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  مي ـ پژوهشيمقاله عل

هاي قرآن  غرض؛ عامل انسجام سوره
 ) ها (نقدي بر نظريه وحدت موضوعي سوره

  ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ١١/٠٦/١٣٩٦دريافت: تاريخ 
  *حامد معرفت   ________ ________________________________   

  **چكيده

هاي مرتبط، در پي تبيين شواهدي است تا نقـش   برداري از دانش مقاله حاضر با گرته
عامل تكـوين  كه  صورتنمايد؛ بدين تأييد ها  رهبخشي سو يگانه غرض را در انسجام

تكـوين   نيز از نظر علم نحو .وجود غرض استهاي ادبي معاصر،  متن از لحاظ نظريه
تكـوين سـياق مشـروط بـه وجـود      همچنـين  . باشـد  مـي  فايده و هدف وابسته بهكالم 

تصريح شده است كـه اتصـاف    همو در علم بالغت  استغرضي كالن در پس متن 
(غير از معناي ظاهري الفاظ) است. به  بالغت مشروط به وجود غرض ثانوي كالم به

عالوه در مباحث روش تحقيق ثابت شده است كه انسجام متون تحقيقي، در صورت 
نخواهنـد بـود. در    سـودمند تعيين مسئله و هدف، محقق شده و متون موضوع محـور  

كـم در   يكـديگر، دسـت   شود عامل وحدت و تمايز علـوم از  فلسفه علوم نيز گفته مي
كه موضـوع   شود ميدر اين مقاله همچنين اشاره  علوم ارتباطي، غرض آن علم است.

 شود ميبخشي به سوره را ندارد؛ چراكه در روش تحقيق گفته  سوره، توانايي انسجام
در فلسفه علوم نيز ثابت شده است  .ندا گسيخته و غيرمنسجم محور ازهم متون موضوع

وسيله موضوع، علوم را از يكديگر متمـايز نمـود. بـه عـالوه در مقـام      توان به  كه نمي
ارائه موضوعي كه جامع تمامي مسـائل سـوره و مـانع از     استعمل نيز مشخص شده 

عريفـي از وحـدت   ن نيز تاها باشد، ناممكن است و درنهايت محقق مسائل ديگر سوره
  د.بازگشت به وحدت غرضي دار اند كه عمالً موضوعي ارائه داده

انسجام سوره، وحدت سـوره، غـرض، مقصـود، هـدف، وحـدت       :ن كليدياگواژ
  موضوعي.

                                                      
 hamed.marefat@hotmail.com. ثيدانشگاه قرآن و حد يآموخته دكتر دانش *

صندوق  تيو تحت حما »هاي قرآن نقش غرض در انسجام سوره« يمقاله برگرفته از طرح پژوهش نيا **
 .باشد مي كشور آوران از پژوهشگران و فن تيحما
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 مقدمه

هـاي قـرآن كـريم، مسـئله انسـجام       روز در زمينه شـناخت سـوره   يكي از مباحث به

هـاي   بيـان  هـا  سوره. با اين حال مفسران هنگام سخن از انسجام باشد ميهاي قرآن  سوره

كه باعث ترديدهاي جدي در اصل وجود انسـجام   ددهن ميمتضادي ارائه  گاهمتفاوت و 

  .شود مي ها سوره

ها فقر مبـاني علمـي الزم در زمينـه چيسـتي      رسد ضعف اين دست تالش به نظر مي

از جانـب  » وحدت موضوعي«ها و تلقي به قبول كردن نظريه  عامل حقيقي انسجام سوره

كه در مقاله حاضر بـدان   -بسياري از آنها باشد. اين نظريه دچار اشكاالت فراواني است

و در مقام عمل نيز ثابت شده است كه به دليل تنوع موضوعي فراوان  -اشاره شده است

و بدين  استآميز  ها، جمع آنها حول يك موضوع محوري، عمالً ناممكن و تكلف سوره

  .شود ميتشديد  ها سورهترتيب باز هم ترديدها در اصل انسجام 

ها به انجام رسيده، غالباً در پي اثبـات اصـل    ام سورهتحقيقاتي كه در زمينه انسج

بخش سوره و چيسـتي  عنايت خاصي به عامل انسجام ها بوده و نظريه انسجام سوره

تفصـيل از   كـه بـه   محمـدعلي ايـازي  تـأليف   چهره پيوسته قرآندر آن ندارد. از جمله 

ه پاسـخ  هاي قرآن سخن گفته است، اما به ايـن مسـئل   پيوستگي و يكپارچگي سوره

دهد كه سرمنشأ اين وحدت چيست. برخي تحقيقات نيز صرفاً نظريـه وحـدت    نمي

عنـوان  كه هر كدام كتابي بـا   االبـيض و  حجازياند؛ از جمله  موضوعي را تقرير كرده

نگاشته اند. برخي محققان هم در صـدد نقـد وحـدت موضـوعي      الوحدة الموضوعية

وحـدت  «در نظريـه   حسـيني و  وضـوعي التفسـير الم در  دغـامين انـد از جملـه    برآمده

  ».ها ها و چالش موضوعي قرآن: نگرش

نـوعي وحـدت    توجه كمي بـه چيسـتي عامـل انسـجام شـده و بـه       ان اوالًيمدر اين 

عنايت كافي به غرض به عنوان عامل انسجام و  ثانياً ؛موضوعي تلقي به قبول شده است

بـه   هـا  سـوره ل انسـجام  ضمن پذيرش اصـ  مقاله حاضر. شود مينظريه رقيب مشاهده ن

از چند دانش مختلف و البته  برداري دارد با گرتهفرض براي اولين بار تالش  عنوان پيش

در عـوض   تـوان  مـي مرتبط با مسئله انسجام، به صورت تفصيلي بررسـي كنـد كـه آيـا     
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  بخش سوره معرفي كرد يا خير. موضوع، غرض سوره را به عنوان عامل حقيقي وحدت

بسياري از مشكالتي كه به سبب نظريـه   رود ميه اثبات رسد، انتظار اگر اين مسئله ب

در  راهبردي نوبه وجود آمده است، برطرف و  ها سورهانسجام  دربارهوحدت موضوعي 

 گشوده شود. ها سورهانسجام  دربارهعرصه پژوهش 

  شناسي . مفهوم١

  . غرض١-١

 گـردد  شـوق بـاز مـي    لحاظ ريشه لغوي به معاني متبايني چون ماللت و از» غرَض«

هدفي است كه بـه سـوي آن   » غرَض«هاي  يكي از كاربرد .)۴۱۷، ص۴، ج۱۴۰۴ فارس، ابن(

، ۱۴۱۲راغــب، ( شـود  شود يا فرجامي كه بـراي رسـيدن بـه آن تـالش مـي      تير پرتاب مي

مفسران و محققان براي اشاره به غرض و هدف نزول سوره از الفـاظي چـون   . )۶۰۵ص

رسـد همگـي بـا انـدكي      كنند كه به نظـر مـي   د استفاده ميغرض، هدف، مقصود و مقص

  تفاوت به يك معنا اشاره داشته باشند.

دادن محـور   جهـت نشـان   طباطبـايي غرض اصطالحي است كه مفسراني چون عالمه 

هـدفي كـه   « ر تعريف غرض سوره گفتـه شـده:  دبرند.  انسجام و سياق سوره به كار مي

نمـوده اسـت؛ هرچنـد     آيات سـوره تعقيـب مـي    خداي متعال تحقق آن را از فروآوردن

ترين مقصـود و   واسطه ترين و بي صريحاً نامي از آن در سوره نيامده باشد. هدف نزديك

 .)۸۲، ص۱۳۹۴پور،  بهجت(» منظور خدا از فرستادن سوره است

 ؛توان تعريف كـرد  سوره نيز ميساختار و محتواي غرض را از جهت تأثير آن بر 

و باعث وحدت و يكپارچگي  بودهسوره، عامل تشخص سوره بدين بيان كه غرض 

(ر.ک: كنـد   معين ميو خصوصيات ظاهري و محتوايي آن را  گردد ميكل متن سوره 

  .)۱۶، ص۱، ج۱۳۹۰طباطبایی، 

  موضوع. ١-٢

فــارس،  ابن( باشدآوردن شيء مي آيد كه به معناي پايين مي» و ض ع«موضوع از ريشه 
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اي است كـه   ر متون نوشتاري امري تصوري، كلي و زمينه. موضوع د)۱۱۷، ص۶، ج۱۴۰۴

 /۱۳۱-۱۳۰، ص۴، ج۱۳۹۰پــــاکتچی، ( حكمـــي در مـــورد آن صـــادر نشـــده اســـت    

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/6011/62811( . در فلسفه

شیخ اشــراق، (» ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه«ريفي از موضوع وجود دارد: علوم نيز تع

  .)۳، ص۱۳۸۴ قزوینی، /۱۷۹، ص۴، ج۱۳۷۵

لكن بايد دانست كـه   ؛شوداستفاده مي» مسئله«براي اشاره به » موضوع«گاهي از لفظ 

 ) است. مسئله برآمده از دغدغه ذهني نويسـنده Problem) غير از مسئله (Topicموضوع (

شود تا شخص متني را به هـدف رفـع   اي مي ) بوده و انگيزهDifficultyيا همان مشكله (

  .)۱۳۱-۱۳۰، ص۴، ج۱۳۹۰پاکتچی، (اين دغدغه سامان دهد 

اصطالحي است كه بسياري از دانشـمندان جهـت اشـاره بـه     » وحدت موضوعي«اما 

ذكور در سـوره بـر   بدان معنا كه تمـام مسـائل مـ    ؛برندها به كار ميانسجام دروني سوره

معرفــت،  /۱۶، ص۱۴۲۱ مســلم، /۲۶، ص۱۴۳۳االبــیض، ( اند آمده مدار يك موضوع واحد گرد

 -البته بايد توجه داشت كـه وحـدت موضـوعي در ادبيـات علمـي     ). ۱۹۳، ص۵ج ،۱۳۸۶

، ۱۴۲۱ مســلم، /۲۶، ص۱۴۳۳االبــیض، (رود عربي، به معناي تفسير موضوعي نيز به كار مـي 

  ر اين نوشتار همان معناي اول است.كه مراد ما د) ۱۶ص

  . انسجام١-٣

دادن شـيئي   ي ريختن و جريـان او در ادبيات عربي به معن» م س ج«انسجام از ريشه 

 .)۲۸۰، ص۱۲، ج۱۴۱۴منظــور،  ابــن /۱۳۶، ص۳، ج۱۴۰۴فــارس،  ابن( باشد چون آب و اشك مي

