
  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  35ياپي، پ1396 اييزپ، 3سال چهاردهم، شماره

  
  

DOI:  10.22051/tqh.2017.13373.1457 

  
   خطوط اصلي ارتباطي در سوره بقره

  
 1عيلي صدرآباديااسممهدي 

  2محمد حسين برومند
  3امير جودوي

   11/10/1395: افتيدر
  27/03/1396: رشيپذ

  چكيده
پژوهـان را بـه خـود جلـب     كـه توجـه قـرآن   يكي از مبـاحثي   

نموده، وجود ارتباط، انسجام و تناسب بين آيات قرآن است. برخـي  
دارد معتقدند پيوستگى نظاموار ميان تمامى آيات يك سـوره وجـود   

ظاهر پراكنده هر سوره هدف يا اهدافي مشـخص را دنبـال   و آيات به
اين مهم بـا تتبـع عملـي     كند كه جامع ميان آيات آن سوره است.مي

جهت كشف ارتباط بين آيات سور قابل تحقق اسـت. ايـن پـژوهش    
با هدف پاسخ به اين سوال كه آيا آيات سوره بقره نيز با هـم ارتبـاط   

خورد به بررسي و كشف اطي در آن به چشم ميدارند و خطوط ارتب

                                                 
 esmaeili.sadr@gmail.com                 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت اهللا حائري ميبد .1
 m.h.baroomand@yazd.ac.ir)                   نويسنده مسئولوه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد (دانشيار گر .2
  amirjoudavi@yazd.ac.ir                                                    دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد .3



 در سوره بقره يارتباط يخطوط اصل   2

 

اسـت. بـا روش كيفـيِ    ارتباط و انسجام ميان آيات اين سوره پرداخته
بندي آيات به صورت موضـوعي  تحليلي با استخراج و دستهتوصيفي

و سازماندهي موضوعات اثبات شده كه آيات اين سوره از رابطه اي 
ره خطـوط اصـلي   تنگاتنگ و منسجم برخـوردار اسـت. در ايـن سـو    

ارتباطي خداوند، موافقان حق، مخالفان حـق، نبـوت، احكـام، پيامـد     
تر تقسيم اعمال و ... وجود دارد كه هر خط به خطوط فرعي و فرعي

 .گرددمي

 
ارتباط آيـات، تناسـب آيـات، خـط ارتبـاطي،      هاي كليدي:  واژه

  . وحدت موضوعي، سوره بقره
	

  مقدمه
برانگيز در ميـان انديشـمندان اسـالمي و خاورشناسـان، بحـث      يكي از مباحث اختالف

 تناسـب آيـات  يـا   دانـش مناسـبات  ارتباط و انسجام بين آيات قرآن است. در متون اسالمي 
دار بحث در اين حوزه است و اين علم به عنوان يكي از انواع علوم قرآني مورد توجه عهده

، 3الــف، ج1404ســيوطي، :52-35، صــص1، ج1415رك: زركشــي،قــرار گرفتــه اســت. (
) از نگـــاه ســـيوطي علـــم مناســـبات توســـط ابـــوبكر نيشـــابورى آغـــاز 396 -389صـــص

العربـــى ق)، ابـــن474عبـــدالقاهر جرجـــانى(م و ) 882، ص2، ج1417گرديد(ســـيوطي،
ــالكى(م ــي(م543مـ ــررازى(م548ق)، طبرسـ ــدبن606ق)، فخـ ــدالكريم ق)، عبدالواحـ عبـ
 اند. داشته دانش توجه ويژهق) و... در آثار خود به اين  651زملكانى(م

شـكلي  در معناي لغوي خود بـه واژگـاني چـون قرابـت، نزديكـي و هـم      دانش تناسب 
بـن  : ا775، ص1، ج1404فـارس،  ابـن  :272، ص7، ج1410رك: فراهيـدى، ( نزديك است.

بــه دانشــي گفتــه » مناســبت«رآنــي، در اصــطالح تفســير و علــوم ق). 756، ص1405 منظــور،
  پيوندهاي پنهان و آشكار ميان آيات و سور بپردازد.  شود كه به كشف مي

هـاي ممكـن    دانش مناسبات از پيوسـتگي «نويسد: سيدمحمدعلي ايازي در اين باره مي
كند و پيوندهاي پنهـان را نشـان    هاي گوناگون آن بحث مي ميان موضوعات قرآن در شكل
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جايي پيوند، آشكار باشد، نياز دهد؛ بنابراين در جايي كه پيوستگي قابل توجه نباشد و يا  مي
  ) 15، ص1380(ايازي، .»به بحث و بررسي ندارد

رسد اعتقاد ايازي با اشكالي مواجه است. توضـيح اينكـه؛ دانـش تناسـب در     به نظر مي
حوزه تفسير ترتيبي، عهده دار كشف پيوند ميان آيات و سـور اسـت و در ايـن حـوزه بايـد      

دار پيوند و ردد و در حوزه تفسير موضوعي، عهدهشبكه ارتباطي بين آيات و سور كشف گ
كشف شبكه ارتباطي ميان موضـوعات قرآنـي اسـت؛ بنـابراين بـا توجـه بـه رواج اصـطالح         

گردد كه دامنه كشف تناسب در حـوزه آيـات و سـور و در    تناسب آيات و سور روشن مي
  وعي است.قلمرو تفسير ترتيبي و كشف و بررسي تناسب موضوعات در دامنه تفسير موض

  
  تناسب يا وحدت موضوعي سوره. 1

انـد  هـاي موجـود مناسـبات كـه گـاهي تـا چهـارده نـوع را برشـمرده         صرفنظر از گونه
) در پاسخ به نتايج تحقيقات خاورشناسان، در قـرن اخيـر   26-25ب، صص 1404(سيوطي، 

اي شـده اسـت.   به وحدت موضوعي بـه عنـوان يكـي از انـواع دانـش مناسـبت توجـه ويـژه        
هـاي   شناسـي سـوره  هاي قرآن، شخصـيت  انديشمندان اسالمي با عناويني چون اهداف سوره

هاي قرآن، تناسب و ارتباط بين آيات و سور، چهره زيباى قـرآن،   قرآن، خطوط كلي سوره
چهره پيوسته قرآن، ساختار هندسى سور، وحدت غرض سور، وحدت موضوعي سـور و...   

  اند. هاي قرآن پرداختهي غرض سورهبه اين دانش نظر نموده و به بررس
را براي اين نوع از تناسب برگزيـده انـد.   » وحدت موضوعي«خي از محققين عنوان بر

نظريه وحدت موضوعى به معناي كشـف رابطـه اُرگانيـك و نظـاموارِ آيـات در هريـك از       
هاى قرآن با نظمى منطقى ميان تمامى آيات يك سوره و سيستمى شـدن آيـات الهـى    سوره

ست. اين نظريه معتقد به پيوستگى نظـاموار ميـان تمـامى آيـات يـك سـوره اسـت. (رك:        ا
كنـد كـه   هاي خاصي را دنبال مـي )؛ در واقع هر سوره هدف يا هدف16، ص 1380ايازي، 

  جامع ميان آيات هر سوره است. 
ها تنها بر اين نكته تأكيد دارد كه آيات بـه  گر وحدت غرض سورهاز نظر محمد خامه

و  29، ش 1381، رگـ كننـد. (خامـه  ر پراكنده هر سوره يك هدف مشخص را دنبال مـي ظاه
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ها را اساس وحدت غرض سور به اين معني است كه بايد پيام سوره«شحاته مي نويسد: ) 30
فهم آيات آن سوره تلقي كرد؛ بنابراين بايست غرض سوره بـه عنـوان محـور و مـدار فهـم      

  )27ص ،1998(شحاته، » اند.مان غرض نازل شدهآياتي مدنظر باشد كه پيرامون ه
هر سوره داراي يك هدف اصلي اسـت و محتـواي سـوره بـا     «گويد: مي نيز سيدقطب

محورها و مقاصد فرعي قابل تفكيك است و هر دسته از آيات بـه لحـاظ تناسـب درونـي و     
ورهـا در  گيرند. ايـن مح ارتباط نزديكي كه با يكديگر دارند ذيل يك محور فرعي قرار مي

؛ دهـد مشـتركند  يك نكته اصلي و اساسي كه هدف و غـرض اصـلي سـوره را تشـكيل مـي     
مند و منطقي ها، اعتقاد به ارتباط ساماني طبيعي اعتقاد به وحدت غرض سورهبنابراين الزمه

اي كه بتوان در يك نمودار درختي همه آيـات را از طريـق   آيات با يكديگر است؛ به گونه
، 1368(سـيد قطـب،    .هاي فرعي به يك عنوان و غرض اصـلي اتصـال داد  محورها و عنوان

  ).53، ص1ج
ها قدمت صد ساله دارد؛ اما ايـن رويكـرد در آثـار    هرچند توجه جدي به غرض سوره

بـه نظـم و ترتيـب آيـات بـه      مفـاتيح الغيـب   قدما نيز وجود داشته است. فخر رازي در تفسير 
اسـت و گـاهي در ايـن تفسـير بـه تببـين وحـدت         عنوان يكي از عوامل اعجاز قـرآن معتقـد  

 و» تبصـير الرحمـان و تيسـير المنـان    «هــ) در تفسـير    835كند. مهايمى (موضوعي اقدام مي
بـه   »بصـائر ذوى التميـز فـى لطـائف الكتـاب العزيـز      «هــ) در   871مجدالدين فيروزآبادى (
  كنند. مقاصد سور اشاره مي
هـ.ق) بـه اهـداف سـور بـا نگـرش امـروزى        885بقاعى ( حسنبنالدينهمچنين برهان

