفرما يمدر آياتي ديگر 
ذُوقُواْ مس  وجوههِم يعلالنَّارِ  يسحبونَ فيوم يو سعرٍ؛ 

ء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ؛ و ما أَمرُنَا إِلَّا واحدةٌ يش كلُسقَرَ؛ إِنَّا 
رٍ؛ و كم فَهلْ من مدكاعينَا أَشْكبِالْبصرِ؛ و لَقَد أَهلَ لَمحِك

» رٍ مستَطَريبِكرٍ و يصغ كلُالزُّبرِ؛ و  يفَعلُوه ف ء يش كلُ
و جنونند.  ياران در گمراهك) قطعاً بزه47- 53قمر/ 
[و به آنان  شوند يمده يشكه در آتش به رو ك يروز

د [و احساس يب آتش را بچشيله:] «شود يمگفته 
. و ميا دهيآفررا به اندازه  يزيه هر چكم ييما» د].ينك

] چون چشم به هم همست [آن يبار ن يكفرمان ما جز 
م يت رساندكشما را سخت به هال مسلكانِ هم. و يزدن

در  اند كردههست؟ و هر چه  يا رندهيپندگا يپس آ
 ي] است. و هر خرد و بزرگدرجاعمالشان  يتابها [ك

  »] نوشته شده است.آن[در 
در تبيين معناي جزاي خوبان در قيامت نيز تعبير 

»تَّقرٍ؛ ف ينَ فيإِنَّ المنه و نَّاتيج  ندقٍ عدص دقْعم
لر يكمقْتَددرباره عذاب . است ) آمده55-54»(م

اخروي در سوره نجم مطلبي به صورت مصداقي نيامده 
پس از اشاره به هالكت برخي از اقوام با  صرفاًاست. و 

) به رفتار دنيوي ايشان 52»(يهم أَظْلَم و أَطْغَ«تعبير 
  كه سبب اين هالكت شده اشاره نموده است.

  دو سوره معناورزي يها شباهت ساير
در بررسي و مطالعه آيات دو سوره مواردي را 
شاهد هستيم كه خداوند يك واحد معنايي را در هر دو 

متفاوت تبيين نموده  يها روشو  ها اسلوبسوره با 
  است، به عنوان نمونه:

  با دو بيان نزديك بودن قيامت يمعناورز الف.
خداوند در پايان سوره نجم به بيان نزديكي وقوع 

س لَها من ي؛ لَأَزِفَت االَزِفَةُ« :ديفرما يمقيامت پرداخته 
 ونِ اللَّهكدداذَا الحنْ هفَةٌ؛ َ أ فَمياَش ونَ؛ وبجتَع ث

كتَضْحلَا تَب ون؛كونَ ودامس أَنتُم 62نجم/ (» ونَ؛ و-
 يسكامت. جز خدا يگشت ق يك] نزدچه)[وه 57
د؟ و ين سخن عجب داريا از ايست. آيننده آن نكاركآش
د. پس خدا را ي؟ و شما در غفلتدييگر ينمو  ديخند يم

  د.يد و بپرستينكسجده 
در ابتداي سوره قمر نيز به همين مسئله اشاره 

و انشَقَّ  اقْترَبت الساعةُ« :ديفرما يمفرموده، 
افت كامت و از هم شيشد ق يكد) نز1قمر/(»الْقَمر
  »ماه

آيات مطرح شده را به عنوان  توان يمهمچنين 
ارتباط ابتدا و انتهاي دو سوره در نظر گرفت، بدين 
صورت كه سوره نجم با بيان نزديكي وقوع قيامت 
خاتمه يافته و سوره قمر به عنوان زوج سوره نجم نيز 

  با بيان نزديكي وقوع قيامت آغاز گشته است.
ريختن نظم حاكم بر اجرام معناورزي به هم ب: 
  با دو بيان سماوي

