
  
  
  

  بر اساس ترتیب نزول رویکردي نو در تفسیر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پور عبدالکریم بهجت
  عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گفتار پیش
قرآن،  هاي تفسیر سبک دارترین یکی از ریشهقرآن ) ترتیب نزولی(تفسیر تنزیلی 

  .بود9همزاد با نزول آیات و سور قرآن بر پیامبر اکرم
یعنـی   ،ترین درس گرفته تفسـیري از آن حضـرت   همین روش در نگارش کامل

هـا پدیـد    به دنبال تغییري که در چینش سـوره . رعایت شد 7مصحف امیرمؤمنان

  :کیدهچ
هـاي تفسـیري، بـه معرفـی روش      نویسنده در این نوشتار پس از اشاره به سـبک 

پردازد در این راستا نخست از روایی و اعتبـار آن سـخن    تفسیر به ترتیب نزول می
آورد سـپس بـه فوایـد و     گوید و دالیل متعددي براي اثبات مشروعیت آن مـی  می

: پردازد و در این زمینـه بـه   یهاي گوناگون م پیامدهاي مثبت این روش در ساحت
کشف مراحل فرهنگ شدن مفـاهیم دینـی    -2هاي تحول دینی  کشف روش -1
هاي دیـن   ها با پیام فهم رابطه چالش -4کشف هندسه تحول دینی مخاطبان  -3
تقویت نگاه تربیتی و آموزشی بـه مقولـه    -6آشنایی با روند تثبیت قلب پیامبر  -5

آیات، به عنوان آثار   یب نزول در تفسیر و فهم بهترکاربردهاي روش ترت -7تفسیر 
  .کند و پیامدهاي مهم شیوه ترتیب نزولی یاد می

  :ها کلید واژه
  تفسیر نزولی /تحول دینی/ ترتیب نزول/ سبک تفسیر
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. نـان شـد  موجـود در مصـحف رسـمی آ    مد، تفسیرنگاري مسلمانان تـابع ترتیـب  آ
ی، نیازهاي جدیـد بـه منظـور کشـف     تیبها تفسیر نگاري تر که پس از قرن همچنان

امـروزه   آن، رویکرد موضوعی را موجه ساخت،هاي موضوعی قر ها و دیدگاه نظریه
هاي تربیتی و آموزشی بپردازیم و تالش نماییم تا  ضرورت دارد تا به کشف هندسه

هـاي مسـتخرج از منبـع وحـی بـه       رچوبهاي منظم تغییر دینی در چا متد و روش
روي مفسـران در   ر تنزیلی تنها گزینه پـیش یتفس ،به نظر راقم این سطور .دست آید

  .پاسخ به این ضرورت است
منـدي تفسـیر تنزیلـی در زمینـه کشـف       گـزارش فایـده   ،آنچه در برابر شماست

ز مجهـوالت  اي ا اي فواید این رویکرد را در حل پاره افزون بر آن پاره .هاست روش
 در نهایـت ایـم و   برداري از ابهامات عارض شده بر آیـات نشـان داده   علمی و پرده

  .برتري و کمال این رویکرد بر تفسیرنگاري ترتیب مصحفی معلوم شده است
نکته داراي کمال اهمیت آنکه تفسیري تنزیلـی بـه مثابـه یـک عملیـات علمـی       

ین آنها موجد طراحی یک رشـته  اصول و قواعد است که تبی ،داراي مبانی ،روشمند
  .علمی جدید است

  .پردازد د تفسیر به ترتیب نزول میبررسی فوای این مقاله به
  
  تفسیر هاي سبک

ها نشستن پاي درس آیات و سور به ترتیب موجود در  نگاريسبک غالب تفسیر
هاي اخیر نیز با روش تفسیر موضوعی به کشف  در قرن. مصحف رسمی بوده است

هاي مأجور و  این تالش .ن درباره موضوعات خاص پرداخته شده استنظریات قرآ
مشکور باعث شده تا بسیاري از ابهامات عارض شـده بـر آیـات رفـع و مرادهـا و      

  .اغراض خداي متعال از آیات استخراج شود و سؤاالت فراوانی پاسخ یابد
 هاي تفسـیر معلـول نیازهـاي جدیـد بـوده      هاي تفسیر و تنوع سبک تطور روش

هـاي اولیـه کـه دسترسـی بـه منـابع اصـلی         است و به طور مثال مسلمانان در دوره
همچون قرآن، سنت نبوي، سنت اهل بیت و نظرات صـحابه و تابعـان داشـتند، تـا     
حدود سه قرن به طور غالب سراغ منابع غیر مأثور نرفتند، اما پس از ایـن دوره بـه   
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وابی نداشت و یا داوري ثورات جها که در مأ تدریج براي یافتن پاسخ برخی پرسش
هـاي   بـه روش  ـ،   م تعـارض و اجمـال نصـوص الزم بـود    روایات هنگاـ    میان آنها

  .اجتهادي و عقلی روي آورند و از منابع جدید بهره گرفتند
شد کـه سـبک مرسـوم چیـنش آیـات       به همین گونه به تدریج سؤاالتی مطرح

آن را در موضوعاتی مثـل توحیـد،   مفسران عالقه داشتند نظر قر. گوي آن نبودپاسخ
نبوت، معاد، عقل، دل، حکومت اسالمی، خانواده و موضوعاتی از این دست بدانند 

هـاي   مثـال در حـوزه فلسـفه    شد و به طـور  و یا گاه موضوعی در خارج مطرح می
شد که داوري و نگـاه اسـالم    نظریاتی ارائه می... یا امکان تفسیر تاریخ و  اقتصادي

از طریق چینش مصحفی امکان نداشت، بلکه این مفسر بـود کـه بـا در     درباره آنها
کنار هم قرار دادن مجموعه آیات مرتبط، سعی در استخراج، ارزیـابی و حتـی گـاه    

  .نمود کشف نظریه قرآن می
  

  تفسیر به ترتیب نزول
هـایی اسـت کـه در میـان معاصـران،       تفسیر به ترتیب نزول نیز از دیگـر سـبک  

نگاري با توجـه بـه    کرده است و چندین تفسیرنگاري و حتی تاریخطرفدارانی پیدا 
کنـد و   در این سبک منابع و ابزار تفسیري تفاوت نمـی . این سبک تألیف شده است
سـعی   ،)علمی(= گیري از منابع گوناگون نقلی و عقلی  مفسر با پذیرش امکان بهره
ت موضوعِ مـورد مطالعـه،   تنها با تغییر چینش آیا. نماید در رفع ابهامات از آیات می

هـاي قابـل    تر از آیات دسـت یابـد و پاسـخ    تالش خواهد کرد تا به دریافتی روشن
  .آیند از قرآن استخراج کند دریافتی را که تنها در این سبک به دست می

  
  جواز و اعتبار این سبک تفسیري

  سیره ابالغی و تعلیمی رسول اهللا. 1
 9سیره ابالغی و تعلیمی رسـول اهللا سبک، ترین پایه و جواز اعتبار این  اصلی

به پیروي از جبرئیل در هـر نوبـت نـزول آیـات، شـروع بـه       9یامبر اکرمپ. است
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م یفرمود و نکات الزم علمی و عملـی آن را بـه ایشـان تعلـ     خواندن آن بر مردم می
  .داد می

 و أَنْـذر «پیـامبر بـه دنبـال نـزول آیـه      ي از براء بن عازب وارد شده که در خبر
اند و آنان را فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد، آیه را بر آنها خو »عشیرَتَک الْأَقْرَبینَ

  .به اسالم دعوت کرد
ا کَـانَ   « :کند نقل می 7عیاشی از امیرمؤمنان إِنَّمـ ضاً وعب ضُهعخُ بنْسکَانَ الْقُرْآنُ ی
ولِ اللَّهسرِ رنْ أَمؤْخَذُ مفَکَان9َی رِها  بِآخم خَتةِ نَسدائةُ الْمورس هلَیا نَزَلَ عرِ منْ آخم

ا شَیخْهنْسی لَم ا ولَهقَب ه و هلَیع نَزَلَت فَلَقَد ءاءبالشَّه هغْلَتلَى بع و     یحا الْـو هـلَیثَقُـلَ ع و
ولِ     حتَّى وقَف و تَدلَّى بطْنُها حتَّى رئیت سرَّ سـلَـى رع ی أُغْمـ و ضاألَر س تَمـ ا تَکَادتُه

ولِ      9اللَّه سـنْ ر عـ ک ذَلـ ع فـر ثُـم یحمبٍ الْجهنِ وب هنَبۀِ ملَى ذُؤَابع هدی ضَعتَّى وح
9اللَّهولُ اللَّهسلَ رمةِ فَعدائةَ الْمورنَا سلَیلْنَا9فَقَرَأَ عمع 18/272مجلسی، ( ».و(  

سه تن  ،رافع و عمار بن یاسراز هند بن ابی هاله و ابوامالی شیخ طوسی به نقل 
  :نویسد کند تا آنجا که می جریان هجرت آن حضرت را نقل می ،از اصحاب پیامبر

، وحی خبر را به حضرت هالندوپس از تصمیم مشرکان مکه بر قتل پیامبر در دار 
ذینَ کَفَـرُوا لیثْبِتُـوك أَو      « :بر وي خواندرساند و جبرئیل این آیه  و إِذْ یمکُـرُ بِـک الـَّ

فَلَما أَخْبرَه جبرَئیـلُ  » یقْتُلُوك أَو یخْرِجوك و یمکُرُونَ و یمکُرُ اللَّه و اللَّه خَیرُ الْماکرینَ
ه بِأَمرِ اللَّه فی ذَلک و وحیِه و ما عزَم لَ نَ أَبِـی     9ه منَ الْهِجرَةِ دعا رسولُ اللـَّ بـ ی لـع

ذه اآل  طَالبٍ لوقْته فَقَالَ لَه یا علی إِنَّ الرُّ بِهـ لَـیطَ عبه شـاً     وحی أَنَّ قُرَی خْبِرُنـفـاً یۀِ آن یـ
إِلَی یأُوح إِنَّه ی وقَتْل کْرِ بِی ولَى الْمع تعتَمی   اجمقَـو اررَ دجلَّ أَنْ أَهج زَّ وی عبنْ رع

   ی أَواعج لَـى ضـع بِیتبِالْم رَكی أَنْ آمرَنأَم أَنَّه ی ولَتلَی ترٍ تَحقَ إِلَى غَارِ ثَوأَنْ أَنْطَل و
  )19/60همان، ( ».الحدیث .قَالَ مضْجعی لتُخْفی بِمبِیتک علَیه أَثَرِي

تَغَیرَ لَـونُ  ) 23/فجر(» ء یومئذ بِجهنَّم و جی«لَما نَزَلَت « :گوید ابو سعید خدري می
ولِ اللَّهس9رابِهحلَى أَصع تَّى اشْتَدح هِهجی وف رِفع و ی :قَالَ ثُمیل أَقْرَأَنرَئبإِذا  کَال«  ج

: 7علی قَالَ »بِجهنَّم یومئذ ء جی و صفا صفا و جاء ربک و الْملَکدکَّت الْأَرض دکا دکا 
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ولَ اللَّهسا ری ا قُلْتبِه اءجی فامٍ  : قالَ ؟کَی زِمـ ینَ أَلْـفعببِس تُقَاد ا وی بِهبِکُـلِّ    تُؤْت قُـودی
عِ   شَرْدةً لَـو تُرِکَـت ألَ   رُدزِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَک فَتَشْ مـلَ الْج أَهـ رَقَـت20قرطبـی، ( ».ح 

  )55ـ56/
شود که تعلیم آیات و محتـواي   معلوم می ،از این روایت که نظایر آن زیاد است

پـس روش تعلیمـی   . گرفـت  حالل و حرام آنها به دنبال هر واحد نزول صورت می
  .و سور بودقرآن از سوي پیامبر به ترتیب طبیعی نزول آیات 

  

  7ویژگی مصحف امیرمؤمنان. 2
قرآن خالص نبود، بلکه ترکیبی مزجی از قـرآن و   درست آنکه مصاحف صحابه

به عبارت بهتـر، مصـاحف، تفاسـیر فـراهم     . و تفاسیر وي بود9بیانات رسول اهللا
نیـز   7مصـحف امیرمؤمنـان  . به تقریر صـحابه بـود  9آمده از بیانات پیامبر اکرم

  .گونه بود همین
و حتی بر غیـر  ) راغب(گیرد  صحف، محلی را گویند که اوراق در آن جاي میم

در  .شـود  به ایـن نـام نامیـده مـی    3چنان که مصحف فاطمه ،شود قرآن اطالق می
از قرآن حتی یک حرف در آن نبود و از حالل « :فرماید می 7حالی که امام صادق

  )17/162اعلمی، (» .و حرام در آن نیامده بود
طالق مصحف بر قرآن مجرد از تفسیر و توضیح اگر علَم شده باشد، به بنابراین ا

ها پس از تدوین قرآن مجرد یا حداکثر همزمان با تـدوین   عنوان علَم بالغلبه و سال
  .آن بوده است

از تغییر کلمات، اضافه شدن نکـات تکمیلـی،    هایی در مصاحف صحابه گزارش
شت که تفسیري بـودن ایـن متـون را    ها و نظایر آنها وجود دا حذف و اضافه سوره

در . نگاري از قـرآن بـود  عی تفسیرنیز نو 7مصحف امیرمؤمنان. ساخت روشن می
ها، اسباب نزول آیات، اشخاصی که آیات  این مصحف عالوه بر ترتیب نزول سوره

در مورد آنان نازل شده، مکان و زمان نزول آیات، تأویل و تفسـیر آیـات، ناسـخ و    
اي بر  شامل مطلق و مقید، عام و خاص و هرگونه نظارت آیه(ام منسوخ به معناي ع

 9ایـن مصـحف را از امـالي پیـامبر    7امیرمؤمنـان . گزارش شده بود) آیه دیگر
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إال أقرأنیهـا و  9ما نزلت آیۀ علـى رسـول اهللا  « :فرماید خود در این باره می. گرفته بود
و ناسـخها و منسـوخها و محکمهـا و    منی تأویلها و تفسیرها ، فأکتبها بخطی، و علّأمالها علی

منی فهمها و حفظها، فما نسیت آیۀ من کتاب اهللا و ال علم إمالئـه  متشابهها، و دعا اهللا لی أن یعلّ
1/142بحرانی، ( ».فکتبته منذ دعا لی بما دعا علی(  

ظاهر این کالم اشعار دارد که تفسیر آن جناب روزنگاري متعاقب نزول آیات و 
  .سور بود

براي دیگـر   7ا همین ویژگی و با تأکیدات پیامبر از سوي امام علیمصحف ب
بحرانی در البرهان در همین جا ادامه روایت را از زبان . اوصیا به یادگار گذاشته شد

  :کند چنین نقل می 7امیرمؤمنان
با وجود دعاي شما مطالب  :عرض کردم .پیامبر مرا مأمور کرد تا آن را بنویسم«

لَسـت  «: حضرت فرمـود  ـ که نیازي به نوشتن نیستـ کنایه از این  را در حافظه دارم
و قَد أَخْبرَنی ربی عزَّ و جلَّ أَنَّه قَد استَجاب لـی فیـک و فـی     وف علَیک نسیاناً و ال جهالًأَتَخَ

كدعنْ بکُونُونَ مینَ یالَّذ کشُرَکَائ: فَقُلْت: سا ري یـدعنْ بی منْ شُرَکَائم و ینَ    ؟ولَ اللَّهقَـالَ الَّـذ
  ».الحدیث ...قَرَنَهم اللَّه عزَّ و جلَّ بِنَفْسه و بِی 

توجـه داریـد کـه از    . پس مصحف با این ویژگی معیار استفاده تمام اوصیا بـود 
امـري مهـم و   هاي زمانی، مکانی، تنزیلـی آیـات    بیانات باال ارزش اطالع از ویژگی

موجب مباهات قلمداد شده و روشن است که این مهم در سایه توجـه بـه ترتیـب    
  .گردد نزول فراهم می

