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  آن اتيآ یبند ساختار سورة انسان و دسته یبررس

1نساج ميمر
  

2زاده يليعباس اسماع
  

  

  چكيده 

كه هر چند به طور  است ديجد يها، نگرش به سوره يساختار ديسوره و د كي اتيآ ونديپ يبررس
پژوهش، ساختار  نيدر ا. مورد توجه است شتريمتأخّر ب ريدر تفاسولي متقدم وجود داشته،  ريدر تفاس يجزئ

ابتدا با نگاه به . درون سوره، نشان داده شده است اتيآ بندي آن و دسته اتيآ ونديپ يسورة انسان، چگونگ
 اتيآ يبند ميمتفاوت در تقس يها بر نگرش هيئه شده با تكارا هاي دگاهيمختلف، د ريساختار سوره در تفاس

 اتيآ ،ييو محتوا) يو بالغ ياسلوب ،يارتباط لفظ( يوستگيپ ديسپس، با توجه به د. اند و نقد شده يبررس
سان، ساختار هماهنگ و منسجم سوره،  نيو بد نييتب ييو ارتباط معنا ميتقس) اقيس(سوره به چهار دسته 

  .استنشان داده شده 

  .اقيس ات،يآ ونديساختار، سورة انسان، پ :واژگان كليدي

                                                           

 Noha114@gmail.com/ مشهد یارشد، دانشگاه فردوس یکارشناس یدانشجو. ١

  Abbasesmaeely@gmail.com/ مشهد یدانشگاه فردوس ،استاديار دانشکده اهليات. ٢
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  درآمد 

لكن . آيات قرآن، نه به صورت يكجا، بلكه به صورت پراكنده و تدريجي نازل شده است
اين به معناي نفي تناسب و ارتباط بين آيات قرآن نيست؛ بلكه هماهنگي را در نوع چينش 

انگيزي در  ساختاري كه موجب نظم شگفت ،يافت توان حروف، كلمات و ساختار جمالت، مي
توان همگوني و هماهنگي و پيوند  ها مي با داشتن ديد ساختاري به سوره. آيات گرديده است

 »..مثَاىن اًمتشابِه اًكتاب احلَْديث أَحسن نزلَ اللَّه« ةميان آيات قرآن را كه از آي
1

به دست ) 23 /زمر( 
شهر  در لغت ديوار »سور«نهفته است؛ چه » سوره«اين معنا در خود واژه . مودآيد، بيان ن مي

 )386، ص4، ج1414ابن منظور، / 434، ص1، ج1412راغب، (. كند مى احاطه است كه آن را

اي از آيات كه با هم  حصار و دائره محدود كننده است، به معناي مجموعه» سوره«در واقع 
و تركيبي مستحكم و نظمي هماهنگ را به ) 5، ص1، ج1375ان، زرگبا(ارتباط و انسجام دارند 

اين  )78، ص15، ج1417طباطبايي، ( .آيد ني از آن به دست ميآورند و غرض معي وجود مي
نظم « شود كه ذيل عنوان پيوندگونه و ساختاري به آيات، در آثار گذشتگان نيز يافت مي ديد

به اين » تناسب آيات و سور«تر ذيل عنوان  صصيو به طور تخ» اعجاز بياني«و مباحث » قرآن
  . اند مبحث پرداخته

اولين كسي است كه كتاب مستقلي با عنوان ) ق 255. م(جاحظ  بن بحر ابوعثمان عمرو
چنين گفته شده  )144، ص1955گلدزيهر، (. نرسيده استما نوشته كه به دست » نظم القرآن«

تأليفي قرآن و گاهي نوع اسلوب و شيوه بيان و است كه وي گاهي از اصطالح نظم، ساختار 
هاي هنري را مد  همچنين، گزينش دقيق و سنجيده واژگان و تعابير و سبك خاص ادبي و جلوه

  )22، ص1960جندي، ( .نظر داشته است

و اصطالح نظم، دست به دست  پس از وي، كساني ديگر هم به اين علم توجه داشتند
انتقال ) ق 471.م( و چهارم به سدة پنجم، زمان عبدالقاهر جرجاني و از سدة دوم و سوم گرديد
وي، دليل اعجاز و نظم قرآن را، قبل از هر چيز و بيش از  )71، ص1376فراستخواه، ( .يافت

وي . دانست نه كاربرد استعاره و مجاز هاي نحوي و الگوهاي خاص جمالت مي همه، آرايش

                                                           

؛ كه ناظر به مهگوين و )شبيه يكديگر(» متشابه«يكي وصف : آيات قرآن آمده در اين آيه، دو ويژگي درباره كلّ .١
به معناي » ثين«كه از ماده ) ر از نظر مضمونمكر(» مثاين«و ديگري واژه . يكدسيت در اسلوب و معارف آن است

 )٦٧، ص١ج ،١٣٨٥، يآمل يجواد( .رساند ها را مي و وفاق ميان آيهسازگاري و  انعطاف بوده
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هاي نظم قرآن معني و تكيه نكردن به لفظ را از جلوه توجه به مقاصد نحوي را براي رسيدن به
  )408-400، صص1404جرجاني، ( .داند مي

شناختي  توان آن را به مثابة يك تئوري زبان نظرية نظم عبدالقاهر به قدري قوي است كه مي
١آنچه در بحث ساختارشناسي و ساختارگرايي توسط زبانشناساني همانند سوسور و تلقّي كرد

 

زبانشناسان  امريكايي، و ٢و ساختارگرايان بعدي و پيرو او از جمله بلومفيد) م 1875-1913(
گردد،  اند مطرح ميكه به كاربرد معنايي نظر انداخته ٣ر امريكايي و در رأس آنها چامسكيمتأخّ

.شود با نظرية عبدالقاهر مطابقت داده مي
هايي از مباحث ساختارشناسي در كتب  لذا نشانه 4

، لكن همزمان با )58تا، ص  همو، بي/ 405، ص1404جرجاني، : رك( شود ان ديده ميگذشتگ
  .شود اي از آن شمرده مي نظم قرآن بحث علم مناسبت پديدار گشت كه زير شاخه

ابوبكر : چنين آمده است» البرهان«ترين اثر جامع مدون علوم قرآني،  قديمييكي از در  
ود كه در رابطه با علم مناسبت دغدغه خود را اظهار كرده ، اولين كسي ب)ق 324. م(نيشابوري 

پرداخت و بر علماي بغداد ايراد  وي در سخنان خود به ذكر تناسب آيات و سور مي. است
وي به دنبال  )36، ص1، ج1376زركشي، ( .كنند گرفت كه چرا به اين علم توجهي نمي مي

ت كه الزمة آن اعتقاد داشتن به توقيفي ها در كنار هم بوده اس حكمت قرارگيري آيات و سوره
پس از آن، افراد زيادي در رابطه با تناسب آيات و سور دست به . هاست بودن آيات و سوره

به مناسبت » سراج المريدين«در كتاب ) ق 543. م(نگارش زدند، از جمله ابن العربي مالكي 
به » نظم«تحت عنوان » بيانمجمع ال« در) ق 548. م(طبرسي  )همانجا( .كند آيات عنايت مي

ين فخرالد )110، ص1، ج1372طبرسي، : ك.به عنوان نمونه ر( .پردازد بررسي تناسب آيات مي
هاي لطيف قرآن  خود از علم تناسب به عنوان اليه» مفاتيح الغيب«در تفسير ) ق 606. م(رازي 

ي مناسبات ميان روش او در برقرار )110، ص10ج ،1420 رازى،ين فخرالد( .كند تعبير مي
دهد و آيه  او آيه دو را به آيه يك ربط مي. نگرانه توصيف كرد جزئي  ـ  توان خطي آيات را مي

سه را به آيه دو و همين طور تا پايان سوره، با اين كار توجه رازي در هر زمان خاص بر دو 
اطات موردي ميان در چنين روشي كه صرفاً متوجه برقراري ارتب. آيه يا دو فقره متمركز است
تواند به  شود، لذا نمي صرف نظر مي) سوره(از جنگل ) ها آيه(ها  آيات است، با ديدن درخت

