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چکیده
در گرایشهای نوپدید تفســیری چون «تفسیر ساختاری» و «تدبر در قرآن» سوره به مثابه
کل پیوســته تلقی میشود که الفاظ ،عبارات و آیات آن پیرامون موضوعی کانونی گرد هم
آمده است و از همین موضوع کانونی سخن میگویند .در این نگاه جامع و منسجم به سوره،
موضــوع کانونی جایگاه ویژهای دارد و نقشــی راهبردی در فهم ســوره بازی میکند .این
پژوهش با پذیرش اهمیت و جایگاه راهبردی موضوع کانونی در فهم ســور ،به دنبال ارائه
روشی جهت شناســایی و پیدا کردن آن در سور آغازشده با سوگند است .روش ارائهشده
قسمعلیه (جواب
قسمعلیه (جواب َق َســم)» و «جایگاهسنجی ُم َ
در دو مرحل ه «شناســایی ُم َ
َق َســم) در محتوای سوره» طراحی شده اســت .این روش با مطالع ه موردی آیات برخی از

سور آغازشده با سوگند به دست آمده است و فهم یکدست ،جامع و منسجم سوره را برای
مفســر فراهم میسازد .این روش جهت راستیآزمایی در سوره طور به ارزیابی گذاشته شده
و درســتی و دقت آن در این آزمون اثبات شده اســت .در قسمت پایانی مقاله ،به برخی از
آسیبهای ناشی از بیتوجهی به موضوع کانونی اشاره شده است.
واژگان کلیدی :موضوعیابی سور ،موضوع کانونیَ ،ق َسم ،غرض سوره ،نظریه تدبر ،تفسیر
ساختاری.

1ـ تبیین مسئله

موضوعیابی از مباحث جدید تفسیری است که در نگرش جدید به سور قرآن پدید آمده
اســت .در این نوع نگرش ،هر سوره در جایگاه بستهای منظم و هدفمند است که محتوای
یکدستی دارد و آیات آن از آغاز تا پایان به هم مرتبط و پیوسته است .این ارتباط موضوعی و
38

 )1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری ،ایمیلj.salmanzadeh@hsu.ac.ir :

.2ـ پیشینه تحقیق

جدیدتریــن و نزدیکترین اثر به این موضوع ،کتاب اصول و قواعد کشــف اســتداللی

 )1این نظریه در جامعه علمی داخلی به آقای «سید محمدحسین الهیزاده» منسوب است و آثار چشمگیری از این نظریه بهدست
رسیده است.
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محتوایی آیات در هر سوره ب ه گونهای است که هم ه آیات ذیل موضوعی کانونی و راهبردی
تعریف شــدهاند و بقیه موضوعات مطرحشده در ســوره از ِّ
متعلقات ،مؤلفهها و دنبالههای
موضوع کانونی محسوب میشوند و با آن نوعی ارتباط لفظی و معنایی برقرار میکنند .وجود
موضوع کانونی در هر سوره ،هم با پدیده شأن نزول سور که قصه و موضوعی خاص است،
سازگاری دارد و هم با قواعد و ضوابط بالغت همسو است که فهم متن را برای مفسر ممکن
ی که نبود موضوع کانونی در
میسازد و از تعقید و ابهام در فهم جلوگیری میکند .ب ه گونها 
سور و حضور موضوعات متعدد نامرتبط ،این پیامد جدی را به دنبال خواهد داشت که مفسر
قرآن در فهم ارتباط آیات ،دچار تشویش و سرگردانی خواهد شد و ناگزیر به فهم جزئی و
آیهای تن خواهد داد .حال آنکه در فهم کلی و جامع سور ،فهم آیات در پرتو کشف ارتباط
آنها با یکدیگر بســیار ســادهتر و روانتر خواهد بود و زمین ه فهم دقیقتری از آیات فراهم
خواهد شد .پیشین ه موضوعیابی را میتوان در نظریههای نوپدید تفسیری چون نظریه «تدبر
در قرآن کریم» 1و «تفســیر ساختاری» ردیابی کرد که در سالهای اخیر رنگ و بوی تازهای
به مطالعات تفســیری داده و عالقهمندان زیادی را در جامع ه دانشگاهی و حوزوی به خود
جلب کرده اســت .محمد خامهگر ،از پیشگامان تفسیر ســاختاری ،هر سوره را داراى يک
هدف اصلى میداند .بنابراين الزم ه طبيعى اعتقاد به ساختار هندسى سورهها اين است که به
ارتباط ارگانيک و منطقى آيات با يکديگر معتقد باشيم؛ به گونهاى که بتوان در يک نمودار
درختى ،همه آيات را از طريق محورها و عناوين فرعى به يک عنوان و موضوع اصلى متصل
نمود( .خامهگر )20 :1386 ،به تعبیری روشنتر ،يکى از لطافتها و ظرافتهايى که در آيات
آغازين و پايانى ســورهها رعايت شــده است ،ارتباط معنادار و عميق اين آيات با غرض و
مقصود اصلى سوره است .به گونهاى که در بسيارى از سورههاى قرآن ،بدون مطالعه ساير
آيات و تنها با توجه به آيات ابتدايى و انتهايى سوره مىتوان به غرض و موضوع اصلى سوره
پىبرد .معموالً آيات نخســتين هر سوره ،خالصهاى از مهمترين مطالب آن را بيان کرده و
آيات پايانى به عنوان جمعبندى و نتيجهگيرى نهايى ،غرض اصلى سوره را مجددا ً گوشزد
مىکند( .همان137 :ـ )136مراد از غرض اصلی ســوره ،مفهومی برآمده از موضوع کانونی
سوره و دیگر موضوعات مطرحشده در سورهاست .این مقاله بر آن است تا نقش آیات َق َسم
را در موضوعیابی و شناسایی موضوع کانونی سوره تبیین کند .اینکه آیات َق َسم در شناسایی
موضوع کانونی چه جایگاهی دارند و چگونه میتوان از آن ها در موضوعیابی استفاده کرد.
این مطلوب با استفاده از تفاسیر ساختاری و دقت در آیات سوره به دست خواهد آمد.
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ســاختار و غرض سورههای قرآن کریم اثر محمد خامهگر است که در صفحات 199ـ194
قسمعلیه) را به عنوان اصل معرفی نموده و
به ساختار سوگند اشاره کرده و جواب َق َسم ( ُم َ
در صفحه  288به سورههای آغازشده با سوگند به عنوان سوری خاص در غرضیابی اشاره
کرده است .جدای از این پیشین ه خاص ،برخی منابع تفسیری و قرآنی به صورت موردی و
پراکنده از موضوع کانونی سوره سخن گفته اند که گزارشی از آن به شرح ذیل است:
سوم
سال ّ
شمارة دوم
پیاپی6 :
بهار و تابستان
1399

ـ عالمه طباطبایی در تفسیر سوره حمد بیان میکند که غرض این سوره ،ستایش خدای
متعال به وســیل ه اظهار عبودیت در مقابل او است( .طباطبایی:1390 ، )16 ،1مراد ایشان از
غرض ،همان موضوع کانونی سوره یا مفهومی نزدیک به آن است.