، ۱۲، ج۱۴۱۴ور، منظــ ابــن( شدن آب يـا اشـك اسـت    انسجام در باب انفعال به معناي روان

نسجام به معناي پيوستگي و وحـدت ميـان آيـات    ا .)۳۳۴، ص۱۶، ج۱۴۱۴زبیــدی،  /۲۸۱ص

هـاي آن در   درنتيجـه مفـاهيم و داده   ؛آورد مـي  است كه متن را به منزله كالم واحدي در

دور از ناسازگاري و تعارض خواهنـد  موضوعات گوناگون كامالً همسو و هماهنگ و به

) و اتصـال  CONNECTIONد از انسجام محتوايي، صرف وجود ارتباط (بود؛ بنابراين مرا

قوي يا ضعيف، كامـل يـا سـطحي نيسـت؛ بلكـه مـراد نـوعي يكپـارچگي و وحـدت          

)UNITY( باشد كه برخاسته از يك ديد تمركز يافته است ) ميMir, 2006, v.5, p.405.(  
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  شواهد تأييدكننده نقش غرض در انسجام سوره .٢

كـه نقـش غـرض را در     شـود  مـي الب شش نوشتار به شواهدي اشـاره  در ادامه در ق

  :نمايد ميتأييد ي قرآن ها سوره بخشي متون و مشخصاً انسجام

  . غرض عامل تكوين و وحدت متن از ديد نظرات ادبي نو٢-١

گيريم كه هر آنچـه   است، نتيجه مي ١هاي قرآن يك متن اگر بپذيريم هر يك از سوره

هـاي قـرآن نيـز     ن باشد، طبيعتاً عامل تكوين و وحدت سـوره عامل تكوين و وحدت مت

  .خواهد بود

نام دارد. بـر مبنـاي ايـن ديـدگاه،      »نظريه ارتباطي«در باب ماهيت متن ديدگاه نوين 

شود، بلكه ويژگـي مهـم آن در    ها خالصه نمي زبان تنها در تركيب جمالت و تلفظ واژه

ها نيست،  يگر زبان صرفاً نظامي از نشانهبه عبارت د ؛شود مقام ارتباط زباني مشخص مي

رو زبان را صرفاً با توجه  ازاين ؛بلكه بيش از هر چيز، كنشي به هدف ايجاد ارتباط است

 كنـد  توان فهميد و آن را بايد بر اساس نقشي فهميد كه در ارتباط ايفا مي ها نمي به نشانه

 گونـه تعريـف كـرد:    متن را اين توان بدين ترتيب مي .)۱۷۰-۱۳۵، ص۱۳۸۹نیا،  ر.ک: قائمی(

هاي زباني است كه در ذات خود منسجم هستند و در كل  اي محدود از نشانه متن دنباله«

دهـد كـه    اين تعريف نشان مي. )۱۴۴، ص(همان »دهند وظيفه ارتباطي خاصي را انجام مي

دهد؛ بـه عبـارت ديگـر يـك غـرض       اي خاص را انجام مي لحاظ ارتباطي وظيفه متن از

  باطي در پس آن وجود دارد.ارت

اهميت وجود غرض ارتبـاطي در تكـوين و وحـدت مـتن باعـث شـده كـه اغلـب         

  راگـر نمونـه   بـراي  ؛كنندتأكيد دانشمندان غربي و اسالمي در تعريف متن بر اين غرض 

هـا سـاخته شـده و عمومـاً      جملـه   از  اي متن از سلسـله « :گويد تـعريف متن مي  در  فـولر

را  »خاصـي   معنـا يـا پيـام   «آن   كـردن  كه خواننده با دنبال يافته است  رايشطورمتوالي آ به

اسـت كه آن را همچـون كلّـي يكپارچـه از      مـتن  نمايد. همين وجه مـعنايي استنباط مي

                                                      
١. »Text«  شناسي اعم از نوشـتار و   طالح نوين زباندر اص» متن«بايد توجه داشت كه ». النص«و به عربي

بودن قرآن يا  بنابراين متن دانستن قرآن به معناي نفي گفتاري ؛هاي زباني است گفتار و حتي اعم از نشانه
 .)١٣٨، ص١٣٨٩(ر.ك: قائمي نيا،  بودن آن نيست اثبات نوشتاري
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 »كنـد  مـي   متمايز  كنار هم قـرار گـرفته باشند،  در  طورتصادفي اي جمالت كه به مجموعه

، ۱۳۹۴امیــری خراســانی، / ۲۶۱ و ۲۵۶-۲۵۵، ص۱۴۲۴طلحی،  ر.ک:/ ۳۰۵، ص۱۳۸۲الدینی،  معین(

  .)۱۰۸، ص۱۳۹۰سیدی،  /۱۸، ص۱۳۸۸جاللی،  /۱۰۰، ص۱۳۸۸دهقانی،  /۸ص

يكي از مقومات اساسي متن بوده  ١،شود قصد و نيت به همين دليل است كه گفته مي

بـه   .)۹۶، ص۱۴۲۹صــبیحی، ( شود، مگر به فعل قصد متكلم و هيچ متني داراي داللت نمي

، (همــان آورند: نيت (عزم) و تنفيذ اين نيـت  را پديد مي متندو عامل  ميخائيل بختينگفته 

  .)۹۷ص

شناسي را تأييـد   نوعي دستاورهاي زبان نيز به )Communication( دانشمندان علم ارتباطات

نـي بـر   هـا مبت  هـاي ميـان انسـان    گيري كه تمام ارتباط شود تأكيد مي علم در اين كنند؛ زيرا مي

، ١٣٨٣سـاروخاني،  ( هدف بوده و آن هدف در غالب موارد عبارت است از اقنـاع مخاطـب  

ــژاد،  وردي /١١٥ص ــوريدر: نــــــ ــاعي   تئــــــ ــات اقنــــــ ــاي ارتباطــــــ هــــــ

http://www.verdinejad.com/visitorpages/show.aspx?isdetaillist=true&itemid=30501,8..(  

  . غرض عامل تكوين متن از ديد نحو٢-٢

جايگـاه قصـد و نيـت در    بـه   از اديبان معاصر غربـي  ها پيش المي قرنديبان اسا

، قيد )و به اصطالح خود نحويين كالم(پي برده بودند و در تعريف متن  تكوين متن

كالمنـا لفـظٌ مفيـد    «نويسـد:   ق) مـي ٦٢٧(م مالـك  ابـن مفيدبودن را وارد كرده بودند. 

  .)۹، صتا] [بیسیوطی، ( »كاستقم

در قوام كالم (يا به اصـطالح امـروزي:    بودنشود، قيد مفيد هده ميكه مشا گونه همان

كـردن امثـال    دهد كه اين قيد براي خـارج  ق) توضيح مي٩١١(م سـيوطي متن) نقش دارد. 

كند كـه حتـي جمالتـي     نقل مي سيبويهباشد. وي از  (جمله شرط بدون جزا) مي» ان قام«

بودن آتش امري بـديهي بـوده    راكه داغشود؛ چ نيز با اين قيد خارج مي» النار حارة«چون 

 ،كند كه جملـه صـله   همچنين نقل مي ؛)۱۰، ص(همان اي بر ذكر آن مترتب نيست و فايده

نيـز در   مالـك  ابنخود  .(همان) آيد؛ زيرا مقصود اصلي گوينده نيست كالم به حساب نمي

مالــک،  بــنا( كند بودن اين نوع از جمالت از تعريف كالم تصريح مي جاي ديگر بر خارج

                                                      
  كارناپذير است.هايي دارند، تالزم ميان آنها ان قصد و غرض گرچه با يكديگر تفاوت .١
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  .)۵۷-۵۶، ص۱تا]، ج [بی

تا]،  سیوطی، [بی( داردتأكيد سخنان بدون قصد  بودن در تعريف بر خارج» كاستقم«قيد 

تفاوت قائـل  » كالم«و » جمله«نگر از گذشته بين  روست كه نحويين ظريف ازاين ؛)۱۰ص

كنـد:   صريح ميت ،اند، خرده گرفته بر كساني كه اين دو را يكسان دانسته هشام ابناند.  شده

آينـد؛ زيـرا    كالم اخص از جمله است و جمالتي مانند شرط و جزا كالم به حساب نمي

عالوه بر فايده، قصـد را نيـز    مالـك  ابنوي نيز مانند  شرط تكوين كالم، مفيدبودن است.

 .)۳۷۴، ص۲تــا]، ج هشــام، [بــی ابــن( »الكالم لفظ مفيد بالقصد«كند:  در تعريف كالم ذكر مي

قول «گويد:  در تعريف جمله مي ،نيز هنگام تعريف به اين تفاوت توجه داشته يشيخ بهـائ 

قيد مفيـدبودن را اضـافه   در تعريف كالم اما  ؛)۶۱، ص۱۳۹۱بهائی، ( »تضمن كلمتين باسناد

  .)۱۰، ص(همان »لفظ مفيد باالسناد: «كند مي

امـروزي   كه قوام متن بر قصد و غرض اسـتوار باشـد و در بيـان ادبيـان     -اين نظريه

هاي قرآن كـامالً قابـل    بر سوره -قرار گرفته بودتأكيد غربي و ادبيان قديم اسالمي مورد 

هاي قرآن، متن بوده و خصوصيات عمومي مـتن بـر    تطبيق است؛ زيرا گذشت كه سوره

هاي وجـود غـرض ارتبـاطي در قـرآن كـامالً       از جهت ديگر نشانه ؛آن قابل تطبيق است

يرهاي گوناگون در آيات متعدد به اين غرض ارتبـاطي تصـريح   آشكار است. قرآن با تعب

 ۱ :هــود /۲۰ :جاثیــه /۱۹ :انعــام(كرده است: انذار، هدايت، ارائه ميزان، اعطـاي بصـيرت و...   

 .)و...

