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 روش موضوع  یایب در ُسَور آغازشهد با سوگند؛
 مطالعه موردی در سوره طور
)تاریخ دریافت: 99/08/18 تاریخ پذیرش: 99/11/01(

جوادسلمانزاده1

چکیده
در گرایش های نوپدید تفســیری چون »تفسیر ساختاری« و »تدبر در قرآن« سوره به مثابه  
کل پیوســته تلقی می شود که الفاظ، عبارات و آیات آن پیرامون موضوعی کانونی گرد هم 
آمده است و از همین موضوع کانونی سخن می گویند. در این نگاه جامع و منسجم به سوره، 
موضــوع کانونی جایگاه ویژه ای دارد و نقشــی راهبردی در فهم ســوره بازی می کند. این 
پژوهش با پذیرش اهمیت و جایگاه راهبردی موضوع کانونی در فهم ســور، به دنبال ارائه  
روش ی جهت شناســایی و پیدا کردن آن در سور آغازشده با سوگند است. روش ارائه شده 
در دو مرحله  »شناســایی ُمقَسم علیه )جواب َقَســم(« و »جایگاه سنجی ُمقَسم علیه )جواب 
َقَســم( در محتوای سوره« طراحی شده اســت. این روش با مطالعه  موردی آیات برخی از 
سور آغازشده با سوگند به دست آمده است و فهم یک  دست، جامع و منسجم سوره را برای 
مفســر فراهم می سازد. این روش جهت راستی آزمایی 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 

آسیب های ناشی از بی توجهی به موضوع کانونی اشاره شده است.
 واژگان کلیدی: موضوع  یابی سور، موضوع کانونی، َقَسم، غرض سوره، نظریه تدبر، تفسیر 

ساختاری.

1ـ تبیین مسئله
موضوع یابی از مباحث جدید تفسیری است که در نگرش جدید به سور قرآن پدید آمده 
اســت. در این نوع نگرش، هر سوره در جایگاه بسته ای منظم و هدفمند است که محتوای 
یک دستی دارد و آیات آن از آغاز تا پایان به هم مرتبط و پیوسته است. این ارتباط موضوعی و 

j.salmanzadeh@hsu.ac.ir :1( استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری، ایمیل
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رو محتوایی آیات در هر سوره به  گونه ای است که همه  آیات ذیل موضوعی کانونی و راهبردی 
تعریف شــده اند و بقیه موضوعات مطرح شده در ســوره از متعلِّقات، مؤلفه ها و دنباله های 
موضوع کانونی محسوب می  شوند و با آن نوعی ارتباط لفظی و معنایی برقرار می کنند. 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 
می  سازد و از تعقید و ابهام در فهم جلوگیری می کند. به  گونه ای  که نبود موضوع کانونی در 
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 
آیه ای تن خواهد داد. حال آن که در فهم کلی و جامع سور، فهم آیات در پرتو کشف ارتباط 
آن ها با یکدیگر بســیار ســاده تر و روان تر خواهد بود و زمینه  فهم دقیق تری از آیات فراهم 
 خواهد شد. پیشینه  موضوع یابی را می توان در نظریه های نوپدید تفسیری چون نظریه »تدبر 
در قرآن کریم«1 و »تفســیر ساختاری« ردیابی کرد که در سال های اخیر رنگ و بوی تازه ای 
به مطالعات تفســیری داده و عالقه مندان زیادی را در جامعه  دانشگاهی و حوزوی به خود 
جلب کرده اســت. محمد خامه گر، از پیشگامان تفسیر ســاختاری، هر سوره را دارای یک 
هدف اصلی می داند. بنابراین الزمه  طبیعی اعتقاد به ساختار هندسی سوره ها این است که به 
ارتباط ارگانیک و منطقی آیات با یکدیگر معتقد باشیم؛ به گونه ای که بتوان در یک نمودار 
درختی، همه آیات را از طریق محورها و عناوین فرعی به یک عنوان و موضوع اصلی متصل 
نمود. )خامه  گر، 1386: 20( به تعبیری روشن تر، یکی از لطافت ها و ظرافت هایی که در آیات 
آغازین و پایانی ســوره ها رعایت شــده است، ارتباط معنادار و عمیق این آیات با غرض و 
مقصود اصلی سوره  است. به گونه ای که در بسیاری از سوره های قرآن، بدون مطالعه سایر 
آیات و تنها با توجه به آیات ابتدایی و انتهایی سوره می توان به غرض و موضوع اصلی سوره 
پی  برد. معموالً آیات نخســتین هر سوره، خالصه ای از مهم  ترین مطالب آن را بیان کرده و 
آیات پایانی به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری نهایی، غرض اصلی سوره را مجدداً گوشزد 
می کند. )همان: 137ـ136( مراد از غرض اصلی ســوره، مفهومی برآمده از موضوع کانونی 
سوره و دیگر موضوعات مطرح شده در سوره  است. این مقاله بر آن است تا نقش آیات َقَسم 
را در موضوع  یابی و شناسایی موضوع کانونی سوره تبیین کند. اینکه آیات َقَسم در شناسایی 
موضوع کانونی چه جایگاهی دارند و چگونه می توان از آن ها در موضوع  یابی استفاده کرد. 

این مطلوب با استفاده از تفاسیر ساختاری و دقت در آیات سوره به دست خواهد آمد. 

2.ـ پیشینه تحقیق
جدیدتریــن و نزدیک ترین اثر به این موضوع، کتاب اصول و قواعد کشــف اســتداللی 
1( این نظریه در جامعه علمی داخلی به آقای »سید محمدحسین الهی  زاده« منسوب است و آثار چشم گیری از این نظریه به  دست 

رسیده است.  
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ســاختار و غرض سوره های قرآن کریم اثر محمد خامه گر است که در صفحات 199ـ194 
به ساختار سوگند اشاره کرده و جواب َقَسم )ُمقَسم علیه( را به عنوان اصل معرفی نموده و 
در صفحه 288 به سوره های آغازشده با سوگند به عنوان سوری خاص در غرض یابی اشاره 
کرده است. جدای از این پیشینه  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:  
ـ عالمه طباطبایی در تفسیر سوره  حمد بیان می کند که غرض این سوره، ستایش خدای 
متعال به وســیله  اظهار عبودیت در مقابل او است. )طباطبایی، 1390:  1، 16( مراد 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 الکریم که 
توسط محمدباقر حجتی تحت عنوان درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قرآن 
کریم به فارسی برگردانده شده است، وحدت موضوعی سوره های قرآن را مورد تأکید قرار 
می دهد و بر این باور اســت که باید پیام و نقطه نظر سوره ها را، اساس فهم آیات آن سوره 
تلقی کرد. قرآن کریم برای هر سوره موضوعی مقرر کرده که این موضوع بر آن سوره اشراف 
دارد و محتوای آن را زیر پوشش قرار می دهد. نویسنده با این دید و نگاه به بررسی اهداف 
و مقاصد ســور قرآن کریم پرداخته است و از سوره »بقره« تا سوره »جاثیه« را هدف گذاری 
کرده و وعده داده که بقیه سوره ها را تا آخر قرآن کریم از نظر اهداف و مقاصد سوره ها مورد 