ـ عبداهلل محمود شــحاته در کتاب اهداف کل ســورة و مقاصدها في القرآن الکريم که
توسط محمدباقر حجتی تحت عنوان درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سورههای قرآن
کریم به فارسی برگردانده شده است ،وحدت موضوعى سورههاى قرآن را مورد تأکيد قرار
مىدهد و بر اين باور اســت که بايد پيام و نقطهنظر سورهها را ،اساس فهم آيات آن سوره
تلقى کرد .قرآن کريم براى هر سوره موضوعى مقرر کرده که اين موضوع بر آن سوره اشراف
دارد و محتواى آن را زير پوشش قرار مىدهد .نويسنده با اين ديد و نگاه به بررسى اهداف
و مقاصد ســور قرآن کريم پرداخته است و از سوره «بقره» تا سوره «جاثيه» را هدفگذاری
کرده و وعده داده که بقيه سورهها را تا آخر قرآن کريم از نظر اهداف و مقاصد سورهها مورد
بررسى قرار دهد( .ر.ک)wikinoor.ir :
ـ محمد عبد ّ
الل د ّراز در کتاب المدخل الی القرآن الکریم ،برای هر ســوره از قرآن ،ســه
بخش ديباچه ،موضوع و خاتمه در نظر گرفته و موضوع کانونی ســوره را در آيات آغازین
جستجو میکند( .ر.ک :بیآزار شیرازی)379 :1377 ،
ـ حســن صالحی در مقاله «کشف غرض ســوره "ص" با تأکید بر تفسیر المیزان» سوره
«ص» را با مطالعه تفاســیر از جمله تفسیر المیزان ،مورد بررسی قرار داده و غرض کانونی
سوره را کشف کرده است .در این پژوهش ،هدف فرعی سوره نیز معرفی شده است.

ـ خامهگر و دیگران در «اعتبار ســنجی رهیافتهای کشــف استداللی غرض سورههای
قرآن» ،رهیافتهای گوناگون در کشف غرض را میسنجند و رهیافتی جامع پیشنهاد میدهند.
ـ معتمد لنگرودی و دیگران در «نقش ســیاق و عناصر درونمتنی در کشف غرض سوره
مریم» بر پایه سیاق و ارکان آن ،غرض سوره مریم را معرفی کردهاند .در این پژوهش برخی
از ابزارهای دخیل در کشــف غرض چون «ارتباط آغاز و پایان ســوره»« ،اسماء الحسنی»،
«کلمات پرتکرار و تککاربرد» و «داستانهای سوره» استفاده شده است.
ـ حکمآبادی و دیگران در «کشــف استداللی ســاختار و غرض سوره مبارکه احزاب» با
استفاده از روش جامعنگر و با تکیه بر عناصر درونمتنی و برونمتنی ،غرض سوره احزاب
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این آثار اگر چه مطالعات قابلتوجهی را در زمین ه موضوعیابی سور انجام دادهاند ،ولی این
مطالعات بهصورت کلی انجام شده است و هنوز مطالعهای تخصصی در موضوعیابی سور
مختلف از جمله ســور آغازشده با سوگند انجام نشده است .حال آنکه هر یک از سور بنا
بر مختصات و مشخصاتشــان ،قابلیت موضوعیابی را دارا هستند و موضوع کانونی آنها
از روش و شیوه ویژهای قابل کشف و شناسایی است .اما ضرورت و فوریت این مطالعه را
میتوان در نادرســتی یا عدم دقت مفسران در موضوعیابی سور آغازشده با سوگند دید که
بنا بر مطالع ه ب ه عملآمده ،تشــخیص مفسران در موضوعیابی این سور ،تشخیصی درست
یا دقیق نیست که این نادرســتی یا عدم دقت میتواند برخاسته از بیتوجهی به این قاعده
تفسیری بوده باشد .برخی از این برداشتهای نادقیق مفسران از آیات ،در بخش پایانی این
پژوهش ارائه خواهد شد.

رد یدروم ه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور
 روط هروس
ع

را شناسایی میکند .در این پژوهش ،سوره احزاب به ده سیاق تقسیم میشود.

.3ـ ادبیات تحقیق

پیش از ورود به بدنه مقاله ،الزم است برخی از اصطالحات مورد استفاده در این نوشتار
تعریف شوند .مهمترین اصطالحات بهکار رفته در این مقاله عبارتاند از:
 .1 .3ـ1ـ موضوعیابی

اصطالح موضوعیابی از اصطالحات نوپدید تفسیری است که بر مبانی قرآنی و تفسیری
نوپدیدی چون «ســاختارمندی سور قرآن» 1و «وجود موضوع کانونی در سور قرآن» استوار
است .مراد از این اصطالح ،این است که هر یک از سور قرآن ،دارای موضوع کانونی ویژهای
هستند که اوالً این موضوع کانونی ،تکیهگاه و سرمنشأ برای دیگر موضوعات مطرحشده در
سوره است و ثانی ًا این موضوع با هم ه موضوعات کانونی دیگر سور متفاوت است .مطالعه
سور قرآن نشان میدهد که هر یک از آنها پیرامون موضوع یا موضوعات گوناگونی بحث
میکنند و گاه در سور بزرگ و متوسط ،رد پای چندین و چند موضوع در یک سوره دیده
میشــود .اما با مطالع ه چندین و چندباره ســوره و تأمل و کنکاش در محتوای سوره ،این
نتیجه دور از دســترس نخواهد بود که هم ه این موضوعات گوناگونِّ ،
متعلقات ،رشحات و
مؤلفههایی از موضوع کانونی هستند و هر یک به طریقی با آن ارتباط برقرار میکنند.
موضوعیابی ســورههای قرآن ،نظر به مختصات و مشــخصات ویژه هر یک از آنها ،از
روش و مســیر خاص و ویژهای انجام میشــود که کشــف این روشها ،هر یک پژوهش
خاصی را طلب میکند .در میان سور قرآن ،برخی از آنها با اسلوب سوگند آغاز میشوند

 )1این مبنا در گرایشهای نوپدید تفسیری چون «تدبر در قرآن» و «تفسیر ساختاری» طرح میشود و مراد از آن ،این است که سور
قرآن دارای ساختار خاص و ویژهای هستند و هم ه عبارات و آیات آن با یکدیگر ارتباط خطی ،شبکهای و  ...برقرار میکنند.
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که موضوعیابی و کشــف موضوع کانونی در آنها از روش خاصی انجام میشــود که این
پژوهش به معرفی این روش اختصاص یافته است.
 .2 .3ـ2ـ سوگند و َق َسم
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ســوگند و َق َسم از اسالیب زبانی اســت که در آن ،متکلم به چیزی ارزشمند سوگند یاد
میکند (حیدره یمنی ،بیتا:574 ،1؛ ســيوطی )251 ،2 :1416 ،تا بر حقانیت مفهومی تأکید
ِّ
مشــکک را از تشکیک و انکارش باز
کند .شــاید این تأکید و پافشاری ،مخاطب منکر یا
بدارد( .ابواالنوار )26 :1417 ،در این اســلوبُ ،مق ِسم کالمش را به موجودی ارزشمند ،مهم
یا مقدس (مُقسَمبه) مقید میکند تا کالمش را تأکید کند 1،یا مطلبی را اثبات یا رد کند (فاکر
قسمعلیه) را نشان دهد.
میبدی )44 :1381 ،یا ملتزمشدن خود به آن کالم (جواب قسم = ُم َ
(همان )28 :این ویژگی انحصاری اســلوب سوگند ،باعث میشود که بتوان قاعده و فرمول
واحدی جهت موضوعیابی آن تعریف کرد .همانگونه که در ســاختارهای دیگر چون ندا،
استفهام ،شرطّ ،
مقطعه و  ...باید فرمول و قاعده دیگر جهت موضوعیابی آنها جستجو کرد.
 .3 .3ـ3ـسور آغازشده با سوگند

در قرآن کریم ،هفده سوره با اسلوب سوگند آغاز میشوند .ویژگی این سور ،آغاز شدن
با ســوگند است که اسلوب و ساختاری ویژهاست و در موضوعیابی با دیگر اسلوبهایی
چون شرط ،ندا ،اســتفهام و  ...متفاوت است .این سور عبارتاند از« :صافات»« ،ذاريات»،
«طور»« ،نجم»« ،قيامه»« ،مرســات»« ،نازعات»« ،بروج»« ،طارق»« ،فجر»« ،بلد»« ،شــمس»،
«ليل»« ،ضحي»« ،تين»« ،عاديات»« ،عصر».

