تحلیل و بررسی انسجام در قرآن کریم و تفاوت آن در دیگر
متون ادبی عربی
زهره قربانی مادوانی



استادیار زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه عالمه ّباّبائی ،تهران ،ایران
تاریخ دریاات29 :ن06ن1396؛ تاریخ پذیرش01 :ن05ن)1397

چکیده
انسجا از جمله علومی است که مختص به قرآن کریم میباشد و علما برای آن اهمیت زیادی
قائل شدهاند؛ و انوا متفاوت آن را از قرآن کریم استخراج کردهاند .ابوالعالء معری به تأثالر از
آن دو نو از انوا انسجا را در نثر خود بهکار برده است؛ بنابراین آنچه از انسجا در کتهاب
معری دیده میشود ابدا نیست بلکه تقلیدی محض از قرآن کریم میباشد .این مقالهه در پهی
آن است تا این دو نو انسجا را در نزد معری بررسی نماید سپس تفاوتههای آن بها انسهجا
در قرآن کریم را بیان نماید؛ که یکی هماهنگی بهین اسهلوبهای خبهر از صهفات خداونهد بها
جملههای قبل از آن میباشد که بر خال قرآن کریم کهه همهه صهفات خداونهد بهر دو وزن
اعول و اعیل آمده است و معری همه آنها را بر وزن اسم ااعل ذکهر کهرده اسهت؛ و بهه نظهر
میآید بازی او با کلمات و واژ هان ،عهاملی اسهت کهه او را بهه سهمت آوردن صهفاتی بهرای
خداوند متفاوت از آنچه در قرآن کریم دیده میشود ،سو داده است؛ و انسهجا دو  ،آغهاز
کردن یک رج با موضوعی اسهت کهه رجه قبلهی بها آن خاتمهه یااتهه اسهت؛ بنهابراین یهک
هماهنگی بین آغاز یک رج در نزد معری و پایان رج قبلی وجود دارد آن ونه که در قرآن
کریم مشاهده میشود که یک سوره با موضوعی ادامه مییابد که سوره قبلهی بها آن موضهو
پایان یااته است.

واژگان کلیدی :تحلیل ،انسجا  ،متن ادبی ،قرآن کریم.

E-mail: zghorbani@atu.ac.ir
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مقدمه
علم انسجا در اصهطال بهه معنهای بیهان علتههای ترتیهب و نظهم اسهت؛ امها در نهزد
پژوهشگران قرآنی بیان چرایی ترتیب آیهها و سورهها است؛ بنابراین تردیهدی نیسهت کهه
ترتیب آیهها و سورهها دارای حکمتی و رمزی است کهه بایهد کشه

و بررسهی شهوند؛ و

علمی که به این امر اختصاص دارد ،علم انسجا نامیده میشود.
هرکس به دنبال این علم باشد میتواند آن را در نزد پژوهشگران قرآنی بیابد .چرا کهه
این علم به معنای هماهنگی و تناسب معنوی برخی از سورهها با برخی دیگر و هاهی بهین
جمالت و ااصلهها در یک آیه اسهت؛ بنهابراین تمهامی تحقیقهات صهورت راتهه در ایهن
زمینه مربو ،به قرآن کریم است و در دیگر متنها بررسی نشده است .این مقاله در پی آن
است تا انسجا را در متن الفصول و الغایات که متنی بهجز از قرآن کریم است پیاده نماید
و میزان تأثیر آن متن از قرآن کهریم و تفاوتههای آنهها را بیهان نمایهد .بهابوالعالء معهری
نویسنده کتاب الفصول و الغایات بین آغاز یک رجه و پایهان رجه قبلهی؛ و بهین پایهان و
آغهاز یههک رجه مخصوصهاً در اسههلوبهای خبههر دادن از صهفات خداونههد نیههز ارتبهها ،و
هماهنگی ایجاد کرده است که دقیقاً بر راته از اسلوبی است که در قرآن کهریم در پایهان
برخی از آیات وجود دارد .مثهل إن اهلل غفهور رحهیم و إن اهلل لطیه
سبک و اسلوب مشخص و معینی است.

خبیهر و ...کهه دارای

سؤاالت تحقیق:
 .1انوا انسجا های قرآنی که معری تحت تهأثیر آنهها در کتهاب الفصهول و الغایهات
بهکار برده است چیست
 .2پیوندهای معنهوی کهه در انهوا انسهجا در قهرآن و در کتهاب معهری وجهود دارد،
چیست
 .3آیهها اسههلوبهای خبههر دادن از صههفات خداونههد در کتههاب الفصههول و الغایههات بهها
اسلوبهای قرآنی تفاوت دارد و چه تفاوتی بین آنها وجود دارد
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فرضیههای تحقیق:
 .1از بین انوا انسجا در قرآن کریم ،معری تنها دو نو آن را بهکار بهرده اسهت؛ کهه
یکی هماهنگی بین آغاز و پایان رج ها و دیگری تناسب بین پایان یک رج و آغاز رج
بعدی است.
 .2از آنجا که معری با الفا بازی میکند و به لفظ بهیش از معنهی اهمیهت میدههد بهه
نظر میآید پیوندهایی که بین رج ها برقرار کهرده اسهت از نهو شهکلی اسهت نهه معنهوی
برخال قرآن کریم که تناسب و انسجا بین آیات و سورهها از نو معنوی است.
 .3هر کس که کتاب الفصول و الغایات را ور زند در خواهد یاات کهه اسهلوبهای
بهکار راته شده در آن همه بر راته از قرآن کریم است.
روش تحقی ،در این مقاله بر دو نو نظری و تطبیقی عملهی) اسهت .در بخهش نظهری
تعری علم انسجا و انوا آن و کسانی که اولین بار از ایهن علهم سهخن فتهانهد ،آورده
میشود؛ و در بخش تطبیقی نمونههایی از انسجا در کتاب الفصول و الغایات و نمونههای
مشابه آن در قرآن کریم استخراج سپس شباهتهای بین آن دو مطر میشود و در پایهان
انوا پیوندها و هماهنگیهای که در دو کتاب وجود دارد ،ذکر میشود.