 قاعده كلـى «نويسد: مي »السور و نظم الدرر فى تناسب اآليات«پرداخته است. او در كتاب 
كه در شناخت مناسبات آيات در تمام قرآن مفيد است آن است كه در غرضـى كـه سـوره    

تـوان گفـت    در كل مـي ). 18، ص 1، ج 1415(بقاعي، » در جهت آن سياق يافته دقت كني
نگـر بـود و در چنـد     رويكرد مفسران سنتي در تفسير آيات قرآن، رويكردي خطي و جزئـي 

  نگر تبديل شده است.  قرن اخير اين رويكرد به رويكردي يكپارچه و جامع
در اين رويكرد مفسر نگاهي هدفمند به سوره دارد و تمامي آيـات در يـك سـوره را    

  دهد. سوره سامان مي در راستاي هدف يا اهداف آن
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را شـيخ محمـد عبـده (م    » وحـدت موضـوعي  «رسد نخسـتين بـار اصـطالح    به نظر مي
مطـرح نمـوده اسـت. عبـده      المنـار در تفسـير  » الوحده الموضوعيه للسور«م) با عبارت 1905

گـردد. از  يابي به محتواي آيات از مسير كشف اهداف سور هموار ميمعتقد است راه دست
اي از آيات پراكنـده و بـي   مجموعه هر سوره تنها«طباطبايي معتقد است كه  متأخرين عالمه

حـاكم اسـت كـه پيوسـتگي آيـات را       ارتباط نيسـت، بلكـه وحـدتي فراگيـر بـر هـر سـوره       
  ).14، ص1،ج1417(طباطبايي، » رساند. مي

هاي اخير نيز مفسراني به نگارش تفسـير قـرآن بـا رهيافـت وحـدت و انسـجام        در سال
» األسـاس فـي التفسـير   «تـوان از كتـاب    اند كه در اين ميـان مـي   آن، اقدام كردهموضوعي قر

» هـاي قـرآن  اهداف و مقاصد سوره«تأليف سعيد حوي نام برد؛ همچنين دكتر شحاته كتاب 
يـر نيـز در ايـن زمينـه نگـارش      را به منظور تبيين هدف هر سوره تأليف كرده اسـت. آثـار ز  

  اند: يافته
  »القرآنفي ظالل «سيدقطب در  -
 »و الوحده الموضوعيهالتفسير الواضح «محمد محمود حجازى در  -

 »النبأ العظيم«عبداهللا دراز در  -

 »مباحث فى علوم القرآن«صبحى صالح در   -

 »نحو تفسير موضوعي لسور القرآن«احمد غزالى در   -

 »مباحث فى علوم القرآن«مناع القطان در   -

 »موجز البيان«الدين طائى در كمال  -

 »التمهيد فى علوم القرآن«محمدهادي معرفت در   -

 »پژوهشى در نظم قرآن«عبدالهادى فقهى زاده در   -

 »چهرة زيباى قرآن«عباس همامى در  -

 »چهرة پيوستة قرآن«سيد محمد على ايازى در  -

ش، 1389و... .(حسيني، » هاى قرآنساختار هندسى سوره«گر در كتاب محمد خامه  -
 )671-652، صص8د
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  داليل مخالفت با وحدت موضوعي در قرآن كريم. 2
با اين وجود در مورد نظريه وحدت موضوعي آيات در سور نظرات گوناگوني وجود 

انـد و بـه تناسـب آيـات و سـور      دارد؛ اغلب مستشرقان به اين نظريه روي خوش نشان نـداده 
گـر،  هخامـ  -144، ص 1374فقهـي زاده،   -28، ص4، ج1998اعتقاد ندارند(رك: شـحاته،  

و ...). برخي انديشمندان اسالمي نيـز   20ش، ص1334گوستاولوبون،  -33ـ34، صص1382
 فـتح انـد؛ محمـدعلي شـوكاني در    با وجود ارتباط و انسجام بين آيات به مخالفـت پرداختـه  

، شـهيد بهشـتي   بحاراالنوار؛ عالمه مجلسي در مجاز القرآنعبدالسالم در بن، عزالدينالقدير
غـانم و  بـن ، ابـوالعالء محمـد  قرآن و آخرين پيـامبر ، مكارم شيرازي در رآنبرداشت از قدر 

فريد وجدي در مقدمه تفسير مصحف المفسر از جمله كساني هستند كـه مخالفـت خـود را    
 اند:). مخالفان داليل ذيل را اقامه نموده345، ص2، ج1417اند(رك: سيوطي، ابراز داشته

  
  . اجتهادي بودن ترتيب برخي سور2-1

، 1380اجتهادي بودن ترتيب برخي سـور، پيچيـدگي و ذوقـي بـودن بحـث (همـامي،       
حسين درباره ناپيوسـتگي و  )كه بواسطه  نزول تدريجي قرآن حادث شده است؛ دكتر طه2د

مثال موضوعات سوره بقره بسيار فـراوان اسـت   « گويد گسستگي موضوعات برخي سور مي
اين سوره به يكباره نازل نشده اسـت. ابتـداي ايـن     بيگانه، اين خود دليل آن است كهو ازهم

و  سوره از مومنان و بعد از كافران و بعد از داستان آفرينش انسان و خلقت حضرت آدم (ع)
بناي كعبه صحبت شده است. موضوعات فـراوان  بعد از آن از حضرت ابراهيم(ع) و تجديد

  )6ص ي تا،پي مطرح شده است.(ر.ك: خرمشاهي، بدرو نامتالئم، پي
نويسد: اصوال آيات قـرآن براسـاس   سوره بقره مي 42تا  40شوكاني نيز در تفسير آيه 

هـاي گونـاگون ايـن    اند. نزول تدريجي آيـات در شـرايط و موقعيـت   عدم ارتباط نازل شده
  ) 85، ص1ق، ج1413شوكاني،  وضع را ايجاد نموده است.(ر.ك:

انـد بـه   كـه موجـب نـزول قـرآن شـده      رويـدادهايي « ... نويسد:وي در جايي ديگر مي
خودي خود با يكديگر اختالف دارند؛ بلكه گاهي نقـيض هـم هسـتند؛ ماننـد حـرام كـردن       
آنچه حالل بوده است و حالل كردن آنچه حرام بوده است و ... . هنگامي كه اسباب نـزول  
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يكـديگر   اي كـه اجتمـاع آنهـا بـا    اين گونه با يكديگر اختالف و ناهمانندي دارند؛ به گونـه 
بـه خـودي خـود بـا هـم اخـتالف       ميسر نيست آياتي هم كه در ارتباط با آنها نازل شده انـد  

 )106(همان، ص. »دارند

جـا نـازل   داند كه يكهمچنين عالمه طباطبايي ارتباط را صرفا در فرازها و سوري مي
بقــره . وي در ابتــداي ســوره داننــدانــد و پراكنــدگي نــزول را نشــانه عــدم ارتبــاط مــيشــده
تـوان غـرض    از آنجايى كه اين سوره به تدريج و به طور متفرق نازل شده، نمـى «نويسد:  مي

توان گفت: كه قسـمت عمـده    واحدى كه مورد نظر همه آياتش باشد در آن يافت، تنها مى
  ) 43، ص1 ، ج1417(طباطبايي، » دهد. گير خبر مى آن از يك غرض واحد و چشم

نافاتي بين نزول تدريجي و متفرق آيات با وجـود ارتبـاط   الزم به ذكر است كه هيچ م
كـه بـين   اسـت النزول وجود ندارد؛ زيـرا اقتضـاي حكمـت خداونـد ايـن     بين اجزاي مختلف

اجزاي مختلف كالمش نيز ارتباط باشد. همچنين هيچ ايرادي وجود ندارد كـه يـك كـالم    
هاي مختلف ها و مكانيكپارچه و داراي هدف يا اهداف مشخص به فراخور بحث در زمان

  بيان گردد.
  
  غيربشري بودن كالم . 2-2

دركتب بشري مولف خود را ملزم به رعايت نظمـي پيوسـته و يكنواخـت نمـوده و از     
نويسـد:  كند اما در آثار غيربشري روال متفاوت است. گرامـي مـي  اختالط مباحث پرهيز مي

و سـعادت فـرد و جامعـه بحـث     انها برخي معتقدند نظم مطالـب كتـابي كـه از هـدايت انسـ     «
كند با نظم كتب عادي بشري فرق دارد؛ در كتب بشري كه به طور معمـول، يـك رشـته     مي

شود... . اما هدايتگر با گيرد نظمي پيوسته و يكنواخت رعايت ميخاص مورد بحث قرار مي
  همه ابعاد وجودي انسان كار دارد. 