                                                           
1. Saussure. 
2 .  Blvmfyd 

3 . Chomsky 

  .١٦، ص١٤٢٠ عباس حممد، /١٨٩ص، ١٣٦٧، يباقر /١٩ص، ١٣٨٠، يامحد: ک. شتر رياطالعات ب يبرا .٤

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

       

  

  

 
  1390سوم، پاييز ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل   38

  

  

بسياري از  )15، ص1387مير، ( .هاي قرآن بينجامد وار به سوره گيري رويكردي اندام شكل
در  مفسران اين روش را در تفسير خود ادامه دادند، اما از قرن چهاردهم با تحولي كه

مفسران به كشف ساختار و هدف سوره بيشتر گرديد و  توجههاي تفسيري پديد آمد،  روش
در اين راستا به  )198، ص1386گر، خامه( .تفاسير زيادي در اين رابطه به نگارش در آمد

  .پردازيم بررسي ساختار سورة انسان در تفاسيري كه ديد ساختاري به اين سوره دارند، مي

  انسان در تفاسير مختلفساختار سورة 

چه بسا با نگاه ساختاري . بررسي پيوند آيات و ساختار سوره، در فهم آيات تأثيرگذار است
ها دارند كه  تفاسير زيادي اين نگاه را به سوره. تري از آيات حاصل گردد ها، فهم دقيق به سوره

ن تفاسير را به قرار ذيل براي سهولت و آساني اي. اندازيمدر اين بخش نظري به اين تفاسير مي
  .توان دسته بندي كرد مي

بينند و فراتر از اين را بررسي تفاسيري كه تناسبي بين آيات همجوار مي: دسته اول) الف
كنند، در واقع ديد آنها خطي و جزئي است، يا تناسب را از جهت ارتباط سوره با سوره  نمي

بندي آيات سورة انسان در آنها به شرح  دستهبرخي از اين تفاسير و . كنند قبل و بعد بيان مي
  :ذيل است

- 14، 13-7، 6-1(از ابواسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبي،  الكشف و البيان عن تفسير القرآن

از ابوجعفر  لتبيان في تفسير القرآنا؛ ) 108 -93، صص10، ج1412ثعلبي، (، )25-31، 24
؛ )221-204، صص10تا، ج ، بيطوسي(، )31-21، 20-11، 10-1(محمد بن حسن طوسي، 

طوسي، (، )31-23، 22-11، 10-1(از فضل بن حسن طبرسي،  مجمع البيان في تفسير القرآن
-4، 3، 2، 1(محمد بن عمر رازي، ين فخرالداز  مفاتيح الغيب؛ )626-608، صص10، ج1372

5 ،6 ،7 ،8-10 ،11 ،12-13 ،14 ،15-16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25-26 ،27 -

28 ،29-30 ،31( ،)روح المعاني في تفسير ؛ )764-739، صص30، ج1420 رازي،ين فخرالد

آلوسي، (، )31-14، 13-1(ين سيد محمود آلوسي از شهاب الد القرآن العظيم والسبع المثاني
، 3-1(الزحيلي  هبةاز و يعةو الشر ةلتفسير المنير في العقيدا؛ )186-167، صص15، ج1415

محمد از  انوار درخشان ؛)309-282، صص29، ج1418زحيلي، (، )23-31، 13-22، 4-12
نفحات ؛ )271-242، صص17، ج1404حسيني همداني، (، )31-23، 22-1(حسيني همداني 
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، 19-18، 17-14، 13-7، 6-3، 2-1(از محمد بن ابراهيم نهاوندي،  الرحمان في تفسير القرآن
  ). 398-385، صص6، ج1429دي، نهاون(، )29-31، 25-28، 23-24، 20-21

تفاسير و كتب ديگري نيز، همين نگاه را به سوره دارند؛ لكن تمام سوره را يك مجموعه  
ارشاد العقل السليم الي مزايا القرآن از جمله، . اند بندي جزئي نپرداخته دانسته و به تقسيم

ئب القرآن و رغائب غرا، )219-215، صص5-4تا، ج السعود، بي ابي(السعود  از ابي الكريم

، و )420-409، صص6، ج1416نيشابوري، (از حسن بن محمد قمي نيشابوري  الفرقان
از حسين اعرابي كه اين سوره را به دليل نظم آوايي  نظم آيات الهي در نگارشهمچنين كتاب 

 ،1361اعرابي، (. داند شود از آغاز تا انجام يك مجموعه مي آن كه همه آيات به الف ختم مي
  )20ص

  : شوند دسته دومِ تفاسير، خود به دو بخش تقسيم مي) ب

اند كه ديد هدف و غرض دارند و اين ديدشان پررنگتر از ديد  بخش اول تفاسيري  -
اند كه ما  هايي تقسيم نموده در اين تفاسير با اين كه سورة انسان را به دسته. ساختاري است

يه آنها به اغراض و محورهايي است كه از اين سوره كنيم؛ تكبندي هر كدام را بيان مي تقسيم
  :كنند نظير بيان مي

، 22-18، 17-10، 9-4، 3-1(از برهان بن عمر بقاعي  نظم الدرر في تناسب اآليات و السور
از احمد مصطفي  تفسير المراغي؛ )280-259، صص8، ج1415بقاعي، (، )28-31، 23-27

وحي  من؛ )177-160، صص29تا، جاغي، بيمر(، )31-23، 22-13، 12-4، 3-1(مراغي 

- 263، صص23، ج1419فضل اهللا، (، )31-23، 22-7، 6-1(از محمد حسين فضل اهللا  القرآن

-20، 19-13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4-1(از محمدتقي مدرسي،  من هدي القرآن؛ )282

از  آن الي االذهانتقريب القر؛ )193-170، صص17، ج1419مدرسي، (، )27-31، 23-26، 22
، 27-25، 24-22، 21-18، 17-15، 14-10، 9-7، 6-5، 4-1(سيدمحمد حسيني شيرازي، 

از محمد  التفسير الحديث؛ )580-571، صص5، ج1424حسيني شيرازي، (، )31، 28-30
، 6، ج1383دروزه، (، )31-29، 28-27، 26-23، 22-11، 10-7، 6-4، 3-1(عزّت دروزه، 

  ).117-105صص

-  ه دارند و از بخش دوم، تفاسيري كه عالوه بر ديد غرضي، به ديد ساختاري هم توج
  : اند نظير وجوه مختلف به آن پرداخته
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 سيد قطب، در تفسيرش براي هر سوره شخصيت و محوري قائل است: في ظالل القرآن 

، 1شوط بندي آيات از تعابير ، در تقسيم و در مقدمه هر سوره) 28، ص1، ج1412قطب، (
  . كند استفاده مي 6و شطر 5، درس4، موج3، مقطع2جوله

داند،  برد، سورة انسان را داراي دو مقطع مي وي در سورة انسان از عنوان مقطع بهره مي
مقطع اول را به چهار . كند هايي تقسيم مي و سپس هر مقطع را به بخش 31-23و  22-1آيات 
تقسيم  31-27و  26-23: م را به دو بخشو مقطع دو 22-11، 10-7، 6-4، 3-1: بخش

  )3788-3776، صص6جهمان، ( .نمايد مي

قرآن را به چهار ) ص(سعيد حوي با استناد به حديثي از پيامبر : االساس في تفسير القرآن
.كند تقسيم مي) طوال، مئين، مثاني، مفصل( قسم

بندي آيات هر سوره از تعابير  وي در دسته 7
سورة انسان را همراه با سورة قيامت، مجموعة . كند موعه، استفاده ميقسم، مقطع، فقره، مج

   )6281، ص11، ج1409حوي، ( .داند هفتم از قسم مفصل مي

كند، مقدمه را شامل دو آيه اول  تقسيم مي) فقره(وي سوره را به يك مقدمه و دو بخش 
و فقره دوم  22-3اول آيات  فقره. دهد داند كه آيه دوم، آيه اول را شرح مي سوره انسان مي

                                                           

، ٤ج ،سه شوط :فات، سوره صا٢٩٨١، ص٥چهار شوط، ج :، سوره غافر٣٠٦٦ص، ٥، ج١٤١٢قطب، : از مجله .١
 .٢٧١٩، ص٥سه شوط، ج: سوره عنکبوت، ٢٧١٩ص، ٥پنج شوط، ج: ، سوره نور٢٤٨٦ص

 .پنج جوله :، سوره حجر٢١٢٣ص، ٤، جمهان .٢

٣
.