علم انسجام در لغت و در اصطالح:
در لغت به معنای هم شهکلی و نزدیکهی اسهت .در اصهطال دارای تعهاری
است که از جمله آنها ،تعری

متعهددی

اما ابی بکر عربی اسهت کهه می ویهد« :انسهجا  ،ارتبها،

برخی آیات با برخهی دیگهر اسهت بهه ونههای کهه در حکهم یهک کلمهه و دارای معهانی
هماهنگ و ساختار منظم هستند» الزرکشی ،بدرالدین ،البرهان ای القرآن الکهریم1،ن)62؛
و اما بقاعی آن را این ونه تعری میکند« :علم انسجا قرآن ،علمی است که علتههای
ترتیب اجزا را بیان میکند و در واق راز بالغت است از آن جهت که معانی را بها اضهایی
که در آن قرار راتهاند تطبی ،میدهد» البقاعی ،ابراهیم بن عمر ،نظم الهدرر اهی تناسهب
اآلیات و السور1:ن )6؛ و دکتر مصطفی مسلم معتقد است :علم انسجا در واق ارتبا ،بهین
دو چیز به هر نحو ممکن است؛ و در کتاب خداوند به معنای ارتبا ،یهک سهوره بها سهوره
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های قبلی و ارتبا ،یک آیه با آیهههای قبلهی میباشهد» د .مسهلم ،مصهطفی؛ مباحه اهی
التفسیر الموضوعی.)58 :
کسانی که از این علم سخن به میان آوردهاند ،عبارتاند از :شهیخ ابهوبکر نیشهاپوری و
شیخ برهان الدین بقاعی در کتهاب «نظهم الهدرر اهی تناسهب اآلی و السهور» و سهیوّی در
کتاب «اسرار التنزیل» و «تناسب الدرر ای تناسهب السهور» و «مراصهد المطهال اهی تناسهب
المقاّ و المطال » و ابوالفضل عبداهلل محمد صدی ،غماری در کتهاب «جهواهر البیهان اهی
تناسب سور القرآن» هاشم السید ،محمد یوس ؛ المناسبة بین الفاصلة القرآنیة و آیاتها.)4:
شیخ حسن شهرابانی معتقد است :اولین کسی که در بغداد از علم انسجا سخن فت،
شیخ ابوبکر نیشاپوری است .به ونهای کهه قبهل از او از کهس دیگهری نشهنیده بهودیم .او
بسیار عالم در دین و ادبیات بود و در روی صهندلی هر هاه آیههای در حضهورش خوانهده
میشد می فت :به چه علت این آیه را در کنار آیهای دیگر قهرار دادی و حکمهت قهرار
راتن یک سوره در کنار سوره دیگر چیست و به علمای بغداد به خهاّر عهد اّهال از
علم انسجا خرده می رات الزرکشی ،بدر الدین؛ البرهان ای علو القرآن1 :ن.)36

سرآغاز علم انسجام:
نخستین نمونههای انسجا را میتوان در نقل مشاهده کرد .مثل آنچه اصمعی حکایهت
میکند« :داشتم سوره مائده را تالوت میکرد و با من یک اعرابی بود به این آیه رسهید

﴿و السار و السارقة ااقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکاا من اهلل ﴾...المائدةن )38و سههوا
فتم و اهلل غفور رحیم .سپس اصال کرد و فتم واهلل عزیز حکیم .خطاب به من فهت
اان درست شد .ا ر خدا میخواست ببخشهد و رحمهت کنهد دیگهر بهه قطه دسهتان امهر
نمیکرد الرازی ،اخر الدین؛ التفسیر الکبیهر11 :ن  )229و از اعرابهی نقهل شهده اسهت کهه

اردی در حضور او این آیه را تالوت میکهرد ﴿اهإن زللهتم مهن بعهد مها جهاءتکم البینهات
ااعلموا أن اهلل ﴾...البقرةن )209که در پایان فت أن اهلل غفهور رحهیم .پهس خطهاب بهه او
فت ا ر این کال خداوند متعال باشد این ونه نمی وید؛ و اهرد سهومی از کنهار آنهها
ذشت ارد اعرابی به او فت این آیه را چگونه میخهوانی .در جهواب فهت﴿ :اهاعلموا
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أن اهلل عزیز حکیم﴾ پس آن ارد اعرابی فهت ایهن ونهه درسهت اسهت .چهرا کهه انسهان
حکیم بخشش را به هنگا لغزش و خطا مطر نمیکند از آن جههت کهه بهه آن تشهوی ،و
تحریک میشود سیوّی ،جالل الدین؛ اإلتقان ای علو القرآن3 :ن.)303