.4ـ روش موضوعیابی در سورههای آغازشده با سوگند

موضوعیابی در ســورههای قرآن ،روش و فرآیندی دشوار و پیچیده دارد؛ زیرا عبارات و
گزارههای قرآنی ،عباراتی کلی و عام هســتند که موضوعات و مفاهیم گوناگونی را شامل
میشوند و گردآوری این موضوعات و مفاهیم ذیل موضوعی واحد ،تخصص زبانی و انس
قرآنی میطلبد .به کارگیری این تخصص و انس در سور قرآن ،روش و فرآیندی دومرحلهای
را جهت موضوعیابی سور آغازشده با سوگند به دست میدهد .این مراحل عبارتاند از:
قسمعلیه
 .1 .4ـ1ـ مرحله اول :شناسایی ُم َ

قســمعلیه (جواب َق َسم) ،نخستین و مهمترین موضوعی
در ســور آغازشده با سوگندُ ،م َ
قسمعلیه ،نخستین کالم خبری و جزء جدانشدنی
است که به اطالع مخاطب میرسد؛ زیرا ُم َ
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 )1الزم به ذکر است که اسلوب قسم ،باالترین ادات تأکید است( .طباطبایی:1390 ،225 ،1؛ نیز ر.ک :ابنالمالک ،بیتا:)376 ،1

قسمعلیه در محتوای سوره
 .2 .4ـ2ـ مرحله دوم :جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،الزم است محتوای برداشتشــده از آن در محتوای سوره
پس از شناســایی ُم َ
پیگیری و ردیابی شود تا بسامد و میزان فراوانی آن سنجيده شده و اهمیت و جایگاه آن در
بین دیگر موضوعات سوره روشن گردد .جهت رسیدن بدین مقصود ،محتوای برداشتشده
قســمعلیه در ســه بخش آغازین ،میانی و پایانی ســوره ردیابی میشود .اگر محتوای
از ُم َ
قسمعلیه ،بیشترین بسامد و فراوانی را در سوره کسب کند ،میتوان آن را به عنوان موضوع
ُم َ
کانونی سوره معرفی کرد.

رد یدروم ه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور
 روط هروس
ع

قسمبه است که بالفاصله پس از آن ظاهر میشود 1.بنا بر قواعد زبانی و ادبی ،در هر متن
ُم َ
بلیغی ،اولین موضوع مطرحشده از موضوعات مهم و اساسی است که ماتن (خدای متعال)
توجه و تأکید ویژهای بدان داشــته اســت و آن را پیش از هر موضوع دیگری به مخاطب
و خواننده خود ارائه میکند .از این رو ،نخســتین گام جهت موضوعیابی سوره ،شناسایی
قسمعلیه است که نخستین موضوع مطرحشده در سور آغازشده با سوگند است.
ُم َ

قسمعلیه در آیات آغازین
 .1 .2 .4ـ2ـ1ـجایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،ردیابی آن در آیات آغازین سوره است تا مقدار
اولین گام جهت جایگاهسنجی ُم َ
اهمیت آن در این بخش از سوره سنجیده شود .در این سنجش ،اگر آیات آغازین سوره به
قسمعلیه
قسمعلیه مرتبط باشد ،فرضی ه مذکور اثبات میشود و چنانچه آیات آغازین با ُم َ
ُم َ
نامرتبط باشد،نادرستی فرضیه ثابت خواهد شد.
قسمعلیه در آیات میانی
 .2 .2 .4ـ2ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در آیات میانی است تا جایگاه و مقدار اهمیت
گام دوم در این مرحله ،ردیابی ُم َ
قسمعلیه در آیات میانی نیز تکرار شده
آن روشن گردد .در این گام ،نیز چنانچه محتوای ُم َ
قسمعلیه پی برد.
و مورد توجه باشد ،میتوان به کانونی بودن محتوای ُم َ
قسمعلیه در آیات پایانی
 .3 .2 .4ـ2ـ3ـجایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،این اســت که موضوع برداشتشده از
ســومین گام از مرحل ه جایگاهسنجی ُم َ
قسمعلیه در آیات پایانی سوره نیز ردیابی شود تا جایگاه و میزان اهمیت آن روشن گردد.
ُم َ
قسمعلیه در بخش
در سومین گام همانند دو گام پیشــین ،حضور زیاد و فراوان محتوای ُم َ
پایانی ،از کانونی بودن این محتوا خبر میدهد.
قسمبه و دیگر جمالت و عبارات آن را مشخص میکنند .از این رو علمای
 )1در ادبیات عربی ،گاه مُقسَمعلیه حذف میشود که ُم َ
قسمعلیه بلیغتر و گزیدهتر خواهد بود( .سیوطی،
قسمعلیه داللت داشته باشد ،حذف ُم َ
قسمبه بر ُم َ
بالغت بر آن شدهاند که هرگاه ُم َ
354 ،2 :1416؛ نیز ر.ک :ابناثیر ،بیتا: 274 ،1؛ ابنالمالک ،بیتا:)389 ،1
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.5ـ راستیآزمایی روش دومرحلهای موضوعیابی در سوره طور
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روش دومرحلهای فوق یک روش معقول و منطقی اســت که با تفکر و تأمل در ســور
آغازشده با سوگند و با استفاده از قواعد زبانی و ادبی به دست آمده است .جهت راستیآزمایی
و کشف میزان کارآمدی آن ،الزم است اين روش روی یک یا چند سوره آغازشده با سوگند،
عملیاتیشــود .یکی از سور نسبت ًا مفصل در بین سور آغازشده با سوگند ،سوره طور است
که جهت راستیآزمایی این روش ،گزینش شده است .جهت پیادهسازی روش روی سوره
طور ،الزم است نخست ساختار سوره تبیین شود .این سوره در سه سیاق طراحی شده است:

در آیات آغازین (ســیاق اول 16ـ )1به موضوعــات و پدیدههای گوناگونی چون طور،
کتاب ،خانه آباد ،آسمان و دریا سوگند یاد شده است تا حتمی بودن وقوع عذاب اخروی را
تأکید کند .در این سیاق ،آیات 16ـ 8ویژگیهایی از این عذاب را بیان میکند .این ویژگیها
عبارتاند از :کسی یارای دفع آن را ندارد ،در زمان وقوع آن ،آسمان وکوهها حرکت میکنند،
تکذیبکنندگان بدین عذاب کشــانده میشوند و کیفر عملشان را در آن میبینند .با تغییر
موضوع و قطع ارتباط لفظی ،آیات آغازین تمام میشود و سیاق دوم شروع میگردد.

آیات میانی (ســیاق دوم 28ـ )17حال بهشــتیان را گزارش میکنند تا مایه تقویت انگیزه
پرهیزکاران باشد .آنها از نعمتهای کیفی و کمی بهشت سرخوش هستند و خانواده را در
بهشــت به همراه دارند .همانگونه که در دنیا دلسوز خانواده خود بودند و خدای متعال را
میخواندند .پس از شرح حال بهشتیان در برابر جهنمیان ،موضوع به جهنمیان تغییر مییابد
و این تغییر موضوع و برگشت به همان موضوع آیات آغازین از زاویهای دیگر ،نشاندهنده،
پایان آیات میانی و شروع آیات پایانی است.
آیات پایانی (ســیاق ســوم 49ـ )29در ادامه آیات نخست ،اندیشهها و باورهای مکذبان
عذاب اخروی را طرح و ارزیابی میکند .نخســت باور مبتنی بر کهانت ،جنون و شــاعری
پیامبر را انکار میکند و آن را برخاســته از طغیان و سرکشــی آنها میداند .مکذبان بر این
پندارند که قرآن دستســاخته پیامبر اســت ،در حالیکه آنها با ذوق و اســتعداد زبانی و
ادبیشــان ،نمیتوانند سخنی چون آن بســازند .باور آنها در مورد آفرینش خود بدان جا
میرســد که آنها خود آفریننده خویشتن هستند ،بلکه فراتر از آن ،آفریننده آسمان و زمین
هســتند .مکذبان پسرها را برای خود اختیار میکنند و دختران را برای خدا میدانند؛ گویی
علــم غیب دارند .آنــان با این پندارها و انگارهها در پی نیرنگ و توطئه هســتند .غفلت و
جهلشان تا جایی است که عذاب آسمانی را ابر پرآب میپندارند و چنین افرادی شایستگی
هدایت شدن را از کف دادهاند و پیامبر را یارای هدایت آنها نیست و او بايد با استمداد از
فضل الهی و توجه به تسبیح خدای متعال ،در برابر این نیرنگها و توطئهها شکیباییورزد.
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﴿و ُّ
الطو ِر * َو ٍ
کتاب َم ْس ُطو ٍر * َ ...و الْبَ ْي ِت ال ْ َم ْع ُمو ِر * َو
سوره طور با پنج سوگند در آیات َ
الس ْق ِ
ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾
ف ال ْ َم ْرف ِ
ُوع * َو الْبَ ْح ِر ال ْ َم ْس ُجو ِر﴾ (طور6/ـ )1آغاز میشود و آی ه ﴿إِ َّن َع َ
َّ
قسمعلیه و جواب این جمالت سوگند است( .طبرسی:1372 ،)248 ،9
(طورُ )7/م َ