  .پنج مقطع :، سوره توبه١٥٦٤ص ،٣مهان، ج .

 .پنج موج :، سوره انعام١٠٢٢، ص٢، جمهان .٤

 .دو درس :، سوره لقمان٢٧٨٣ص، ٥مهان،  ج .٥

 .٧٤- ٤٠: ، سوره بقره٦٤، ص١، جنمها .٦

 داود بن سليمان ثنا أيب حدثين اهللا عبد حدثنا«: از منابع اهل سنت اين حديث در مسند امحد بن حنبل آمده است .٧

 اُعطيت«: قال) ص( النيب أن األسقع بن واثلة عن اهلذيل املليح أيب عن قتادة عن القطان عمران أنا قال الطيالسي أبوداود

، ٤تا، ج حنبل، يب ابن(، »لِباملفص وفُضلت املثاينَ اإلجنيلِ مكانَ وأعطيت املئني الزبورِ مكانَ وأعطيت السبع التوراة مكانَ
 بنِ جعفرِ عن السندي بنِ صاحلِ عن إبراهيم بن علي: و در منابع شيعي كليين در كايف چنني نقل كرده است) ١٠٧ص

 اإلجنيلِ مكانَ املئني أُعطيت و التوراة مكانَ الطِّوالَ السور أُعطيت« ):ص( اللَّه رسولُ قالَ قال اِإلسكاف سعد عن بشريٍ

و أُعطيت بورِ مكانَ املثانِيو الز فُضلِ لتسورةً و ستونَ مثانٌ باملفص مهيمن لَي و هووراةُ الكتبِ سائرِ عي والتملوس و 
 )٦٠١، ص٢، ج١٣٦٥کليين، : ک.ر(. »لداود الزبور و لعيسي اِإلجنيلُ
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 31-29 آيات مجموعه دوم شامل و 28-23شامل دو مجموعه است، مجموعة اول شامل آيات 
  )6298-6285همان، صص( .است

به تبين فهرستي از موضوعات و » بيان«علّامه طباطبايي، تحت عنوان : تفسير الميزان
يك سوره معتقد است كه هر سوره با  ايشان دربارة پيوستگي آيات. پردازد مضامين آيات مي

 آن و كند، مى بيان را آغاز شده و غرضى» بسم اهللا«هدف مشخّص سامان داده شده است و با 

عالمه طباطبايي ) 167، ص10و ج 231، ص13، ج1417طباطبايي، ( .است سوره معرّف غرض
  )143-120، صص20همان، ج( .كند تقسيم مي 31-23و  22-1سورة انسان را به دو بخش 

 1يحخود، در كلّ، طرح نظم قرآن فرا ر قرآنتدبامين احسن اصالحي در كتاب : تدبر قرآن
گونه كه استادش  او از فرض عمود، آن. پذيرد، هرچند تغييراتي در آن ايجاد كرده است را مي

اي از قرآن را شناسايي كند، و با  كوشد كه عمود هر سوره مطرح كرده بود، آغاز كرده و مي
اي از جهت پيوستگي، براي هر سوره ارائه  بندي ، تفسير و دستههر سورهجه به عمود ويژة تو

. كند تقسيم مي) 31-29، 28-23، 22-4، 3-1(وي سوره انسان را به چهار بخش . كند 

 )103، ص9، ج1315اصالحي، (

كند و قبل  آيت اهللا مكارم شيرازي در ابتداي هر سوره، محتواي آن را بيان مي: تفسير نمونه
وي سوره انسان را به پنج . كند هايي تقسيم مي ها و بخش از ورود به هر سوره، آن را به فصل

، 25، ج1374شيرازي، مكارم ( .)31ـ27، 26ـ23، 22ـ12، 11ـ5، 4ـ1: (بخش تقسيم كرده است
  )387-327صص

وعات قرآن بندي و تقسيم خود را رك شود كه معيار دسته در اين ميان، كتبي هم ديده مي
منظور از ركوع، بخشي از آيات است كه در يك موضوع و واقعه آمده است كه با . اند قرار داده

شود  شروع در آن موضوع، ركوع آغاز شده و با تغيير و تحول كالم به موضوعي ديگر ختم مي
 در پايان هر نسخه» ع«هاي قرآن با عالمت  ها در بعضي نسخه بندي ها و فصل كه اين بخش

   )130، ص1362چي،  شانه مدير( .مشخّص شده است

                                                           

پاکستان تفسري کاملي بر قرآن ننوشته است، در چند رساله ديدگاهش را درباره انسجام در قرآن  اهايلي از حفرا. ١
کند که  وي بيان مي. ارائه کرده است، وي با عرضه طرحي، چارچوب نظريه انسجام قرآن را بنيان اده است

دارد که کلّ سوره حول آن ) عمود(هر سوره يک مضمون حموري . است» سوره«رين واحد نظم در قرآن، کوچکت
بنابراين، عمود، سنگ بناي نظم سوره . عمود نخ تسبيح سوره است و سوره بايد با توجه به آن تفسري شود. چرخد مي

 )٢١٨ص ،١٣٨٦آقايی، . (است است و يکپارچگي و وحدت سوره تنها پس از کشف عمود، قابل حبث و بررسي
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تقسيم  31-23و  22-1سورة انسان به دو بخش  تقسيم بندي ركوعات، براساس معيار
  )64، ص1385مرادي زنجاني،  و لساني فشاركي( .گردد مي

  تحليل و بررسي ساختار سورة انسان

د، اين است كه همه آنها كنن ها نگاه مي وجه مشترك تفاسيري كه با ديد ساختاري به سوره
هاي آنها متفاوت است، ولي نشانگر بنديكنند؛ گرچه تقسيم هايي تقسيم مي سوره را به بخش

اند و با اين فرض به آن نگريسته اين مسأله است كه آنها سوره را به عنوان واحدي پيوسته ديده
ين باب باشد كه هر كس علّت اين تفاوت ممكن است از ا. اند و به بررسي ساختار آن پرداخته

  .از منظري خاص به آن پرداخته و كسي به طور جامع به آن نگاه نكرده است

اند و بيشتر  اي پرداخته سوره اند، كمتر به تناسب درون تفاسيري كه در دسته اول قرار گرفته
يات در يك اند و از منظر اين مفسران ارتباط آ به ارتباط ميان يك سوره با سورة قبل توجه كرده

قسمت تقسيم  23نگر است، چنانكه فخر رازي اين سوره را به  جزئي -سوره در حد خطي
برخي سوره را از آية . اي كمتري دارد نموده است و بيشتر، آيه آيه تفسير كرده و ديد مجموعه

از » ينظم آيات در نگارش اله«اند؛ مانند كتاب  بندي جزئي نپرداخته دانسته و به تقسيم 31تا  1
حسين اعرابي كه فقط نظم آهنگين و آوايي را مد نظر قرارداده و تمام آيات سوره را كه با 

بندي از آن جهت شود به صورت منظّم و يكپارچه ديده است، ليكن اين تقسيم ختم مي» الف«
 بنديتواند به تنهايي مبناي تقسيم كه فقط از منظر آوايي به آيات سوره نگاه كرده است، نمي

  .آيات سوره باشد

كه  نفحات الرحمانف تفسير اند؛ مانند مؤلّ بندي علمي و دقيقي ارائه نكرده برخي هم، دسته 
، 24-23، 21-20، 19-18، 17-14، 13-7، 6-3، 2-1: (كند اين سوره را به ده بخش تقسيم مي

. تلفيق كندها را با هم توانست بسياري از بخشاين در حالي است كه او مي). 29-31، 25-28

هاي بهشتي است، ادامه نعمت 22-14هاي بهشتي، آيات  به عنوان نمونه، در باب ذكر نعمت
بين بخش هشتم و نهم هم احتياجي به جدايي بين . ولي وي آنها را از هم تفكيك نموده است

  . آيات نيست؛ چرا كه صيغه امر هنوز ادامه دارد و دليلي بر جدايي اين دو بخش وجود ندارد

