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مقدمه و بیان مسأله

ها به آن متمرکز گردنـد و جستجوی اسرار قرآن کریم، سزاوارترین چیزی است که شایسته است اندیشه
ا که فهم و شناخت آن تنها راه فـالح و رسـتگاری اسـت. قـرآن کـریم ها بخاطر آن به زحمت افتند؛ چربدن

بشریت و مطلق از تاریخ، زمان و مکان است و مطلق بودن خود را از تعّلـق آن بـه صـفات کتابی برای همه
گیرد و به همین خاطر نیز برکـت و منفعـت آن مطلق خدای متعال که ما فوق تاریخ، زمان و مکان است می

کنـد، در که خداوند متعال، دعوت به تدّبر در آن را به حالت مطلق مطـرح مـیدانه است و ایندائمی و جاو
روا آیاِتـه و ِلیَتـذّکَر أوُلـوا األلبـاِب «فرماید: جا که میهمین راستا است، آن بَّ » کتاٌب أنَزلناه إلیک ُمبارٌک لِیـدَّ

).۲۹(ص/
ظم و ترتیب آیات و هماهنگی و تناسب معنایی های قرآنی که با رویکرد جستجوی اسرار نیکی از دانش

پـردازد، ای در قـرآن کـریم مـیسـورهای وبینـا آیـههم بـه بررسـی بافـت درونـی و مناسـبات بـین اها باآن
کند که قرآن، متنی الهـی و حسـاب شـده اسـت و از دانش"مناسبت" یا "تناسب" است. این دانش ثابت می

برخوردار است.انسجام، پیوستگی و هماهنگی معنایی
َل أحَسَن الحدیِث ِکتابـًا ُمتشـاِبهًا َمثـاِنَی : «ای که به این وجه از قرآن اشاره دارد، آیهگویاترین آیه اللُه َنزَّ

هم ثمَّ َتلیُن ُجلوُدهم و قلوُبهم إلی ِذکِر الله ذلک ُهَدی الله َیهِدی ِبـه َمـن  ذیَن َیخَشوَن ربَّ َتقَشِعّر ِمنُه ُجلوُد الَّ
داند کـه عبـارات آن ) است. این آیه زیبایی قرآن را در این می۲۳(زمر/» شاء و َمن ُیضلل الله فماَله ِمن هادٍ یَ 

دوراز هرگونه بیگانگی و دارای تأثیرگذاری زیادند که مفاهیم آن نیـز بـه سـبک پیوسته و بههم از هر جهت به
"ُمَتشـابها" را بـه انـد. فـّراء واژههم متجـانس شـدهباسازی و تقابل معنایی، کنار هم قرارگرفته و وشیوه قرینه

). ۴۱۸معنای "بدون اختالف و تناقض" و"َمثانی" را به معنای "تکرار ثـواب و عقـاب" دانسـته اسـت (فـّراء، 
داند کـه بـر پیوسـتگی آیـات داللـت دارد (بقـاعی، "َمثانی" را به معنای اجمال و تفصیل میبقاعی نیز واژه

۴/۳۵.(
د متعال، قرآن کریم را به طور پراکنده بر حسب وقایع و نیازها بر پیامبر گرامی اسالم (ص) نـازل خداون

نـزول قـرآن مجیـد بـر دوره«انـد: زمان و چگونگی نزول آیات چنین گفتهنویسان دربارهکرده است. تاریخ
متـداد یافتـه اسـت. ایـن پیامبر اکرم (ص)، از آغاز مبعث شروع شده و تا نزدیک پایان زندگی آن حضرت ا

و مناسب حوادث های قرآن به مقتضای حکمت عالیهاند .... نزول آیهسال گفته۲۵و یا ۲۳یا ۲۰مدت را 
طلبیـد، وقتـی هـم کسـانی آمد کـه دسـتوری مـیای پیش میداد. گاه حادثههایی بود که رخ میآمدو پیش

نمود و یا ترغیب مردم به فضـایل ریع حکمی الزم میکرد و یا اساسًا تشپرسشی داشتند که جواب اقتضا می
» شـد...و نهی از رذایل دربایست بود؛ یا به اقتضای حکمتی، حکـایتی از انبیـای سـلف بایـد سـروده مـی
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و «فرماید: کند، آنجا که خداوند می). این واقعیتی است که خود قرآن نیز آن را تأیید می۲۰۰-۱۹۷(رامیار، 

).۱۰۶(إسراء/» َتقَرأُه علی الّناس علی ُمکٍث و نّزلناُه َتنزیالقرآنًا َفَرقناُه لِ 
های طوالنی با هم متناسب هستند؟ اگـر ها، به ویژه سورهسؤال این است که با این حال، آیا آیات سوره

کارهایی است؟ برخی معتقد بودند که جایز نیست که بـین ومتناسبند این تناسب و پیوند بر اساس چه ساز 
-های زمانی دور از هم نازل شدهت تناسبی را جستجو کرد؛ چرا که آیات بر حسب وقایع متعدد و فاصلهآیا

ابـوالعالء ، عبد العزیز بن عبد الّسالم، شوکانیجمله این افراد ها نیست. ازاند و برای همین ارتباطی بین آن
معاصرند. بر خـالف ایـن عـده، ههای پیشین و افرادی از جمله طه حسین، در دوردر عصرمحّمد بن غانم

انـد، ولـی بیشتر علمای مسلمان عقیده دارند که درست است آیات بر حسب وقـایع و حـوادث نـازل شـده
الـر «عده برای تأیید نظر خود، به آیهاند و با هم تناسب و هماهنگی دارند. اینبرحسب حکمت مرّتب شده

َلت ِمن لَ  این افـراد، ابـوبکر کنند. از جمله)، استناد می۱(هود/» ُدن َحکیٍم َخبیرِکتاٌب ُأحِکَمت آیاُته ثُمّ ُفصِّ
نیشابوری، ابن عربی، فخرالدین رازی، ابوالحسن علی بن احمد حرالی و ابراهیم بن عمر بقـاعی و در دوره

معاصر، سّید قطب و عّالمه طباطبایی اند.
هـای  زمـانی دور از هـم و بـه مناسـبتفاصـلههایی است که آیات آن باآل عمران، یکی از سورهسوره

را اند. نگارنده در این مقاله در پی آن است  که آیات این سورهمختلف و حوادث و وقایع گوناگون  نازل شده
ها مورد بررسی و پـژوهش قـرار دهـد و مشـخص آناز نظر ارتباط و پیوستگی معنایی و عوامل پیوند دهنده

اند، با ی زمانی دور ازهم نازل شدهکه با فاصلهبا وجود کثرت و تنّوع مضامین و اینسازد که آیات این سوره
تحقیـق، بـه بررسـی یکدیگر پیوند و تناسب معنایی دارند. در این راستا، بعد از طرح و بیان مسأله و پیشینه

ایـن سـوره، ی "مناسبت" و دانش تناسب پرداخته شـده و سـپس نامگـذاریمعانی لغوی و اصطالحی واژه
ها همچـون ساز در آنهای بالغی و زیباییو رازاسباب نزول آیات آن و تناسب معنایی و عوامل پیوند دهنده

سازی، اجمال و تفصیل و غیره مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.تقابل، تضاد، نظیره

پیشینه تحقیق
هـا بـه خـاطر وجـود همـین زیبـایی آناصل تناسب در همه امور و اجزای هستی جاری است و بقـا و 

مـا «فرمایـد: داند، آنجا کـه مـیقدرت و حکمت خود میها است و خداوند آن را آیه و نشانهتناسب در آن
قـرآن نیـز ). این موضوع درباره۳(ملک/» َتری فی َخلِق الّرحمِن ِمن َتفاوٍت َفارِجع الَبصَر هل َتری ِمن ُفُطور

ق است و خداوند عدم اختالف درآن را دلیل نـزول آن از طـرف خـود معرفـی به عنوان سخن خداوند صاد
روَن القرآَن و لو کاَن ِمن ِعند غیِر الله َلَوجدوا فیه ِاختالفًا کثیرا«فرماید: کند و میمی ).۸۲(نساء/» أفالَیَتدبَّ
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(ص) آیـات را بـرای قرآن وآیات آن، از همان زمان نزول آیات و آن گاه که پیامبربحث تناسب در زمینه

مسلمانان می خواند، مورد توّجه آن حضرت و مسلمانان قرار داشته است. به عنوان مثال، امام جعفر صادق 
پیامبر (ص) وقتی نزدیک صفا شد، آیه«فرماید: (ع) ازپدر بزرگوارش به نقل از جابر بن عبدالله انصاری می