)wikinoor.ir :بررسی قرار دهد. )ر.ک
ـ محمد عبد اهلّل دّراز در کتاب المدخل الی القرآن الکریم، برای هر ســوره از قرآن، ســه 
بخش دیباچه، موضوع و خاتمه در نظر گرفته و موضوع کانونی ســوره را در آیات آغازین 

جستجو می کند. )ر.ک: بی آزار شیرازی، 1377: 379( 
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 خامه  گر و دیگران در »اعتبار ســنجی رهیافت  های کشــف استداللی غرض سوره  های 
قرآن«، رهیافت  های گوناگون در کشف غرض را می  سنجند و رهیافتی جامع پیشنهاد می دهند. 
ـ معتمد لنگرودی و دیگران در »نقش ســیاق و عناصر درون متنی در کشف غرض سوره 
مریم« بر پایه سیاق و ارکان آن، غرض سوره مریم را معرفی کرده  اند. در این پژوهش برخی 
از ابزارهای دخیل در کشــف غرض چون »ارتباط آغاز و پایان ســوره«، »اسماء الحسنی«، 

»کلمات پرتکرار و تک کاربرد« و »داستان های سوره« استفاده شده است. 
ـ حکم  آبادی و دیگران در »کشــف استداللی ســاختار و غرض سوره مبارکه احزاب« با 
استفاده از روش جامع نگر و با تکیه بر عناصر درون متنی و برون متنی، غرض سوره احزاب 
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رو را شناسایی می کند. در این پژوهش، سوره احزاب به ده سیاق تقسیم می شود. 
این آثار اگر چه مطالعات قابل توجهی را در زمینه  موضوع یابی سور انجام داده اند، ولی این 
مطالعات به صورت کلی انجام شده است و هنوز مطالعه ای تخصصی در موضوع یابی سور 
مختلف از جمله ســور آغازشده با سوگند انجام نشده است. حال آن که هر یک از سور بنا 
بر مختصات و مشخصات شــان، قابلیت موضوع یابی را دارا هستند و موضوع کانونی آن ها 
از روش و شیوه  ویژه ای قابل کشف و شناسایی است. اما ضرورت و فوریت این مطالعه را 
می توان در نادرســتی یا عدم دقت مفسران در موضوع یابی سور آغازشده با سوگند دید که 
بنا بر مطالعه  به  عمل  آمده، تشــخیص مفسران در موضوع یابی این سور، تشخیصی درست 
یا دقیق نیست که این نادرســتی یا عدم دقت می تواند برخاسته از بی توجهی به این قاعده  
تفسیری بوده  باشد. برخی از این برداشت های نادقیق مفسران از آیات، در بخش پایانی این 

پژوهش ارائه خواهد شد.

3.ـ ادبیات تحقیق
پیش از ورود به بدنه مقاله، الزم است برخی از اصطالحات مورد استفاده در این نوشتار 

تعریف شوند. مهم  ترین اصطالحات به کار رفته در این مقاله عبارت  اند از: 

3. 1. ـ1ـ موضوع یابی
 اصطالح موضوع یابی از اصطالحات نوپدید تفسیری است که بر مبانی قرآنی و تفسیری 
نوپدیدی چون »ســاختارمندی سور قرآن«1 و »وجود موضوع کانونی در سور قرآن« استوار 
است. مراد از این اصطالح، این است که هر یک از سور قرآن، دارای موضوع کانونی ویژه ای 
هستند که اوالً این موضوع کانونی، تکیه گاه و سرمنشأ برای دیگر موضوعات مطرح شده در 
سوره است و ثانیاً این موضوع با همه  موضوعات کانونی دیگر سور متفاوت است.  مطالعه  
سور قرآن نشان می دهد که هر یک از آن ها پیرامون موضوع یا موضوعات گوناگونی بحث 
می کنند و گاه در سور بزرگ و متوسط، رد پای چندین و چند موضوع در یک سوره دیده 
می شــود. اما با مطالعه  چندین و چندباره  ســوره و تأمل و کنکاش در محتوای سوره، این 
نتیجه دور از دســترس نخواهد بود که همه  این موضوعات گوناگون، متعلِّقات، رشحات و 

مؤلفه هایی از موضوع کانونی هستند و هر یک به طریقی با آن ارتباط برقرار می کنند. 
موضوع یابی ســوره های قرآن، نظر به مختصات و مشــخصات ویژه  هر یک از آن ها، از 
روش و مســیر خاص و ویژه ای انجام می شــود که کشــف این روش ها، هر یک پژوهش 
خاصی را طلب می کند. در میان سور قرآن، برخی از آن ها با اسلوب سوگند آغاز می شوند 

1( این مبنا در گرایش های نوپدید تفسیری چون »تدبر در قرآن« و »تفسیر ساختاری« طرح می  شود و مراد از آن، این است که سور 
قرآن دارای ساختار خاص و ویژه ای هستند و همه  عبارات و آیات آن با یکدیگر ارتباط خطی، شبکه ای و ... برقرار می کنند. 
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که موضوع یابی و کشــف موضوع کانونی در آن ها از روش خاصی انجام می شــود که این 
پژوهش به معرفی این روش اختصاص یافته است. 

3. 2. ـ2ـ سوگند و َقَسم
ســوگند و َقَسم از اسالیب زبانی اســت که در آن، متکلم به چیزی ارزشمند سوگند یاد 
می کند )حیدره یمنی، بی  تا:  1، 574؛ ســیوطی، 1416: 2، 251( تا بر حقانیت مفهومی تأکید 
ک را از تشکیک و انکارش باز  کند. شــاید این تأکید و پافشاری، مخاطب منکر یا مشــکِّ
بدارد. )ابواالنوار، 1417: 26( در این اســلوب، ُمقِسم کالمش را به موجودی ارزشمند، مهم 
یا مقدس )مُقسَم  به( مقید می کند تا کالمش را تأکید کند،1 یا مطلبی را اثبات یا رد کند )فاکر 
میبدی، 1381: 44( یا ملتزم شدن خود به آن کالم )جواب قسم = ُمقَسم علیه( را نشان دهد. 
)همان: 28( این ویژگی انحصاری اســلوب سوگند، باعث می شود که بتوان قاعده و فرمول 
واحدی جهت موضوع یابی آن تعریف کرد. همان گونه که در ســاختارهای دیگر چون ندا، 
استفهام، شرط، مقّطعه و ... باید فرمول و قاعده  دیگر جهت موضوع یابی آن ها جستجو کرد. 

3. 3. ـ3ـسور آغازشده با سوگند
در قرآن کریم، هفده سوره با اسلوب سوگند آغاز می شوند. ویژگی این سور، آغاز شدن 
با ســوگند است که اسلوب و ساختاری ویژه  است و در موضوع یابی با دیگر اسلوب هایی 
چون شرط، ندا، اســتفهام و ... متفاوت است. این سور عبارت  اند از: »صافات«، »ذاریات«، 
»طور«، »نجم«، »قیامه«، »مرســالت«، »نازعات«، »بروج«، »طارق«، »فجر«، »بلد«، »شــمس«، 

»لیل«، »ضحي«، »تین«، »عادیات«، »عصر«.