دهد و گـاه در  نرمشي عاطفي نشان ميرو گاهي در اوج مطالب عقلي به يكباره اين از
 )25-24ر.ك:گرامي، بي تا، صص( .»شوداوج مسائل احساسي بحثي عقلي مطرح مي

   
  



 در سوره بقره يارتباط يخطوط اصل   8

 

  درپي هاي پياقتضاب. 2-3
عرب  در كالم خود مطالب گوناگون و ناهمگون را در كنـار هـم قـرار داده و بـدون     

ــر      ــرض ديگ ــه غ ــالم را از غرضــي ب ــه، ك ــه  و زمين ــاد مقدم ــي ايج ــل م ــدمنتق (ر.ك:  كن
). برخي براين عقيده اند كه آيات قـرآن ارتبـاطي بـا هـم ندارنـد و      157ق، ص 1391طائي،

هركدام مربوط به موضوعي هستند. قرآن از آياتي در انذار، موعظه، قصه، احكـام، وصـف   
ي ها هر كدام موضوع متفاوتي را بيان نموده و ارتباطاست. اينبهشت و جهنم و ... نازل شده

اسـت  كه از موضوعات متنوع و متفاوت سخن به ميـان آمـده  بنابراين در جاييبا هم ندارند. 
: 345، ص 2، ج ق1417 ر.ك: ســيوطي،( تــوان بــه وحــدت موضــوعي دســت يافــت.نمــي

ش، 1390: مكـارم شـيرازي،  69ق، ص 1349: فريد وجـدي،  72، ص1ق، ج1413شوكاني،
  )308ص 

  
 در قرآن كريم. آيات دالّ بر وجود وحدت موضوعي 3

: 166، ص1380ايـازى،  (بـودن چيـنش آيـات    مـواردي چـون تـوقيفي   موافقان نيـز بـه  
ــازي،  ــت،    9، ص 1390حج ــوره (معرف ــك س ــد در ي ــاتى چن : 406، ص1378)، حصــر آي

ــايي،  ــازى،  17، ص1، ج1417طباطبـ ــت (ايـ ــاى حكمـ : 178و 177، صـــص1380)، اقتضـ
)، سـكوت  176، ص1380زى،)، اقتضـاى بالغـت (ايـا   290، ص1382غازي، مالحويش آل

  اند: ) و آيات و روايات ذيل استناد نموده12، ص1390مشركان (حجازي، 
اِين  -۱ ًا َم ِ َشا دیِث ِكتااًب ُم َ َل أَْحَسَن الْ َزَّ  ُ َّ   )23(زمر: ا

جهت همانندي آيات قرآن در تناسب و هماهنگي و داشتن به» متشابه«وصف قرآن به 
 از جهت همگوني و همگرايي است. » مثاني«هدف واحد است و وصف 

َُّمكْ تََذكَُّرونَ  -۲ اٍت لََعل ِّ َ ٍت ب ٓ ها ا َْزلْنا ف َْزلْناها َو فََرْضناها َو أَ  )1(نور: ُسوَرٌة أَ

بيانگر اين است كـه هـر دسـته از كـالم داراي نـوعي وحـدت، تـاليف و        » سوره«واژه 
سـوره و سـوره ديگـر يافـت     اي از يـك سـوره يـا ميـان يـك      همبستگي اسـت كـه در پـاره   

كند و بـراي بيـان معنـي    يابيم كه هر سوره هدفي خاص را دنبال ميميشود. از اينجا در نمي
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رسـد مگـر بـه تمـامي آن.(ر.ك:     خاص و هدفي معين سياق يافته كه سـوره بـه انجـام نمـي    
  )16، ص 1، ج1417طباطبايي،
ا جاَءُمهْ  -٣ ْكِر لَمَّ ِ ّ َن َكَفُروا اِب َّ نَّ ا ِٕ

اٌب َعززٌ ا َُّه لَِك ن
ِٕ
 ) 41اعراف:( َو ا

معنـا كـه قـرآن از جهـت اسـتحكام و انسـجام درون،       اينوصفي است به» كتاب عزيز«
 كسي را ياراي غلبه بر آن نيست.

ـــاِب الَْحكـــميِ   -٤ ُت اْلِك ٓ َ ا ْ ـــ ــونس: ِت ـــِر الَْحكـــميِ  )؛1(يـ ْك ِ ّ ِت َو ا ـــَن ااْلٓ ـــَك ِم َلَْی ـــوُه  َ نَْتلُ ِ  ذ
 ) 58يونس:(

هاي مختلف كالمش ارتباطي عميـق و  كه بين بخشاستت خداوند ايناقتضاي حكم
 دور باشد.تنگاتنگ وجود داشته باشد و از پراكندگي به

نيٌ  -٥ ِ نُوٌر َو ِكتاٌب ُم َّ  ) 15(مائده: قَْد جاَءُمكْ ِمَن ا

پنهـان  » الفـاظ و معـاني  «كتاب مبـين اصـل و حقيقـت قـرآن اسـت كـه در پـس پـرده         
 ،1437 ،باطباييطمانند لباسي است كه بر اندام او پوشـانده شـده اسـت.(    باشد. اين قرآن مي
هــاي ) بنــابراين قــرآن كالمــي يكپارچــه، هماهنــگ و متناســب در قالــب بخــش18، ص2ج

 گوناگون است.

َْرتیالً  -٦ ِِّل الُْقْرآَن   ) 4(مزمل: َو َرت

 درپـي خوانـده شـود و   كه قرآن به ترتيب نظمي كه دارد پـي اينترتيل عبارت است از
 )94، ص 6، ج برسيطالفاظ آن تغيير پيدا نكند و مقدم و موخر نگردد.(ر.ك: 

َلَْینا بَیانَهُ  -٧ نَّ  ِٕ
َعُه َو ُقْرآنَُه ... ُمثَّ ا َلَْینا َمجْ نَّ  ِٕ

  )17-19قيامت:( ا

بهتـرين وجـه اسـت    از خداوند حكيم كه تمام كارهايش بجا و بمورد و متناسـب و بـه  
ورت مطالبي آشفته و پراكنده و نامربوط جمع آوري كرده باشـد.  بعيد است كه قرآن را بص

ش، ج  1376آزار شـيرازي،  آيات هر سوره كامال متناسب و مرتبط با يكديگرند.(ر.ك: بي
 )398، ص 1

اِفُظونَ  -۸ َ ُ ل َ  َّ
ِٕ
ْكَر َو ا ِ ّ لْنَا ا َزَّ ُن  َّ َحنْ

ِٕ
 ) 9(حجر: ا
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آن به معناي پيوستگي آيـات اسـت و ايـن    عدم ايجاد تحريف و جابجايي در آيات قر
آزار شـيرازي،  اصل با پراكندگي و آشفتگي و گسستگي آيات سازگار نيسـت. (ر.ك: بـي  

  )400، ص 1ش، ج  1376
  )131ه، خطبه (نهج البالغ »ینطق بعضه ببعض«فرمايند: امام علي (ع) مي -۹

و پـاره اي از   هاي مختلف قرآن در عين فاصله به يكديگر متصل و مربوط بودهقسمت
  )76، ص3، ج1437باطبايي، طگويد.(ر.ك: اي ديگر سخن ميآن با پاره
جـوا ابول  «...امام صادق (ع) مي فرماينـد:   -١٠ ـم رضبـوا بعـض القـرآن بـبعض... اح و ذ ا

م و اىل ما خيمته و مل یعرفـوا مـوارده و  ح ال ركوا السب ىف تأویلها و مل ینظروا اىل ما یف الایة و 
 )3، ص 93ش، ج 1368؛(مجلسى، ..».مصادره

مجموعه آيات هر سوره با يكديگر ارتبـاط دارد و تفسـير هـر يـك جـداي از تمـامي       
توجهي به آغاز و پايان آن و همچنين روابط و قرائني كه تاويل و بازگشـت آيـه   سوره و بي
 ش،1376آزار شـيرازي، دهد، باعث گمراهي از مقاصـد قـرآن خواهـد شـد.(بي    را نشان مي

هـا  طبيعي است وقتي كه بحث بـه سـوره  «گر نيز در اين باره مي نويسد: ) خامه388ص ، 1ج
مي رسد، منظور از ابتدا و انتها تنها آيـات آغـازين و پايـاني سـوره نيسـت، بلكـه توجـه بـه         
مجموع سوره و كليت آن مدنظر است، به گونه اي كه استنتاج ها و برداشت هاي قرآني بـا  

اق آن سازگار باشد و مضامين سوره به طور يكپارچه مدنظر مفسر روح حاكم بر سوره و سي
 )33ش، ص 1387گر، (خامه» باشد.

 روايات مربوط به خواص و آثار سوره هاي قرآن -١١

روايات معتبري در مورد خواص و آثار قرائـت برخـي سـور وجـود دارد. طبيعتـا اگـر       
اسـت، بـي شـك بايـد بـين      كه سوره است داراي فايده و اثـر خاصـي   جهتسوره اي از آن

اجزاي آن نيز نـوعي همـاهنگي و ارتبـاط نزديـك وجـود داشـته باشـد تـا بتوانـد آن اثـر و           
 )22ش، ص 1387گر، خاصيت را بوجود بياورد.(خامه

بايست جهـت اثبـات وحـدت موضـوعي     هاي نظري ميرسد بموازات بحثبه نظر مي
بـه صـورت عملـي    يـات هـر سـوره    هاي عملي نيز برداشته شود. با بررسـي تمـام آ  سور گام

توان ادعاي وحدت موضوعي را اثبات نمود. ايـن مقـال درنظـر دارد بـا بررسـي ارتبـاط        مي
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؛ سوره بقره داراي آيات در سوره بقره گامي عملي در اثبات وحدت موضوعي سور بردارد
  چند خط ارتباطي است كه قابل شناسايي است. 