انواع انسجام:
 .1انسجا در یک آیه بین ااصلههای آیه و مضمونهای آن  .2انسجا بین آغاز سهوره
و پایان آن  .3انسجا بین اسم سوره و مضمون آن .د .مسلم ،مصطفی؛ مباح ای التفسیر
الموضوعی .4)68 :انسجا بهین یهک آیهه و آیهه قبهل از آن حهوی ،سهعید؛ األسهاس اهی
التفسیر1 :ن .5)1511انسجا بین آغاز یک سهوره و پایهان سهوره قبهل الحریهری ،حکمهة؛
التناسب ای أسلوب القرآن الکریم.)809 :
اما محمد بن عمر بن سالم بازمول انسجا را به دو قسمت تقسیم میکنهد :قسهمت اول:
انسجا های داخلی که دارای انواعی است .1 :انسجا در ترتیب آیات یک سوره و ارتبا،
و نظم بین آنها .2.انسجا آغاز یک سوره بها مضهمون کلهی سهوره براعهت اسهتهالل).3.
انسجا پایان سوره با آغاز آن .4.انسجا ااصلههای آیات با آیه پایانی از جمله انسهجا در
اسمهای مبارک خداوند در پایهان آیهات .قسهمت دو  :انسهجا های خهارجی :و انهوا آن
عبارتاند از .1 :انسجا یک سوره با قبل و بعد از آن .2 .انسجا پایان یک سوره بها آغهاز

سوره بعد از آن .3.انسجا آغاز یک سوره با آغاز سوره بعد از آن بازمول ،محمهد ،علهم
المناسبات ای السور و اآلیات.)29 :
همانّور که در قبل ذکر شد معری در کتاب الفصول و الغایات خود دو نو از انهوا
انسجا را بهکار برده است؛ که یکی مربو ،به انسجا داخلهی اسهت یعنهی همهاهنگی بهین
پایان یک سوره با آیهات قبهل از آن؛ و دیگهری مربهو ،بهه انسهجا خهارجی اسهت یعنهی
هماهنگی بین پایان یک سوره با آغاز سهوره پهس از آن کهه هریهک بهصهورت جدا انهه
مورد بررسی قرار خواهند رات.
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 )1اسلوبهای خبر دادن از صفات خدا:
الفصول و الغایات:
اسلوبهای خبر دادن از صفات خداوند در نزد معری به ونهای است که در پایان هر
موضوعیای که مطر میکند به صفات و اسمهای خداوند در پایان آن اشاره میشود؛ و
بیشتر صفات و اسمهایی که میآورد متفهاوت از صهفات و اسهمهایی اسهت کهه در قهرآن
کریم و در پایان آیات آمده است؛ بنابراین شباهتی بین این کتاب در آن صهفات بها قهرآن
کریم جز در چند مورد یاات نمیشود؛ و شایان ذکر است کهه معهری همهه صهفات را بهر
وزن اسم ااعل آورده است و ا ر در این کتاب وزن اعیل دیده میشود یها اسهم ااعهل آن
کاربرد نداشته است و یا این وزن با اسم ااعل آن اختال معنایی داشته است .لذا او به ههر
نحو ممکن به آوردن صفات و اسمهای خداوند بر وزن اسم ااعل اصهرار مهیورزد .مثهل:
«األَرابَههة ،بههین الحُزَمههاء قَرابهةٌ و الو ََسهبُ بههین أهههل الهدَّناءة ن ََسهبٌ ،اهلل البههریال مهن کهلال ذا ٍ».
«خردمندی با دوراندیشان خویشاوند است و ننگی با ااهراد پسهت و ارومایهه نسهبت دارد و
خداوند از هر عیبی منزه میباشد» الفصول و الغایات.)251 :
در اینجا مراد از «البری» بر وزن اعیل با «بارئ» بر وزن اسم ااعل کامالً متفاوت اسهت؛
و ا ر معنا یکی میبود ابوالعالء معری حتماً از وزن ااعل اسهتفاده میکهرد نهه وزن اعیهل؛
بنابراین این تفاوت معناست که او را مجبور به استخدا وزن اعیل کرده است.

قرآن کریم:
قرآن کریم نیز در پایان هر موضهو جمالتهی را مهیآورد کهه دربر یرنهده صهفات و
اسمهای خداوند است؛ و همگی صفات بهین دو محهور شهدت عقهاب و رحمهت و لطه
بسیار میچرخد؛ و با آوردن این اسمها ،خدانهد را تصهی میکنهد و بهه مخاّهب معراهی
مینماید تا که به او ایمان آورند و قبول کنند که خدایی با این ویژ یها قبالً نبهوده اسهت
و برای مرد نیز شناخته شده نیست؛ بنابراین هد قرآن کریم این است که تصویر کامهل
و مانعی از خداوند به مخاّبش ارائه دهد؛ و برخال کتاب الفصول و الغایات همه اسمها
و صفات بر دو وزن اعول و اعیل که از وزنهای اسم مبالغه هستند ،آمده است تها بههنوعی
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بر آن صفات تأکید و مبالغه نماید؛ و ا ر به ارض صفتی بر وزن اسم ااعل دیهده میشهود
قطعاً معنای آن با وزن اعیل متفاوت بوده است .بههّور مثهال ایهن آیهه کهه معنهای واسه و
وسی کامالً با یکدیگر متفاوت است.