نگرند و عنايتشان به ساختار تفاسير دسته دوم، آنهايي هستند كه فقط غرض سوره را مي
از زمينه و هدف سوره » االطار العام«كه تحت عنوان  من هدي القرآنكمتر است، مانند تفسير 

نيز اين  تقريب القرآن الي االذهاندر تفسير ) 164، ص17، ج1419سي، مدر( .گويد سخن مي
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بندي تفسير  هر چند تقسيم )570، ص5، ج1424حسيني شيرازي، ( .شودميديد، مشاهده 
در ) 31، 30-28، 27-25، 24-22، 21- 18، 17-15، 14-10، 9-7، 6-5، 4-1( تقريب القرآن

وي . نگرانه پيش رفته استهاي بعدي جزئيآيد، ليكن در بخشبخش اول به نظر درست مي
حالي كه هنوز سخن از توصيف اعمال ابرار در  جدا نموده، در 9-7را از مجموعه  10آيه 

بندي  همچنين، تقسيم. بهشت است و اسلوب آن، هنوز از متكلّم مع الغير تغيير نكرده است
  .آيات بهشتي نيز به دقّت صورت نگرفته است

اما تفاسيري در همين دسته جاي دارند كه عالوه بر ديد غرضي از جنبة ساختاري هم به 
اي فقط به پيوستگي معنايي و محتوايي پرداخته و به  در اين تفاسير، عده. پردازندسوره مي

گروهي ديگر با محور قرار دادن لفظ و اسلوب، . دنبال برقراري چنين ارتباطي ميان آياتند
بندي آيات پرداخته، كه فقط به فصل تفسير نمونهاز جمله . دهندساختاري از سوره را نشان مي

في ، التفسير ساس فياأل، الميزانتفاسيري مانند . گويد آيات سخن نمي ليكن از ارتباط بين

تر به اين بحث بپردازند، اما آنها اند كه منسجم اصالحي، سعي كرده تدبر قرآنو  ظالل القرآن
بندي كه  به تقسيم تدبر قرآندر اصالحي بندي تقسيم. اند هم به صورت تخصصي وارد آن نشده

بندي وي جدايي آيه چهار از ، بسيار نزديك است، ليكن تنها تفاوت دستهما بيان خواهيم كرد
رسد وي در اين قسمت، محتوا و معنا را مقدم بر اسلوب لفظي  سه آيه اول است كه به نظر مي

كتبي هم كه به ركوعات قرآني . در آيه چهارم ننموده است» إنَّ«دانسته و توجهي به ساختار 
  .اند سند قابل اعتنايي براي آن ارائه نكرده اند نيز، داشته توجه

  بررسي ساختار سورة انسان 

و ) ارتباط لفظي، اسلوبي و بالغي(در ادامه سعي بر اين است تا با توجه به پيوستگي لفظي 
هايي تقسيم كنيم تا اتّحاد حاكم بر اين  محتوايي و با عنايت به سياق آيات، سوره را به بخش

با اين نگاه سوره به چهار بخش تقسيم . و ساختار منسجم آن ارائه گردد سي و يك آيه شناخته
  )31-29، 28-23، 22-5، 4-1( .گردد مي
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4-1آيات : لبخش او  

 إِنا )۱( مذْكُوراً شيئاً يكُن لَم الدهرِ من حني الْإِنسان علَي  أَيت هلْ «  الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ

 إِما و شاكراً إِما السبيلَ هديناه إِنا )۲( بصرياً سميعاً فَجعلْناه نبتليه أَمشاجٍ نطْفَة من الْإِنسانَ قْناخلَ

  » )۴( سعرياً و أَغْالالً و سالسلَ للْكافرين أَعتدنا إِنا )۳( كَفُوراً

) .گويا اين استفهام مفيد تقرير و تثبيت جمله است(گردد،  آيه نخست با استفهام آغاز مي

آيه دو پاسخي است براي استفهام مطرح در آيه نخست و ) 120، ص20، ج1417طباطبايي، (
: كه با آيه دو وحدت اسلوبي دارد آية سه، افزون بر اين. دقيقاً لفظ انسان در آن تكرار شده است

هم به لفظ انسان در آيه قبل  »هدينَاه إِنَّا« در» ه«ير ، مرجع ضم)فعل ماضي متكلّم مع الغير+ إنا (
يعني ادامه . گردد و از نظر محتوايي نيز ادامه پاسخ به استفهام مطرح شده در آيه اول است برمي

پايان يافت، كه  »بصرياً سميعاً فَجعلْناه«سيري است كه در آيه دو آغاز شد، زيرا آيه دو با عبارت 
 إِنا«سازي مقدمات پذيرش هدايت تشريعي در وجود انسان است و اين آيه با  راهممبين ف

اهنيدبِيلَ هآغاز شد، كه اخبار از اصل هدايت تشريعي انسان از سوي خداي تعالي است؛ و  »الس
توان آيه سه را از نظر محتوايي متفرّع بر آيه دو مات هدايت، ميبه لحاظ تفرّع هدايت بر مقد

آيه چهار، هم از نظر اسلوبي با دو آيه پيش همسان است و هم از نظر محتوايي ادامه  .دانست
و اين آيه سرنوشت  ،»كَفُوراً إِما و شاكراً إِما«: آيه سوم است، چون در انتهاي آيه سه آمده بود

  »للْكَافرِين أَعتدنا إِنا«: كندهاي كفور را مشخّص مي انسان

  22-5آيات : دوم بخش

 يفَجرونها اللَّه عباد بِها يشرب عيناً )۵( كافُوراً مزاجها كانَ كَأْسٍ من يشربونَ الْأَبرار إِنَّ«

 مسكيناً بهح  علي الطَّعام يطْعمونَ و )۷( مستطرياً شره كانَ يوماً يخافُونَ و بِالنذْرِ يوفُونَ )۶( تفْجرياً

تيماً وي ۸( أَسرياً و( ماإِن كُممطْعن هجول ال اللَّه ريدن كُمنزاًء مج كُوراً ال وش )ا )۹إِن خافن ننا مبر 

 بِما جزاهم و )۱۱( روراًس و نضرةً لَقَّاهم و الْيومِ ذلك شر اللَّه فَوقاهم )۱۰( قَمطَريراً عبوساً يوماً

 دانِيةً و) ۱۳( زمهريراً ال و شمساً فيها يرونَ ال الْأَرائك علَي فيها متكئني) ۱۲( حريراً و جنةً صبروا

هِملَياللُها عظ و ذْليالً قُطُوفُها ذُلِّلَت۱۴( ت (و طافي هِملَيع ةبِآنِي نم ضفة أَكْوابٍ و تا كانقَوارير 
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 فيها عيناً) ۱۷( زنجبيالً مزاجها كانَ كَأْساً فيها يسقَونَ و) ۱۶( تقْديراً قَدروها فضة من قَواريرا) ۱۵(

مسبيالً يتلْس۱۸( س (و طُوفي هِملَيونَ وِلْدانٌ علَّدخإِذا م مهتأَير مهتِسبلُؤاً حثُوراً لُؤنم )۱۹ (إِذا و 

تأَير ثَم تأَيعيماً رن لْكاً و۲۰( كَبرياً م (مهيعال يابسٍ ثندس رضخ و قربتإِس لُّوا وح أَساوِر نم 

ةضف و مقاهس مهبراباً روراً ش۲۱( طَه( َّكانَ هذا إِن زاًء لَكُمج كانَ و سكُميكُوراً  عشم)۲۲(«  

 تا 7 آيات :هاي آنان ، ويژگي6 و 5 آيات :است به معرّفي ابرار 22-5بخش دوم كه از آيات 

  .پردازد مي 22 تا 11 آيات :و نعمات بهشتي آنان 10

ممكن است كسي با استناد به تقابل محتوايي آيه پنج با آيه چهار آن را ادامه سياق گذشته تلقّي 
ا به سه دليل اين آيه را سرآغاز سياقي جديد دانستيمكند، ام :  

اين . همگي در سياق آيه پنج هستند 22در ادامه مشخّص خواهد شد، آيات بعدي تا آيه . 1
مجموعه آيات در فرازهاي نسبتاً مفصلي از منزلت ابرار، مباني زندگي در دنيا و حسن 