  . غرض عامل تكوين سياق٢-٣

، ۱۳۸۸تقویــان، (بـوده   پيوسـته و متـرابط    وحدت حاكم بر يك كـالم به معناي سياق 

هر جـا  . اساساً )۲۳، ص۱۳۹۱کنعانی، (دهد  را شكل ميس و روح متن اسا و )۱۲۹-۱۲۸ص

نظـرات   ،سياقاصطالحي در تعريف . )۴، ص۱۳۹۳ بستانی،( باشد، سياق نيز هست كالمي

، کاشــانی /۶۰، ص۱۳۹۲ ،نیــا ر.ک: ستوده( مختلف و البته كمابيش همراستايي بيان شده است

سياق ساختار كلـي و فضـاي   : «رار استترين آنها بدين ق . از جمله كامل)۱۲۰ص ،۱۳۹۳

افكند و بـر معنـاي    اي از كلمات، جمالت يا آيات سايه مي معنايي است كه بر مجموعه

  .)۶۷، ص۱۳۹۲نیا،  ستوده( »گذارد واژه يا عبارت اثر مي
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ند؛ اما از يك نقـص اساسـي رنـج    ا اين تعاريف گرچه از جهاتي صحيح و قابل دفاع

اننده متن هستند؛ اما حقّ مطلب ايـن اسـت كـه سـياق را از     برند: همگي ناظر به خو مي

  مفهوم  شود سياق يك گفته مي. )۱۰۸، ص۱۳۹۰ پورفرد،( كنيم  اقتباس  نويسنده ذهن و فكر

گيرد و بــر اســاس آن، مــعاني و     مي  كه نـخست در ذهـن گوينده شكل  است  اساسي

  مخاطـب در قالـب الفـاظ ظهـور      ل بـه مـعنا بـراي انتقا  آن  يابند و سپس مفاهيم نظم مي

عامل همبستگي كـالم بــا تفكـر آدمـي اسـت.       گفت سياق  توان جهت مي يابد. بدين مي

 دادن مخاطب به سمت غـرض اصـلي صـاحب سـخن اسـت      كاركرد اصلي سياق سوق

با اين وصف الزم است شـروط تحقـق سـياق بـازنگري شـود.      . )۱۳۷، ص۱۳۸۹کنعانی، (

منوط به وجود دو شرط است: وحدت موضوع و  در قرآن سياقمشهور است كه تحقق 

  .)۶۹-۶۸، ص۱۳۹۲نیا،  ر.ک: ستوده( وحدت نزول

و نـه   نـد ا شود كه هيچ يك از دو شـرط فـوق نـه الزم    با توضيحات فوق روشن مي

گيري سـياق، وجـود قصـد واحـد در ذهـن مـتكلم اسـت.         كافي؛ زيرا يگانه عامل شكل

 ؛هاي مختلفي ايـراد شـده باشـند    تدريج در زمان لف و بهبسا متني در موضوعات مخت چه

اما در عين حال به دليل اتصال تمامي اجزاي آن بـه قصـد واحـد، سـياقمند باشـد؛ نيـز       

ممكن است دو متن در يك موضوع و پشت سر هم ايراد شده باشند؛ اما به دليـل آنكـه   

  بر قرار نباشد.متكلم از هر متن، قصد متفاوتي داشته است، سياقي ميان آن دو 

انـد، فاقـد سـياق     هايي كه در چند مرحلـه و در چنـد موضـوع نـازل شـده      آيا سوره

سال و در موضوعات مختلف نازل شده است،  ٢٣كل قرآن نيز كه در طول آيا ند؟ ا كلي

فاقد سياق حاكم است؟ فراموش نكنيم كه انكار سياق به منزله انكار اساس و روح متن 

ها به عنوان يك واحـد مسـتقل داراي هويـت     بودنِ سوره ار سورهاست كه نتيجه آن، انك

قـرآن بـه عنـوان مصـحف واحـد و داراي هويـت        بودن قرآن همچنينباشد.  مستقل مي

  كند. گسيخته و بدون روح تبديل مي آن را به جسدي ازهم ،مستقل را زير سؤال برده

قصـد مـتكلم    ن تبلـور سـياق را منـوط بـه    اشود مفسـر  از همين روست كه گفته مي

، ۱۴۲۹مطیــری، ( كننـد  غرض كالم را عنصر اساسـي در فهـم سـياق معرفـي مـي      ،دانسته

بين گذشته نيز بعضاً به نقـش   علماي دقت. )۱۱۷، ص۱۳۹۲کــوثری،  / ر.ک:۷۱و  ۶۶-۶۵صص

از دانشـمندان قـرن هشـتم سـياق را      سجلماسـي اند.  غرض در تشكيل سياق توجه داشته

مـراد وي ايـن    .»ط القول بغرض مقصود علـي القصـد االول  رب«كند:  گونه تعريف مي اين
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 .)۴۰، ص۱۴۲۸باحویرث، ( نمايد كالم را به غرض مقصود اصلي مرتبط مي ،است كه سياق

خالصه سخن آنكه عامل اصلي يكپارچگي و تناسـب معنـايي اجـزاي مـتن، سـياق      

سـت و  حاكم بر متن است؛ اما خود سياق، بر اساس غرض اصلي گوينده شكل گرفتـه ا 

 غرض عنصر باالدستي سياق به شمار آمده و شرط الزم و كافي در تحقق سـياق اسـت.  

هاي قرآن كريم، انسجام مفهـومي خـود را مـديون وجـود      نظر به اينكه سوره الوصف مع

باشند، بالطبع داراي غرض واحد نيز هستند و اساساً همين غرض باعـث   سياق واحد مي

ن به وجود سياق در قـرآن، بـه معنـاي اذعـان بـه      گيري سياق شده است. پس اذعا شكل

وجود غرضي است كه سياق را شكل داده است؛ به عبارت ديگر انكار غرض به معنـاي  

  انكار سياق خواهد بود.

  . غرض عامل اتصاف كالم به بالغت٢-٤

انـد.   دانشمندان علم معاني به اهميت غرض در اتصاف كالم به بالغت توجـه كـرده  

فق غرض متكلم باشد. علـم بيـان   اومكالم بليغ، كالمي است كه  كه نندك آنان تصريح مي

 پردازد كه مقصود و غـرض مـتكلم را بـه زيبـايي و كمـال ادا نمايـد       هايي مي به اسلوب

از «لفـظ عربـي   ايـن علـم نيـز    موضوع . )۴۱تا]، ص ر.ک: مراغی، [بی /۴۴، ص۱۳۸۱هاشمی، (

  .)۴۴، ص۱۳۸۱هاشمی، ( مقصود متكلم است »حيث افاده غرض

توضيح آنكه هر صاحب سخني قصد دارد مفهوم خاصي را به مخاطب انتقـال دهـد.   

كند كه هر كـدام معنـاي خـاص     هايي (الفاظ) استفاده مي او براي انتقال مقصود از نشانه

عـالوه بـر معنـاي     كـه  كنـد  لكن كالم خويش را در ساختاري عرضه مـي  ،خود را دارند

ورد نظر متكلم را نيز بـه بهتـرين نحـو انتقـال دهـد؛ بـه       له الفاظ، مقصود ويژه م موضوع

عبارت ديگر از تركيب چند نشانه، نشانه جديـدي جهـت افـاده غـرض مـورد مقصـود       

عالوه بـر  رو دانشمندان علم بيان معتقدند هر كالم حكيمانه،  ازاين ؛كند خويش ايجاد مي

 /، پــاورقی۲۹تــا]، ص نی، [بــیر.ک: تفتــازا(معناي اوليه الفاظ داراي معناي ثانويه نيـز هسـت   

در . )۱۵۸، ص۱تــا]، ج محمــدی، [بــی /۵۸-۵۷، ص۱۳۶۲ســیالکوتی،  /۲۴۸، ص۱تا]، ج دسوقی، [بی

بلكه تمركز بر معاني ثانويه است؛ زيـرا   ،شود علم معاني هيچ عنايتي به معناي اوليه نمي

 ارنـد شده در پـس سـخن اشـاره د    پنهان هايي كه به غرضِ علم معاني، علم كشف نشانه
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  .)۴۴، ص۱۳۸۱هاشمی، (

اي نداشته باشد، ازلحاظ علم معاني، فاقد ملكـه   سخني كه هيچ مقصود ويژهبنابراين 

تــا]،  تفتــازانی، [بــی( بالغت يعني مطابقت كالم بـا مقتضـاي حـال    شود. بالغت قلمداد مي

مطابقت و عدم مطابقت به اعتبار معـاني و اغراضـي اسـت كـه      تفتـازاني به گفته  .)۲۵ص

، (همــو م براي نيل به آنها چيده شده است نه به اعتبار الفاظ مفـرد و كلمـات مجـرد   كال

كند كه دانشمند بالغي در پـي   نيز تصريح مي جنـي  ابن .)۲۸تا]، ص ر.ک: [بیو  ۲۲، ص۱۳۷۶

جنــی،  ابــن( (الفاظ) با غرض سخن است يا دوال ها كشف مطابقت و عدم مطابقت نشانه

طوركلي نظم كالم را منوط به وجود غـرض خـاص در    به هرعبـدالقا حتي  .)۳۷تا]، ص [بی

 .)۲۷تا]، ص تفتازانی، [بی( داند پس الفاظ مي

گيـري و   ترين بخش در جهت پايه نيست اگر گفته شود غرض متكلم، اساسي پس بي

رود. نظم و اسلوب كالم  اتجاه جريان كالم و عامل مهم در بالغت سخن او به شمار مي

اي و چيـنش   زيـرا هـر غرضـي اسـلوب كالمـي ويـژه       ؛امل دارداز نوع غرض تبعيت ك

  .)۱۱۹، ص۱۳۹۱ کنعانی،( كند مناسبي را براي مفاهيم طلب مي

***  

شـود   خالصه آنكه در علم بالغت و معاني و بيان تنها به مطالعه متوني پرداختـه مـي  

ي بـه وجـود غرضـي در ورا    وجود معناي ثانوي نيز منوطكه داراي معناي ثانوي باشد. 

الفاظ است. نتيجه آنكه شرط الزم جهت اتصاف سـخن بـه بالغـت، وجـود غـرض در      

  كالم است و اگر كالمي فاقد غرض باشد، اساساً متصف به بالغت نخواهد شد.

