
  
  

  
  تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محمدکاظم شاکر
  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
و پایـان   »مـد الح«تدوین قرآن کریم به شکل کنونی که آغازگر آن سوره مبارکه 

 .ز آغاز صدر اسـالم صـورت گرفتـه اسـت    ا ،است »الناس«بخش آن سوره مبارکه 
داننـد و   مـی  9گرچه برخی آن را توقیفی و مربوط به عصر حضرت رسول اکـرم 

را غیر توقیفی دانسته و آن را به متصدیان فراهم  ها هاي هم این ترتیب بین سور عده

  :چکیده
به روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول  ها راجع این نوشتار به گزارش و نقد دیدگاه

هاي مطرح در این زمینه  مجموع اندیشه در این راستا نویسنده نخست به .پردازد می
اي که معتقد به  اندیشه -1 :کند بندي می کرده و آنها را در سه محور دسته اشاره

ضرورت روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول براي آسان و روان ساختن فهم قرآن 
اي که معتقد به ضرورت روش یاد شده جهت تحول آفرینی در  اندیشه -2است 

اي که معتقد به تاریخمندي قرآن است و تنها راه درست  اندیشه -3جامعه است 
سپس نویسنده به بررسی . داند فهمیدن آن را رجوع به شرایط و مقتضیات نزول می

از لحاظ مبانی و هر یک از محورهاي فوق پرداخته و رویکردهاي دوم و سوم را 
انکار را رویکرد را گیرد و ضرورت روش ترتیب نزول با لحاظ دو  دالیل به نقد می

  .کند می

  :ها کلید واژه
 اسباب نزول / آفرینی قرآن تحول/ تاریخمندي قرآن/ فهم قرآن/ ترتیب نزول/ تفسیر
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حتـی اگـر صـورت دوم نیـز     . دهنـد  یمسازي مصحف بعد از رحلت پیامبر نسبت 
ایـن مصـحف را بـی کـم و      :درست باشد، صحابه پیامبر و نیز امامان معصـوم 

کاست و بدون ایجاد تغییر در ترتیب آیات و سور آن پذیرفته و این امر به صورت 
در تـاریخ  . سنت و سیره قطعی آن بزرگواران در جامعه اسالمی شناخته شده اسـت 

صدها تفسیر بر اساس همین ترتیب نوشته شده و بـه جامعـه   تفسیر قرآن کریم نیز 
بــاره برخــی از گرچــه در کتــب علــوم قرآنــی در. یــده اســتاسـالمی عرضــه گرد 

در مصـحف امـام    ها ه، چگونگی ترتیب سورها هموضوعات مانند ترتیب نزول سور
و نیز توقیفی بودن یا عدم توقیفی بودن ترتیب آیات و سـور در مصـحف    7علی

اخیر کسی به فکر نگـارش و تـدوین    هاي اما تا دهه ،ی شده استهای ثموجود بح
  .فتاده بودي از قرآن بر اساس ترتیب نزول نیتفسیر

شماري از دانشوران اسالمی اندیشـه   ،در نیمه دوم قرن چهاردهم هجري قمري
تفسیر بر اساس ترتیب نزول را عملـی کردنـد و تفاسـیري نیـز بـر همـین اسـاس        

هم اینـک نیـز در ایـران شـماري     . ترس جامعه اسالمی قرار دادندنگاشتند و در دس
ژوهان سخت بر این باورند که باید این امـر بـا جـدیت     دیگر از دانشوران و قرآن پ

این مقاله ضمن معرفی کارهـاي صـورت   . بیشتر و با رویکردهایی جدید دنبال شود
یکردهاي جدید نیـز  رو و ها هگرفته در قالب تفسیر ترتیبی، نگاهی انتقادي به دیدگا

صی است یداراي معایب و نقا ،ی که صورت گرفته استهای داوري بدون شک. دارد
که ان شاء اهللا با عرضه آثار بیشتر از طرفداران تفسیر بر اساس ترتیب نزول، ناقدان 

  . تري از این گونه تفسیري داشته باشند صائب هاي توانند ارزیابی مینیز 
  

  تیب، تقویم و اسباب نزولمفسران و توجه به تر
توجه به ترتیب نزول، تقویم نزول و اسباب نزول، شـاه بیـت غزلـی اسـت کـه      

مراد از ترتیـب نـزول،   . کنند میطرفداران تفسیر بر اساس ترتیب نزول بر آن تأکید 
؛ مـراد از  .آیات نازل شده تا آخـرین آیـات اس   ترتیب آیات و سور قرآن، از اولین

دي آیات و سور نازل شده در مقاطع زمـانی اسـت؛ بـه طـور     تقویم نزول، زمان بن
و  .مکی و مدنی، نوعی تقـویم نـزول اسـت   قرآن به  هاي همثال، تقسیم آیات و سور
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ی از هـای  ها و پیشامدهایی است که موجب نزول بخش مراد از اسباب نزول، پرسش
فسران این است که مگر م ،شود میسؤالی که در آغاز مطرح . قرآن کریم شده است

  ؟اند هداد میتاکنون این امور را مورد توجه قرار ن
گرچـه  . انـد  هباید گفت که مفسران تا حد امکان به هـر سـه نکتـه توجـه داشـت     

مفسران به ترتیب نزول، به دلیل مشکالتی که در سند و متن روایات ترتیـب نـزول   
  .اند هی داشتاما به آن دو دیگر توجه شایان ،اند هکمتر ترتیب اثر داد ،وجود دارد

و گاه زمان دقیق نزول  ها همکی یا مدنی بودن سور در باب تقویم نزول، معموالً
اگر نگوییم  در مورد اسباب نزول. گیرد میدر مکه یا مدینه مورد توجه قرار  ها هسور

توان گفت که مفسران سـنتی بـه اسـباب     میبه طور قطع ن ،روي شده است دهکه زیا
برخی از مفسران معاصر معتقدند که غیر از اسباب نـزول،  . اند هتوجهی کرد کم نزول

قـرآن نیـز توجـه     هـاي  هباید به ظرف زمانی و شرایط اجتماعی نزول آیات و سـور 
آیت اهللا جوادي . داشت که این امر مستلزم توجه به ترتیب و تقویم نزول نیز هست

باید سه چیز را  گوید که مفسر در تفسیر قرآن کریم میآملی در مقدمه تفسیر تسنیم 
جـو نـزول    .3 فضاي نزول هـر سـوره؛   .2اسباب نزول آیات؛  .1: مد نظر قرار دهد

 .قرآن
مـد و یـا پرسشـی باعـث     آ شود که حادثه، پیش مربوط به آیاتی می اسباب نزول

حدود پانزده درصد از آیات قرآن کـریم  . نزول آیه یا آیاتی از قرآن کریم شده است
 ،هستند که در برخی موارد عدم اطالع از اسـباب نـزول  داراي اسباب نزول خاص 

  . شود چه بسا باعث انحراف در تفسیر قرآن کریم می
هـاي   عبارت است از ظرف زمانی و مکانی نزول هر یک از سـوره  فضاي نزول

صرف نظر از آیاتی که اسباب نزول خاص دارند، مجموعه یـک سـوره   . قرآن کریم
اجتماعی و فرهنگی نـازل شـده اسـت کـه     در ظرف خاص زمانی و شرایط خاص 

  .آیات آن سوره ناظر به آنهاست
حاکی از این امر است که مفسر باید بداند که وقتی قـرآن نـازل شـد،     جو نزول

حاکم بـوده   ،چه شرایطی بر جهان و به خصوص محیطی که قرآن در آن نازل شده
   )196-194/ ؛ شاکر،236-1/235 جوادي آملی،: رك( .است
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هاي اخیر مفسران هـیچ گـاه    تا این دهه ،همان طور که اشاره شد این همه اما با
فتادند که قرآن را به ترتیب دیگري مانند ترتیب نزول مرتـب کننـد و   به این فکر نی

متعـارف  شاید غیر از اینکه این امـر را غیر . تیب سامان دهندتفسیر خود را بر آن تر
آن را کتابی تاریخمند یا وابسته بـه زمـان   ترین دلیلش این باشد که قر دیدند، مهم می

طبق باور مفسران و نیز مسلمانان، قرآن نه یـک  . دیدند میخاص یا شرایط خاص ن
کتاب تاریخ است که الزم باشد فصولش به ترتیب خاص زمانی مرتب شـود و نـه   
کتابی است که در صدد آموزش یک مهارت خاص باشد که الزم باشد آن مهـارت  

مشکل و پیچیده به نوآموز خود آموزش دهد، بلکه کتـابی اسـت کـه     را از ساده به
بند بنـد ایـن کتـاب از ابتـدا تـا انتهـا، از هـر        . سراسر هدایت، موعظه و ذکر است

هـاي توحیـد    گوید و او را به تماشاي جلوه کجایش که بخوانید، با انسان سخن می
گاه  سازد و آن تی خود مینشاند و بلکه با توجه بیشتر، انسان را وارد فضاي ملکو می

رسـاند؛   آورد و بـاز بـه آرامـش مـی     بند بند جسم و جان انسانی را به لـرزه در مـی  
اَللَّـه نَـزَّلَ أَحسـنَ    (: فرمایـد  مـی  طور که خود در آیه بیست و سوم سوره زمـر  همان

نَ یخْشَونَ ربهم ثُم تَلینُ جلُودهم و قُلُـوبهم  اَلْحدیث کتَاباً متَشَابِهاً مثَانی تَقْشَعرُّ منْه جلُود اَلَّذی
  .)ذکْرِ اَللَّه ذَلک هدى اَللَّه یهدي بِه منْ یشَاء و منْ یضْللِ اَللَّه فَما لَه منْ هاد    إِلى

  
  تفسیر بر اساس اسباب نزولدر مورد  گوناگونهاي  دیدگاه

قمري، گروهی از دانشمندان مصري بـه منظـور اصـالح     هجري 1337در سال 
جدیـدي وضـع کردنـد و     هـاي  وقف و ابتدا در مصحف شـریف، نشـانه   هاي نشانه

این مصحف آن است  هاي از ویژگی. مصحف خود را بر اساس آنها منتشر ساختند
: رك( .که در صدر هر سوره، ترتیب نزول و آیات مکّی و مدنی آن ذکر شده اسـت 

ـ   )576-572/ر، شب ، بـه  ویـژه در تفسـیر  ه از این پس بود که در مباحث قرآنـی و ب
  .ترتیب نزول توجه بیشتري شد

برخی از پژوهشگران مسلمان، سیره پیامبر و نیز تاریخ اسالم را بر اساس آیـات  
 ةسـیر «کتـابی را بـه نـام     هدروز همحمـد عـزّ  . آوردند قرآن و ترتیب نزول آنها گرد

وي در ایـن کتـاب   . تـألیف کـرده اسـت    »ن القرآن الکـریم ممقتبسۀ  صورالرّسول، 
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موضوعات مربوط به زندگی پیامبر اکرم و تشریع احکام اسالم را به ترتیـب نـزول   
شیدي آقاي خور 1361در سال. بررسی کرده و سیر تاریخی آنها را بیان نموده است

م را بـا  اي سه جلدي از سیره پیامبر اکـرم و تـاریخ اسـال    جالل الدین فارسی دوره
منتشـر  » پیـامبري و حکومـت  «و » پیـامبري و جهـاد  «، »پیامبري و انقـالب «عناوین 
که در تفسیر شهرسـتانی از قـول    ها هاین کتاب بر اساس ترتیب نزول سور. ساخت