أبـدأ ِبمـا َبـدأ الُلـه ِبـه َفَبـدأ « )را قرائت کرد و سپس فرمـود:۱۵۸/(بقره» إنَّ الّصفا و الَمروة من َشعائر الله«
ی "صفا" بر "مروه" در آیه و عمل کردن پیامبر (ص) متناسب جا، مقّدم شدن واژهشاهد مثال در این». بالّصفا

).۲۰(بازمول، » با آن است
ُثـّم انَصـَرفوا «معتقد بودند، آیـهدر موردی دیگر، "ُاَبّی بن َکعب" یکی از کاتبان وحی، در رّد کسانی که 

-ای است که بر پیامبر (ص)نازل شده، مـی)، آخرین آیه۱۲۷(توبه/» َصرَف اللُه ُقلوَبهم بأّنهم قوٌم الَیفَقهون

َلَقد جاَءکم َرُسـوٌل ِمـن « دیگر بعد از این آیه برای من قرائت کرد که عبارتند از: پیامبر (ص) دو آیه«گوید: 
) و این آخرین موردی است که از قرآن نازل شـده و ۱۲۹-۱۲۸(توبه/» و ربُّ العرِش الَعظیمأنفِسکم...و ه

ما أرَسلنا ِمن َقبِلک ِمن رسـوٍل إّال «چه آغاز کرده بود، یعنی خواسته که قرآن را با آن-الله أعلم-لذا خداوند 
ه ال إله إّال أنا فاعُبدوِن  ). ۱/۳۶، ۱۳۹۸دهد (سیوطی، )پایان ۲۵األنبیاء/ »(ُنوِحی إلیه أنَّ

که درباره وجود زیبایی شناسی قرآن و وجود نظم و تناسـب واژگـانی و معنـایی در در مورد اولین کسی
قرآن به تحقیق و پزوهش پرداخته، اختالف نظر وجود دارد و دقیقا مشخص نیست. مصطفی صادق رافعی، 

لین افرادی که در این زمینـه دیـدگاه مسـتقل خـود را او« دیدگاه خود را در این زمینه چنین بیان کرده است: 
ها بودند که اعتقاد داشتند فصاحت قرآن معجزه نیست و این باعث اند، بعضی از معتزلیآشکارا مطرح کرده

شد که بحث و گفتگو و تألیف پیرامون این موضوع زیاد شـود و ادیـب توانمنـد، ابوعثمـان عمـرو بـن بحـر 
نوشته و ایـن نظم القرآناز جمله کسانی است که در این زمینه کتابی به نام ق) معروف به "جاحظ"۲۵۵(م

).۱۰۶(رافعی، » کتاب اولین تألیف در این زمینه است
-ق) نسبت مـی۳۲۴زرکشی آغاز این علم را از قول شیخ ابوالحسن شهرابانی به "ابوبکر نیشابوری" (م

ت را آشکار ساخت  و مـا پـیش از او، از دیگـران آن را که در بغداد علم مناسباولین کسی«گوید: دهد و می
نشنیده بودیم، شیخ ابوبکر نیشابوری است، کسی که در زمینه شریعت وادبیات دانـش فراوانـی داشـت. در 

گفت: چرا این آیه در کنار فالن آیه قرار گرفته، حکمت قرار گـرفتن ای خوانده می شد، میمجلس هر گاه آیه
اطالعی نسبت به علم مناسبات عیب الن سوره چیست، به دانشمندان بغداد به خاطر بیاین سوره در کنار ف

).۳۷(زرکشی، » کردها انتقاد میگرفت و از آنمی
ق) ۵۴۳بعد از ابوبکر نیشابوری، از جمله افرادی که به این موضوع توجه نشان دادنـد، ابـن عربـی (م 

هـا ای اسـت کـه معـانی آنهای قرآن با یکدیگر بـه گونـهآیهارتباط «است. او در این باره چنین گفته است: 
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بقره کار کـرد، سورههماهنگ و دارای ساختمانی منظمند و این دانش بزرگی است که جز یک نفر که در باره

ای را فراهم کرد ولی چـون حـامالن و مشـتاقانی بـرای آن کسی به آن نپرداخته است. خداوند برای ما زمینه
معنا یافتیم، بر آن مهر نهادیم و آن را بین خـود و خـدای خـود ردم را آراسته به صفات بیهوده و بینیافتیم و م

(همانجا).» گردانیمقرار دادیم و به خودش باز
ِمفتاُح الباب ق) در کتاب ۶۳۷های بعد، عالمانی همچون؛ ابو الحسن علی بن احمد َحرالی(مدر دوره

تناُسـب و جالل الدین سیوطی در کتاب الّتفسیر الَکبیر، فخرالّدین رازی در لالُمقَفل علی فَهم القرآن الُمنزَ 
َور َرر فی تناُسب السُّ های قرآن پرداختند، اّما کسی کـه بعـدها مبنـای به موضوع تناسب بین آیات و سورهالدُّ

رر ه کتاب ق) بود ک۸۸۵تفسیر خود را تناسب بین آیات و سوره ها قرار دارد، برهان الدینی بقاعی (م نظم الدُّ
ور را نوشت. فی َتناُسب اآلیات و السُّ

فـی ، سّید قطب در کتاب الَمناردر دوره معاصر نیز افرادی همچون؛ محمد َعبُده و رشید رضا در تفسیر 
الّتناُسـب ، احمـد ابوزیـد در کتـاب جواهر القرآن فی تناسب سورالقرآنعبدالله الغماری در ظالل القرآن،

َمباحـُث فـی الّتفسـیر ، مصـطفی مسـلم در کتـاب المیـزان، عّالمه طباطبـایی در تفسـیر فی القرآنالَبیاِنّی 
التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت در کتاب نظم القرآن، عبدالعلی بازرگان در کتاب الموضوعی

اند. خته، به موضوع تناسب آیات و سوره ها پرداالنَّبأ العظیمو دکتر محمد الدّراز در کتاب 

تناسب در لغت
"َنَسب" گرفته شده و معنـای وضـعی و حقیقـی آن، داشـتن قرابـت "تناسب" یا "مناسبت"، از ریشهواژه

به همین معنی به کار رفتـه قرآن کریمها است و در وپیوند خویشاوندی از طرف پدر یا مادر ویا هردوی آن
ـک و هو ا«فرماید: جا که خداوند متعال میاست، آن ّلذی َخَلق ِمن الماِء َبشرًا َفَجَعَله َنَسبًا و ِصهرًا وکـان ربُّ

).۵۴(فرقان/» قدیراً 
ُفالٌن ُیناِسُب ُفالنًا َفُهو « های لغت نیزاین واژه به معنای حقیقی آن یعنی خویشاوند آمده است: در کتاب

).۱/۲۲۴دارد) (جوهری، (فالنی با فالنی نسبت دارد یعنی نزدیکی خویشاوندی » َنسیُبه أی قریُبه
-این واژه عالوه بر معنای وضعی و حقیقی، معنای مجازی وبالغی نیز پیدا کرده است. زبیدی در ایـن

شـکلی گوید: "المناسبة أی المشاکلة". در اینجا واژه "مناسبت" در معنای مجـازی و بـه معنـای هـمباره می
سٌب"  یعنی بین آن دو همانندی وجود دارد (زبیدی، شود "بین شیئین مناسبٌة و تنااست، چون وقتی گفته می

۴/۲۶۵.(
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تناسب در اصطالح  

های پیشین، بیشتر در معنای مجـازی آن و بـه عنـوان نـوعی از اصطالح "تناسب" یا "مناسبت" در دوره
ژه به عنوان این واالنَُّکت فی إعجاز القرآنهای بالغی به کار رفته است. به عنوان مثال در کتاب فنون و آرایه

مناسبت. نویسـنده دو کلمـه-۲مزاوجت -۱تجانس به دوگونه است: «است: نام یکی از انواع تجانس آمده
) برای"تجـانس مناسـبت" نمونـه ۱۲۸(توبـه/» ُثّم انصرُفوا َصرَف اللُه قلوَبهم«"صرف" و "انصرف" را در آیه

).۹۹آورده است (خلف الله، 
بـرده خود، این واژه را برای نام یکی از انواع فنـون بـدیعی بـه کـارالقرآنبدیعابن أبی اإلصبع در کتاب 

مناسـبت در الفـاظ ... . مناسـبت در -۲مناسبت در معـانی -۱گوید: "مناسبت دو گونه است: است و می
کـه دو واژه) ۱۰۳(انعـام/ » الُتدِرُکُه األبصاُر و هـو ُیـدرُِک األبصـار وهـو الّلطیـُف الَخبیـُر «معانی مانند آیه