4.ـ روش موضوع یابی در سوره های آغازشده با سوگند
موضوع یابی در ســوره های قرآن، روش و فرآیندی دشوار و پیچیده دارد؛ زیرا عبارات و 
گزاره های قرآنی، عباراتی کلی و عام هســتند که موضوعات و مفاهیم گوناگونی را شامل 
می شوند و گردآوری این موضوعات و مفاهیم ذیل موضوعی واحد، تخصص زبانی و انس 
قرآنی می طلبد. به کارگیری این تخصص و انس در سور قرآن، روش و فرآیندی دو مرحله ای 
را جهت موضوع یابی سور آغازشده با سوگند به دست می  دهد. این مراحل عبارت  اند از: 

4. 1. ـ1ـ مرحله اول: شناسایی ُمقَسم علیه
در ســور آغازشده با سوگند، ُمقَســم علیه )جواب َقَسم(، نخستین و مهم ترین موضوعی 
است که به اطالع مخاطب می   رسد؛ زیرا ُمقَسم علیه، نخستین کالم خبری و جزء جدانشدنی 

1( الزم به ذکر است که اسلوب قسم، باالترین ادات تأکید است. )طباطبایی، 1390:  1، 225؛ نیز ر.ک: ابن  المالک، بی  تا:  1، 376(
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رو ُمقَسم به است که بالفاصله پس از آن ظاهر می شود.1 بنا بر قواعد زبانی و ادبی، در هر متن 
بلیغی، اولین موضوع مطرح شده از موضوعات مهم و اساسی است که ماتن )خدای متعال( 
توجه و تأکید ویژه ای بدان داشــته اســت و آن را پیش از هر موضوع دیگری به مخاطب 
و خواننده  خود ارائه می کند. از این رو، نخســتین گام جهت موضوع یابی سوره، شناسایی 

ُمقَسم علیه است که نخستین موضوع مطرح شده در سور آغازشده با سوگند است. 

4. 2. ـ2ـ مرحله دوم: جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در محتوای سوره
پس از شناســایی ُمقَسم علیه، الزم است محتوای برداشت شــده از آن در محتوای سوره 
پیگیری و ردیابی شود تا بسامد و میزان فراوانی آن سنجیده شده و اهمیت و جایگاه آن در 
بین دیگر موضوعات سوره روشن گردد. جهت رسیدن بدین مقصود، محتوای برداشت شده 
از ُمقَســم علیه در ســه بخش آغازین، میانی و پایانی ســوره ردیابی می شود. اگر محتوای 
ُمقَسم علیه، بیشترین بسامد و فراوانی را در سوره کسب کند، می توان آن را به عنوان موضوع 

کانونی سوره معرفی کرد.

4. 2. 1. ـ2ـ1ـجایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات آغازین 
اولین گام جهت جایگاه سنجی ُمقَسم علیه، ردیابی آن در آیات آغازین سوره است تا مقدار 
اهمیت آن در این بخش از سوره سنجیده شود. در این سنجش، اگر آیات آغازین سوره به 
ُمقَسم علیه مرتبط باشد، فرضیه  مذکور اثبات می شود و چنان چه آیات آغازین با ُمقَسم علیه 

نامرتبط باشد،  نادرستی فرضیه ثابت خواهد شد. 

4. 2. 2. ـ2ـ2ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات میانی 
گام دوم در این مرحله، ردیابی ُمقَسم علیه در آیات میانی است تا جایگاه و مقدار اهمیت 
آن روشن گردد. در این گام، نیز چنان چه محتوای ُمقَسم علیه در آیات میانی نیز تکرار شده 

و مورد توجه باشد، می توان به کانونی بودن محتوای ُمقَسم علیه پی برد.  

4. 2. 3. ـ2ـ3ـجایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات پایانی
ســومین گام از مرحله  جایگاه سنجی ُمقَسم علیه، این اســت که موضوع برداشت شده از 
ُمقَسم علیه در آیات پایانی سوره نیز ردیابی شود تا جایگاه و میزان اهمیت آن روشن گردد. 
در سومین گام همانند دو گام پیشــین، حضور زیاد و فراوان محتوای ُمقَسم علیه در بخش 

پایانی، از کانونی بودن این محتوا خبر می دهد. 

1( در ادبیات عربی، گاه مُقسَم علیه حذف می  شود که ُمقَسم به و دیگر جمالت و عبارات آن را مشخص می کنند. از این رو علمای 
بالغت بر آن شده اند که هرگاه ُمقَسم به بر ُمقَسم علیه داللت داشته باشد، حذف ُمقَسم علیه بلیغ تر و گزیده تر خواهد بود. )سیوطی، 

1416: 2، 354؛ نیز ر.ک: ابن  اثیر، بی  تا:   1، 274؛ ابن  المالک، بی  تا:  1، 389(
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5.ـ راستی آزمایی روش دومرحله  ای موضوع یابی در سوره طور
روش دومرحله ای 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 راستی آزمایی 
و کشف میزان کارآمدی آن، الزم است این روش روی یک یا چند سوره  آغازشده با سوگند، 
عملیاتی  شــود. یکی از سور نسبتاً مفصل در بین سور آغازشده با سوگند، سوره  طور است 
که جهت راستی آزمایی این روش، گزینش شده است. جهت پیاده  سازی روش روی سوره 
طور، الزم است نخست ساختار سوره تبیین شود. این سوره در سه سیاق طراحی شده است:
در آیات آغازین )ســیاق اول 16ـ1( به موضوعــات و پدیده های 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 16ـ8 ویژگی هایی از این عذاب را بیان می کند. این ویژگی ها 
عبارت  اند از: کسی یارای دفع آن را ندارد، در زمان وقوع آن، آسمان وکوه ها حرکت می کنند، 
تکذیب کنندگان بدین عذاب کشــانده می شوند و کیفر عمل شان را در آن می بینند. با تغییر 

موضوع و قطع ارتباط لفظی، آیات آغازین تمام می شود و سیاق دوم شروع می گردد.
آیات میانی )ســیاق دوم 28ـ17( حال بهشــتیان را گزارش می کنند تا مایه تقویت انگیزه 
پرهیزکاران باشد. آن ها از نعمت های کیفی و کمی بهشت سرخوش هستند و خانواده را در 
بهشــت به همراه دارند. همان گونه که در دنیا دلسوز خانواده خود بودند و خدای متعال را 
می خواندند. پس از شرح حال بهشتیان در برابر جهنمیان، موضوع به جهنمیان تغییر می یابد 
و این تغییر موضوع و برگشت به همان موضوع آیات آغازین از زاویه  ای دیگر، نشان  دهنده، 

