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  یاتآپیوستگی شناسی  سطح
  *فخر رازي تفسیردر 

  
  **محمد بهرامی

  
  چکیده:

فخر رازي نخستین مفسري است که بیشترین توجه را به بحث پیوستگی آیات داشته و تحولی شگرف از 
جهت کمی و کیفی در ارتباط میان آیات به وجود آورده است. او سطوح ارتباط را در سه سطح تعریف 

سطح دوم را در پیوستگی  .بیند هاي مختلف یک آیه می سطح نخست را در پیوستگی میان بخش .کند می
و سطح سوم را در پیوستگی میان آیات دو یا  .داند یات همجوار و غیر همجوار میآیات یک سوره اعم از آ

  کند.  میچند سوره همجوار و غیر همجوار تعریف 
لیل و بررسی نظریات تفسیر فخر رازي و مقایسه با دیگر تفاسیر اي و تح خانهپژوهش پیش رو به روش کتاب

ی در رشد کموي شناسی در تفسیر فخر رازي و اثبات جایگاه  ، بیان انواع سطحبه سامان رسیده و نتیجه آن
  گیري از نظریات ایشان است. و کیفی دانش پیوستگی آیات و بهره

  
   ها: کلیدواژه

  سنجی ط آیات/ تفسیر کبیر/ سطحفخر رازي/ پیوستگی آیات/ ارتبا

                                            
  . 12/11/1394تاریخ تأیید:  ،31/6/1394تاریخ دریافت: * 

  m.bahrami@gmail.com    علوم و فرهنگ اسالمیپژوهشگاه  ** استادیار

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 133- 118 ، صفحات1394 زمستان ،77پیاپی ،4 شماره ،سال بیستم
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  مقدمه
شود. این بحث با  میي مهم قرآنی شناخته ها پیوستگی آیات قرآن یکی از دانش

گران ندرت مورد توجه تفسیر فراوان در فهم و تفسیر آیات، به گذاريأثیروجود ت
ي نخست تا پیش از فخر رازي قرار گرفته است. در تفاسیر اهل سنت مانند ها سده

ندرت ارتباط آیات  ، بهسلمی و سمعانی ،حاتم ابن ابیثوري، صنعانی،  مجاهد،تفسیر 
تنها یک روایت ناظر به ارتباط  ،جا که در تفسیر مجاهد بن جبرآنتا است، مطرح شده 

بیست آیه نخست  ،میان بیست آیه نخست سوره بقره وجود دارد. بر اساس این روایت
یه نخست در توصیف اهل آتفاوت که چهار با این  ؛سوره بقره در مقام توصیف است

 دو آیه بعدي در توصیف کافران و چهارده آیه دیگر در توصیف منافقان ،ایمان است
  .)1/69 ،(مجاهد باشد می

بیشتر ناظر  رنگ و ثانیاًبسیار کم الًدر تفاسیر شیعه نیز بحث پیوستگی آیات قرآن او
پیوستگی آیات  الًاو ،یر فخر رازيدر صورتی که در تفس .به آیات همجوار آمده است

ارتباط آیات در سطوح گوناگونی مطرح شده  و ثانیاً ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است
هیچ  ،نویسان برجسته شیعه، از تفسیرحمزه ثمالی، عیاشی و کوفیواب ،است. براي نمونه

 ،ي باالترا ارند و توجه شیخ طوسی و در مرحلهگونه توجهی به بحث پیوستگی آیات ند
تنها  و ثانیاً ،خور انتظار نیستدر الَتوجه مرحوم طبرسی به پیوستگی میان آیات او
  ارتباط آیات همجوار مورد بحث قرار گرفته است. 

قبولی به بحث پیوستگی ارتباط آیات هان پیش از فخر رازي نیز توجه قابل پژو قرآن
صورت مستقل به  هستگی آیات را بپیو ،ابوبکر نیشابوري ،نداشته و تنها در سده چهارم

پیوستگی آیات  ،ابن العربی مالکی در سده ششم ،گیرد و پس از او میبحث و بررسی 
االتقان فی علوم  ،سیوطی( کند مینشیند و آن را دانشی عظیم معرفی  میرا به بحث 

   ).2/288القرآن، 
شگرف از  فخر رازي در سده ششم هجري تحولی ،توجهی گسترده در برابر این بی

شدت از  آورد. او که به میوجود  ی و کیفی در بحث پیوستگی آیات بهجهت کم
خور پذیرش درکرد و وضعیت یاد شده را  میتوجهی به بحث ارتباط آیات شکوه  بی

آورد، تا آنجا که  میکوشش بسیاري در برقراري ارتباط میان آیات به عمل  1،دانست مین
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از سرآمدي فخر رازي در بحث پیوستگی آیات  ،یاي چون سیوط پژوه برجسته قرآن
 کند مییات گالیه آگران به بحث ارتباط توجهی دیگر تفسیر گوید و از بی میسخن 