» هو ُیدرُِک األبصاَر «و » الُتدِرُکه األبصاُر «"لطیف"و"خبیر" در پایان آیه از نظر معنایی نه لفظی، با دو عبارت 
ای موزون و مقّفا یا موزون غیر مقّفا است و به مناسـبت مناسبت معنایی دارند. مناسبت لفظی، آوردن کلمه

).۱۳۳-۱۳۱ی اإلصبع، شود (ابن أبناقص و مناسبت تاّم تقسیم می
گونـه ای از علوم قرآن یعنی علم مناسبت، اسم خـاص شـد و ایـنهای بعد برای شاخهاین واژه در دوره

شـود و بوسـیله آن ارزش علم مناسبت علمی شریف است که خردهـا بـا آن سـنجیده مـی«تعریف گردید: 
بین معانی موجود در جمالت یک آیه آن مشخص می گردد و مفهوم آن پیوند و رابطه سخن وجایگاه گوینده

).۳۶(زرکشی، » و یا بین آیات یک سوره با یکدیگراست
با توجه به تعریف باال، این علم به نوعی دارای مفهوم و کارکرد بالغی شد و به همین خاطر، بقـاعی آن 

های ه آن عّلتعلم مناسبت قرآن، علمی است که به وسیل«را راز بالغت دانسته و در تعریف آن گفته است: 
ترتیب اجزای قرآن دانسته می شود و آن راز بالغت است چون با تحّقق آن مفهـوم بالغـت یعنـی مطابقـت 

).۱/۱۰بقاعی،  »(گردد.معانی با اقتضای حال محقق می

نامگذاري سوره و اسباب نزول آیات آن
) ۳۳آل عمـران/»(ل ِعمراَن علی العـاَلمیَن إّن الله اصَطفی آدَم ونوحًا وآل ِابراهیَم وآ«نام این سوره از آیه

آیـه، ۲۰۰گرفته شده و این نام در کّل قرآن فقط یک بار آمده است. این سوره در مدینه نـازل شـده و شـامل 
گیرد. در روایـات معمـوال حرف است و تقریبًا نزدیک به دو جزء از قرآن را در بر می۱۴۵۲۵کلمه و۳۴۸۰

قره آورده شده است که اشاره به تناسب معنایی و پیوند اغراض و مضامین این دو بنام این سوره در کنار سوره
مـوا البقـرة و آل «کند، آمده است:سوره دارد. در حدیثی که"یحیی بن نعیم" از پیامبر اکرم (ع) روایت می تعلَّ
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هما تأتیاِن یوَم الِقیامة فی ُصورة َملَکیِن َشفیَع  هما الّزهراوِن و إنَّ » یِن َلـه َجـزاًء حّتـی ُیـدِخاله الجّنـةعمران فإنَّ

).۳/۵(ثعلبی، 
ها در آنآل عمران، اسباب نزول متفاوت و حتی متناقضی ذکر شده که پرداختن به همهبرای آیات سوره

، شـأن نـزول تفسیر طبریکنیم. در ها اشاره میگنجد و فقط به برخی از مهمترین آناین گفتار نمیحوصله
این سوره درباره نفی الوهّیت از غیر خداوند و حّجتی برای گروه مسیحیان نجران یمن دانسته آغازین آیه۸۳

آمـده البدایةوالنهایـة). در کتـاب ۲/۲۰۸عیسی(ع) با پیامبر (ص) اختالف داشتند (طبری، شده که درباره
). سـیوطی ۴/۱۹۷جنگ احد نـازل شـد (ابـن کثیـر،آل عمران در بارهاز سوره۱۷۹تا ۱۲۱است که آیات 

"نجاشی" پادشاه حبشه است، از جمله آیاتی که درباره۱۹۹پایانی این سوره به جز آیهمعتقد است که ده آیه
).   ۱/۹۸اند (سیوطی، است که سبب نزول ندارند و در شب نازل شده

آغـازین اد آیهکند که با یک جا نازل شدن بیش از هشتمواردی را ذکر میاسباب نزولواحدی در کتاب 
(آل » َشِهَد اللُه أّنه الإلَه إّال هو و الَمالئکـة و اولـوا الِعلـم«این سوره مغایرت دارد،  به عنوان مثال درباره آیه

زمانی که پیامبر (ص)وارد مدینه شدند، دو نفر یهـودی «گوید: کند و می) از قول "کلبی" نقل می۱۸عمران/ 
» هـا نـازل شـداب خدا از آن حضرت پرسـیدند کـه ایـن آیـه در جـواب آنترین شهادت در کتبزرگدرباره

).۶۷(واحدی، 
این آیه وقتـی «) از ابن عباس روایت شده که: ۲۷(آل عمران/» ُقِل الّلُهمَّ مالَک الُملک....«آیهدرباره

ان و یهودیـان گفتنـد: فتح روم و فـارس را دادنـد، منافقـپیامبر (ص) مکه را فتح کردند و به اّمت خود وعده
خواهد ملـک فـارس و روم را بگیـرد و ایـن آیـه در هیهات هیهات! محمد به مکه و مدینه بسنده نکرده و می

).۶۸ها نازل شد(همو، جواب آن
مسـیحیان نجـران نـازل ، در مورد قضّیه۸۱تا۵۸فقط آیات«ابوالحسن واحدی نیشابوری معتقد بود که 

مسـیحیان نجـران نـازل در مورد قضـّیه۸۱تا ۷۹آیه«کند که طی نقل می)، ولی سیو۵۱(همو،» شده است
ــه ــده و آی ــایش ــاره۷۷و۷۳، ۶۸، ۶۷ه ــه، درب ــان و توطئ ــارهآنیهودی ــا درب ــده ــازل ش ــلمانان ن » مس

ل ما ُأنِزل من آل عمران: هذا بیاٌن للّناس «). از سعید بن جبیر روایت شده که ۵۹-۵۸ق، ۱۴۳۱(سیوطی، أوَّ
قیَن ُثمَّ ُأنِزلت بقّیُتها یوَم ُأُحدو هدًی  ).۱/۳۵ق، ۱۳۹۸(سیوطی،» و َموِعظة ِللمتَّ

که با توجه به این«کند: این سوره و موضوع مباهله چنین استدالل می۶۱زمان نزول آیهابن کثیر درباره
هـا را ص) دسـت آنقدر بزرگ شده بودند که پیامبر () آنع) وامام حسین (عدر موضوع مباهله امام حسن (

هـای سـوم توانـد موضـوع مباهلـه در قبـل از سـالگرفته و به همراه خود برای مباهله بیرون برده است، نمی
) با حضرت فاطمه (س) در سال دوم هجـری بـوده عوچهارم هجری بوده باشد، چرا که ازدواج امام علی (
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).۴/۱۶۱(ابن کثیر، » است

جریـان «به نقل از ابن اثیر سال دهم هجری دانسته شده اسـت: زمان مباهله أحسن الحدیثدر تفسیر 
ذی ۲۴تصـریح کـرده، در سـال دهـم هجـری واقـع شـده و آن روز تاریخ کاملکه ابن اثیر درمباهله چنان

الحجه، شش روز بعد از جریان مقدس غدیر خم است و از عمر آن حضرت فقط دو ماه و چهار روز بـاقی 
).۲/۹۷(ُقَرشی، » مانده بود

آل عمران  تناسب معنایی آیات سوره
تناسب آیات این سـوره اختالف در اسباب نزول آیات این سوره باعث شده است که پژوهشگران درباره

پیوسته و گروهی آیات آن را گسسـته و هم های متفاوتی داشته باشند، گروهی آن را کامال منسجم و بهدیدگاه
باره اعتقاد خود را چنین بیان داشته اسـت: ال عّزالّدین بن عبد الّسالم در اینبدون تناسب بدانند. به عنوان مث

هم شرط است که در یک امر واحد باشد ولی اگـر اسـباب نـزول مختلـف باشـند، دادن آیات بهدر ارتباط «
نـازل ارتباط آیات به یکدیگر جایز نیست.... قرآن در بیست و اندی سال به خاطر حوادث و وقایع گوناگون 

).۳۸(زرکشی، » نمایدشد و در این صورت ارتباط آیات با یکدیگر نیکو نمی
دانند، این سوره را آن قدر هماهنگ هایی که آیات قرآن را بیگانه از هم میعّالمه طباطبایی بر خالف آن