آيه از سوره را به خود  18عه مفصلي كه عاقبتشان در آخرت سخن گفته است؛ اما چنين مجمو
  .مطرح گردد 4تواند تنها در قبال آيه  اختصاص داده است، نمي

آيات گذشته در سه فراز و هر . اين آيه شريفه به لحاظ اسلوبي از آيات قبل جدا شده است. 2
تنها آغاز » نّإ«طراحي شده بود ولي اين آيه با » فعل متكلّم مع الغير ماضي+ إنّا «يك با اسلوب 

  .گيرد شده است و اسلوب متكلّم مع الغير ادامه نيافته است، لذا در سياق آيات قبل قرار نمي

در آيه . كند بيان مي» كفور«و » شاكر«در آيه سوم پس از بيان ارائه طريق دو گروه با نامهاي . 3
گيرد كه لزوماً برابر  بهره مي» ابرار«كند، بلكه از صفت  استفاده نمي» شاكر«از لفظ » ...ان االبرار«

كند كه كامالً متناسب با كفوراً  استفاده مي» كافرين«از لفظ  4نيست، اما در آيه » شكوراً«با 
  .است

كند  پردازد و بيان مي به بيان منزلت ابرار مي اي، آيات پنج و شش آيه 18در اين مجموعه 
اي كه بندگان خدا از آن چشمه ،دارداي از كافور نوشند كه آميزه كه نيكان از جامي مي

براي . كنيمهاي اين دو آيه توجه ميبراي فهم بهتر آيه به اسلوب. كنند نوشند و جاريش مي مي
  : آنها سه وجه است هاي اعرابي مختلفي بيان شده است كه اهم وجه» عيناً«

شبيه كافور بو و رائحه  ،بدل از كافور است به دليل اينكه آب چشمه در سفيدي) الف
يشربون فيها خمرا خمر « :استاساس حذف مضاف  بر» من كأس«بدل از محل ) ب است؛
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جويباري،  رستگار/ 315، ص10، ج1415درويش، .(از باب اختصاص منصوب باشد) ج ؛»عين
   )34، ص1402

مقصود اصلي كالم است نه » عين«تواند صحيح باشد، زيرا در اين صورت  وجه دوم نمي
كه معناي آنچه اصل در  از آوردن هر لفظ، معناي همان لفظ است، بدون اين هدف. »كأس«

 .تر است شايسته) ميان عين و كأس(بنابراين، فرض وجود تفاوت . كالم است لغو و باطل گردد

وجه سوم هم عاري از ضعف نيست، زيرا در باب اختصاص، علّت  )132، ص1381دشتكي، (
كأس«در چنين حالتي از . باشد مي» اريد«يا » اعني«ري چون نصب اسم، فرض افعال مقد «

ليكن در اصل، بهتر است تباين و تفاوت ميان اين دو . »عين«همان معنا مقصود است كه از 
  )همانجا( .، معاني ديگر غير از چشمه دارد»عين«كه  عالوه بر اين. لحاظ شود

متفاوت خواهد بود و » عيناً«ا ب» كأس«است و مرتبه » كافوراً«بدل از » عيناً«بر اين اساس، 
برتر و باالتر از آن است كه گويي چشمه و اصل منبع است كه اين تفاوت در دو آيه از » عيناً«

و در » سٍكَأ من يشربونَ«: در آيه پنج آمده است. حروف به كار رفته هم قابل تشخيص است
ابتدائيه نشان » من«. الصاق» باء«گري با ابتدائيه و دي» من«يكي با . است »بِها يشرب«آية بعدي 

. رساند الصاق غايت و نهايت را مي» باء«مبدأ آغاز نوشيدني است و » كأس«دهنده اين است كه 

   )412، ص6، ج1416نيشابوري، / 667، ص4، ج1407زمخشري، (

 آية هشت به آية هفت، عطف شده. پردازد به تببين اوصاف ابرار در دنيا مي 10-7در آيات 
الغير، گوياي نيت خالصانة ابرار در است و آيه نه، با التفاتي از فعل غايب به فعل متكلّم مع

الغير، خداترسي ابرار را به آيه ده نيز در همان فضاي فعل متكلّم مع. گفته استاطعام پيش
ت و بين اين آيا. عنوان علّت نيت خالصانة مذكور بيان كرده است و بيان زبان حال آنان است

 زيرابين آيه هفت و آيه پنج اتّصال ادبي برقرار است؛ آيات پنج و شش پيوست سياقي است، 
آيه هفت كه به لحاظ و نيز  .در آيه پنج است» ابرار«در آيه هفت، » يوفون«مرجع ضمير فاعلي 

محتوايي سرآغاز معرّفي اوصاف ابرار در دنياست، تعليلي براي منزلت واالي آنان در آخرت 
 .كه در آيات قبل بيان شد است

و همچنين به دليل ارتباط روشن  »وقاهم«در » هم«هم كه از طريق ضمير  22-11در آيات  
. پردازد رود، به بيان نتيجه اخروي اعمال خالصانه ابرار ميمحتوايي، ادامه سياق به شمار مي

نشان داده  يدار بعدكامالً روشن است و در نمو 21ارتباط محتوايي و ادبي آيات بعد تا آية 
هاي برشمرده در آيات پيشين اشاره دارد؛ خداوند  به نعمات و پاداش 22در آيه » هذا«. شود مي
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در اين آيه، ابرار را مخاطب قرار داده و اين همه پاداش را نتيجة سعي خالصانة آنان معرّفي 
  .بندي مبحث ابرار، در اين سوره استكرده؛ گويا كه اين آية شريفه جمع

28- 23آيات : مبخش سو   

»اان نحلْنا نزن كلَيآنَ عزيالً الْقُرن۲۳( ت (بِركْمِ فَاصحل كبر ال و عطت مهنماً مآث كَفُوراً أَو )۲۴ (

اذْكُرِ و ماس كبةً ركْرب ۲۵( أَصيالً و (و نلِ ماللَّي دجفَاس لَه و هحبالًلَ سطَويالً ي )الِء إِنَّ) ۲۶هؤ 

 بدلْنا شئْنا إِذا و أَسرهم شددنا و خلَقْناهم نحن) ۲۷( ثَقيالً يوماً وراَءهم يذَرونَ و الْعاجِلَةَ يحبونَ

مثالَهديالً أَمب۲۸( ت(«  

مجموعة آيات قبل ندارد، است، ارتباط لفظي، با آيه يا حتّي  28-23اين بخش كه از آيات 
آيد؛ بنابراين، سرآغاز سياقي جديد به شمار  و از جهت معنا و محتوا هم به نظر متفاوت مي

 23آيه : شود است كه فرامين پنجگانه به پيامبر را شامل مي 26تا  23آيد و شامل آيات مي
 26و  25ت كند و آيا هم در همان جهت به ايشان امر مي 24خطاب به پيامبر است، آيه 

  . به آن عطف شده است» واو«هايي ديگر در سياق فرمان قبلي است كه با حرف  فرمان

داراي محتوايي غير از فرامين پنجگانه است، لكن بيان علّت همان فرامين  28و  27آيات  
در آيه » هؤالء«پنجگانه است و تمام ضماير جمع مذكّر غايب در اين آية شريفه با مشار إليه 

  .يكي استقبل 

  31-29آيات : بخش چهارم

 كانَ اللَّه إِنَّ اللَّه يشاَء أَنْ إِالَّ تشاؤنَ ما و) ۲۹( سبيالً ربه  إِىل اتخذَ شاَء فَمن تذْكرةٌ هذه إِنَّ«

  »)۳۱( أَليماً باًعذا لَهم أَعد الظَّالمني و رحمته  يف يشاُء من يدخلُ) ۳۰( حكيماً عليماً

است، در ادامة آيات قبل و فرامين پنجگانه نيست؛ بلكه  31-29اين بخش كه شامل آيات 
گردد، سرآغاز سياقي  ، كه به محتواي كلّ سوره برمي29در آيه » هذه«با توجه به مشار إليه 