ور از طـرق عملـي اثبـات حكمـت قـرآن      كشف ارتباط آيات در اين سوره و ساير سـ 
هاي نظري به شبهات مستشرقان كه به دليل عدم فهم و كشف ارتباط، است و در كنار پاسخ

رود؛ ايـن  زننـد پاسـخي شـفاف بـه شـمار مـي      گويي به خداونـد در قـرآن مـي   اتهام پراكنده
هـا،  هفلسفه نحـوه چيـنش و تعـداد آيـات سـور      پژوهش در حوزه اثبات حقانيت قرآن، بيان

ظاهر پراكنده و حتي گرايانه در تفسير و كشف شبكه معنايي بين آيات بهتقويت نگرش كل
  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ارزيابي اسباب نزول آيات 

  
  شيوه تعيين خطوط ارتباطي در سوره بقره. 4

به بررسي و كشف ارتباط آيـات  تحليلي نسبتدر اين پژوهش با روش كيفي توصيفي
  سوره بقره اقدام مي گردد:در 
  
  گام اول: استخراج موضوعات. 4-1

چند موضوع دارد. در استخراج موضوعات به الفاظ و مفاهيم آيات نيز  معموالً هر آيه
بايست توجه گردد. تعدد و تنوع موضوعات نبايد باعـث شـود كـه از استقصـاء و شـمارش      

اول و دوم سوره مباركه بقره؛ اهللا، پوشي شود؛ براي مثال موضوعات آيات تمامي آنها چشم
  ) 2و1رحمن، رحيم، كتاب، ريب، هدايت و متقين است. (بقره: 

  
  بندي آيات به صورت موضوعيدسته: گام دوم. 4-2

ها، در كدام يك از آيات سـوره  پس از استخراج موضوعات بايد ديد هر كدام از آن
يات مرتبط با آن موضوع نوشـته و  ذكر شده است؛ بنابراين در مقابل هر موضوعي، شماره آ

 9/8/7/3/1در آيـات  » اهللا«شود؛ به عنـوان مثـال موضـوع    بندي ميبه اين ترتيب آيات دسته
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شـود و  انـد انجـام مـي   و... وجود دارد. همين كار براي ساير موضوعاتي كه اسـتخراج شـده  
  1دهد.شود كه هر موضوعي چند آيه را تحت پوشش قرار ميمشخص مي

  
  : سازماندهي موضوعات و تعيين خطوط ارتباطي گام سوم. 4-3

گردد و بـا توجـه بـه تكـرار     بندي شده در هم ادغام ميدر گام سوم، موضوعات دسته
موضوعات، شيوع آنها و بررسي رابطه آنها با يكديگر سازماندهي آنها و در نهايت خطـوط  

  شود. تر سوره مشخص مياصلي، فرعي و فرعي
نظر از شماره آيات مربوط به آنها ا فهرستي از تمام موضوعات، صرفدر اين گام ابتد

گـردد؛ پـس از تنظـيم فهرسـت، رابطـه موضـوعات بـا        كه در گام قبل انجام شد، تنظيم مـي 
شود، به ايـن ترتيـب كـه از موضـوع اول، شـروع و رابطـه آن بـا تمـام         يكديگر سنجيده مي

عـد مـرتبط باشـد، زيرمجموعـه آن و در     شود. اگر با موضوع بهاي ديگر بررسي ميموضوع
مانـده  شود. همين كار با موضوعات باقيگيرد و از فهرست حذف ميخط جداگانه قرار مي

گيـرد؛ بـه عنـوان مثـال موضـوعاتي ماننـد: حكـيم، عزيـز، رئـوف، نصـير و...           نيز انجام مـي 
  گيرند.زيرمجموعه اوصاف خداوند قرار مي

آيد: صلي سوره بقره بدين صورت به دست ميپس از طي مراحل ذكر شده، خطوط ا
معـاد وپيامـد اعمـال؛     -6احكـام   -5نبـوت   -4مخالفان حق  -3موافقان حق  -2خداوند  -1

  هركدام از اين خطوط خطوط فرعي ديگري نيز دارند.
  

  تأملي در نام سوره. گام چهارم: 4-4
 (رك: سـت عقيده رايج در نامگذاري سور بـر ايـن اسـت كـه اسـامي سـور تـوقيفي ا       

اما برخي نيز معتقدند اسامي سور بر اساس كثرت اسـتعمال تعـين   )؛ 112، ص1385معرفت، 
ــوقيفي نيســت  ــدا كــرده و ت ــايي، پي ــام ). 147، ص1388(رك: طباطب ــا ن هــاي ســوره بقــره ب

گوناگوني نظير بقره، ذروه و سنام قرآن، فسـطاط قـرآن، سـيد قـرآن و زهـراء مـورد توجـه        
  غلبه دارد. » بقره«ها، است. از ميان اين نامتهگرفقرار

                                                 
 در دفتر مجله موجود است. 2و1. ليست تفصيلي موضوعات سوره تحت عنوان پيوست شماره1
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اسـت. بـه   شده) بيان73تا  67آيه اين سوره (آيات  7اسرائيل) در(گاو بني ماجراي بقره
رسد اين نام توسط مردم مصطلح شده و از باب تسميه نيست. در روايات نيـز از ايـن   نظر مي

شده و بعدها نام اين سوره به بقـره غلبـه   ياد » سورة التي يذكر فيها البقره«سوره تحت عنوان 
  )286، ص 7 ، ج1372طبرسي، يافته و رواج پيدا كرده است. (رك: 

  
  . خطوط ارتباطي سوره بقره5
 خط ارتباطي اول: خداوند. 5-1

خـورد، خـط ارتبـاطي    ترين موضوعاتي كه در سوره بقـره بـه چشـم مـي    يكي از رايج
سوره مربوط به اين موضوع است. اين خط بـه دو  است. حدود دوسوم آيات اين » خداوند«

  گردد:هاي خداوند و حضور خداوند در زندگي تقسيم ميدسته كليِ ويژگي
  

  وندهاي خداويژگي. 5-1-1
اهللا، هاي خداوند(شامل اسماء و صفات) نظير مورد از ويژگي 30در اين سوره بيش از 

، قريـب، بـارئ، غفـور، ولـي،     علـيم ، قدير، عظيم، بصير، سميع، حميدرب، رحمان، رحيم، 
، »عليم«ذكر شده است. برخي از آنها مانند  و ... سريع الحساب، رئوف، عزيز، مالكنصير، 

كمتر » بارئ«و » عظيم«، »حميد«بيشتر مورد توجه قرار گرفته و از برخي مثل » رب«و » ولي«
ه برخـي از اسـماء و   ها اين است كسخن به ميان آمده است. نكته قابل توجه در اين ويژگي

  اسم يا صفتي خاص همراه شده است. صفات خداوند تنها با
» علـيم «در آن آمده با واژه » سميع«به عنوان مثال در اين سوره تمامي آياتي كه صفت 

ـمیُع ) مانند آيـه (...  256و 127،137،181،224،227،244 همراه است. (رك: بقره: َك أَنْـَت السَّ ّـَ ن ِٕ
ا

، 233، 96،110رك: بقـره: با وصف عمـل آمـده (  » بصير«). همچنين صفت 127 (بقره: )الَْعلميُ 
ــده اســت.    265، 237 ــراه ش ــا صــفت حكمــت هم ــا ب ــز تمام ــره:( ) و وصــف عزي  رك: بق

  .)260و129،209،220،228،240
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  . حضور خداوند در زندگي5-1-2
را پوشـش  » حضـور خداونـد در زنـدگي   «بيش از يك سوم آيات اين سوره موضـوع  

ر اين آيات اين امكان وجود داشت كه خداوند بدون اشاره مستقيم به نام خود داده است؛ د
د به بيان مطلب بپردازد؛ اما براي اينكه حضور گسترده خود را در زنـدگي انسـان نشـان دهـ    

  اين سبك بياني را انتخاب نمود.
هاي متقين در بحث انفـاق آنهـا، ضـمير    ، هنگام معرفي ويژگي3به عنوان مثال در آيه 

َـاُمهْ یُنِفُقـونَ َو ِممّـ«... دهي به مؤمنان را نشان دهدبرد تا حضور خود در رزقرا به كار مي» نا« » ا َرَزْق
همچنين مهرزدن بر قلب و گوش كفار نيز به خداوند نسـبت داده شـده اسـت هـر      ).3(بقره:

را نشـان  اي از حضور خداوند در زندگي كفـار  چند كه اين، نتيجه عمل كفار است تا جلوه
ُ «دهد.  َّ   .)7(بقره:...» َخَمتَ ا

هـاي قـرآن وجـود    ترين خطوطي است كـه در سـوره  ترين و شايعخط خداوند از عام
گردد دارد. متناسب با هدف يا اهداف هر سوره، اسماء و صفات خاصي از خداوند ذكر مي

ري دارنـد  هاي ديگهايي كه هدفكه اين اسماء و صفات بلحاظ كيفيت و كميت در سوره
  .متفاوت است

به عنوان مثال يكي از اهداف اين سوره معاد و پيامد اعمال اسـت و در ايـن سـوره بـه     
وفور اوصاف و صفاتي از خداوند نظير سريع الحساب، شديد العقاب و ... مالحظه مي شود 
كه با اين هدف ارتباط تنگاتنگ دارد. همچنين خداوند از طريق قرينه هـايي حضـور خـود    

زندگي انسان ها را به نمايش مي گذارد تا اين مهم را تبيين كند كه هدف اصلي خلقـت  در 
 و مبدا و مقصد همه امور خداست.

  
  خط ارتباطي دوم: موافقان حق. 5-2

است كه مـوارد ذيـل را    خط ارتباطي موافقان حق بقره، سوره اصلي خطوط از يكي
 گيرد:ميبردر
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  هاي موافقان حقويژگي. 5-2-1
گانه دين اسـت، كـه شـامل     هاي موافقان حق، ايمان داشتن به همه اصول سهويژگي از
شـود. از ديگـر   ) مي177و  4آخرت (بقره: به نبوت و ايمان به )، ايمان3خدا (بقره: به ايمان

 بـه  )، پايبنـدي 177و 3انفاق (بقـره:  )،238و177، 3(بقره: نماز ههاي اهل ايمان، اقامويژگي

)، 189و 5ي (بقـره: رسـتگار ، )177صـداقت (بقـره:   ،هـا سختيبرابر  در صبرها، و پيمان عهد
 روهميان )، امت46خداوند (بقره: مالقات به )، يقين153و 45نماز (بقره: و صبر از استعانت

) 157بـودن (بقـره:    خداونـد  رحمـت  و صـلوات  مشمولو  )143سايرين (بقره:  بر شاهد و
  است.