حتمـال ایـن ا«گویـد: آیات آن یک جا نازل شده باشد؛ لـذا مـیدهد همهداند که احتمال میو منسجم می
کـه آیـاتش کـه ش یکباره نازل شده باشـد بـرای ایـناآل عمران همهرسد که سورهخیلی به ذهن نزدیک می

هـم اسـت و پیوستگی و انسجام دارد واز اّول تا به آخر متناسب بـادویست آیه است، ظهوری روشن در بهم
).۳/۴(طباطبایی، » باشندها به هم مرتبط میاغراض آنپیداست که همه

شـود و بـه فهـم درست است که دانستن اسباب نزول باعث برطرف شدن اشکال و ابهـام از آیـات مـی
کند و حتی برخی مفسران شناخت وجه تناسب آیات را منوط به آگاهی از سبب معنای آیات قرآن کمک می

انـد: گفتـهو )، اّما برخی این موضوع را در علم مناسبت شرط ندانسـته۱۵۰دانند (صبحی صالح، نزول می
دادن آیـه در جـایی اسـت کـه بـا آن در مناسبت، اسباب نزول شرط نیست چون مقصود از مناسبت، قرار «

ها نازل می شوند و پیامبر (ص) برحسب تعلیمات خداوند و تناسب داشته باشد. آیات بر حسب اسباب آن
).۳۰(زرکشی، » دهدها را در جای مناسب خود قرار میتوقیف آن حضرت، آن

های بین آیات و عبارات متن سوره را جستجو کنیم تا وحـدت بایست ربط دهندهبرای اثبات تناسب می
هـا یـا متن که هدف وغایت این دانش است، روشن گردد. بالغت شناسان و قرآن پژوهان برای ربط جملـه

د هنری و بالغی و تشکیل اند که باعث پیونهایی را در دانش مناسبت قائل شدهعبارات یک متن، ربط دهنده
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البرهان فی علوم القرآنگردند. به عنوان مثال در کتاب یک موقعیت هندسی و استواری از ساختمان متن می

مورد نظراز قبیل؛ رابط عام مرجع مناسبت به یک معنای رابط بین دو مسأله«در این رابطه چنین آمده است: 
دیگر ارتباطات مانند تالزم ذهنـی، سـبب و مسـّبب، عّلـت و یا خاص، عقلی یا حّسی یا خیالی و وهمی و 

(همـو، » گـرددمـیمعلول ، دو نظیر، دو متضاد و یا تالزم خارجی مانند ترتیب بر حسب وجود خارجی بر 
۳۶  .(

شود و آل عمران متنی است که در ساختمان آن سه بخش مقدمه، بدنه و خاتمه به وضوح دیده میسوره
رسـانند، هرچنـد مطالـب و مضـامین اند و پیـام واحـدی را مـیریزی شدهطراحی و پیبا دقت و استواری

هـای قـرآن، متعددی در آن وجود دارند؛ مضامینی همچون اثبات یگانگی و قّیومّیت خداوند، تبیین ویژگی
تبیین آیین توحیدی حضرت ابراهیم (ع) و حضرت عیسی(ع) و بیان ویژگی هـای اهـل کتـاب و انحرافـات 

ها، تبیین صحیح آیین اسالم، تبیین حوادث دوجنگ بدر و احد، موضوع ربا، بحث حج، امربه معروف و آن
خـواهی و غیـره، از مـواردی کار خیرو انفاق، ترغیب به صبر، تقوا و اتحاد، نهی از منکر و حّب دنیا و زیاده

ها اشاره شده است.است که در این سوره به آن
ز نظر سبک چینش موضوعات و مفاهیم، تقسیم بندی محتوا و نظم آیـات آن با تأمل درآیات این سوره ا

نـاٍت و َمـَثًال «گونه گفت که آیات این سوره، شرح و تفصیل مفهوم آیهتوان اینمی و َلَقد أنَزلنا إلیکم آیاٍت ُمَبیِّ
ذین َخَلوا ِمن قبِلکم و َموِعظًة للمّتقیَن  -مـوازی بـه ایـن مهـم مـی) است که در دو بخـش ۳۴(نور: » ِمن الَّ

دهنـد و آیـات بخـش دوم، را توضیح مـی» و لقد أنزلنا ... ِمن قبلکم«پردازند؛ آیات بخش نخست، عبارت 
-را برعهده دارند که بر اساس یک هدف و غرض خاص، کنـار هـم قـرار» موعظة للمّتقین«شرح و تفصیل 

اند.گرفته
پردازنـد، اثبـات وحـدانیت و قّیومّیـت آن میهدف و محور اساسی که مطالب و مضامین این سوره به

ها به پذیرش این اصل و تشویق مؤمنان به پایداری در این راه برای رسیدن خداوند در هستی و دعوت انسان
به رستگاری و جاودانگی است، موضوعی که پیامبر اسالم (ص) نیز از همان آغاز بعثـت، اسـاس رسـالت 

اده بود. در روایات آمده است که آن حضرت در آغاز رسالت در مّکـه، تنهـا خود و دین اسالم را بر آن قرار د
) و بـه ۳/۵۵(ابـن کثیـر، » یا اّیها الّناُس! قولوا ال إلـَه إّال اللـه ُتفِلُحـوا«تقاضایی که از مردم داشت این بود: 

ب شـد، خاطر همین مضمون عالی و شریف است که از طرف پیامبر(ص) این سوره به "تـاج القـرآن" ملّقـ
).۴/۲۰۰(بقاعی، » لکلِّ شیٍء تاٌج و تاُج القرآِن سورُة آل ِعمران«آنجا که فرمود: 

ها و معانی آیـات سـوره، تأّمـل و دقـت های کلیدی، فراوانی آننظر نگارنده بر این است که اگر در واژه
ای کـه گـویی نـهگردد؛ بـه گوها روشن و آشکار میکنیم، پیوستگی و تناسب معنای و وحدت موضوعی آن
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اسـت و گـزینش و چیـنش » ُقولوا ال إله إّال اللُه ُتفِلحوا«تمام آیات این سوره، شرح و تفصیل همین عبارت 

در پایان سوره به همین منظور بوده است. » ُتفلحون«در آغاز سوره و واژه» الله الإله إّال هو«عبارت 
یابیم آیات این سوره از نظر سـاختار مید که درشوپیوستگی و هماهنگی معنایی زمانی بهتر روشن می

نخست این سوره یعنی صد اند،آیات نیمهمعنایی، هنرمندانه به دو بخش کامال موازی و متوازن تقسیم شده
پـردازد و وحدانیت و قیمومّیت خداوند و معنادار بودن هستی میاول آن، به تعلیم و تبیین حقایقی دربارهآیه

-آنمنحرفان اهل کتاب و تسلیم همه جانبهبه ویژههااین بخش تعدیل اندیشه و سلوک انسانهدف متن در

"الله"، بار لفظ جالله۲۱۱، اظهار » ال إله إّال الله«ها نسبت به این اصل است. این موضوع از تکرار عبارت 
-جسید صفت "قّیوم" با ذکر نمونه"اسالم" به معنای تسلیم، توضیح و تکثرت مفاهیم و مضامین پیرامون واژه

گردد.ها و موارد عینی و حّسی از این واژه، آشکار و استنباط می
آیات بخش دوم با استفاده از اسلوب هنری و بالغی تقابـل سـازی مفـاهیم، بـا بخـش نخسـت پیونـد 

پرداخـت، در شخصیتی اهل کتاب مـیهای اند؛ چرا که بر عکس بخش نخست که به ترسیم ویژگیخورده
ها به پایداری و ثبات قـدم در راه این بخش به تبیین اندیشه و سلوک و ترسیم شخصیت مؤمنان و تشویق آن

هـای ها بـرای گذشـتن از جـان و مـال و مبـارزه بـا خـواهشایمان به خداوند یکتا و شجاعت بخشی به آن
پردازد؛ لذا دو ویژگـی "صـبر و تقـوا" اسـاس و د دارند، مینفسانی، چیزی که غیر مؤمنان به آن گرایش شدی

هـا « ها و عبـارات اند. فراوانی واژهمحور مطالب آیات این بخش است که مؤمنان به آن ترغیب گردیده یـا أیُّ
قـوا، َتـأُمروَن، َتنَهـون، ُیسـاِرُعوَن فـی الَخیـراِت، أِط  قوا،ِاصبروا، ِاعتصموا، ال تفرَّ یُعـوا اللـه و اّلذین آَمنوا، ِاتَّ

با، ال َتِهُنوا، راِبُطوا، ُتفِلُحوَن و  ُکلوا الرِّ سوَل، ُینِفقون، ال تأ ، مؤّید همین موضوع است....»الرَّ