﴿وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَ َ لَکُمْ ّالُوتَ مَلِکا قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَههُ الْمُلْهکُ عَلَیْنها وَ

نَحْنُ أَحَ ُّ،بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً اِهی

الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِ ٌ عَلِیمٌ ﴾ البقرةن)247

اسلوبها:
اسلوبهای خبر دادن از صفات خداوند در قرآن کریم و کتاب الفصول و الغایهات در
موارد زیر خالصه میشود:

 -1إنّ+اسم (اهلل)+خبر فعلی
«و اهلل رزقهه لحهمَ الطكهال .أدرِکِ الصهریخَ و لهو بهرِیشِ المِهركیخ ،اهإن اهلل یُنجِهد
المَنجودین« ».و خداوند به او وشت شتر را روزی داده است درمانده را دریاب ههر چنهد
با موی ر  ،چرا که خداونهد انسهانهای ههالک شهونده و غمگهین را نجهات میدههد»
الفصول و الغایات.)241 :
﴿وَ یَسْألُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً اَاعْتَزِلُوا النكساءَ اِی الْمَحِیضِ وَ ا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّهى
یَطْهُرْنَ اَإِذا تَطَهَّرْنَ اَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْ ُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهكهرِینَ﴾

البقرةن.)222

 -2مبتدأ (اهلل)+خبر فعلی
«رج :األَّبَاءُ ،لألصاغر و اهلل أَدَرَّها لألّفال« ».پسهتانهای پهر از شهیر بهرای کودکهان
است و خداوند آن را روزی آنها قرار داده است» الفصول و الغایات.)235 :
﴿ها أَنْتُمْ هؤُاءِ حاجَجْتُمْ اِیما لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ اَلِمَ تُحَاجُّونَ اِیمها لَهیْسَ لَکُهمْ بِههِ عِلْهمٌ وَ اللَّه ُه
یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ا تَعْلَمُونَ﴾ آل عمرانن.)66

90

تحلیل و بررسی انسجام در قرآن کریم/ ...زهره قربانی مادوانی

 -3مبتدأ (اهلل)+خبر مفرد+وابسته خبر
أ :خبر مفرد ،بهجز اسم تفضیل:
 وابسته خبر ،جار و مجرور«ربما کان الخیر ،م األخِیر و عاد األول و لیس عنده مُعَوَّل و اهلل مُفَهرك الفضهیلة علهى
المُتَفَضكلین« ».چهبسا خوبی با ارد آخهر باشهد و اهرد اول بهدون ههیچ تکیهه هاهی باشهد و
خداوند اضلت را بین همه تقسیم میکند» الفصول و الغایات.)233 :

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاة اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُو ٌ بِالْعِبادِ﴾ البقرةن.)207

 وابسته خبر ،مضاف إلیه«و ضنال المرء بما مَلَکَ ،اهلک و أهلک و نمال الرجل على أخیه ،یُنشِ ،عدوَّه و یُلخِیه و
اهلل مجیر المُتَهضالمین« ».انسان به آنچه داشت بخل ورزید پس هم خود را نابود کهرد و ههم
دیگههران و بههد ویی دیگههری کههرد و دشههمنش را بههه دا انههداخت و خداونههد ،پنادهنههده
ستمدید ان است» الفصول و الغایات.)46 :
﴿وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ﴾ آل عمرانن.)54

ب :خبر مفرد ،اسم تفضیل:
«ما صریر الجَنادب بدعاء اآلدِب و اهلل أعلم بتسبیح الحشرات« ».جیرجیر ملخ ،همچهون
دعای ادیب نیست و تنها خداوند از تسبیح حشرات آ اه است» الفصول و الغایات.)365 :
ُضهیَ الْهأَمْرُ بَیْنِهی وَ بَیْهنَکُمْ وَ اللَّههُ أَعْلَهمُ بِالظَّهالِمِینَ﴾
﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِی ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَق ِ
األنعا ن.)58

 -4مبتدأ (اهلل)+وابسته خبر+خبر مفرد
«و جِیبَ ،الزَّمنُ عن األعاجیب ،کما جِیبَ النَّوضُ ،عن الهرَّوض و اهلل بمها اهی ضهمیر
األرض بصیر« ».روز ار با معجزات شکااته شد همچنان که دره با باغ؛ و خداوند از آنچهه
درون زمین است آ اه و بینا است» الفصول و الغایات.)246 :
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﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ا تَکُونُوا کَالَّذِینَ کَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا اِی الْهأَرْضِ أَوْ
کانُوا غُزًّى لَوْ کانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِیَجْعَلَ اللَّهُ ذلِکَ حَسْرَةً اِی قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ یُحْیِهی

وَ یُمِیتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾ آل عمرانن.)156

 -5مبتدأ (اهلل)+خبر فعلی+وابسته خبر
«رج :و اهلل یُقَركب البعیهد ...و اهلل کسها الهوحش و اآلنهاس« ».و خداونهد انسهان دور را
نزدیک میکند و انسان و حیوان را میپوشاند» الفصول و الغایات.)329 :
﴿زُیكنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّهذِینَ اتَّقَهوْا اَهوْقَهُمْ یَهوْ َ