هاي آن بر سـتيغ بالغـت قـرار     از طرف ديگر همگان اعتراف دارند كه قرآن و سوره

نتيجـه   .)۱۴، ص۵، ج۱۳۸۶معرفــت، .ک: (ر بازد داشته و هر كالم بليغي در كنار آن رنگ مي

داراي معـاني ثانويـه و    هاي قرآن به دليل اتصـاف بـه بالغـت، حتمـاً     آنكه تمامي سوره

باشند كه در پس الفاظ ظاهري آن پنهان شده اسـت و هـدف اصـلي     اي مي اغراض ويژه

بـا  هاي قرآن نيز تطابق كامل الفاظ  نزول سوره نيز همان اغراض است. راز بالغت سوره

  هاي قرآني است. آن اغراض بوده و انكار وجود غرض به معناي انكار بالغت سوره
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 . غرض عامل انسجام متون تحقيقي٢-٥

ترين آنها متون تحقيقي هستند؛ زيرا مقتضيات علـم   مند در ميان متون مختلف ضابطه

جهت منسجم و سـازوار اسـت؛    هر شده در اين حوزه از كند كه متون تدوين ايجاب مي

در غير اين صورت وِجهه علمي خود را از دست خواهد داد؛ بنابراين ايـن دسـته متـون    

گيـري يـك    در زمينه شكل آيد. بهترين نمونه براي كشف عامل انسجام متن به شمار مي

متن تحقيقي منسجم، عناصر متعددي حضور دارند و انسجام متن به تناسب آنها وابسـته  

)، Aim( هـدف )، Topic( موضوع)، Problem( مسئله ،)Difficulty( مشكله است از جمله

  . و...) Method( روش)، Hypothesis( فرضيات)، Questions( سؤاالت

شكي نيست كه تمامي عناصر مذكور مالزم يكديگرند و گزينش صحيح هر يـك از  

تـوان   اما طبيعتاً نمي؛ )Brause, 2000, p.100( آنها مستلزم درنظرگرفتن ديگر عناصر است

اي شروع و قدم بـه   القاعده بايستي از نقطه مه اين عناصر را يك جا تعيين نمود و عليه

  د.كرقدم، ساير عناصر را با توجه به آن شناسايي و تعيين 

كليد اصلي انسجام طرح تحقيقاتي مشكله يا همـان   كه مشخص است، شاه گونه همان

يسـنده هـيچ مشـكلي را    شـوند. اگـر نو   مسئله است و همه چيز در سايه آن تعيـين مـي  

اي نشده باشد، طبيعتاً حركتي انجام نخواهـد   احساس نكرده باشد و ذهنش درگير مسئله

 /۱۷۰، ص۱۳۹۰لوننبرگ،  /۱۵۹، ص۱۳۹۳پور شافعی،  هادی( داد و به مقصدي نيز نخواهد رسيد

http://www.payanname-m.com/۱۳-محقـق پـس از تعيـين    )تحقیق/اهداف تحقیق-اهداف .

شـدن   بـا معـين   نمايد كه همان حل مسئله است و مسئله، هدفي را براي خود ترسيم مي

، ۱۳۵۶قائمی،  /۱۷-۱۶، ص۱۳۹۱محمدنژاد، ( دنشو معين مي متن تحقيقي هدف، ساير عناصر

محقق را  ،ه كردهمشكله و مسئله تنها ايجاد انگيز بنابراين ؛)۷۰، ص۱۳۸۳زاده،  حسن /۶۸ص

اما حقيقـت خـارجي مـتن كـه در سـؤاالت و فرضـيات و        ؛دارد مي به اتخاذ حركت وا

لـزوم  بـر  روسـت كـه    ازاين ؛شود شده نمود دارد، توسط هدف ايجاد مي اطالعات عرضه

شـته و از آن بـه   تعيين هدف و نقش آن در فرايند نگارش متن تأكيد بسـياري وجـود دا  

، ۱۳۵۶قــائمی، / ر.ک: ۶۰، ص۱۳۹۰داوســون، (شـود   حقيق يـاد مـي  برنده ت عنوان نيروي پيش

  .)Hunt, 2005, p.45/ ۷۰، ص۱۳۸۳زاده،  / حسن۶۸-۶۶ص

را بـه دو   اين نكتـه  توان ميپس از تثبيت نقش غرض در انسجام متون علمي  اكنون



 

 

ت
رف

مع
د 

حام
  

٢١٠  

 

  :تطبيق داد هاي قرآن بر سوره دليل

دانسـتن آن   علمـي  متن قرآن گرچه مـتن علمـي مصـطلح نيسـت و حتـي     دليل اول: 

از طـرف ديگـر نبايسـتي در     ،شـود  نوعي نقص و كسر شأن براي قرآن محسوب مـي  به

مقايسه با متون علمي داراي ضعف و كاستي باشد؛ به عبارت ديگـر مـتن قـرآن گرچـه     

برخي خصوصيات متـون علمـي بنيـادي اسـت؛      غيرعلمي هم نبايد باشد. ،علمي نيست

بـرد؛ ماننـد قابـل اثبـات بـودن،       ن مـتن را از بـين مـي   بـود  بدان معنا كه نبود آن، علمـي 

 ،بودن و...؛ اما برخي خصوصيات، كمالي است كه دخلي به علميت متن نداشـته  منسجم

شـود؛ ماننـد پرهيـز از اسـتطرادگويي پرهيـز از       صرفاً باعث پيراستگي مـتن علمـي مـي   

  پردازي و... . عبارت

هـاي قـرآن كـريم     ما اگر سـوره وجود خصوصيات كمالي در قرآن ضروري نيست؛ ا

هرگـز در محافـل    ،فاقد خصوصيات بنيادين باشند، اعتبار و ارزش خود را از دست داده

  امري كه كامالً از ساحت قرآن به دور است. ؛علمي قابل عرضه نخواهند بود

 شـوند  تقسـيم مـي  » وحيـاني «و » ادبـي «، »علمي«متون به سه دسته اصلي  دليل دوم:

متون وحياني ماهيتي مركب از علم و ادب دارند كـه هـم عقـل     .)۱۰۶، ص۱۳۹۰ســیدی، (

كند؛ بنابراين متن قـرآن   و هم عاطفه او را سيراب مي دهد ميآدمي را مورد خطاب قرار 

هاي بنيادين هر دو دسـته بايـد باشـد؛ از جهـت ديگـر از       كم واجد ويژگي بايستي دست

مـداري، ويژگـي    شد كه غرض نوشتار فعلي و پيشين (مباحث سياق و بالغت) مشخص

 بنيادين مشترك متون علمي و ادبي است؛ بنابراين نبايد ترديد كرد كه متن وحياني قرآن

  .خواهد بودكه مركبي از هر دو گونه است، واجد چنين ويژگي 

  . غرض مالك وحدت و تمايز علوم٢-٦

دت هاي قرآن از جهت وحـ  شود و سوره در اين نوشتار يك بحث تنظيري مطرح مي

اي  مجموعـه  شـود: هـر علـم    شوند. در تعريف علم گفتـه مـي   و تمايز به علوم تنظير مي

بیدهنــدی، ( انـد  خاص با يكديگر متقارب شـده  محوري كه به واسطه قضاياست از مدون

 خــاص سـؤال اساسـي ايـن اســت كـه آن محـور      .)۱۴۳، ص۱۳۸۳رضــایی،  /۵۹، ص۱۳۷۴

اي متعددي بـراي وحـدت و    و مالكباب نظريات مختلفي وجود دارد  در اين چيست؟
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شده است؛ از جمله موضوع، غايـت، روش، محمـول، عـرض ذاتـي،      تمايز علوم مطرح

  ).۱۳۸۴، جهت آگاهی از تمامی مالک ها ر.ک: رکامی( سنخيت مباحث و...

برخـي نيـز مقبوليـت     ،ها به برخي ديگر باز گشـت داشـته   نظر به اينكه برخي مالك

تأكيـد  موضـوع كـه قـدما بـر آن      جاي بحـث دارد: ك اصلي عمومي ندارند، تنها دو مال

از متاخرين بـر   بسياريغرض كه  و) ۲۹، ص۱۳۶۶عابدی،  /۹، ص۱۴۱۵بروجردی، ( اند داشته

تحليل نقش موضوع در انسجام در ادامه نوشـتار   ١.)۸، ص۱۴۲۹خراسانی، ( آن تأكيد دارند

به تحليل نظريه دوم، يعني  ناكنوخواهد آمد و  ها سورهدر نقد نقش موضوع در انسجام 

  نقش غرض در وحدت و تمايز علوم خواهيم پرداخت.

بـه عنـوان خاصـيت ذاتـي       شود: غايت ذاتي هر علـم  در تعريف غايت علم گفته مي

انگيـزه و   ،توقعي كه ما از علم به لحـاظ تابع ذاتي آن داريم گردد... كليت علم منظور مي

تأكيـد   آخونـد خراسـاني  مرحـوم   .)۲۵، ص۱۳۶۶عابدی، ( كند مي  تعيين  غرض ما را از علم

 كند كه مـالك وحـدت مسـائل علـوم و تمـايز علـوم از يكـديگر غايـات آنهاسـت          مي

نيز در تعريف علم، مستقيماً به غـرض   اصفهانيمرحوم محقق  .)۸-۷، ص۱۴۲۹خراسانی، (

 گيردبشود دو فن ذيل يك علم قرار  كند كه وحدت غرض باعث مي اشاره و تصريح مي

مرحـوم  . )۳۲، ص۱، ج۱۴۲۹محقــق اصــفهانی، ( شـود  و تعدد غرض باعث تعدد علـوم مـي  

اند؛ لكن برخي علما چـون عالمـه    علوم معرفي كرده تماميتمايز غرض را عامل  آخوند

 /۱۴۵-۱۴۴، ص۱۳۸۳رضــایی، ( نظـران ايشـان   و هـم  )۱۲-۱۰تــا]، ص طباطبایی، [بی( طباطبـايي 

بـه عنـوان    ٢، غرض را تنهـا در علـوم اعتبـاري   )۱۳۸۴می، ر.ک: رکا/ ۵۹، ص۱۳۷۴بیدهندی، 

                                                      
خاص و عموميت  هايشود كه ايراد به روش به عنوان سومين عامل وحدت و تمايز اشاره مي گاهيالبته  .١

  .)١٣٤، ص١٣٨٣ زاده، حسن /٧٢، ص١٣٩٤ (ر.ك: كاكايي، كمتري دارد
شود علمي كه شخص يا گروهـي خـاص آن را بـا هـدف و منظـوري       در تعريف علوم اعتباري گفته مي .٢

كند؛ به عبارت ديگر در علوم اعتباري، خود شخص واضع و هـدف او موضـوعيت دارد.    ع ميخاص وض
اند و براي رسيدن به هدفي خاص جنبه كاربردي دارند؛ يعني عمل به  علوم اعتباري براي عمل وضع شده

قرار علوم اعتباري در برابر علوم برهاني  .)٧٤، ص١٣٩٤(كاكايي،  آنها مطرح است نه صرف علم به آنها
واقعـي و    رابــطه بــين موضـوع و محمـول      شود علومي هستند كـه اوالً  دارد كه در تعريف آن گفته مي

  ثانيـاً  ؛از اين مـقوله خـارج اسـت   االمري باشد و نه اعتباري. بدين روي علومي مانند فقه و اصول نفس
نـها صدق كند و قضاياي آنهـا كلـي   منطقي بـر آ  برهان به معناي صحيح  يعني  باشد؛  استنتاج منطقي  قابل

). ١١، ص١٣٨٥نيست (صفدري،   مانند تاريخ و جغرافيا محل بحث  علومي  رو ازايـن ؛شـخصي باشد و نه
ناگفته نماند كه نزاع بر تشخيص و تمايز علوم برهاني از علوم اعتبـاري در مقـام مصـداق خـود معركـه      

  .)٣٤-٣٣، ص١٣٦٦عابدي،  /١٢٨، ص١٣٧٢-١٣٧١(ر.ك: فرامرز قراملكي،  آراست
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ـ      اند؛ بنابراين مي عامل انسجام و تمايز پذيرفته خر و أتـوان گفـت بسـياري از علمـاي مت

دانند؛ لكن برخي در مطلق علوم و  بسا غالب ايشان، عامل انسجام علوم را غرض مي چه

  برخي تنها در علوم اعتباري.