در ایــن آیات ،به پنج موجود مقدس ،ارزشــمند و مهم چون «کــوه»« ،کتاب»« ،کعبه»،
«آسمان» و «دریا» سوگند یاد شده است تا واقعشدن و حتمیبودن عذاب جهنم خاطرنشان
شود( .ر.ک :طبرســی:1372 ،248 ،9؛ طباطبایی:1390 ،7 ،19؛ حوی:1424 ،)5542 ،10
قســمعلیه در این سوره ،اولین کالم خبری بوده و نخستین موضوع مطرحشده در
بنابراین ُم َ
سوره را گزارش میکند.

رد یدروم ه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور
 روط هروس
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قسمعلیه
 .1 .5ـ1ـشناسایی ُم َ

قسمعلیه در محتوای سوره
 .2 .5ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در محتوای
قسمعلیه ،الزم است تا بسامد و میزان فراوانی محتوای ُم َ
با شناسایی ُم َ
ســوره مشخص شود .برای انجام این کار ،آیات سوره به بخشهایی چند تقسیم میشود و
قسمعلیه در هر یک از این بخشها سنجش و اندازهگیری میشود.
میزان فراوانی محتوای ُم َ
قسمعلیه در آیات آغازین
 .1 .2 .5ـ2ـ1ـ جایگاهسنجی ُم َ

ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾ (طور )7/با محتوای
همانگونه که گذشت ،در ســوره طور ،آی ه ﴿إ َِّن َع َ
قسمعلیه ذکر شده است .ردیابی این موضوع در آیات
«واقعشــدن عذاب جهنم» به عنوان ُم َ
ِ
ِ
ماء
ور َّ
آغازین ســوره نشــان میدهد که این موضوع در آیات َ
﴿ما ل َ ُه م ْن داف ٍع * يَ ْو َم تَ ُم ُ
الس ُ
ســير ال ْ ِج ُ
ــيرا ً﴾ (طور10/ـ )8مطرح بوده و آیات مذکور با ضمایر و ادوات
َم ْورا ً * َو تَ
بال َس ْ
ُ
وصل «هــا»« ،یوم»« ،واو» به آی ه هفتم پیوند لفظی میخورند و از نظر معنایی نیز با این آیه
ارتباط میگیرند .بدینگونه که آی ه هشتم نخست بر ناتوانی انسان بر جلوگیری از وقوع این
عذاب اشــاره میکند تا حتمیبودن این عذاب را تأکید کرده باشد .سپس نشانههای وقوعی
این عذاب را بیان میکند که هنگام ه وقوع این عذاب ،زمانی است که آسمان به لرزه درآید
و کوهها به شــدت به حرکت درآيند .در ادام ه این آیات ،آیــات ﴿ف ََو ْي ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ ل ِ ْل ُم ِّ
بين *
کذ َ
ي ک ْنتُ ْم بِها تُ ِّ
ي َخ ْو ٍ
ون
ار الَّت 
ون إِل 
ذين ُه ْم ف 
کذب ُ َ
ون * يَ ْو َم يُ َد ُّع َ
ض يَ ْل َعبُ َ
ال َّ َ
ى نا ِر َج َهنَّ َم َد ًّعا * ه ِذ ِه النَّ ُ
َ
کم إِن َّما تُ ْج َز ْو َن ما
* أَ ف َِس ْح ٌر هذا أَ ْم أَنْتُ ْم ال تُ ْب ِص ُر َ
اص َل ْوها ف ْ
ون * ْ
َاصبِ ُروا أ ْو ال تَ ْصبِ ُروا َس ٌ
واء َع َل ْي ْ
ون﴾ (طور16/ـ )11در ادام ه آیات پیشین ،همین موضوع عذاب جهنم را توصیف
ک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
میکند و به ّ
مکذبان به عنوان مشموالن این عذاب توجه میدهد که بهجهت غور در باطل،
ب ه ســوی آتش جهنمبرده میشوند و به کیفر عملشان میرسند .این آیات با حرف عاطفه
«فاء» و تکرار واژه «یوم» ،با آیات قبل ارتباط لفظی برقرار میکنند.
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با توجه به آنچه گذشــت ،موضوع حتمیبودن عذاب جهنم در شانزده آی ه آغازین سوره
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قسمعلیه ارتباط لفظی و معنایی برقرار
تنها موضوع مورد بحث اســت و هم ه آیات با آی ه ُم َ
قسمعلیه در آیات آغازین سوره تأیید
میکنند .بنابراین فرضی ه مذکور مبنی بر کانونیبودن ُم َ
میشــود؛ چنانکه برخی از مفسران ،این نتیجه را تأیید کردهاند و حتمیبودن عذاب را به
عنوان چکیده و گزیده آیات آغازین نتیجه گرفتهاند( .مراغى:1365 ،)21 ،27
قسمعلیه در آیات میانی
 .2 .2 .5ـ2ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ
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قسمعلیه در آیات میانی سوره است.
دومین گام از مرحله جایگاهسنجی ،پیگیری محتوای ُم َ
ي َجنَّ ٍ
فاکهين بِما آتا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َو َوقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم
عيم *
قين ف 
ات َو ن َ ٍ
َ
آیات میانی سوره طور ﴿إ َِّن ال ْ ُمتَّ َ
ى ُس ُر ٍر َم ْص ُفوفَ ٍة َو َز َّو ْجنا ُه ْم
کئين َعل 
ذاب ال ْ َجحي ِم * ک ُلوا َو ْاش َربُوا َهنيئ ًا بِما ک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
ون * ُمتَّ َ
َع َ
َ
َ
آمنُوا َو اتَّبَ َع ْت ُه ْم ُذ ِّريَّتُ ُه ْم ب ِ ٍ
إيمان أل ْ َح ْقنا بِه ِْم ُذ ِّريَّتَ ُه ْم َو ما أل َ ْتنا ُه ْم ِم ْن َع َملِه ِْم
ب ِ ُحــو ٍر عينٍ * َو ال َّ َ
ذين َ
َ
ــي ٍء ُّ
ون فيها
ِم ْن َش ْ
ون * يَتَنا َز ُع َ
هين * َو أ ْم َد ْدنا ُه ْم بِفاک َه ٍة َو ل َ ْح ٍم ِم َّما يَ ْشتَ ُه َ
کس َب َر ٌ
کل ْامر ٍِئ بِما َ
مان ل َ ُهم َ
ْ
ْ
ون * َو أَ ْقبَ َل ب َ ْع ُض ُه ْم
ثيم * َو يَ ُط ُ
کأن َّ ُه ْم ل ُ ْؤل ُ ٌؤ َمکنُ ٌ
کأســ ًا ال ل َ ْغ ٌو فيها َو ال تَأ ٌ
وف َع َل ْيه ِْم ِغ ْل ٌ ْ
قين * فَم َّن َّ
ى ب َ ْع ٍ
الس ُمو ِم
ون * قالُوا إِن َّا کنَّا قَ ْب ُل ف 
َعل 
ساءل ُ َ
ي أَ ْهلِنا ُم ْش ِف َ
اللُ َع َل ْينا َو َوقانا َع َ
ذاب َّ
َ
ض يَتَ َ
حيم﴾ (طور28/ـ )17به موضوع پرهیزکاران در جهان
* إِن َّــا کنَّا ِم ْن قَ ْب ُل ن َ ْد ُع ُ
وه إِن َّ ُه ُه َو الْبَ ُّر َّ
الر ُ
آخرت میپردازد و حال و وضعیت پرهیزکاران در جهان آخرت را توصیف میکند .مقایسه
ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾ (طور )7/نشان میدهد که
این آیات با آیات آغازین و آیه ُم َ
قسمعلیه ﴿إِ َّن َع َ
قسمعلیه که از عذاب و کیفر جهنم سخن میگوید ،از نعمت و
آیات میانی بر خالف آیه ُم َ
پاداش بهشت یاد میکند .اما آیا این دو دسته از آیات با یکدیگر بیارتباط هستند؟ آیا آیات
قسمعلیه ندارد؟
میانی از موضوعی سخن میگویند که هیچ ارتباطی با آیات آغازین و آیه ُم َ
قسمعلیه بیارتباط
دقت و تأمل بیشــتر در آیات میانی نشان میدهد که این آیات با آیه ُم َ
قسمعلیه در آنها مطرح است .بدین ترتیب که در
نیســت ،بلکه همان موضوع و محتوای ُم َ
ذاب ال ْ َجحي ِم  ...فَم َّن َّ
اللُ َع َل ْينا
آغاز و پایان آیات میانی
َ
﴿فاکهين بِما آتا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َو َوقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َع َ
َ
الس ُمو ِم﴾ از عذابی سخن میگوید که همان عذاب مطرحشده در آیات آغازین
َو َوقانا َع َ
ذاب َّ
قسمعلیه از وقوع عذاب بر
قســمعلیه اســت .با این تفاوت که آیات آغازین و آیه ُم َ
و آیه ُم َ
جهنمیان خبر میدهد و آیات میانی ،عدم وقوع این عذاب برای بهشــتیان را وعده میدهد.
ذکر این عذاب در آغاز و پایان آیات میانی ،گواه روشــنی اســت بر اینکه در این آیات نیز
موضوع اصلی همان وقوع عذاب جهنم اســت که از زاویه دیگری مطرح شــده و نجات
پرهیزکاران و بهشــتیان از آن را مورد توجه قرار داده اســت .طرح یک موضوع از زوایای
گوناگون ،از صنایع علم بیان است که زمین ه فهم بیشتر را برای مخاطب فراهم میکند .آیات
آغازین ،وقوع عذاب جهنم بر جهنمیان را ثابت میکند و آیات میانی به حفظ بهشتیان از این
عذاب توجه میدهد .در چنین فضای دوقطبی و دو سویه ،فهم عذاب جهنم و حتمیبودن
آن برای مخاطب بســیار روانتر و آسانتر خواهد بود و مخاطب فهم جامع و دقیقتری از