  
  خداوند به موافقان حقهاي دستورات و توصيه. 5-2-2

ي خداوند به موافقان حـق در ايـن سـوره در قالـب احكـام      هااي از توصيهبخش عمده
آمده است كه در خط احكام به تفصيل به آن پرداختـه خواهـد شـد و در اينجـا سفارشـات      

، )150داشتن تنها بـراي خداونـد (بقـره:    خشيت شود؛ اين سفارشات شاملِديگر بررسي مي
 ؛154شدگان در راه خدا (رك: بقره:نپنداشتن كشته )، مرده152، (بقره:خداوند كرو ش ذكر

سـلم و   در شـدن  داخـل ، )172طيبـات خـوردن (بقـره:    از)، 522، ص1 ، ج1417طباطبايي، 
 تقـوا (بقـره:   به ، سفارش)231ا (بقره:هنعمت يادآوري )،208شيطان (بقره: از نكردن تبعيت

  ) است.238(بقره: نماز بر ، محافظت)281، 278، 233، 231
) كه در ايـن  214سازد (بقره:همچنين خداوند اولياي خود را از طريق آزمون معين مي

 هـاي آزمـايش  بـا  مؤمنـان  مصاديق آزمايش، برخـورد ها به صورت بيان سوره اين آزمايش
 )156و155پيامد عمل مؤمنان عرضه شده است. (رك: بقره:  ي واله

  
  عمل موافقان حق هايپيامد .5-2-3

 است:كردهدر اين سوره خداوند به موازات عمل مؤمنين پيامد عمل آنها را ياد
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  پيامد مثبت مشترك عمل. 5-2-3-1
 آيات پيامد مشترك عمل موافقان حق

 تبعيت از هدايت خداوند
  ايمان و عمل صالح
  تسليم و احسان

 انفاق

 عدم خوف و حزن

38  
  277و  62

  274و  112
274 

 155و153 معيت خداوند استعانت از صبر و صاله

 265و212 حساب و ثواب مضاعفرزق بي تقوا

ايمان، تقوا، عمل صالح، 
 استغفار و ...

مندي از الطاف خدا شامل بهره
معيت خداوند، غفران، رحمت و 

 نصرت

 194و 199، 286، 284

  
  پيامد مثبت دنيوي عمل  .5-2-3-2

)، اعطـاي  213و 157، 5، 2موافقان حق شـامل هـدايت (بقـره:   پيامد مثبت دنيوي عمل 
  ) است.214و  11) و نصرت خداوند (بقره:124مقامات خاص(بقره:

 
  پيامد مثبت اخروي عمل . 5-2-3-3

: 453، ص1 ، ج1417)، از صـالحين بـودن (طباطبـايي،    82و 25خلود در بهشت (بقـره: 
جملـه ايـن پيامدهاسـت و رزق بـدون     بقـره) از   130؛ ذيل آيـه  64، ص2 ، ج1372طبرسي، 

  ).212حساب در روز قيامت نيز پيامد تقواي الهي است (بقره:
 

  پيامد منفي مشترك عمل . 5-2-3-4
نزديـك شـدن بـه درخـت،      35يكي از اين پيامدها، ظلم و ظالم شـدن اسـت. در آيـه    

 229(بقـره: )، همچنين تعدي از حدود الهي 145هاي اهل كتاب (بقره:پيروي از هوا و هوس
كند كه عهـد خداونـد   بيان مي 124) مصاديق ظلم به نفس شمرده شده است. در آيه 231و 

اشاره شده است كه خداوند ظالمان را يـاري نخواهـد    270رسد و نيز در آيه به ظالمين نمي
 نمود.
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خروج از دايره محبت خدا از ديگر پيامدهاي منفي مشترك عمـل اسـت. خداونـد در    
هـا دسـتور   بـا مشـركان مكـه بـه آن    سوره ضمن دستور به مؤمنين جهت جهـاد  اين  190آيه 
دهد در جهاد و مقاتله با دشمن تعـدي و تجـاوز نكننـد؛ چـرا كـه خداونـد متجـاوزان را         مي

  دوست ندارد.
شـود. در آيـه   حبط عمل، نيز پيامد ديگري است كه در آخرت گريبانگير مؤمنان مـي 

دانـد؛  كفر را مايـه حـبط عمـل در دنيـا و آخـرت مـي      خداوند مرگ در حال ارتداد و  217
گذاري، اذيت و آزار فرد نيازمند و انفاق با ريا و بدون ايمـان بـه   ، منت264همچنين در آيه 

اي ديگـر  داند و در آيـه مندي از پاداش الهي ميخدا و قيامت را موجب ابطال صدقه و بهره
كند كه آتش بـدان بيفتـد و آن   ي تشبيه ميابطال انفاق اين فرد را به باغ سرسبز و حاصلخيز

از عـدم نصـرت    270). در آيـه  266اي براي صـاحبش بـاقي نمانـد (بقـره:    را بسوزاند و بهره
 خداوند به عنوان يكي از پيامدهاي منفي ظلم نام برده شده است.

و عقـاب شـديد    165و عذاب شديد در آيـه   178و  104، 10عذاب اليم نيز در آيات 
گـردد؛ توضـيح اينكـه    نيز از مصاديق پيامد منفي مشـترك عمـل محسـوب مـي     211در آيه 

؛ بـه عنـوان مثـال ابـتال بـه      توانـد اتفـاق بيفتـد   عذاب و عقاب الـيم و شـديد در دنيـا نيـز مـي     
هاي صعب العالج و دردناك از مصاديق عذاب اليم و وقوع حوادث هولناكي نظيـر   بيماري

تواند از مصاديق عذاب و عقاب شديد بمب و ... ميتصادف، زلزله، سقوط هواپيما، انفجار 
  در دنيا باشد.

  
 پيامد منفي دنيوي عمل . 5-2-3-5

پيامد گناه سرپيچي از اوامر الهي تنزل جايگاه انسان در دنيا است. به عنوان مثال هبوط 
  )38و  36) از فرمان خدا است. (بقره: پيامد منفي دنيوي سرپيچي حضرت آدم (ع
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  پيامد منفي اخروي عمل . 5-2-3-6
اين سوره، پـس از امـر بـه     24تا  21است. در آيات » آتش دوزخ«يكي از اين پيامدها 

شـوند و در  عبادت و نهي از قرار دادن شريك براي خداوند، مؤمنان به تحـدي دعـوت مـي   
اسـت   صورت عدم توان انجام اين كار آنها را از آتشي كه ماده اشـتعال آن انسـان و سـنگ   

ــي  ــذر م ــته       برح ــار دانس ــاخواري را ن ــركين و رب ــا مش ــداد، ازدواج ب ــد ارت ــز پيام دارد؛ ني
اشاره نمود؛ » خلود در عذاب اليم«) از ديگر پيامدها مي توان به 275و 217،221است.(بقره:

را  كنند آنهايى كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كرده كتمان مى 174خداوند در آيه 
  دهد. ناك هشدار ميبه عذاب درد

  
  خط ارتباطي سوم: مخالفان حق. 5-3

ترين خطوط ارتباطي در اين سوره، خـط مخالفـان حـق اسـت؛ در ايـن      يكي از اصلي
تـر  برد و در ادامـه در خطـوط فرعـي   خط خداوند از دو گروه يعني كافران و منافقان نام مي

 كند:ها و پيامد اعمال آنها را بيان ميها، نمونهويژگي

  
  كافران. 5-3-1
  ها و رفتارهاي كافران. ويژگي5-3-1-1

نپذيرفتن از انـذار و دعـوت بـه حـق     هايي چون تأثيردر اين سوره براي كافران ويژگي
)، نقـض عهـد   88هايشان (بقره:)، پوشش بر دل88و  34،87)،  ابا و استكبار (بقره:171(بقره:

)، ايمـان بـه بعـض كتـاب و     61واحد (بقـره: )، عدم صبر بر طعام 27و  26بعد از ميثاق (بقره:
)، كفر ورزيدن بـه كتـاب   174و102، 86،90)، معامله بد (بقره:85كفر به بعض كتاب (بقره:

)، مانع خيـر بـودن   102) (بقره:)، نسبت سحر دادن و تكفير حضرت سليمان(ع89خدا (بقره:
)، 102(بقـره:  بـين زن و شـوهرها   )، اقدام به فراگيري سحر و جادو و ايجاد تفرقـه 105(بقره:

دادن براي خـدا و دعـوت بـه آتـش     )، شريك قرار174كتمان حق و معامله با بهاي اندك (
ء ) را جــز254هـا (بقـره:  )، يكسـاني كفـر وظلــم بـراي آن   307، ص: 2 ، ج1417(طباطبـايي،  

  هاي كافران برشمرده است.ويژگي
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، طاغوت است. اتخاذ عجل بعـد از  كند كه اولياء كافرانبيان مي 257همچنين در آيه 
جـويي و تمسـخر   )، لجاجت، بهانـه 93)، شنيدن و روي گرداندن (بقره:92نزول بينات (بقره:

)، ايمان صرف به آنچه بر 170)، تبعيت از پدرانشان (بقره:100)، عهد شكني (بقره:26(بقره:
 رهاي كافران است. ) از جمله رفتا212) و تمسخر مؤمنان (بقره:91خودشان نازل شده (بقره:

  
  پيامد اعمال كافران .5-3-1-2

)، جهنم و عذاب، ضاللت و خسـران  7مهر بر قلب و پرده بر گوش و چشم زدن (بقره:
) و 161و 88،89)، گرفتـار لعـن (بقـره:    61)، ذلت و مسـكنت (بقـر:  264و26،27،121(بقره: 