 فَمن«رت توجه به عبا باگيري محتواي آيات پيشين سوره است و بندي و نتيجهجديد در جمع

، ارتباط محتوايي اين دو آيه 30در آيه  »...إِلَّا تشاُءونَ ما و«و عبارت  29در آيه  »اتخذَ شاَء
گردد و بدين برمي 29در آيه » اهللا«نيز به  31در آيه » يدخل«ضمير فاعلي . شودروشن مي

  . شده بوداست كه در آيه قبل آغاز » اهللا«ترتيب، اين آية شريفه ادامه توصيف 

  .تر گردد در ذيل نمودار سوره انسان نشان داده شده است تا فهم آن آسان
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   الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ 

  )۱( اًمذْكُورشيئاً  يكُن لَم الدهرِ من حني الْانسان يعل  أَيتَ هلْ 

  )                    ۲( اًبصري اًفَجعلْناه سميع نبتليه شاجٍأَم نطْفَة من الْانسانَ خلَقْنا إِنا     

  اًشاكر إِما          السبِيلَ هديناه إِنا     

                                    ا و۳( اًكَفُور إِم(  

  )۴( اًسعري و الًأَغلَا و سلَاسلَ للْكَافرِين أَعتدنا انا     

 

  )۵(اًكَافُور مزاجها كَأْسٍ كاَنَ من يشربونَ الْأَبرار إِنَّ

  )۶(اًتفْجِري ايفَجروَََ اللَّه عباد ابِه يشرب اًعين                                                        

   بِالنذْرِ يوفُونَ              

              م خيََافُونَ ووكاَنَ اًي هرري شطتس۷(اًم(  

              ونَ ومطْعي امل الطَّعي عهبين حكساًم يم وتاًي ري و۸(اًأَس(  

  )۹(اًشكُور لَا و اًءجز   منكم نرِيد لَا اللَّه لوجه   نطْعمكم إِمنََّا                            

  )۱۰(اًقَمطَرِير اًعبوس اًيوم ربنا من خنََاف إِنا                            

                     قَ فاومه اللَّه رش كمِ ذَالوالْي   

                         مةً ولَقَّئهرضن ور ور۱۱(اًس(  

                         زجاوما هواْ بِمُربةً صنج رِير و۱۲(اًح(  

                                                  نيِكتا ميهل فعي ائكالْأَر    

  )۱۳(اًزمهرِير لَا و اًشمس فيها لَايرونَ                                                  

   ظلَالُها علَيهِم ودانِيةً                                                  

                                                  ذُلِّلَتا ويالً قُطُوفُهذْل۱۴(ت(  

                                                  طَافيم وِلَيهبِآ عةن نِيم  ةضف  

  )۱۵(قَوارِيرا كاَنت وأَكْوابٍ                                                  

  )۱۶( اًتقْدير قَدروها فضة من قَوارِيراْ                                                                               

  )۱۷(زجنَبِيالً  مزاجها كاَنَ اًسكَأ فيها ويسقَونَ                                                   

  )۱۸( سلْسبِيالً  يتسم فيها اًعين                                                                                               

                                                   طُوفيو مِلَيهانٌ عونَ وِلْدإِذَا خمَُّلَّد مُتهأَير مُتهِسبلُؤ حنثُور اًلُؤ۱۹(اًم(                                 

   )۲۰( اًكَبِري ملْكاً و اًنعيم رأَيت    مثَ رأَيت وإِذَا                                                   

                                                                             )۲۱( اًطَهور اًشراب رُُّم هماو سقَ                                                   

  

  )۲۲(اًمشكُور سعيكم كاَنَ و جزاًء   لَكم كاَنَ هذَا إِنَّ                                                       

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

       

  49   آن اتيآ يبند ساختار سورة انسان و دسته يبررس                                               

  )۲۳( ترتِيالً الْقُرَءانَ علَيك نزلْنا حنَْن إِنا

             ربِْ         فاص كمحل   كبر   

  )۲۴( اًوركَفُ أَو اًَءاثم منهُم تطع ولَا                          

  )۲۵( صيالًأ و بكْرةً ربك اسم واذْكُرِ                         

                         نملِ والَّي دجفَاس لَه   

                         هحبسالً و۲۶(طَوِيالً  لَي(  

  

  )۲۷( ثَقيالً اًيوم هموراَء يذَرونَ و الْعاجِلَةَ بونَيح لَاِءؤه انَّ                                         

                                         ا حنَّْنلَقْنخمه ا ونددأ شهرسم ا إِذَا وئْنا شلْندأ بثَالَهميالً  مدب۲۸(ت(  

  

                           

  

  

  )۲۹( سبِيالً ربه إِىلَ اختََّذَ شاَء فَمن  تذْكرةٌ هذه إِنَّ

                      ا واُءونَ مشاَء نْأ إِلَّا تشي إِنَّ  اللَّه يم كاَنَ اللَّهليم اًعك۳۰( اًح(  

  

  )۳۱(أَليما  اًعذَاب ملَه أَعد والظَّالمني رحمته ىفِ يشاُء من يدخلُ                                                                
 

ارتباط لفظي و اسلوبي و (قابل ذكر است كه، ساختاري كه در باال ارائه شد، پيوستگي لفظي 
بندي آيات به معناي جدايي آيات نيست؛ بلكه به  را در اولويت قرار داد و اين دسته) بالغي
هاي تفسيري كه نهفته  پيوستگي و نظم ميان آيات است تا از اين طريق به لطايف و نكتهدنبال 

گانه براي رسيدن به ساختاري است كه بتوان به  بندي چهار لذا اين تقسيم. است، دست يابد
  .ارتباط سي و يك آيه رسيد و ساختاري منظّم از سوره ارائه داد

 )سي و يك آيه(همبستگي همة آيات سوره 

به گفته سيد . گردد اين سوره با سخن از گذشته انسان، بودن يا نبودن و خلقت او، آغاز مي
. برد آورد و انسان را به تفكّر عميق فرو مي قلب انسان را به تهييج در ميقطب، اين نوع آغاز 

كند كه انسان چيز قابل ذكري  ابتدا از گذشته انسان حكايت مي) 3780، ص6، ج1412قطب، (
هاي شنوايي و  كه خداوند او را از توانايي ، و سپس از حقيقت و منشأ پيدايش انسان و ايننبود
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. مند ساخته است و به او قدرت درك بخشيده و هدايت فطري اعطاء كرده است بينايي بهره

خداوند در آيات  .حال اختيار با انسان است كه چه راهي را برگزيند، راه كافران يا شاكران
دهد؛  كند، لكن ديگر با لفظ شاكر ادامه نمي اه هر كدام از اين دو دسته را تبيين ميبعدي، جايگ

كند و بعد از بيان منزلت و جايگاه ابرار، به سخن گفتن از بخشي از  بلكه با صفت ابرار ياد مي
اعمال و اوصاف ابرار در دنيا پرداخته است و در اين راستا، دو مورد از اعمال ابرار را مطرح 

عمل . گويد گرايي آنان سخن ميهمچنين، ذيل هر دو عمل، از خداترسي و آخرت. كند مي
نخست، وفاي به نذر است كه به دنبال آن، ترس از شرّ قيامت مطرح شده است و عمل دوم، 
اطعام خالصانة مسكين، يتيم و اسير، در عين نياز و با تمام خلوص و بدون توقّع پاداش و 

. كه به دنبال آن ترس از خدا در روزي سخت غمبار، مطرح شده است تشكّر از ايشان است

دهد كه اعمال ابرار گفته به صفت خوف از خدا و قيامت، نشان ميتذييل هر دو عمل پيش
مبتني بر خداترسي و توجه به آخرت است و به بيان ديگر، اعتقاد به خدا و قيامت در كردار و 

خداوند در قبال اعمالشان، آنان را از شرّ روز قيامت  لذا. گفتار ايشان تجلّي يافته است
كند  كند و بهشت را نتيجه صبر آنان اعالم مي كند و بهجت و سرور ارزانيشان مي محافظت مي

هاي بهشتي هم، اين همه نعمت و پاداش را جزاء و شكر و در آخرين آيه از توصيف نعمت
كردند و ري كه در دنيا، تنها براي خدا عمل ميهمان ابرا. الهي نسبت به سعي ابرار دانسته است