پایان آیات میانی و شروع آیات پایانی است. 
آیات پایانی )ســیاق ســوم 49ـ29( در ادامه آیات نخست، اندیشه ها و باورهای مکذبان 
عذاب اخروی را طرح و ارزیابی می کند. نخســت باور مبتنی بر کهانت، جنون و شــاعری 
پیامبر را انکار می کند و آن را برخاســته از طغیان و سرکشــی آن ها می داند. مکذبان بر این 
پندارند که قرآن دست ســاخته پیامبر اســت، در حالی که آن ها با ذوق و اســتعداد زبانی و 
ادبی شــان، نمی توانند سخنی چون آن بســازند. باور آن ها در مورد آفرینش خود بدان جا 
می رســد که آن ها خود آفریننده خویشتن هستند، بلکه فراتر از آن، آفریننده آسمان و زمین 
هســتند. مکذبان پسرها را برای خود اختیار می کنند و دختران را برای خدا می دانند؛ گویی 
علــم غیب دارند. آنــان با این پندارها و انگاره ها در پی نیرنگ و توطئه هســتند. غفلت و 
جهل شان تا جایی است که عذاب آسمانی را ابر پرآب می پندارند و چنین افرادی شایستگی 
هدایت شدن را از کف داده اند و پیامبر را یارای هدایت آن ها نیست و او باید با استمداد از 
فضل الهی و توجه به تسبیح خدای متعال، در برابر این نیرنگ ها و توطئه ها شکیبایی  ورزد. 
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رو 1ـشناسایی ُمقَسم علیه  5. 1.ـ 
وِر * َو کتاٍب َمْسُطوٍر * ... َو الْبَْيِت الَْمْعُموِر * َو  سوره طور با پنج سوگند در آیات ﴿َو الطُّ
ْقِف الَْمْرفُوِع * َو الْبَْحِر الَْمْسُجوِر﴾ )طور/6ـ1(  آغاز می شود و آیه  ﴿إِنَّ َعذاَب َربِّک لَواقٌِع﴾  السَّ

)طور/7( ُمقَسم علیه و جواب این جمالت سوگند است. )طبرسی، 1372:  9، 248(
در ایــن آیات، به پنج موجود مقدس، ارزشــمند و مهم چون »کــوه«، »کتاب«، »کعبه«، 
»آسمان« و »دریا« سوگند یاد شده است تا واقع شدن و حتمی بودن عذاب جهنم خاطرنشان 
شود. )ر.ک: طبرســی، 1372:  9، 248؛ طباطبایی، 1390:  19، 7؛ حوی، 1424:  10، 5542( 
بنابراین ُمقَســم علیه در این سوره، اولین کالم خبری بوده و نخستین موضوع مطرح شده در 

سوره را گزارش می کند.

5. 2. ـ2ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در محتوای سوره
با شناسایی ُمقَسم علیه، الزم است تا بسامد و میزان فراوانی محتوای ُمقَسم علیه در محتوای 
ســوره مشخص شود. برای انجام این کار، آیات سوره به بخش هایی چند تقسیم می شود و 
میزان فراوانی محتوای ُمقَسم علیه در هر یک از این بخش ها سنجش و اندازه گیری می شود.

5. 2. 1. ـ2ـ1ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات آغازین 
همان گونه که گذشت، در ســوره  طور، آیه  ﴿إِنَّ َعذاَب َربِّک لَواقٌِع﴾ )طور/7( با محتوای 
»واقع شــدن عذاب جهنم« به عنوان ُمقَسم علیه ذکر شده است. ردیابی این موضوع در آیات 
ماُء  آغازین ســوره نشــان می دهد که این موضوع در آیات ﴿َما لَُه ِمْن دافٍِع * يَْوَم تَُموُر السَّ
َمْوراً * َو تَســيُر الِْجباُل َســْيراً﴾ )طور/10ـ8( مطرح بوده و آیات مذکور با ضمایر و ادوات 
وصل »هــا«، »یوم«، »واو« به آیه  هفتم پیوند لفظی می خورند و از نظر معنایی نیز با این آیه 
ارتباط می گیرند. بدین گونه که آیه  هشتم نخست بر ناتوانی انسان بر جلوگیری از وقوع این 
عذاب اشــاره می کند تا حتمی بودن این عذاب را تأکید کرده باشد. سپس نشانه های وقوعی 
این عذاب را بیان می کند که هنگامه  وقوع این عذاب، زمانی است که آسمان به لرزه درآید 
بيَن *  و کوه ها به شــدت به حرکت درآیند. در ادامه  این آیات، آیــات ﴿فََويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمکذِّ
بُوَن  َّتي  کْنتُْم بِها تُکذِّ ا * هِذهِ النَّاُر ال وَن إِلى  ناِر َجَهنََّم َدعًّ َّذيَن ُهْم في  َخْوٍض يَْلَعبُوَن * يَْوَم يَُدعُّ ال
َّما تُْجَزْوَن ما  * أَ فَِسْحٌر هذا أَْم أَنْتُْم ال تُْبِصُروَن * اْصَلْوها فَاْصبُِروا أَْو ال تَْصبُِروا َسواٌء َعَلْيکْم إِن
کْنتُْم تَْعَمُلوَن﴾ )طور/16ـ11( در ادامه  آیات پیشین، همین موضوع عذاب جهنم را توصیف 
می کند و به مکّذبان به عنوان مشموالن این عذاب توجه می دهد که به  جهت غور در باطل، 
به  ســوی آتش جهنم  برده می  شوند و به کیفر عملشان می رسند. این آیات با حرف عاطفه  

»فاء« و تکرار واژه  »یوم«، با آیات قبل ارتباط لفظی برقرار می کنند. 
با توجه به آن چه گذشــت، موضوع حتمی بودن عذاب جهنم در شانزده آیه  آغازین سوره 
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تنها موضوع مورد بحث اســت و همه  آیات با آیه  ُمقَسم علیه ارتباط لفظی و معنایی برقرار 
 می  کنند. بنابراین فرضیه  مذکور مبنی بر کانونی  بودن ُمقَسم علیه در آیات آغازین سوره تأیید 
می شــود؛ چنان که برخی از مفسران، این نتیجه را تأیید کرده اند و حتمی  بودن عذاب را به 