عالوه بر این ،طرح وضعیت پرهیزکاران بهشتی در کنار وضعیت مکذبان جهنمی ،نوعی
صنعت و تکنیک متنی اســت که این فرصت را برای خواننده فراهم میســازد تا سرانجام
دو گروه مذکور را با هم مقایســه کند و خود را برای عضویت در یک گروه آماده ســازد.
این متن تطبیقی و مقایســهای (مکارم شیرازی:1371 ، ،)425 ،22نوعی انگیزه و دغدغه به
خواننده تزریق میکند تا در صــورت عضویت در گروه مکذبان جهنمی ،خود را به گروه
پرهیزکاران بهشــتی منتقل کند و در صورت عضویت در گروه پرهیزکاران بهشتی ،بر ادامه
صراط مستقیمش مصمم و استوار بماند.

قسمعلیه
برخی از مفسران در بیان نظم و انسجام معنایی این آیات با آیات آغازین و آیه ُم َ
چنین گفته اند که بشــارت مؤمنان به نعمتهای بهشــتی در برابر هشدار کفار به کیفرهای
جهنمی است (طبرسی:1372 ، )250 ،9و ذکر بشارت پس از کیفر از این روست که خواننده
پس از شــنیدن وضعیت مکذبان ،معموالً این سؤال را میپرسد که وضعیت مؤمنان چگونه
است؟ بنابراین آیات میانی در جایگاه عبارت معترضهای هستند که آیات آغازین را به آیات
پایانی پیوند میزنند (ابنعاشور:1420 ، )60 ،27و هشدار مذکور در آیات آغازین و پایانی
را تأکید میکنند( .طباطبایی:1390 ،)9 ،19
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عذاب جهنم برداشت خواهد کرد.