الْقِیامَةِ وَ اللَّهُ یَرْزُ ُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ﴾ البقرةن.)212

 -6مبتدأ (اهلل)+خبر مفرد+خبر بعد از خبر
«رج :لعل الربی َ یَفِیء ،باللَّفِیء و اهلل لطی خبیر« ».چه بسا ربی بهار) با تکه وشهت
باز ردد و خداوند لطی و آ اه است» الفصول و الغایات.)266 :
واسه ٌ
﴿الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ اَضْال وَ اللَّهُ ِ

عَلِیمٌ﴾ البقرةن.)268

 -7إنّ+اسم (اهلل)+وابسته خبر+خبر مفرد
«یَقِرُّ ای نفسِک و یَقِرُ ،إن اهلل لک مُحتَقِر« ».به درون تو را مهییابهد و ثابهت میمانهد و
خداوند تو را خوار و ناچیزی میشمارد ».در قلب الفصول و الغایات.)247 :
َصهبِرُوا وَ تَتَّقُهوا ا
ُصهبْکُمْ َسهیكئَةٌ یَفْرَحُهوا بِهها وَ إِنْ ت ْ
﴿إِنْ تَمْسَسْکُمْ ح ََسهنَةٌ ت َُسهؤْهُمْ وَ إِنْ ت ِ

یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا إِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ﴾ آل عمرانن.)120

 -8إنّ+اسم (اهلل)+خبر مفرد+خبر بعد از خبر
«ا تَر ِ الجار باألحجارِ و ا تَشهَد علیه بِفِجَارٍ ،اإن اهلل برٌّ کریم« ».همسهایه را بها سهنگ
ّرد مکن و به ناه او شهادت مده چرا که خداوند نیکوکار و بخشنده اسهت» الفصهول و
الغایات.)304 :
﴿ثُمَّ أَاِیضُوا مِنْ حَیْ ُ أَااضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ البقرةن.)199

92

تحلیل و بررسی انسجام در قرآن کریم/ ...زهره قربانی مادوانی

بعد از بررسی و پژوهش در این موضو میتهوان بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه همهاهنگی
دقیقی بین این صفات با جمالت قبل وجود دارد که بهه برخهی از آنهها در ههر دو کتهاب
اشاره میشود:
هماهنگیهای بین آغاز و پایان یک رج در کتاب الفصول و الغایات:

 -1مراعات نظیر:1
«نَجَتِ العِیرُ و تَخَلَّ َ بَعیرٌ و اهلل راعی المُتَخَلكفین« ».خر نجات یاات و شتر عقب مانهد و
خداونهد محههااظ عقهب ااتاد ههان اسهت» الفصههول و الغایهات .)211 :کلمههههای «العیههر» و
«البعیر» و «الراعی» در یک دایره از نظر مفهو قرار می یرند.

 -2عموم و خصوص مطلق:2
«و النَّدَ  ،بعد إراقة الد  ،کردكک أمس ،أو عَقدِک حِبهالَ الشهمس و اهلل القهادر علهى
کلك بعید« ».پشیمانی بعد از خون ریختن همچون باز رداندن دیروز و یا آویهزان شهدن بهه
تارهای خورشید است و تنها خداوند به هر کار غیرممکن و محالی ،توانست» همان.)96 :
کلمه «بعید» در پایان رج در بر یرنده دو موضو مطر شهده در آغهاز رجه اسهت.
یکی اینکه دیروز را نمیتوان بر رداند و دیگری نمیتوان بهه خورشهید ،ریسهمانی وصهل
کرد؛ و باید فت که کلمه «بعید» محال) اقط این دو موضهو را در بهر نمی یهرد بلکهه
شامل حال مضعات دیگر نیز میشد بنهابراین بهین ایهن کلمهه بها د مضه قبهل از آن عمهو
خصوص مطل ،برقرار است.
3

 -3تکرار

أ :تکرار خود لفظ (تصدیر)« :کم مُنقَطِ منه الرجاءُ ،تَرج إلیهه و تُجهاء و اهلل محقه،
رجاء الراجین« ».چه بسیار اارادی که امیدی به آنها نمیرود به نزد آنان میروی و دسهت
خالی باز می ردی و تنها خداوند امید همه امیدواران را بهرآورده میکنهد» همهان.)211 :
در اینجا کلمه «رجاء» در آغاز و پایان رج عینا تکرار شده است.
ب :تکرار معنی« :و بالضَّغِیلِ ،أَوَّلُ ما یَطعَمُههُ لَیه ُ الغِیهلِ و اهلل مُغَهذكى المُغتَهذِین« ».و بها
دهان بند ،اولین چیزی است که شیر بیشه از آن تغذیه میکند و خداوند غهذا دهنهده همهه
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معنایی «یطعم» غهذا

میدهد) میباشد.

 -4تضاد:4
بالصهعِید ،ا أشهعُرُ بمَجمَه ٍ و ا عِیهدٍ و
«رج :أین أکون ،بعد البیت المسهکون ،أَحُهلُّ َّ
ذلک منزل المُنفَرِد الغریهب و اهلل مُهونِسُ المُستَوح ِِشهین« ».بعهد از ایهن خانههای کهه در آن
سکونت دار کجا قرار خواهم رات در خاک ارود میآیم و نه جماعت مهرد را حهس
میکنم و نه جماعت مالقهات کننهد ان را؛ و آنجها خانهه ااهراد غریهب و تنهاسهت و تنهها
خداونههد مههونس ااههراد وحشههت زده و تنهاسههت» همههان .)210 :کلمههه «الغریههب» درسههت
برعکس معنایی است که از کلمه «مونس» دریاات میشود.