  )3/369همان، (
ي گسترده فخر رازي در بحث پیوستگی آیات، حرکتی فراگیر در جهان ها وهشژپ

صورت  را به فسران بزرگی، پیوستگی آیاتان و مپژوه قرآناسالم را موجب شد و 
عبدالواحد زملکانی از مفسران  ،تخصصی به بحث و بررسی گرفتند. براي نمونه

خویش را بر اساس  »أمیل فی اسرار التنزیلالت ۀینها« تفسیر ،برجسته سده هفتم
 و القرآن بدائع«که ابن ابی االصبع در کتاب  . چنانپیوستگی آیات به پایان رساند

 ،»ریوالتحب ریالتحر« ابن نقیب بلخی در تفسیر ،»هینیالد عدالقوا نظم یف ۀیالدر الکواکب
در  الدین زرکشیبدر ،»القرآن سور بیترت سبۀمنا یف البرهان«کتاب  رد ابن زبیر غرناطی
بحث پیوستگی آیات را از مباحث  ،... و »البرهان فی علوم القرآن«کتاب ارزشمند 

  2ویند.گ میآن بسیار سخن درباره اهمیت قرآن شناخته و پر
این با توجه به نقش برجسته فخر رازي در رشد و بالندگی بحث ارتباط میان بربنا

شایسته است در  ،آیات و نبود اثري مستقل در نگاه فخر رازي به پیوستگی آیات قرآن
یات در نگاه فخر رازي به بحث و بررسی گذاشته شود و نقش آپیوستگی  ،این نوشتار

رتباط میان آیات برجسته گردد. ی و کیفی اایشان در رشد کم  
  

  پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازي
ارتباط میان آیات را از وجوه اعجاز قرآن  ،فخر رازي در تفسیر گرانسنگ خویش

کند. به باور  میکوشش بسیار در برقراري ارتباط میان آیات قرآن  ،رو بیند و ازاین می
کند و ایشان  مین تحریف قرآن هموار مرتبط ندیدن آیات قرآن راه را براي مدعیا ،وي

گیرد. فخر رازي براي  به استناد همین ناارتباطی میان آیات، تحریف آیات را نتیجه می
خواند و بر  میپیشینیان از روافض را معتقد به تحریف  ،به ناحق ،اثبات مدعاي خویش

 ﴾ بِه لتَعجلَ لسانَک بِه تُحرِّك الَ﴿این باور است که ایشان از عدم ارتباط آیه شریفه 
   .)30/222رازي،  فخر( اند هتحریف قرآن را نتیجه گرفت ،آیات قبل ا) ب16قیامه/(
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در تفسیر خویش، پیوستگی آیات را از جهات مختلفی به بحث و بررسی  وي
دومی فواید نظریه  ،یاتآسنجی پیوستگی  ، سطحنشیند که یکی از آن مباحث می

   .باشد میانواع پیوستگی در آیات وحی  ،پیوستگی آیات و سومی
شود و  میسنجی پیوستگی آیات به بحث گذاشته  ، سطحبر این اساس در این نوشتار

مورد توجه  ،موضوعات دیگري که مورد توجه فخر رازي قرار گرفته است ،در آینده
  گیرد.  میقرار 
  
  سنجی پیوستگی آیات سطح

ترین سطح  ارتباط آیات در پایین بحث ،ي نخست اسالم تا قرن ششمها در سده
شماري که ارتباط  ، تفسیرگران انگشتطوالنی نسبت گرفت. در این دوره به میصورت 

بیشتر ارتباط آیات همجوار را مد نظر داشته و هیچ  ،گرفتند میمیان آیات را به بحث 
 ،ي مختلف یک آیهها مانند ارتباط بخش ،گاه دامنه بحث را به سطوح دیگر ارتباط

شیخ  ،کشاندند. براي نمونه میارتباط آیات غیر همجوار و ارتباط میان آیات دو سوره ن
 ،آوازه شیعه در سده پنجم و ششم، از تفسیرنویسان بلندطوسی و مرحوم طبرسی

ندرت سطوح دیگر ارتباط را  دادند و به میپیوستگی آیات همجوار را مورد توجه قرار 
نویسان اهل سنت نیز ارتباط را در آیات رکه تفسی ؛ چناننشستند میبه بحث و بررسی 

  کردند.  میهمجوار دنبال 
بندي ارتباط آیات پرداخت و  شمار از مفسران، فخر رازي به سطحدر برابر این 

ترین سطح  او پایین 3تر از مفسران پیشین تعریف کرد. رتباط میان آیات را بسیار گستردها
مختلف یک آیه و باالترین سطح ارتباط را ي ها پیوستگی را در ارتباط میان بخش

ي مختلف قرار داد. برخی از سطوح ارتباط میان آیات در نگاه ها پیوستگی آیات سوره
  بدین قرار است.فخر رازي 