 7مؤید روایات باال در کالم صفار در کتـاب بصـائر الـدرجات از امیرمؤمنـان    
و لَا أَرضٍ و لَا دنْیا و لَا فَما نَزَلَت علَیه آیۀٌ فی لَیلٍ و لَا نَهارٍ و لَا سماء ... « :چنین آمده است

اهـا علَـی و   آخرَةٍ و لَا جنَّۀٍ و لَا نَارٍ و لَا سهلٍ و لَا جبلٍ و لَا ضیاء و لَا ظُلْمۀٍ إِلَّا أَقْرَأَنیهـا و أَملَ 
و متَشَابِهها و خَاصها و عامها و کَیف نَزَلَـت  کَتَبتُها بِیدي و علَّمنی تَأْوِیلَها و تَفْسیرَها و محکَمها 

  )40/139مجلسی،( »... .و أَینَ نَزَلَت و فیمنْ أُنْزِلَت إِلَى یومِ الْقیامۀِ 
شود که ثبت حضرت به شکل روزنگار بوده است و  ظاهر روایت فهمیده میاز 

زمـان و مکـان و روابـط میـان آیـات و       به عالوه دانش تفسیر و تأویل و اطـالع از 
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موضوعات ارزشمندي است که حضرت  ،کیفیت نزول و تطبیقات و تنزیالت آیات
  .کنند نسبت به آنها مباهات می صیبر دانش اختصا

 7و او از امیرمؤمنـان  7و او از امـام بـاقر   7در احتجاج نیز از امام صادق
ی کتَـابِ   سلُونی عنْ کتَ« :کند که حضرت فرمود نقل می ۀٌ فـآی ا نَزَلَتم اللَّه فَو ابِ اللَّه

ولُ اللَّهسا راهی إِیأَقْرَأَن قَد قَامٍ إِلَّا ولَا م یرٍ وسلَا م ارٍ ولَا نَه لٍ وی لَیف ی  9اللَّهنلَّمع و
ؤْمیرَ الْما أَمفَقَالَ ی اءنُ الْکَواب ا فَقَامتَأْوِیلَه بغَائ أَنْت نَ الْقُرْآنِ وم هلَینْزِلُ عا کَانَ یینَ فَمن

ى أَقْـدم    9کَانَ رسولُ اللَّه :عنْه قَالَ ما کَانَ ینْزِلُ علَیه منَ الْقُرْآنِ و أَنَا غَائب عنْه حتـَّ
ه علَی بعدك کَذَا و کَـذَا و تَأْوِیلُـه کَـذَا و کَـذَا     علَیه فَیقْرِئُنیه و یقُولُ لی یا علی أَنْزَلَ اللَّ

تَنْزِیلَه و ی تَأْوِیلَهنلِّمع89/78همان، ( ».فَی(  
از  7همین روایت در امالی شیخ طوسی بـه اسـناد مجاشـعی از امـام صـادق     

دوق از طالقانی از جلودي از در امالی شیخ ص. نقل شده است 7پدرانش از علی
نیز ایـن گونـه    7از عباد بن عبداهللا از حضرت علی... بن محمد از ابراهیم  ةغیرم

ی  «: نقل شده است فـ و نْ نَزَلَتیمف و نَ نَزَلَتأَی تملع قَد ۀٌ إِلَّا وی الْقُرْآنِ آیف ا نَزَلَتم
شَی لٍ نَزَلَ أَيبی جف أَم لٍ نَزَلَتهی سف و نَزَلَت ء89/79همان، (» .ت(  

  

  ترغیب به ترتیب نزول. 3
بر مشروعیت  :شده در ال به الي روایات اهل بیت ظاهر برخی کلمات وارد

ا  ء لَو قُرِ« :وارد شده 7به طور مثال از امام صادق .این سبک گواه است الْقُرْآنُ کَمـ
  )1/13عیاشی، ( ».أُنْزِلَ لَأَلْفَیتَنَا فیه مسمینَ

علَّـم آدم الْأَسـماء   (چنان کـه در  . ها و صفات است از اسم در اینجا ویژگی مراد
  .اند را دانش ویژگی و صفات اشیاء دانسته» تسمیه«مفسرین دانش  )31/بقره(» کُلَّها

  :دنویس در این خصوص میعاملی جعفر مرتضی سید 
باطـل و   تنزیالت و تفاسیري بود کـه اسـامی اهـل حـق و    » کما انزل«مراد از «

گرفتند، موجـب   خصایص آنها را ذکر کرده بود، اگر اینها در کنار آیات قرار می
  ».شدند روشن شدن حقایق می
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رسد تصریح امام به قرائـت قـرآن کمـا انـزل، اشـاره بـه تنـزیالت و         به نظر می
به . هاي خود قرآن در شکل ترتیب نزولی دارد تطبیقات ندارد، بلکه اشاره به ویژگی

شـد، سـیاق و    یگر اگر قرآن به همان شکلی که نازل شده بود قرائـت مـی  عبارت د
  .آید کرد که از ترتیب کنونی به دست نمی ترتیبش حقایقی را روشن می

جِد   « :مؤید این برداشت است 7عبارت امیرمؤمنان سـنَا بِمتیع کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى شـ
عیطَ یاطوا الْفَسضَرَب قَد ا أُنْزِلَالْکُوفَۀِ والْقُرْآنَ کَم ونَ النَّاس21نعمانی، باب (» .لِّم(  

در ارشاد شیخ مفید به سندهاي گوناگون  7چنان که همین روایت از امام باقر
  )386/مفید،  ؛52/339بحاراالنوار، : ك.ر( .نقل شده است

جریـان تـألیف    7علی بن الحکم از سیف از ابی بکر خضرمی از امام صـادق 
کند، سپس به نقل از پیـامبر   نقل می 7ي پیش پیامبر را توسط امیرمؤمنانها نوشته
بحرانـی،  ( ».لَو أَنَّ النَّاس قَرَءوا الْقُرْآنَ کَما أُنْزِلَ ما اخْتَلَف اثْنَانِ« :فرماید می 9اکرم 

5/866(  
اما با هر چند این روایات اشاره به خود قرآن و تالوت آن به ترتیب نزول دارد، 

معلوم است که  ،اند مردم را به همین قرآن ارجاع داده :وجه به اینکه ائمه اطهارت
این بیانات در مقام تحسر است و مصلحت دنیاي اسالم در تغییر تألیف قرآن توسط 

شود که آنجا که مـانعی از فهـم آیـات بـه      اما همین معنا استفاده می ،شیعیان نیست
 ،نجامـد ت با چینش طبیعی مصـحف فعلـی نی  الفترتیب طبیعی نزول نباشد و به مخ

  .باشد می :اهل بیت تفسیر نه تنها مورد سکوت نبوده، بلکه مورد عالقه و اشتیاق
  

  به ترتیب نزول:استنادات ائمه اطهار. 4
ائمه اطهار خود بر طبـق ترتیـب نـزول برخـی از مشـکالت تفسـیري را حـل        

ــی ــد م ــه   .کردن ــو در آی ــراد از عف ــورد م ــثالً در م ــ(م ســلِ  ی ــونَ قُ ــا ذا ینْفقُ ئَلُونَک م
فْو(« :ایشان فرمودند سؤال شد7از امام صادق )219/بقره()الْع   ینَ إِذا أَنْفَقُـوا لَـمالَّذ

، حـویزي ( ».اهـذ  نَزَلَت هذه بعد )67/ فرقان()یسرِفُوا و لَم یقْتُرُوا و کانَ بینَ ذلک قَواماً
4/28(  
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فو حالتی میان اسراف و بسته نگـاه داشـتن دسـت اسـت و     که مراد از عیعنی آن
نـازل  ) در سوره فرقـان (پس از آیه دوم ) در سوره بقره(که آیه اول ینشاهد مطلب ا

فرقان در جـدول نـزول    توجه دارید که سوره. شد و لذا مفسرِّ آیه سوره بقره است
  .فته استقرار گر 86، در حالی که سوره بقره در ردیف قرار دارد 43در ردیف 

اء و  « :است 7نمونه دیگر در بیانات امام باقر ةِ النِّسـورس دعب ةُ النُّورِ أُنْزِلَتورس و
اءةِ النِّسوری سف هلَیلَّ أَنْزَلَ عج زَّ وع أَنَّ اللَّه کیقُ ذَلدـنْ   (تَصشَـۀَ مینَ الْفاحأْتی یاللَّات و

دوا علَیهِنَّ أَربعۀً منْکُم فَإِنْ شَهِدوا فَأَمسـکُوهنَّ فـی الْبیـوت حتَّـى یتَوفَّـاهنَّ      نسائکُم فَاستَشْهِ
ه عزَّو   و السبِیلُ)الْموت أَو یجعلَ اللَّه لَهنَّ سـبِیالً  لَّ  الَّذي قَـالَ اللـَّ جـ»   ةٌ أَنْزَلْناهـا وور سـ

» ...فیها آیات بینات لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ الزَّانیۀُ و الزَّانی فَاجلدوا کُلَّ واحد فَرَضْناها و أَنْزَلْنا 
  )3/596همان، (

شبیه همین استدالل در تفسیر نعمانی ذیل آیه نور به طور مسـتند و مشـروح از   
  .آمده است7امیرمؤمنان

و ) 92ترتیـب نـزول   (ء اساس این روایات از جمع بین دو آیه در سوره نسـا  بر
در مورد زنان مرتکب زنا، مقدار مجازات آنها تعیـین شـده   ) 103ترتیب نزول (نور 
  .است

و « :کند نقل می7کافی به طور مستند از امام باقر .نمونه دیگر فریضه والیت است
زَّ و    کَانَ الْفَرِیضَۀُ تَنْزِلُ بعد الْفَرِیضَۀِ الْأُخْرَى و کَانَت الْولَایۀُ  عـ ه آخرَ الْفَرَائضِ فَـأَنْزَلَ اللـَّ

  ».جلَّ الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممت علَیکُم نعمتی
» .أُنْزِلُ علَیکُم بعد هذه فَرِیضَۀً قَـد أَکْملْـت لَکُـم الْفَـرَائض     ال« :امام در ادامه فرمود

  ) 2/453فیض کاشانی، ؛ 646و  1/587، حویزي(
 بـه . شود نیز مشاهده می :رهمین روش در عمل برخی از اصحاب ائمه اطها

نَ هـم  و الَّـذی (سـوره معـارج   31ــ 29که به آیـه  طور مثال حکم ازدواج موقت و این
وراء   فَمنِ ابتَغى*ملُومینَ م فَإِنَّهم غَیرُأَزواجِهِم أَو ما ملَکَت أَیمانُه  إِالَّ على*لفُرُوجِهِم حافظُونَ

جعفر محمـد بـن نعمـان    نسخ نشده است، در منـاظره ابـو  )ذلک فَأُولئک هم العادونَ
دهد که سوره  در آنجا مؤمن الطاق توضیح می .حنیفه آمده استبا ابو) مؤمن الطاق(



 

 

35 

ول
 نز

یب
ترت

س 
اسا

 بر 
سیر

ر تف
و د

ي ن
کرد

روی
  

ا  «د ناسـخ آن باشـد،   توان معارج قبل از سوره نساء نازل شده است، پس نمی ا  یـ أَبـ
ۀٌ   یـدشَـاذَّةٌ ر تَکایرِو ۀٌ ویندۀِ متْعۀُ الْمآی ۀٌ وکِّیلٌ مائأَلَ سةَ سوریفَۀَ إِنَّ سنکلینـی،  (» .ح

5/450(  
  
  قیاس با سبک موضوعی. 5

مفسران در کشف مرادهاي خداي متعال تنها به سـبک ترتیـب مصـحفی عمـل     
اند و از ایـن طریـق    ترتیب موضوعی نیز بهره بردهاند، بلکه از سبک تفسیر به  نکرده

، مصحفی اند که از سبک ترتیب ستخراج کردههایی از مرادهاي خداي متعال را ا الیه
هاي تفسیري نقش طریقی دارند  دهد که سبک این مطلب نشان می .آید به دست نمی

، مگـر  ، جایز استو هر طریقی که بتواند ما را در فهم و کشف آیات مساعدت کند
  .که مانعی از آن باشدآن

که ایـن  جهت اول آن: اساس ترتیب نزول از دو جهت بی اشکال است تفسیر بر
معمول بوده و جهـت دوم نـزول قـرآن بـه همـین       9سبک تفسیر در زمان پیامبر

هـا بـه ترتیـب مصـحفی      سبک بوده و معلوم است که اگر چینش و تـدوین سـوره  
ات صحت این سبک نیاز به اثبـات مشـروعیت   اما اثب ،احتماالً داراي حکمت است

و یـا اجـازه اهـل     9ها به همین ترتیب فعلـی از سـوي رسـول اهللا    چینش سوره
ها به طور قطع داراي حکمت  در حالی که ترتیب طبیعی نزول سوره ،دارد :تبی

  .باشد می
ر موضـوعی  اي از تفسـی  توان شـاخه  که این سبک تفسیري را مینکته تکمیلی آن

که اگر کشف جریان تحول فرهنگی و دینی جامعه رسـول   رد، به این معناقلمداد ک
کـه ایـن   اي ندارد مگـر آن  مفسر باشد چاره در پرتو نزول قرآن مورد اهتمام 9اهللا

  .ها و آیات قرآن پیگیري کند هدف را از طریق ترتیب نزول طبیعی سوره
  

  شناسی نظریه  فایده
ول آمد و معلوم شـد کـه ایـن سـبک     در بخش گذشته مبانی تفسیر به ترتیب نز

بـه   ،تفسیري عالوه بر مشروعیت، الزمه فهم بخشی از مرادهاي خداي متعال است
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ــ    این مرادها خود به دو دسـته کلـی  . آید ها به دست نمی طوري که در دیگر سبک
تـر برخـی آیـات کمـک      هم صحیحی ـ که به ف رتبط با مقاصد عالیه قرآن ـ و جزئ م

ترین فواید کلی و جزئی ایـن سـبک    در اینجا به بیان مهم. شوند میـ تقسیم   کند می
  :پردازیم می

  
  هاي تحول دینی کشف روش. 1

دانیم که تربیت و رشد کماالت عقلی، معنوي و رفتاري، همـراه بـا گشـودن     می
از  هـاي علمـی و زدودن موانـع تفکـر و تعقـل و تهـذیب جـان و روح        برخی گره

ایـن امـرِ    .باشـد  ها مـی  ز و تطهیر رفتار از ناشایستهرایهاي پایین و کنترل غ خواست
اهمیت این موضـوع   .یابد هایی حکیمانه سامان می بسیار پیچیده در چارچوب روش

شود که در تربیت و تغییر و تحول مثبت، افـزون بـر تربیـت     وقتی بیشتر نمایان می
قرر شده باشد که در که متر آن ر اجتماعی باشیم و باز مهمبه دنبال انجام تغیی ،فردي

سازي جهانی و جاودانه  آفرینی در یک جامعه و افراد آن، به دنبال مدل ضمن تحول
  .تغییر و تثبیت آن باشیم

قرآنی و انتخاب هوشمندانه آیات بـه تناسـب    هاي هنزول تدریجی آیات و سور
ها، نشان داد که خداي حکیم،  ها و پرسش ها، ضرورت هاي مخاطبان، چالش ظرفیت

 خیم و ارزشـمند معـارف و احکـام   بلیغ مناسب دین را ترکیبی از انتقال محتواي فت
روش انتقال معارف و خط انتقال  ،به عبارت بهتر. داند همراه با روش انتقال آنها می

  .باشد آنها موضوعی داراي کمال اهمیت می
هـاي یـک    افتد کـه آمـوزه   گاه اتفاق می آن تحول و تغییر فرهنگی و همه جانبه

هاي فرهنگی، بخشی از هویت و شخصیت فـرد و جامعـه گـردد و     مکتب یا برنامه
این مهم تدبیر مناسبی را در رابطه با روش انتقال معارف و دستورات عمیـق دینـی   

تحول، مولود ترکیب محتوا و روش است و فـرو کاهیـدن از نقـش    . کند ایجاب می
از همـین روي خـداي   . نیاوردها ثمره الزم را به بار  شود تا تالش روش موجب می