 -5ذکر عام بعد از خاص:
«بَعُد عَبِید ،من قو لَبید و سب ،مُرَید ،امتى یلحَ ،به دُرَید و اهلل راا الرُّتَبَات« ».عبیهد از
قو لبید دور شد و مرید سبقت رات و چه زمان درید به او ملح ،میشود و تنها خداوند
ارتقادهنده درجات است» همان .)42 :در پایان رج از ترای درجه به دست خداوند خبهر
میدهد و در آغاز از پیشی راتن برخی بر برخی دیگر سخن به میان آمده اسهت بنهابراین
ترای عا است و هر سبقتی را در بر می یرد.

 -6معنای مثبت و ایجابی بعد از معنای سلبی:
«لیس عارِ من بار ٍ و ا الرَّمَّا  ،من آل الطمَّا  ،نأَت قیسُ عیالن ،من غَیلَان و نُمَیر،
من بنی قُمَیر و اهلل مؤلك المختلفین« ».نه عار از بار است و نه رما از آل ّما  .قهیس
عیالن از غیالن دور شد و همینّور نمیر از بنی قمیر ااصهله راهت و تنهها خداونهد انهس
دهنده همه قبایل مختل است» همان.)42 :
از جدایی برخی قبائل از برخی دیگر سخن می وید سپس در پایهان اعتهرا میکنهد
که خداوند بین قبیلهها مختل انس و الفت برقهرار میکنهد بنهابراین «اهرا » یهک معنهای
منفی و سلبی است و «انس و الفت» یک معنای مثبت.
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 -7کمک کردن بعد از دستور دادن:
«رج :علیک أیُّها العَتِیل ،بالکَتِیل و اهللُ یُعِینُک علهى مها تُرِیهغُ« ».ای انسهان مزدبگیهر و
خاد تو را به نخل ارا میخوانم و خداوند تو را به آنچه بخواهی کمک میکنهد» همهان:
.)215
در آغاز به کاشت نخل دستور میدهد سپس می وید که خداونهد تهو را در ایهن کهار
یاری میکند.
هماهنگیهای بین آغاز و پایان آیات در قرآن کریم:

 -1ذکر علت بعد از معلول:

﴿اَلَمَّا اَصَلَ ّالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ اَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ اَلَیْسَ مِنكی وَ مَنْ لَهمْ

یَطْعَمْهُ اَإِنَّهُ مِنكی إِاَّ مَنِ اغْتَرَ َ غُرْاَةً بِیَدِهِ اَشَرِبُوا مِنْهُ إِاَّ قَلِیال مِنْهُمْ اَلَمَّا جهاوَزَهُ هُهوَ وَ الَّهذِینَ
آمَنُوا مَعَهُ قالُوا ا ّاقَةَ لَنَا الْیَوْ َ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ کَهمْ مِهنْ
اِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ اِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَ َ الصَّابِرِینَ ﴾ البقرةن.)249
در آغاز از پیروزی سربازان ّالوت در مقابل هروه جهالوت خبهر مهیدههد سهپس در
پایان علت این پیروزی ،یعنی صبر را بیان میکند.

 -2ابهام بعد از بیان:

﴿رَبَّنا إِنَّکَ جامِ ُ النَّاسِ لِیَوْ ٍ ا رَیْبَ اِیهِ إِنَّ اللَّهَ ا یُخْلِ ُ الْمِیعادَ﴾ آل عمرانن.)9
کلمه «میعاد» در پایان آیه جز با مراجعه به آغاز آیه قابل مفهو و درک نیست .لهذا بها

خواندن آغاز آیه درک میشود که مقصود از آن جم کردن همگی مرد در روز قیامت
است.

 -3ذکر حال بعد از محالّ:

﴿ها أَنْتُمْ أُواءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ ا یُحِبُّونَکُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْکِتابِ کُلكهِ وَ إِذا لَقُوکُمْ قهالُوا آمَنَّها وَ
إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ﴾ آل

عمرانن.)119
جایگاه غیظ در صدر و سینه است.
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 -4ذکر عام بعد از خاص:

﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْاُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعا ِ إِاَّ ما یُتْلى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلكی
الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُ ٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ ما یُرِیدُ﴾ المائدةن )1حالل شدن چارپایان زبان بسته برای

انسان حکمی از احکا الهی است؛ بنابراین کلمه یحکم در پایان آیهه عها اسهت و حهالل
شدن چارپایان خاص است.

 -5ذکر دلیل بعد از دستور:

لصهابِرِینَ﴾ البقهرةن .)153در
﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ مَه َ ا َّ
آغاز مؤمنان را به صبر کردن و نماز ارا میخواند سپس با ذکر علت در پایهان ایِ آنهها را
به این دو امر تشوی ،میکند؛ و دلیل این دستور این است که خداوند انسهانهای صهبور را

دوست میدارد.

 -6عموم و خصوص مطلق:

﴿لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلى کُلك شَیْ ٍء قَهدِیرٌ﴾ الحدیهدن.)2

«قدرت» کلمه عا است که زنده کردن و میراندن را شامل میشود.