  

  ي مختلف یک آیهها سطح نخست: پیوستگی میان بخش
ي مختلف یک آیه ها ترین سطح ارتباط را در پیوستگی میان بخش فخر رازي پایین

ي مختلف ها ارتباط میان قسمتخویش، جاي تفسیر  ، در جايبیند. بر این اساس می
  شود.  مییک آیه به بحث و بررسی گذاشته 
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  نمونه نخست
را  زیراز آیه شریفه » ةٍواحد نَفْسٍ منْ خَلَقَکُم«و » ربکُم تَّقُواا«فخر رازي دو عبارت 

ه دوم را نشانه این پیوستگی معرفی کرده تعلیل عبارت اول ب 4،پیوسته دیدهیکدیگر به 
عبارت دوم از وي، بیند. به باور  میو خویشتن را ناگزیر از بیان ارتباط میان دو فراز آیه 

شکل گرفته و هر دو قید در  )(قید آفرینش ما و قید آفرینش ما از نفس واحده دو قید
  .)9/153، فخر رازي( گذار هستندا اثروجوب تقو

کَثیرًا  النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجاالً یا أَیها﴿
  .)1نساء/( ﴾ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُونَ بِه واألرحام إِنَّ اللَّه کَانَ علَیکُم رقیبا

  
  یابیارز

، ابن )308( شریف رضی ،)1/130( قرآن مانند قمیتفسیرگران چند برخی از هر
پیوستگی دو فراز یاد شده را  ،)1/389( بغوي و )1/130( سلمی ،)1/344الزمنین ( ابی

 د و شماري دیگر مانند شیخ طوسینبین میآشکار دیده و هیچ نیازي به بیان پیوستگی ن
تنها از داعی بودن آفرینش  ،)1/413فیض کاشانی ( ) و154( ابن ادریس حلی ،)3/99(

اما هیچ یک  ،)4/296( بیند میگویند و طبري پیوستگی را از نوع توصیفی  میبراي تقوا 
دهد و نسبت میان  میشکل پیوستگی را توضیح ن ،از مفسران قرآن مانند فخر رازي

  کند.  میآفرینش و تقوا را مانند فخر رازي تبیین ن
  

 نمونه دوم

» النَّهار اللَّیلَ یغْشی«و » الْعرْشِ علَى استَوى ثُم«، دو عبارت تفسیر الکبیرالنویسنده 
را پیوسته و در راستاي دفع شبهه پدیداري شب و روز به حرکت  زیردر آیه شریفه 
  5داند. می خورشید و ماه

﴿األرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه کُمبلَ إِنَّ ری اللَّیغْشرْشِ یلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمتَّۀِ أَیی سف ض
رُ تَباألمالْخَلْقُ و أَال لَه رِهبِأَم خَّرَاتسم ومالنُّجرَ والْقَمو سالشَّمیثًا وثح هطْلُبی ارالنَّه بر اللَّه كار

  ).54(اعراف/ ﴾الْعالَمینَ
حرکت نخست را ذاتی خورشید  :داند میورشید را داراي دو حرکت فخر رازي خ

معیار  ،برد و همان حرکت میدانسته و بر این باور است که این حرکت یک سال زمان 
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و حرکت دوم حرکتی است که خورشید به تبع حرکت فلک اعظم دارد  ،تعیین سال است
و دیگر کواکب که  ماه خورشید وحرکت  ،کشد. به باور فخر رازي میو یک روز طول 

شود و در  میثر از حرکت فلک اعظم از شرق به غرب أمت ،کند و از غرب به شرق است
جمله دوم را به ماه، نتیجه خداوند براي دفع شبهه پدیداري شب و روز به خورشید و 

پدیداري شب و روز را به حرکت عرش که  ،دهد تا مخاطب قرآن میجمله اول پیوند 
  .)120- 14/118( ماهنه به خورشید و  ،نسبت دهد ،است همان فلک اعظم

  
  ارزیابی

نشان از دقت و دانش ایشان در  ،رازي از پیوستگی دو فراز آیه یاد شدهتقریر فخر 
که مفسران چند خصوص با توجه به این به ؛تفسیر آیات وحی و بیان پیوستگی آیات دارد

بیینی از پیوستگی ندارند. اما با چنین ت ،عصران فخر رازي سده نخست اسالم و حتی هم
  .وجود این، تقریر فخر رازي از پیوستگی دو فراز یاد شده با دانش جدید سازگار نیست

و  ،گیرد میت أنش ماهپیدایش شب و روز نه از حرکت خورشید و  ،در علم جدید
شود.  میبلکه به حرکت زمین به دور خود نسبت داده  ،گردد مینه مستند به عرش 