عنوان چکیده و گزیده  آیات آغازین نتیجه گرفته اند. )مراغی، 1365:  27، 21(

5. 2. 2. ـ2ـ2ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات میانی
دومین گام از مرحله جایگاه سنجی، پیگیری محتوای ُمقَسم علیه در آیات میانی سوره است. 
ُُّهْم  ُُّهْم َو َوقاُهْم َرب آیات میانی سوره  طور ﴿إِنَّ الُْمتَّقيَن في  َجنَّاٍت َو نَعيٍم * فاکهيَن بِما آتاُهْم َرب
ْجناُهْم  َعذاَب الَْجحيِم * کُلوا َو اْشَربُوا َهنيئًا بِما کْنتُْم تَْعَمُلوَن * ُمتَّکئيَن َعلى  ُسُرٍر َمْصُفوفٍَة َو َزوَّ
يَّتَُهْم َو ما أَلَْتناُهْم ِمْن َعَملِِهْم  يَّتُُهْم بِإيماٍن أَلَْحْقنا بِِهْم ُذرِّ َّذيَن آَمنُوا َو اتَّبََعْتُهْم ُذرِّ بُِحــوٍر عيٍن * َو ال
ا يَْشتَُهوَن * يَتَناَزُعوَن فيها  ِمْن َشــيْ ٍء کلُّ اْمِرٍئ بِما کَسَب َرهيٌن * َو أَْمَدْدناُهْم بِفاکَهٍة َو لَْحٍم ِممَّ
َُّهْم لُْؤلٌُؤ َمکنُوٌن * َو أَْقبََل بَْعُضُهْم  کْأســًا ال لَْغٌو فيها َو ال تَْأثيٌم * َو يَُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلماٌن لَُهْم کَأن
ُموِم  ُ َعَلْينا َو َوقانا َعذاَب السَّ َّا کنَّا قَْبُل في  أَْهلِنا ُمْشِفقيَن * فََمنَّ اللَّ َعلى  بَْعٍض يَتَساَءلُوَن * قالُوا إِن
حيُم﴾ )طور/28ـ17( به موضوع پرهیزکاران در جهان  َُّه ُهَو الْبَرُّ الرَّ ـا کنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوُه إِن َـّ * إِن
آخرت می پردازد و حال و وضعیت پرهیزکاران در جهان آخرت را توصیف می کند. مقایسه  
این آیات با آیات آغازین و آیه ُمقَسم علیه ﴿إِنَّ َعذاَب َربِّک لَواقٌِع﴾ )طور/7( نشان می دهد که 
آیات میانی بر خالف آیه ُمقَسم علیه که از عذاب و کیفر جهنم سخن می گوید، از نعمت و 
پاداش بهشت یاد می کند. اما آیا این دو دسته از آیات با یکدیگر بی ارتباط هستند؟ آیا آیات 
میانی از موضوعی سخن می گویند که هیچ ارتباطی با آیات آغازین و آیه ُمقَسم علیه ندارد؟
دقت و تأمل بیشــتر در آیات میانی نشان می دهد که این آیات با آیه ُمقَسم علیه بی ارتباط 
نیســت، بلکه همان موضوع و محتوای ُمقَسم علیه در آن ها مطرح است. بدین ترتیب که در 
ُ َعَلْينا  ُُّهْم َعذاَب الَْجحيِم ... فََمنَّ اللَّ ُُّهْم َو َوقاُهْم َرب آغاز و پایان آیات میانی ﴿فاکهيَن بِما آتاُهْم َرب
ُموِم﴾ از عذابی سخن می گوید که همان عذاب مطرح شده در آیات آغازین  َو َوقانا َعذاَب السَّ
و آیه ُمقَســم علیه اســت. با این تفاوت که آیات آغازین و آیه ُمقَسم علیه از وقوع عذاب بر 
جهنمیان خبر می دهد و آیات میانی، عدم وقوع این عذاب برای بهشــتیان را وعده می دهد. 
ذکر این عذاب در آغاز و پایان آیات میانی، گواه روشــنی اســت بر این که 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 زمینه  فهم بیشتر را برای مخاطب فراهم می کند. آیات 
آغازین، وقوع عذاب جهنم بر جهنمیان را ثابت می کند و آیات میانی به حفظ بهشتیان از این 
عذاب توجه می دهد. در چنین فضای دوقطبی و دو سویه، فهم عذاب جهنم و حتمی بودن 
آن برای مخاطب بســیار روان تر و آسان تر خواهد بود و مخاطب فهم جامع و دقیق تری از 
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رو عذاب جهنم برداشت خواهد کرد. 
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 می ســازد تا سرانجام 
دو گروه مذکور را با هم مقایســه کند و خود را برای عضویت در یک گروه آماده ســازد. 
این متن تطبیقی و مقایســه ای )مکارم شیرازی، 1371:  22، 425(، نوعی انگیزه و دغدغه به 
خواننده تزریق می کند 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. 
برخی از مفسران در بیان نظم و انسجام معنایی این آیات با آیات آغازین و آیه ُمقَسم علیه 
چنین گفته اند که بشــارت مؤمنان به نعمت های بهشــتی در برابر هشدار کفار به کیفرهای 
جهنمی است )طبرسی، 1372:  9، 250( و ذکر بشارت پس از کیفر از این روست که خواننده 
پس از شــنیدن وضعیت مکذبان، معموالً این سؤال را می  پرسد که وضعیت مؤمنان چگونه 
است؟ بنابراین آیات میانی در جایگاه عبارت معترضه ای هستند که آیات آغازین را به آیات 
پایانی پیوند می زنند )ابن  عاشور، 1420:  27، 60( و هشدار مذکور در آیات آغازین و پایانی 

را تأکید می کنند. )طباطبایی، 1390:  19، 9( 
توضیحات مذکور، پیوند معنایی آیات میانی با آیات آغازین را روشــن می سازد و آیات 
میانــی را به عنوان آیات پیرو برای آیات آغازین معرفی می کند )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 استخراج  شــده از 
ُمقَســم علیه، در این آیات نیز مورد توجه اســت و این آیات پیوند و ارتباطش را با موضوع 

کانونی سوره که از ُمقَسم علیه برداشت شد، حفظ می کند. 