متعال در کنار تأکید بر ضرورت خلوص محتوا، بر ضرورت پیگیـري خـط انتقـال    
  سب با تدبیر الهی تصریح کرده است؛معارف و دستورات متنا
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) الْأَقاویلِو ضعنا بلَیلَ عتَقَو مینِ*لَوبِالْی نْهتینَ*لَأَخَذْنا مالْو نْهنا ملَقَطَع ـنْ    *ثُمم ـنْکُمفَمـا م
  )44-47/حاقه()أَحد عنْه حاجِزینَ

)لَ بِهجتَعل سانَکل بِه رِّكال تُح*قُرْآنَه و هعمنا جلَیإِنَّ ع*قُرْآنَه فَاتَّبِع نا *فَإِذا قَرَأْناهلَیإِنَّ ع ثُم
یانَه16-19/هقیام()ب(  
) تَقْرَأَهل قُرْآناً فَرَقْناه لىولَى النَّاسِ عتَنْزیالً  ع نَزَّلْناه و کْث106/اسراء()م(  

این آیات، هدف نزول قرآن تنها در پرتو تبعیـت کامـل و خـالص پیـامبر      بر بنا
  .شد از محتوا و روش حاصل می 9اکرم

درباره روش و سیره قرآنی انتقال مفاهیم دینی به مردم سؤاالت زیـادي وجـود   
کـه قـرآن   مـثالً این . یدآ توجه به سیر طبیعی نزول به دست می دارد که تنها در سایه

در دعـوت بـه    ؟چگونه شرك را از جامعه زدود و توحید ناب را جایگزین آن کرد
آغـاز کـرد و کـدام را    ) ذات، صفات، افعـال، عبـادت  (توحید از کدام جنبه توحید 

داد و قبـل از   هاي اجتماعی توجه مقدمه دیگري قرار داد؟ از چه زمانی به مسئولیت
در جامعـه شـرك زده    را در جامعه بنیـان گذاشـته بـود؟    آن چه معارف و احکامی

موضوع امر به معروف را بر چه موضوعاتی متمرکز کرد و چگونه آن را بـه جامعـه   
و اگـر انـذار    ؟دینی کشاند؟ در آغاز دعوت دینی تکیه را بر بشارت گذارد یا انـذار 

  رت گرفت؟هایی صو ها و شاخصه چه عوامل و مؤلفهبود، جریان انذار با تکیه بر 
هایی که برایش پـیش   ها و غصه ها و غم روش تثبیت جان پیامبر در برابر چالش

سازي او بـراي برخوردهـاي    ند و شیوه خارج ساختن وي از انفعال و آمادهدآور می
ر آمد چگونه بود؟ الزم به تذکر است که هـ  فعال در هر یک از مواردي که پیش می

هاي پیامبر گره خورده با مشکالت و مسائل خاص خـود بـود و    بخش از مأموریت
اي که گاه  به گونه. کرد تثبیت جان آن حضرت برنامه مخصوص به خود را طلب می
تـوان ایـن    مـی . گرفت در چند سوره پی در پی موضوع توجه خداي متعال قرار می

هومی دینی در دستور کار قرآن هرگاه تثبیت مف: سؤال را به گونه دیگري مطرح کرد
مفهـوم بـود، قبـل از آن چـه     گرفت، پیامبر که یکـی از ارکـان انتقـال ایـن      قرار می
در هنگـام انتقـال و ابـالغ چـه گونـه بایـد        کـرد؟  هایی را باید تحصیل مـی   آمادگی

هـا، اذیـت و آزارهـاي اجتمـاعی، تهمـت       بودند و پس از آن در برابر مخالفـت  می
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هـایی کـه در خـط     هاي مربوط به آن مفهوم و خروج از چالش اکنیها، شبهه پر زدن
  آمد، چگونه تثبیت جان شد؟ پیش می نهادینه شدن آن مفهوم

راهکار مناسب پاسخ به تمام سؤاالتی است کـه در   ،توجه به ترتیب نزول قرآن
عدم توجه به این معنا باعث اشتباه مفسـر  . هاي تحول دینی وجود دارد زمینه روش

  :کنیم در اینجا به چند نمونه اشاره می .هاست ارش روشدر گز
د و فرمودعوت خود را در آغاز رسالت علنی ن 9مشهور است که پیامبر اکرم

این امر تا سه سال طول کشید و پس از آن . داشت خود را از دیگران مخفی می امر
دعـوت   9پیـامبر اکـرم   )94/حجر()فَاصدع بِما تُؤْمرُ و أَعرِض عنِ الْمشْرِکینَ(با آیه

  .خود را علنی فرمود
اي کـه پیـامبر    معروف است که آغاز دعوت با عشیره و قوم خود بود، به گونـه 

و آنان را به ترتیبی که در تاریخ ثبت  د را در دو شب پی در پی جمع کرداقوام خو
شیرَتَک و أَنْذر ع(این دعوت متعاقب نزول کریمه. شده است، به اسالم فرا خواندند

  .اتفاق افتاد )214/شعراء()الْأَقْرَبینَ
قوي به ضعیف و از کل به جزء هاي خود به قرآن از  گویند اسالم در تحدي می
کان در الهی بودن قرآن خواست تا قرآنـی مثـل   ابتدا از تردید کنندگان و شکا آمده؛

أَنْ یأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یأْتُونَ بِمثْله   ىقُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس و الْجِنُّ عل(قرآن بیاورند؛
  .)88/اسراء()و لَو کانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهیراً

أَم یقُولُونَ افْتَـراه قُـلْ فَـأْتُوا بِعشْـرِ     (:سپس تحدي را به ده سوره تنزل داد و فرمود
  )13/هود()ستَطَعتُم منْ دونِ اللَّه إِنْ کُنْتُم صادقینَسورٍ مثْله مفْتَرَیات و ادعوا منِ ا

است کـه یـک سـوره    از آنان خو ،که از آوردن همانند آن ناتوان شدندپس از آن
أَم یقُولُونَ افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ مثْله و ادعوا منِ اسـتَطَعتُم مـنْ دونِ   ( مثل قرآن بیاورند؛

  .)38/یونس()ه إِنْ کُنْتُم صادقینَاللَّ
اند که اسالم در اصـالح و هـدایت،    در جاي دیگر برخی از بزرگان اظهار داشته

اول بر روي فرد تکیه کرد، سپس به اصالح خانواده پرداخت و در نهایت سخن از 
  )254ـ1/251جوادي آملی، ( .اصالح جامعه زد
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ها  توجه به سیر نزول آیات و سوره هایی در مورد روش، جز با آیا چنین داوري
  پاسخ تأیید یا تکذیب خواهد گرفت؟

  :دانم در اینجا تذکر دو نکته را خالی از لطف نمی
ها بـه معنـاي    ها و آیات و استخراج روش توجه به سیر طبیعی نزول سوره. یک

اگـر زبـان   . دینی جامعه معاصر نزول اسـت  ـ  توصیف سیر قرآن در تحول فرهنگی
به شمار را فطري بدانیم و این سیره را قابل گسترش به جوامع پس از آنها این سیر 

هاي تحول دینی از مختصـات جامعـه معاصـر     تجرید روشآوریم، این معنا نیازمند 
. کنـد  توجیـه مـی  نزول و کشف عناصر مشترك و ماندگاري است که یک روش را 

به اجراي فرایند جري  گیرد و نیاز ر و تقسیم منطقی صورت میاین کار از طریق سی
  .شود و تطبیق دارد؛ چنان که در تطبیق محتواي قرآن نیز از همین روش استفاده می

 اي هـا در هـر زمـان و در هـر جامعـه      حتی بر کسانی که توهم کننـد روش . دو
موضوعی مرتبط با آن جامعه است و هیچ روش ثابت و مرتبط با فطرت و هویـت  

هـاي تحـول دینـی قـرآن را در      الزم است تا روش ثابت فرد و جامعه وجود ندارد،
هنگام نزول شناخته و با بیان شواهد و دالیلی، اثبات سلب کلی یـا جزئـی تطبیـق    

البته توجه شـود ادعـاي تطبیـق کلـی همـه      . ها را در عصرهاي متأخر بنماید روش
  .است که نیاز به اثبات جداگانه دارد اي قرآن در تحول دینی خود فرضیه هاي روش
  

  کشف مراحل فرهنگ شدن و درونی شدن مفاهیم دینی. 2
اي از مفاهیم کلیدي و اصلی، سازمان واره تربیت دینـی و   به طور قطع مجموعه

هایی همچون رب، اهللا، مالک، خـالق، رازق،   واژه. دهند فرهنگ قرآنی را تشکیل می
دیگـر از  رسول، قرآن، قیامت، نماز، حج، صدقه، زکات، انفـاق، اتـراف و بسـیاري    

ها چگونه  این واژه. سازند هایی که در کنار هم فرهنگ قرآنی را نمایان می کلید واژه
بخشی از هویت دینی فرد و جامعه شدند؟ در نظام حکیمانه، نزول این مفـاهیم در  

از ترکیب آنهـا امـري مسـتدل و     وسیري منظم و به تدریج در کنار هم قرار گرفته 
  .است» ربوبیت«نمونه آن مفهوم . تدید آمده اسقابل قبولِ فرد یا جامعه پ
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پذیرش ربوبیت خداوند و نفی ربوبیت دیگران در جریان نـزول تـدریجی و در   
شـیوه  . ـ دینی جامعـه و فـرد شـد     مختلف نزول، بخشی از هویت فرهنگیمراحل 

هایی که فرصت طرح ربوبیت را فراهم کرد، شبهاتی  لثَها و م ها، نمونه استخدام واژه
هایی که در برابر انکارها و تردیدهاي پیش آمـده مطـرح شـد،     ه پیش آمد و پاسخک

همگی بخشی از مراحل فرهنگ شدن و نهادینه گشتن ربوبیـت در میـان جامعـه و    
ایـن امـر حکیمانـه و مسـتمر     اي  به گونه. زدودن شرك و چند اربابی از جامعه بود

همچون رنگ زمینه  ر گرفتاهاي مذکور قر د که زمینه دیگر مباحث سورهتعقیب ش
در اینجا به چند گام از . گیرند ها و منظرها در آن شکل می یک فرش که دیگر طرح

شود تـا اهمیـت مطلـب     و مشتقات آن در ترتیب نزول اشاره می »رب«کاربرد واژه 
  :بهتر واضح شود

  ـ 1سوره علق ـ مکی ) الف
الَّذي علَّم * اقْرَأْ و ربک الْأَکْرَم * لْإِنْسانَ منْ علَقٍ خَلَقَ ا* اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ (
  )1ـ  5/قلم()علَّم الْإِنْسانَ ما لَم یعلَم* بِالْقَلَمِ 

هایی همچون آفریدگاري همه هسـتی،   با واژه نجا تثبیت ربوبیت پروردگاردر ای
ظرفیت علمی او گـره   آفریدگاري انسان، تربیت کریمانه ظرفیت انسان به خصوص

  .ترین نیازهاي موجود به پروردگارند این امور جزء اصلی. شود زده می
کنند و راه طغیان  احساس نمیرا به پروردگار  بته گروهی به هر دلیل نیاز خودال

و توجه دادن به نقشی که  )8/قلم()ربک الرُّجعى  إِنَّ إِلى(اي همچون  آیه. روند را می
هـاي گـذر از    ، زمینـه )علق 19ـ10آیات (گران دارد  تنبیه دنیوي طغیانپروردگار در 

هـاي   تفاوتی در برابر این پیام و تقویت جان مربی را براي پرداختن هزینه مرحله بی
  .کند دعوت مردم به اسالم فراهم می

  ـ 2سوره قلم ـ مکی ) ب
ته تقسیم مردم به دو دس ،پس از دعوت مردم به پذیرش ربوبیت پروردگار متعال

حـال در  . انـد  گران و طرف دیگر پذیرندگان ربوبیت حـق  یک طرف طغیان: اند شده
تـر   هایی که به دنبال دعوت به ربوبیت پدید آمده، نقش پروردگـار روشـن   درگیري
ما أَنْت بِنعمۀِ (یابد تر می شود و به همین مناسبت مفهوم ربوبیت تبیین روشن بیان می
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کبنُونٍ رجإِنَّ ( ،)2/قلم()بِمکبتَـدینَ   رهبِالْم لَـمأَع وه و هبیلنْ سنْ ضَلَّ عبِم لَمأَع وه( 
طائف منْ  )باغ کسانی که قصد منع فقرا از صدقه باغ را داشتند( فَطاف علَیها( ،)7قلم(

 کبونَرمنائ مه أَقُلْ لَ(، )19/قلم()و أَ لَم مطُهسونَ قالَ أَوحبال تُس لَو حانَ   * کُمـبقـالُوا س
  )29ـ28/قلم()إِنَّا کُنَّا ظالمینَ ربنا

تی الهـی  که مشـکال وردگار از ظلم به عباد است و ایناین آیات در مقام تنزیه پر
قالُوا یا ویلَنا إِنَّا ( ؛محصول ستم و جنایات خود ماست ،دشو که انسان گرفتارش می

این آیـات  . )32ـ33/قلم()ربنا راغبونَ  أَنْ یبدلَنا خَیراً منْها إِنَّا إِلىربنا ی عس * کُنَّا طاغینَ
 ،دهـد  در صدد باز گرداندن امید به پروردگارند، یعنی همان گونه که او عـذاب مـی  

هـاي او بـه دلیـل سـتم و      ها و منـع  عذاب .کند اگر رو به سوي او آورند جبران می
  .گردیم، امید است که او نیز دوباره به عطا برگردداگر ما از طغیان برطغیان ماست و 

در  )35ـ  34/قلم()أَ فَنَجعلُ الْمسلمینَ کَالْمجرِمینَ*د ربهِم جنَّات النَّعیمِإِنَّ للْمتَّقینَ عنْ(
 پیشـه و مسـلمان در برابـر غیـر    برخورد پروردگار با دو گـروه تقوا اینجا به تفاوت 

  .کند تا بر عدالت پروردگار در عطا و منع او تأکید کند متقیان مجرم اشاره می
لَو ال أَنْ تَدارکَه * و هو مکْظُوم   و ال تَکُنْ کَصاحبِ الْحوت إِذْ نادىربک فَاصبِرْ لحکْمِ (

 ومذْمم وه و راءلَنُبِذَ بِالْع هبنْ رۀٌ ممعن *فَاج تَباه هبحینَرالنَ الصم لَهعدر  )48ـ50/قلم()فَج
در برابـر اجـراي اوامـر پروردگـار و تـرس از       اییاینجا ضرورت استقامت و شکیب

که عزت و ذلت و مدح و ذم تاریخی کند و این ایی در برابر آنها را گوشزد میناشکیب
ران نباید از سنت عـذاب  افراد تابعی از اراده پروردگار است و هیچ کس حتی پیامب

  .پروردگار خود را ایمن بشمارند
  سوره مزمل) ج

 9سـازي پیـامبر اکـرم    در این سوره که به مقتضاي مقام جهت تربیت و آماده
نازل شده و شامل دستوراتی از سوي خداي متعال به آن حضرت است، باز به واژه 

بسـت  ص از کاربا آن توجـه شـده و بـه خصـو    هاي مکمل و همراه  ربوبیت و واژه
و اذْکُرِ اسـم ربـک و   (: توجه به ربوبیت خداوند در تربیت سخن به میان آمده است

ـ 8/مزمـل ()رب الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ ال إِله إِالَّ هو فَاتَّخذْه وکیالً*تَبتَّلْ إِلَیه تَبتیالً فـارغ   )9ـ
یه توجـه بـه صـفت پروردگـاريِ     کردن دل از اغیار و توکل بـر پروردگـار، در سـا   
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هاي  رهابعاد صفت ربوبی در سو. پروردگار و ربوبیت او بر شرق و غرب عالم است
کرد آنها کافی است تا پروردگاري پروردگـار را آن چنـان   بیان شد و یاد علق و قلم

  .امري تأثیرگذار کند که دل را از اغیار خالی و براي پروردگار فارغ کند
مردم را هر چند توانا و قـوي،   9در مقام دفاع از پیامبر اکرمدر ادامه سوره و 