کره  ، نیمگیرد میدر حرکت وضعی به دور خودش وقتی در برابر خورشید قرار زمین 
کره دیگر روز  ، نیمکره دیگر شب و در ادامه حرکت زمین شود و نیم میزمین روز 

ظاهر آیه شریفه نیز برابر با مدعاي فخر  ،کره دیگر شب. افزون بر این شود و نیم می
آیه شریفه از  الًکه اوچه این .ي علمی جدید استها بلکه برابر با یافته ،باشد میرازي ن

که در حقیقت همان از حرکت زمین به دور خودش ( و ثانیاً ،دهد میحرکت زمین خبر 
  سوي روشنایی است) حکایت دارد.  حرکت تاریکی به

عنکبوت نیز ارتباط  36و  ءانبیا 37در تفسیر آیه  ، فخر رازيافزون بر موارد یاد شده
  .)25/63و  22/171( دارد میف آیه را بیان ي مختلها بخش
  
  ح دوم: ارتباط میان آیات یک سورهسط

ت یک سوره ارتباط میان آیا ،دومین سطح پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازي
بندي آیات، هر سوره قرآن را داراي یک یا چند موضوع کلی  است. فخر رازي با دسته
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رتباط مفهومی در موضوع کلی و جزئی ا ،میان آیات هر سوره ،دانسته و در نتیجه
  ي مختلف ارتباط آیات یک سوره عبارتند از: ها بیند. برخی از شکل می

  
  ) ارتباط میان آیات همجوارالف

ک سوره، پیوستگی آیات همجوار است که به چند یکی از انواع ارتباط در آیات ی
  شود. نمونه اشاره می

  
  نمونه اول

  :بیند مییکدیگر ا در ارتباط با رزیر سه آیه شریفه  فخر رازي
﴿ بحال ی وا إِنَّ اللَّهتَدال تَعو لَکُم لَّ اللَّها أَحم اتوا طَیِّبرِّمنُوا ال تُحینَ آما الَّذها أَیینَیتَدعالْم *

ال یؤَاخذُکُم اللَّه بِاللَّغْوِ فی * م بِه مؤْمنُونَوکُلُوا مما رزقَکُم اللَّه حالال طَیِّبا واتَّقُوا اللَّه الَّذي أَنْتُ
 طسنْ أَوینَ ماکسشَرَةِ مع امإِطْع تُهانَ فَکَفَّارماألی تُمقَّدا عبِم ذُکُمؤَاخنْ یلَکو کُمانمونَ أَیما تُطْعم

فَمنْ لَم یجِد فَصیام ثَالثَۀِ أَیامٍ ذَلک کَفَّارةُ أَیمانکُم إِذَا حلَفْتُم  أَهلیکُم أَو کسوتُهم أَو تَحرِیرُ رقَبۀٍ
  ).87-89(مائده/ ﴾واحفَظُوا أَیمانَکُم کَذَلک یبیِّنُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ

  نویسد: میو در این باره او صدر آیه سوم را در ارتباط با دو آیه پیشین دیده 
کرده و قسم  صدر آیه سوم پاسخ پرسش گروهی از صحابه است که رهبانیت پیشه«

گفتند: سوگند  ،گاه که پیامبر ایشان را از رهبانیت منع کرد یاد کرده بودند و آن
  ) 12/73(» خویش را چه کنیم؟

  
  ارزیابی

سوي بسیاري از صورت صریح و روشن از  پیوستگی آیات یاد شده هر چند به
ابوالفتوح  ،)3/408مجمع البیان، ( )، مرحوم طبرسی4/12( مفسران مانند شیخ طوسی

توان  میاما  ،) بیان نشده است4/102( ثعلبی و )3/309( فتح اهللا کاشانی ،)7/122( رازي
؛ پیوستگی را نتیجه گرفت ،کنند میاز سبب نزولی که برخی مفسران براي آیه سوم بیان 

به پیوستگی صدر آیه سوم  ،کنند مینزولی که برخی دیگر از مفسران بیان  چند سببهر
پیوستگی مورد نظر فخر رازي برآمده از صدر بنابراین انجامد.  میو آیات دوم و سوم ن

قسم در آیه سوم در هیچ یک از دو آیه اینکه چه  ،آیه سوم و آیات اول و دوم نیست



 

 

125 

طح
س

 
زي

ر را
 فخ

سیر
ر تف

ت د
 آیا

گی
وست

ی پی
ناس

ش
  

میان آیات با یک واسطه صورت گرفته است که پیوستگی بنابراین  .قبل بیان نشده است
در صورتی که  .اند هست که برخی براي آیه نخست بیان داشت، سبب نزولی اآن واسطه

کنند که هیچ تناسبی با آیات  میسبب نزول خاصی براي آیه سوم بیان  ،برخی مفسران
ی آیات و به هیچ روي اشاره به پیوستگ )2/409ابن ابی حاتم، (نداشته اول و دوم 

  ندارد.
   