وي به طـور کامـل از ایـن ترتیـب پیـروي      . آمده، نوشته شده است 7امام صادق
 همـین نویسـنده قـبالً    1.آورده اسـت  نکرده است، بلکه تغییراتی را در آن به وجود

  .سالم به رشته تحریر درآورده بودکتابی را با عنوان انقالب تکاملی ا
تاریخ اسالم و سیره که خود رنگ تـاریخی دارد و زمـان در آن نقـش     عالوه بر

اساسی دارد، گروهی نیز به این فکر افتادند که تفسیري را بنویسـند کـه بـر اسـاس     
بـه دو   ،آنچه تا کنـون اتفـاق افتـاده اسـت    . و آیات قرآن باشد ها هتاریخ نزول سور

در عمل دو مجموعه تفسیري به صورت کامل که بـر  . صورت عملی و نظري است
برخـی نظریـه   . بـه جامعـه عرضـه شـده اسـت      ،اساس ترتیب نـزول مـدون شـده   

یـا   ،جدیدي نیز صورت گرفته که یا هنوز به مرحله عمـل وارد نشـده   هاي پردازي
   .اند هدر آغاز را هنوز

توان در سه دسته  میي موجود را ها هصورت گرفته و دیدگا هاي مجموع فعالیت
گرچه این سه دیدگاه همگی بر تفسیر قرآن با توجـه بـه تـاریخ و    . طبقه بندي کرد

  . یک با دیگري تفاوت دارد اما زاویه دید هر ،ترتیب نزول قرآن تأکید دارند
  

  تر هاي قرآن در یک بستر تاریخی براي فهمی آسان زهساماندهی آمو :دیدگاه اول
در نیمه دوم از قرن چهاردهم هجري دو تفسیر بر اساس ترتیب نـزول نگاشـته   

بستري تاریخی قرآنی در  هاي توان گفت ایده اصلی آنها ساماندهی آموزه میشد که 
 1355ل در سا) ق1399م (حویش  لقادر مالّاسید عبد. تر است به منظور فهمی روان

» بیان المعانی علی حسب ترتیـب النـزول  «هجري قمري، اثر تفسیري خود را با نام 
همچنـین  . عرضه کرد که تفسیر خود را بر اساس ترتیب مصحف االزهر سامان داد

تفسـیري از قـرآن بـا    ) ق1404م( هدروز ههجري قمري، محمـد عـزّ   1380ر سال د
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عرضه کرد که در سـاماندهی  » نزولالتفسیر الحدیث؛ ترتیب السور حسب ال«عنوان 
دو مفسر با  اما هر. تفسیرش، تغییراتی را در ترتیب نزول مصحف االزهر ایجاد کرد

  .اند هپرداخت تفسیر تدوین و تهیه به ـ  اند هداشت مفسران دیگر کهـ   سنتی يها هدیدگا همان
ایـن   آن است که هر دو بـر  هحویش و دروز هاي مالّ هاز نکات جالب در دیدگا

  :گوید میحویش  مالّ. ترتیبی توقیفی است باورند که ترتیب کنونی مصحف شریف
توقیفی است و باید گفت  ترتیب آیات و سور امري اجتهادي نیست، بلکه کامالً«

که قول به اجتهادي بودن هیچ ارزشی ندارد، چرا که قرآن کریم در زمان پیـامبر  
  )31-1/30حویش، مال(» .گردآوري و تدوین یافته است 9اکرم

بـه خواسـت و اراده الهـی و بـا      هـاي  هکند که ترتیب آیات و سـور  میاو تأکید 
راهنمایی جبرئیل و به فرمان رسول خدا به همین صورتی کـه اکنـون در مصـاحف    

او ایـن ترتیـب را همـان ترتیبـی      .)3/همـان،  ( کنیم مرتّب و مدون شد میمشاهده 
در لوح محفوظ بوده است کـه حکمـت آن را بـه    داند که قبل از نزول بر پیامبر  می

بـه بـاور مالحـویش، حتـی      .)102/ همـان، ( دانـد  مـی طور کامل کسی جـز خـدا ن  
هم که مصحفی را مطابق ترتیب نزول مرتّب ساخته  7المؤمنین حضرت علیامیر

اما غرض آن حضرت آن بود که به مـردم   ،دانست میبود، ترتیب موجود را توقیفی 
 ،در چه زمانی و چه مکانی نـازل شـد   قرآن هاي هاز آیات و سوریک  بگوید که هر
و  گویـد  میاسباب نزولش چه بود؛ از چه وقایع و حوادثی سخن  ،شدچگونه نازل 

  )39/همان،( .ندا کدام منسوخش و ناسخ مقدم و مؤخّر، عام و خاص، مطلق و مقید و
رتیب موجـود  نیز معتقد به توفیقی بودن ترتیب مصحف شریف است و ت هدروز

 .)6/126دروزه، ( ر زمان حضرت رسول صورت گرفته استداند که د میرا ترتیبی 
بـر اسـاس    7او بر خالف مالحویش، حتی منکر ترتیب مصحف حضـرت علـی  

  :گوید میوي در این باره . ترتیب نزول است
مصحفش را بر خالف مصحف موجود سامان 7امام علی گوید گزارشی که می«

تردید جدي قرار دارد، چرا که در این باره حتـی یـک روایـت     داده بود در محل
حتی از ابن سیرین نقـل  . صحیح وجود ندارد که کسی این مصحف را دیده باشد

  )1/98، همان(» .کجا در پی این مصحف رفت آن را نیافت شده که او هر
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گوید که آن مصحف  می ،دروزه در مورد مصحفی که توسط ابوبکر تدوین یافت
نظر متن و هم از نظر ترتیب، دقیقاً مطابق با آن چیزي بود کـه پیـامبر تعیـین    هم از 

   )همان( .کرده بود
کـه ترتیـب   که چرا این دو دانشمند به رغـم آن آید  میدر اینجا این پرسش پیش 
داننـد و حتـی یکـی از آنهـا منکـر مصـحف امـام         میموجود قرآن کریم را توقیفی 

  ؟اند هنوشت نزول ترتیب اساس بر تفسیري آنها هم ازب است، نزول ترتیب مبناي بر7علی
گوییم که این دو دانشمند این نوع تفسـیر را بـه عنـوان سـبکی از      میدر پاسخ 

آنهـا  . انـد  هداشته باشـد نوشـت   تواند در کنار دیگر تفاسیر فوایدي در بر میتفسیر که 
. شـود ن آشـنا  توانـد بـا مفـاهیم قـرآ     میتر  دند که با این روش، خواننده راحتمعتق

حتی دغدغه این را داشته است که کسانی این سبک از تفسیر را غیر شـرعی   هدروز
گوید که از دو مفتی در سوریه و حلب استفتاء کـرده اسـت و    میاز این رو . بدانند

استدالل آنها چنین است که قرآن با . اند هآنها این سبک از تفسیر را بدون مانع دانست
  .شده است مختلف تفسیر هاي سبک

 هـا  هبه طور مثال، کسانی در تفسیر قرآن، بسیاري از آیات و حتی برخی از سور
و کسی به آنها اشکال نکـرده کـه    اند هشان تفسیر نکرد را به دلیل روشن بودن معانی

برخـی قـرآن را بـه صـورت     . ایـد  بر طبق ترتیب مصحف تفسـیر نکـرده   چرا دقیقاً
. انـد  هخاص را تفسیر کرد هاي نها برخی سورهبعضی هم ت. اند هموضوعی تفسیر کرد

و حتی بعضی تنهـا برخـی از آیـات     اند هام را تفسیر کرد جزء سی هاي سوره ،برخی
یا ابن قتیبـه کتـاب   . اند هیا آیه نور را به صورت مستقل تفسیر کرد الکرسیآیۀمانند 

بـا  . کـرد را نه بر ترتیب نزول و نه بر ترتیب مصحف فـراهم  » تأویل مشکل القرآن«
از آنجا که هیچ . گویند که حوزه تفسیر غیر از حوزه تالوت است میاین توضیحات 

مانعی ندارد که نظـم   ،کند میکس بر مبناي نظم موجود در تفاسیر قرآن را تالوت ن
بر خالف نظم موجود در مصحف باشد که نظـم   ،شود میآیات و سوري که تفسیر 

  )4-1/3؛ مالحویش، 11-1/9، هدروز: ك.ر( .براي تالوت است
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 »همگام با وحی«تا » پا به پاي وحی«سیر تحول قرآن از  :دیدگاه دوم
را در » سیر تحول قـرآن «براي اولین بار شادروان مهندس مهدي بازرگان عنوان 

در  بحث ترتیب نزول قرآن به کار بست و کتابی را در هیأتی متفاوت از آنچه قـبالً 
او بـا فرضـیه   . راهم ساخت و همین نام را بر آن نهـاد شد ف ها پرداخته می این زمینه

سیر تحول لفظی آیات قرآن از کوتاه آیه به بلند آیه، ترتیب نزول واحدهاي نزول را 
در حـوزه تفسـیر هـم در    . از ابتداي بعثت تا نزول آخرین بخش از قرآن تعیین کرد

  .نی قرآن بپردازدن سیر تحول آفریپیش آید و به تبیی» پا به پاي وحی«صدد بود تا 
مؤلف بنا داشته تا آیات نازل شده در هر سال را در یک مجلد تفسـیر کنـد کـه    

هــاي تــدوین یافتــه و برخــی  یــک ســال پــس از ارتحــال ایشــان، محصــول درس
پا به پاي وحی؛ تفسیر تـدبري قـرآن بـر    «هاي ایشان در دو جلد با عنوان  یادداشت

مرحله از مراحل نـزول را کـه    16ر تا منتشر شد که در جلد اول مفس» حسب نزول
در جلد دوم نیـز  . تفسیر کرده است ،همگی مربوط به سال اول رسالت پیامبر است

تفسیر مراحل هفدهم تا سی و پنجم که مربوط بـه سـال دوم رسـالت اسـت آمـده      
  2.است

  :گوید میمهندس بازرگان در مورد روش خود در تفسیر 
ن طور که تدریجاً و عمالً بر پیـامبر بزرگـوار   بهتر دیده شد که کتاب خدا را آ«

آن . نازل گردیده و در دل و جان او ثابت شده است مـورد بررسـی قـرار دهـیم    
گونه که به مقتضاي نیاز و پیشرفت دعوت و دریافت آدمیان از یـک طـرف، و   

سال رسـالت پیگیـر    23رشد و توان پیام رسان از طرف دیگر متحول شده، طی 
هـاي دشـوار گذشـته،     رسـیده، از راه » اکمال و اتمام«به مرحله اجرا گردیده و 

شمار را پشت سر گذارده، کاخی از دانش و دیـن و   هاي بی مشکالت و مخالفت
یـدخلون فـی دیـن اهللا    «امت را پی ریزي کرده است و بـاالخره تـاج قهرمـانی    

پـاي   را به سر گذارده است مشاهده نماییم، یعنی تدبري در قرآن پا بـه » افواجا
   )8-7/بازرگان، ( .وحی بنماییم
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ایشان تفسیر قرآن بر اساس ترتیـب نـزول را تنهـا راه اسـتفاده از قـرآن کـریم       
را داراي ) مصـحفی و ترتیـب نزولـی   (بلکه هر یـک از دو روش تفسـیر    ،داند مین