توضیحات مذکور ،پیوند معنایی آیات میانی با آیات آغازین را روشــن میسازد و آیات
میانــی را به عنوان آیات پیرو برای آیات آغازین معرفی میکند (همان) تا همچنان موضوع
«وقوع حتمی عذاب جهنم» به عنوان موضوع کانونی در دســتور کار ســوره باقی بماند و
موضوعــات بعدی پیرامون و مرتبــط با آن ارائه گردد .بنابراین موضوع استخراجشــده از
قســمعلیه ،در این آیات نیز مورد توجه اســت و این آیات پیوند و ارتباطش را با موضوع
ُم َ
قسمعلیه برداشت شد ،حفظ میکند.
کانونی سوره که از ُم َ
قسمعلیه در آیات پایانی
.3 .2 .5ـ2ـ3ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در آیات آغازین و میانی ،بیشترین بسامد و فراوانی
تاکنون موضوع و محتوای ُم َ
را داشــته و این آیات ،از ِّ
قسمعلیه بودهاند .اما آیا این روال
متعلقات ،مؤلفهها و دنبالههای ُم َ
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة
در آیات پایانی سوره نیز رعایت شده است؟ در آیات پایانی سوره طور ﴿ف ََذ ْ
َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ص ب ِ ِه َر ْي َب ال ْ َمنُ ِ
کم
ون * أَ ْم يَ ُقول ُ َ
ون شــا ِع ٌر نَتَ َرب َّ ُ
ون * قُ ْل تَ َرب َّ ُصوا فَ ِإن ِّي َم َع ْ
َ
ــن الْمتَرب ِّ َ َ ْ
ون
ون تَ َق َّول َ ُه ب َ ْل ال يُ ْؤ ِمنُ َ
ُون * أَ ْم يَ ُقول ُ َ
الم ُه ْم بِهذا أَ ْم ُه ْم قَ ْو ٌم طاغ َ
صين * أ ْم تَأ ُم ُر ُه ْم أ ْح ُ
ِم َ ُ َ
* فَ ْليَ ْأتُوا ب ِ َح ٍ
ون * أَ ْم َخ َل ُقوا
قين * أَ ْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غ َْي ِر َش ْ
ي ٍء أَ ْم ُه ُم الْخال ِ ُق َ
ديث ِم ْثلِ ِه إ ِْن کانُوا صا ِد َ
ــماوات َو ْ َ
ِ
ون * أَ ْم ل َ ُه ْم ُسلَّ ٌم
الس
ال ْر َ
ون * أَ ْم ِع ْن َد ُه ْم َخزائ ِ ُن َربِّک أَ ْم ُه ُم ال ْ ُم َص ْي ِط ُر َ
ض ب َ ْل ال يُوقِنُ َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ِ
ٍ
بينٍ
ون * أ ْم تَ ْسئَ ُل ُه ْم أ ْجرا ً فَ ُه ْم
ن
ب
ل
ا
کم
ل
و
نات
ب
ل
ا
ه
ل
م
أ
*
م
طان
ل
س
ب
م
ه
ع
م
ت
س
م
ت
أ
ي
ل
ف
ه
في
ون
ع
م
ت
س
ْ ُ َ ُ َ ُ َُ َ
يَ ْ َ ُ َ
ُ
َ َ ُْ َ ُُْ ُ
ون
ذين ک َف ُروا ُه ُم ال ْ َم ُ
ون * أَ ْم يُ ُ
کيد َ
ريد َ
ون * أَ ْم ِع ْن َد ُه ُم ال ْ َغ ْي ُب فَ ُه ْم يَکتُبُ َ
ــن َم ْغ َر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ون ْکيدا ً فَال َّ َ
ِم ْ
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حان َّ
* أَ ْم ل َ ُهم إِل ٌه غَير َّ
حاب
الل ِ َع َّما يُ ْشر َ
الل ِ ُس ْب َ
السما ِء ساقِط ًا يَ ُقولُوا َس ٌ
کسف ًا ِم َن َّ
ِکون * َو إ ِْن يَ َر ْوا ْ
ْ
ُْ
ي َع ْن ُه ْم ْکي ُد ُه ْم َش ْيئ ًا َو ال ُه ْم
ون * يَ ْو َم ال يُ ْغن 
کوم * ف ََذ ْر ُه ْم َحتَّى يُالقُوا يَ ْو َم ُه ُم الَّذي في ِه يُ ْص َع ُق َ
َم ْر ٌ
َ
اصبِ ْر ل ِ ُحک ِم َربِّک
ون ذلِک َو َّ
لکن أکثَ َر ُه ْم ال يَ ْع َل ُم َ
ذين َظ َل ُموا َعذاب ًا ُد َ
يُ ْن َص ُر َ
ون * َو ْ
ون * َو إ َِّن لِلَّ َ
بار ال ُّن ُجو ِم﴾ (طور49/ـ)29
حين تَ ُق ُ
فَ ِإن َّک ب ِ َأ ْعيُنِنا َو َسبِّ ْح ب ِ َح ْم ِد َربِّک َ
وم * َو ِم َن اللَّ ْيلِ ف ََسبِّ ْح ُه َو إِ ْد َ
دو دســته آیه دیده میشود که دست ه نخســت (44ـ ،)29عملکرد مکذبان را در قبال پیامبر
(صلی اهلل علیه و آله) و دســتورات ایشــان تحلیل میکند و عملکرد آنان را آسیبشناسی
میکند که چگونه بدون هیچ منطق و حســابی ،پیامبر را متهم میکردند و دستورات ایشان
را زیر ســؤال میبردند؛ به بیان دیگر ،این آیات به ذکر و نفی اتهامات (حوی،10 :1424 ،
 )5548و نســبتهاى ناروايى پرداخته که دشمنان لجوج و معاند به پيامبر مىدادند (مکارم
شــیرازی:1371 ، )444 ،22و خود را با این تهمتها از ایمان به پیامبر محروم و شایســته
وقوع در عذاب حتمی جهنم میساختند( .مدرسی:1419 ، )116 ،14مکذبان مورد بحث در
دست ه نخست ،به همان گروهی بر میگردد که در آیات آغازین ،محور و کانون سخن بودند.
بنابراین آیات پایانی با آیات آغازین مرتبط هستند و برگشت ضمایر جمع فاعلی و مفعولی
در ایــن آیات به واژه «مکذبین» در آیات آغازین (طباطبایی:1390 ، ،)18 ،19این ارتباط را
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو
تأیید و تأکید میکند .از این رو برخی از مفســران ،آیه ﴿ف ََذ ْ
ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ را از فروع و دنبالههای آیات آغازین و میانی شــمردهاند( .همان؛ قرشی:1375 ،
382 ،10؛ ابنعاشور:1420 ، )71 ،27بدین معنا که اگر وقوع عذاب جهنم حق است ،تو نیز
به حق تذکر و انذار میدهی و اتهامات مکذبان به تو واقعیت ندارد( .طباطبایی:1390 ،،19
 )18و حاال که عذاب آخرت حتمى است و اهل تقوى از آن دور خواهند بود ،تذکر بده که
تو از راه وحى ســخن مىگويى نه از راه کهانت و اختالل عقل( .قرشی:1375 ،)382 ،10
این ارتباط و پیوستگی معنایی و لفظی در دست ه دوم آیات نیز دیده میشود و گروه مکذبان
به عذاب روز صاعقه هشدار داده شدند .در این آیات ،ضمایر جمع فاعلی و مفعولی به واژه
«مکذبان» در آیات آغازین برمیگردند( .طباطبایی:1390 ، )23 ،19و واژه «یوم» تکرار همین
واژه در آیات آغازین سوره است که بیانگر زمانی واحد برای وقوع اتفاق مورد نظر (عذاب
جهنم) اســت .اما دو آی ه پایانی در سوره ،بیآنکه از عذاب مذکور و گروه مکذبان سخنی
به میان آورد ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) را به صبر و تســبیح خدای متعال دعوت میکند.
ارتباط لفظی این آیات تنها به حرف عاطف ه «واو» در آغاز آیه  48محدود میشــود (همان:
24؛ ابنعاشور:1420 ، )91 ،27و از نظر معنایی ،این آیات با واژه «اصبر» که به وجود گروه
معارض (مکذبان) در برابر پیامبر اشاره دارد ،با آیات آغازین ارتباط برقرار میکنند.
حضور شــخص دیگری غیر از گروه مکذبان در آیات پایانی ،حاکی از آن است که این
سوره به گروه مکذبان محدود نمیشود و بر افراد دیگری چون پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)
مشتمل است؛ به تعبیر دیگر ،در این سوره ،دو نقش مکذبان و پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)
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در این آیات ،شانزده بهانه از بهانههای ممکن مکذبان ارائه شدهاست که بخشی از آنها
چون کهانت ،جنون ،شاعری و  ...ناظر به شخص پیامبر است و بخشی از این بهانهها چون
خلقت مکذبان توسط غیر خدا ،خالقبودن مکذبان ،عاقالن ه بودن تکذیب پیامبر توسط آنها
و  ...ناظر به خود مکذبان است( .طباطبایی:1390 ،)18 ،19
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حضور دارند که البته هر دو نقش ،اصلی و مســتقل نیســتند ،بلکه از میان آن دو ،این گروه
مکذبان اســت که نقش اصلی را در این ســوره بازی میکنند و نقش پیامبر در این سوره،
نقشی فرعی و وابسته است و علت حضور این نقش در این سوره ،آن است که مخالفتها
و کارشــکنیهای گروه مکذبان به طور مستقیم ،متوجه شخص پیامبر بوده است؛ چنانکه
عبارات «کاهن»« ،مجنون»« ،شاعر»« ،تَ َق َّول َ ُه» و «تسئلهم اجراً» در آیات پایانی سوره این مدعا
را تأیید میکنند که بیشتر کارشکنیها و مخالفتهای مکذبان در این سوره متوجه شخص
پیامبر بوده است.