5. 2. 3.ـ2ـ3ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات پایانی
تاکنون موضوع و محتوای ُمقَسم علیه در آیات آغازین و میانی، بیشترین بسامد و فراوانی 
را داشــته و این آیات، از متعلِّقات، مؤلفه ها و دنباله های ُمقَسم علیه بوده اند. اما آیا این روال 
در آیات پایانی سوره نیز رعایت شده است؟ در آیات پایانی سوره  طور ﴿فََذکْر فَما أَنَْت بِنِْعَمِة 
َُّصوا فَِإنِّي َمَعکْم  َُّص بِِه َريَْب الَْمنُوِن * قُْل تََرب َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن * أَْم يَُقولُوَن شــاِعٌر نَتََرب
لَُه بَْل ال يُْؤِمنُوَن  ِمــَن الُْمتََربِّصيَن * أَْم تَْأُمُرُهْم أَْحالُمُهْم بِهذا أَْم ُهْم قَْوٌم طاُغوَن * أَْم يَُقولُوَن تََقوَّ
* فَْليَْأتُوا بَِحديٍث ِمْثلِِه إِْن کانُوا صاِدقيَن * أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغْيِر َشيْ ٍء أَْم ُهُم الْخالُِقوَن * أَْم َخَلُقوا 
ــماواِت َو اْلَْرَض بَْل ال يُوقِنُوَن * أَْم ِعْنَدُهْم َخزائُِن َربِّک أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُروَن * أَْم لَُهْم ُسلٌَّم  السَّ
يَْستَِمُعوَن فيِه فَْليَْأِت ُمْستَِمُعُهْم بُِسْلطاٍن ُمبيٍن * أَْم لَُه الْبَناُت َو لَکُم الْبَنُوَن * أَْم تَْسئَُلُهْم أَْجراً فَُهْم 
َّذيَن کَفُروا ُهُم الَْمکيُدوَن  ِمــْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن * أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم يَکتُبُوَن * أَْم يُريُدوَن کْيداً فَال
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ماِء ساقِطًا يَُقولُوا َسحاٌب  ا يُْشِرکوَن * َو إِْن يََرْوا کْسفًا ِمَن السَّ ِ َعمَّ ِ ُسْبحاَن اللَّ * أَْم لَُهْم إِلٌه َغْيُر اللَّ
َّذي فيِه يُْصَعُقوَن * يَْوَم ال يُْغني  َعْنُهْم کْيُدُهْم َشْيئًا َو ال ُهْم  َمْرکوٌم * فََذْرُهْم َحتَّى ياُلقُوا يَْوَمُهُم ال
يُْنَصُروَن * َو إِنَّ لِلَّذيَن َظَلُموا َعذابًا ُدوَن ذلِک َو لکنَّ أَکثََرُهْم ال يَْعَلُموَن * َو اْصبِْر لُِحکِم َربِّک 
فَِإنَّک بَِأْعيُنِنا َو َسبِّْح بَِحْمِد َربِّک حيَن تَُقوُم * َو ِمَن اللَّْيِل فََسبِّْحُه َو إِْدباَر النُُّجوِم﴾ )طور/49ـ29( 
دو دســته آیه دیده می شود که دسته  نخســت )44ـ29(،  عملکرد مکذبان را در قبال پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله( و دســتورات ایشــان تحلیل می کند و عملکرد آنان را آسیب شناسی 
می کند که چگونه بدون هیچ منطق و حســابی، پیامبر را متهم می کردند و دستورات ایشان 
را زیر ســؤال می بردند؛ به بیان دیگر، این آیات به ذکر و نفی اتهامات )حوی، 1424: 10، 
5548( و نســبت  های ناروایی پرداخته که دشمنان لجوج و معاند به پیامبر می دادند )مکارم 
شــیرازی، 1371:  22، 444( و خود را با این تهمت ها از ایمان به پیامبر محروم و شایســته  
وقوع در عذاب حتمی جهنم می ساختند. )مدرسی، 1419:  14،  116( مکذبان مورد بحث در 
دسته  نخست، به همان گروهی بر می گردد 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:  19، 18(، این ارتباط را 
تأیید و تأکید می کند. از این رو برخی از مفســران، آیه ﴿فََذکْر فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو 
ال َمْجنُونٍ ﴾ را از فروع و دنباله های آیات آغازین و میانی شــمرده اند. )همان؛ قرشی، 1375: 
 10، 382؛ ابن  عاشور، 1420:  27، 71( بدین معنا که اگر وقوع عذاب جهنم حق است، تو نیز 
به حق تذکر و انذار می دهی و اتهامات مکذبان به تو واقعیت ندارد. )طباطبایی، 1390:  19، 
18( و حاال که عذاب آخرت حتمی است و اهل تقوی از آن دور خواهند بود، تذکر بده که 
تو از راه وحی ســخن می گویی نه از راه کهانت و اختالل عقل. )قرشی، 1375:  10، 382( 
این ارتباط و پیوستگی معنایی و لفظی در دسته  دوم آیات نیز دیده می شود و گروه مکذبان 
به عذاب روز صاعقه هشدار داده شدند. در این آیات، ضمایر جمع فاعلی و مفعولی به واژه  
»مکذبان« در آیات آغازین برمی گردند. )طباطبایی، 1390:  19، 23( و واژه  »یوم« تکرار همین 
واژه در آیات آغازین سوره است که بیانگر زمانی واحد برای وقوع اتفاق مورد نظر )عذاب 
جهنم( اســت. اما دو آیه  پایانی در سوره، بی آن که از عذاب مذکور و گروه مکذبان سخنی 
به میان آورد، پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( را به صبر و تســبیح خدای متعال دعوت می کند. 
ارتباط لفظی این آیات تنها به حرف عاطفه  »واو« در آغاز آیه 48 محدود می شــود )همان: 
24؛ ابن  عاشور، 1420:  27، 91( و از نظر معنایی، این آیات با واژه  »اصبر« که به وجود گروه 

معارض )مکذبان( در برابر پیامبر اشاره دارد، با آیات آغازین ارتباط برقرار می کنند. 
حضور شــخص دیگری غیر از گروه مکذبان در آیات پایانی، حاکی از آن است که این 
سوره به گروه مکذبان محدود نمی شود 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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رو 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 می کنند و نقش پیامبر در این سوره، 
نقشی فرعی و وابسته است و علت حضور این نقش در این سوره، آن است که مخالفت ها 
و کارشــکنی های گروه مکذبان به طور مستقیم، متوجه شخص پیامبر بوده است؛ چنان که 
لَُه« و »تسئلهم اجراً« در آیات پایانی سوره این مدعا  عبارات »کاهن«، »مجنون«، »شاعر«، »تََقوَّ
را تأیید می کنند که بیشتر کارشکنی ها و مخالفت های مکذبان در این سوره متوجه شخص 

پیامبر بوده است. 
در این آیات، شانزده بهانه از بهانه های ممکن مکذبان ارائه شده  است که بخشی از آن ها 
چون کهانت، جنون، شاعری و ... ناظر به شخص پیامبر است و بخشی از این بهانه ها چون 
خلقت مکذبان توسط غیر خدا، خالق بودن مکذبان، عاقالنه  بودن تکذیب پیامبر توسط آن ها 

و ... ناظر به خود مکذبان است. )طباطبایی، 1390:  19، 18( 
با توجه به آن چه گذشــت، موضوع حتمی بودن عذاب قیامت خطاب به مکذبان قیامت 
در آیات پایانی سوره نیز مورد توجه است. هر چند این توجه به  صورت مستقیم و روشن 
نیســت و از رهگــذر بیان عذر و بهانه های مکذبان در انکار عــذاب قیامت و امر پیامبر به 
صبوری در برابر کارشــکنی های فراوان و دشوار آن ها محقق شــده است. ارتباط و پیوند 
لفظی و معنایی بخش پایانی سوره با ُمقَسم علیه نشان می دهد که محتوای این بخش از سوره 
از متعلَّقات محتوای برداشت شــده از ُمقَسم علیه است و مطالبی را پیرامون ُمقَسم علیه ارائه 
می کند؛ چنان که برخی از مفسران، موضوع »حتمی  بودن وقوع عذاب« را به عنوان موضوع 

کانونی تأیید کرده اند. )بقاعی، 1427:  7، 291( 

6.ـ راستی آزمایی روش دو مرحله ای موضوع یابی در سوره عادیات
روش دو مرحله ای فوق روی سوره عادیات نیز پیاده  سازی می شود تا دقت و درستی آن 
نشان داده شود. جهت پیاده  سازی روش روی سوره، الزم است نخست ساختار سوره تبیین 

شود. این سوره در یک سیاق و دو دسته طراحی شده است:
در آیات آغازین )1ـ8( به اسبان دونده نفس زن، افروزندگان جرقه آتش، شبیخون زنندگان 
در صبح و اسبانی که هنگام دویدن غبار را برانگیزند و با دویدن در میان جمع دشمن، ظاهر 
شوند، ســوگند یاد می شود که انسان نسبت به پروردگارش قطعاً بسیار 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 )11ـ9( دو سؤال انکاری پرسیده می شود که آیا انسان نمی داند 
در زمان رســتاخیز، آنچه در قبرهاست، برانگیخته می شود و آنچه در سینه هاست، به دست 
ُدور﴾ این  َل ما فِي الصُّ آورده )و آشکار( می  گردد؟ ﴿أَ فاَل يَْعَلُم إِذا بُْعثَِر ما فِي الُْقبُوِر * َو ُحصِّ
دو سؤال، انسان ناسپاس را تهدید می کند که در روز رستاخیز انسان  ها دوباره زنده می شوند 
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و نتایج و دستاوردهای زندگی دنیای آن  ها آشکار و هویدا می گردد. آیه پایانی، این حقیقت 
را آشکار می کند که در آن روز، قطعاً پروردگارشان به )حال( آنان آگاه و از اسرار سینه  های 

آن  ها باخبر است. 