هر دو سوره شروع و افتتاحشان با اسماء اجرام 
آسماني يكي نجم به معناي ستاره و ديگري نيز به 
معناي قمر يا ماه است. (تركيب ماه و ستاره هستند) 

» مِ والنَّجوانشَقَّ«و » يإِذَا ه ةُ واعالس ر اقْترَبتو » الْقَم
از مشتركات اين دو آن است كه در هر دو مورد، نظم 

. ستاره سقوط ريزد يمحاكم بر هر دو پديده به هم 
  .شود يمو ماه شكافته  كند يم



  169/همجوار نجم و قمر يها روابط سوره يهبرپا» ها جفت سوره« يدگاهد يانتقاد يلتحلو همكاران:  دهقان يراسم 

 

  معناورزي مجمل و مفصل خلقتج: 
يكي از موضوعات مشترك دو سوره چنين است 

كه ما  كند يمكه در سوره قمر به اصل خلقت اشاره 
و آن را به صورت مجمل  ايم يدهآفربا قدر  هرچيزي را

ه كم يي) ما49»(بِقَدرخَلَقْنَاه  ء يش كلُإِنَّا « .كند يمذكر 
  .ايم يدهآفررا به اندازه  يزيهر چ

در سوره نجم به مساله خلقت انسانها و دو زوج 
و « و شيوه خلقت ايشان اشاره رفته است. ذكر و انثي

إِذَا  نُّطْفَةٍ من ؛يالْأُنثو  الذَّكرَ ينْالزَّوجأَنَّه خَلَقَ 
: نر آفريند يمه دو نوع ك) و هم اوست 45-46»(يتُمن

  خته شود.يچون فرو ر يا نطفه از و ماده،
  هوي در دو سوره معناورزيه: 

در سوره مباركه قمر اشاره شده است كه منكران و 
مكذبان انبياء الهي اهل هوي بودند و از علم و يقين 

در يك آيه از سوره قمر  مفهوم. اين كردند ينماستفاده 
) و به 3قمر/...»(أَهواءهمذَّبواْ و اتَّبعواْ كو «آمده است 

ش را دنبال يخو يب دست زدند و هوسهايذكت
نيز  در سوره نجم» هوي«اما مشتقات واژه  ..»ردند.ك

هواي  يكي در معناي سقوط و ديگريآمده است. 
در آيه سوم نطق وحي را از هرگونه هوي  نفس است

از سر هوس  و» يلهونطقُ عنِ ايو ما « .داند يمخالي 
معناي هواي نفس  به 23 يهآو در  .گويد ينمسخن 
اما در » الْأَنفُس يتَهوتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ و ما يإِن « است.
النَّجمِ إِذَا  و«اول و آيه » يأَهو ةَكو الْمؤْتَف« 53 دو آيه

ومعناي سقوط استبه نيز اشاره » يه. 
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از آنجا كه امين احسن اصالحي، سوره نجم و طور . 5
زوج دانسته است، شواهد ارتباط بينامتني  را

براي تبيين  دهد يمهاي نجم و قمر، نشان  هسور
در قرآن كريم نيازمند تامالت  ها سورهساختار چينش 

  .هستيم تر يقدقو الگوهيا بيشتري 
بعدي در اين پژوهش اين است كه به  يها گام از. 6

 روابط متني بين دو سوره نجم و طور كه از تحليل
پرداخته شود ، نگاه اصالحي زوج سوره هستند

بتوان  ونتايج با نتايج مقاله حاضر مقايسه شود تا
  سخن گفت. ها سورهدقيقتر درباره ساختار چينش 

 منابع:
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 عمل، تا نظريه از قرآن انسجام« )1388( يعل آقايي، -

 »حوي و اصالحي-فراهي تفسيري روش مقايسه
  .71-79 صص. ،144 شماره ،دين ماه كتاب

تدبر قرآن؛  ي) مباد1417( احسن. ينام ي،اصالح -
 پاكستان: الهور.
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 پاكستان: الهور. تدبر قرآن؛) 1430(ـــــــــــــ  -