با توجه به آنچه گذشــت ،موضوع حتمیبودن عذاب قیامت خطاب به مکذبان قیامت
در آیات پایانی سوره نیز مورد توجه است .هر چند این توجه بهصورت مستقیم و روشن
نیســت و از رهگــذر بیان عذر و بهانههای مکذبان در انکار عــذاب قیامت و امر پیامبر به
صبوری در برابر کارشــکنیهای فراوان و دشوار آنها محقق شــده است .ارتباط و پیوند
قسمعلیه نشان میدهد که محتوای این بخش از سوره
لفظی و معنایی بخش پایانی سوره با ُم َ
قسمعلیه ارائه
قسمعلیه است و مطالبی را پیرامون ُم َ
از متع َّلقات محتوای برداشتشــده از ُم َ
میکند؛ چنانکه برخی از مفسران ،موضوع «حتمیبودن وقوع عذاب» را به عنوان موضوع
کانونی تأیید کردهاند( .بقاعی:1427 ،)291 ،7

.6ـ راستیآزمایی روش دو مرحلهای موضوعیابی در سوره عادیات

روش دو مرحلهای فوق روی سوره عادیات نیز پیادهسازی میشود تا دقت و درستی آن
نشان داده شود .جهت پیادهسازی روش روی سوره ،الزم است نخست ساختار سوره تبیین
شود .این سوره در یک سیاق و دو دسته طراحی شده است:

در آیات آغازین (1ـ )8به اسبان دونده نفسزن ،افروزندگان جرقه آتش ،شبيخونزنندگان
در صبح و اسبانى که هنگام دويدن غبار را برانگيزند و با دويدن در ميان جمع دشمن ،ظاهر
شوند ،ســوگند یاد میشود که انسان نسبت به پروردگارش قطع ًا بسيار ناسپاس است و او
خود بر این مطلب گواه اســت .علت این ناسپاسی ،آن اســت که او سخت ،دوستدار مال
اســت .اما در آیات پایانی (11ـ )9دو سؤال انکاری پرسیده می شود که آیا انسان نمىداند
در زمان رســتاخيز ،آنچه در قبرهاست ،برانگيخته مىشود و آنچه در سينههاست ،به دست
الص ُدور﴾ این
آورده (و آشکار) میگردد؟ ﴿أَ فَال يَ ْع َل ُم إِذا ب ُ ْعثِ َر ما فِي ال ْ ُقبُو ِر * َو ُح ِّص َل ما فِي ُّ
دو سؤال ،انسان ناسپاس را تهدید میکند که در روز رستاخیز انسانها دوباره زنده میشوند
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و نتایج و دستاوردهای زندگی دنیای آنها آشکار و هویدا میگردد .آیه پایانی ،این حقیقت
را آشکار میکند که در آن روز ،قطعاً پروردگارشان به (حال) آنان آگاه و از اسرار سینههای
آنها باخبر است.
قسمعلیه
 .1 .6ـ1ـ شناسایی ُم َ
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﴿و الْعا ِد ِ
يات َض ْبح ًا *
ســوره عادیات با سوگند به اســبان و بیان حاالت گوناگون آنها َ
فَالْمُورِياتِ قَدْحاً * فَالْمُغيراتِ صُبْحاً * فَأَثَرْنَ ِبهِ نَقْعاً * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً﴾ آغاز میشود و آیه
﴿إ َِّن ْ ِ
ســان ل ِ َرب ِّ ِه لَکنُو ٌد﴾ مقسمعلیه و جواب این جمالت سوگند است( .طبرسی:1372 ،
النْ
َ
)804 ،10
قسمعلیه در محتوای سوره
 .2 .6ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه در محتوای
قسمعلیه ،میزان فراوانی محتوای ُم َ
همانگونه که گذشت ،با شناسایی ُم َ
سوره تعیین میشود .از این رو آیات سوره به سیاق و دسته تقسیم میشود و میزان فراوانی
محتوای مُقسَــمعلیه در هر یک از آنها اندازهگیری میشود .سوره عادیات از یک سیاق و
دو دســته تشکیل شده است که ارتباط این دو دسته در قالب آیات آغازین و پایانی بررسی
میگردد.
قسمعلیه در آیات آغازین
.1 .2 .6ـ2ـ1ـ جایگاهسنجی ُم َ

قسمعلیه ،انسان را در برابر
در ســوره عادیات ،آی ه َّ
اإلنس َ
ــان ل ِ َرب ِّ ِه ل َ َکنُو ٌد﴾ به عنوان ُم َ
﴿إن َ
پروردگار ناسپاس معرفی میکند .ردیابی این موضوع در آیات آغازین سوره نشان میدهد
که این موضوع ،از یک سو با آیات قبلی ارتباط دارد و به جمالت قسم ،پاسخ میدهد و از
سوی دیگر ،آیات بعدی تبیینکننده و مبیّن آیه مقسمعلیه هستند که شهادت حضوری انسان
بر ناسپاســی خود را بیان میکنند و ریشه این ناسپاسی را در تعلق خاطر به ثروت مادی و
شدت مالدوســتی اعالم میکند .بنابراین آیه مقسمعلیه مفهوم کانونی و حلقه مشترک در
آیات آغازین میباشد.
قسمعلیه در آیات پایانی
 .2 .2 .6ـ2ـ2ـ جایگاهسنجی ُم َ

در آیات پایانی (11ـ )9از انسان سؤال میشود که آیا او نمىداند در زمان رستاخيز ،آنچه
در قبرهاست ،برانگيخته مىشود و آنچه در سينههاست ،به دست آورده (و آشکار) میگردد؟
الص ُدور﴾ این دو سؤال ،استفهام انکاری و
﴿أَ فَال يَ ْع َل ُم إِذا ب ُ ْعثِ َر ما فِي ال ْ ُقبُو ِر * َو ُح ِّص َل ما فِي ُّ
توبیخی از همان انسان ناسپاسی است تا او را تهدید کند که در روز رستاخیز انسانها دوباره
زنده میشوند و نتایج و دستاوردهای زندگی آنها آشکار و هویدا میگردد؛ به تعبیر دیگر،
فرجام و پیامد این ناسپاســیها در روز قیامت آشکار خواهد شد و آیه پایانی ،این حقیقت
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 7ـ چند نمونه از برداشت مفسران تحت تأثیر بیتوجهی به موضوعیابی

کر
از جمله آیات ســوره طور که تفسیر آن تحت تأثیر موضوعیابی سوره است ،آیه ﴿ف ََذ ْ
فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/در بخش پایانی سوره است .این آیه در
کر» در
ادامه و نتیج ه دو بخش آغازین و میانی ســوره ذکر شده است و قسمت اول آیه « َف َذ ْ
ادام ه بخش میانی و قسمت دوم آیه «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» در ادام ه بخش
«طی و نشر مش ّوش» 1چیدمان یافته است .در این آیه ،عبارت
آغازین میباشد که طبق صنعت ّ
کر» در ادام ه بخش میانی سوره ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) را به تذکر پرهیزکاران بهشتی
« َف َذ ْ
امر میکند و عبارت «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» در ادام ه بخش آغازین ،پیامبر
را از اتهاماتی چون کهانت و جنون پاک دانســته و اتهامات مکذبان در حق ایشان را کذب
اعالم میکند .عالوه بر پیوند معنایی این آیه با آیات آغازین و میانی سوره ،این آیه با موضوع
کانونی ســوره نیز ارتباط معنایی دارد .بدینگونه که مکذبان معاد ،پیامبر را شخصیتی کاهن
و مجنون میانگاشتند و سخن چنین شخصیتی درباره معاد را کذب و نادرست میپنداشتند
و وقوع معاد را انکار میکردند .حال آنکه از نظر قرآن ،معاد امری واقعشــدنی است﴿ :إ َِّن
ــذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾ (طور )7/و البته این عذاب تنها برای تکذیبکنندگان معاد خواهد بود:
َع
َ
﴿ف ََويْ ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ ل ِ ْل ُم ِّ
بين﴾ (طور )11/و پرهیزکاران بهشــتی از آن در امان خواهند بود ﴿َ ...و
کذ َ
ذاب ال ْ َجحي ِم﴾ (طور﴿ )18/فَم َّن َّ
الس ُمو ِم﴾ (طور.)27/
اللُ َع َل ْينا َو َوقانا َع َ
َوقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َع َ
ذاب َّ
َ