ترساند و با یادآوري جریان عذاب فرعون، آنان را مهیـا   از عواقب مخالفت با او می
راه خود را به سوي پروردگار در پیش گیرنـد  9کند تا با پیروي از رسول اکرم می

  .)19/مزمل()ربه سبیالً  منْ شاء اتَّخَذَ إِلىإِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَ(: و از بیراهه به راه آیند
  ـ 4سوره مدثر ـ مکی ) د

پیامبر باید مـردم را  . کند در این سوره ربوبیت پروردگار کاربست تربیتی پیدا می
انذار کند و این انذار باید در سایه تکبیر و بیان کبریایی پروردگـار باشـد؛ زیـرا تـا     

 یا و رستاخیز و قیامت مردم این هشدارهاي مربوط بهبزرگی پروردگار معلوم نشود، 

  ).3ـ1/مدثر()فَکَبرْ ربکو*فَأَنْذر قُم*الْمدثِّرُ أَیها یا(:گیرند نمی جدي را الهی هاي عذاب
همچنین پذیرش ربوبیت در رابطه با رسول تأثیر تربیتـی دارد و او را بـه بـاقی    

 )و لرَبک فَاصـبِرْ ( کند؛ بر انجام رسالت کمک میدر براماندن در میدان و شکیبایی 
ها شدید و گسترده باشد؛ چنان که ولید بن مغیره و مشـرکان   هر چند توطئه) 7آیه (

و البتـه  ) 20تـا   11آیـات  (در برابر قرآن و تهدید به جهنم توطئه و اسـتهزا کردنـد   
و ما یعلَـم جنُـود   (: ن داردپروردگار سپاهیانی گوناگون و ناشناخته براي تنبیه مخالفا

وإِالَّ ه کب21آیه ()ر.(  
  ـ 5سوره حمد ـ مکی ) ـ ه

بندي شده و با تکیـه   نقش پروردگار در بیانی جامع و کامل دستهدر سوره حمد 
هـا گفتـه    بر آن، چگونگی ارتباطی که بشر باید با او داشـته باشـد، از زبـان انسـان    

 در این. )2ـ4آیات ()مالک یومِ الدینِ*الرَّحمنِ الرَّحیمِ*رب الْعالَمینَ الْحمد للَّه(: شود می

  .شود می خاص ودمعب یعنی »اهللا« مخصوص مدح موجب و اختیاري کماالت همه آیات
در دنیـا  » رحمن و رحیم«، )عمومیت ربوبیت( »رب العالمین«هاي  سپس ویژگی

ایی براي شرك و شود، که ج ج تصریح میها و نتای و آخرت و مالکیت مطلق فرجام
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مدعیان باقی نگذارد و راه را براي تنظیم رابطه انسان با خـدا در   خألیی براي دیگر
  .دنچهارچوب عبودیت و استعانت و تقاضاي هدایت به راه مستقیم فراهم ک

ها مفهوم کلیدي  فرمایید که چگونه خداي حکیم در سیر نزول سوره مالحظه می
هـایی از   بنیان گذاشت و آن را با استفاده از مفاهیم دیگـر و در مناسـبت  ربوبیت را 

: مراحل دعوت پیوند داد و آن را نهادینه ساخت، آن چنان کـه زبـان مـردم بگویـد    
یعنی آن چنان درك و پذیرشی در )اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم*إِیاك نَعبد و إِیاك نَستَعینُ(

ول آیات حاصل شد که توحید بندگی و استعانت و اسـتهداي از  مراحل تدریجی نز
  .خدا به آسانی بخشی از فرهنگ دینی مردم شد

هــا  هــا و تهدیــدها، انتظــارات و دســتورات، توانمندســازي مطالعــه در فرصــت
هاي چهارگانه صورت پـذیرفت، راه   هایی که از دوست و دشمن در سوره وارزیابی

تـرین مفهـوم    شتن ربوبیـت را بـه عنـوان کلیـدي    و روش نهادینه شدن و فرهنگ گ
  .کند تربیتی قرآن روشن می

نکته جالب توجه در این سیر، تعقیبی است کـه از ایـن واژه در مراحـل نـزول     
ها صورت گرفت و پی در پی این واژه تکرار و تقویت شد و از دیگر  آیات و سوره

بیت، به فراخور مراه با تثاسماء و صفات خداي متعال بسیار کمتر نام برده شد، تا ه
هاي حکیمانه جز در پرتو  کشف این شیوه. بست تربیتی پیدا کندحال مخاطبان، کار

  .آید ها و آیات به دست نمی ترتیب نزول طبیعی سوره
کـه   ب هدایتمرحله گذار از بحث توحید ربوبیت به عبودیت و استعانت و طل

هـاي پـس از آن صـورت     ر سـوره در سوره حمد اتفاق افتاد، و تثبیت بندگی کـه د 
قُـلْ یـا أَیهـا    (: ـ به طور رسـمی اعـالم شـد     18گرفت و در سوره کافرون ـ مکی  

و ال أَنْـتُم  *ال أَنا عابِد ما عبدتُّم و*أَنْتُم عابِدونَ ما أَعبد و ال*ال أَعبد ما تَعبدونَ*الْکافرُونَ
و گذر از ایـن مرحلـه و پیونـد میـان توحیـد      )کُم و لی دیـنِ لَکُم دینُ*بِدونَ ما أَعبدعا

ع وـ به وق  22عبودي و توحید ذات و صفات پروردگار که در سوره توحید ـ مکی  
هـاي   هایی که بر ذات پروردگار بسته بودند و در سوره پیوست، و آن گاه رفع پیرایه

سیر نزول طبیعی  ی مراحلی است که درلگـ بیان شد، جم  23توحید و نجم ـ مکی  
  .اند ها قابل کشف و استخراج سوره
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همین سیر و مطالعه را در تثبیت رسالت، قرآن به عنوان کـالم الهـی، قیامـت و    
  .هاي هویت دینی مسلمانان شاهد هستیم بسیاري دیگر از مؤلفه

  
  کشف هندسه تحول دینی مخاطبان. 3

اصـالتی کـه بـه     هـا و  تردیدي نیست که حکمت موجود در نزول آیات و سوره
شود و زمانی که به پـردازش هـر مفهـوم اختصـاص      برخی از مفاهیم دینی داده می

هایی از یک زنجیره تربیتی  گردد تا این مفاهیم همچون حلقه موجب می ،یافته است
اي که نادیده گرفتن هر حلقه موجـب بریـده    به گونه ،پشت سر یکدیگر قرار گیرند

به طور مثال چنـد مفهـوم    .حقق اهداف تربیتی باشدشدن زنجیره و در نتیجه عدم ت
اقـدام بـه   «، »از آینده احساس ترس و دغدغه«، »احساس فقر به پروردگار«محوري 

اقبال به قرآن به عنوان منشور هـدایت بـه راه   «، »لاستهداي توحیدي از خداي متعا
  .میوش را متذکر می» اقدام عملی به پذیرش برنامه رهایی«و باالخره » مستقیم
نکند و او را تنها آفریدگار هستی و انسـان و   انسان احساس نیاز به پروردگارتا 
شایسته تربیت و رشد خود نداند، نوبت به ترس و احساس خطرهایی کـه از   مربی

شوند و  مند نمی رسد و مردم از هشدارهاي او دغدغه شود، نمی جانب او بر مردم می
به دنبال شـناخت راه نجـات از نـامطلوب و     ،دنباش مردم دغدغه آینده را نداشتهتا 

سراغ پروردگار بـه عنـوان   ها تنها هنگامی  انسان. روند یرسیدن به وضع مطلوب نم
 ند و از او جویـاي راه مسـتقیم  رو میتنها معبود و تنها مستعان و تنها هادي حقیقی 

مربـی   ر وترین صاحب اختیا گرکه دغدغه آینده را داشته باشند و او را بز شوند می
ل به دنبا .زندگی و ارتباطاتشان راهنما باشدآنها را در عرصه  ببینند تا از او بخواهند

شوند و در  اي براي حرکت در راه مستقیم می نامهاین مقدمات است که پیگیر دستور
آن . رونـد  مـی  قرآن به عنوان منشور هدایت به راه مسـتقیم است که سراغ  این زمان

  .گوید ها را به آنان می ه درس اساسی نجات از دغدغهگاه این قرآن است ک
  .شود ها کشف می این اصول منظم و مهندسی شده در پرتو ترتیب نزول سوره

شواهد و دالیل شایستگی پروردگار و حق ) 1ـ   5آیات /1مکی (در سوره علق 
ا شود ت شود و پیامبر موظف می بیان می) تدبیر و یا تربیت(انحصاري او در ربوبیت 
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خَلَقَ الْإِنْسانَ مـنْ  *اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ(؛ این شایستگی و حق را بر مردم بخواند
  )علَّم الْإِنْسانَ ما لَم یعلَم*الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ*اقْرَأْ و ربک الْأَکْرَم*علَقٍ

د تا مردم را در سـایه  شو پیامبر مأمور می) 1ـ   3ـ آیات   4مکی (در سوره مدثر 
یا أَیهـا  (ي که در انتظار آنان است بترساند؛ سقراَبیان کبریایی پروردگار از جهنم و 

  )و ربک فَکَبرْ*قُم فَأَنْذر*الْمدثِّرُ
بـه شـناخت    خداي متعـال از زبـان بشـرِ   ) 5ـ    7آیات /5مکی (در سوره حمد 

ـ عبودیـت آن   إِیاك نَعبد( شود؛ متذکر می رارسیده سه ارتباط اساسی با پروردگار 
اهدنَا الصـراطَ  * و إِیاك نَستَعینُ ) است که انسان با اختیار خود زیر چتر ربوبیت رود

 تَقیمسالَ الضَّالِّینَ* الْم و هِملَیغْضُوبِ عرِ الْمغَی هِملَیع تمراطَ الَّذینَ أَنْعص(  
به انسان مستهدي و کسانی که از خدا ) 26ـ   29آیات / 7مکی( در سوره تکویر

نوان منشور هـدایت  قرآن را به ع ،طلب کردند تا راه مستقیم را به آنان نمایان سازد
و مـا  *شاء منْکُم أَنْ یستَقیم لمنْ*إِنْ هو إِالَّ ذکْرٌ للْعالَمینَ*فَأَینَ تَذْهبونَ(نماید؛  معرفی می

  )نَ إِالَّ أَنْ یشاء اللَّه رب الْعالَمینَوءتَشا
هـایی   قرآن تجلی خواست پروردگار بـراي هـدایت انسـان    ،اساس این آیات بر

  .ند در راه مستقیم قرار گیرندا است که مایل
تـرین راهکـار رهـایی از     اولین و مهـم ) 15ـ   14آیات /  8مکی(اعلی در سوره 

قَـد  (شـود؛   توضیح داده می ورد انتظارکالت ممش رو و  هاي پیش ها و رنج شقاوت
  )و ذَکَرَ اسم ربه فَصلَّى*أَفْلَح منْ تَزَکَّى

ایـن   .هاي انسان با پروردگار و تکرار میثاق بشر بـا اوسـت   توجه به پیمان ،نماز
و ) سـوره حمـد  (میثاق عبارت است از میثاق بندگی و اسـتعانت و طلـب هـدایت    

 ، بلکه حق و صاحب اختیـار هاي پروردگار متعال کرد شایستگیانسان در پرتور یاد
  .تواند مسیر بندگی را بپیماید می ،او و شناختی که از پروردگار یافته

آفـرین در یـک نظـام     چگونه اصول و مفاهیم کلیدي تحول شود که مالحظه می
گیرند تا انسان را گام به گـام بـه سـوي     ساختاري منظم پشت سر یکدیگر قرار می

  .کمال و سعادت رهنمون باشند
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در ضمن بیان مفاهیم اساسی و اصولی در اینجا یادکرد این نکته بایسته است که 
یـت، تکمیـل، رفـع    هایی نازل شده کـه در رابطـه بـا تثب    تحول، آیات و حتی سوره

اي که با فقدان این  به گونه ،هاي مربوط به آنهاست آمدها و چالش ها و پیش دغدغه
شـود   همین معنا موجب می. شود طرح این مباحث فرعی فراهم نمی اصول نوبت به

  .ی بازشناسی شوندفاهیم کلیدي و اصلی از فرعی و جزئتا م
او را مـأمور ابـالغ و    9به طور مثال خداي متعال در آغاز رسالت پیامبر اکرم

نـد، امـا در عـین حـال او را از     ک پروردگار شایسته بر مردم مـی  هاي تالوت ویژگی
رو مطلع ساخته و تکلیف وي را در برابـر آنهـا     آمدهاي آینده و خطرات پیش پیش

  .ره علق به این موضوع اشاره داردتا انتهاي سو ششاز آیه . سازد معلوم می
که دچـار تکـذیب و مخالفـت شـدید طبقـات      را پیامبر ) 2مکی (در سوره قلم 

زش با آنان و تعقیب امر به عدم سا ،اند اشرافی شده است و به او تهمت جنون زده
شـود کـه    مالحظه می. کند زد میها را گوش ده و فرجام این مخالفتوظیفه ابالغ نمو

قولوا «در موضوع  9این امور اصالت ندارند و تابعی از دعوت رسول مکرّم اسالم
  .هستند»  تفلحوااهللا اال الاله

را بـراي بـر دوش گـرفتن رسـالت      9پیـامبر اکـرم  ) 3مکی (در سوره مزمل 
سازد و در سوره مدثر ایـن مرحلـه از    سنگین هشدار به مردم و آیات قرآن آماده می

که در اول اشاره به روپوش  »تدثّر«و  »تزمل«توجه به واژه . دارد رسالت را اعالم می
. به این تفاوت دارد اشاره پنهان ،خواب و دوم اشاره به روپوش رسمی لباس است

آیـات   ،به مردم در سایه بیان کبریایی پروردگـار  آن گاه پس از ابالغ دستور هشدار
پس از این دستور به اصالح وضعیت و رفتار پیامبر هنگام انـذار و نیـز خطـرات و    

رو و ویژگی فرار مشرکان از انذارها و نتیجه این فرارهـا اشـاره     هاي پیش مخالفت
  .کند می

 ،بشر و هستیهاي خداي متعال بر زندگی  باور به نقش) 5مکی (در سوره حمد 
  .گیرد هاي انسان قرار می مقدمه اعالم عقاید و خواست

کـه   امبر از سـوي عمـویش ابولهـب و همسـر او    ت و آزار پیدر سوره مسد اذی
  .توجه است ردمو ،چالش بزرگ و آزار دهنده حضرت است
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جـوانحی و  (ابتـدا بـه نقـش رفتـار و عمـل انسـان       ) 7مکـی  (در سوره تکویر 
بـه   ،کند و سپس ضمن توضیحی از الهی بودن قـرآن  اره میدر قیامت اش) جوارحی

اي بـراي   هـا مقدمـه   در واقع ایـن بحـث   .نقش قرآن در هدایت پرداخته شده است
  .انگیزش مردم در توجه به قرآن است

هاي پیامبر در زمینه حفظ  ابتداي سوره با رفع دلواپسی) 8مکی (در سوره اعلی 
ده و اولین دستور را بیـان راه رسـتگاري قـرار    قرآن، وي را مأمور تذکر به آیات کر

  .مورد توجه بوده است ها در قرآن که در دیگر صحف انبیاراهی که نه تن ؛دهد می
شود که چگونه ممکـن اسـت برخـی از آیـات در راسـتاي تکمیـل        مالحظه می

واره  ال شناخت این مجموعه منظم و نظـام به هر ح .مفاهیم کلیدي قرآن قرار گیرند
  .باشد ها می نگاري به ترتیب نزول طبیعی سورههاي تفسیر از رسالتتحول، 

  
  هاي دین ها با پیام فهم رابطه چالش. 4

ایـن  . رساندن انسـان و جامعـه انسـانی بـود     هدف قرآن شکوفاسازي و به کمال
هدف در پرتو اصول و فروعی از معارف و دستورات الهـی شـکل گرفـت کـه بـه      