) و شـقاق بعيـد   276(بقـره: ) خداونـد شـدن، دوري از محبـت خـدا     193و 98عداوت (بقره:
  ) از پيامدهاي عمل كافران است.176(بقره:

  
  منافقان .5-3-2

 ،76 ،75 ،8 ،20دومين خط فرعي مخالفـان حـق خـط ارتبـاطي منافقـان اسـت. (بقـره:       
) در نگــاه ابتــدايي بــه بيســت آيــه اول ايــن ســوره ايــن نگــاه تقويــت 204، 206 ،159 ،146
اند؛ اما بـا تـدبر   متقي، كافر و منافق تقسيم گرديده ها به سه دستهگردد كه در اينجا انسان مي

گـردد كـه در ايـن سـوره منافقـان نيـز در زمـره كـافران         در اين آيات اين نكته مبـرهن مـي  
)؛ اما با توجه به ميزان اهميت منافقان، در خط ارتباطي به 19 گردند(رك: بقره:محسوب مي

ها ترِ ويژگيافقان نيز به دو خط فرعيطور مستقل مورد توجه قرار داده شد. خط ارتباطي من
  شود.و پيامد اعمال منافقان تقسيم مي

  
  هاي منافقانويژگي. 5-3-2-1

كند كه به طور زباني ادعاي هاي منافقان اشاره ميبه ويژگي 9و  8در اينجا نيز در آيه 
قصـد  شان متفـاوت اسـت؛ در حقيقـت ايمـان ندارنـد و      ايمان دارند؛ ولي گفتارشان با عمل

كنـد كـه هنگـام خلـوت بـا اصـحاب و       اي ديگـر اشـاره مـي   فريب دارند. همچنـين در آيـه  
)، 9)، خدعـه (بقـره:  204و 14،76فكران خود اقرار بـه همراهـي بـا آنـان را دارنـد (بقـره:       هم
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گمراهـي بـه قيمـت هـدايت و تجـارت      )، خريـد  13و 9،10،12بيماري، فساد و ناداني (بقره:
  ). 16منافقان است (بقره: هايسود از ديگر ويژگي بي

)، 17-20كور و كر و الل بودن و بـي بهرگـي از تـوان حركـت بـه سـمت جلـو(بقره:       
)، 206)، غـرور (بقـره:  205)، فساد در صورت ايجاد زمينـه (بقـره:  75تحريف كالم اهللا (بقره:
 هاي منافقان است. ) از ديگر ويژگي14استهزاء و تمسخر (بقره:

  
  افقان. پيامد اعمال من5-3-2-2

)، عـذاب اخـروي   10)، ازديـاد مـرض (بقـره:   9قرآن پيامدهاي نيرنگ به خـود (بقـره:  
)، عـدم هـدايت   15)، مورد استهزاء خداوند قرارگـرفتن و سـرگرداني (بقـره:   206و10(بقره:

) را براي اعمال منافقان برشمرده 159) و مورد لعن خداوند قرار گرفتن (بقره: 20-17(بقره: 
 است.

  
  موافقان حق و مخالفان حقل دو خط تحلي

سوره بقره اولين سوره مدني است كه در دو سال اول هجرت در مدينه بر پيـامبر(ص)  
نازل شده است. پيامبر (ص) در اولين سال تشكيل حكومت اسالمي در مدينه با تبارهايي از 

ه به ايـن  آيه ابتدايي اين سور 20مردم(ناس) شامل مومنان، كافران و منافقان مواجه بوده اند.
اي سـوره ايـن دسـته بنـدي مراعـات      دسته بندي اشـاره دارد و در مـابقي آيـات نيـز تـا انتهـ      

  گردد.  مي
ي نوپـاي اسـالمي در ايـن سـوره از وضـعيت      خداوند با توجه به فضاي مدينه و جامعه

مردم در مقابل بسته هدايتي خود تحت عنوان كتاب و محتواي آن  صحبت نموده، عملكرد 
ي هر كدام را بيان و به پيامداعمالشان اشاره مي كند. اين تقسيم بندي تا واپسين هاو ويژگي

يابد. نكته قابل توجه اين است كـه خداونـد بـراي ريخـتن قالـب و      آيات سوره نيز ادامه مي
  مي دهد. هدف اين سوره اهميت اصلي را به بحث ايمان و موافقان حق

(از اصـناف موافقـان    مايـه هـدايت متقـين   شود كه شروع مي» كتابي «سوره با موضوع 
ِه ُهدًى ِللُْمتَّقَني حق) است؛  اُب ال َریَْب ف َ اْلِك ِ ُون .ذ َن یُْؤِم َّ ) و انتهـاي سـوره نيـز در    2-1... (بقـره:   ا



 21   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

برد كـه روي سـخن بـا موافقـان حـق      كالم را در حالي به پايان مي 286تا  277فاصله آيات 
ــنَ اســت.  َّ ــا ا َ ُّ ــوا  أَ ُ ــره، آَم ــدي و   281و  278...(ر.ك: بق ــه كلي ــز ب ــاني ني ــه پاي ) و در دو آي
ِّـهكند. ترين هدف سوره اشاره مي اصلي لَْیِه ِمْن َرب ِٕ

ِْزَل ا ُسوُل ِبام أُ ترتيب ابتـداي  ).بدين285...(  آَمَن الرَّ
ِه ُهدًى ِللُْمتَّقَني*«سوره با عبارت  اُب ال َریَْب ف َ اْلِك ِ نَ  ذ َّ ُـون ا و انتهاي سوره با عبـارت  )» 3-2...( یُْؤِم

ِّه« لَْیِه ِمْن َرب ِٕ
ِْزَل ا ُسوُل ِبام أُ   يابد.نيز با هم ارتباط مي)» 285...(  آَمَن الرَّ

  
  خط ارتباطي چهارم: نبوت .5-4

يكي از خطوط ارتباطي در سوره بقره، خط ارتباطي نبوت است كه در دو دسته آيات 
  گيرد:مشترك خدا و برنامه خدا براي هر پيامبر به طور خاص جاي ميمربوط به برنامه 

  
  برنامه مشترك خدا .5-4-1

كنـد  واحدي از جانب خداوند وجود دارد كـه اشـاره مـي    در آيات سوره بقره، برنامه
ها را تأييد كرده و بـه دنبـال   خداوند به پيامبرانِ صاحب دين، كتاب و بينات عطا نموده، آن

ترين موضوع مورد اشاره در خط ارتباطي نبوت در سوره براني فرستاده است. مهمها پيامآن
بقره اشاره به يكتايي خداوند، يكساني دين و محتواي دعوت تمـامي انبيـاء مـذكور در ايـن     
سوره است. خداي واحد و دين اسالم مـورد تأكيـد تمـامي بـوده اسـت. همچنـين از ديگـر        

يد به توحيد در اين سوره مدنظر قرار گرفته، موضوع معـاد و  هاي انبياء كه پس از تأكبرنامه
شود كه براي تحقق اصل امكان وقوع آخرت است.  با دقت در آيات اين سوره دريافته مي

اسـرائيل اعطـا شـده اسـت     ) و بنيبرنامه مشترك خداوند، كتاب، فرقان و بينات به موسي(ع
  ).211و  92، 78،54، 53(رك: آيات 

تـوان  ) به كار برده است مـي هاي مشتركي كه خداوند براي حضرت عيسي(عبرنامه از
بيـان   253و 87به اعطاي بينات و تأييد ايشان به واسطه روح القدس اشاره نمود كه در آيات 

  شده است. 
توان به تصديق ) ميهاي مشترك محوله از جانب خداوند به پيامبر اسالم (صاز برنامه

 اشاره نمود. 99و نزول آيات روشنگر توسط خداوند با توجه به آيه  97اديان قبلي طبق آيه 
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 ،133 ،132 ،131 ،128 (بقـره:  دانـد. قرآن اسالم را دين و برنامه واحد همـه انبيـاء مـي   
ــراى    140و 139 ،136 ــده دارد ب ــارت اســت از عبوديــت و تســليم هــر آنچــه بن ) اســالم عب

توان گفـت هرچنـد برنامـه دعـوت انبيـاء سـيرتكاملي       )؛ بنابراين مي128ه:پروردگارش (بقر
  ها نام اسالم را گذاشت.توان بر روي همه آنداشته است؛ اما با بررسي تمام اديان الهي، مي

) تسليم خـداي خـويش گرديـد و بـر     ، حضرت ابراهيم(ع131همچنين با توجه به آيه 
) و يعقـوب همـان مقـام اسـالم و     فرزندان حضرت ابـراهيم(ع ، خداوند براي 132اساس آيه 

) نيـز در هنگـام مـرگ    حضـرت يعقـوب(ع  136و133بـه آيـات    تسليم را برگزيد. بـا توجـه  
فرزندان خود را به پرستش خداي واحد و اسالم وصيت نمود؛ بنابراين قدر مشـترك آيـات   

(بقـره:   ) و همه مردم يك امتنـد 462مان، ص اين است كه ملت و دين، دين اسالم است (ه
213 .(  

  
  برنامه خدا به صورت خاص در مورد هر پيامبر .5-4-2

محتواي آيات اين سوره، به دسـت  : با نگاهي عميق به حضرت محمد (ص) الف)
آيد كه اكثريت اين آيات، به طور مستقيم يا با واسطه در ارتباط با حضـرت پيـامبر(ص)    مي

دعوت پيامبر(ص)، به سه دسـته مـؤمن، منـافق و كـافر تقسـيم شـده و        است. مردم در مقابل
  ها و سفارشاتي به هر كدام است. ادامه آيات اين سوره بيان احواالت اين