بخش نخست: شرح و تبیین وحدانیت و قیومیت خداوند
ّیوم"که اجمال و تفصیل، به تبیین و شرح دو صفت "حّی" و "قدر این سوره با سبک و شیوه۳۲تا ۱آیات 

عوامل بسـت و پیونـد آیـات در پردازند و دربارهتمام صفات ذاتی و افعالی خداوند هستند، میدر بر دارنده
َل علیک الکتاَب «این بخش باید گفت که عبارت  سوم از نظر نحوی خبر و گزاره برای عبارت در آغاز آیه» نزَّ

وم« دوم و سـوم پیونـد اسـتوارو آید و لذا بـین آیـه) به حساب می۲(آل عمران/» الله ال إله إّال هو الحیُّ القیُّ
همتای زنده و قّیوم، این کتاب را رساند که خداوند بیمحکمی برقرار است؛ چرا که هر دو آیه این معنا را می

.بر تو نازل کرده است
وراَة و اإلنجیَل ِمن قبُل ُهًدی ِللنّ «پیوند این بخش با جمالت بعدی  با حرف » اِس و أنَزَل القرآنوأنَزَل التَّ

ها آشکاراست و در مجموع به عنوان مقدمه یا داللت اجمـالی عطف "و" است وپیوستگی معنایی نیز در آن
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إّن اّلذین کفروا بآیاِت الّلِه َلهم عذاٌب شـدیٌد و اللـُه عزیـٌز ذو «بر تمام مطالب سوره است؛ اّما پیوند عبارت 

های هنری مورد بررسی قرار داد و بـرای بالغی و ابزارات پیشین را باید از جنبه) با عبار۴(آل عمران/» انتقام
سـازی دو یـا چنـد معنـای آن موارد مقدر و پنهان را در نظر گرفت. ابزار بالغی استفاده شده در اینجا، تقابل

متضاد است.
این سؤال مقدر است که اگـر این آیه جواب«گوید: ارتباط این آیه با آیات پیش از خود میبقاعی درباره
ها بعـد از ذکـر فرقـان ها کافر شد چه برخوردی با او خواهد شد؟ ذکر کافران و عذاب آنکسی نسبت به آن

(بقاعی، » گرددها در راه حق میچقدر زیبا و نیکو است؛ چون باعث قوت دل و شادی مؤمنان و پایداری آن
۴/۲۱۵.(

هـایی از هنر بالغی اجمال و سپس شرح و تفصیل، بـه بیـان مصـداقبا استفاده از۹آیات بعدی تا آیه
پردازد و چون صفت قیمومّیت یک صفت جامع برای خداوند است که ها میقیمومّیت خداوند و تشریح آن

هـا از ضـروریات سـخن بلیـغ شود، تفصیل و شرح آن با ذکر نمونـههم رحمت و هم نقمت اورا شامل می
َنـّزَل، ال «هـای سخن آشکار شده و هیچ ابهامی در آن نباشد، لذا در این آیـات واژهاست تا منظور و مفهوم 

رکم،أنَزَل، الُتِزغ، جاِمُع الّناس و الُیخِلُفوا و  های از صفت قّیومّیـت خداونـد ، مصداق...»َیخَفی َعَلیه، ُیَصوِّ
اند.هستند که از باب توسعه و گسترش سخن آورده شده

مالـَک الُملـک، ُتـؤتی «من اینکه چند مصداق دیگراز قّیومّیت خداوند، همچون ض۳۲تا ۱۰در آیات 
ُر، ُیحِبُب و ال ُیحـ ، ُتوِلُج و ُتخِرُج، َترُزق، َیعَلم،ُیحذِّ ن َتشاء، ُتِعزُّ و ُتِذلُّ بُّ الُملک َمن َتشاء، َتنَزع الُملک ِممَّ

شـود تـا ن نسبت به آیات خداوند پرداخته مـیگردد، به تبیین و تشریح حاالت مؤمنان و کافراذکر می...» و 
وسیله مؤمنان را از نزدیک شـدن بـه ها و رفتارهای کافران را بشناساند و بدینها، گرایشکه پندارها، نّیتاین
رُکم :«ها و دوست گرفتنشان برحذر دارد آن ِخذ الُمؤمنوَن الکافریَن أولیاَء ِمـن ُدوِن المـؤمنیَن .... ُیحـذِّ ال یتَّ
).۲۸(آل عمران/» لُه نفَسه و إلی اللِه الَمصیُر ال

گاهاز آن کردن مؤمنان از وضعّیت کافران در دنیا و آخـرت اسـت، جا که قصد آیات فوق بیشتر تعلیم و آ
وضعّیتشـان در ها دربـارهبیشتر از کافران و تمایالت دنیوی و اعراضشان از پذیرش کتاب خدا و خیاالت آن

آیات این بخش، فعل امری"ُقل" خطاب به پیامبر(ص) است کـه دهندهابط و پیوندگوید. رآخرت سخن می
از هـا سـخن از مؤمنـان و کـافران اسـت، عـالوه بـر اسـتفادهآنهشت بار تکرار شده است و چون در همه

اده شـده هـا اسـتفکار بالغی تقابل نیز برای پیوند آنوابزارهای دستوری و نحوی برای ارتباط آیات، از ساز
است.

سازی نیز برای پیوند استفاده شده است که دانشمندان علـم تناسـب در کنار تقابل معنایی، از هنر نظیره
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گویـد: انـد. زرکشـی در ایـن بـاره مـیشمار آوردهای خردمندانه در بیان مطلب و رساندن معنا بهآن را شیوه

رابط و دلیلی برای اّتصال دو آیه پیدا کـرد کـه از اند که در این صورت باید گاهی دو آیه به هم عطف نشده«
ها قراین معنوی یعنی آمیختگی معنایی است که بر عکس عطف بـا حـروف کـه آمیختگـی لفظـی آنجمله

سازی است کـه از روش خردمنـدان کار "تنظیر" یعنی نظیرهواست، هست و یکی از اسباب این پیوند، ساز
).۴۵(زرکشی، » ین پیوند حرف "ک" تشبیه استآید و ابزار لفظی ابه حساب می

إنِّ الذین کفروا لن ُتغِنَی عنهم أمواُلهم و «اند: این سوره به این شیوه با هم پیوند داده شده۱۱و ۱۰آیات 
ذیَن ِمن َقبِلهم َکّذبوا ِبآ یاتنا َفأَخَذهم اللُه ال أوالُدهم ِمن اللِه شیئًا و أولئک ُهم َوُقود الّناِر َکَدأِب آِل ِفرَعوَن و الَّ

).۱۱-۱۰(آل عمران/» ِبُذُنوِبهم و اللُه شدیُد الِعقاِب 
آیات در این بخش بیان علت و معلول است که در آن ابتدا معلـول تبیـین دهندههای پیوندیکی از شیوه

طفی بـین خورند با اینکه حرف عگردد و بدین وسیله دو آیه به هم پیوند میشود و سپس علت آن ذکر میمی
آن دو "ذلک" ابزار پیونـد دهنـدهپردازند، واژهزیر که به بیان علت و معلول میها وجود ندارد. مثال دو آیهآن

أَلم َتَر إلی اّلذیَن ُأوتوا نصیبًا ِمن الکتاب ُیدَعون ألی کتاب الله ِلَیحُکَم َبیَنهم ُثَم َیتوّلی فریٌق ِمـنهم و :«است 
ُهم فـی دیـِنهم مـا کـانوا َیفَتـروَن هم ُمعرضوَن ذلک ِبأنَّ  نا الّناُر إّال أّیامًا معدوداٍت و َغـرَّ آل »(هم قالوا َلن َتمسَّ

و مـثًال ِمـن «پیوسته است و مصـداق آیـهبه هماین سوره یک مجموعه۶۳تا ۳۳) . آیات ۲۴، ۲۳عمران/ 
ذین َخَلوا ِمن قبِلکم ی از سرگذشت پیامبران پیشین و خـانوادههایی ) هستند؛ چون به ذکر نمونه۳۴(نور/» الَّ

ها بـا غـرض اصـلی ایـن سـوره آنپردازد که داستان همهها از حضرت آدم (ع)تا حضرت عیسی(ع) میآن
یعنی تبیین وحدانّیت و قّیومّیت خداوند مرتبط هستند. 