  : گوید میایشان در این باره با ذکر مثالی جالب . داند میاهداف خاص خود 
تـداول موجـود، حالـت یـک سـاختمان یـا خانـه در حـال         قرآن به صـورت م «

ها و اجزاي مختلف به منظـور اقامـت و اسـتفاده در     برداري را دارد که اتاق بهره
اند و خریدار یا صاحبخانه کاري به ترتیب زمانی ایجاد  کنار یکدیگر قرار گرفته

ر شـوند کـه د   از دري وارد خانـه مـی  . هاي آن ندارد و ارتباط قطعات و قسمت
رونـد   اواخر کار نصب شده است و از آنجا به هال و اتاق خواب یا پذیرایی مـی 

. که سفیدکاري و فرش آن پیش از نصب در و قفل خانـه انجـام گردیـده اسـت    
هـا کجاسـت و چـه موقـع بـا چـه        بدون آنکه بپرسند یا بدانند که پی بنا و پایه

زمـان نـزول   اما تدوین و تنظـیم قـرآن بـر حسـب     . مصالحی درست شده است
هاي تشکیل دهنده و آیات مربوطه به صورتی که مورد اسـتفاده مجموعـه    گروه

شباهت به فیلمی دارد که روز بـه روز از جریـان انجـام و     ،گیرد حاضر قرار می
پیشرفت یک ساختمان برداشته و خواسته باشند طرز کار بنّایی و طرح و ترتیب 

کده معمـاري نشـان دهنـد، یـا     اجراي پروژه سـاختمانی را بـه شـاگردان دانشـ    
ریزي و درجه استحکام و درستی عملیات را کنترل نمایند و یا اطالعی از  برنامه

  )9/همان، (» .فوت و فن معماري در زمان احداث آن بنا را به دست آورند
گروه دیگر از قرآن پژوهان که در صدد باز تولید تحول آفرینی قرآن هستند، بـا  

تـوان   مـی ر مبانی تعیین ترتیب نزول، بـر ایـن اعتقادنـد کـه     ی متفاوت دهای اندیشه
امـروز نیـز    ،همان تحولی را که قرآن در جامعـه نخسـتین آفریـد   » همگام با وحی«

ی هـای  صرفاً بر اساس نوشته ،آید میآنچه که در نقد این اندیشه در ذیل . تجربه کرد
  . استآمده  »همگام با وحی«است که از صاحبان این اندیشه در کتاب 

  

  ضرورت تفسیر بر اساس ترتیب نزول
  : گوید میباره ضرورت و فواید این روش از تفسیر مهندس بازرگان در

وقُرْآنًا فَرَقْنَاه لتَقْرَأَه علَى النَّاسِ علَى مکْـث  (ما کتاب وحی را به مصداق آیات«
 )32/فرقان()رتَّلْنَاه ه فُؤَادك وکَذَلک لنُثَبِّت بِ(و )106/ءسراا()ونَزَّلْنَاه تَنْزِیال
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تري هم معـانی و منظورهـاي آیـات و     تر و راحت زنیم، به گونه روشن ورق می
ترجمه و تفسیر فهمیده خواهد شد و هم آگاهی بیشتر به چگونگی تنزیل و ترتیل 

با شیوه دعوت  ،قرآن در هماهنگی با رشد یا تعلیم و تربیت آورنده آن پیدا کرده
شویم و برایمان رمز موفقیت و اعجاز قرآن در اختالف  ش رسالت آشنا میو رو

در حقیقت درس . گردد هاي خودمان تا حدود زیادي آشکار می ها و روش با شیوه
اسالم  قرآن شناسی خواهیم خواند و راه جدیدي براي رسیدن به ایمان و تعلیم و

فلسـفی و منطقـی   هـاي کالمـی و    خواهیم آموخت که زمین تا آسمان بـا روش 
چیـزي جـز پیـروي از راه و رهنمـود الهـی در پـرورش و        ،متداول فرق داشته

  )10ـ9/بازرگان، (» .آموزش رسول مکرم و دعوت و هدایت مردم نیست
در اینکه نزول تدریجی قرآن و خواندن قرآن به درنگ بر مـردم داراي فوایـدي   

 ؛شـود  مـی  9ود پیـامبر یکی از آن فواید هم مربوط به خ .بوده است، شکی نیست
»ثَنُلبه فُبِ تاما این امر مستلزم آن نیست که . که اکنون موضوعش منتفی است »كؤاد

شد و باالتر از آن، مسـتلزم آن   حتماً باید به همان شیوه خاص ترتیب نزول نازل می
نیست که در همه جوامع دیگر نیز حتماً باید به همین ترتیب خوانده شـود و مـورد   

  .رار گیردفهم ق
  : نویسد میپور در مقدمه تفسیر همگام با وحی  استاد بهجت

قرآن در پاسخگویی به نیازهاي هدایتی مخاطبـان روشـی ویـژه دارد کـه بـی      «
مجهول ماندن بسیاري از مرادهاي جديِ پروردگار متعـال   عاملِ ،اعتمادي به آن

سبک . یما مواجهبه عبارت بهتر، ما در تفسیر ترتیبی با مشکل سبک . شده است
گیـرد، همـان سـبک     تفسیر ترتیبی که بر پایه نظم کنونی مصاحف صـورت مـی  

اگر عرب در نهایت گمراهـی بـه   . پیگیري فرموده، نیست 9دعوتی که پیامبر
نزولـی کـه بـا     ؛اوج فرهنگ و تمدن رسید، از طریق نزول تدریجی قـرآن بـود  

هـا، ظرفیـت    حکمـت . دشـ  وحی و بر مـردم خوانـده مـی    ترتیب خاص بر پیامبرْ
ها و نظام خاصی که در هر سوره وجود داشت و چالش و تحولی کـه بـه    سازي

هاي رفیع  عرب را تا آن قلّه ،آمد دنبال بیان هر گروه از آیات نازل شده پدید می
  )39/ پور، بهجت( ».رهنمون شد
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مـه  بـه چـه دلیـل ه    کـه اول آن: شویم در اینجا سه نکته را به اختصار یادآور می
العرب را محصول تـدریجی   ةاش یعنی جزیر هاي اسالم در سرزمین مادري موفقیت

کسی فرض کند  دانیم؟ ممکن است ن شکل خاصش میبودن قرآن و آن هم با همی
  .باشد بوده آفرین تحول هانداز ینهم به هم باز و باشد شده نازل دفعی صورت به قرآن

را  هاي کمـال  هنسان به همه قلّدوم اینکه درست است که قرآن ظرفیت هدایت ا
هاي رفیع رسیدند؟ اگـر چنـین    هپیامبر به آن قلّ هاي معاصرِ دارد، اما آیا واقعاً عرب

چرا علی بن ابیطالب که قرآن ناطق اسـت   ؟چرا به وصیت پیامبر عمل نکردند ،بود
راي چ ها هها را بر سر دختر پیامبر وارد کردند و د را تنها گذاشتند و چرا آن مصیبت

  دیگر؟
برخی جوامع بـزرگ بـا آنکـه بـه تـدریج مخاطـب قـرآن نبودنـد و          کهسوم آن

مرتبه با مجموع اسالم و قرآن روبرو شدند، قرآن و اسالم چنـان در فرهنـگ و    یک
عقاید آنها ریشه دواند که به مراتب بیشتر و بهتر از جوامع عرب در اعتقاد و عمـل  

ران از این دست است که براي درك ایـن  به اسالم درخشیدند که جامعه و تمدن ای
مرحـوم  » خدمات متقابل ایران و اسالم«مطلب خواننده را به مطالعه کتاب ارزشمند 

  . دهیم مطهري حوالت میمرتضی استاد 
  

  در آرزوي تکرار تجربه عصر نبوي
در بیان ضرورت تفسیر بر اساس ترتیب نزول بر تجربـه موفـق تـاریخی عصـر     

در تبیـین ایـن   . توان این تجربه عینی را نادیده گرفت که نمی نزول تأکید شده است
اش بـا محـیط    شود که قرآن در آن عصر با تعامل زنده تجربه موفق تاریخی بیان می

بنابراین چنین . گذاشته است عصر نزول، بر حوادث و جریانات زمان خود تأثیر می
شاهد بـراي توجـه بـه    نتیجه گرفته شده است که توجه به این تجربه موفق بهترین 

  .این سبک در برداشت از قرآن کریم است
ممکن است کسی به عکس نیز استدالل کند و آن اینکه سبک تفسیر به ترتیـب  

اي که قرآن در آن به تدریج نازل شده و آیـات   نزول ضرورتی ندارد؛ چرا که جامعه
 هـاي نـازل شـده نـاظر بـه بسـترهاي فرهنگـی و اجتمـاعی و حـوادث و          و سوره



 

 

101 

ئت
قرا

سه 
 با 

ول
 نز

یب
ترت

س 
اسا

 بر 
سیر

تف
  

مـا  . اي که امروز با آن روبرو هسـتیم متفـاوت اسـت    پیشامدهاي آن بوده، با جامعه
اي باشد کـه قـرآن در آن    اي را بازسازي کنیم که عیناً مانند جامعه توانیم جامعه نمی

این است که این محققان ارجمند  ،اشتباهی که در اینجا صورت گرفته. شد نازل می
قـرار اسـت    اي اسـت کـه   جامعـه  موضوع،ترین  مهماند که در اینجا  در نظر نگرفته

طـور   شاید شما بتوانید ترتیب نـزول را آن . ی کندآفرین نقشهاي قرآنی در آن  آموزه
اي  که بوده به دست آورید، اما شما هرگز قادر نخواهید بود جامعه امروز را به گونه

. قرآن باشد بازسازي کنید که تکراري بر جامعه عربستان در بیست و سه سال نزول
و خصوصیاتی که هـر یـک از قطعـات نـازل      ها به عبارت دیگر، بسیاري از ویژگی

  .شد، اکنون موضوعیت و موجودیت ندارد شده قرآن در بستر آنها نازل می
در جایی دیگر از این نوشته نیز به تجربه موفق تاریخ صدر اسالم استدالل شده 

  :گوید میاستاد بهجت پور . است
ق پیامبر در تبیین آیات قرآن کریم بر اساس ترتیبی ویژه بـود و آن  تجربه موف«

ترتیب در نزول دلیل روشن و انکارناپذیري بر مشروعیت و حتّی ضرورت ایـن  
اصوالً این تفسیر بر اساس ترتیب نزول اسـت کـه بـا    . نوع قرائت و تفسیر است

مطابقـت   9تبیین آیات و سور آیات قرآن کریم به وسیله پیـامبر اکـرم   سیره
تبیین آن حضرت جز بر اساس نزول تدریجی و تاریخی نبوده اسـت؛ چـرا   . دارد

فرمودند که  که آن حضرت همان مقدار از آیات را براي مردم تالوت و تبیین می
  )63/، پور بهجت(» .گردید به تدریج و ترتیب نزول بر آن حضرت وحی می

ر نظریـه ایـن اسـتادان ارجمنـد     ابهامی د با توجه به این توضیح باید بیفزاییم که
وجـود دارد و آن ایـن    یب نزول قرآن در تبلیغ دین اسـالم درباره لزوم توجه به ترت

سـازي   دست به شبیه ي اثربخشی قرآن در افراد و جامعهاست که اگر قرار باشد برا
بایـد   آنکـه  اول ؛خـواهیم پـیش ببـریم    ي را تا کجـا مـی  ساز بزنیم، جریان این شبیه