همچنين به طور ويژه به نزول قرآن و آيات بينات بر حضرت محمد(ص) اشـاره شـده   
) 106و  99، 23، 4بقره:اي از قرآن دعوت نموده است. (رك: و مرددين را به آوردن سوره

در فراز پاياني اين سوره نيز بـه زبـان حـال پيـامبر(ص) و مؤمنـان پرداختـه و موجـب قـوت         
  ).286و  285شود. (بقره:قلبشان مي

در مقابل اقدامات و دعوت حضرت محمد(ص) مخالفان با اقداماتي نظيـر عـداوت بـا    
هـاي بـي   خـدا، درخواسـت  عمل بـه كتـاب   خدا، مالئكه، رسل و جبرئيل، عهدشكني، عدم 

مورد و نابجا (مانند آوردن نامه از طـرف خـدا)، راضـي نشـدن از پيـامبر (ص)، محاجـه در       
، 98و  97مــورد خداونــد، نســبت يهــودي و نصــراني دادن بــه پيــامبران حنيــف (رك: بقــره:
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و 143، 142گيــري در تغييــر قبلــه (بقــره: )، ايــراد و بهانــه140و  139، 120، 108، 100،101
  ) به مقابله با او پرداختند. 140) و كتمان حق (بقره:145

ترين مباحث و خطـوط ايـن سـوره، خـط     : يكي از محوري)حضرت موسي(ع )ب
اسرائيل است كه در برخي فرازهاي سوره پيروان حضرت موسي(عليه السالم) موسوم به بني

به ذكـر نعمـت هـايي نظيـر      اين سوره خداوند 52و  51شود. در آيه به خط اصلي تبديل مي
اسـرائيل مبنـي بـر اتخـاذ عجـل و      )، اقـدام ظالمانـه بنـي   روزه با حضرت موسي(ع 40ميقات 

  كند. بخشش خود اشاره مي
چشـمه،   12) نظير جوشـش  هاي خاص خدا به پيروان موسي(عدر اين سوره، به نعمت

-داستان ذبح گاو جهت روشنگري و بهانه اسرائيل بر آن،نزول من و سلوي و عدم صبر بني

هاي الهـي را  ) و... ياد شده است و در مقابل آنها نعمت71-67اسرائيل (بقره:هاي بنيجويي
تـرين موهبـات   تبديل نموده و مستوجب عقـاب شـديد خداونـد گرديدنـد. يكـي از خـاص      

، 61، 60) اسـت. (بقـره:  ) و پيروانش، مكالمه خدا بـا موسـي(ع  خداوند به حضرت موسي(ع
  )253و  211

) اشـاره  : در اين سوره در دو فراز، به حضـرت ابـراهيم(ع  )ع(حضرت ابراهيم  ج)
) در فراز اول بـه دو اصـل كلـي اشـاره شـده      260-258و  135-124شده است. (رك: بقره:

ن و آن هـم ديـن اسـالم و    است. اصل اول تأكيد بر يكساني دين و خداونـد در تمـامي اديـا   
) آياتي نيز به مقام اصـطفاء و برگزيـدگى و مقـام امامـت     133خداي واحد است (رك: آيه

  ) 130و124) اشاره دارد. (رك: بقره:حضرت ابراهيم(ع
اصل ديگري كه در اين فراز بدان اشاره شده است، اهميت و جايگـاه كعبـه و تـالش    

ي ساخت كعبه و درخواسـت نشـان دادن مناسـك حـج و توجـه بـه       ) براحضرت ابراهيم(ع
فريضه حج است. در اين فـراز، خداونـد بـا آوردن مجموعـه آيـات، ديـن پيـامبراني چـون         

كند. در فـراز  ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و حتي فرزندانشان را دين اسالم معرفي مي
  ).260-258زد.(رك: آيات پردادوم اين سوره به بيان دو اصل توحيد و معاد مي

يكي از پيامبراني كه در اين سوره نامشـان ذكـر شـده اسـت،      ):حضرت آدم(ع د)
ها و جعل خليفه در زمين ) است. خداوند در آياتي به خلقت زمين و آسمانحضرت آدم(ع
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هشـت، وسوسـه   ) در ب). همچنـين بـه سـكونت حضـرت آدم(ع    34-31كند (بقـره: اشاره مي
-)، هبوط از بهشت اشاره مـي شيطان، خروج از بهشت، تلقي كلمات توسط حضرت آدم(ع

  ).38-35شود (رك:آيات 
: در آياتي به قدر مشترك خط نبوت يعني خداي واحـد و  )حضرت يعقوب(ع ح)

  )133و132) اشاره مي شود. (بقره:دين اسالم با محوريت حضرت يعقوب(ع
: در سوره بقره در چند موضع و از طريق چند پيـامبر مسـأله   )حضرت حزقيل(ع و)

اين سـوره از جملـه شـواهدي بـر اصـل       243شود. داستان حزقيل نبي در آيه معاد تأكيد مي
  معاد است.

ه شـده  ) اشـار : براي تثبيت امر معاد، به داستان حضرت عزير(ع)حضرت عزير(ع ز)
 ).259است.(بقره: 

: در اين سوره، داسـتان پيـامبران بعـد از حضـرت     )پيامبران پس از موسي(ع) ـه
). تأكيـد اصـلي   252-246) مانند طالوت، داوود و... بيان شده است. (رك: آيـات موسي(ع

 تراشـي برخـي جهـت عـدم    اين آيات به اصل معاد و ضرورت دفـاع از وطـن و ديـن، بهانـه    
، 247پـذيري (بقـره:   هاي انتخـاب فرمانـده، اطاعـت    مالك )،246حضور در كارزار (بقره: 

  ) و... است.251)، نصرت الهي (بقره:249و  248
  

  خط ارتباطي پنجم: احكام. 5-5
يكي از موضوعات برجسته سوره بقره، موضوع احكام است. احكام را به دو نوع كلي 

توان تقسيم نمود. در اينجا صرفا به احكام شـرعي اشـاره   احكام اخالقي و احكام شرعي مي
  شود كه در جدول زير بيان شده است:مي

  : احكام شرعي در سوره بقره1جدول شماره 
 احكام آيات موضوع

نماز و
 زكات

 امر به برپايي نماز و پرداخت زكات 110و 43

روزه افراد وجوب و كفاره روزه، زمان روزه داري، و183،184،185 روزه
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 مريض 187

  حج
196،197،
198 ،199 ،
200 ،203 

 احرام از بعد مانع با مواجهه در فرد تكليف

ممنوعيت  حج، هايماه مريض، محرم بستن،كفاره
 و... جدال جنسي، آميزش

 جهاد

216، 190، 
217 ،

244،191،192 ،
 194و 193

 دشمنان با مبارزه مسلمانان، بر جنگ وجوب

 حرام، تجاوز هايماه در جنگ حربي، حرمت

 ميدان در عدالت به حربي، توصيه دشمن به نكردن

 در جنگ دشمنان، حرمت جنگ، اخراج

 هاي حرامو شرايط جنگ در ماه مسجدالحرام

 انفاق
195،215 ،

267،254 ،264 

انفاق در راه خدا، انفاق از كسب حالل، مصارف 
 انفاق، ذخيره قيامت، منت نگذاشتن بر انفاق

 به وصيت امر 180 وصيت

 رعايت آن 220 مال يتيم

 زمان و حرمت آن 222 مباشرت

 رعايت تساوي در قصاص 109و178 قصاص

 تغيير جهت قبله150-149و144 قبله

مأكوالت
حالل و 
 حرام

168،173،219 

حليت اكل حالل طيب، حرمت مردار، خون، 
-گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده مي

 هاكنندهشود و شراب و مست

 ازدواج نكردن با زنان مشرك، ازدواج با مؤمنات 221 ازدواج

 طالق
و 228-232
236 - 237 

 خلع، طالق رجعي، طالق شرايط طالق، عده ميزان

 و... طالق دو از بعد ازدواج شرايط

 224 سوگند
سوگند لغو، سوگند از روي اراده و تصميم و احكام 

 آن
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كامل شيردادن، حق حضانت، حق خوراك  سال دو233و 165،221 رضاع
 و پوشاك، گرفتن  دايه و ...

 حليت و حرمت بيع و ربا، مهلت بدهكار و ... . 275،279،280 بيع و ربا

 ستد و داد

 مالي

275،282،283 
188 

مكتوب كردن، تنظيم قرارداد، گرفتن شاهد، حرمت 
 درآمدهاي حرام مانند رشوه و ...

  
اسالم نوپاست و حكومت اسالمي تاسيس نشده است. بنابراين طول در مكه هنوز نهال 

سوره ها كوتاه است و سوره ها مبتني بر اصول كلي، اصـلي و اساسـي اسـالم اسـت، امـا بـا       
هجرت و تاسيس حكومت اسالمي در مدينه نياز بود يك سري احكام مبتالبه جديـد وضـع   

ا از طريق ايـن سـوره بـه اطـالع مـردم      گرديده و به اطالع مردم برسد. خداوند اين احكام ر
رساند. برخي از احكام مثل تغيير قبله، احكام جهاد و حج دقيقا مصادف با حوادث دو سـال  
اول مدينه است. همچنين در اين سوره و ديگر سور بمرور مسائل و احكام مورد نياز جامعـه  

  اسالمي از طريق وحي در اختيار مردم قرار مي گرفت.
  