6. 1. ـ1ـ شناسایی ُمقَسم علیه 
ســوره عادیات با سوگند به اســبان و بیان حاالت گوناگون آن  ها ﴿َو الْعاِدياِت َضْبحًا * 
َفالْمُورِياتِ قَدْحاً * فَالْمُغيراتِ صُبْحاً * فَأَثَرْنَ ِبهِ نَقْعاً * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً﴾ آغاز می  شود و آیه 
ِِّه لَکنُوٌد﴾ مقسم علیه و جواب این جمالت سوگند است. )طبرسی، 1372:  ﴿إِنَّ اْلِنْســاَن لَِرب

 )804 ،10 

6. 2. ـ2ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در محتوای سوره
همان  گونه که گذشت، با شناسایی ُمقَسم علیه، میزان فراوانی محتوای ُمقَسم علیه در محتوای 
سوره تعیین می شود. از این رو آیات سوره به سیاق و دسته تقسیم می شود و میزان فراوانی 
محتوای ُمقسَــم علیه در هر یک از آن  ها اندازه   گیری می شود. سوره عادیات از یک سیاق و 
دو دســته تشکیل شده است که ارتباط این دو دسته در قالب آیات آغازین و پایانی بررسی 

می گردد.

6. 2. 1.ـ2ـ1ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات آغازین 
ِِّه لََکنُوٌد﴾ به عنوان ُمقَسم علیه، انسان را در برابر  در ســوره  عادیات، آیه  ﴿إنَّ النَســاَن لَِرب
پروردگار ناسپاس معرفی می کند. ردیابی این موضوع در آیات آغازین سوره نشان می دهد 
که این موضوع، از یک سو با آیات قبلی ارتباط دارد و به جمالت قسم، پاسخ می دهد و از 
سوی دیگر، آیات بعدی تبیین  کننده و مبیّن آیه مقسم علیه هستند که شهادت حضوری انسان 
بر ناسپاســی خود را بیان می کنند و ریشه این ناسپاسی را در تعلق خاطر به ثروت مادی و 
شدت مال دوســتی اعالم می کند. بنابراین آیه مقسم علیه مفهوم کانونی و حلقه مشترک در 

آیات آغازین می باشد.

6. 2. 2. ـ2ـ2ـ جایگاه سنجی ُمقَسم علیه در آیات پایانی 
 در آیات پایانی )11ـ9( از انسان سؤال می شود که آیا او نمی داند در زمان رستاخیز، آنچه 
در قبرهاست، برانگیخته می شود و آنچه در سینه هاست، به دست آورده )و آشکار( می گردد؟ 
ُدور﴾ این دو سؤال، استفهام انکاری و  َل ما فِي الصُّ ﴿أَ فاَل يَْعَلُم إِذا بُْعثَِر ما فِي الُْقبُوِر * َو ُحصِّ
توبیخی از همان انسان ناسپاسی است تا او را تهدید کند که در روز رستاخیز انسان ها دوباره 
زنده می شوند و نتایج و دستاوردهای زندگی آن ها آشکار و هویدا می گردد؛ به تعبیر دیگر، 
فرجام و پیامد این ناسپاســی ها در روز قیامت آشکار خواهد شد و آیه پایانی، این حقیقت 
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رو را آشکار می کند که در آن روز، قطعاً پروردگارشان به )حال( آنان آگاه و از اسرار سینه  های 
آن ها باخبر اســت که این  گونه آنان را کیفر می کند )طباطبایی، 1390: 20، 347( و اســرار 
سینه هاشــان را هویدا می سازد. گویی اگر انسان نسبت به آگاهی خداوند در روز رستاخیز 
اعتقاد داشته باشد، از تعلق به مادیات جدا می شود و از ناسپاسی دست برخواهد داشت. 

7 ـ چند نمونه از برداشت مفسران تحت تأثیر بی توجهی به موضوع یابی
از جمله آیات ســوره طور که تفسیر آن تحت تأثیر موضوع یابی سوره است، آیه ﴿فََذکْر 
فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن﴾ )طور/29( در بخش پایانی سوره است. این آیه در 
ادامه و نتیجه  دو بخش آغازین و میانی ســوره ذکر شده است و قسمت اول آیه »َفَذکْر« در 
ادامه  بخش میانی و قسمت دوم آیه »فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن« در ادامه  بخش 
آغازین می باشد که طبق صنعت »طّی و نشر مشّوش«1 چیدمان یافته است. در این آیه، عبارت 
»َفَذکْر« در ادامه  بخش میانی سوره، پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( را به تذکر پرهیزکاران بهشتی 
امر می کند و عبارت »فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن« در ادامه  بخش آغازین، پیامبر 
را از اتهاماتی چون کهانت و جنون پاک دانســته و اتهامات مکذبان در حق ایشان را کذب 
اعالم می کند. عالوه بر پیوند معنایی این آیه با آیات آغازین و میانی سوره، این آیه با موضوع 
کانونی ســوره نیز ارتباط معنایی دارد. بدین  گونه که مکذبان معاد، پیامبر را شخصیتی کاهن 
و مجنون می انگاشتند و سخن چنین شخصیتی درباره  معاد را کذب و نادرست می پنداشتند 
و وقوع معاد را انکار می کردند. حال آن که از نظر قرآن، معاد امری واقع شــدنی است: ﴿إِنَّ 
َعــذاَب َربِّک لَواقٌِع﴾ )طور/7( و البته این عذاب تنها برای تکذیب کنندگان معاد خواهد بود: 
بيَن﴾ )طور/11( و پرهیزکاران بهشــتی از آن در امان خواهند بود ﴿... َو  ﴿فََويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمکذِّ

ُموِم﴾ )طور/27(.  ُ َعَلْينا َو َوقانا َعذاَب السَّ ُُّهْم َعذاَب الَْجحيِم﴾ )طور/18( ﴿فََمنَّ اللَّ َوقاُهْم َرب
با توجه به آن چه گذشــت، آیه  مذکور با دو بخش آغازین و میانی در ارتباط اســت و با 
موضوع کانونی سوره پیوند معنایی دارد. از این رو، برداشت دقیق و کامل از آیه ﴿فََذکْر فَما 
أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن﴾ )طور/29( در گرو توجه به همین ارتباط ها و پیوندهای 
معنایی با بخش آغازین و بخش میانی سوره است. چنان که مفسرانی چون عالمه طباطبایی 
و ابن  عاشــور در اثر توجه به این پیوندها و ارتباط های معنایی، برداشتی نسبتاً دقیق و جامع 
از آیــه ارائه کرده اند که آیه  مورد بحث از توابع و دنباله های آیــه ﴿إِنَّ َعذاَب َربِّک لَواقٌِع﴾ 
)طور/7(  اســت و عبارت ﴿... فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن﴾ )طور/29( پیامبر را 
از تهمت هایی که مکذبان معاد به ایشــان نسبت می دادند، مبرا می سازد. )ر.ک: فخر رازی، 

1420:  28، 212؛ طباطبایی، 1390:  19، 18؛ ابن  عاشور، 1420:  27، 71(

1( . از صنایع دانش بدیع است که در زبان فارسی به »لّف و نشر« معروف است و به معنای این است که چند مفهوم به صورت متوالی ذکر شود 
و در ادامه، اوصاف و متعلِّقات آن مفاهیم به صورت به  هم  ریخته و بدون رعایت ترتیب آن مفاهیم ذکر شود. )ر.ک: هاشمی، 1381: 308ـ307(
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در برابر این مفســران، برخی دیگر از مفســران به ارتباط هــا و پیوندهای معنایی آیه ﴿
فََذکْر فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن﴾ )طور/29( با آیات پیشــین توجهی نداشــتند 
و برداشــت های تفسیری شان به همان نســبت از جامعیت دور مانده است؛ به عنوان مثال، 
برخی از مفسران، عبارت »َفَذکْر« را ناظر به مکلفان شمرده اند )ر.ک: طوسی، بی تا: 9، 412؛ 
طبرسی، 1372:  9، 253؛ زمخشری، 1407:  4 ، 412( که تعبیر مکلفان، تعبیری اعم از مکذبان 
و پرهیزکاران است، در حالی  که با توجه به پیوند عبارت »َفَذکْر« با بخش میانی سوره، این 
عبارت تنها ناظر به پرهیزگاران است و مکذبان را در بر نمی گیرد. این برداشت تفسیری با 
ظاهر آیه نیز ســازگارتر اســت؛ زیرا در آیه ﴿فََذکْر فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن﴾ 
)طور/29( حرف »فاء« دو بار ظاهر شــده است: یک  بار بر سر عبارت »َفَذکْر« آمده است و 
یک بار بر ســر عبارت »فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن«. ظهور دوباره حرف فاء بر 
سر عبارت »فَما أَنَْت بِنِْعَمِة َربِّک بِکاِهٍن َو ال َمْجنُوٍن« گواه بر مخاطب مستقل این عبارت از 
مخاطب عبارت »فََذکْر« است و در صورت اشتراک و وحدت دو عبارت در مخاطب باید به 
جای تکرار حرف »فاء« از حرف عاطفه »واو« استفاده می شد تا مخاطب مشترک دو عبارت 
خاطرنشان شود و مفسر قرآن بتواند مخاطب مشترک دو عبارت را به آسانی برداشت کند. 
نمونه دیگر از آســیب های بی توجهی به جواب قسم در ســور آغازشده با سوگند، این 
اســت که غرض ســوره دقیق تعیین نمی شــود. در حالی  که توجه به جواب قسم در این 
سوره ها، مهم  ترین عامل در انتخاب دقیق غرض سوره است. به عنوان مثال، به چند تفسیر 
اشاره می شــود که این تفاسیر، غرض ســوره طور را به خاطر کم توجهی به جواب قسم، 
دقیق نیافته اند. این ســوره همان  گونه که از آغاز، میانه و پایان سوره بر می آید، در پی اثبات 
حتمی  بودن واقعیت عذاب آخرت است، حال آن که برخی از تفاسیر، غرض سوره را معاد، 
سرنوشــت نیکان و پاکان، بدان و مجرمان در آن روز عظیم تعیین کرده اند. )مکارم، 1371: 
22، 407( در این غرض، موضوع معاد به عنوان غرض سوره معرفی شده است. در حالی که 
موضوع معاد موضوعی کلی است و ریزموضوعات زیادی را شامل می شود. از سوی دیگر، 
تقدم سرنوشت نیکان بر سرنوشت مجرمان در این غرض، به روشنی، کم توجهی نسبت به 
جواب قســم را نشان می دهد. گو اینک ه توجه به جواب قسم، تقدم سرنوشت مجرمان بر 
سرنوشت نیکان را به ذهن متبادر می ساخت. این بی  دقتی در کشف غرض سوره در برخی 
تفاســیر دیگر نیز دیده می شــود که به جای تمرکز و دقت در جواب قسم، به موضوعات 
پیرامونی و حاشــیه ای چون انذار اهل تکذیب و عناد کافران مشــغول شده  اند. )طباطبایی، 
1390:  19، 5( حال آن  که انذار و عناد از موضوعات فرعی جواب قســم هستند و موضوع 
اصلی و غرض ســوره همان جمله جواب قســم است که همه بخش های آغازین، میانی و 

پایانی سوره به نوعی با آن مرتبط هستند. 
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رو نتیجه گیری
     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 همه  محتوای 
سوره مورد مطالعه  دقیق قرار گیرد.

2ـ قاعده  »روش شناســی موضوع یابی«، مســیر شناســایی موضوع کانونی سور را برای 
مفســران، قرآن پژوهان و جامعه  قرآنی کوتاه و هموار می سازد. بدین ترتیب که مفسر قرآن 
می تواند با شناسایی موضوع کانونی سوره، دیگر موضوعات سوره را ذیل آن قرار دهد و به 

نگاه جامع سوره ای و برداشتی جامع از سوره دست پیدا کند.
3 ـ با شناسایی موضوع کانونی سوره، فهم محتوای سوره و شناسایی جایگاه موضوعات 

مطرح شده در سوره آسا  ن  تر  می  شود.
4ـ شناســایی موضوع کانونی سوره، زمینه را برای پیداکردن ارتباط و پیوند معنایی میان 
عبارات و آیات فراهم می  ســازد و مفســر را از نگاه آیه ای و جزئی به سور به نگاه جامع و 

کلی فراز می برد. 
5ـ با توجه به وجود موضوعاتی فرعی، غیر از ُمقَســم علیه در سوره، همانند پرهیزگاران 
اهل بهشت و پیامبر، نمی توان ُمقَسم علیه را تنها موضوع و غرض سوره دانست، بلکه برای 
رســیدن به غرض سوره الزم است موضوعات فرعی در کنار ُمقَسم علیه )موضوع کانونی( 

قرار بگیرند تا غرض سوره به دست آید. 
6ـ اســتفاده از روش مذکور، کمک زیادی به کشف غرض سوره و تحلیل ساختار سوره 

می  کند.
7ـ با استفاده از روش مذکور، می  توان چندی از پراکندگی  های ظاهری آیات را در غرض 

سوره تجمیع کرد. 
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