در آن  9اکـرم  اي باشد که پیـامبر  وجود بیاوریم که شبیه جامعهه ز نو باي ا جامعه
ثانیاً باید قرآن را در طول بیسـت و سـه سـال بـه تـدریج بـه افـراد        ! اند ظهور کرده

کـه فقـط روي ترتیـب    پایبندند یا آنپردازان به این امور هم  آیا نظریه! آموزش دهیم
که باید گفت تحقق شـرط اولـش محـال     تأکید دارند؟ اگر به این امور پایبند باشند
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طـول  صرف نظر از اگر . است و نیز پایبندي به شرط دوم اندکی غیر عاقالنه است
ایـن محققـان   اي که مشابه جامعه نزول باشـد، تأکیـد    و نیز جامعه نزول قرآن زمان

پرسید که آیا مگر نه این  باید است،واحدهاي نزول قرآن فقط روي ترتیب  ارجمند
کنید که هر قطعه از نـزول در فضـاي خـاص و شـرایط      خودتان تأکید میاست که 

فرهنگی و اجتماعی خاصی نازل شده اسـت، بنـابراین تأکیـد روي صـرف ترتیـب      
  .معناست بیبدون در نظر گرفتن طول زمان و شرایط مختلف محیطی و اجتماعی 

  

  استدالل به امور بعید
اي اثبـات فرضـیات خـود بـه     شود که نویسندگان محتـرم بـر   میگاهی مالحظه 

ـ . نماید میکه بسیار ضعیف  اند هک شداموري متمس استشـهاد   ،هـا  هیکی از این نمون
و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء و رحمۀٌ للْمؤْمنینَ و ال یزید الظَّالمینَ إِالَّ (ه یبه آاستاد حکیم 

  :گفته شده است در این رابطه. است )82/اسراء()خَساراً
اي تقریر کرد که ناظر به حقیقتی باشد که در تفسیر  توان این آیه را به گونه می«

ـ  آیه مبارکه فوق در سـوره . کنیم بر اساس ترتیب نزول آن را دنبال می ی اي مکّ
ننزّل مـن  «در . است و نزول را به صورت فعل مضارع از باب تفعیل کرده است

عیل آمده اسـت کـه نشـان دهنـده توجـه بـه نـزول        از باب تف »تنزیل«، »القرآن
اما براي زمان ما نیز مفید  ،گرچه این آیه در مکه نازل شده است. تدریجی است

است، به این معنا که این فایده بر اساس نوعی نـزول تـدریجی در آینـده قابـل     
ایم که قرائـت   اي در نظر گرفته نزیل را به گونهدر اینجا ما معناي ت. تصور است

تـوانیم آن را نـوعی تنزیـلِ     قرائتی که مـی . شود ن در هر زمان را نیز شامل میآ
  )14/، ده گفتار در تفسیر بر اساس ترتیب نزول(» .تنزیلی بنامیم

گرچه قرآن کریم به تدریج نازل شده است و در آن تردیدي نیست، اما استشهاد 
ن بـر تـدریجی بـودن    و استناد به این آیه کریمه براي مترتب دانستن شفابخشی قرآ

  .نُماید می مستبعد بسیار امري ل،نزو ترتیب اساس بر تفسیر لزوم آن، از باالتر و نزول
هیچ دلیلی وجود ندارد کـه  . تدریجی بودن از ارکان باب تفعیل نیست اول آنکه
کاربردهـاي قرآنـی   . اي به باب تفصیل رود، مستلزم معناي تدریج باشد هرگاه کلمه
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کند که چـرا   وقتی قرآن قول کافران را حکایت می. اه همراهی نداردنیز با این دیدگ
یـل  عتف هیأت باب قرآن به صورت دفعی و یکجا نازل نشده است، از نزول دفعی با

. )32/فرقان()قَالَ اَلَّذینَ کَفَرُوا لَوالَ نُزِّلَ علَیه اَلْقُرْآنُ جملَۀً واحدةًَ و(!حکایت کرده است
  . آیه قرآن هیچ نظارتی به بحث تدریج ندارد نای بنابراین

تدریجی بودن نزول قرآن را نیز قصـد   بر فرض که خداوند در این آیه کهدوم آن
بـا  اما به چه دلیل شفابخشی را اثري برآمده از نزول تـدریجی بـدانیم؟    ،کرده باشد

نچـه  کنـد کـه آ   مـی این آیـه بیـان    »...و ننزّل «فرض تدریجی بودن معناي نزول در 
ایـن  بـه بیـان دیگـر،    . اسـت  شـده به صـورت تـدریجی نـازل     ،رحمت و شفاست

امکـان  به همـین ترتیـب   . شفابخشی مربوط به محتواست و نه شکل نازل شدن آن
. ورت دفعی نازل شـده اسـت  به ص ،و رحمت است داشت گفته شود که آنچه شفا

براي اهل ایمان شفا و  ،شود کند که آنچه از قرآن نازل می کریمه بیان می آیه بنابراین
ایـن ویژگـی   . رحمت است و براي ظالمان و ستمکاران جز خسران و زیان نیسـت 

گـاه   گرفت و چـه آن  گاه که بخش بخش در اختیار مردم قرار می قرآن است؛ چه آن
  . آورده شد که مجموعه آیات و سور نازله در یک مصحف گرد

اگر قرار . رد قرائت قرآن استتشبیه نویسنده در مو ،تر از همه بعجی سوم آنکه
باید توصیه شود که قـرآن   ،باشد که قرائت را نیز مانند نزول قرآن شبیه سازي کنیم

را نیز در فواصلی مانند فواصل نزول قرائت کنید، که در این صورت باید هر بیست 
 هـاي  در حالی کـه بـه خـتم قـرآن در مـدت     ! و سه سال یک بار قرآن را ختم کنید

در قرآن کـریم هـم بـه پیـامبر     . ند یک هفته و یک ماه توصیه شده استکوتاهی مان
  .)20/مزمل()فَاقْرَءوا ما تَیسرَ منَ الْقُرْآنِ(اکرم دستور داده شده است که 

  

  لزوم شفافیت در مبانی
 ،یی که باید طرفداران تفسیر بر اساس نزول به آن پاسخ دهنـد ها یکی از پرسش
آیـا آنهـا را    ؟ورد ترتیب موجود آیات و سور چیسـت مشان در این است که موضع

  :گویند میبرخی از این دانشوران  ؟دانند یا خیر میتوقیفی 
بـه   ،کسانی که پیشنهاد دهنده سبک تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول هسـتند «
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شدت مخالف این تلقّی هستند که برخی تصور کنند کـه آنـان بـا پیگیـري ایـن      
  )17/، همان( ».غییر در چینش مصحف را دارندپیشنهادي براي ت ،روش

توانیم این مطلب را از شـما بپـذیریم کـه شـما هـیچ       ما می: گوییم میدر پاسخ 
تواند از ایـن پرسـش    اصراري به تغییر در ترتیب مصحف ندارید، اما هیچ کس نمی

بخشی قـرآن را توجـه بـه     بگذرد که با توجه به اینکه روش مؤثر و مفید در هدایت
دانید، اصوالً چرا قرآن را به این ترتیب  یب نزول و تبیین قرآن بر اساس نزول میترت

پردازان عزیز باید این پرسش را به تفصـیل و بـه روشـنی     اند؟ نظریه فعلی در آورده
وجود آورد یا خلفاي پـس از   چنین ترتیبی را به 9پاسخ دهند که آیا خود پیامبر

آیا خود این امر مشکلی را ایجاد نکـرد؟ اگـر    اگر به جواب دوم نظر دارند، ؟ایشان
قدر روي ضرورت توجه به ترتیـب نـزول تأکیـد     مشکلی نداشت و ندارد، چرا این

و دیگـر ائمـه ایـن را     7شود و اگر مشکل ایجاد کرده است، چـرا امـام علـی    می
   پذیرفتند و در صدد اصالح ترتیب قرآن بر نیامدند؟

  

  رد، روش یا مکتب؟تفسیر بر اساس ترتیب نزول؛ رویک
برخی آن  ؟ز نظر روش شناسی چه جایگاهی داردتفسیر بر اساس ترتیب نزول ا

پـور   استاد بهجت. اند هتفسیري دانست هاي را یک سبک تفسیري در کنار دیگر سبک
  : گوید می

تمام ادعا در پافشاري بر تفسیر بر اساس ترتیب نزول این است که این سـبک  «
  )همان( .گردد می متعال خداي مرادهاي بهتر فهم موجب ريتفسی هاي سبک در میان

تـوان در روش شناسـی    مـی ي موجـود را ن هـا  هواقعیت آن است که همه دیدگا
با توجه به مبانی و اهدافی که براي این  هاي موجود همطالعه دیدگا. یکسان انگاشت

بـه تفسـیر بـر     رساند که سه نگـاه  میما را به این نتیجه  ،اند هگونه تفسیري بیان کرد
ب نـزول بـه مثابـه یـک رویکـرد،      یکی تفسیر ترتی: اساس ترتیب نزول وجود دارد

تفسـیر بـر اسـاس     نزول به مثابه یک روش، و سومی تفسیر بر اساس ترتیب دومی
  .رتیب نزول به مثابه یک مکتب استت

به نظـر  . شود میمبانی خاصی دیده ن ،اند هو مالحویش انجام داد هدر آنچه دروز
. انـد  هرا در تفسیرشـان تغییـر داد   هـا  هرسد کار مهم آنها این بوده که ترتیب سور می
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پـور و حکـیم بـه چشـم      آقایـان بهجـت  مهندس بازرگان و نیـز  آنچه که از سخنان 
دانند که  میاین است که این گونه تفسیري را به مثابه یک روش تفسیري  ،خورد می

مـؤثرتر  با این حال، هدایت بخشـی  . ارددر مبانی با تفاسیر متعارف قرآن تفاوتی ند
  .دانند که نازل شده است میقرآن را در عرضه مفاهیم قرآن به همان ترتیبی 

ایـن اسـت کـه ایـن گونـه       ،شود میدکتر نکونام استفاده  هاي اما آنچه از نوشته
تـرین ایـن مبـانی،     کـه مهـم  تفسیري به نظر ایشان مبتنـی بـر مبـانی خـاص اسـت      

که هر یک از مکاتب با توجه به این. است عرفی بودن زبان قرآن و تاریخمندي قرآن
تـوان گفـت    میشود،  میتفسیري با توجه به مبانی خاص خودش از دیگري متمایز 

  .که تفسیر بر اساس ترتیب نزول با قرائت ایشان یک مکتب تفسیري است
  

  کدام فهرست از ترتیب نزول؟
دستیابی به جـدولی مطمـئن از    یکی از مشکالت تفسیر بر اساس ترتیب نزول،

هم کسانی کـه از روي اجتهـاد بـه عرضـه ترتیـب نـزول       . ترتیب نزول قرآن است
بـا تکیـه بـه روایـات و      اند همانند خاورشناسان، و هم کسانی که خواست اند هپرداخت

بـه فهرسـتی    انـد  هنتوانست ،منابع نقلی به فهرستی از ترتیب نزول دسترسی پیدا کنند
ی که های البته باید اذعان کرد که براي ترمیم اشکاالت و اضطراب .ندواحد دست یاب