  ارتباطي ششم: معادخط . 5-6
يكي از خطوطي كه در سرتاسر اين سوره برجسـته شـده اسـت، معـاد و پيامـد اعمـال       

  اند:است كه انبياء بعد از توحيد، آن را مطرح نموده
  

  اثبات امكان وقوع معاد و قطعيت آن. 5-6-1
گشـت انسـان بـه سـراي ابـدي اشـاره       در اين سوره گاهي به اصل وجـود مـرگ و باز  

، قطعـي و حتمـي بـودن آن را    »يـوم االخـر  «)، گـاهي بـا تعـابيري چـون     156قره:گردد (ب مي
ــي ــزد م ــره:گوش ــد (بق ــه 177كن ــر(ع  260و  259). در آي ــتان عزي ــان داس ــا بي ــتان ب ) و داس

 )، حتمي بودن معاد و تخلف ناپذيري امكان آن بيان مي شود.ابراهيم(ع
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  پيامد اعمال. 5-6-2
  مدهاي دنيوي اعمال پيا. 5-6-2-1

)، 83، ص1 ، ج1417، رك: طباطبـايي،  7ختم بر قلب و غشاوه بر سمع و ابصار (بقـره: 
)، ذلت و خواري(خزي) به واسطه عهدشكني و برخي از 10ازدياد مرض قلب منافقان (بقره:

) )، برگزيـده شـدن و اعطـاء مقـام امامـت بـه حضـرت ابـراهيم (ع        85گناهان و كفـر (بقـره:  
، ص 2 ، ج1417؛ طباطبايي، 212حساب (بقره: )، رزق بي176)، شقاق بعيد (بقره:130(بقره:

) و هـدايت و ضـاللت (رك:   257)، خروج از ظلمات بـه سـمت نـور و بـالعكس(بقره:    167
  ) از جمله پيامدهاي دنيوي اعمال افراد است.213و  26، 5-3بقره: 

  
  پيامدهاي اخروي اعمال  .5-6-2-2

كه عمل صـالح  از بهشت به عنوان پيامد اعمال مؤمناني 82و 25در آيه بهشت: الف) 
اند نام برده شده است. همچنين لقـاي الهـي، حشـر و بازگشـت بـه سـوي خـدا از        انجام داده

  ) 203 -46ديگر پيامد اخروي اعمال مؤمنان است. (رك: آيات 
  

عـذاب  )، غضب علـي غضـب و   86عدم تخفيف عذاب (بقره:و عذاب:  جهنمب) 
)، 126)، عذاب النـار و بـئس المصـير (بقـره:    96)، عدم دوري از عذاب (بقره:90مهين (بقره:

)، 211و  196)، شـديد العقـاب (بقـره:   275و 81،162،167،217،257، 39خلود در نار (بقره:
  از اين مواردند. )165و  85) و اشد العذاب (بقره:206)، جهنم (بقره:102گي (بقره:بي بهره
  

  پيامدهاي مشترك اعمال .5-6-2-3
در آيات مختلفي از اين سوره به مصاديق مختلفي از پيامد مشترك اعمال اشاره شـده  

)، نـزول  274و 62،112،277است؛ از جمله اجر نزد پروردگار و عدم خوف و حزن (بقـره:  
)، 285)، مغفـرت خـدا (بقـره:   103)، جزاي بهتر نـزد خداونـد (بقـره:   90فضل خداوند (بقره:

) و حـبط  121و27)، خسران (بقره:284)، غفران (بقره:105رحمت به اهلش (بقره:اختصاص 
 )217(بقره: عمل.
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تبشير و انذار از عوامل اصلي دعـوت و تبليـغ محسـوب مـي گـردد. خداونـد پـس از        
هارا به معاد و پيامد اعمال هشدار داده است كه در صـورت انتخـاب   دعوت به توحيد انسان

يراينصورت شقاوتمند خواهند شد. در عمده آيـات ايـن سـوره    راه درست سعادتمند و درغ
نيز با توجه به هجرت پيامبر (ص) و ورود مسلمانان به مدينه خداوند موافقان و مخالفان حق 
را به بازخورد و پيامد هر عمل آگاه مي نمايد تا در هـر مرحلـه سرنوشـت خـود را انتخـاب      

  نمايند.
  
  گيري نتيجه

آمد كه نظريه وحدت موضـوعي داراي موافقـان و مخالفـان    در اين پژوهش به دست 
عاي خـود را اثبـات نماينـد. بـا     كننـد تـا مـد   زيادي است و هر كـدام داليلـي را مطـرح مـي    

پوشي از هياهوهاي نظري، تالش گرديد از طريق بررسي ارتباط آيات در سـوره بقـره    چشم
هـاي  هر سوره هدف يـا هـدف  گامي عملي در اثبات اين نظريه برداشته شود؛ اثبات شد كه 

كند و آيات بظاهر پراكنده هر سوره در راستاي ايـن هـدف يـا اهـداف     خاصي را دنبال مي
  اند. سامان يافته

ــا اســتخراج موضــوعات، دســته  ــه صــورت موضــوعي و ســازماندهي  ب بنــدي آيــات ب
موضوعات، خطوط ارتباطي سوره بقره كشف گرديد. اثبات گرديد كه اين شيوه مي تواند 
به مثابه روشي منطقي در جهت اثبات اين نظريه به كارآيد. با ايـن شـيوه تبيـين گرديـد كـه      

وردارند؛ اين سـوره داراي شـش هـدف    تنگاتنگ و منسجمي برخ آيات سوره بقره از رابطه
  خط ارتباطي)  اصلي است. (

هـا و  بدين ترتيب كه خط اول اين سوره، توحيد و خداشناسي است كه شامل ويژگي
  ر خداوند در زندگي است. حضو

هـاي  خط ارتباطي دوم، خـط موافقـان حـق اسـت كـه داراي خطـوط فرعـي ويژگـي        
هاي خداوند به آنها و پيامد اعمالشان اسـت، و خـط ارتبـاطي مخالفـان     موافقان حق، توصيه

  حق نيز همين طور است. 
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چهارمين خط ارتباطي اين سوره خط نبوت اسـت كـه شـامل برنامـه مشـترك خـدا و       
هـاي حضـرت محمـد (ص)، حضـرت موسـي،      خاص هر پيامبر است و داراي زيرخطبرنامه 

از حضرت موسي عليهم  حضرت ابراهيم، حضرت آدم، حضرت عزير و ديگر پيامبران پس
خط ارتباطي احكام نيز در آن احكامي چون حج، وصـيت، قصـاص و... بيـان    السالم است. 

  شده است. 
ط پيامد اعمال و معاد نـام دارد كـه شـامل زيـر     آخرين خط مهم ارتباطي اين سوره خ

هاي اثبات امكان وقوع معاد و قطعيت آن و پيامد اعمال است، زيرخط پيامد اعمال نيـز  خط
  .شودخود به سه دسته پيامد دنيوي، پيامد اخروي و پيامد مشترك تقسيم مي

  
  منابع

  .قرآن كريم -
كوشـش عبدالسـالم محمـد، قـم: دفتـر      ، به معجم مقاييس اللغةق)، 1404فارس، احمد، (ابن -

 تبليغات.
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به  ،فى تناسب اآليات و السور نظم الدررق)، 1415(عمر(برهان الدين)، بنبقاعى، ابراهيم -
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 ، قم: مركز فرهنگ و معارف قرآن.هاو چالش
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 در سوره بقره يارتباط يخطوط اصل   30

 

 هاي قرآني.پژوهش درآمدي بر تفسير ساختاري قرآن،ش)، 1381حمد، (گر، مخامه -

 ، نشر بين الملل.ساختار هندسى سوره هاى قرآنش)، 1382ـــــــــــــــــــ، ( -
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 هاي قرآني
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 دمشق: دارالكتاب العربى.

 ، قاهره: دارالشروق.فى ظالل القرآنق)، 1412ابراهيم، (بنشاذلي، سيدبن قطب -

، قـاهره: الهيئـة   اهداف كل سـورة و مقاصـدها فـى القـرآن    م)، 1998شحاته، عبداهللا، ( -
 المصرية العامة للكتاب.

 ، قاهره: دارالحديث.فتح القديرق)، 1413علي، (شوكاني، محمدبن -

، بغـداد: مطبعـه سـلمان    القـرآن  موجز البيان في مباحـث ق)، 1391طائي، كمال الدين، ( -
 االعظمي.

، قـم: دفتـر انتشـارات    الميزان فـي تفسـير القـرآن   ،  ق)1417طباطبايى، سيدمحمدحسين، ( -
 مدرسين حوزه علميه قم.  اسالمى جامعه

، به تصـحيح هـادي خسروشـاهي، قـم:     قرآن در اسالم ، ش)1388ــــــــــــــــــــــــــــــ، ( -
 بوستان كتاب.

، تهـران: انتشـارات ناصـر     مجمع البيان لعلوم القـرآن ش)، 1372حسـن، ( بنلطبرسى، فض -
 . خسرو

 قم: سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه.العين، ق)،  1410احمد، (بنفراهيدى، خليل -
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،  قـاهره: دائـره المعـارف القـرن     مقدمه المصـحف المفسـر  ق)1349فريد وجدي، محمـد، (  -
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 . ، تهران: دار الكتب اإلسالمية تفسير نمونهش)، 1374ـــــــــــــــــــــــــ، ( -

 ، تهران: هستى نما.درآمدى بر تاريخ گذارى قرآنش)، 1380نكونام، جعفر، ( -

، پژوهشـي پيرامـون تناسـب آيـات، تهـران:      چهره زيباي قرآن ش)،1375همامي، عبـاس، (  -
 انتشارات بصائر.

(نشـريه قـرآن    مقاله پژوهشي در تناسب آيات و سور قرآن)، ش1380(ـــــــــــــــــــ،  -
  در آينه پژوهش)، تهران: هستي نما.