(آل » َن علــی العــالمیَن إنَّ اللــَه اصــطفی آدَم و نوحــًا و آَل إبــراهیم وآَل ِعمــرا«"إصــطفی"، در آیــه واژه
هـم منسجم و متناسب باچه این آیات را یک مجموعهکند. آن) قیومّیت خداوند یکتا را اثبات می۳۳عمران/

ها پیرامون غرض اصـلی سـوره و مصـداقی بـرای وحـدانّیت و قّیومیـت آنکند این است که همهاعالم می
ها و ادیان آسمانی گذشته یبی برای تعلیم درست آیینهای غها را خبرخداوندند، چه آنجا که این سرگذشت

هـا خبـر نـدارد، ) وحی کرده است و کسی دیگر از آنصشمارد که به پیامبر اسالم، حضرت محّمد(بر می
هم َیکُفـُل مـریَم و ماکنـَت «مانند آیه ذلک ِمن أنباء الغیب ُنوحیه إلیک و ما کنَت لدیهم إذ ُیلقون أقالَمهم أیُّ
هـای درسـت و صـادق ها و سرگذشتها را داستان) و چه آنجا که این۴۴(آل عمران/» ذ َیخَتِصموَن لدیِهم إ

إّن هذا َلهو الَقَصُص الحـّق و «کنند، مانند کند که حقیقت یکتایی و قّیومّیت خداوند را اثبات میمعرفی می
هـا خواهد این) و از پیامبر (ص)و مؤمنان می۶۲ن/(آل عمرا» ما ِمن إلٍه إّال اللُه و إنَّ اللَه َلهَو العزیُز الحکیُم 

را علم حقیقی بدانند و هرگونه شک و تردید را در ایـن زمینـه از خـود دور سـازند و فریـب پنـدارها و دروغ 
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ـک فیـه ِمـن َبعـِد مـا «های اهل کتاب را نخورند: پردازی َک فال َتُکن ِمن الُممَتریَن َفَمـن حاجَّ الحقُّ ِمن ربِّ

الِعلم فُقل َتعاَلوا ندُع أبناَءنا و أبناَءکم و ِنساَءنا و ِنساَءکم و أنُفَسـنا و أنفَسـکم ُثـمَّ َنبتِهـل َفَنجَعـل جاَءک ِمن
).۶۱-۶۰(آل عمران/ » َلعنَت اللِه علی الکاذبیَن 

" و ... کـه از ابزارهـای  آیات این مجموعه عالوه بر حروف ربط رایـج در زبـان همچـون "واو، فـاء، ُثـمَّ
گاه، بـرای ربـط و پیونـد هنـری "إذ" به معنای آنهایی همچون واژهدهندهدی آشکار در زبانند، از پیوند پیون

ها، نمونه و مثالی از یـک مجموعـهها و خبرها به یکدیگراستفاده شده و هر کدام از آنها، داستانسرگذشت
ها با یکدیگر واضـح هماهنگی و تناسب آناند. در این صورت، هم یعنی "أنباء الغیب" بیان گردیدهمرتبط به

و آشکار است.
اند کـه چـون در راسـتای در مجموع پنج داستان و خبر مهم در رابطه با "آل عمران" دراین قسمت آمده

اند، با محتوا و غـرض اصـلی سـوره تناسـب دارنـد؛ داسـتان مـادر اثبات وحدانیت و قّیومیت خداوند آمده
ّفـل او توسـط زکرّیـا (ع)، داسـتان حضـرت مـریم و فرزنـدش حضـرت حضرت مـریم (س)، داسـتان تک

"إذ" در ابتدای هر ها، واژهعیسی(ع) و داستان مباهله که عالوه بر پیوند معنایی و همانندی موضوعی بین آن
اللـه یـا إذ قالت ِامرأة ِعمراَن... ، و إذ قالت المالئکة یا مـریُم...،إذ قـال «هاست آندهندهمورد رابط و پیوند

).۳۵،۴۲،۵۵(آل عمران/» عیسی...
های فکری و رفتاری نادرست و غیر حقیقی اهـل کتـاب و این سوره به بررسی ویژگی۹۹تا ۶۳آیات 

ه میدیگر کافران و مشرکان در گذشته و حال می کنیم، پردازد. وقتی به سیاق و سبک آیات این مجموعه توجُّ
کتاب دسته بندی شده و هر مجموعه با فعـل امـر "ُقـل" خطـاب بـه پیـامبر بینیم افکار و رفتار غلط اهل می

هـا بـا آن(ص) و عبارت "یا أهل الکتاب" خطاب به یهودیان و مسیحیان آغاز شده است که محتـوای همـه
غرض اصلی سوره یعنی آموزش علم حقیقی نسبت به وحدانیت خداوند متعال و دعوت به پرستش خـدای 

» قـل یـا أهـَل الکتـاب«ها نیز همین عبارت با هم کامال پیوند دارند و عامل پیوند بین آنیگانه، متناسبند و
است.

ون و ما ُتنفقوا ِمن َشیٍء فإنَّ اللَه ِبه علیٌم «، ارتباط آیهالمیزاندر تفسیر  » َلن َتنالوا البّرحّتی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحبُّ
ارتباط این آیه بـا «دانسته شده و در توجیه آن آمده است: ) در این سوره با دیگر آیات ضعیف ۹۲(آل عمران/

ها نیسـت، نـازل ما قبلش واضح و روشن نیست، ممکن هم هست در ضمن آیاتی که تردیدی در ارتباط آن
شده باشد چون تاریخ آنها نزول با هم متفاوت است، لذا توجیهات دیگر مفسران بیهـوده اسـت و اتصـالی 

).۳/۵۳۲(طباطبایی، » یات دارای ارتباطی روشنندآوجود ندارد، ولی بقیه
رراما بقاعی در تفسیر  در ایـن «گویـد: داند وچنین میاین آیه را با آیات پیش از خود مرتبط مینظم الدُّ
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-پردازد که با آن حالـت مـیها میآیه خداوند بعد از پایان داستان کافران لجوج به بیان حالتی از حاالت آن

هـا دهد و به راهنمـایی آنها نشان مینجات دهند لذا راه درست نجات را قبل از مردن به آنخواهند خود را 
ها تمام کرده باشد و دیگر اّدعا نکنند چرا به ما یـاد ندادیـد کـه چـه کارهـایی را پردازد تا حّجت را بر آنمی

).۵/۱(بقاعی، » انجام دهیم

بخش دوم: انگیزش براي پایداري در راه ایمان
وحـدانّیت و در بخش نخست دیدیم که غرض اصلی آیات آن، آگاهی بخشی و دعوت به تعّقل در باره

ها واستفاده از روش پنـد و قّیومّیت خداوند و پذیرش آن بود. خداوند از طریق استدالل و برهان، ذکر نمونه
پنـدار و رفتـار منکـران و ی خود پرداخت و غلط بـودنهاعلم حقیقی و اثبات این ویژگینصیحت، به ارائه

ّنا لکم اآلیاِت إن ُکنُتم َتعِقُلون« کرد مشرکان را در این زمینه تبیین ) و بر اساس سـّنت ۱۱۸(آل عمران/» قد َبیَّ
گردانید، باید به حال خود رهـا شـده و بـه خداونـد سـپرده الهی اگر کسی این دعوت را نپذیرفت و از آن رو

ییَن َأَأسَلمتم فإن أسَلموا فقد إهتَدوا «فرماید: شود؛ چرا که خودش در قرآن می ذین ُأوتوا الکتاَب و اُألمِّ ُقل ِللَّ
ما علیک البالُغ و الله بصیٌر بالِعباد وا فإنَّ )، اّما خداوند مؤمنـان را ماننـد کـافران بـه ۲۰(آل عمران/» وإن تولَّ

گردید، به تربیـت و پـرورش طّیب مشخصسازد بلکه وقتی دانایان از نادانان و خبیث از حال خود رها نمی
َلَقـد َمـنَّ اللـه علـی «پـردازد کـه دانایان و راهنمایی و حفاظت آن ها از خطر انحراف و نیرنگ کـافران مـی

مهم الکتاَب و الِحکَمة و إن کـاُنوا یهم و ُیعلِّ الُمؤِمنیَن إذ َبَعَث فیهم َرُسوًال ِمن أنُفِسهم َیتُلوا َعلیهم آیاِته و ُیزکِّ
).۱۶۴(آل عمران/ » ِمن قبُل َلِفی َضالٍل ُمبیٍن 

قیَن «توانند مصداق و تفصیل عبارت آیات بخش دوم این سوره می باشند؛ چرا که هـم از » َموِعظة ِللُمتَّ
پرست و تقویت روحی و روانی نظر محتوا و هم از نظر سبک و سیاق، پیرامون توجه خداوند به مؤمنان یکتا

دارد و به کسـب فـالح و ها را از نیرنگ کافران و انحراف از راه درست باز میراهکار، آنئهآنان است و با ارا
کند. رستگاری تشویق می

روی سخن از اهل کتاب بـه شناختی، پیوند این بخش با بخش قبلی تغییر، از نقطه نظر هنری و زیبایی
ها اّلذیَن آمنوا«مؤمنان با عبارت  روی اهل کتاب در اندیشه و رفتار در مؤمنان از دنبالهو برحذر داشتن » یا أیُّ

امور مختلف است. به عبارت دیگر مجموعه آیات این بخـش، بعـد جدیـدی را مطـرح کـرده و بـه ترسـیم 
شخصیت مؤمنان در مقابل ترسیم شخصیت اهل کتاب پرداخته است که توازن و توازی هندسی بسیار زیبا 

کرده است.را در ساختار معماری سوره ایجاد 
تقسـیم ۲۰۰تـا۱۸۷و ۱۸۶تـا ۱۲۱؛ ۱۲۰تا۱۰۰توان به سه مجموعه یعنی آیات آیات این بخش را می
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، مؤمنان از پیروی کردن و دوستی با برخی از اهل کتـاب کـه منکـر ۱۲۰تا ۱۰۰در مجموعه آیات -۱کرد. 