  نمونه دوم
  بیند: میارتباط زیر فخر رازي میان سه آیه 

وللَّه ما فی * ذَلک مبلَغُهم منَ الْعلْمِ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِمنْ ضَلَّ عنْ سبِیله وهو أَعلَم بِمنِ اهتَدى﴿
الَّذینَ  *ذینَ أَساءوا بِما عملُوا ویجزِي الَّذینَ أَحسنُوا بِالْحسنَىالسماوات وما فی األرضِ لیجزِي الَّ

نْشَأَکُم منَ یجتَنبونَ کَبائرَ اإلثْمِ والْفَواحش إِال اللَّمم إِنَّ ربک واسع الْمغْفرَةِ هو أَعلَم بِکُم إِذْ أَ
  .)30-32نجم/( ﴾جِنَّۀٌ فی بطُونِ أُمهاتکُم فَال تُزَکُّوا أَنْفُسکُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَىاألرضِ وإِذْ أَنْتُم أَ

هو أَعلَم بِکُم إِذْ أَنْشَأَکُم منَ األرضِ وإِذْ أَنْتُم أَجِنَّۀٌ فی بطُونِ ﴿عبارت  ،به باور فخر رازي
یه آاز آیه سوم به سه شکل مختلف با دو  ﴾سکُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَىأُمهاتکُم فَال تُزَکُّوا أَنْفُ
   .دیگر پیوستگی دارد

در آیه نخست  شکل نخست آن است که این فراز از آیه شریفه تقریر علم خداوند
)وه لَمنْ أَعمعرفی شود.  )ضَلَّ بِم  

بیان تقدیر هدایت و بلکه  ،که نه بیان علم خداوند در آیه نخستشکل دوم آن
  باشد. ) اهتَدى بِمنِ أَعلَم هو و سبِیله عنْ ضَلَّ بِمنْ أَعلَم هو( گمراهی در آیه نخست

 أَساءوا الَّذینَ لیجزِي(کید و بیان جزاي عبارت در آیه دوم أشکل سوم آن است که ت
  .)29/9( شناخته گردد )عملُوا بِما

تنها احتماالت گوناگون را  ،ین مورد نیز مانند بسیاري از موارد دیگرفخر رازي در ا
خودداري کند و از انتخاب یک نظریه و سنجش و ارزیابی دیگر احتماالت  مییاد 
ر با شکل دوم از تبیش ،اما برخی اسباب نزول که در متون تفسیري آمده است .کند می

 ،که سیوطی آورده است (الدر المنثورمانند سبب نزولی  ؛پیوستگی همخوانی دارد
  ).184 ،لباب النقول ؛5/128
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قرآن تنها آیه سوم را با آیه اول پیوسته تفسیرگران شماري از  ،در برابر فخر رازي
اي به دو احتمال  گویند و هیچ اشاره میدیده و تنها از احتمال نخست فخر رازي سخن 

  .)5/160ضاوي بی ؛27/91 ،طبري؛ 7/179 ،مغنیه( دیگر ندارند
اي شدید و عمیق است  گونه پیوستگی موضوعی آیات همجوار در نگاه فخر رازي به

که ایشان قرار گرفتن جمالت ناسازگار با موضوع دو آیه همجوار را مانع ارتباط ندیده 
 کند.  میو به شکلی از قرار گرفتن این گونه جمالت دفاع 

را مانع ارتباط زیر  اتدر آی..» .أَنْ لَکُم لُّیح الَ و« قرار گرفتن عبارت ،براي نمونه
  :)6/111بیند ( میصدر آیه نخست و تمام آیه دوم ن

هنَّ شَیئًا الطَّالقُ مرَّتَانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسرِیح بِإِحسانٍ وال یحلُّ لَکُم أَنْ تَأْخُذُوا مما آتَیتُمو﴿
یقیما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتُم أَال یقیما حدود اللَّه فَال جنَاح علَیهِما فیما افْتَدت بِه تلْک  إِال أَنْ یخَافَا أَال

 بعد منْ لَه تَحلُّ فَالَ طَلَّقَها فَإِنْ* حدود اللَّه فَال تَعتَدوها ومنْ یتَعد حدود اللَّه فَأُولَئک هم الظَّالمونَ
 تلْک و اللَّه حدود یقیما أَنْ ظَنَّا إِنْ یتَرَاجعا أَنْ علَیهِما جنَاح فَالَ طَلَّقَها فَإِنْ غَیرَه زوجاً تَنْکح حتَّى

وددح ا اللَّهنُهیبمٍ یقَوونَ للَمع229-230(بقره/ ﴾ ی(  
و تمام آیه دوم را در مورد طالق » یحلُّ الَ و«اول  فخر رازي صدر آیه نخست تا