 لَا و جزاًء   منكم نرِيد لَا«: كردنددر برابر كردار نيك خويش از كسي جزاء و شكور مطالبه نمي

دهد و از سعي ايشان تشكّر  ، به همين دليل خداي متعال، در قيامت پاداش آنان را مي»اًشكُور
 نزلْنا حنَْن إِنا«بخش بعدي كه با آية  .»مشكُوراً سعيكم كاَنَ و جزاًء   لَكم كاَنَ هذَا إِنَّ«: كندمي

كلَيَءانَ عرتِيالً الْقُررسد بخشي جدا و مستقل است، لكن به قول  گردد، به نظر مي آغاز مي »ت
كند  گوشزد مي گويي به انسان. سعيد حوي پس از آن سخن از نزول قرآن به پيامبر اعظم است

خواهيد جزء هدايتگران قرار گيريد، قرآني كه به پيامبر رحمت نازل كرديم، شما را كه اگر مي
لكن با رعايت فراميني كه پس از آن  )6295ص، 1409حوي، ( .دهددر مسير هدايت قرار مي

ن آيه از تنزيل اي. توان از حب دنيا نجات پيدا كرد و راه به سوي خدا را برگزيد كند، مي بيان مي
دهد و آيات بعدي چند فرمان خطاب به رسول خدا را بر قرآن از سوي خداي متعال خبر مي

: توان به اين صورت ارائه دادارتباط ميان فرامين و تنزيل قرآن را مي. سازداين خبر متفرّع مي

صبر ) استكه در قرآن آمده (براي حكم پروردگارت . 1: ما قرآن را بر تو نازل كرديم، پس
اطاعت مكن؛ ) كه قصد مانعيت در راه احكام قرآن دارد(از هيچ گناه پيشه يا ناسپاسي . 2كن؛ 
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صبح و شام نام ) كه بتواني براي قرآن صبر كني و از كفّار و گنهكاران تأثير نپذيري براي اين. (3
از شب او را بخشي طوالني . 5پاسي از شب را براي او سجده كن؛ . 4پروردگارت را ياد كن؛ 

  . تسبيح گوي

د كه در ميان اين فرمانها، امر به صبر و عدم اطاعت از كافران شومي روشنكي دقّت، با اند
ه به چيزهايي است كه راه را براي ن اصلي هستند و ساير اوامر، توصيپيشگان دو فرماو گنه

كند كه چنين كن به  مي هصيلذا گويي خداوند به پيامبر تو. كندباز ميتحقّق دو امر پيش گفته 
دهد كه ما گريز هستند و همچنين خبر ميدوست و آخرتپيشگان دنياكه كافران و گنه علّت اين

  . كنيمبريم و امثالشان را جايگزين ميايم و هر وقت بخواهيم، آنها را ميآنها را خلق كرده

اي ياد  ندنامه و تذكرهخداوند، آنچه در اين سوره گذشت را پاين مطالب،  بعد از بيان همه
 شاَء فَمن تذْكرةٌ هذه إِنَّ«: كند تا هر كه خواهد، راهي به سوي پروردگار خود پيش گيرد مي

كه  گردد، پس از اين در واقع آيات اين بخش كه خاتمة سوره محسوب مي. »سبِيالً ربه  إِىلَ اتخذَ
كند، بار ديگر انسانها را به بندي ميجمع »هتذكر«محتواي سوره را در يك جمله با عنوان 

دارد كه هر كس كند و بيان مي انتخاب صحيح، يعني انتخاب راهي به سوي خدا تشويق مي
تواند راهي به سوي خدا برگيرد و خواست همگان زير مجموعة خواست و مشيت بخواهد، مي

و عذاب، حاصل ظلم آورد  كه را بخواهد به رحمت خويش درمي الهي است، چون او هر
  . هاست انسان) انتخاب نادرست(

گذشتن مخلصانه از (تواند تشويق انسان به انتخاب راه هدايت  از جمله نتايج اين سوره، مي
هاي اين راه مطرح باشد، لذا ابرار را به عنوان اسوه) دنيا به دليل ترس از قهر خدا در قيامت

توانند گريز نميهاي كفور و هدايتوجه به آن، انساناي خبر داده است كه با تكرده و از برنامه
تشويق انسان به «تواند  در نتيجه، جهت اين سوره مي. سد راه هدايت و انتخاب آن شوند

  .باشد» هاي معتقد به آخرت پذيرش اختياري هدايت با الگوگيري از اسوه

نزول، حضرت  روايات شأن ها با توجه به اين نكته نيز قابل ذكر است كه از جملة اين اسوه
فضّه هستند كه اين سوره در  و) ع(امام حسين و) ع(، امام حسن)س(، حضرت زهرا)ع(علي 

/ 520، ص1410كوفي، /262-257، صص1362ابن بابويه، ( .شأن آنان نازل شده است

- 99، صص10، ج1412ثعلبي/ 130ص ،20 ، ج1364قرطبي، / 670ص ،4 ، ج1407زمخشري، 

  )418-394، صص2، ج1411حسكاني،  /60، ص1، ج1418عاصمي، / 103
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  گيري  نتيجه

اي به آيات يك سوره، برقراري ارتباط و بررسي پيوند محكم بين آيات،  با نگاه مجموعه
تواند  اي در فهم قرآن است و مي توان ساختار يك سوره را تبيين كرد كه اين خود، ثمره مي

اي از اين ارتباط آيات مشاهده  ن سورة انسان، نمونهبا ديد. يكي از وجوه تدبر در قرآن باشد
و معنايي و ) ارتباط لفظي، اسلوبي و بالغي(شد و با بررسي از دو جهت پيوستگي لفظي 

محتوايي، ساختاري از اين سوره تبيين گرديد كه از نظر اسلوبي و ادبي اين سوره را به چهار 
توان  ها ذكر گرديد و ديده شد كه مي بخش تقسيم نموده، و بعد از آن ربط بين اين بخش

  .ساختاري منسجم و هماهنگ از سوره بيان نمود
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  و مĤخذ منابع

   قرآن کرمي 

 .ق ۱۴۱۵دارالکتب العلمية، : ؛ بريوتروح املعانی فی تفسري القرآن العظيمآلوسی، سيدحممود؛   .۱

-۴۹ای قرآنی، سال سيزدهم، مشاره ، پژوهشه»انسجام قرآن؛ رهيافت فراحی ـ اصالحی در تفسري«آقايی، علی،  .۲

  .ش ،۱۳۸۶ار و تابستان ۵۰

  .ش ۱۳۶۲ای، چاپ چهارم، انتشارات کتاخبانه اسالمی، ؛ ترمجه کمرهاالمايلابن بابويه، حممد بن علی؛   .۳

 .تا دار صادر، بی: ؛ بريوتمسندابن حنبل، امحد؛   .۴

  .ق ۱۴۱۴دارصادر، : ؛ چاپ سوم، بريوتلسان العربابن منظور، حممد بن مکرم؛   .۵

مکتبة و مطبعة حممد علي : ؛ مصرارشاد العقل السليم ايل املزايا القرآن الکرميالسعود، حممد بن حممد العمادی؛  يبا  .۶
  .تا صبيح و اوالده، يب

  .ش ۱۳۸۰نشر مرکز، : ؛ رانساختار و تأويل منتامحدي، بابک؛   .۷

  .ق ١٣١٥، تاج کمپنی: ؛ دهلیتدبر قرآناصالحی، امني احسن؛  .۸

  .ش ١٣٦١انتشارات قلم، : ؛ راننظم آيات اهلی در نگارشهامشی، عباس؛   اعرابی  .٩

 .ش ۱۳۷۵انتشارات قلم، : ؛ چاپ دوم، راننظم قرآنبازرگان، عبدالعلی؛   .۱۰

  .ش ۱۳۶۷انتشارات دانشگاه تربيز، : ؛ تربيزمقدمات زبانشناسیباقری، مهری؛   .۱۱

  .ق ۱۴۱۵دارالکتب العلمية، : ؛ بريوتيات و السورنظم الدرر يف تناسب اآل؛ بقاعي، ابواحلسن ابراهيم بني عمر  .۱۲