با توجه به آنچه گذشــت ،آی ه مذکور با دو بخش آغازین و میانی در ارتباط اســت و با
کر فَما
موضوع کانونی سوره پیوند معنایی دارد .از این رو ،برداشت دقیق و کامل از آیه ﴿ف ََذ ْ
أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/در گرو توجه به همین ارتباطها و پیوندهای
معنایی با بخش آغازین و بخش میانی سوره است .چنانکه مفسرانی چون عالمه طباطبایی
و ابنعاشــور در اثر توجه به این پیوندها و ارتباطهای معنایی ،برداشتی نسبت ًا دقیق و جامع
ذاب َربِّک لَواقِ ٌع﴾
از آیــه ارائه کردهاند که آی ه مورد بحث از توابع و دنبالههای آیــه ﴿إِ َّن َع َ
(طور )7/اســت و عبارت ﴿ ...فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/پیامبر را
از تهمتهایی که مکذبان معاد به ایشــان نسبت میدادند ،مبرا میسازد( .ر.ک :فخر رازی،
:1420212 ،28؛ طباطبایی:1390 ،18 ،19؛ ابنعاشور:1420 ،)71 ،27
 . )1از صنایع دانش بدیع است که در زبان فارسی به ّ
«لف و نشر» معروف است و به معنای این است که چند مفهوم به صورت متوالی ذکر شود
و در ادامه ،اوصاف و ِّ
متعلقات آن مفاهیم به صورت بههمریخته و بدون رعایت ترتیب آن مفاهیم ذکر شود( .ر.ک :هاشمی308 :1381 ،ـ)307

رد یدروم ه الطم ؛دنگوس اب هدشزاغآ رَوُس رد یبایعوضوم شور
 روط هروس
ع

را آشکار میکند که در آن روز ،قطعاً پروردگارشان به (حال) آنان آگاه و از اسرار سینههای
آن ها باخبر اســت که اینگونه آنان را کیفر میکند (طباطبایی )347 ،20 :1390 ،و اســرار
سینههاشــان را هویدا میسازد .گویی اگر انسان نسبت به آگاهی خداوند در روز رستاخیز
اعتقاد داشته باشد ،از تعلق به مادیات جدا میشود و از ناسپاسی دست برخواهد داشت.
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در برابر این مفســران ،برخی دیگر از مفســران به ارتباطهــا و پیوندهای معنایی آیه ﴿
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾ (طور )29/با آیات پیشــین توجهی نداشــتند
ف ََذ ْ
و برداشــتهای تفسیریشان به همان نســبت از جامعیت دور مانده است؛ به عنوان مثال،
کر» را ناظر به مکلفان شمردهاند (ر.ک :طوسی ،بیتا412 ،9 :؛
برخی از مفسران ،عبارت « َف َذ ْ
طبرسی:1372 ،253 ،9؛ زمخشری:1407 ، )412 ، 4که تعبیر مکلفان ،تعبیری اعم از مکذبان
کر» با بخش میانی سوره ،این
و پرهیزکاران است ،در حال 
ی که با توجه به پیوند عبارت « َف َذ ْ
عبارت تنها ناظر به پرهیزگاران است و مکذبان را در بر نمیگیرد .این برداشت تفسیری با
کر فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون﴾
ظاهر آیه نیز ســازگارتر اســت؛ زیرا در آیه ﴿ف ََذ ْ
کر» آمده است و
(طور )29/حرف «فاء» دو بار ظاهر شــده است :ی 
ک بار بر سر عبارت « َف َذ ْ
یک بار بر ســر عبارت «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» .ظهور دوباره حرف فاء بر
سر عبارت «فَما أَنْ َت بِنِ ْع َم ِة َربِّک بِکا ِهنٍ َو ال َم ْجنُ ٍ
ون» گواه بر مخاطب مستقل این عبارت از
کر» است و در صورت اشتراک و وحدت دو عبارت در مخاطب باید به
مخاطب عبارت «ف ََذ ْ
جای تکرار حرف «فاء» از حرف عاطفه «واو» استفاده میشد تا مخاطب مشترک دو عبارت
خاطرنشان شود و مفسر قرآن بتواند مخاطب مشترک دو عبارت را به آسانی برداشت کند.
نمونه دیگر از آســیبهای بیتوجهی به جواب قسم در ســور آغازشده با سوگند ،این
اســت که غرض ســوره دقیق تعیین نمیشــود .در حالیکه توجه به جواب قسم در این
سورهها ،مهمترین عامل در انتخاب دقیق غرض سوره است .به عنوان مثال ،به چند تفسیر
اشاره میشــود که این تفاسیر ،غرض ســوره طور را به خاطر کمتوجهی به جواب قسم،
دقیق نیافتهاند .این ســوره همانگونه که از آغاز ،میانه و پایان سوره بر میآید ،در پی اثبات
حتمیبودن واقعیت عذاب آخرت است ،حال آن که برخی از تفاسیر ،غرض سوره را معاد،
سرنوشــت نيکان و پاکان ،بدان و مجرمان در آن روز عظيم تعیین کردهاند( .مکارم:1371 ،
 )407 ،22در این غرض ،موضوع معاد به عنوان غرض سوره معرفی شده است .در حالی که
موضوع معاد موضوعی کلی است و ریزموضوعات زیادی را شامل میشود .از سوی دیگر،
تقدم سرنوشت نیکان بر سرنوشت مجرمان در این غرض ،به روشنی ،کمتوجهی نسبت به
جواب قســم را نشان میدهد .گو اینکه توجه به جواب قسم ،تقدم سرنوشت مجرمان بر
سرنوشت نیکان را به ذهن متبادر میساخت .این بیدقتی در کشف غرض سوره در برخی
تفاســیر دیگر نیز دیده میشــود که به جای تمرکز و دقت در جواب قسم ،به موضوعات
پیرامونی و حاشــیهای چون انذار اهل تکذیب و عناد کافران مشــغول شدهاند( .طباطبایی،
:1390 )5 ،19حال آ ن که انذار و عناد از موضوعات فرعی جواب قســم هستند و موضوع
اصلی و غرض ســوره همان جمله جواب قســم است که همه بخشهای آغازین ،میانی و
پایانی سوره به نوعی با آن مرتبط هستند.
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از آنچه گفته آمد ،موارد زیر به عنوان نتیجه بحث ،قابل برداشت است:

1ـ برای شناســایی موضوع کانونی در سور آغازشده با سوگند ،الزم نیست هم ه محتوای
سوره مورد مطالع ه دقیق قرار گیرد.

2ـ قاعده «روششناســی موضوعیابی» ،مســیر شناســایی موضوع کانونی سور را برای
مفســران ،قرآنپژوهان و جامع ه قرآنی کوتاه و هموار میسازد .بدین ترتیب که مفسر قرآن
میتواند با شناسایی موضوع کانونی سوره ،دیگر موضوعات سوره را ذیل آن قرار دهد و به
نگاه جامع سورهای و برداشتی جامع از سوره دست پیدا کند.

 3ـ با شناسایی موضوع کانونی سوره ،فهم محتوای سوره و شناسایی جایگاه موضوعات
مطرحشده در سوره آسانترمیشود.
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4ـ شناســایی موضوع کانونی سوره ،زمینه را برای پیداکردن ارتباط و پیوند معنایی میان
عبارات و آیات فراهم میســازد و مفســر را از نگاه آیهای و جزئی به سور به نگاه جامع و
کلی فراز میبرد.
قســمعلیه در سوره ،همانند پرهیزگاران
5ـ با توجه به وجود موضوعاتی فرعی ،غیر از ُم َ
قسمعلیه را تنها موضوع و غرض سوره دانست ،بلکه برای
اهل بهشت و پیامبر ،نمیتوان ُم َ
قسمعلیه (موضوع کانونی)
رســیدن به غرض سوره الزم است موضوعات فرعی در کنار ُم َ
قرار بگیرند تا غرض سوره به دست آید.

6ـ اســتفاده از روش مذکور ،کمک زیادی به کشف غرض سوره و تحلیل ساختار سوره
میکند.

7ـ با استفاده از روش مذکور ،میتوان چندی از پراکندگیهای ظاهری آیات را در غرض
سوره تجمیع کرد.
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