 الَ و«گیرد و از عبارت  میپیوستگی میان آنها را مسلم  ،داند و به این جهت میرجعی 
شناسد و در سبب قرار گرفتن  میتا آخر آیه نخست را در مورد طالق خلع » یحلُّ

  د:نویس میعبارت یاد شده میان صدر آیه و تمام آیه دوم 
ء  السبب أن الرجعۀ و الخلع ال یصحان إال قبل الطلقۀ الثالثۀ، أما بعدها فال یبقى شی«

من ذلک: فلهذا السبب ذکر اللّه حکم الرجعۀ، ثم أتبعه بحکم الخلع، ثم ذکر بعد الکل 
  )6/111( ». حکم الطلقۀ الثالثۀ ألنها کالخاتمۀ لجمیع األحکام المعتبرة فی هذا الباب

  
  آیات غیر همجوار پیوستگی )ب

پیوستگی آیات یک سوره به آیات همجوار محدود نمانده و در  ،در نگاه فخر رازي
در تفسیر  ،اعم از همجوار و غیر همجوار جاري است. براي نمونه ،تمامی آیات سوره

دیده و به یکدیگر را در ارتباط با  )تمامی آیات (همجوار و غیر همجوار ،سوره بقره
ي سوره بقره پرده ها بندي آیات پرداخته و از ارتباط هر یک از بخش هبندي و گرو دسته
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 ،دارد. فخر رازي افزون بر برقراري پیوند میان تمامی آیات همجوار سوره بقره میبر
پیوستگی آیات  ،پیوسته دیده و به زیبایییکدیگر آیات غیر همجوار این سوره را نیز با 

در ارتباط با  آن 65-49بقره را با آیات  87-83آیات  ،کند. براي نمونه میرا مطرح 
داند که  میاسرائیل  ي خداوند بر بنیها را ادامه بیان نعمت 87-83بیند. آیات  مییکدیگر 

بقره را در ارتباط با آیه  154-142همچنین آیات بیان شده بود.  65تا آیه  49از آیه 
تا  142داند و آیه  میفان را در بیان شبهه نخست مخال 135شناسد. آیه  میبقره  135
   .آنهارا در بیان شبهه دوم  154

  
  دارزیابی و نق

پیوستگی تمامی آیات سوره بقره را با  ،قرآنتفسیرگران خور توجهی از شمار در
فخر رازي نیز در  ،توجه به پراکندگی موضوعی این سوره باور ندارند و افزون بر این

میان آیات پیوند برقرار  ،ي مختلفها بهانه به سختی و به ،جاي تفسیر سوره بقره جاي
کند و در نهایت نیز از برقراري پیوستگی کلی که نشان از موضوعی واحد در سوره  می

فخر رازي سوره بقره را داراي موضوعات مختلف  .نماید میناتوان  ،بقره داشته باشد
سوره پیوستگی  میان آیات همجوار و غیر همجوار این ،بیند و به اعتبار این نگاه می
اما این پیوستگی به شکلی نیست که در نهایت به هدف واحد برسد و سوره  ،بیند می

  بقره را داراي موضوع واحد نشان دهد. 
  

  سطح سوم: پیوستگی آیات دو یا چند سوره 
ارتباط آیات دو سوره است. این  ،سطح دیگر پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازي

  .پذیرد مینه مختلف صورت سطح از پیوستگی به دو گو
  

  پیوستگی میان آیات دو سوره همجوار )الف
پیوستگی میان آیات دو سوره را مطرح  ،جاي تفسیر خویش فخر رازي در جاي

ي کوتاه قرآن به ها کند. او پیوستگی آیات دو سوره همجوار را بیشتر در تفسیر سوره می
دارد. برخی از  میفی بیان سطوح مختل ،بحث و بررسی نشسته و براي این پیوستگی

 ترین آن سطوح عبارتند از:  مهم
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  و سوره. پیوستگی آیات نخست د1
فخر رازي پیوستگی دو سوره را در آیات نخستین دو سوره  ،در برخی موارد

یه آقمر را در صورتی که علم در ي نمونه، پیوستگی دو سوره الرحمن و بیند. برا می
در شروع آیات به  ،معناي عالمت و نشانه باشد ) به2لرحمن/(ا ﴾ الْقُرْآنَ علَّم﴿ شریفه

القمر است و شروع  با این تفاوت که شروع سوره قمر با معجزه شق ؛داند میمعجزه 
  .)29/82سوره الرحمن با معجزه قرآن (

نمونه دوم، پیوستگی دو سوره ذاریات و طور در شروع این دو سوره به قسم و بیان 
  ).28/239حشر است (

  
  ارزیابی

تنها در صورتی برقرار است الرحمن و قمر پیوستگی یاد شده میان صدر دو سوره 
در  در صورتی که اوالً ،معناي عالمت و نشانه باشد که تعلیم در آیه شریفه مجاز و به