تنظيـر ماحصـل بحـث بـر متـون منسـجم و مشخصـاً         هدف غايي ما در اين نوشتار

 ،تـوان علـم ناميـد    هاي قرآن بود. در توضيح بايد گفت گرچه متون منسجم را نمي سوره

هـر دو   ثانيـاً  هر دو داراي انسجام هسـتند؛  ،اوالً پذير است؛ زيرا آن بر علوم امكانتنظير 

ي و هدفمنـد، بـه يـك    هر متن كاربرد ثالثاً كننده تفكرات مدون خويش هستند؛ منعكس

  مختصات كلي آن علم در اين متن نيز وجود خواهد داشت.بنابراين علم تعلق دارد؛ 

هاي قرآن بيشترين قرابـت را بـه متـون اعتبـاري      نيز متون كاربردي و مشخصاً سوره

بنـابراين   دارند؛ زيرا متون اعتباري براي رسيدن به هدفي خاص، جنبه كـاربردي دارنـد.  

كـم در   دسـت  -گفتمان غالب معاصر در باب مالك وحدت و تمايز علـوم نظر به اينكه 

به احتمال قريب به يقـين، مـالك وحـدت و تمـايز متـون       ،غرض است -علوم اعتباري

  .هاي قرآن نيز بايد غرض باشد منسجمي چون سوره

  غرض يا چند غرض يك. ٣

رح تا كنون مشخص شد كه عامل انسجام سوره غرض است. اكنون اين پرسش مطـ 

است كه آيا هر سوره الزاماً يك غرض دارد يا داراي اغراض متعدد است؟ پاسخ به ايـن  

تـوان گفـت وجـود اغـراض متعـدد       پزسش نيازمند تحقيقي مستقل است؛ اما اجماالً مي

براي يك سوره دو فرض دارد: يا اين اغراض كامالً بيگانه و ناسازگار با يكديگرنـد يـا   

باشند. اما فرض دوم يعني وجود  ود داشته و قابل جمع مينوعي هماهنگي ميان آنها وج

نوعي هماهنگي ميان اغراض كه امكان تجميع آنها را ممكن سازد، اين فـرض، انسـجام   

 ؛ بـراي ساز باشـد  گونه تعدد غرض، مشكل رسد اين سوره را زير سوال نبرده، به نظر نمي

يك سوره در پـي   مثالً ؛مسئله باشد مثال هر غرض معطوف به بعدي خاص از يك كالن

پـردازد. يـا    اصالح رفتاري جامعه است و در عين حال به اصالح فكري جامعه نيـز مـي  

 نمونـه  بـراي اي بنا بر اعتبارات و شرايط مختلف، اغراض متعددي را افاده نمايـد؛   سوره

غرض تسلي و دلگرمي دارد؛ امـا   پيامبرشايد بتوان گفت سوره مباركه كوثر نسبت به 
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به دشمن وي غرض اسكاتي داشته و نسبت به مسـلمانان غـرض رفـع شـبهه را     نسبت 

پيگيري كرده است. اما فرض اول يعني وجود اغراض بيگانـه ناسـازگار، درحقيقـت بـه     

اعده يك متن الق ي نفي انسجام سوره خواهد بود كه خالف فرض است؛ چراكه عليامعن

. كندبيگانه و ناسازگار را افاده  مالًد دو يا چند غرض كاتوان مين واحد منسجمِ هماهنگ

نامه باشد  ي قرآن به مثابه سطور مختلف يك كشكولها سورهآري اگر گمان ما نسبت به 

خري وجـود دارد و  أكند كه نه ميان آنها تقدم و ت كه هر كدام به حالي و شأني اشاره مي

ر نگارنـده بـوده   ه حجم و محتواي آن مـدنظ درباراي  نه تناسبي و نه هنگام نگارش ايده

  قائل شويم. ها سورهيم به تعدد اغرض متباين براي توان مياست، 

  هاي قرآن شواهد ردكننده نقش موضوع به عنوان عامل انسجام سوره .٤

. باشد ميي قرآن، غرض سوره ها سورهدر قسمت قبل مشخص شد كه عامل انسجام 

 ميـان در ايـن  » وعيوحدت موضـ «و » موضوع«آيد كه نقش  پيش مي پرسشاين  اكنون

به اينكه در قسمت قبل با شش شاهد، نقش غرض در انسجام بخشـي   با توجهچيست؟ 

نقش موضوع و هر عامل احتمالي ديگري منتفي شـده يـا    به اثبات رسيد، عمالً ها سوره

 تـوان  مـي گذشته از اين خود موضوع را نيـز   شوند. تحت سايه غرض، معنادار مي نهايتاً

بيان داشـت. در ادامـه    ها سورهدي بر عدم نقش موضوع در انسجام د و شواهكربررسي 

  .كردن، بررسي خواهيم انيز تحليل عملكرد محقق اين مسئله از دو جهت ثبوتي، اثباتي و

  واكاوي جايگاه موضوع از حيث ثبوتي .٤-١

شده در روش نگارش متون تحقيقـي و   گيري از مباحث مطرح در اين قسمت با بهره

لوم به نقد نظريه وحدت موضوعي خواهيم پرداخـت و شـواهدي را در رد   نيز فلسفه ع

  :آن بيان خواهيم نمود

  . بررسي نقش موضوع در انسجام متون تحقيقي٤-١-١

، موضـوع پـژوهش   متون تحقيقي بخش ممكن است گمان شود نقش كليدي انسجام

 ،هرچه هست كه دادخوبي نشان  هايي كه در سطور پيشين بيان شد، به است؛ اما گزارش
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اي  باشد. اصوالً موضوع اصـلي تحقيـق، كلـي و زمينـه     ميپژوهش حول مسئله و هدف 

ــوده ــري  )http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/6011/62811( بــ و امــ

 )۱۳۱-۱۳۰، ص۴، ج۱۳۹۰پــاکتچی، ( شـود  نميتصوري است كه حكمي در مورد آن صادر 

. و برخي معتقدند موضوع يك مـتن، خـود مجموعـه واژگـاني منتـزع از مسـئله اسـت       

)http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/6011/ 62811(  ــه ــاً گفتــ . اساســ

امري تبعي و ثانوي است كه صرفاً براي اشاره  ،محور در تحقيق مسئله »موضوع« شود مي

 .)١١٥ص ،١٣٨٠فرامرز قراملكـي،  ( گردد اي از مسائل هم خانواده عنوان مي به مجموعه

  كننده تمامي اجزاي آن باشد. تواند موتور محرك متن و هماهنگ پس طبيعتاً نمي

شود  گفته مي ادبي نو نيزطوركلي در مباحث  نه تنها در مباحث روش تحقيق، بلكه به

. حتي پيشاپيش هم قابل فرض نيست كه متن موضوع هر متن هميشه در دسترس نيست

البــرزی، ( معيني داراي يك يا چند موضوع باشد يا شايد هـيچ موضـوعي نداشـته باشـد    

اري و كـ  ها يعنـي پراكنـده   نامه شود آسيب رايج در تدوين پايان گفته مي. )۲۰۳، ص۱۳۸۶

، ۱۳۸۵ و شــالباف، فرامــرز قراملکــی( محورانـه اسـت   عدم انسجام، محصول تتبعات موضـوع 

آورد  محورانه ساختار پژوهش، آفات فراواني را به وجود مي . طراحي موضوع)۵۸-۵۷ص

به همين دليـل اسـت كـه    . )۱۱۷، ص۱۳۸۰ی، کقرامل(فرامرز  سازد و درنهايت آن را عقيم مي

مـا پژوهنـده در موضـوع خـاص نيسـتيم؛ بلكـه پژوهنـده در        : «كننـد  نقل مي كارل پـوپر 

  .همان) :به نقل از ۸۳پوپر کارل، حدسها و ابطالها، ص( »مسائليم

نويسي نگاشـته شـده و    نكته ديگر آنكه حتي متوني كه به هدف آموزشي و موسوعه

بـازهم درحقيقـت داراي    ،)۱۱۸، ص۱۳۸۰ی، کــقرامل(فرامــرز  شـوند  محور تلقي مـي  موضوع

بـه هـدف آمـوزش يـا     «شـود   ه گفته ميكاند؛ زيرا همين  هدافي كامالً مشخص و معينا

، خود تصريحي بر وجود هدف است؛ چـه آنكـه همـين هـدف عامـل      »نويسي موسوعه

ـ  ؛)۱۱۱ص ،۱۳۶۶قــائمی، ( باشـد  كننده ساختار، حجم، عمق و... متن مـي  تعيين مثـال   رايب

حـج بـراي طـالب درس خـارج      اي در موضوع حج كه با هـدف تحليـل احكـام    رساله

اي ديگر در همان موضوع و مسـائل كـه بـا هـدف آمـوزش       نگاشته شده باشد، با رساله

  احكام حج به افراد عامي رهسپار حج نگاشته شده است، بسيار متفاوت خواهد بود.