توان به معیارهاي اجتهـادي، ماننـد مضـمون     می ،در متن روایات ترتیب نزول است
یکـی از اسـتادان   . اسـتناد کـرد   دار به آیات تـاریخ یا  ها هو سبک بیانی سور ها هسور

ــرآن   ــزول ق ــب ن ــه ترتی ــتیابی ب ــین روش دس ــرم در تبی ــد روش برخــی  محت و نق
  :گوید میخاورشناسان در این مورد 

یکی از ناحیه روش علمی، که آنان براي : ها از دو ناحیه اشکال دارد کار غربی«
ها و واحدهاي نزول به طور عمده استنباط و اجتهاد را  کشف ترتیب نزول سوره

زول، ها و واحدهاي ن در صورتی که کشف ترتیب نزول سوره ،اند چاره کار دیده
موضوعی نقلی و روایی است و بیشتر از اجتهاد و استنباط بـر نقـل و ارزیـابی    

  )20/همان، ( ».آنها تکیه دارد
ها و واحدهاي نزول، موضوعی  باید گفت که موضوع کشف ترتیب نزول سوره

نقلـی و  «بنابراین، اوالً تلقی و تقسیم این موضوع بـه  . تاریخی است؛ نه صرفاً نقلی



 

 

106 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

تـاریخی   یصحیح نیسـت، بلکـه اساسـاً موضـوع    » تهادي و استنباطیاج«و » روایی
ثانیاً با توجه به آنکه این تاریخ اکنون به طور زنده از دسترس ما خارج است،  .است
انـد و یـا بـه     هاي تاریخی که براي ما یا نقل شـده  اي نداریم که بر اساس داده چاره

  .دست به تحلیل تاریخی بزنیم ،اند جاي مانده
هـا مـورد بررسـی و     تواند به عنوان یکی از این داده ت ترتیب نزول هم میروایا

توانـد   توان گفت که مضامین آیات و یا ساختار آیات نمی تحلیل قرار گیرد، اما نمی
گذاري واحدهاي نزول نقشی داشته باشد و باید فقط بر روایـت و   در تحلیل تاریخ

گذاري یـک مـتن تـاریخی کـه      تاریخمحترم موضوع  نویسنده اگوی. کنیم استنادنقل 
محصول بیست و سه سال است را با موضوعی چون فقـه و تشـریع اشـتباه گرفتـه     

شود که این امري نقلی است که مـراد   معموالً در احکام فقهی شرایع گفته می. است
  .است» عقلی«در برابر » نقلی«گوینده از 

  

  تنازل از ادعاي تفسیر بر اساس ترتیب نزول
تـوان بـه ایـن راحتـی بـه       میکه نویسندگان محترم پس از اذعان به اینیکی از ن
در یـک   ،موجود در روایات یا مبتنی بر اجتهـاد افـراد تکیـه کـرد     هاي ترتیب نزول

کنـد و   مـی تنازل  ،اظهار نظر از ادعاي اصلی که تفسیر بر اساس ترتیب نزول است
  :گوید می

ساز است، نه تاریخ گـذاري   لمحور فهم این مسئله شناخت مفاهیم کلیدي تحو«
مثل عمل پیامبر مثَل مربی نقاشی و خط است که صرف نظر از . ها آیات و سوره

هـر  . دهـد  دهد و تمرینی می آموز و متربی، سرمشقی می بزرگی و کوچکی دانش
زمان شاگرد آن را با موفقیت به پایـان رسـاند، سرمشـق بعـد را بـه او تمـرین       

طـوالنی و کوتـاهی دوره،   . وي را افـزایش دهـد   دهد تا به تـدریج مهـارت   می
محصول تالش محصل از درون و رفع برخی موانع از بیـرون اسـت و تـاریخ و    

  )65/همان، (» .کند زمان در آن نقش ماهوي و عنصري اصلی را بازي نمی
سـاز و نـه    شناخت مفاهیم کلیدي تحول«یعنی  ،این نکته نویسندهباید گفت که 

رسـد کـه    اي قابل تأمل است و البته به نظر مـی  نکته» ها سوره گذاري آیات و تاریخ
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اما نویسـنده محتـرم   . نشینی از تأکید بر تفسیر بر پایه ترتیب نزول باشد نوعی عقب
اي دانسته اسـت کـه بـه کـودکی خـط یـا نقاشـی         در ادامه، مثَل پیامبر را مثَل مربی

توان این سیر طبیعـی را   میشک باید در سیري معقول پیش رود و ن آموزد که بی می
ایـن قیـاس،    رسد که میاما به نظر . به عکس در مورد کودکی دیگر به انجام رساند

ـ  خط و نقاشی یک مهارت است که تقریبا. الفارق است قیاسی مع صـرف نظـر از    ـً
همه کودکان قبل از آمـوزش خـط و    ـ   استعدادهاي گوناگونی که در کودکان است

. د و از این رو همه آنها باید سیر تقریباً یکسانی را طـی کننـد  ان نقاشی با هم یکسان
توان همه جوامع بشري را به مانند کودکان، یکسان دانست و نـه قـرآن را    اما نه می

  .دهنده یک مهارت در نظر گرفت لیمتوان به مثابه تع می
اي خط سیري را طراحی کرد و به تـدریج   که باید براي هدایت هر جامعهدر این

ان عمل کرد، تردیدي نیست؛ اما مسئله آن است که مـا همـه جوامـع را یکسـان     بد
اي واحد بپیچیم و فکر کنیم که عمل به این نسـخه،   بپنداریم و براي همه آنها نسخه

کند و همه این جوامع با پیمـودن   بیماري هر یک از جوامع را به تدریج برطرف می
  .یابند ست میه، به سالمتی کامل ددوران عمل به این نسخ

کـنم ایـن مثَـل بـراي امـر       خواهم در اینجا مثَل دیگري بزنم که فکر مـی  من می
فرض کنید کـه دو خطیـب   . تر باشد تا مثَل نویسنده محترم  هدایت به واقع نزدیک

 ،بپردازند؛ یکی امور دینی اي یک ماهه به تبلیغ در صدد هستند تا هر یک طی دوره
 در جمعی که به نان شب خود ،هستند و دیگري  مرفّه در جمعی که همه ثروتمند و

و مفـاهیم کلیـدي    تبلیغـی  توان در هر دو مـورد از یـک سـیر    آیا می. اند محتاج نیز
چـرا از  «یکسان استفاده کرد؟ اگر خطیب اول مرتب بر ایـن نکتـه تأکیـد کنـد کـه      

و خطیـب   »شـوید  مند نمی هاي حالل بهره کنید و از روزي مواهب الهی استفاده نمی
دهید و چرا مسـجد و مدرسـه و    چرا اموالتان را در راه خدا نمی«دوم تأکید کند که 

توان  جوامع را نمی اند؟ بنابراین ه را اشتباه نرفتهرا ،، آیا هر دو»سازید بیمارستان نمی
با کودکان بدون مهارت یکسان در نظر گرفت که براي کسب مهارت در یـک امـر،   

   .اند آموزشی یکسانهمگی نیازمند خط سیر 
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  بلیه قتعیین معناي آیات بر اساس آیات نازل شد
  : نویسد مینویسنده کتاب پا به پاي وحی 

این روش تفسیري چون با توجـه بـه زمـان و ضـرورت نـزول آنهـا صـورت        «
ضمناً معنی و مراد هر آیـه و کلمـه یـا    . تر خواهد بود تر و کامل صحیح ،گیرد می

هاي نـازل شـده بعـدي،     مداد و استفاده از آیات و سورهگروه آیات را نه با است
بلکه با تعمق در خود آیه در شرایط نزول مربوطه و با توجه به مراحل طی شده 

آوریم، اگـر بـه    هاي پیشین و آیات ابالغ شده قبلی به دست می در زنجیره گروه
ی جلو ابهام و اشکالی در تشخیص دقیق و منظور از آیه برخوردیم، از جریان وح

منتظر  و امیدوار .رویم ها و آیات آینده نمی کنیم و به سراغ سوره نزده تعجیل نمی
همان گونه که براي رسـول مکـرم و معاصـرینش     ـ   هاي بعدي مانیم تا تنزیل می

  )10/، ازرگانب( .روشنگري و راهنمایی الزم را بنماید ـ پیش آمده است
  :نویسد میب نزول نیز از طرفداران تفسیر بر اساس ترتی دیگر یکی

هیچ گاه مفسر قرآن به خود اجازه نخواهد داد که معناي یک آیه را که مسبوق «
در یک معنا به طور مجرد از دیگر معانی در نظـر   ،به آیات فراوان دیگري است

  )22/، ده گفتار در تفسیر بر اساس ترتیب نزول(» .بگیرد
ماً باید مبناي هر سخنی از هر محترم آن است که لزو گاننویسنداین پیش فرض 

اش باشـد؛ در حـالی کـه چنـین فرضـی       اي مستلزم فهم معناي سخنان قبلی گوینده
چـرا بایـد چنـین باشـد؟ آیـا      . باشد و حداقل باید ایـن را اثبـات کـرد    میدرست ن

  تواند هر سخنی در بستر خودش معنا داشته باشد؟ نمی
اند که از ابتـداي   نسانی فرض کردهپردازان محترم مخاطب قرآن را ا ظاهراً نظریه

ست شب با آیاتی معین از قرآن روبرو نزول قرآن تا انتها ثابت است و در هر روز و
و در حال رشد است و هر یک از آیات، ناظر به آیات قبلی است و آیات بعدي بـا  

این امـر  . شخصیتی روبرو هستند که تمام تعامالت الزم با آیات قبلی را داشته باشد
پذیرد  ید در مورد تغییر و تحوالتی که یک ماده در برابر یک ترکیب شیمیایی میشا

موضـوع  . چنین صادق نیسـت   صحیح باشد، اما در مورد انسان و جامعه انسانی این
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انسان و علوم انسانی و نقش عوامل تأثیرگذار بـر انسـان و جامعـه انسـانی بسـیار      
  .رفته شده استتر از آن است که فرض گ تر و متفاوت پیچیده

هاي طرفداران نظریـه   فرض ترین پیش رسد که یکی از مهم به نظر می ه هر حالب
هـا   تفسیر به شیوه ترتیب نزول آن است که باید مفاهیم موجود در هر یک از سوره

توان بـا توجـه    هاي قبل آمده تبیین کرد و نیز نمی را حتماً با توجه به آنچه در سوره
آنها بایـد بـراي هـر دو طـرف ایـن      . اي بعد آمده، تبیین کرده به آنچه که در سوره

  .فرض مسلم نیست از طرفین این پیشکدام  اما هیچ. فرض دلیل اقامه کنند پیش
در  طور نیست که الزم باشد مفاهیم یک سوره با آنچه اما طرف اول، همیشه این

گوینـده در  بلکه فرض اصلی بر این است که کالم  ،هاي قبل آمده تبیین شود سوره
هر یک از سخنانش که به ظاهر مستقل از دیگري است، خـود داراي معنـاي قابـل    

باشد و نباید مستلزم آن باشد که مخاطب براي فهم آنها همه  فهم براي مخاطبان می
 بنابراین ضرورتی ندارد که براي فهم آیـه . سخنان قبلی گوینده را نیز در نظر بگیرد

این آیه صـرف نظـر از   . نازل شده قبلی مراجعه کنیمهاي  سوره حمد به سورههفتم 
از طـرف  . هر آیه دیگري، خودش داراي معناي بسیار روشن براي مخاطبانش است