معناي حقیقی آمده است و  تعلیم به ،در کالم مفسران ) و ثانیا5/229ً ،(بحرانی روایات
 مجمع البیان، ،طبرسی ؛9/462 ،(طوسی ذیرش مفسران نیستمعناي مجازي مورد پ

معناي حقیقی و مفعول دوم آن را انسان  خود فخر رازي تعلیم را به ثالثاً .)9/327
  .)29/84(فخر رازي،  داند می

این پیوستگی تنها میان  اوالًدو سوره ذاریات و طور باید گفت در مورد پیوستگی 
اگر قرار باشد پیوستگی آیات با  ثانیاً آنها،امی آیات نه تم ،آیات نخست دو سوره است

ي قرآن پیوستگی وجود ها در این صورت میان تمامی سوره ،این معیار صورت بگیرد
  ي قرآن بسیار است. ها به هر حال واژگان مشترك میان سورهاینکه چه  ؛خواهد داشت

  
  سوره و آیات پایانی سوره دیگر . پیوستگی آیات نخستین یک2

خالف دیگر مفسران قرآن که هیچ گونه پیوندي میان  فخر رازي بر ،ر برخی مواردد
دو  ،براي نمونه کند. میدو سوره را پیوسته با هم معرفی  ،بینند میدو سوره همجوار ن

هفت آیه نخست سوره لقمان و سه آیه پایانی وي بیند.  میسوره لقمان و روم را پیوسته 
  .)25/139( کند میقرآن و ایمان نیاوردن به قرآن معرفی سوره روم را در مورد معجزه 
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پیوستگی دو سوره مطففین و انفطار را در آیات نخست مطففین و آیات  ،نمونه دوم
بیند. آیات آخر سوره انفطار در مورد قیامت و تهدید نهفته در آن  میپایانی سوره انفطار 

  .)31/87( فروشی است تهدید کم ،است و آیات نخست سوره مطففین
  

  . پیوستگی آیات میانی دو سوره3
دهد و  میآیات میانی دو سوره را مورد توجه قرار  ،در تعدادي از مواردفخر رازي 

 ،گوید. براي نمونه میاز پیوستگی دو سوره سخن  ،استوار بر موضوع مشترك دو سوره
وره قمر و اظهار رحمت در س ﴾نُذُرِ و عذَابِی کَانَ فَکَیف﴿اظهار هیبت در تکرار عبارت 

در سوره الرحمن را عامل پیوستگی دو  ﴾ تُکَذِّبانِ ربکُما آالَء فَبِأَي﴿در تکرار عبارت 
  .)29/82( شناسد میسوره 

پیوستگی میان سوره منافقون و جمعه را در تکذیب قلبی و لسانی پیامبر  وي همچنین
  .)30/12داند ( میوره منافقون در سوره جمعه و تکذیب قلبی و تصدیق لسانی در س

  
  ارزیابی
در تمامی رغم تالش فخر رازي جهت ایجاد پیوند میان دو سوره، اما باید گفت  به
توان  مینبنابراین ست و ها یی از سورهها پیوستگی میان بخش ،ي یاد شدهها نمونه

  مدعی پیوستگی تمامی سوره شد. ،ها یی از سورهها صرف پیوستگی قسمت به
  
  وستگی آیات دو سوره غیر همجوارپیب) 

پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازي به پیوند آیات دو سوره همجوار محدود نمانده 
ي متصل و ها چه سوره ،ي مختلف قرآنها پیوستگی آیات را در تمام بخش ،و نویسنده

را پیوسته دیده و همگی را در زیر آیات وي  ،براي نمونه .بیند میچه منفصل برقرار 
  خواند:  میام اثبات ید براي خداوند مق
  )64(مائده/ ﴾مبسوطَتَانِ یداه بلْ﴿
﴿دی قَ اللَّهفَو یهِمد10فتح/( ﴾أَی(  
  )75(ص/ ﴾بِیدي خَلَقْت لما تَسجد أَنْ منَعک ما إِبلیس یا قَالَ﴿
﴿أَو ا لَمرَوخَلَقْنَا أَنَّا ی ما لَهملَ ممعینَا تد71(یس/ ﴾أَی(.  
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یه دوم آدر  .که از تعداد آن سخن گفته شودآن ، بیدر آیه نخست تنها اثبات ید شده
  ).12/42( سخن گفته شده است »ایدي«و سوم از دو ید و در آیه چهارم از 

  باشند:  میپیوسته زیر دو آیه شریفه همچنین وي معتقد است 
﴿الَ و ینَ تَطْرُدونَ الَّذعدی مهباةِ ربِالْغَد و یشونَ الْعرِیدی ههج52(انعام/ ﴾و( ،﴿قَى وبی هجو 

کبالَلِ ذُو رالْج 27(الرحمن/ ﴾کْرَامِاإلِ و(   
با  ،دو آیه یاد شده با وجود قرار گرفتن در دو سوره مختلف ،به باور فخر رازي