 -7ردّ الصدر علی العجز (تصدیر):5

﴿یَعْلَمُ ما اِی السَّماواتِ وَ الْهأَرْضِ وَ یَعْلَهمُ مها ت ُِسهرُّونَ وَ مها تُعْلِنُهونَ وَ اللَّههُ عَلِهیمٌ بِهذاتِ
الصُّدُور﴾ (التغابنن« )4یعلم» در آغاز آیه و در پایان تکرار شده است.

 -8قیاس:

﴿اَقاتِلْ اِی سَبِیلِ اللَّهِ ا تُکَلَّ ُ إِاَّ نَفْسَکَ وَ حَركضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَکُه َّ بَهأْسَ
الَّذِینَ کَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْسا وَ أَشَدُّ تَنْکِیال﴾ النساءن.)84

قرآن کریم بین عذاب کااران و عذاب خداوند به مقایسه میپردازد و بیان میدارد که
عذاب خداوند بهمراتب شدیدتر است.

 -9جواب بعد از درخواست:

﴿أَ اَال یَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ المائدةن.)74
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قرآن کریم در آغاز به استغفار ارا میخواند سپس می وید که خداوند آمرزنده است
بنابراین آمرزیدن جواب استغفار کردن اسهت؛ و همچنهین در پایهان آیهه بهه صهفت رحهیم
اشاره شده است ویی که آمرزیدن از صفات کسی است که رحم میکند.

 -10لف و نشر:6

﴿ا تُدْرِکُههُ الْأَبْصههارُ وَ هُهوَ یُهدْرِکُ الْأَبْصههارَ وَ هُهوَ اللَّطِیه ُ الْخَبِیهرُ﴾ األنعهها ن« )103ا

یدرک اهللَ األبصارُ» دید ان او را نمی بینند) چرا که لطی

است و قابل رؤیت نیست؛ اما

او دید ان را می بیند چرا که خبیر و آ اه است؛ بنابراین بین آغاز و پایان آیه رابطهه له
و نشر مرتب برقرار است.
بیشتر هماهنگیهای موجود در قرآن کریم معنوی اسهت و ارتبها ،محکمهی بهین ایهن
اسلوبها با جمالت قبل از آنها وجود دارد اما ارتبا ،معنایی در نزد معری ضعی اسهت
و به لفظ اهمیت بیشتری داده است برخال قرآن که معنا برای آن اصل و اساس است.

 )2پایان دادن به یک موضوع و شروع دوباره آن از دیدگاه معری:
اهی معری رج خود را با موضوعی شرو میکند که رج قبلی بها آن خاتمهه یااتهه
است؛ و برای رج دو عنوان رج را بهکار نمیبرد .بهّور مثال« :رج  ... :حتی إذا األیها ُ
تصرَّمت و حِقَبُ مدالته تَجرالمهت و جهاء الوقهت وَقَه َ مهن أهلهه المَقهت؛ احهذار إذا نازعهتَ
صاحبک من اإلرباء .غایهة» الفصهول و الغایهات )17 :و پهس از آن آمهده اسهت« :المهوت
أعظم الحَدَث و الجَدَث ا یَأنَس بالجدث...غایة» همان )17 :کهه عنهوان رجه نیهز نهدارد.
کلمه کلیدی در پایان رج اول ،مهر اسهت و غایهت دو دقیقهاً بها همهین کلمهه شهرو
میشود و بح را ادامه میدهد .میتوان فت غایت دو ادامهه دهنهده چیهزی اسهت کهه
معری در رج پیشین آن را نتیجه یری کرده است.
َصهینَ األزواج و قَعَهدن علهی ظههور الرکائهب حهواجال البیهت و
و «رج  :ا أحمَدُ نِساءً ع َ
معتمرات .غایة» و پس از آن« :العَوَان ا تُعلَّم الخِمرَةَ ااتَّقین اهلل ای نفوسهکنال و إذا غهدوتنَّ
للحاجة اغیرَ عَطِرات .غایة» همهان )156 :ضهرب المثهل »العهوان ا تعلهم الخمهرة» بهه زن
میانسال ،روبند یاد داده نمیشود) کنایه و تعریضی است بهه زنهانی کهه کارههای خهود را
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نمیشناسند و سرپیچی و عناد دارند و به کسی احتیاج دارند تا روش زند ی را به آنان یاد
دهد و به آنان بگوید که از همسران خود سرپیچی نکنند بلکهه تقهوای الههی پیشهه کننهد و
عطر نزده از منزل خارج شوند.