چه اشکالی دارد که گوینده بعداً مطالبی را بگوید که جزئیات بیشـتري را در   ،دیگر
صـرف  سوره حمد براي همـه مخاطبـان،    هفتمآیه . اش ارائه کند مورد سخنان قبلی

اما خداوند در آیات دیگري از قرآن . نظر از هر آیه دیگر داراي معناي روشن است
پرداخته است و به نـوعی مفسـرِ   نام برده شده در این آیه به بیان مصادیق سه گروه 

  .آنهاست
 و در عین حـال،  توانیم از یک گزاره، معنایی را استنباط کنیم ما می توضیح آنکه

جدیـدي را   انیدیگـري معـ   هـاي  یا گزارهمان گزاره با گزاره توانیم از ترکیب ه می
کند که گزاره دوم قبل از گزاره اول از گوینده صادر  در اینجا فرقی نمی .کشف کنیم

. معنایی که هر گزاره براي خود دارد، معنایی ساده اسـت . آن شده باشد و یا بعد از
این ترکیب، گـزاره سـومی بـه     آید و از ها، استدالل به وجود می اما از ترکیب گزاره

ـ   نمـی  بنابراین. مقدماتی استآید که آن نتیجه دو گزاره  وجود می ر را از تـوان مفس
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کشف و اظهار معناي جدید که حاصل مقایسه گزاره نخست با گزاره دیگـر اسـت   
  .ها بعد، از گوینده صادر شده باشد بازداشت؛ هر چند که گزاره دوم سال

  

  باطبایی در تفسیر مصحفیاشکال به روش عالمه ط
یکی از نویسندگان طرفدار تفسیر بر اساس ترتیـب نـزول در اشـاره بـه عالمـه      

  :نویسد میطباطبایی و روش تفسیري ایشان 
ـ اشود که مفسري به معن گاهی مشاهده می« ي بسـنده  وي ابتدایی و سطحی و لغ

توانـد   مـی  در این صورت مخاطب. اند کرده و تبیین آن را به آینده موکول کرده
معترض باشد که این چه سبک تفسیري است که مفسر در آن توانایی الزم براي 

  ».ها ندارد تفسیر مطالب را در جاي جاي سوره
  : نویسد میهمچنین نویسنده دیگري با اشاره به عالمه طباطبایی 

اند، براي تفسیر یک  برخی مفسران که به روش قرآن به قرآن به تفسیر پرداخته«
اند که آن آیه بعد از آیه مورد  یا یک واژه در یک آیه از آیاتی استفاده کرده آیه

در اینجا این پرسش قابل طرح است که آیا زمانی کـه ایـن   . نظر نازل شده است
ن را تلقّی فرموده و بر مردم خواندند، این آیه به تنهـایی  آآیه نازل شد و پیامبر 

آیه در عصر نزول بر مردم خوانده شده واضح و روشن بوده است یا نه؟ اگر این 
باشد و الزم باشد براي درك معناي آن صبر کنند تا آیات دیگـري کـه بیـانگر    
معناي آن اصطالحات هستند نازل شود، مستلزم آن اسـت کـه مخاطـب پیـامبر     

اي نـازل   مدتی در بالتکلیفی و بدون فهم مقصود وقت را بگذراند تا مگـر آیـه  
اي که قبالً نازل شده دسـت پیـدا    ستفاده از آن به معناي آیهشود و او بتواند با ا

   »24-25/همان، » « .کند
: رك( اي کاش در همین یک مورد که از تقوا و متّقین سخن گفته شـده اسـت،  

گرفت تا خواننده به حسن و نیکـویی تفسـیر    بحث کاملی صورت می ،)22/همان، 
  !ان این همه ادلّه و توضیح نبودیبرد و در آن صورت نیازي به ب ترتیبی پی می

 ،رآنی داراي اشکال دانسته شده اسـت در اینجا کار عالمه در تبیین موضوعات ق
گفته شده که متّقین در . اما معلوم نیست که کار ایشان دقیقاً داراي چه اشکالی است
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هاي متّقـین سـورة بقـره را ندارنـد، امـا معلـوم نیسـت کـه چـه           سوره قلم، ویژگی
 انـد  هعرضه کـرد  »وتر«و  »شفع«در مورد تفسیري که مفسران از  !یی دارندها ویژگی

شد که بر اساس تفسیر به شیوه  اما اي کاش گفته می ،نیز اشکاالتی گرفته شده است
حتی یک مـورد  در این نوشته، در مجموع . ترتیب نزول، معناي شفع و وتر چیست

اي  از تفسیر چه چیز حل نشده بیان نشده که خواننده به وضوح دریابد که این سبک
  .کند را حل می

در مورد تفسیر آیه هفتم سوره مبارکه حمد بین فهم معناي یک آیـه و توضـیح   
گـاه مفسـرانی چـون عالمـه      هـیچ . بیشتر در مورد مصادیق آن اشـتباه کـرده اسـت   

ومنْ یطعِ اللَّه (انندبه آیاتی م)... صرَاطَ الَّذینَ أَنْعمت علَیهِم(طباطبایی که در تبیین آیه
ینَ وّیقّدالصنَ النَّبِیِّینَ وم هِملَیع اللَّه مینَ أَنْعالَّذ عم کولَ فَأُولَئالرَّساشـاره   )69/نساء()... و

اند که مخاطبان اولیه براي فهم مراد خداوند از آیه هفتم سوره  مدعی نشده اند، کرده
بلکه آیه هفتم سوره حمد، صرف . نازل شود نساء سوره 69حمد نیاز داشتند تا آیه 

امـا آیـات   . نظر از آیات دیگر نیز براي آنها معنا داشت و معنایش هم قابل فهم بود
  .کند بعدي در بیان مصادیق، کمک بیشتري می

  
  استناد به برخی از روایات در اثبات ضرورت روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول

   :گوید میاستاد حکیم 
» مـا اختلـف اثنـان    اهللاُ لَزَنْما أَکَ رآنَقُأوا الْرَاس قَالنّ نّألو «روایت پیامبر اکرم «
یکی از دالیل دقت در سیر نزول قرآن و بازگشت بـه تأمـل    )48/89، مجلسی(

دوباره همراه با تاریخ نزول آیات الهی و نشاندن خود در جاي مخاطبان آن روز 
   )61/، همان( .ستقرآن کریم و دریافت این سیر ا

این روایت بر فرض صحت سند، تصریح در این امر نـدارد کـه منظـور پیـامبر     
بلکه ممکن است منظور  ،اندن قرآن مطابق ترتیب نزول باشدقرائت و خو 9اکرم

این باشد که بدون کم و کاست بخواند که در این صورت منظور آن اسـت کـه بـه    
عالوه بر آنکه ایـن روایـت بـه همـراه      .آوري همه آنچه نازل شده تأکید ورزد جمع

کنندگان آن باشد که القا کنند  برخی روایات دیگر احتماالً جعلی باشد و هدف جعل
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طور که القاي ایـن معنـا در     نیست، همان »ما انزل الیه«قرآن موجود مشتمل بر همه 
  .است افتاده برون ردهپ از »ینمسم فیه فیتناأللْ أنزل کما رآنَالقُ أرقَ دو قَلَ«روایت بعدي 

ا  «نسـبت داده شـده کـه     7نویسنده محترم در مورد روایتی که به امام باقر مـ
ا     آنَ کُلَّه کَما أُنْزِلَ إِالّادعى أَحد منَ النَّاسِ أَنَّه جمع الْقُرْ کَمـ ظَـهفح و ه عـما جم و کَذَّاب

: گوید می )1/228 ،کلینی( »ئمۀُ منْ بعدهو األ7َبنُ أَبِی طَالبٍ علی نَزَّلَه اللَّه تَعالَى إِالّ
ده ( ».بر مفهوم کاستی و نقصان نیاز به مقدمات خارجی دارد »کما انزل«حمل لفظ «

  )63/، گفتار در تفسیر بر اساس ترتیب نزول
عبـارت   قبـل از » کلّه«تواند این قرینه را نشان دهد و آن کلمه  در اینجا کسی می

در  »کمـا انـزل  «کـه اصـطالح    شده اسـت نویسنده محترم مدعی . است» کما أنزل«
، مجلسـی ؛ 1/13عیاشـی،  (» ینلو قد قرأ القرآن کما أنزل أللفیتنـا فیـه مسـم   «روایت 

  :گوید میدر این باره  ایشان. نیز به معناي ترتیب نزول است )89/115
فرمایـد   در قرآن خواهی یافت و نمـی یعنی ما را  »اللفیتنا فیه«: فرماید امام می«
بیانگر خصوصیات و حالت  »ینمسم«و در واقع لفظ  »اسماء ما را خواهی یافت«

تـوان گفـت لفـظ     بنابراین می. باشد می »کما أنزل«در قرآن :یافتن اهل بیت
بلکـه بـه معنـاي     ،نیسـت  »نام«در اینجا اصالً به معناي اسم مصطلح  »مسمین«

الم امام آن است که اگر قرآن کریم آن گونـه کـه نـازل    نشانه است و معناي ک
را در :هاي ما اهـل بیـت   نشانه ،شده است، یعنی به ترتیب نزول خوانده شود

  )64/، همان(» .آن خواهید یافت
  : گوید مینویسنده محترم در ادامه براي تأیید برداشت خود از روایت 

متوجه آن خواهد شد که  ،اگر محقق اندك آشنایی با مباحث قرآنی داشته باشد«
اهتمام خداوند متعال در قرآن کریم اساساً به آوردن اسماء افـراد نیسـت، بلکـه    
هدف بیان حقایق است و افراد بسیار زیادي هسـتند کـه قـرآن کـریم از آنهـا و      

اما اسمی از آنها به میان نیاورده است و در واقع تنها بـه   ،اعمالشان سخن گفته
چنان که از میان چندین هزار پیـامبري کـه    .ن پرداخته استهاي ایشا بیان نشانه

تنها نام عده معدودي از ایشان را در  ،خداوند متعال به سوي خلق فرستاده است
مـنْهم مـنْ قَصصـنا    «: فرمایـد  مـی 9قرآن کریم آورده و خطاب به پیامبر اکرم
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یا نقل نکردن قصص آنها دلیـل   نیاوردن نام ایشان » علَیک و منْهم منْ لَم نَقْصص
  )65/، همان( ».بر نبودن آنها و یا نقص قرآن کریم نخواهد بود

با همه این مقدماتی که نویسـنده   اول آنکه: شوم د نکته را یادآور میدر اینجا چن
هاي اهـل   محترم آورد تا اثبات کند که اگر قرآن به ترتیب نزول خوانده شود، نشانه

چرا : د یافت، جاي این سؤال وجود دارد که کسی بپرسدرا در قرآن خواه:بیت
را در آن :هـاي اهـل بیـت    توان نشانه نمی ،اگر قرآن به ترتیب فعلی خوانده شود

در قرآن به نام بردن از افراد اهتمامی نشده این اظهار نظر ایشان که  دوم آنکه یافت؟
بـار از حضـرت    136 اسرائیل، قرآن کریم در بیان داستان بنی .عمومیت ندارداست، 
بریم  گوید که از برخی پیامبران نام می قرآن نمی سوم آنکه! نام برده است7موسی