و نیاز مخاطبان در قالب مجموعه آیـات و سـورهایی   ها  تدریج و به تناسب آمادگی
هـایی   گـرفتن موانـع، شـبهات و مخالفـت      اما این مطلب به معنی نادیـده . فرود آمد

ـ  هـر اصـل   . آوردنـد وجـود  ه نیست که بر سر راه تربیت و شکوفایی جامعه دینی ب
رو روب 1هایی چالش با ،شد شد و هر حقیقتی که به مردم رسانده می قرآنی که بیان می

آمـده و موضـعی کـه علیـه یکـی از        هاي پیش قرآن نیز به تناسب چالش .گشت می
  .داد گرفت و پیامبر و گروه مؤمنان را از آن عبور می شد، موضع می حقایق گرفته می

هایی که در راه دعوت  مقاومت. وجود چالش در تحول امري بسیار طبیعی است
بخـش   ،ها، سؤاالت و مواضع منفی تها و لجاج گرفت، شبهه افکنی دینی شکل می

هر چه گستره و عمق . هاي تحولی و اصالحی است غیر قابل اجتناب در هر حرکت
  .باشد تر می ها عمیق تحول بیشتر باشد، مقاومت شدیدتر و چالش

تـوانیم   به خـوبی مـی   ،کنیم هنگامی که آیات قرآن را به ترتیب نزول بررسی می
هاي الهی براي  آمده و راهبري  هاي پیش را با چالشرابطه یک گام تربیتی و تحولی 
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ایـن در حـالی اسـت کـه در مطالعـه بـه ترتیـب        . خروج از آنها را تشخیص دهیم
  .گردد مصحف این ارتباط قطع می

هاي از آن الزاماً در یک سوره و در کنار هـم   رفت ها و برون توضیح آنکه چالش
ه گاه موجب گشـته تـا پاسـخ یـک     هاست ک ها و مصلحت بلکه این مناسبت ،نیامده

حال اگـر  . نازل شده داده شودکه بعداً ی یها جریان مخالف یا اعتقاد معاند در سوره
ارتباطات و پیوندها  ،اي که پیام در آن ذکر شده بررسی شود این سوره بعد از سوره

اما در غیر این صورت شناخت پیوندهاي مزبور با مشکل  ، گردد به خوبی نمایان می
معلـوم  » شناخت روش قرآن در برخورد بـا هـر چالشـی   «در نتیجه . شود اجه میمو

  .گردد نمی
هاي کافرون، فیل،  پیوند و ارتباط میان سوره: کنیم در اینجا یک نمونه را ذکر می

فلق، ناس، اخالص و نجم که به ترتیـب از هجـدهمین سـوره مکـی تـا بیسـت و       
دهـد   ـ پیامبر را دستور می18ـ مکی   باشند؛ خداوند در سوره کافرون سومین آن می

ین آنان موضع گرفته و صـف  مقابل گروه کافران و معبود و آی که به طور صریح در
  .خود را به طور رسمی و علنی از آنان جدا کند

از جملـه  . کـرد  9هاي جدیدي را متوجه پیامبر اکرم این موضع صریح چالش
آنها برخورد جریان صاحب قدرت و ثروت از گروه کافران در برابر تنهایی پیامبر و 

ـ در بیان تقویت قلب شریف آن 19سوره فیل ـ مکی  . بودایشان یاران بسیار اندك 
حضرت نازل شد و به او یادآور شد که چگونه با کمترین سپاه الهـی، کعبـه را کـه    

لَم تَرَ کَیف فَعلَ أَ( و سپاهیان فیل سوار او نجات داد؛ ت ابرههاز دس ،نمود پناه می بی
  .)...  لَم یجْعلْ کَیدهم فىِ تَضْلیلأَ*ربک بِأَصحَابِ الْفیلِ

هایی از مردم دست به توطئـه زدنـد تـا     گروه ،در برابر این پیام و موضع صریح
خداي متعال در سـوره   .راگیر شوداند و جو تیره و سیاه فحقیقت بر مردم مخفی بم

هاي شب  ـ پیامبر را تعلیم فرمود تا از شر مخلوقاتش و از شر تیرگی20فلق ـ مکی  
هایی که مـانع پیونـد مـردم بـا پیـام الهـی        گروه تار و ظلمت جهل فراگیر و از شرّ

حسودانی که به خاطر حسادت با پیـامبر و ایـن موضـع الهـی او      شوند و از شرّ می
  .به پروردگاري که شکافنده صبح است پناهنده شود دند،جنگی می
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وجـود شــیاطین و   ،دغدغـه بـزرگ دیگــري کـه بــر سـر راه آن حضـرت بــود     
جان  ازپیوند برقرار کنند و  گذاشتند مردم با این اعتقاد هاي آنها بود که نمی وسوسه

وردگـار  این آفت نیـز بـه پر   به او دستور داد تا از شرّ از این رو ،و دل مؤمن شوند
  . ـ اعالم شد 21این حقیقت در سوره ناس ـ مکی . پناهنده گردد

فرمایـد او را از نظـر    در سوره کافرون اشاره و مـی  یاد شدهپس از آن به معبود 
و *لَم یلد و لَم یولَد*اللَّه الصمد*قُلْ هو اللَّه أَحد(: ها چنین معرفی کن صفات و ویژگی

در سـوره   ها ؛ معرفی پروردگار و معبود با این صفات و ویژگی)ه کُفُوا أَحدلَم یکُن لَّ
ــ بـه طـور    23ـ فرصتی فراهم ساخت تا در سوره نجم ـ مکی  22اخالص ـ مکی  

آلود مشرکان در مورد خدا و داشتن فرزند دختر و داشـتن   هاي وهم مشروح اندیشه
  .کند عالم را نفیها و دخالت دیگران در ربوبیت  شریک از میان بت

، سوره فیل در ردیف 109اما با نگاه ترتیب مصحفی که سوره کافرون در ردیف 
و  112و سوره اخالص در ردیف  113-114هاي  ، سوره فلق و ناس در ردیف105

قرار دارد، امکان کشف چنین روابطی دشوار یا غیر ممکن  53سوره نجم در ردیف 
  .خواهد بود

  
  هاي الهی متناسب با نزول پیام 9بیت و سکونت قلب پیامبرآشنایی با روند تث. 5

رهبـران  . هاي بسیار مهم تحول، وجود رهبر یا رهبران تحول است یکی از مؤلفه
با ایجاد احساس به تغییر و تقویت انگیزه تحول در مخاطبان آنان را بـه حرکـت وا   

هـا راه مخاطبـان را    هـا و روشـنگري   ها و تنظیم گـام  رهبران با بیان برنامه. دارند می
کننـد و بـه    زم را مـی ها تـدبیر ال  ها و مقاومت آنان در برابر چالش. سازند روشن می

ــان مــی حمایــت از دســتا ــد وردها و تثبیــت آنهــا در جامعــه مخاطب حفــظ  .پردازن
هاي اصـالحی در میـان    ها، تقویت و توجیه رهبران، افزایش مستمر انگیزه شایستگی

 ،ن با وظیفه رهبري متناسب با شرایطی که مخاطبان دارندرهبران و آشنا ساختن آنا
  .هاي به فرجام رسیدن تحول در جامعه هدف است تیکی از ضرور
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. باشـد  می 9تقویت قلب پیامبر اکرم ،هاي نزول تدریجی قرآن یکی از حکمت
ۀً واحدةً کَـذلک لنُثَبـت بِـه    و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَو ال نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَ(:فرماید قرآن می

  .)32/فرقان()فُؤادك و رتَّلْناه تَرْتیال
آمدن قـرآن مطـرح    تثبیت قلب پیامبر که در این آیه به عنوان اثر تدریجی فرود

هذه الْحقُّ   یو کُال نَقُص علَیک منْ أَنْباء الرُّسلِ ما نُثَبت بِه فُؤادك و جاءك ف( در آیه ،شده
 نیز به عنوان هدف و راز بیان داستان پیامبران )120/هود()للْمؤْمنین  و موعظَۀٌ و ذکْرى

  .ذکر شده است 9براي حضرت محمد
ساختن و تقویـت روحـی آن    پایدار و استوار ،9مقصود از تثبیت قلب پیامبر

فرسـاي آن   تحضرت است تا در انجام وظایف رسـالت و تحمـل مشـکالت طاقـ    
  .خللی رخ ندهد و رسالت الهی را با تمام توان به سر منزل مقصود برساند

پیوند نزول تدریجی با تثبیت قلب پیامبر بدان جهت است کـه نـزول تـدریجی    
آیات، موجب پیوند و رابطه دائمی صاحب فرمان با اعالم کننده و اجراکننده فرمان 

از یـک   ،ین مصداق ارتباط که وحی اسـت اصل ارتباط مکرر، آن هم با باالتر. است
ال یا اختالف پاسخ شبهات و تبیین حقایق مورد سؤو بیان حکم موضوعات و  ،سو

تـرین   از سـوي دیگـر، قـوي    شـود  در موقع مناسب که نیاز مبرم به آن احساس می
شـدن    پشتوانه و بیشترین زمینه براي ثبات بر طریقه حق و تحمل مشکالت و آسان

  )101/مصباح، ( .سازد ري و استواري در دین را فراهم میآنها و پایدا
آیا میان مواردي که قلب پیامبر تثبیت شده و مـواردي کـه چـالش، مشـکل یـا      

رابطـه وجـود دارد؟    ،شکل گرفت 9موانعی از سوي معاندان در برابر پیامبر اکرم
راي آمادگی ها بود یا حتی گاه ب آیا تثبیت قلب پیامبر فقط در زمان برخورد با چالش

 9نیازمند نزول آیات خاص با خطـاب بـه پیـامبر    ،در تلقی پیامی یا انجام فرمانی
هاي اصلی تحـول   از گامبودیم؟ آیا میان تقویت قلب شریف آن حضرت و هر یک 

  و اصوالً چند نوع برنامه تقویتی براي چه چالش و گامی الزم بود؟  ارتباط بود؟
شـود کـه بـه رغـم      استفاده مـی  )رتَّلْناه تَرْتیالو (: سوره هود 120از عبارت آیه 

آید، پیونـد آیـات بـا یکـدیگر      اي که بین آیات در نزول تدریجی به وجود می تفرقه
بنـابراین در هنگـام نـزول    . گـردد  شود و ارتباط آنها با یکدیگر قطـع نمـی   حفظ می
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قویت قلب پیامبر تدریجی باید عالوه بر آنکه حادثه را دید و میزان ارتباط آن را با ت
قبل و  هاي هضروري است تا پیوند این آیات با آیات و سور بررسی کرد، 9اکرم

  .بعد نیز مورد توجه محقق قرار گیرد
مفسر  ،ها مورد توجه قرار گیرد رسد در صورتی که ترتیب نزول سوره به نظر می

» و جـان وي  روش قرآن در تکامل شخصیت آن حضرت و تقویـت روح «تواند  می
  .ا به خوبی بررسی کندر

توانند از این مجموعـه   نکته حائز اهمیت آنکه مبلغان و سفیران هدایت دینی می
درس گرفته و براي تقویت جان خود و تکمیل فضایل خویش در مراحل گوناگون 

  .وظیفه تبلیغی بهره گیرند
براي توضیح ضرورت نگاه ترتیب نزولی به مباحث مربوط بـه تقویـت روحـی    

اگر تحول همه جانبه شخصیت فـرد  : ناچار از بیان یک مثال هستیم 9کرمپیامبر ا
. و اجتماع را تشبیه به یک درخت کنیم، شخصیت پیامبر و مبلغ، نظیر باغبان اسـت 

 ،کنـد  کارد یا نهالی را در زمـین غـرس مـی    هنگامی که باغبان بذري را در زمین می
بـه تـدریج کـه دانـه جوانـه      . ارداي را در مورد اصول باغبانی الزم د اطالعات اولیه

اطالعات بیشـتري در مـورد اصـول باغبـانی و      ،کند زند و درخت قامت بلند می می
حفظ نباتات الزم دارد که در هر مرحله داشت و حراست و نگهداشـت درخـت و   

در . تا هنگامی که درخت به بار نشیند و آماده برداشت شـود  ،آید کار میه زراعت ب
یریت اجتماعی نیز مطلب از همین قـرار اسـت؛ یـک مصـلح و     مسائل تربیتی و مد

هادي اجتماعی نیز دائم باید براي رهبري فرد و جامعه در شرایط گوناگون آموزش 
  .یند و آمادگی پیدا کندبب

آن هم از نوع تربیت عملی بـود، بنـابراین    ،فراموش نکنیم که زبان قرآن تربیت
فا ساختن فرد و جامعـه بـوده و بـه همـین     با نگاه شکو ،اي که نازل گردیده هر آیه

 ،سـازد  مناسبت گاه آیاتی نازل شده که مبلـغ و معمـار جامعـه دینـی را آمـاده مـی      
نظیـر  . هاي مخالف پاسخ گفتـه اسـت   که گاه آیاتی نازل شده که به جریان همچنان

آنکه باغبان در هنگام کاشت یا داشت و برداشت محصول با همسایگان رقیـب یـا   
 که گذراندن کشت و زرع و درختان از این آفـات هـر   ،باتی مواجه شودهاي ن آفت
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است که اگر مرتفع  یاما چالش ،چند با اصل رشد و شکوفایی درخت ارتباطی ندارد
  .دارد می زحمات باغبان را هدر داده و درخت را از حرکت و بلکه حیات باز ،نشود

هاي مربوط به رشد گیاه و  آموزش :گیرد بنابراین باغبان دو دسته آموزش فرا می
مصـلح اجتمـاعی و مربـی    . هـا  هاي مربوط به برخورد با مشکالت و آفـت  آموزش

ما در سبک ترتیب نـزول  . کند نفوس نیز به همین گونه دو نوع توانایی را کسب می
آشنا شـده و زمـان هـر     9ها، با روش خاص خداوند در تربیت پیامبر اکرم سوره

  .کنیم را در فرایند ابالغ پیام الهی به مردم درك می مورد تربیت و تواناسازي او
در آغاز نزول وحی وظیفه  :کنیم در اینجا از باب نمونه به برخی موارد اشاره می

ایـن وظیفـه در سـوره علـق بـا      . اسـت » آشنا کردن مردم با پروردگار«بزرگ پیامبر 
امـا در  ) علـق  آیات آغازین سوره: ك.ر( .هایی منطقی و متقن بیان شده است برهان

باید از احتمال عدم پذیرش این پیام آگاه گردد و آمـاده   9این شرایط پیامبر اکرم
به همین جهت از آیـات  . عدم پذیرش درخواست معاندان شود ها و تحمل مخالفت

  .یابد دهم تا انتهاي سوره علق به این موضوع اختصاص می
 ،پـس از ابـالغ پیـام    اًظـاهر . مطالب سوره علق براي آمادگی روحی پیامبر بـود 

در سوره قلم همین موضوع تعقیـب   ، از این رومشکالت به طور واقعی ظهور کرد
هاي  ها و حمله شد و پیامبر را در برابر زحمات رسالت وعده اجر و در برابر تهمت

سپس با تحلیلی . زبانی دعوت به صبر و نسبت به آینده و پیروزي وي امیدوار کرد
صبري حضـرت یـونس در برابـر کفـر      ان و ذکر عبرتی از بیگر از روحیات تکذیب

گـران و صـبر در برابـر نامالیمـات      او را امر به عدم سازش در برابر تکذیب ،مردم
  .رسالت نمود

رسد که از آداب رسالت و تبلیغ پروردگاري متعـال در محـیط    چنین به نظر می
. ان و صبوري استشادکردن معاند ها و عدم سازش یا دل تحمل مخالفت ،زده شرك

  .امري که در هر دو سوره به وضوح بر آن تأکید شد
آن حضـرت موظـف    .ایـم  ـ با موضوع دیگـري مواجـه  3ـ مکی   در سوره مزمل

 بیـداريِ  خود را با برنامـه سـنگینِ   ،شود تا براي آمادگی در دریافت وحی قرآنی می
توجه در مضـامین  وسیعی از شب و اشتغال به نماز و اذکاري که با ترتیل و  بخشِ
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طمع از دیگران  ،شود تا با ذکر پروردگار همچنین مکلف می .شود، مهیا نماید ادا می
در برابـر   ل کند و کار خـود را بـه او بسـپارد و   بریده و به خدا بپیوندد و بر او توک