از دیدگاه قرآن کریم:
در قرآن به مواردی برمی خوریم که پایان یک سوره دقیقاً آغاز سوره بعد است .مثل:

مثل سوره «الواقعة» :که با این آیه خاتمه مییابد﴿ :اسبالح باسهم ربالهک العظهیم﴾  )96و

پس از آن سوره «الحدید» با کلمه «سبالح» آغاز میشود﴿ :سبالح هلل ما ای السماوات و ما اهی

األرض و هو العزیز الحکیم﴾ .)1
آیه آخر سوره «النحل» ایهن آیهه اسهت﴿ :و قهل الحمهد هلل سهیریکم آیاتهه )93 ﴾ ...و

سوره القصص که بعهد از آن اسهت بهه شهر آن آیهات میپهردازدّ﴿ :سهم تلهک آیهات
الکتاب المبین﴾ .)1
و یا سوره النجم که با ایهن آیهه آغهاز مهیشهود ﴿و الهنجم إذا ههوی﴾  )1و از سهقو،

ستار ان سخن می وید که دقیقاً در پایان سوره الطهور بهه آن اشهاره شهده اسهت ﴿و مهن
اللیل اسبالحه و إدبار النجو ﴾ .)49
بنابراین یک هماهنگی معنوی بین پایهان برخهی از سهورهها و آغهاز سهورههای بعهد از
آنهاست؛ و عبداهلل الطیب به این موضو اشاره کرده است و شواهد بسهیاری بههجز آنچهه
ذکر شد ،در کتاب خهود آورده اسهت و بیهان مهیدارد ههرکس در سهورههای قهرآن نظهر
بیاندازد درخواهد یاات که آیات از یک نظم تکرار و ترجی و تصدیر پیهروی میکننهد و
ویی که دارای یک کیان واحد و یک آهنهگ خهاص هسهتند و یهک سهوره در جهواب
سوره دیگر آمده است .مثل آیه آخر سوره اسراء :و قل الحمدهلل الذی لم یتخذ ولدا و لهم
یکن له شریک ای الملک  ...و در آغاز سوره الکه  :الحمهداهلل الهذی أنهزل علهی عبهده
الکتاب؛ و در آخر مریم :اإنما یسالرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر ربه قوما لدالا؛ و آغهاز
ّهّ :ه ما أنزلنها علیهک القهرآن الکهریم لتشهقی؛ و در آخهر همهین سهوره :اسهتعملون مهن
أصحاب الصرا ،السوی و من اهتدی و آغاز سورهای که پس از آن است :اقتربهت للنهاس
حسابهم و آخر األحقا  :بالغ اهل یهلک إلالا القو الفاسقون؛ و آغاز القتال :الذین کفهروا
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و صدوا عن سبیل اهلل و مثالهای دیگر الطیب ،عبداهلل ،المرشد إلهی اههم أشهعار العهرب و
صناعتها؛ 3ن.)15-14

نتیجه گیری:
شکی نیست که معری تحت تهأثیر قهرآن کهریم بهوده اسهت و برخهی از اسهلوبهایقرآن را در کتاب خود بهکار راته است اما در ایجاد هماهنگی و ارتبها ،معنهوی بهین آن
اسلوبها ،قوی عمل نکرده است.
آنچه مربو ،به اسلوب خبر دادن از صفات خداوند اسهت ارتبها ،بهین آنهها در نهزدمعری شامل مراعات نظیر ،تکرار ،عمو و خصوص مطل ،،تضاد ،ذکر عها بعهد از خهاص
و ...میشود و در قرآن کریم شامل ذکر علت بعد از معلول ،ابها بعد از بیهان ،ذکهر حهال
بعد محال ،ذکر دلیل بعد از دستور ،جواب بعد از درخواست و ...است.
اسلوبهای خبر دادن از صفات خداوند در نزد معری شبیه همان اسلوبهای قرآنهیاست با این تفاوت که معری صفات را بر وزن اسم ااعل آورده است و در قرآن کریم بهر
دو وزن اعول و اعیل از وزنهای مبالغه آمده است؛ و از سویی صفاتی که معری در کتاب
خود برای خداوند قائل است متفاوت از صفاتی است که در قرآن کریم آمده اسهت و بهه
نظر میآید دلیل این امر قدرت بازی معری در استفاده از واژ ان و الفا است.

پینوشتها
-1آوردن واژه هایی از یک دسته است که با هم هماهنگی دارند و سبب تداعی معانی می
شود ن.ک :الهاشمی.)315 :
 -2در منط ،دو قضیه را عمو و خصوص مطل ،ویند که اقط یکی از آنها بر تما ااراد
دیگری صاد باشد و تما قلمرو آن را در بر یرد اما آن دیگری تما قلمرو و مفهو
اول را شامل نمیشود بلکه اقط بعضی از آن را در بر می یرد.
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 -3از آرایههای ادبی است به معنای دوباره یا چندباره آوردن واژهای است به ونهای که
بتواند بر موسیقی درونی بیفزاید و تأثیر سخن را بیشتر سازد؛ و یکی از انوا اّناب به
شمار میرود ن.ک :ابن األثیر.)257 :1980 ،
 -4از آرایههای ادبی به معنای آوردن دو کلمه بامعنای متضاد است و زمانی از زیبایی
کال به شمار میرود که نویسنده برای رسیدن به آن تالش ذهنی نکند و بهراحتی از
اندیشه نویسنده عبور کند ن.ک :الجار و امین.)326 :
 -5در اصطال بدی آن است که کلمهای که در ابتدای عبارت آمده است در انتهای
عبارت نیز تکرار شود ن.ک :الهاشمی.)354 :
 -6ل

و نشر آن است که شاعر یا نویسنده دو یا چند واژه را در بخشی از سخن بیاورد و

در بخش بعدی سخن واژههای دیگری که بهنوعی با واژههای قبلی در ارتبا ،باشند را
ذکر کند بهّوری که میتوان دو به دو این واژهها را به هم مربو ،کرد ن.ک :الهاشمی:
.)323
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