گوییم و داستان برخی  گوید داستان برخی را می بلکه می! بریم و از بسیاري نام نمی
که اگر از آنها نامی برده نشـده، داسـتانی نیـز ذکـر نشـده       ابه این معن. گوییم را نمی

نیاوردن نام ایشان و یا نقل نکـردن قصـص آنهـا    «گوید  ینکه نویسنده میاما ا. است
ما نیز با ایشان کامالً موافقیم، » دلیل بر نبودن آنها و یا نقص قرآن کریم نخواهد بود

  !کند؟ اما این امر چگونه ادعاي ایشان را در تفسیر و تبیین روایت ثابت می
  

  تفسیر تاریخی قرآن : دیدگاه سوم
هاي قـرآن بـا    جدیدي در حوزه ارتباط پیام هاي پردازي اي اخیر، نظریهه در دهه

 هـاي  یشـه اند هعصر شکل گیري متن قرآن به عرصـ  هاي حوادث و وقایع و واقعیت
هـاي   پیشینیان در بیان ارتباط آیات قرآن بـا و اقعیـت  . قرآن پژوهانه گام نهاده است

آنها بر این بـاور بودنـد کـه    . دکردن میعصر نزول، آن را در قالب اسباب نزول بیان 
اي کـه بـدون    دسته: بر دو دسته است از نظر دارا بودن سبب یا عدم آن آیات قرآن

هیچ سبب خاصی نازل شده است و بیشتر آیات قرآن در ایـن دسـته، کـه تنهـا بـه      
ها به راه راست نازل شده است، قرار دارد و دسـته دوم آیـاتی    خاطر هدایت انسان

  .ال واقعه یا سؤالی نازل شده استاست که به دنب
اما معاصران در تبیین ارتباط قرآن با شـرایط و وقـایع عصـر نـزول از موضـوع      

هاي موجود در زمان نزول قرآن بر شکل  اسباب نزول عبور کرده و بر نقش واقعیت
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نصر حامد ابوزید، محمد آرکـون و حسـن   . اند هدهی الفاظ و معانی قرآن تأکید کرد
  )132/بسام الجمل، (. ن گروه از روشنفکران دینی هستندای ءحنفی جز

 »فی اسـباب النـزول  سۀ الوحی و الواقع؛ درا«اي با عنوان  حسن حنفی در نوشته
بـدون سـبب نـازل     اي از آیات قرآن بر خالف نظریه پیشینیان، هیچ آیهگوید که  می

 .جی اسـت هـاي خـار   سباب و واقعیتانشده است، بلکه همه آیات قرآن برآمده از 
امـا هـیچ    ،این روشنفکران گرچه بر تاریخمندي متن قرآن تأکید دارند )26/همان، (

 .اند هکدام در حوزه ترتیب نزول و تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول وارد گام ننهاد
هـاي پژوهشـی    اي از فعالیـت  آقاي دکتر جعفر نکونام با اختصاص بخش عمده

مندي قرآن و مفاهیم آن، بر این باور است که و تاریخگذاري  خیخود بر موضوع تار
تواند تحولی مهـم   میتوجه به این دو موضوع و تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول 

دیدگاه این قـرآن پـژوه بـا آنچـه در دو     . در عرصه تفسیر قرآن کریم به وجود آورد
 ایشان از تفسیر بر اسـاس ترتیـب نـزول بـا عنـوان     . دیدگاه قبل آمد متفاوت است

برد که باید اذعان کرد که این اصطالح مفهومی گسترده تـر از   میتفسیر تاریخی نام 
تفسیر بر اساس ترتیب نـزول، یکـی از    در واقع. نزول داردتفسیر بر اساس ترتیب 

جا که پاي تفسیر قرآن به  طبق این دیدگاه، هر از این رو. واع تفسیر تاریخی استان
وره مورد تفسیر قرار گیرد یا یک آیه و یا یک واژه که یک سآید، اعم از این میمیان 

ها، آیات و  هیک از واژ باید به تاریخ نزول هر ،و یا حتی اگر تفسیر موضوعی باشد
   )44-43/نکونام، تفسیر تاریخی قرآن، ( .قرآنی توجه شود هاي سوره

، شود هاي قرآن به دست داده می به نظر دکتر نکونام اغلب تفاسیري که از سوره
حاصل نگرشی انتزاعی و کلی گرایانه و بریده از بستر تاریخی نزول آنها و با تلقـی  

حال آنکه این نگرش و تلقی، آدمی را  ،ماورائی و آسمانی نسبت به زبان قرآن است
در بسـتر   نکونام، تفسیر سوره علـق ( .دارد صحیح مراد الهی باز می و از فهم صائب

واحد نزول قرآن به مثابه خطبـه خطیبـی حکـیم و    به نظر ایشان هر  .)63/تاریخی، 
بلیغ است که حسب مقتضاي حاالت و حاجات مردم عصر و مصر نزول قرآن ایراد 

از این رو مقتضیات و اسباب نزول آیات قرآن در خود آیـات انعکـاس    .شده است
  )123/ نکونام، در آمدي بر تاریخ گذاري قرآن،( .پیدا کرده است
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یشان، بهترین روش تفسیر قرآن، تفسیر تـاریخی قـرآن کـریم    از نظر ا از این رو
سـال بـه اقتضـاي شـرایط و      23است؛ چون قرآن متنـی تاریخمنـد اسـت و طـی     

 ،یاتنازل شده است و این شرایط و مقتضـ 9مقتضیات عصر رسالت پیامبر اسالم
توان داشت که هر  روند و تردیدي نمی قراین حالی و مقامی آیات قرآن به شمار می

انـدك تـوجهی بـه    . شود میده نمیالم بدون لحاظ قرائنش به درستی و روشنی فهک
متناسب با شـرایط تـاریخی و جغرافیـایی ویـژه و      هاي قرآن یک از سوره که هراین

است که   است، کافی  خطاب به مردمی با رفتارها و آداب و رسوم خاص نازل شده
ن حالی فهم قرآن یند و به منزلۀ قراقرآن تأثیرگذاراین واقعیات در نوع بیان  بفهماند

فهم مبهم یا نادرستی را از آیات قرآن به دسـت   ،شوند و نادیده گرفتن آنها تلقی می
البته ایشان هم الهی بودن مـتن قـرآن و    .)45/نکونام، تفسیر تاریخی قرآن، ( دهد می

بسـتر  نکونـام، تفسـیر سـوره علـق در     ( .هاي قرآن را باور دارند هم جاودانگی پیام
  )65-64/تاریخی، 

اسـت و    ناپذیراست که قرآن به ترتیبی خاص نازل شـده  طبق بیان ایشان، انکار
اگـر رعایـت   : حال بایـد پرسـید  . تردید رعایت این ترتیب نزول مهم بوده است بی

ترتیبی که قرآن بر آن نازل شده، مهم بوده است، چرا بایـد ایـن ترتیـب در تفسـیر     
 7کنـد کـه بایـد امـام علـی      عقل نیز حکم مـی  )49/، همان( قرآن رعایت نشود؟

مصحف خود را موافق نزول مرتب کرده باشـد؛ زیـرا از طرفـی بـدیهی اسـت کـه       
کنـد و خداونـد قـرآن را بـه ترتیـب       حکمت نمـی  است و کاري بی  خداوند حکیم

است و به طور قطع بر این ترتیب حکمتی مترتب بـوده اسـت؛     تاریخی نازل کرده
ک لنُثَبت بِـه  و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَو ال نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَۀً واحدةً کَذل(:هودچنان که فرم

و كتَرْتیالًفُؤاد تَّلْناهر*ثَلٍوبِم أْتُونَکال ی قِّ وبِالْح نَ تَفْسیراًإِالَّ جِئْناكس33-32/فرقان()أَح( 
است و لذا او بایـد در    نیز حکیم بوده7که امام علی است  و از طرف دیگر مسلّم

  .امر مهمی چون ترتیب دادن به قرآن به مقتضاي حکمت عمل کرده باشد
، باید قبول کرد الزم است است  که کار خداوند حکیمانه ش این مطلبپذیراگر 

 7است که حضـرت علـی    است و اگر مسلّم  که موافق نزول بودن قرآن حکیمانه
نی بـه ترتیـب نـزول مرتـب     است، باید پذیرفت که قرآن را حکیمانه یع  هحکیم بود



 

 

116 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

این سخن به طور تلویحی بر ایـن امـر داللـت دارد کـه      .)48/همان، ( ساخته است
اي  حال، یکی از مبانی به هر. قرآن موجود به ترتیبی غیر حکیمانه مرتب شده است
ان شفاف مواضعشان در بی ،ندکه طرفداران نظریه تفسیر تاریخی باید به آن پاسخ ده

  . کنند له است که ترتیب موجود در قرآن را چگونه ارزیابی میئمورد این مس
  

  تفاوت تفسیر مصحفی با تفسیر تاریخی
این است که در صورت تفسیر قرآن بر اسـاس   ،سؤالی که در اینجا مطرح است

ونام این تفاوت آقاي نک. شود هایی می نزول، تفسیر قرآن دچار چه تفاوت یا تفاوت
  : گوید بیند و در این باره می را بسیار گسترده می

اش  هاي قرآن را به ترتیب نزول و با توجه بـه بسـتر تـاریخی    کسانی که سوره«
انـد،   مطالعه کرده و به دستاوردهاي بسیار چشمگیر و تأثیرگذار آن دست یافتـه 

چنـدان چشـمگیر و   ایـن دسـتاوردها   . اند براي آن ارزش و اهمیت فراوانی قائل
است که بسا اغراق نباشد اگر گفته شود نو بودن دینـی کـه حضـرت     تأثیرگذار

، به سبب )52/135مجلسی، (د آن را پس از قیام خود ترویج خواهند کر7قائم
   )45/همان، (» .اش است قرآن به ترتیب نزول و در بستر تاریخی همطالع

بلکه به همه آیـات قـرآن تعمـیم     ایشان این تأثیر را نه تنها خاص آیات احکام،
  : نویسد وي در این باره می. دهد می

اهمیت توجه به نظم و ترتیب نزول به آیات االحکـام و آیـات تـاریخی قـرآن     «
مالحظه دیگر آیات نیـز ماننـد آیـات قصـص و قیامـت نشـان       . اختصاص ندارد

ر دهد که آنها هم با رعایت مناسـبت تـاریخی و مقتضـاي حـال مخاطبـان د      می
اند و لذا توجه به زمان و ترتیب و بستر نزول  مکی و مدنی نازل شده هاي دوره

   )49/همان، (» .نماید آنها نیز ضروري می
اند که به طور مثال سوره یوسف چگونه با توجـه بـه    البته نویسنده محترم نگفته

مقطع زمانی خاصی که در آن نازل شده است، داراي معناي خاصی است که اگر در 
بـه  ! کـرد؟  شد، به گونه دیگري بود و معناي آن نیز تغییر می رایط دیگري نازل میش
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آمیز  رسد که ادعاي تاریخمندي در مورد همه موضوعات قرآنی ادعاي اغراق نظر می
   .است

همچنین در ایـن نظریـه، یکـی از نتـایج تفسـیر تـاریخی را از میـان برداشـتن         
  :اند فات تفسیري ذکر کرده و گفتهاختال

اي اگر به ترتیب پیدایش و پیشرفت شرایط و حوادث باشد، نتایج  چنین مطالعه«
مطالعه دو چندان خواهد شد و قریب به تمام اختالفات تفسیري از میان برداشته 