ي ارمحور، بـراي برخـورد   محور و موضوع خالصه آنكه هر متن علمي، اعم از مسئله

محور يـا   بسان متون مسئله ،د هدف است؛ خواه اين هدف دروني باشداز انسجام، نيازمن
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كـه نويسـنده هـدفي از نگـارش نداشـته       مادامي ،محور بسان متون موضوع ،بيروني باشد

ـ  اگر باشد، محال است بتواند متن منسجمي ارائه نمايد و متنـي را تهيـه    خـود  پنـدار ه ب

  آن، انسجام متن را نشان دهد.نمود، محكي در دست ندارد كه بتواند با توجه به 

هاي قـرآن را متـوني    حتي اگر متن سورهكه  شود مياز مباحث نوشتار فوق مشخص 

خاص هستيم تا بتوان توجيه كرد كه چـرا   غرضيباز نيازمند  ،محور فرض كنيم موضوع

خـاص گـزينش و بـه سـبكي      سئلهمرتبط با موضوع اصلي سوره، چند م سائلاز انبوه م

 يوسـف اگر فرض كنيم موضوع سوره يوسف، حضـرت   راي نمونهب؛ اند ارائه شدهخاص 

كه از پـيش از   يوسفحضرت آيد كه از انبوه مسائل مربوط به  اين سؤال پيش مي ،است

ـ  ده دتوان شود و مي تولد تا پس از رحلت ايشان را شامل مي د، رها جلد كتاب را در برگي

سد علت گزينش، تناسب يا عدم ر چرا چند مسئله خاص گزينش شده است؟ به نظر مي

ن بـر  امنؤو م است. هدف سوره تشويق پيامبر» هدف سوره«تناسب اين موضوعات با 

رو تنها به قضـايايي از زنـدگاني    ازاين ؛)۲۴۰، ص۱۳۹۴پور،  بهجت( صبر و استقامت است

  شده كه در اين راستا باشد. پرداخته يوسفحضرت 

  و تمايز علوم نقد موضوع به عنوان عامل وحدت .٤-١-٢

ديدگاه قـدما هـر     ـبقكه در مبحث عامل وحدت و تمايز علوم گذشت، ط گونه همان

و  مــحموالت دارد   يـا   عـوارض   اي از كدام از علوم، موضوعي جدا و متمايز بـا حـوزه  

امـا   .)۲۳، ص۱۳۶۶عابــدی، (شود  همين موضوع است كه سبب تمايز و وحدت علوم مي

قـرار گرفتـه اسـت: جهـت     معاصـران  از دو جهت مورد نقد  اين ديدگاهبايد دانست كه 

؛ دوم، عـدم امكـان تطبيـق عملـي     »موضوع علوم«نخست، عدم وجود تعريفي روشن از 

  شود: كه در ادامه ذكر مي اين ديدگاه بر علوم

بودن موضوع براي تمايز علوم متوقف بر كشف و فهم موضوع علـوم   مالك نقد اول:

علوم معركـه آراسـت. در تعريـف موضـوع هـر علـم        است؛ لكن اصل تعريف موضوع

 /۳، ص۱۳۸۴قزوینــی، ( »ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو«مشهور است كه 

، ۴، ج۱۳۷۵شــیخ اشــراق، ( »ما يبحث فيه عن عوارضـه الذاتيـه  «يا  )۱۱، ص۱۳۸۳ی، روزشــهر

  .)۲۳۱ص، ۱۳۷۵لهین، أصدر المت /۱۷۹ص

صورت يـك قاعـده كلـي در آمـده و دانشـمندان هـر       به  ارسطواز زمان  اين تعريف
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اند با مشـقت فـراوان در پرتـو قاعـده      علمي اعم از نحو و كالم و فلسفه نيز سعي كرده

فوق موضوع علم خود را تبيين نمايند. در اين ميان برخي اهـل دقـت در برخـي مـوارد     

-۱۲۴، ص۱۳۷۲-۱۳۷۱فرامــرز قراملکــی، ( انـد  فايـده شـمرده   هايي را عقيم و بي چنين تالش

به هر حال اين قاعده به هيچ روي كلي نيست؛ زيرا بسـياري از علـوم اساسـاً از     ...)۱۲۵

كنند، يـا موضـوعات آنهـا همگـي شخصـي و بسـيط اسـت و         عوارض ذاتي بحث نمي

 »صـل نيسـت  أبسياري ديگر موضوع واحدي نداند يا موضـوع آنهـا امـور حقيقـي و مت    

در كـار نيسـت تـا از     »واقعـي  ذاتـيِ «تباري اصـوالً  همچنين در علوم اع؛ )۱۲۷، ص(همان

» عـرض«به عالوه هر دو كلمه . )۷۵، ص۱۳۹۴کاکایی، ( خواص و عوارض آن بحث شود

كه در تعريف موضوع اخذ شده است، خود معركه آراست و به معاني متعـدد  » ذاتـي«و 

شده اسـت  و درنهايت گفته  )۶۰، ص۱۳۷۴بیدهندی، ( و بعضاً متضادي تعريف شده است

 عـرض ذاتـي موضـوع نيسـت     آن شود كـه محمـول   موارد فراواني پيدا مي ،در علوم كه

 /۱۴-۱۳، ص۱، ج۱۴۲۳ر.ک: امــام خمینــی، ( هـاي ديگـر   و نقد) ۱۳۵-۱۳۱، ص۱۳۸۳زاده،  حسن(

  .)۱۵۰، ص۱۳۷۲-۱۳۷۱فرامرز قراملکی، 

د كه خالصه آنكه دانشمندان در اصل تعريف موضوع علوم اختالف دارند تا چه رس

  اين موضوع بخواهد عامل وحدت و تمايز علوم از يكديگر شود.

بر فرض وجود تعريفي مشخص از موضوع بايد گفت موضـوع گرچـه    نقد دوم:

 .)۲۵، ص۱۳۶۶عابدی، ( سـتنيطريقي براي شناخت و تمايز نسبي علوم است، كافي 

آميـز   و تكلفمحوردانستن همه علوم غيرموجه  التزام به موضوع خمينـي امام به گفته 

بـه گفتـه   شود بسياري از مباحث آن علم اسـتطرادي قلمـداد شـود.     باعث مي بوده،

 ،ايشان نه تنها دليلي بر اين التزام و تكلفات و عوارض ناخواسته آن در بين نيسـت 

 آخونـد خراسـاني  . )۱۶، ص۱، ج۱۴۲۳امام خمینی، ( بلكه برهان بر خالف آن وجود دارد

محوري  نويسد: التزام به موضوع تمايزدانستن موضوع مينيز در نقد عامل وحدت و 

شود هر باب علم و بلكه هر مسئله از هر باب علم خود علمي علي حـده   باعث مي

  .)۸- ۷، ص۱۴۰۹خراسانی، ( شود

، ۱۳۸۳رضــایی، ( اي اسـت  در توضيح بايد گفت: موضـوع بمـا هوهـو، كلـي و زمينـه     

ر باشد موضوع را مالك وحدت علـوم  نهايت قابل بسط است. پس اگر قرا و بي )۱۴۴ص

شـويم؛ زيـرا    رو مـي  هروب -كم از جهت مانعيت دست -معرفي كنيم، با مشكالت بسياري
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يابيم كه در هيچ علمي از تمامي مسائل مربوط به موضوع آن علـم بحـث    در مي وجداناً

هـاي فراوانـي بـه     ها و مشقت محوري تالش روست كه قائالن به موضوع ازاين شود. نمي

كردن قيود و حيثيات مختلف، دايره موضوع را منطبق با مسـائل   اند تا با اضافه خرج داده

علوم مورد نظر خود نمايند؛ اما مقيدكردن موضوع بـه حيثيـات، خـود شـروع مـاجرايي      

روست كه برخـي   آيد كه كدام حيث و چرا؟ ازاين ديگر است؛ زيرا اين بار نزاع پيش مي

 انـد  نتيجـه شـمرده   ر زمينه كشف اين حيثات را عقـيم و بـي  ها د از اهل دقت، اين تالش

  .)۱۲۵-۱۲۴، ص۱۳۷۲-۱۳۷۱ ر.ک: فرامرز قراملکی،(

محوري هنگام تطبيق عملي بـر علـوم نيـز داراي اشـكال      نتيجه آنكه ديدگاه موضوع

زيـرا   ؛د محل اشـكال باشـد  توان ميي قرآن نيز ها سورهو بدين ترتيب تطبيق آن بر  است

(اختالف در چيستي موضوع و عدم امكان تجميع تمـام   همين مشكالت رسد ميبه نظر 

  نيز وجود خواهد داشت. ها سورهمسائل برگرد يك موضوع خاص) در مورد 

  بررسي نقش موضوع از حيث اثباتي .٤-٢

گذشته از مشكالت ثبوتي بايد دانست كه نظريـه وحـدت موضـوعي در عرصـه     

اساسي است؛ چراكه اگر مـراد از وحـدت   اثبات و تطبيق عملي نيز داراي اشكاالت 

موضوعي، اعتقاد به وجود موضوعي واحد براي هر سوره باشد، قطعاً خـالف واقـع   

بلند و حتي  هاي بلند، نيمه هاي سوره است؛ چه آنكه پديده تنوع موضوعي در سوره

هاي كوتاه قرآن كامالً مشهود است. اين مسـئله بـه قـدري بـديهي      بسياري از سوره

گرفتن مستشرقان بر قرآن تبـديل شـده اسـت و     اي جهت خرده به دستمايه است كه

یی، [بیاند  انديشمندان اسالمي نيز اصل اين تنوع را رد نكرده / ۹۵- ۹۴تا]، ص (ر.ک: خو

  .)۳۲۵، ص۱۳۸۸زمانی، 

از جهت ديگر گردآوري موضوعات متعـدد ذكرشـده در سـوره بـر حـول يـك       

كه تـالش فراوانـي جهـت     سيد قطبكه  نهگو نمايد؛ همان موضوع خاص ناممكن مي

شـده در   كند كه موضوعات اصلي مطـرح  ها دارد، اذعان مي دادن وحدت سوره نشان

. وي در مورد سوره )۲۱۵۸، ص۴، ج۱۴۲۵(قطب، سوره نحل بسيار زياد و متنوع است 

 سـيد قطـب  شود  . اين واقعيت باعث مي)۲۲۰۸(همان، صاسراء نيز كالم مشابهي دارد 
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را به عنوان محور سوره انتخاب كند كه بسـي كلـي اسـت؛ بـراي نمونـه      موضوعي 