  .ق ۱۴۱۲داراحياء التراث العربی، : ؛ بريوتالکشف و البيان عن تفسري القرآنثعلبی، ابواسحاق امحد بن ابراهيم؛   .۱۳

  .تا بی مطبعة وزارة املعارف،: ريتر، استانبول. ه: ؛ حتقيقأسرار البالغةجرجانی، عبدالقاهر؛   .۱۴

  .ق ۱۴۰۴داراملعرفة للطباعة و النشر، : حممد رشيد رضا، بريوت: ؛ تصحيحدالئل االعجاز؛  ـــــ  .۱۵

 .م ۱۹۶۰مکتبة ضة مصر، : مصر نظرية عبدالقاهر يف النظم؛جندي، درويش؛   .۱۶

  .ش ۱۳۸۵مرکز نشر اسوه،  :قم؛ تسنيم تفسريجوادی آملی، عبداهللا؛  .۱۷

حممدباقر : حتقيق يات النازلة يف اهل البيت؛اهد الترتيل لقواعد التفضيل من اآلشو؛ حسکاين، عبيداهللا بن عبداهللا  .۱۸
  .ق ۱۴۱۱اسالمي،  ارشاد وزارت و انتشارات چاپ سازمان: حممودي، ران

 .ق ۱۴۲۴دارالعلوم، : ؛ بريوتذهان؛ تقريب القرآن الی األحسيين شريازي، سيدحممد  .۱۹

  . ق ۱۴۰۴کتابفروشي لطفي، : حممدباقر بودي، ران: ؛ حتقيقرخشانانوار د حسيين مهداين، حممدحسني؛  .۲۰

  .ق ١٤٠٩، للطباعة و النشر و التوزيع دارالسالم: جا ؛ چاپ دوم، بیساس يف التفسريألا حوي، سعيد؛  .۲۱

 ، پاييز و۵۲-۵۱، ش۱۳؛ سال هاي قرآين پژوهش؛ »ها، مباين و پيشينه هدفمندي سوره نظريه«گر، حممد،  خامه  .۲۲
  .ش ۱۳۸۶زمستان 

  .ق ۱۳۸۳داراحياء الکتب العربية، : ؛ قاهرهالتفسري احلديثدروزه، حممد عزت؛   .۲۳
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  .ق ۱۴۱۵داراالرشاد، : ؛ سوريهإعراب القرآن و بيانهدرويش، حمی الدين؛   .۲۴

  .ش ۱۳۸۱مرياث مکتوب، : ؛ رانحتفة الفيت يف تفسري سورة هل اتیدشتکي شريازي، غياث الدين منصور؛   .۲۵

 .ق ۱۴۱۲دارالعلم ـ الدارالشاميه، : دمشق و بريوت املفردات فی غريب القرآن؛اغب اصفهانی، حسني بن حممد؛ ر  .۲۶

  .ق ۱۴۰۲نا،  بی :قم؛ البصائررستگار اجلويباری، يعسوب الدين؛  .۲۷

اصر، دارالفکر املع: ؛ چاپ دوم، بريوتالتفسري املنري فی العقيدة و الشريعة واملنهجزحيلی، وهبة بن مصطفی؛   .۲۸
 .ق ۱۴۱۸

 .ق ۱۴۱۶دار احياء التراث العربی، : ؛ بريوتمناهل العرفان فی علوم القرآنزرقانی، حممد عبدالعظيم؛   .۲۹

داراحياء الکتب : جا حممد ابوالفضل، بی: حتقيق الربهان فی علوم القرآن؛زرکشي، بدرالدين حممد بن عبداهللا؛   .۳۰
  .ق ۱۳۷۶العربية، 

  .ق ۱۴۰۷دارالکتب العربی، : ؛ بريوتن حقائق غوامض الترتيلالکشاف عزخمشری، حممود؛   .۳۱

منشورات رضی، : حممد ابوالفضل ابراهيم، قم: ؛ حتقيقتقان فی علوم القرآناإلسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن؛   .۳۲
  .تا بی

مدرسني حوزه دفتر انتشارات اسالمي جامعه : ؛ چاپ پنجم، قمامليزان يف تفسري القرآنطباطبايي، حممد حسني؛   .۳۳
 .ق ۱۴۱۷علميه قم، 

  .ش ۱۳۷۲انتشارات ناصر خسرو، : ؛ چاپ سوم، رانجممع البيان فی تفسري القرآنطربسی، فضل بن حسن؛   .۳۴

  .تا داراحياء التراث العربی، بی: ؛ بريوتالتبيان فی تفسري القرآنطوسی، حممد بن حسن؛   .۳۵

حممد باقر حممودی، : ؛ حتقيقتیأن الفتی فی شرح سورة هل ؛ العسل املصفّی من ذيب زيعاصمی، امحد بن حممد  .۳۶
  .ق ۱۴۱۸جممع احياء الثفافة االسالمية، : قم

  .ق ۱۴۲۰دارالفکر املعاصر، : ؛ بريوتاالبعاد االبداعية فی منهج عبدالقاهر اجلرجانیعباس حممد؛   .۳۷

 .ش ۱۳۷۶انتشارات علمی و فرهنگی، : ران زبان قرآن؛فراستخواه، مقصود؛   .۳۸

  .ق ۱۴۲۰دار احياء التراث العربی، : ؛ چاپ سوم، بريوتمفاتيح الغيبعمر؛  بن حممد ابوعبداهللا رازي، فخرالدين  .۳۹

  .ق ۱۴۱۹دارامللک، : ؛ چاپ دوم، بريوتتفسري من وحی القرآنفضل اهللا، سيدحممد حسني؛   .۴۰

  .ش ۱۳۶۴سرو، انتشارات ناصرخ: ؛ رانالقرآن حكامأل اجلامع قرطبی، حممد بن امحد؛  .۴۱

  .ق ۱۴۱۲دارالشروق، : ؛ چاپ هفدهم، بريوت و قاهرهفی ظالل القرآنشاذيل؛  ابراهيم بن قطب سيد بن قطب،  .۴۲

  .ش ۱۳۶۵دارالکتب االسالميه، : اکرب غفاری، چاپ چهارم، ران علي: ؛ تصحيحالکافی کلينی، حممد بن يعقوب؛  .۴۳

سازمان چاپ و انتشارات وزارت : مد کاظم حممودی، رانحم: ؛ حتقيقتفسري الفراتکوفی، فرات بن ابراهيم؛   .۴۴
 .ق ۱۴۱۰ارشاد اسالمی، 

  .م ۱۹۵۵مکتبة اخلاجني، : قاهره ؛ مذاهب التفسري االسالمي؛گلدزيهر، ايگناس .۴۵
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انتشارات قلم : زجنان روش حتقيق موضوعی در قرآن کرمي؛لسانی فشارکی، حممد علی و مرادی زجنانی، حسني؛   .۴۶
 .ش ١٣٨٥مهر، 

  .ق ۱۴۱۹دارحمبی احلسني، : ؛ رانمن هدی القرآنمدرسی، حممد تقی؛   .۴۷

  .ش ١٣٦٢، ار ٢؛ شمشکوة ؛»های چاپیقرآن«چی، کاظم،  شانه مدير  .٤٨

  .تا داراحياء التراث العربی، بی: ؛ بريوتتفسري املراغیمراغی، امحد بن مصطفی؛   .۴۹

  .ش ١٣٧٤ارالکتب االسالميه، انتشارات د: ؛ رانتفسري منونهمکارم شريازي، ناصر؛   .٥٠

انتشارات دانشگاه اديان و : ؛ ترمجه حممد حسن حممدی مظفّر، قم)جمموعه مقاالت( ادبيات قرآنمري، مستنصر؛   .۵۱
  . ش ۱۳۸۷مذاهب، 

انتشارات : قسم الدراسات االسالمية، قم: ؛ حتقيق؛ نفحات الرمحن فی تفسري القرآناوندی، حممد بن عبدالرحيم  .٥٢
  .ق ١٤٢٩، البعثة

: شيخ زکريا عمريات، بريوت: حتقيق غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛نيشابوری، نظام الدين حسن بن حممد؛   .٥٣

  .ق ۱۴۱۶دارالکتب العلمية، 
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