  .صبر کند و به آنان مشغول نگردد گران صاحب نعمت هاي تکذیب گفته
دگی اتصال به مأل اعلی و همکالمی با امـین وحـی   این برنامه سنگین به وي آما

بنابراین . دهد ها را از طرف دیگر، می ها و تهدید طرف و گذشتن از تطمیعرا از یک 
ساختن مردم با پروردگار، نوبت به دریافت تفصیل منشور هـدایت از   آشنا به دنبال

روحـی الزم   هاي در این مرحله هم آمادگی. رسد سوي خدا و اعالم آن به مردم می
ل، توکل و صبر در هنگـام  و هم تبتّ ،گردد هاي شبانه حاصل می است که با ریاضت

  .آید دست میه ابالغ به مردم که با ذکر پروردگار ب
ایـن مرحلـه از    در. شویم ـ با حقیقت دیگري مواجه می4ـ مکی   در سوره مدثر

ـ (اصالح باید از سوي خدا اعـالم خطـر کـرد     ـ أَفَ مقُ ـ  ).رذنْ ام بـه انـذار نیازمنـد    قی
رعایـت برخـی آداب نظیـر نظافـت      نیازمنـد اما عالوه بر آنها  ،هاي قبل بود آمادگی

لباس، اجتناب و دوري از پلیدي، منت نگذاشتن بر مردم و صبوري و بـه حسـاب   
گرانی چون ولید را داد تا با  به عالوه باید پاسخ توطئه. کردن کار است خدا واگذار

: ك.ر( .تر گردد ئه وي، قلب پیامبر و مؤمنان در این راه محکمنقش بر آب شدن توط
  )از سوره مدثر 32 - 12مفاد آیات 

ـ   مالحظه می . شـود  ـ دنبـال مـی    6در سـوره مسـد ـ مکـی      اشود که همـین معن
به خصوص . پاسخ بماند ها و حمالت زبانی نزدیکان پیامبر نباید بی ها، توطئه توهین

  .آید به حساب می 9میل دردسر بزرگ رسول اهللادر آغاز رسالت که مخالفت فا
رسیم؛ تربیتی کـه او   ـ باز به موضوع تربیت ویژه پیامبر می  8در سوره اعلی ـ مکی  

تغییـري در  . نمایـد  زحمت و رنـج مـی   کم و کاست و بی را آماده دریافت وحی، بی
ده از قوت حافظه او و رفع دلهره آن جناب مبنی بر احتمال فراموشی آیات فرود آم

با این مقدمه که اگر مبلّغ رسالت الهی نیاز حقیقی به یک توانایی  ،آسمان پیش آمده
داشته باشد، خداوند را از به خود رهاشدن منزه دانسته و بداند او را تنها نگذاشته و 

سـنُقْرِئُک  ...  سبحِ اسم ربک الْـأَعلَى (نماید؛  در وقت مناسب مشمول عنایت خود می
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زودى ه ما ب...  نام پروردگار واالىِ خود را به پاکى بستاى«؛ )6-1 /اعلی،() ال تَنْسىفَ
 ».بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نکنى]  آیات خود را [

و الَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا و إِنَّ اللَّـه لَمـع   ( که این همان وعده الهی است
هاى خود  اند، به یقین راه و کسانى که در راه ما کوشیده«؛ )69/ کبوتعن()الْمحسنینَ

إِنْ تَنْصرُوا اللَّه ینْصـرْکُم  (».نماییم و در حقیقت، خدا با نیکوکاران است را بر آنان مى
کُمأَقْدام تثَبی اگر خدا را یـارى کنیـد   !اید اى کسانى که ایمان آورده«: )7/محمد()و، 

  ».دارد هایتان را استوار مى کند و گام ىتان م یاري
ها با چینش ترتیـب زمـان نـزول همچـون      شود که در بررسی سوره مالحظه می

واقـف   9اي از آیات مـرتبط بـا تکامـل پیـامبر اکـرم      ترتیب مصحفی بر مجموعه
نمود و چه مواردي کـه   ها می چه مواردي که او را مهیاي برخورد با مخالفت. شدیم

اما تنها در چیـنش ترتیـب نزولـی میـان      .کرد ر امر رسالت پیام الهی میاو را توانا د
مجموعـه   وارتبـاط برقـرار   9رسولحضرت هاي مختلف تکامل شخصیت  بخش

به عبـارت  . غ معین شدمنظم مراتب تکاملی و زمان هر موضوع تربیتی رسول یا مبلّ
لش ابالغ اولین غ چگونه از چادیگر در چینش ترتیب زمان نزول فرا گرفتیم که مبلّ

اصل تحول بگذرد و سپس چگونه خود را مهیاي دریافت محتواي دین و ابالغ بـه  
مردم نماید و سپس چگونه مهیاي تبلیغ پیام هشدارگونه بـه مـردم گـردد و سـپس     

  ... . براي نگهداشت محتواي دین در جان خود، خود را مهیا سازد و 
  

  سیرتقویت نگاه تربیتی و آموزش به مقوله تف. 6
د سبک تفسیر به ترتیب زمان نزول، تقویـت نگـاه هـدایتی و    یکی دیگر از فوای

هـاي تـدریس و نگـارش     توضیح مطلب آنکه در شیوه. تربیتی به تفسیر قرآن است
اي  صـبغه  آمـدن رنـگ و   هاي قرآن، عالیق و نیازها موجب به وجـود  جاذبه ،تفسیر

اثر امـام فخـر رازي مـا بـا      »غیبمفاتیح ال«در تفسیر  مثالً. شود خاص در تفسیر می
االت مربـوط  ها، ارتباطات و سـؤ  کند علت یم که تالش میا نگارشی از تفسیر مواجه

یم کـه  ا با تفسیري از آیات مواجه »کشاف«به عبارات را توضیح دهد و یا در تفسیر 
رنگ ادبـی ـ بالغـی     ،و عبارات ها بردن واژه کاره در معانی و بیان و توضیح علل ب
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خواننده . بینیم می »البیان مجمع«همین وضع را در تفسیر . اي به تفسیر داده است ویژه
اي از مباحث لغت، قرائت، اقوال مفسران ذیـل   با تفسیري مواجه است که مجموعه

طور در بیشتر تفاسیر خواننده نقش آموزشی را برجسته دیـده    همین. باشد آیات می
هـاي   ابهامات عارضی و پرداختن به ویژگـی  و فضاي غالب آنها انتقال مفاهیم، رفع

ف، شـیرینی و مالحـت   این برخورد بـا قـرآن، لطـای   . ات استلفظی یا محتوایی آی
کند و جهت تفسیر را در مسـیري غیـر از آنچـه بایـد،      رنگ میهاي قرآن را کم پیام

  .نموده است
 آن هم تربیـت  ،که هدف از نزول قرآن تربیت بارها گفته شددر مباحث گذشته 

هاي قـرآن و   پردازي عملی مخاطبان بود و این حقیقت الزامات خاصی را در عبارت
  .تقطیع مباحث یا پراکندگی آنها ایجاب کرده است

در سبک ترتیب نزول چون دغدغه فهم این زبان و همگامی با آیات و سـور از  
بیتی نقطه آغاز تا اوج شکوفایی فرد و جامعه است، ترجیحاً مفسر نگاه هدایتی و تر

در نتیجه مفسر با هدف نزول قرآن هماهنگ بوده و بـه  . کرد قرآن را تعقیب خواهد
 کنـد؛  رنگی مطابق آنچـه خـداي متعـال اراده فرمـوده پیـدا مـی       ،طور طبیعی تفسیر

  .)135/بقره()صبغَۀَ اللَّه و منْ أَحسنُ منَ اللَّه صبغَۀً(
امـا شـیوه    ،مصحفی ممکن اسـت این شیوه هر چند در تفسیر بر اساس ترتیب 

  .تر خواهد نمود مفسر را با مالحظه نگاه تربیتی هماهنگ ،ترتیب نزول
هـا مفسـر را در کشـف     معلوم شد که سبک ترتیب نزول سوره ،از آنچه گذشت

هـاي   کند و او را با اطمینان بیشتري بـا روش  یاري می» روش صحیح ایجاد تحول«
بـه خـالف تفسـیر بـر اسـاس      . هـد سـاخت  قرآنی ایجاد تحول فرهنگی آشـنا خوا 

شناسانه تربیت دینی نادیده  زیرا در این سبک یا به طور کلی مباحث روش ؛مصحف
هایی از مباحث مرتبط با روش تربیتـی مطـرح    گرفته شده و یا به طور ناقص بخش

  .شود اما از بیشتر مباحث مربوطه غفلت می ،شده
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  کاربردهاي رعایت ترتیب نزول در تفسیر
حتـی در فهـم    ،ایت ترتیب نزول صرف نظر از تفسیرنگاري به ترتیب نـزول رع
در . زننـد، تـأثیر دارد   هاي دیگر دست به نگـارش مـی   تر مفسرانی که به سبک کامل

کنـیم   ی نام برداري میواید که آن را به عنوان فواید جزئاینجا به بیان برخی از این ف
  :پردازیم می

  
  ادفدرك بهتر کاربرد الفاظ متر. 1

. وجود کلمات مترادف در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن غیر قابل تردید است
شود که با  ها موجب می اما وجود حکمت، بصیرت و درایت در زمان استعمال واژه

ها در کالم  وجود اشتراك اجمالی معانی، علت کاربرد و یا کاربست هر یک از واژه
هـاي متـرادف در کـالم     اگـر اسـتعمال واژه   حال. اي ویژه برخوردار باشد از انگیزه

اي  خداي حکیم باشد، به طور قطع مفسران بـه دنبـال کشـف علـت اسـتعمال واژه     
  .هاي مترادف خواهند بود خاص از میان دیگر واژه

سیاق آیه و آیات موجود در یک سوره، مفسران را به کشف علت به کار گرفتن 
ها در  ق آن است که سیاق نزول سورهاما ح. دکن اي خاص در آیه مساعدت می واژه

ترتیب نزول طبیعی نیز در شناخت علت به کار گرفتن یـک واژه از ارزش واالیـی   
  :کنیم چند نمونه را بیان می در ذیل. است برخوردار

  هاي فالح، فوز، سعادت واژه
. هایی ثابت و خالص دارنـد  یابی به لذتاند و اشاره به دست این سه واژه مترادف

. اهل دقت مخفی نیست در هر کدام وجود دارد که از دید هایی وجود ویژگی با این
بـه   بـه نائـل آمـدن   » فـوز «به رستن و رها شدن از مشکالت و در  »فالح«گویا در 

هاي خـالص و ثابـت توجـه     به رسیدن به لذت »سعادت«مطلوب و خواست و در 
  .شود می

هاي اعلی ـ مکی  ده، در سورهها یاد ش یابی به این نعمتاولین مواردي که از دست
ـ ( :9ـ آیـه    26و سوره شمس ـ مکی  )قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى(:14ـ آیه  8 د أَفْلَـح مـنْ   قَ

إِنَّ الَّـذینَ  (:11ـ آیه   27در سوره بروج ـ مکی   »فوز«سپس از واژه  .باشد می)زکَّاها
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ري متَج نَّاتج ملَه حاتاللُوا الصمع نُوا والْکَبیـرُ   آم زالْفَـو ـکذل ا الْأَنْهارهتاسـتفاده  )نْ تَح
 108و  105ـ آیات   52در سوره هود ـ مکی   »سعید«اما استفاده از واژه . شده است
  .)فَمنْهم شَقی و سعید(: آمده است

استفاده شد؟ شاید به آن دلیل که در این  »فالح«هاي اولیه از واژه  چرا در سوره
قات و مشـکالت پـیش رو بـود، بـه     هت غالب انذار و هشدار و بیان مشها ج سوره
بعد از معرفت پروردگار، تأکیدي که بر . ها اولویت دارد اي که رفع این دغدغه گونه

 )قُم فَأَنْـذر *یا أَیها الْمدثِّرُ( گیرد؛ شده، محور هشدارها قرار می موضوع آینده وخیم
نَـذیراً  *إِنَّها لَإِحـدى الْکُبـرِ  *و الصبحِ إِذا أَسفَرَ*و اللَّیلِ إِذْ أَدبرَ*لْقَمرِکَالَّ و ا(؛)2-1/مدثر(

 )32ــ  39/مـدثر (» ...کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت رهینَۀٌ *لمنْ شاء منْکُم أَنْ یتَقَدم أَو یتَأَخَّرَ*للْبشَرِ
)ترکُو سإِذَا *إِذَا الشَّم وترانْکَد ومالنُّج*رَتیإِذَا الْجِبالُ س و*طِّلَتع شارإِذَا الْع إِذَا *و و

رَتشح وشحالْو*رَتجس إِذَا الْبِحار إِذَا النُّ*و وتجوز فُوس*لَتئةُ سؤُدوإِذَا الْم ذَنْبٍ *و بِأَي
لَتقُت*  ـرَتنُش فـحإِذَا الص و* و  ـطَتکُش ـماءإِذَا الس*  رَتـعس حـیمإِذَا الْج نَّـۀُ  *وإِذَا الْج و

فَتلأُز*ضَرَتما أَح نَفْس تملبِالْخُنَّسِ*ع م1ـ15 /تکویر()فَال أُقْس(  
چـه پیرامـون حضـرت    هـا و آن  د که فضا و جـو نـزول سـوره   فرمایی مالحظه می

مند کردن  کند که در فضاي دغدغه میو معاصرانش را فرا گرفته، ایجاب  9محمد
ها موضوع توجه قرار گیرد و بـه همـین    مردم، راه رستن و رها شدن از این دغدغه

  .استفاده شود »فالح«جهت از واژه 
هاست، از واژه  سخن از رسیدن به بهشت و نعمت اما آن گاه که در فضاي نزول

  .ه میان آیدسخن ب »سعادت«چنان که در سوره بروج گذشت و یا  »فوز«
اسم  55براي قرآن تا حدود . هاي مرتبط با قرآن است نمونه دیگر استعمال واژه

مـورد   90انـد و حتـی برخـی از دانشـمندان ایـن عـدد را بـیش از         و صفت گفتـه 
استعمال هر یک . اند ها اصلی و برخی تبعی ها و صفت برخی از این اسم. اند شمرده

اي  اسـامی . جهت نیست زولی حکیمانه دارد، بیقرآن که ن و صفات در ءاز این اسما
همچون کتاب، ذکر، فرقان، قرآن، حدیث، قول، کالم اهللا، صدق، علم، حق، برهـان،  

بصـائر،   بیان، تبیان، بینه، بینات، بالغ و بالغه، حکمت، حکم، تفصیل و مفصل، نور، 
 ءدیگر اسـما هدي، ذکري، تذکره، موعظه، بشري، نذیر، عذر، نذر، شفاء، رحمت و 
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مجموعه آسـمانی   و صفاتی که هر کدام در یک یا چند آیه قرآن براي اشاره به این
  .اند به کار رفته

ها مورد عنایت بوده اسـت، بـه همـین     کاربست این واژه در نگاه حکیمانه الهی
ده، مفسر باید اي را به کار بر اي واژه مناسبت اگر حضرت حق در سیاق آیه یا سوره

اما تصور این نکته نیز وجود دارد که سـیاق نـزول   . توجه کند عمال آنبه جهت است
  .ها زمینه استعمال یک اسم یا صفت را فراهم کرده باشد سوره

و منْ یکَذِّب   فَذَرنی(44ـ آیه   2در سوره قلم ـ مکی  » حدیث«به طور مثال واژه 
دیثتازگی این گفتار با . دهد می به تازگیِ گفتار خوانده شده بر مردم توجه)بِهذَا الْح

ـ   24هاي نجم ـ مکـی   در سوره توجه به این تازگی. ره خورده استآغاز رسالت گ
ـ آیه   65، جاثیه ـ مکی  23ـ آیه   59، زمر ـ مکی  81ـ آیه   46، واقعه ـ مکی  59آیه 