 )؛۲۱۵۸(همان، صشمرد  محوري سوره نحل را الوهيت و وحي و بعثت بر مي موضوع

هاي قرآن قابل انطباق بوده و عمالً ثمره مورد  موضوعي بس كلي كه بر غالب سوره

، ۳(همــان، جباشـد   دادن شخصيت خاص و متمايز هر سوره كه نشان - سيد قطبنظر 

  آيد. به دست نمي - )۱۲۴۳ص

محوري سوره وجود دارد، پديـده تكـرار در    مشكل ديگري كه در راه كشف موضوع

دو يا چند سوره در بسـياري از   شود ميي قرآن است؛ بدان معنا كه گاه مشاهده ها سوره

ه هنگام سخن از موضوع اصـلي سـور   سيد قطبكه  گونه همان ؛موضوعات مشترك باشند

، ۴(همــان، جهاي مكـي مشـترك اسـت     دهد كه اين موضوع در تمام سوره نحل تذكر مي

نويسد كه از حيث موضوع، شـباهت فراوانـي    . وي همچنين در جاي ديگر مي)۲۱۵۸ص

  .)۱۸۴۴-۱۸۴۳(همان، صهاي يونس و هود و اعراف و انعام وجود دارد...  ميان سوره

واهيم موضـوعي خـاص و   خالصه آنكه طبق نظريه وحدت موضـوعي اگـر بخـ   

جزئي در نظر بگيريم، جامعيت آن نسبت به مسائل متنـوع و مختلـف سـوره دچـار     

شود؛ از طرف ديگر اگر بخواهيم موضوعي عمومي و كالن را بـه عنـوان    اختالل مي

محور سوره در نظر بگيريم، از جهت مانعيت دچار مشكل شده، تمـايز آن از ديگـر   

  آيد. ها به دست نمي سوره

  بازگشت وحدت موضوعي به وحدت غرض .٤-٣

گذشته از مباحث ثبوتي و اثباتي يكي ديگـر از شـواهدي كـه نقـش موضـوع را در      

نگـر اسـت كـه     كند، عملكرد برخـي محققـان و مفسـران دقـت     انسجام سوره منتفي مي

كنند كه به همان وحدت غرضي باز گشـت دارد. از   وحدت موضوعي را چنان تقرير مي

هر سـوره مشـتمل بـر    «نويسد:  مي» الوحدة الموضوعية«ذيل عنوان  معرفـت اهللا  جمله آيت

، ۱۳۸۶(معرفــت، » گذاري نموده اسـت  اهداف خاصي است كه به غرض ايفاي آنها هدف

در اسـتفاده از تعبيـر وحـدت     معرفـت اهللا  . كامالً مشـخص اسـت كـه آيـت    )۱۹۳، ص۵ج

از وحـدت   مسـئله صـراحتاً   اند؛ اما در تقريـر  همراهي با مشهور كرده موضوعي، صرفاً

  كنند. هدف و غرض ياد مي
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» الوحـدة موضـوعية  «نامه دكتري خود را بـا عنـوان    نيز كه پايان محمد الحجازياستاد 

دفاع كرده است، دقيقاً بـه همـين صـورت عمـل كـرده، در تقريـر وحـدت موضـوعي         

هاي قرآن غرض واحدي را هدف گرفتـه اسـت. هـر سـوره حـدود و       سوره«نويسد:  مي

گردد و و براي تحقق آن از مفـاهيم مختلـف،    اهداف و اغراضي دارد كه بر مدار آنها مي

  .)۳۷، ص۱۴۲۴(حجازی، » برد كه متناسب با آن هدف باشد مقداري را به كار مي

شـود بـيش از    اشاره داشت كه گفته مي سيد قطبتوان به  در ميان مفسران نيز مي

ايان ساخته، به شكلي منظم و فراگيـر بـه   ها را نم همه توانسته است پيوستگي سوره

هـاي قـرآن    طرح نظريه وحدت موضوعي و تطبيق دقيق و عميق آن در همه سـوره 

. هنگـامي كـه عمكـرد وي را در بسـياري از     )۱۱۷، ص۱۳۸۹(سیاوشــی، كريم بپردازد 

شويم كه عمالً بـه سـمت غـرض متمايـل شـده       كنيم، متوجه مي ها بررسي مي سوره

است كـه   صراحت از غرض معين سخن گفته مورد سوره نساء به است. از جمله در

سـوره بـا   «انـد:   شده در سوره، همگي براي وصول به آن هـدف آمـده   مسائل مطرح

، ۱، ج۱۴۲۵(قطــب، » هاي مجتمع جاهلي را محو نمايـد...  كند نشانه جديت تالش مي

وره بـه  كند كه س . وي در تبيين عامل تشخص سوره كافرون نيز تصريح مي)۵۵۵ص

  .)۳۹۹۱، ص۶(همان، جهدف دفع يك شبهه نازل شده است 

انـد،   ني كه در عرصه وحدت موضوعي قلم راندهاو مفسر پژوهشگرانخالصه آن كه 

  گردد. اند كه حقيقت وحدت موضوعي، به وحدت غرضي باز مي نشان داده عمالً

  گيري بندي و نتيجه جمع

ي قـرآن غـرض   هـا  سـوره انسـجام   آيد كه عامل از مجموع نوشتار فوق به دست مي

دارنـد  تأكيد ادبيات نو و قديم  .٢و١ مي كند:تأييد اين نتيجه را شش شاهد  .سوره است

در  هر متنـي سياق و بالغت  .٤و٣ گردد؛ كه وجود غرض ارتباطي باعث تكوين متن مي

در صـورتي منسـجم    علمـي متـون   .٥ ت؛گرو غرضي است كه ماتن در نظر گرفتـه اسـ  

ديدگاه برگزيده و نـو در بـاب وحـدت و     .٦مشخص باشند؛  غرضداراي شوند كه  مي

. در ايـن بـين پـنج شـاهد     تمايز علوم و مشخصاً علوم اعتباري، غـرض آن علـم اسـت   

و شاهد ششم نيـز اگـر قابـل تطبيـق      استي قرآن قابل تطبيق ها سورهبر  كامالً نخست
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ه است. همچنين مشخص شد نظريتأييد و تأكيد توجهي براي  يد قابلؤكم م نباشد، دست

كه هر سوره يا بايد يك غرض يگانه داشته باشد يا در صورت تعدد غرض، ميـان آنهـا   

  نوعي هماهنگي وجود داشته باشد.

نتيجه ديگري كه از نوشتار فوق به دست آمد، عدم كارايي موضوع به عنـوان عامـل   

بـدين قـرار اسـت: از     كند، ميتأييد يي را اانسجام سوره است. شواهدي كه اين عدم كار

بودن فاقد فايده و انسجام خواهنـد   محور . متون علمي در صورت موضوع١حيث ثبوتي: 

. در فلسفه علوم ثابت شده است كه موضوع، توانايي تمايز و وحدت همه علـوم  ٢ ؛شد

جـامع و مـانع    محوري كـه كـامالً   را ندارد. از حيث اثباتي نيز مفسران از ارائه موضوعي

ن نيز در مقام عمل تقريري از آن ارائه ان و محققااند و درنهايت مفسر ز ماندهباشد، عاج

  اند كه بازگشت به همان وحدت غرضي دارد. داده
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  منابع و مآخذ

 قرآن كريم.* 

 تا]. ، تهران: دار الكتب العلميه، [بي٣؛ چالخصائصجني، عثمان؛  ابن .١

 ق.١٤٣٤؛ قم: فقاهت، اللفيهعقيل علي ا شرح ابنعقيل، عبداهللا الهمداني؛  ابن .٢

؛ تصحيح عبدالسـالم هـارون؛ قـم: مكتـب     معجم مقاييس اللغهفارس، احمد؛  ابن .٣

  ق.١٤٠٤االعالم االسالمي، 

؛ بيـروت: دار الكتـب   شرح الكافيه الشـافيه مالك اندلسي، محمد بن عبداهللا؛  ابن .٤

  تا]. العلميه، [بي

  ق.١٤١٤صادر،  ؛ بيروت: دارلسان العربمنظور، محمد بن منظور؛  ابن .٥

  تا]. ؛ قم: كتابخانه مرعشي نجفي، [بيمغني اللبيبهشام، عبداهللا بن يوسف؛  ابن .٦

؛ قاهره: دار اآلفاق الوحدة الموضوعية في القرآن الكريماالبيض، اشواق حسن علي؛  .٧

  ق.١٤٣٣العربيه، 

؛ تقريـر جعفـر سـبحاني؛ تهـران: مؤسسـه      تهذيب االصولاهللا؛  امام خميني، روح .٨

  ق.١٤٢٣نشر آثار امام خميني، تنظيم و 

بررسي عناصر انسجام متن در نفقـه  «نژاد؛  اميري خراساني، احمد و حليمه علي .٩

، ١٩؛ سپژوهـي ادبـي   مجلـه مـتن  ، »المصدور بر اساس نظريه هاليدي و حسن

 .١٣٩٤، ٦٣ش

؛ مكه: جامعه داللة السياق في توجيه معني المتشابهاثر باحويرث، تهاني بنت سالم؛  .١٠

  ق.١٤٢٨ي، ام القر

  .١٣٧٠، تهران: انتشارات آگاه، ٣؛ چشناسي نوين مباني زبانباطني، محمدرضا؛  .١١

 .١٣٨٦؛ تهران: اميركبير، شناسي متن مباني زبانالبرزي، پرويز؛  .١٢

علي منتظـري؛ تهـران: انتشـارات     ؛ تقرير حسيننهاية االصولبروجردي، حسين؛  .١٣
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  ق.١٤١٥تفكر، 

آنـي: مفهـوم و كـاركرد آن در فهـم     سـياق قر «بستاني، قاسـم و نصـره بـاجي؛     .١٤

 .١٣٩٣، ٧٤؛ شمجله علوم حديث، »حديث

  .١٣٩١، قم: انتشارات نهاوندي، ١٦؛ چالفوائد الصمديهبهائي، شيخ محمد؛  .١٥

؛ قـم: مؤسسـه   هـاي قـرآن كـريم    شناختنامه تنزيلي سورهپور، عبدالكريم؛  بهجت .١٦

  .١٣٩٤تمهيد، 

  .١٣٩٣؛ قم: مؤسسه تمهيد، يمهاي قرآن كر هاي بيان تفسير سوره مهارتـــــ؛  .١٧

مجلـه  مـالك تمـايز علـوم برهـاني از ديـدگاه غيربرهـاني؛       «بيدهندي، محمد؛  .١٨

 .١٣٧٢، ١٢، شمعرفت

؛ تهـران:  روش تحقيق با تكيه بر حـوزه علـوم قـرآن و حـديث    پاكتچي، احمـد؛   .١٩