 أحسن أمين الشيخ«) 1996( احمد، افتخار -
 رساله »قرآن تدبرِ تفسيره في منهجه و اإلصالحي
  .پنجاب دكتري،

تناسب  ي) نظم الدرر ف1415( بن عمر. يمابراه ي،بقاع -
 .يه: دارالكتب العلميروتو السور؛ ب ياتاال

نظام  يريسبك تفس يبررس«)1395جنت. ( ي،تفتح -
دانشگاه لرستان.  »يفراه يدالقرآن اثر عبدالحم

 .يخارج يها دانشكده زبان

درباره كتاب «)1390 يبهشتاردابوالفضل ( ي،حر -
نظم در تدبر در قرآن انسجام در قرآن: مطالعه مفهوم 

مجله كتاب ماه  »يرنگاشته مستنصر م ياثر اصالح
 .163. شماره يند

 ميمر ي،طاووس يد؛حم يديان،احمد؛ حم يني،زارع زرد -
در زوج سوره فتح و  ينامتني)، روابط ب1398(

، دوره 30شماره  ي،قرآن يها آموزه يهحجرات، نشر
 .107-81هفدهم. صص 

)، زوجيت 1397( ثميم ،يليخل زارع زرديني، احمد؛ -
 ها سورهمزمل و مدثر: كاربست نظريه زوج  يها سوره

نشريه علمي مزمل و مدثر،  يها سورهدر فهم 
  .85-61صص ، 141، شماره ترويجي مشكات

)، 1397اسما (زارع زرديني، احمد؛ بهارستاني،  -
حديد و مجادله،  يها سورهبررسي زوجيت 

-183صص . سال پنجم. 8شماره ، دوفصلنامه عيون
217. 

) تناسق 1404( الدين عبدالرحمن. سيوطي، جالل -
الدرر في تناسب السور؛ تحقيق: عبداهللا محمد 

  الدرويش، دمشق: دار الكتاب العربي.
؛ االتقان في علوم القرآن) 1421(ـــــــــــــ  -

  العربي. دارالكتببيروت: 
) الميزان في تفسير 1417( ، محمد حسين؛طباطبايي -

دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين القرآن؛ قم: 
  حوزه علميه قم.

البيان في  مجمع) 1372، فضل بن حسن؛ (طبرسي -
  تهران: انتشارات ناصرخسرو. تفسير القرآن؛

نظام القرآن و تأويل  )1375( فراهي، عبدالحميد؛ -
  بي جا: بي نا. القرآن بالفرقان؛

 در تفسير و ساختار رابطه). تا بي(ريموند  فارين، -
 موسسه: جا بي. سميه محمديان،: مترجم. قرآن

  .ارشدان تاليفي آموزشي
امين احسن اصالحي و «)1382( يتقكيان نژاد،  -

. 70 و 41. شماره كتاب ماه دين» تفسير تدبر قرآن
  .82-83صص 

 ؛حسن زنجاني، مرادي و محمدعلي فشاركي، لساني -
 كريم؛ قرآن در ساختاري تحقيق روش: شناسي سوره
 .1394 نصايح؛ انتشارات: قم

 درباره پژوهشي قرآن، در انسجام«. مير مستنصر -
 خردنامه »قرآن تفسير در اصالحي رهيافت
  .80- 81 صص. 23 شماره. 1386 بهمن. همشهري

و پيوستگي در  ) انسجام1983ـــــــــــــ ( -
مفهوم نظم در تدبر در قرآن اثر  مطالعهقرآن؛ 

  .ميشيگان اصالحي؛
 رساله. قرآن در انسجام) 1986(ـــــــــــــ  -

 .آمريكا ميشيگان دانشگاه. دكتري

، ) آموزش علوم قرآن1371( ، محمدهادي.معرفت -
  قم: سازمان تبليغات اسالمي.

تهران:  تفسير نمونه.) 1374( شيرازي. ناصر. مكارم -
 دارالكتب االسالميه.