هاي پـس   اما در سوره .بوده 34ـ آیه   76و طور ـ مکی  6ـ آیه   69، کهف ـ مکی 6
  .به معناي قرآن استعمال نشده استهاي مدنی این واژه  و از جمله سوره از آنها

این دلیل  شاید به. هاي آغازین آمده است در سوره» ذکر«استعمال قرآن با عنوان 
هـاي درونـی و عقلـی و     دهی و یادآوري فطریات و دریافتکه بر جنبه تذکر و پند

و مـدثر   52ـ آیه   2قلم ـ مکی   ؛)رٌ للْعالَمینَإِنْ هو إِالَّ ذکْ(:ها تأکید کند تجربی انسان
  .11ـ آیه  23، عبس ـ مکی 27ـ آیه  7، تکویر ـ مکی 54ـ آیه  4ـ مکی 

ـ تأکیـد    42سـوره فرقـان ـ مکـی      که بر صفت فرقان بودن کالم خدا درچنان 
با بررسـی   .)1/فرقان()ینَ نَذیراًعبده لیکُونَ للْعالَم  تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقانَ على(.کند می

هاي قبل از فرقان ویژگی جدایی میان  شود که در سوره هاي گذشته معلوم می سوره
جـام  هاي متقی و مجرم، مؤمن و فاجر، کافر و مؤمن به خوبی بیان شـده و فر  هگرو

اي کـه اسـتعمال صـفت     زد شده است، بـه گونـه  هر کدام در جاي جاي آیات گوش
  .گذارد ن جایی براي تردید باقی نمیفرقان براي قرآ

نامـد، بلکـه آغـاز     کالم خدا را به عنـوان کتـاب نمـی    ،هاي آغاز نزول در سوره
کتـاب أَنْزَلْنـاه إِلَیـک    (؛باشـد  می 23ـ آیه   38استعمال این واژه از سوره ص ـ مکی  
ـ   39ف ـ مکـی   همین امر در سوره اعرا ،)مبارك لیدبرُوا آیاته و لیتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ

  صدرِك حرَج منْه لتُنْذر بِه و ذکْـرى   کتاب أُنْزِلَ إِلَیک فَال یکُنْ فی(شود؛ تکرار می 1آیه 
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و یا محتواي ثابت و ظاهر شده و  ر واژه کتاب اشاره به مکتوب باشداگ .)للْمؤْمنینَ
نیاز به بررسی حکمـت   2آیه مکی ـ   39ـ   اعراف قطعی، آغاز استعمال آن از سوره

  .دارد
به هر حال ترتیب نزول توجه مفسران را به زمان استعمال یک واژه و علت بـه  

  .کند کار گرفتن واژه در زمان خاصی از نزول تدریجی قرآن جلب می
  

  تشخیص درستی اسباب نزول روایت شده. 2
هـا نقـل    هـا و سـوره   خـی آیـه  اسباب نزول گوناگون و گاه متناقض که ذیـل بر 

اي و  مل سیاسی، مـذهبی، فرقـه  عوا. اند از جمله مشکالت عملیات تفسیري ،اند شده
نقـل بسـیاري از روایـات    هـا بـر    گویی ها و خرافه سرایی ها و نیز قصه يگذار بدعت

تا آنجا که برخی از دانشمندان مسـلمان را بـه نادیـده     ،اند تأثیر گذارده اسباب نزول
المغازي و : ثالثۀ ال اصل لها«: انـد  ایات اسباب نزول کشانده و اظهار داشتهگرفتن رو

این سخن احمد بن حنبل هر چنـد بـا توجیـه کسـانی از محققـان       »الفتن و التفسیر
نـه   ،که بیشترین روایات در این موارد قابل اعتماد نیسـت مقصود آن«طیف شد که تل
امـا نشـان از مشـکل جـدي      )2/156 زرکشـی، (، »که همه آنها قابل اعتماد نباشداین

  .مفسر با این دسته از روایات دارد
هـایی بـراي کشـف صـحیح از سـقیم ایـن        برخی از دانشمندان علوم قرآنی راه

برخـی نیـز همچـون     )104/معرفـت،  ( .اند روایات از نظر سند یا داللت بیان داشته
در نـزول یـک   شهید حکیم در هنگام تعدد چند نقل در ذیل آیه، به تعـدد اسـباب   

  )40 ـ  41محمد باقر حکیم، علوم القرآن، ص : ك.ر( .اند سوره یا آیه نظر داده
هاي تشخیص راستی یا ناراستی روایات اسباب نزول، توجـه بـه    اما یکی از راه
و إِنْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ مـا  ( :هاست نمونه آن در سوره نحل است زمان نزول سوره

واصبِرْ و ما صبرُك إِالَّ بِاللَّه و ال تَحزَنْ علَـیهِم و  *ه و لَئنْ صبرْتُم لَهو خَیرٌ للصابِرینَعوقبتُم بِ
  )126ـ128/نحل()محسنُونَ هم والَّذینَ اتَّقَوا الَّذینَ مع اللَّه إِنَّ*یمکُرُونَ ضَیقٍ مما  ال تَک فی

بر سـر نعـش حمـزه ایسـتاد و او را بـدان       9ی پیامبر اکرموقتسیوطی نوشته 
همان کنم که با تو کردند ) قریش(فرمود به راستی با هفتاد نفر آنان  ،حالت زار دید
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)ثلآن گاه جبرئیل این آیات را نازل نمود و او را از ایـن کـار منـع کـرد     ).ه کردنم. 
که سوره حال آن) 213، ص 1رساله لباب النقول در حاشیه تفسیر جاللین، ج : ك.ر(

قـرار دارد   7هاي مکی و در جدول ترتیب نزول ابن عباس در ردیف  نحل از سوره
  .هجرت اتفاق افتاد چهارمو جنگ احد در سال 

ـ   ارجِعی*مئنَّۀُیا أَیتُها النَّفْس الْمطْ(نمونه دیگر در سبب نزول آیه ربـک راضـیۀً     ىإِل
» زهمی حف تنزلَ« :نویسد سیوطی می. است) جنَّتی  و ادخُلی*عبادي  فی  فَادخُلی*مرْضیۀً

با نزول سوره در  ،که این آیه در مورد حمزه و جریان شهادت او نازل شده باشداین
  .جاي تأمل دارد 10مکه و در ردیف 

 .)یغْنیـه  لکُـلِّ امـرِئٍ مـنْهم یومئـذ شَـأْنٌ     (: سوره عبس اسـت  37نمونه دیگر آیه 
کند کـه عایشـه از حضـرت سـؤال      نیشابوري با سند خود از انس بن مالک نقل می

ذ    !قالت وا سوأتاه .أ نحشر عراة؟ قال نعم« :کرد ئـموی منْه رِئٍ مـکُلِّ امفانزل اهللا تعالی ل
هاي اوایـل   سوره عبس مکی و از سورهکه در حالی ) 284/نیشابوري، ( ».شَأنٌ یغْنیه

خدیجه  حضرت ،9رسول حضرت همسر تنها که زمانی ؛است حضرت آن رسالت
  .بودند
  

  ها کشف مراد استعمالی واژه. 3
ها در عملیات تفسیر ما را در فهم صحیح اصطالحات  رعایت ترتیب نزول سوره
دانیم که زبان قرآن ترکیبـی از   می. کند ها مساعدت می و مقصود مراد استعمالی واژه

نـیم کـه   دا در همین حال مـی . همراه کاربرد اصطالحات خاص استزبان عرفی به 
اي رسا و روشـن   بان هنگام تلقی آیات، آن را به شیوهقرآن عربی مبین بود و مخاط

. نمـود  کردند و بالغت قرآن هرگونه ابهام و گنگـی مـراد را منتفـی مـی     دریافت می
بلکه بایـد   ،گره بخوردبنابراین فهم مراد جدي یک عبارت و اصطالح نباید با آینده 

  .نمود هاي قبل از آیه تعقیب معناي روشن اصطالح و مراد استعمالی را در نازل شده
توجهی به این نکته احتمال خطا را در فهم اصطالحات و مرادهاي استعمالی  بی

و (به طور مثال عالمه طباطبایی در ذیل آیه چهارم از سوره مـدثر  . برد آیات باال می
  :نویسد می )طَهرْثیابک فَ
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هـنَّ لبـاس   (و قیل المراد تطهیر االزواج من الکفـر و المعاصـی لقولـه تعـالی    «
20/89طباطبایی، ( ».)لَکُم(  

ه اسـت کـه در   سوره بقر 187تشبیه زنان به لباس براي مردان و بالعکس در آیه 
 ،یامبر باشدهمسران پ) 4مکی (در سوره مدثر  »ثیاب«که مراد از مدینه نازل شد و این

به خصوص در زمانی کـه حضـرت فقـط یـک همسـر       ،نیاز به برهان محکمی دارد
  .داشت و در استعماالت عرب همسران به عنوان لباس یکدیگر تشبیه نشده بودند

است که بـه اسـتناد   » خلق«در سوره فجر به  »شفع«معنا شدن واژه : نمونه دیگر
در جمع  »شفع«خداي متعال و » وتر«یعنی  ست؛ادعا شده ا)و خَلَقْناکُم أَزواجاً(آیه 

ترتیـب نـزول و    80این در حالی است که سوره نبـأ در رتبـه   . مخلوقات او هستند
  .قرار دارد 10سوره فجر در ردیف 

  
  فهم بهتر روایات تطبیقی و تنزیلی. 4

ات تفسیري ارزشمندي از ائمـه  ر بزرگ در منابع روایی شیعه، رواییکی از ذخای
ت که با هدف بیان تنزیل و توضیح مصداق نزول آیات و یا تطبیقـات  اس:اطهار

 ،قدر این ثروت ارزشمند چنان که بایـد  سوگمندانه. اند آن در گذر زمان صادر شده
برده نشده است، بلکه به عکس با خلط  ،که باید اي شناخته نشده است و از آن بهره

قاد دیگران علیه شیعه فراهم شده روایات تطبیقی با روایات تنزیلی زمینه شبهه و انت
دهـیم   در اینجا چند نمونه را تذکر مـی  )2/166؛ زرکشی، 2/26ذهبی، : ك.ر( .است

هاي تشخیص روایات تطبیقی از تنزیلی توجه بـه ترتیـب    تا روشن شود یکی از راه
  :باشد ها می نزول سوره

ا  لَ« :آورده)نادیـه فَلْیدع (در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی در ذیل آیه  مـ
داً     ـ  علَیهِما لَعائنُ اللَّهـ   نَادى أَبوجهلٍ و الْولیدفَ 7طَالبٍمات أَبو مـحوا فَـاقْتُلُوا م لُمـه

 فَقَالَ اللَّه رَهي کَانَ نَاصالَّذ اتم ۀَ(فَقَدیالزَّبان عنَدس هیناد عدفَلْی(ا دا إِلَـى قَتْـلِ   قَالَ کَمع
ولِ اللَّهرۀَ 9سیانالزَّب عضاً نَدنُ أَی2/431قمی، : ك.ر( ».نَح(  
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معلوم است که این روایت شأن نزول آیات نیست، بلکه تطبیقی براي آنهاست؛ 
هـا   زیرا سوره علق اولین سوره مکی است و جریان وفات حضرت ابوطالـب سـال  

  .بعد از رسالت وي اتفاق افتاد
وإِنَّ لَـک ألجـرًا   (در مورد آیـه   7مونه دیگر در شواهد التنزیل از امام صادقن

إلـى  ]  و سـاقها إلـى أن بلـغ   [فی تبلیغک فی علی ما بلغت « :آمده )3/قلم()غَیرَ ممنُونٍ
  )2/385، حسکانی(» . بِأَیکُم الْمفْتُونُ]  قوله[

کی از تطبیقات آن است؛ زیرا تواند مورد نزول آیه باشد، بلکه ی این روایت نمی
  .سوره قلم دومین سوره مکی است و جریان روز غدیر در انتهاي بعثت اتفاق افتاد

نمونه دیگر در سوره قلم است که محمـد بـن فضـیل بـه نقـل از ابـی الحسـن        
حنُ و اللَّه و قَالَ نَ)إِنَّ للْمتَّقینَ عنْد ربِّهِم جنَّات النَّعیمِ(«قُلْت  :آورده است 7الماضی

   رَآء ا بـ نْهـاسِ م ، مشـهدي قمـی  : ك.ر( ».شیعتُنَا لَیس علَى ملَّۀِ إِبرَاهیم غَیرُنَا و سائرُ النـَّ
13/390(  

باشند و  7که مراد از متقین در هنگام نزول آیات شیعیان علی بن ابی طالباین
نیست؛ زیـرا در آن هنگـام نـه    این فرمایش امام را مصداق نزولی آیه بدانیم صحیح 

بلکه این فرمـایش  . و نه گروه شیعه وجود خارجی نداشت 7امامت حضرت امیر
  .امام از باب جري و تطبیق است

ابن شهر  .در سوره مزمل است)و الْمکَذِّبینَ أُولی النَّعمۀِ  و ذَرنی(نمونه دیگر آیه 
حضـرت   .یـه سـؤال کـرد   در مـورد آ 7ابان بن عثمان از ابـی جعفـر   گفتهآشوب 
: ك.ر(» من کذب بوالیۀ علی أمیرالمؤمنین ]به[د اهللا عز و جل هو وعید توع« :فرمودند
  )5/519، بحرانی

در آن زمان اصـل   .تکذیب والیت امیرمؤمنان در سومین سوره مکی جایی ندارد
مورد انکار قرار گرفته بود و تهدید خداي متعـال   9رسالت حضرت رسول اکرم

  .از باب جري و تطبیق است ،پس اگر این روایت آمده .بودبه آنان 
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  احتماالت تفسیري کاستن از شمار. 5
ها تقلیل احتماالت تفسیري در  هاي توجه به ترتیب نزول سوره یکی از کارآمدي

بیـان احتمـاالت گونـاگون در    . رسالت بزرگ مفسر حل ابهامات است. آیات است
ي و فایده خود است و مخاطب را گاه به فلج ذیل آیات دور کردن تفسیر از کارآمد

هایی از بیان احتماالت تفسیري با توجه به زمان نزول  نمونه. رساند ذهنی و تحیر می
مفسـران را حـداقل در تقلیـل     ،شـود و رعایـت ترتیـب نـزول     ها مرتفـع مـی   سوره

  :کنیم اي اکتفا می در اینجا به بیان نمونه .کند احتماالت معاضدت می
اند که بـه نقـل از مجمـع     احتماالتی داده فجر مفسران در ذیل آیه اوله در سور

  :آوریم البیان می
  .آن شکافتن صبح هر روزي است: عکرمه و حسن و جبائی. 1
است؛ زیرا که خداي تعـالی لیـالی آن را بـه آن مقـرون و      هحجآن فجر ذي . 2

 هحجآن ده روز ذي : یندمجاهد و ضحاك گو. »و لَیالٍ عشْرٍ«: نزدیک داشته و فرمود
  .است
  .شود که سال در آن نو می، براي اینفجر اول محرم است: گوید هقتاد. 3
کـه در آن قربـانی واقـع    فجر روز عید قربان اسـت، بـراي این  : ابومسلم گوید. 4

  .گردد شود و متصل به ده شب می می
  :آمده »و لَیالٍ عشْرٍ«در مورد آیه 

 لیـال «مراد از : ضحاك و سدي گویند و مجاهد و ابن عباس و حسن و قتاده. 1
  .ده روز اول هر ماه است »عشر
  .ده روز آخر ماه رمضان است: ابن عباس در روایت دیگري. 2
براي سی شبی که خدا در . بن عمران است  آن ده روز موسی: اند بعضی گفته. 3

  :)نَ لَیلَۀً و أَتْممناها بِعشْرثَالثی  و واعدنا موسى(: آن میقات موسی را تمام کرد و فرمود
  :چنین آمده» و الشَّفْعِ و الْوتْرِ«در مورد آیه 

آن : ابومسـلم گویـد  . ت و طـاق از عـدد  یعنی سـوگند بـه جفـ   : حسن گوید. 1
ست از منفعت و نعمت به چیـزي  ا یادآوري حساب است براي بزرگی آنچه در آن