  .١٣٩٠، انجمن علمي دانشجويي الهيات دانشگاه امام صادق

  .١٣٩٣؛ تهران: انتشارات آواي نور، رش علميپژوهش و نگاپور شافعي، هادي؛  .٢٠

  تا]. ، قم: انتشارات داوري، [بي٤؛ چكتاب المطولتفتازاني، مسعود بن عمر؛  .٢١

  .١٣٧٦، قم: دار الفكر، ٣؛ چمختصر المعانيـــــ؛  .٢٢

، »بنـدي و كـاركرد   شناسي سياق در تفسير الميزان: صـورت  تقويان، عباس؛ گونه .٢٣

 .١٣٨٨، ١٢؛ شمجله تحقيقات علوم قرآن و حديث

ضرورت شناخت و كاربرد انسجام و پيوستگي در ترجمه «الدين؛  جاللي، جالل .٢٤

 .١٣٨٨، ٢٥، شمجله ترجمان وحي، »انگليسي قرآن كريم

؛ الزقـازيق: دار  الوحـدة الموضـوعية فـي القـرآن الكـريم     حجازي، محمد محمـود؛   .٢٥

 ق.١٤٢٤التفسير للطبع و النشر، 

، ٣؛ شمجله آيينه پژوهش، »عيار تمايز علومموضوع علم و م«زاده، صالح؛  حسن .٢٦

 .١٣٨٣ص

 ق.١٤٠٩، البيت ؛ قم: انتشارات آلكفاية االصولالخراساني، محمد كاظم؛  .٢٧

؛ قم: مؤسسه احياء آثار االمام الخـويي،  البيان في تفسير القرآنخويي، ابوالقاسم؛  .٢٨

  تا]. [بي

وري و ؛ ترجمـه مجيـد رضـا دا   هـاي كـاربردي تحقيـق    روشداوسون، كاترين؛  .٢٩

  .١٣٩٠ديگران؛ تهران: هرمس، 
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؛ بيروت: المكتبـه العصـريه،   حاشية الدسوقي علي مختصر المعانيالدسوقي، محمد؛  .٣٠

  تا]. [بي

، »بررسي عناصر انسجام متن در كشـف المحجـوب هجـويري   «دهقاني، ناهيد؛  .٣١

 .١٣٨٨، ٤٥؛ شمجله آيينه ميراث

؛ بيـروت: دار القلـم،   نمفردات الفاظ القرآالراغب االصبهاني، حسين بن محمـد؛   .٣٢

  ق.١٤١٢

بنـدي   سينا دربـاره طبقـه   بررسي، تحليل و نقد ديدگاه ابن«رضايي، محمدجواد؛  .٣٣

 .١٣٨٣، ١؛ شمجله انجمن معارف اسالمي، »علوم

نامـه كارشناسـي    ؛ پايـان دانان تطور تاريخي تمايز علوم نزد منطقركامي، سردار؛  .٣٤

 .١٣٨٤ارشد، دانشگاه تهران، 

نامه در علوم اجتمـاعي،   هاي تحقيق و نگارش پايان روشگ؛ فردريك سي لوننبر .٣٥

زاده و سـيدمحمدتقي حسـيني    اهللا قربـاني  ؛ ترجمه وجـه علوم رفتاري و مديريت

  .١٣٩٠مرام؛ تهران: جهاد دانشگاهي، 

؛ تحقيق علي شيري؛ تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد؛  .٣٦

 ق.١٤١٤بيروت: دار الفكر، 

 .١٣٨٨، قم: بوستان كتاب، ٣؛ چمستشرقان و قرآنحمدحسن؛ زماني، م .٣٧

 ،تهران دانشگاه اجتماعي علوم فصلنامه ،»ارتباطـات  هدف اقناع«باقر؛  ساروخاني، .٣٨

 .١٣٨٣، ٢٣ش

پژوهـان   بررسي تطبيقي سياق از ديـدگاه قـرآن  «نيا، محمدرضا و ديگران؛  ستوده .٣٩

 .١٣٩٢، ١٥، ش٤؛ سمجله مطالعات قرآني، »معاصر

؛ قـم: منشـورات   حاشية السيالكوتي علـي كتـاب المطـول   كوتي، عبدالحكيم؛ السيال .٤٠

  .١٣٦٢رضي، 

؛ تحليل انتقادي مباني و روش تفسيري سيد قطـب در فـي ظـالل   سياوشي، كرم؛  .٤١

 .١٣٨٩تهران: سازمان تبليغات اسالمي، 

؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، شناسي قرآن زيباييسيدي، سيدحسين؛  .٤٢

١٣٩٠.  

ــي االلفيــهالــدين؛  ي، جــاللالســيوط .٤٣ ــم: انتشــارات ١٩؛ چالبهجــة المرضــية عل ، ق
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  تا]. اسماعيليان، [بي

؛ تهـران:  رسائل الشجرة االلهية في علـوم حقـائق الربانيـه   الدين؛  الشهرزوري، شمس .٤٤

  .١٣٨٣مؤسسه حكمت و فلسفه ايران، 

؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي،   مجموعه مصنفاتشيخ اشراق؛  .٤٥

١٣٧٥.  

؛ الجزائـر:  مدخل الي علم الـنص و مجـاالت تطبيقيـه   الصبيحي، محمد االخضر؛  .٤٦

  ق.١٤٢٩منشورات االختالف، 

  .١٣٧٥؛ تهران: انتشارات حكمت، مجموعه رسائل فلسفيصدرالمتالهين؛  .٤٧

؛ مجلـه معرفـت فلسـفي   ، »مالك تمايز علـوم برهـاني  «صفدري نياك، مرتضي؛  .٤٨

 .١٣٨٥، ١٢ش

؛ قــم: بنيــاد علمــي فرهنگــي عالمــه ية الكفايــهحاشــالطباطبــائي، محمدحســين؛  .٤٩

  تا]. طباطبايي، [بي

  ق.١٣٩٠، بيروت: مطبوعات االعلمي، ٢؛ چالميزان في تفسير القرآنـــــ؛  .٥٠

  ق.١٤٢٤؛ عربستان سعودي: جامعه ام القري، السياق ةداللالطلحي، رده اهللا؛  .٥١

 .١٣٦٦، ١٥؛ شمجله كيهان انديشه، »شناخت علوم«عابدي شاهرودي، علي؛  .٥٢

 .١٣٦٦، ١٦؛ شمجله كيهان انديشه، »نقد ديدگاه قدما در شناسايي علوم«ـــــ؛  .٥٣

هـا و   : شـيوه نامـه  تـدوين پايـان  فرامرز قراملكي، احد فرامرز و عذرا شالباف؛  .٥٤

  .١٣٨٩ها، قم: زيتون،  مهارت

قاعده موضوع كـل علـم مـا بحـث فيـه عـن عوارضـه        «فرامرز قراملكي، احد؛  .٥٥

 .١٣٧٢-١٣٧١، ٥٤-٥٣؛ شو بررسيها مجله مقاالت، »الذاتيه

؛ قـم: انتشـارات مركـز    اصول و فنون پـژوهش در گسـتره ديـن پژوهـي    ـــــ؛  .٥٦

  .١٣٨٣مديريت حوزه علميه قم، 

؛ مشـهد: دانشـگاه علـوم اسـالمي رضـوي،      شناسي مطالعات دينـي  روشـــــ؛  .٥٧

١٣٨٠.  

سـازمان  شناسي و تفسير قرآن؛ تهـران:   : نشانهبيولوژي نصرضا؛  قائمي نيا، علي .٥٨

  .١٣٨٩انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

  .١٣٥٦؛ قم: دار التبليغ، روش تحقيق در مكتبقائمي، علي؛  .٥٩
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 .١٣٨٤؛ قم: انتشارات بيدار، المسائل الشمسيهالدين علي الكاتبي؛  القزويني، نجم .٦٠

  ق.١٤٢٥، بيروت: دار الشروق، ٣٥؛ چفي ظالل القرآنقطب، سيد؛  .٦١

مجله ، »شناسي تطبيق قاعده سياق در آيات قرآن آسيب«رضيه؛ كاشاني، فاطمه م .٦٢

 .١٣٩٣، ٢١؛ شحسنا

مجله ، »عرض ذاتي به عنوان معيار وحدت و تمايز مسائل علوم«كاكايي، قاسم؛  .٦٣

 .١٣٩٤، ١٠؛ شدانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان

ريخ مجله فقه و تا، »سياق و سير تحول كاربرد آن در فقه شيعه«كنعاني، حسين؛  .٦٤

 .١٣٨٩، ٢٤؛ شتمدن

  .١٣٩١؛ تهران: عروج انديشه، نظريه و روش تفسير سياقي قرآنكنعاني، حسين؛  .٦٥

  .١٣٩٢؛ قم: بوستان كتاب، نقش سياق در تفسير قرآن و فقهكوثري، عباس؛  .٦٦

، بيـروت:  ٢؛ چنهايـة الدرايـه فـي شـرح الكفايـه     محقق اصفهاني، محمد حسـين؛   .٦٧

  ق.١٤٢٩، البيت مؤسسه آل

؛ تهران: پژوهشگاه علـوم  نامه پژوهش و نگارش علمي شيوه، يوسف؛ محمد نژاد .٦٨

  .١٣٩١انساني و مطالعات فرهنگي، 

  تا]. ؛ بيروت: مؤسسه البالغ، [بيةالبالغدروس في محمدي بامياني، غالمعلي؛  .٦٩

، بيـروت:  ٤؛ چ، البيان و المعـاني و البـديع  ةالبالغعلوم المراغي، احمد مصطفي؛  .٧٠

  تا]. دار الكتب العلميه، [بي

 ق.١٤٢١، دمشق: دار القلم، مباحث في التفسير الموضوعيمسلم، مصطفي؛  .٧١

؛ عربسـتان سـعودي:   السياق القرآني و اثـره فـي التفسـير   المطيري، عبدالرحمن؛  .٧٢

 ق.١٤٢٩جامعه ام القري، 

  .١٣٨٦؛ قم: انتشارات تمهيد، التمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمدهادي؛  .٧٣

مجلـه  ، »ي ايجاد انسـجام مـتن در كليلـه و دمنـه    شگردها«الديني، فاطمه؛  معين .٧٤

 .١٣٨٢، ٤٧-٤٦؛ شفرهنگ

، ٢؛ شمجله پـژوهش ، »فرضيه كجا الزم است«نسب، سيدمحمدصادق؛  موسوي .٧٥

١٣٩٠. 

شناسي كاركرد سياق در رفع ابهـام   گونه«خليلي؛  اهللا و رضا حاج نقي پورفر، ولي .٧٦

 .١٣٩٠، ٢؛ شمجله كتاب قيم، »از ظاهر آيات
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