صـورت عمـل بـه آن باعـث شـود کـه درها راهکـاری ارائـه مـیبه آنشوند واند، نهی میآیات الهی شده
گردد.هدایتشان به راه راست و سعادت در زندگی دنیوی و ورود به بهشت و رستگاری اخروی  می

اند، همگی مواردی هستند که بـه شـجاعت و قـوت دل مواردی که در این مجموعه کنار هم قرار گرفته
-کنند. واژهاساس این راهکار تشویق میانجامد ومؤمنان را به عمل بر مؤمنان و ثبات قدم در آیین اسالم می

قوا، ُکنُتم َخیَرأّمة، َلن َیُضّروکم، ُضـِرَبت «ها و عبارات  ال ُتِطیعوا، َکیف َتکُفرون، واعَتِصموا ِبَحبِل الله، الَتَفرَّ
قوا د.همگی بر ایجاد شجاعت، قّوت دل و دور کردن ترس و دودلی داللت دارن» َعلیهم الّذّلة، َتصِبروا و َتتَّ

اهـل کتـاب و ترسـیم مصـیر ابزار بالغی تقابل معنایی دو مفهوم تبیین مصیر دنیوی ناچیز و تباه کننـده
هـا بـر سـر دو بخش است. در آیات قبـل صـحبت از کـافران و مجادلـه بـا آندهندهاخروی مؤمنان، پیوند

هـا هـا متوجـه آنخطابانحرافات، دروغ پردازی و دعوتشان به پذیرش حقیقت بود و به همین خاطر همه
هـای ناپسـند اهـل آوری و برشمردن ویژگـیبود، ولی در این آیات خطاب متوجه مؤمنان است و فقط با یاد

شوند.      ها برحذر داشته میکتاب، مؤمنان از آن ویژگی
-، مـیهـا افتـادهای مسلمانان و اتفاقاتی کـه در آن، به تبیین دو نمونه از جنگ۱۸۶تا۱۲۱در آیات -۲

پردازد. اشاره به جنگ "بدر" که مسلمانان در آن پیروز شدند برای ایجاد شجاعت و اطمینان بخشی از یاری 
کند و در دیگری های سخت است و برای همین به دالیل پیروزی مسلمانان در آن اشاره میخداوند در زمان

ها سازی روحیه مسلمانان و تشویق آنگیرد و به بازجنگ "ُاحد"و دالیل شکست در آن مورد بررسی قرار می
پردازد. این آیات با ابزار زبانی "إذ" به آیـات پـیش از خـود ها شد، میبه پرهیز از آنچه که باعث شکست آن

و إذ َغـدوَت ِمـن أهِلـک ُتبـوُئ «اند که بخشی از توضیح و تبیین اخبـار غیبـی بـرای پیامبرنـد پیوند خورده
).۱۲۱(آل عمران/ » اِل و اللُه سمیٌع علیٌم الُمؤِمنیَن َمقاِعد ِللِقت

اند؛ چون بـه عنـوان نمونـه و مثـال بـرای بازسـازی از نظر ارتباط معنایی، این آیات با آیات قبلی مرتبط
اند. واکاوی حوادث پیش آمده برای مسـلمانان در کنـار روحیه و ایجاد شجاعت و قّوت دل در مؤمنان آمده

آوری کننـدهگردد و یادها میهای الهی در همه دورانن قلبی آنان از ثبات سنتاخبار پیشینیان باعث اطمینا
های راه خداوند و تقوا داشتن در همه حال و ایفـای عهـد و سّنت ثابت الهی یعنی بردباری نسبت به سختی

کـم و َلَقد َنَصرُکم الُله ِبَبدر و أنُتم أذِ «به دنبال آن امداد الهی و پیروزی و رستگاری است  قوا الَلـه لعلَّ ّلـة فـاتَّ
قوا و َیأُتوکم ِمن َفوِرهم هذا ُیمِددُکم....  ).۱۲۳(آل عمران/» َتشُکرون .....َبَلی إن َتصِبروا و تتَّ

کند که به پیـروزی چیزهایی صحبت میاین مجموعه آیات چون همگی پیرامون جنگ احدند و درباره
امد، از نظر پیوستگی گویی یک خبر و یک آیه اند وتنها آیـهانجدر جنگ در راه خدا یا به شکست در آن می
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کلوا الّربا أضعافًا ُمضاَعفة «مربوط به "ربا" یعنی  ) اسـت کـه در ۱۳۰(آل عمـران/...» یا أّیها الذیَن آمنوا التأ

دانـد و مـیبینانه با دیگر آیات، بیگانه به نظر می رسد اّما "بقاعی" این آیه را با دیگر آیـات مـرتبطنگاه ظاهر
قبلی مطرح شد، شاید این دو صفت باعث هتک حرمت و چون دو صفت "غفور و رحیم" در آیه«گوید: می

-کردن سنگر از طرف تیـرپیروی از شهوات گردد و چون بزرگترین عامل خواری و شکست جنگ احد، رها 

با یعنی زیاده خواهی که چون اقبال کرد که رخواهی بود، اقتضا میآوری غنایم و زیادهاندازان به منظور جمع
گردد و شکست و زیان را به دنبال دارد و همین طور چون تـرک آن، تمرکـز به آن باعث اعراض از آخرت می

ثبات قدم و شجاعت و استواری در راه دین آیات که دربارهاراده و قّوت دل برای مؤمنان به دنبال دارد، با بقیه
). ۶۴-۵/۶۳(بقاعی،» است، تناسب دارد

کند که خـدا ، ابتدا به یکی دیگر از خبر های غیبی در باره اهل کتاب اشاره می۱۹۹تا۱۸۷در آیات -۳
کردند و کتاب خـدا را ها این پیمان را نقضها پیمان گرفت تا به تبیین کتاب برای مردم بپردازند ولی آناز آن
وإذ أخذ الله میثاق الـذین أوتـوا الکتـاب «ل دنیا فروختند گذاشتند و آن را به بهای ناچیز یعنی جاه و ماکنار

ننه ِللّناِس و ال َتکُتُموَنه َفَنَبُذوه َوراء ُظهوِرهم و اشَترواِبه َثَمنًا قلیًال َفِبئَس ما َیشَتروَن  ).۱۸۷(آل عمران/» َلُتبیِّ
"إذ" است که به دیگـر هآیات این بخش به دیگر آیات این سوره حرف ربط "واو" و واژعامل پیوند دهنده

ذلک ِمن أنباِء الَغیـِب ُنوِحیـه «اند، پیوند دارد و توضیح و تفصیل عبارت هایی که با این واژه آغاز شدهبخش
.) است۴۴(آل عمران/...» إلیک 

دارد تا همچون اهل کتاب نباشند که پیمان خود را بـا خداوند در آیات بعدی، مسلمانان را بر حذر می
ها به دنیا مشغول شوند و دچار عـذاب الهـی گردنـد؛ لـذا ند و کتاب او را کنار گذارند و مانند آنخدا بشکن

هم ِبَمفازة ِمن العذاب و لهم عذاٌب ألیٌم.« فرماید:می ها را به )به همین خاطر آن۱۸۸آل عمران:»(َفال َتحَسَبَنّ
نظر خود را که در اّول سوره به طور مجمـل خواند و حقایق و اصول آیین درست و مورد تفّکر و تعّقل فرا می