جسمه براي اثبات جسمانیت خدا مورد پیوسته بوده و به این جهت از سوي میکدیگر 
  .)12/236استفاده قرار گرفته است (

  

  گیري نتیجه
خصوص ارتباط  سترش بحث پیوستگی آیات قرآن و بهدر تعمیق و گ فخر رازي

شماري  وي، مفسران انگشتآفرین بود. پیش از  مختلف قرآن بسیار نقشآیات در سطوح 
تنها از ارتباط میان آیات همجوار سخن  ،ساختند میکه پیوستگی آیات قرآن را مطرح 

دادند.  میرا مورد توجه قرار ن ها گفتند و پیوستگی میان آیات غیر همجوار و سوره می
دید و  میدر ارتباط یکدیگر تمامی آیات قرآن را با  ،فخر رازي بر خالف این گروه

  داشت. میسطوح متفاوتی براي ارتباط آیات بیان 
ي مختلف یک آیه ها ارتباط بخش ،ت در نگاه فخر رازيسطح نخست پیوستگی آیا

غیر همجوار و آیات همجوار ، اعم از سطح دوم ارتباط میان آیات یک سوره .است
که است؛ اعم از آنپیوستگی میان آیات دو یا چند سوره  ،و سطح سوم .باشد می

  یا غیر همجوار. باشند همجوار 
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  ها نوشت پی
  

من تأمل فی لطائف نظم هذه السورة و فی بدائع ترتیبها علم أن القرآن کما أنه معجز بحسب و «. 1
ترتیبه و نظم آیاته و لعل الذین قالوا: إنه  فصاحۀ ألفاظه و شرف معانیه، فهو أیضاً معجز بحسب

معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلک إال أنی رأیت جمهور المفسرین معرضین عن هذه اللطائف غیر 
 .)7/138فخر رازي، ( »متنبهین لهذه األمور

 یمبان ینتر از مهم یکیداند.  یاستوار م یخاص یرا بر مبان یاتآ یوستگیبحث پ يفخر راز. 2
 بر خالفقرآن  ،یشاناز وجوه اعجاز قرآن است. به باور ا یکیعنوان  قرآن به یاتآ نظم وي،

قرار  دیگرکیدر کنار  یخاص ینشچ یکقرآن با  یاتاست و آمبر ییگو کندهاز پرا ،يمتون بشر
سوره بقره و  یاتتوجه به ظرافت نظم آ«نویسد:  . وي میاند و نظم قرآن را شکل داده فتهگر
دهد که قرآن چنان که از جهت فصاحت و  ینشان م ،سوره به کار رفته است نیکه در ا یعیبدا

  .)7/138 ي،(فخر راز» باشد یمعجزه م یزن یاتو نظم آ یباز جهت ترت ،بالغت معجزه است
و  یاتآیب بودن ترت یفیبه توق یشاناعتقاد ا یات،آ یاندر ارتباط م يدوم فخر راز مبناي
 یفیسوره را توق یاتآ یبترت ،پژوهان از مفسران و قرآن یاريسمانند بوي قرآن است.  يها سوره

 .یستن یراصحابه را پذ ياز سو یاتآ يساز داند و مرتب یم

جهت انجام شده یوستگی آیات ممکن است به دو پتوجه گسترده و جدي فخر رازي به . 3
دانسته و با طرح  ن آیات را از وجوه اعجاز قرآن میکه فخر رازي ارتباط میاجهت نخست آن

جهت  از جهت پیوستگی آیات بوده است. در صدد اثبات اعجاز قرآن ،گسترده پیوستگی آیات
 شناخته است.  یات میآست ریات را الزمه ضروري تفسیر دآبحث در مورد ارتباط وي که نآدوم 

نین زم ابی، ابن )3/852(حاتم رازي )، ابو4/296(. در صورتی که مفسران دیگري چون طبري 4
اي به ارتباط  ) هیچ اشاره3/8 مجمع البیان،(مرحوم طبرسی  و )3/100(، شیخ طوسی )1/344(

این دو بخش از آیه شریفه نداشته و تفصیل مرحوم طبرسی نیز هر چند به شکلی از ارتباط که 
 اما مانند فخر رازي رابطه علت و معلولی نیست.  ،بیشتر اجمال و تفصیل است اشاره دارد

یخ طوسی و مرحوم طبرسی هیچ اي چون ش این آیه شریفه نیز مفسران برجستهتفسیر . در 5
نویسان برجسته اهل سنت که تفسیر ؛ چناناي به ارتباط میان دو فراز آیه یاد شده ندارند اشاره
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اي به ارتباط  ثعلبی و واحدي نیشابوري نه اشارهحاتم رازي، ابولیث سمرقندي، ومانند طبري، اب
  دارند. وجه ارتباط را بیان می دارند و نه
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