  .ها سابسبب آن از مقدارها و حه شود ب که ضبط می
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وجودات اسـت کـه   شفع و وتر جفت و طاق تمام م: ابن زید و جبائی گویند. 2
  .ند یا طاقا براي اینکه تمام موجودات یا جفت خداي تعالی آفریده،

 شـفع خلـق خداسـت،   : باس و مجاهد گوینـد ع صالح و ابن عطیه عوفی و ابو. 3
اي تعالی است و آن روایت ابی خد» وتر«و » و خَلَقْناکُم أَزواجا«: براي اینکه فرمود

  .است 9سعید خدري از پیامبراکرم
و آن . ست نماز شـفع و وتـر  ا شفع و وتر نماز است و از آن: اند بعضی گفته. 4
  .9حصین است از پیغمبر ت ابوروای

و وتـر  ) عیـد اضـحی  (شفع روز قربان : عباس و عکرمه و ضحاك گویند ابن. 5
قوف فرد و طاق روز نهـم اسـت کـه طـاق     سبب وه روز عرفه است و روز عرفه ب

  .باشد می
روز عرفه است و این قول از حضرت  ترویه و وترشفع روز : اند بعضی گفته. 6

  .روایت شده است8قباقر و حضرت صاد
یومینِ   فَمنْ تَعجلَ فی«در قول خداي عز و جل » وتر«و » شفع«: زبیر گفته ابن. 7

در دو روزش شتاب و تعجیل کند، گنـاهی بـر او نیسـت و     کسی که»  فَال إِثْم علَیه
نفـر دوم و   پس شـفع نفـر اول و وتـر   . و گناهی نیستکسی که تاخیر کند، نیز بر ا
  .اخیر است و او سوم است

شـفع   ه سبب زوجه و همسرش حوامقصود از وتر آدم است که ب: ابن عباس. 8
  .و جفت شد

کـه بعـد از    ،ستا و وتر آن روزيهاست  شفع روزها و شب: مقاتل بن حیان. 9
  .آن شب نیست و آن روز قیامت است

 اسـت؛  هاي خدا و تضاد آن شفع صفات مخلوقات و آفریده: اند بعضی گفته. 10
زنـدگی و وتـر   عزت و ذلت، وجود و عدم، قدرت و عجز، علم و جهل، مـرگ و  

انـا و  ست که عدم و نیستی نـدارد، تو ا زیرا او موجودي صفات خداي تعالی است،
ست که نادانی و جهل بر او روا نیسـت  ا یاست که عجز ندارد، عالم و دانای قادري
ست که مرگ نداردا اي و زنده و حی.  
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اسـت و مـراد از وتـر    3علـی و فاطمـه   مقصـود از شـفع  : اند برخی گفته. 11
  .است 9محمد
ام اهللا الحـر  مراد از شفع صفا و مروه و مقصود از وتـر بیـت  : اند بعضی گفته. 12
  )66-27/63و ترجمه فارسی،  10/731طبرسی، . ك.ر( .است

از مفسران  حتماالت و وجوه در ذیل این آیاتشود که تا چه میزان ا مالحظه می
شفع و وتر و یا فجـر و لیـل و    علّت این تشتّت در مفهوم. پراکنده و متشتّت است

  .تبلکه تالش مفسر بر توضیح مراد مصداقی این الفاظ اس عشر نیست،
بـرداري از آیـات قـرآن بـا      دانم که وظیفه مفسر پـرده  تذکر این نکته را مفید می

بیان احتماالت عدیده در ذکر یک یـا چنـد   . هدف کشف مراد جدي خداوند است
آیه و سردرگم کردن مخاطب با انگیزه عملیات تفسیري فاصله دارد و زیبنده اسـت  

  .ه حداقل اکتفا نمایندتا مفسران راه را بر احتماالت عدیده بسته و ب
تر دست یافـت؟ یکـی از    توان در میان این احتماالت به موارد روشن چگونه می

و الَّیـلِ إِذَا  *و الشَّـفْعِ و الْـوتْرِ  *و لَیالٍ عشْرٍ*و الْفَجرِ(ها توجه به سیاق است؛ آیات  راه
ا نباشد، باید به یـک  اي روشن بر تفاوت مراد و مقصود از آنه اگر دلیل و بینه)یسر

اي کـه در   بر این اساس فجـر و سـپیده  . حادثه یا جریان طبیعی پیوسته مربوط باشد
است و در کنار جفت و » ولیال عشر«دم نیست؛ زیرا در کنار  آیه آمده، مطلق سپیده

امـا ایـن مجموعـه    . ها و آن سپیده ارتباط داشته باشـد  تواند با آن شب فردي که می
الحجه است یا رمضان، یا محرم یـا ده روز اول هـر    ست؟ آیا ایام ذيپیوسته کدام ا

؟ در اینجا توجه به زمان نزول سوره مفسر 7ماه یا ده روز میقات حضرت موسی
  .کند را یاري می
ها موضـوعاتی همچـون مـاه     در این سال. دهمین سوره مکی است» فجر«سوره 

نشـده و بـراي    هنـوز مطـرح   7رمضان و دهه محرم یا میقـات حضـرت موسـی   
به ویژه باید توجه کرد کـه عبـارت    .مشرك و تازه مسلمانان مفهوم نیستمخاطبان 

گویاي شناخت ارزش ایـن شـب و روزهـا و ایـن     » هلْ فىِ ذَلک قَسم لِّذى حجر«
  .جفت و فردها براي صاحبان اندیشه است
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ه ابتداي سال ده روز اول هر ماه نیز خصوصیتی ندارد و ده روز اول ماه محرم ک
اضافه کنیم تأکیـد آیـات   . ویژگی خاص و ارزشمندي براي مخاطبان نداشت ،است

االصول براي صـاحبان   هاي آن، که علی ها و ویژگی شب هاي این ماه بر ارزش شب
  .خرد و اندیشه شناخته شده بود

رین ت اگر بر این مهم موضوع شفع و وتر را نیز اضافه کنیم، تنها گزینه یا محتمل
فجر سپیده عید قربان اسـت کـه بـا ده شـب اول مـاه       گزینه از میان احتماالت باال،

ترین سنّت ابراهیمی مکّیـان   حجه و دو روز ترویه و وتر گره خورده و به عبادي ذي
و . دیدند، اشاره کند ها با آن پیوند داشته و ارزش و اعتبار خود را در آن می که قرن

اهللا الحـرام   هاي صفا و مروه و بیت همین احتمال کوه یا آنکه مراد از شفع و وتر در
باشد که به خوبی عرب جاهلی نیز ارزش آن را دریافت کرده بـود، هرچنـد در آن   

  .هایی پدید آمده بود ها و تحریف بدعت
  

  ها تر وحدت درونی آیات یک سوره و ارتباط میان سوره توضیح مناسب. 6
آنهـا را   ،کنـیم  هـاي قـرآن تأمـل مـی     هنگامی که در نحوه ترکیب آیات و سوره

اما این عدم یکپارچگی به معنـاي بریـدگی    ،بینیم یکپارچه و با مضمونی واحد نمی
. بلکه ضرورت و ارتباطی ویژه آنها را گرد همدیگر جمع کرده است ،مطالب نیست

. هاي آیـات برقـرار شـود    اند تا پیوند میان بخش برخی مفسران تالش زیادي نموده
 »مجمـع البیـان  «و عالمه طبرسـی در   »مفاتیح الغیب«فخر رازي در تفسیر  نمونه آن

این دو مفسر شهیر عالوه بر اعتقاد پیوند میان آیات یـک سـوره، بـر پیونـد     . هستند
شاید در نظـر آنـان ایـن    . ها بر اساس ترتیب مصحفی موجود باور دارند میان سوره

ده باشد و صحابه به همـین  نازل ش 9اکرم چینش از سوي خداي متعال بر پیامبر
هر حال، ارتباط آیات یک سـوره   به. منوال در مصاحف خود به ثبت رسانده باشند

 ک قائل دارد کـه در پایـان  ها در این سب در تفسیر به سبک مصحفی و ارتباط سوره
  .تفسیر برخی از مفسران مذکور است

ند و یـا پیونـد   هاي قرآن در ترتیب مصحفی با هم ارتباط داشته باش سوره اینکه
هاي نازل شده قبـل و بعـد از    نظر از سوره هاي یک سوره را صرف میان تمام بخش
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امـا   ،طلبـد  موضوعی است که مجـال دیگـري مـی    ،آن بتوانیم به خوبی تحلیل کنیم
ساله و در چینش  23در نزول تدریجی  ها هحدس قوي وجود دارد که آیات و سور

  . ناظر به همدیگر باشند ،شد یو ترتیبی که به طور حکیمانه نازل م
 م و ارتباط این سوره با سوره علقهاي سوره قل از باب نمونه ارتباط میان بخش

 ،در بحث مکی و مدنی بودن سوره قلم احتمـاالتی مطـرح شـده   . از آن جمله است
طبق یک نقل، آغاز سوره قلم تا  ،البیان ذیل بحث مکی و مدنی سوره مثالً در مجمع

را مکی و از آنجـا   48تا آیه  آنرا مدنی و پس از  34ی، از آنجا تا آیه را مک 17آیه 
این پراکندگی در تفسیر به سبک ترتیب زمان . تا انتهاي سوره را مدنی شمرده است

چون با نگاهی که به سـوره   ؛باشد تواند جا داشته باشد یا حداقل کمتر می نزول نمی
کند خود را در فضـاي نـزول    عی میشود و مفسر س به عنوان دومین سوره مکی می

هاي سـوره   گیرد که پیوند میان بخش در آن هنگام سیاقی شکل می ،سوره قرار دهد
  :ند ازا محورهاي سوره عبارت. دکن تر می تر و روشن را معلوم

ها و فشارهایی که بر وي وارد شده و  نسبت به تهمت 9اکرم تسلیت پیامبر. 1
و پاداش بزرگ خداونـد بـه آن جنـاب در قبـال      شدن حقایق در آینده وعده روشن

  .وظیفه ابالغ پیام الهی
 9هاي طبقـه اشـرافی مکـه کـه بـه تکـذیب حضـرت محمـد         بیان ویژگی. 2

  .در قبال این حرکت 9اکرم اند و تحلیل مقاصد اصلی آنها و وظیفه پیامبر پرداخته
هاي  ن عذابو بیا 9اکرم توضیح ابتال و آزمایش این طبقه اشرافی به پیامبر. 3

  .قطعی دنیوي و اخروي آنان
اشاره به تفاوت تسلیم شوندگان و مجرمـان در فرجـام زنـدگی و رد تـوهم     . 4

  .تساوي بودن سرانجام این دو گروه
  .امر پیامبر به صبوري در ابالغ پیام الهی و پشت نکردن به مردم. 5
ـ  9تذکّر دشمنی دائمی کافران با پیامبر. 6 شـود و   غ مـی به دلیل ذکري که تبلی

  .اینکه قرآن رسالت جهانی دارد
شـود کـه بـر اثـر فشـارهایی کـه        گونه توجیه می  هاي مختلف این ارتباط بخش

 خداوند در بخش اول سـوره قلـم   ،کردند وارد می پیامبرمشرکان صاحب قدرت بر 
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وي را دلداري و نسبت به اجر و پاداش تحمل اذیت و آزارهـاي زبـانی و نیـز بـا     
هـا،   هاي این گروه از این تهمـت  یج آینده دلداري داد و با تحلیل انگیزهتوجه به نتا

وي را امر به عدم سازش کرد و در بخش دیگر سوره توضیح فرمود که چگونه بین 
ها و اعتقادات  در حالی که این گروه داراي بدترین خصلت ،تو و آنان سازش باشد

  .اند فردي و اجتماعی
هـا و   ا به دلیل تنهایی آمـاج بیشـترین زخـم زبـان    چند این گروه امروز تو ر هر
گونه  آییم و آنان را داغ خواهیم زد، همان اما ما به کمک تو می ،اند ها قرار داده حمله

اي هـ  قـدرت و زور را از میـوه   که اصحاب باغ را که سعی کردند فقرا و مساکین بی
ذبان بـه عـذاب   تهدیـد مکـ   ،تـازه آنچـه گفتـه شـد     .باغ محروم کنند، تنبیه نمودیم

. تر از عذاب دنیاست تر در قیامت است که باالتر و بزرگ اما عذابی بزرگ ،دنیاست
 گیـرد،  صاحبان قدرت قرار نمیدر عین حال سنت پروردگار تنها بر عذاب مکذبان 

بلکه کسانی را که در برابر امر الهی تسلیم شـوند و نسـبت بـه حقـایق از تکـذیب      
زیـرا   ؛هایی از نعمت خواهد نمـود  مشمول باغ ،ندداري کن دست بکشند و خویشتن

ن یکی دهد که سرنوشت متقین با مجرمی هی اجازه نمیخداوند عادل است و عدل ال
سپس تمام توهماتی را که از تساوي فرجام مجرمـان و متقیـان وجـود دارد،    . باشد

  .سازد باطل کرده و حقیقت دو فرجام نیک و بد را معلوم می
پیامبر باید صبوري نمـایی و در چالشـی کـه مشـرکان     اي  ،حال که چنین است

اند، منفعل نشده و به امر تبلیغ مردم ادامه دهی و از سرنوشت یونس که  پیش آورده
اي پایانی موضوع سوره را خاتمه  در آخر با نکته. درس عبرت بگیري ،از مردم برید

گویـا   ،د تـو دارنـد  کینه در مـور  ،تا هنگامی که قرآن به گوش کافران رسد: دهد می
در حالی که ایـن قـرآن رسـالتی     ،هایشان تو را از پا درآورند تمایل دارند تا با چشم

هاي درونی خودشان  جهانی داشته و ماندگار است و انسان را به فطریات و دریافت
  .کند دعوت می

هـایی از   هاي سوره با این برداشت و یا برداشت شود که تمام بخش مالحظه می
هـاي   با هم مرتبط بوده و جایی براي توهم تفکیـک و پراکنـدگی بخـش    این دست

  .گذارد سوره باقی نمی
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ـ اما از جهت ارتباط سوره با سوره علق   بـه  : توان گفـت  می ـ اولین سوره مکی 
داده بـود و ایشـان را مـأمور     9دنبال دستوري که خداي تبارك و تعالی به پیامبر

خلق نمود، گروهی از صاحبان قدرت و  شناساندن ربوبیت تشریعی حضرت حق به
. وي را متهم به جنون و دیـوانگی کردنـد   ،9ثروت با شنیدن سخنان آن حضرت

وي در شرایطی . هاشم بود خود از خاندان قریش و خانواده بنی 9حضرت محمد
ها شده بود و مردم از سراسر  بت به عنوان ارباب انسان 360که خانه خدا ملوث به 

شدند و در نتیجه  ها در آنجا جمع می راي اداي نذر و قربانی براي بتقبایل منطقه ب
 ،شد، در میان مکیـان سـر بـرآورده    به زندگی مردم مکه رونق و صفایی بخشیده می

پرستی و ارباب و مالکان ادعـایی   ها و بت نماید و بت اعالم توحید پروردگار را می
  .دکن را که همه اعتبار مکه بودند، مردود اعالم می

ا که همه چیز مکیان آن روز ه زمینه ادعاي رسالت داشتن و سخنی نو با این پیش
اش بیشترین اعتبار را از وضع  ساخت، آن هم از سوي کسی که قبیله اعتبار می را بی

. تا به او نسـبت دیـوانگی دهنـد   نمود، باعث شد  موجود و باورهاي مردم کسب می
موضع الهـی در ایـن خصـوص پرداختـه و      به بررسی این اتهام و اعالمقلم سوره 

  .رفت از این چالش را در اختیار حضرت گذاشت راهبرد الزم و برون
تواند علت نزول هر بخـش از   شود که مطالعه ترتیب زمان نزول می مالحظه می

اي از  وعـه هـاي یـک سـوره و مجم    سوره را توضیح داده و پیوندهاي میـان بخـش  
  .بیشتري برقرار سازدبا قوت  هاي متعاقب هم را سوره
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