کند تا اینکه یک تصویر کاملی از شخصّیت مؤمن را ترسیم بیان کرد، بار دیگر به صورت مفصل تشریح می
شیوه خـود را از خـواری عـذاب کرده باشد؛ مؤمنی که در همه حال به یاد خدا و در ارتباط با اوست تا بدین

ذیَن َیذُکروَن اللَه ِقیامًا و ُقُعوداً و علی ُجُنوِبهم و َیَتفّکروَن فـی «گاری برسد قیامت برهاند و به فالح و رست الَّ
مواِت و األرِض َرّبنا ماَخلقَت هذا باطًال ُسبحاَنک َفِقنا َعذاَب الّنارِ  ). ۱۹۱(آل عمران/ » َخلِق السَّ

ها الذیَن «و پایانی این سوره، خداوند در آیهدر بخش خاتمه آمنوا اصِبروا و صاِبروا و راِبطوا و اّتقـوا یا أیُّ
که تنهـا )، غرض اصلی سوره یعنی ایمان آوردن به خدای یگانه و این۲۰۰(آل عمران/» اللَه لعّلکم ُتفِلُحوَن 

شود و راهکار رستگار شدن مؤمنان را کـه در آیـات پیشـین بـه طـور آور میاو فرمانروای هستی است را یاد
آیات کند و سوره را با آن پایان می بخشد تا اعالم کند که همهود، به طور فشرده بیان میمبسوط تبیین کرده ب
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اند و از نظر معنا با هم کامال پیوسته و وحدت موضوعی دارند و ثابت این سوره حکیمانه کنار هم چیده شده

چنین ترتیب و چینش آیات کار خداوند حکیم است و کار بشر نیست.شود که این
گـاهی این آیه بطور فشرده به ترسیم نشانه«گوید: سوره میاین آیه و خاتمهود بستانی دربارهمحم های آ

ها متمرکـز اسـت و پردازد که دیدگاه سوره برآنصبر و تقوا میو ایمان و مهارت اسالمی و جهاد با دو پدیده
مخاطب برساند و برای همیشه در ذهـن او که آن را به دهند، به امید اینپایه و اساس فکری آن را تشکیل می

).۱/۲۹۳(بستانی، » ماندگار گردد

نتیجه گیري
توان نتیجه گرفت که:ها گفته شد، میآل عمران و تناسب معنایی بین آنآیات سورهاز آنچه درباره

ها پیونـد نو اسباب متعدد دارند، اّما بین آهای مختلف نازل شدهآیات این سوره هر چند به مناسبت-۱
و همبستگی استواری وجود دارد و همگی برای بیان و رساندن یک هدف و غرض، حکیمانه کنار هم چیـده 

اند که این خود بیانگر یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم و نمایانگر علم الهی و توقیف آن به پیامبر (ص) شده
ختی ادبـی، بالغـی و نظـم معنـایی و شـناشود که هر متن از متون قـرآن، از نظـر زیبـااست و مشخص می

هم پیوسته است.ای واال از یک گفتمان کامل و بهساختاری، نمونه
غرض و هدف اصلی این سوره اثبات وحـدانّیت خداونـد و قّیومّیـت او بـر تمـام هسـتی از ازل تـا -۲

ه شـده اسـت؛ در هم شرح و تفصـیل دادابدست و این موضوع بسیار زیبا و هنرمندانه در دو بخش موازی با
گـاه کـردن پیـامبر (ص) نسـبت بـه صد آیه نخست این سوره به تبیین وحدانّیت و قّیومّیت خداوند یگانـه وآ

ها به یکتاپرستی وتصحیح عقایـد منحـرف اهـل حقیقت امور و مأموریت دادن به ایشان برای دعوت انسان
راهکـار بـرای داری در راه ایمـان و ارائـهدوم، بر انگیزش مؤمنان جهت پایشود و صد آیهکتاب پرداخته می

های گوناگون دارند و به شیوهخاطر مؤمنان مورد خطاب قرار بدست آوردن رستگاری متمرکز است؛ به همین
حـذر کـافران و مشـرکان بـرگردند و از پیروی شیوهبه حفظ اسالم وپایداری در راه آن، تشویق و ترغیب می

شوند.داشته می
سازی سب سازی و پیوند آیات در این سوره، بیشتر با ابزار بالغی اجمال و تفصیل، هنر نظیرهابزار تنا-۳

کارهای ایجـاد زیبـایی در وموضوعات متشابه و سبک تقابل سازی مطالب متضاد صورت گرفته که از ساز
ایـن سـوره از نظـر خاتمهکارها باعث شده تا آیات مطلع وآغازین، بدنه وو آیند. این سازمیشمارسخن به

هم پیوند و تناسب پیدا کنند و یک متن کامال منسجم و دارای ساختار زیبا و محکم را معنایی و ساختاری، با
ها نتوان یافت.نمایان سازند که هیچ بیگانگی و گسستی را در آن



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره98
منابع

.قرآن کریم
ش.۱۳۶۸حی، انتشارات آستان قدس، مشهد، میرسید علی میر لو، ترجمهَبدیُع القرآنابن أبی اإلصَبع، 

ق.۱۴۰۸، دار إحیاء التراث اإلسالمی، بیروت، البدایة و النهایةابن کثیر، 
َور و اآلیاتبازمول، محمد بن عمر،  ق.۱۴۲۳، المکتبة المکّیة، بیروت، ِعلُم الُمناِسبات فی السُّ

فسیُر البنائیُّ ِللقرآِن الکریمبستانی، محمود،  ق.۱۴۲۲های اسالمی، مشهد، د پژوهش، بنیاالتَّ
َوربقاعی، برهان الدین،  َرر فی َتناُسِب اآلیات و الُسّ ق.۱۴۰۴، دار الکتاب اإلسالمی، بیروت، نَظُم الدُّ

ق.۱۴۲۲، تحقیق ابو محمد ابن عاشور، بی جا، بی جا، الکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی، احمدبن محمد، 
حاح تاج اللغة، جوهری، اسماعیل بن حّماد ش.۱۳۶۸، تحقیق احمد عبد الغفور عّطار، انتشارات امیری، قم، الصِّ

ق.۱۳۸۷، دار المعارف، قاهره، ثالُث رسائَل فی إعجاِز القرآنَخَلُف الله، محّمد،  
ق.۱۴۰۳، دار المعارف، دمشق، ، إعراُب القرآن و معانیهدرویش، ُمحیُّ الُدین

م.۲۰۱۱ق/۱۴۳۲، دار الکتاب العربی، بیروت، قرآن و البالغة النبوّیةإعجاز الرافعی، مصطفی صادق، 
ش.۱۳۹۰کبیر، تهران، انتشارات امیرتاریخ قرآن،رامیار، محمود، 

قین، دار الهدایة، بی جا، بی تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، محّمد بن محّمد،  ، تحقیق: مجموعة من المحقِّ
تا. 

میاطی، دار الحدیث، قاهره، رهان فی علوم القرآنالبُ زرکشی، بدر الدین،  ق.۱۴۲۷، تحقیق: ابو الفضل الدِّ
ق.۱۳۹۸، دار قهرمان، استانبول، اإلتقان فی علوم القرآنسیوطی، جالل الّدین، 

ق.۱۴۳۱، مؤسسة الرّیان، بیروت، أسباب النُّزول، ------
م.۱۹۹۰بیروت، ، دار العلم للمالیین، مباحث فی علوم القرآنصبحی صالح، 

ش.۱۳۷۴سید محمد باقر موسوی، دفتر انتشارات اسالمی، قم، ، ترجمهتفسیر المیزانطباطبایی، محمد حسین، 
، تحقیق بشـار عـواد معـروف عصـام، مؤسسـة الرسـالة، مجمع البیان من کتابه جامع البیانطبری، محمد بن جریر، 

ق.۱۴۱۵بیروت، 
م.۲۰۰۰، دار قباء، قاهره، وان الَبدیعوشی الّربیع ِبألعائشه، حسین فرید، 

ق.۱۴۰۳، عاَلم الُکُتب، بیروت، معانی القرآنفّراء، ابوزکرّیا یحیی بن زید، 
م.۱۹۹۸، مؤسسة الرسالة، دمشق، ، القاموس المحیطفیروزآبادی، مجدالّدین محّمد

ش.۱۳۷۴، انتشارات نوید اسالم، اصفهان، تفسیر أحَسن الحدیثُقَرِشی، سید علی اکبر، 
، تحقیق طارق الّطنطاوی، َمکتبة القرآن، قاهره، بی تا.أسباب النُّزولواحدی، ابوالحسن علّی بن احمد، 