   )46/همان، ( ».خواهد گشت
 هـاي  بسـیاري از زمینـه  . اغراق شـده اسـت  نیز رسد که در این زمینه  میبه نظر 

به طـور کلـی   . یري هیچ ربطی به موضوع تاریخ نزول نداردتفس اتپیدایش اختالف
ن قـرآن،  مـت : شـود  میتوان گفت که عمده اختالفات تفسیري از سه ناحیه ناشی  می

در مـتن قـرآن، امـوري چـون الفـاظ چنـد       . ت مفسرموقعیت نزول آیات و شخصی
اشتراك لفظی، حقیقت و مجاز، معانی حروف، مرجع ضمیر، وجوه اعراب، اختالف 

در . در تقدیر، اجمال لفظ و اختالف قرائات موجب اختالف در تفسیر شـده اسـت  
منابع قابـل اسـتناد در    مورد نظریات و اعتقادات مفسر نیز عواملی چون اختالف در

عصري مفسر از عوامـل   هاي گیري هاي کالمی و اعتقادي مفسر و جهتتفسیر، باور
  3.مهم اختالف در تفسیر از ناحیه مفسران است

بـه   ،یـادآور شـده اسـت    »تفسیر تاریخی قرآن«البته اختالفاتی که نویسنده مقاله 
عدم توجه بـه موقعیـت   . از عوامل سه گانه مورد اشاره قابل قبول است عنوان یکی

سبب اخـتالف در تفسـیر    هاي متعدد در موقعیت نزول برخی آیات نزول و گزارش
نقل . مورد توجه قرار داشته است این موضوع حتی در زمان صحابه نیز. شده است

سـان امـت   گفت و شکوه داشت از اینکـه چ  میاست که عمر روزي با خود سخن 
شـان نیـز یکـی     ورزند و حال آنکه پیغمبرشان یکی و قبلـه  میپیامبر با هم اختالف 

قرآن در میان ما نازل شد، خواندیم و : در همین حال ابن عباس به وي گفت. است
آینـد   میاما پس از ما مردمی . نستیم که در چه مورد نازل شده استیاد گرفتیم و دا

کننـد و رأي خـود را در فهـم     مـی دانند و همچنین مقتضیات حال را درك ن میکه ن
شود و چه بسا که اختالف، کار  میاین است که اختالف پیدا . دهند میقرآن دخالت 
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و ابن عباس را از نـزد   عمر از شنیدن این سخنان خشم گرفت. را به کشتار برساند
گفتـه ابـن عبـاس بـه نظـرش      . ابن عباس رفت و عمر ساعتی اندیشـید . خود راند

. ابن عباس نیز چنان کرد. آنچه گفتی تکرار کن: او را خواست و گفت. درست آمد
   )627/رامیار، ( .عمر سخن او را شنید و فهمید و شگفتی کرد

  

  مبانی تفسیر تاریخی
فـرض اساسـی    پـیش . دیدگاه، مبناي زبان شـناختی اسـت  ترین مبناي این  عمده

تفسیر تاریخی قرآن این است که معناي مراد خداي تعالی از الفـاظ و تعـابیر قـرآن    
بـر ایـن   . فهمیدنـد  عبارت از همان معنایی است که عرب حجاز در عصر نزول مـی 

اساس تأکید بر این است که در تفسـیر قـرآن بایـد بـه همـان اطالعـات و منـابعی        
  .تواند معهودات عرب حجاز را در عصر نزول به ما گزارش کند مراجعه کرد که می

تلقی نویسنده این است که قرآن به همان زبان متعـارف و رایـج عـرب حجـاز     
بنابراین باید به اطالعاتی مراجعه کرد که زبان متعارف  ،عصر نزول نازل شده است
اي در قـرآن    رض هـیچ لفـظ و آیـه   ف به موجب این پیش. آن مردم را به ما بشناساند

بـر ایـن اسـاس،    . نبرده باشند  وجود ندارد که آن مردم به معناي مراد خدا از آن پی
. تفسیر یعنی پرده برداشتن از الفاظ و عبارات قرآن امري عارضی است و نـه ذاتـی  

یافتند  یعنی عرب عصر نزول مراد الهی را از الفاظ و عبارات قرآن به روشنی در می
نیاز به تفسیر براي مردمانی پدید آمد که در عصر و مصـر نـزول قـرآن وجـود و     و 

یر زبان عربی و از بر اثر گذشت زمان و تطور معنایی واژگان و تعاب. حضور نداشتند
نکونـام، تفسـیر   ( .ن حالی و مقامی آیات قرآن نیاز به تفسیر پیدا شدیمیان رفتن قرا

  )50-49/تاریخی قرآن، 
  

  فسیر تاریخینقد دیدگاه ت
باره این برداشت و قرائت از تفسیر بر اساس ترتیب نزول چند نکته یادآوري در

  :اند هنکرد تشکیک قرآن مفسران از کدام هیچ گزاره سه مورد در که گفت باید. شود می
قرآن کریم به تدریج بر پیامبر نازل شده است و آن حضرت نیـز بـه همـان     -1

این گزاره نص آیات قـرآن  مستند . خوانده است میم بر مرد ،شد میترتیبی که نازل 
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و قُرْآنـاً فَرَقْنـاه لتَقْـرَأَه    ( ،)32/فرقان()لَو ال نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَۀً واحدةً( ؛کریم است
  .)106/اسراء()مکْث  علَى النَّاسِ على

در تفسـیر   ،هایی که برخی از آیات در آن نازل شـده اسـت   دانستن مناسبت -2
که بخشی از قرآن ناظر به  اند ههمه مفسران قرآن پذیرفت. قرآن فی الجمله نقش دارد

پـانزده   تقریبـاً . هایی است که در عصر نزول پـیش آمـده اسـت    پیشامدها یا پرسش
  .درصد از قرآن داراي اسباب نزول خاص تلقی شده است

ت قرآن بایـد تـا آنجـا کـه     و عبارا ها هبراي فهم مفاهیم اولیه و کاربردي واژ -3
هاي عربی معتبر که کاربردهاي عصر نزول قرآن یا نزدیـک   به فرهنگ ،ممکن است

له و استعمالی  کنند مراجعه کرد و حتی االمکان معناي موضوع میبه آن را گزارش 
  .آنها را در عصر نزول قرآن به دست آورد

دیگري  هاي ي پیش فرض، داراها فرض عالوه بر این پیش اما مفسران قرآن کریم
  :که برخی از آنها به قرار زیر است اند هنیز بود

بلکه همـه   ،اند هالعرب در عصر نزول نبود ةمخاطب قرآن فقط اعراب جزیر -1
آیند،  میمخاطب قرآن به شمار  ،ها از بدو نزول قرآن تا زمانی که دنیا برپاست انسان

پیامبر اکرم، مخاطبـانِ اولیـه   العرب در عصر رسالت  ةگرچه بدون شک مردم جزیر
  .اند هقرآن بود

 ،توان ادعا کرد که چون قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شده اسـت  مین -2
در  .فهمیدنـد  میباید مردم عرب در آن زمان تمام معناي مراد از همه آیات قرآن را 

یـک  سخنان  ،گویند میهیچ زبانی چنین نیست که همه مردمی که به آن زبان سخن 
اینکه قـرآن بـه زبـان    . گوید به یک اندازه بفهمند میخطیب را که به آن زبان سخن 

به این معناست که قرآن به زبان خاص یک قبیله نـازل   ،عربی مبین نازل شده است
قرآن کریم به زبـانی  . شده است که به طور طبیعی براي همه قبایل قابل فهم نیست

توانیم ایـن موضـوع را    می. ل فهم بوده استنازل شده است که براي همه قبایل قاب
به طـور مثـال، زبـان انگلیسـی در جهـان امـروز داراي       . المللی مثال زد به زبان بین

قابـل فهـم    هـا  هالمللی براي همه لهج ، اما زبان انگلیسی بینمختلف است هاي لهجه
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بـی  زبان عر بوده است، از این رومکه نیز مرکز رفت و آمد تجاري و مذهبی . است
  . برکنار بوده است ،در زبان هر یک از قبایل بوده ی که معموالًهای در آنجا از غرابت

کـه خصوصـیات   وحـی الهـی بیشـتر از آن   . نمند نیستبیشتر آیات قرآن زما -3
نـاظر بـه هـدایت انسـان بـه صـراط        ،عصري و مصري مخاطبان را در نظر بگیـرد 

همـین طـور بیشـتر    . اسـت مستقیمی است که بر اساس فطرت انسان شکل گرفتـه  
تاریخی و نیز حقایق ماورائی دارد که زبان و  هاي قرآن سخن از واقعیت هاي آموزه

نقـل  . قومیت و تاریخ و جغرافیاي نـزول قـرآن در مـورد آنهـا هـیچ نقشـی نـدارد       
قرآن و نیز خبر دادن از زندگی پس از مرگ و نیز عالم غیب از این دسته  هاي قصه

این . گیرد میست که بخش عظیمی از حجم قرآن کریم را در بر قرآن ا هاي از آموزه
کما بیش در دیگر کتب آسمانی پیشین که نـه زبانشـان عربـی بـوده و نـه       ها هآموز

زبـرِ    و إِنَّـه لَفـی  ( ؛به عینـه آمـده اسـت    ،اند هالعرب بود ةمخاطبانشان اعراب جزیر
  .)96/شعراء()ولیناألَ

له  توان در چارچوب همان معانی موضوع میرآن را نو عبارات قها  ههمه واژ -4
ـ    بلکه هر جریان. صر نزول معنا کردو کاربردي عرب ع ه اجتماعی سیاسـی وقتـی ب

هـاي مختلـف    ویژه وقتی مدعی ایجاد تحوالت گسترده در ساحته آید، ب میوجود 
و  هـا  هآفرینـد و بـه واژ   مـی شود، به همراه خود معانی جدیدي را  میزندگی انسان 

. گیـرد  مـی اصطالحات جدیدي شکل  کند و در نتیجه میتزریق  ، معناهاییها عبارت
مختلفـی از قبیـل    هـاي  قرآن نیز به مثابه متنی که همپاي یک تحول بزرگ که جنبـه 

بنابراین برخـی از  . از این امر مستثنا نیست ،فلسفی، کالمی و اجتماعی داشته است
ارتبـاط بـه    چه بـی  که گر اند هیی خاص شددر فرهنگ خود قرآن داراي معنا ها هواژ

امـا در فرهنـگ قـرآن داراي     ،معانی وضعی و کاربردي شان در عصر نزول نیسـتند 
 .معناي متفاوتی هستند

یکسر عارضی دانسته تفسیر قرآن  یکی آنکه :دو نکته دیگر نیز بایسته ذکر است
ي آن است که قرآن بیان شد که ریشه تقریباً تمام اختالفات تفسیر شد و دیگر آنکه

  !شود میبه روش تاریخی تفسیر ن
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اي از نیاز قرآن کریم به تفسیر، نیازهایی است که  تردیدي نیست که بخش عمده
گذشـت زمـان و پـرده ابهـامی کـه بـر برخـی        . در گذر زمان عارض شـده اسـت  

نزول افتاده، غُبار غربتی که بر برخی از مفـردات قـرآن نشسـته، عـدم      هاي موقعیت
، شبهات و ها پرسش ی بسیاري از مسلمانان با زبان عربی و ادبیات عرب و نیزآشنای
عصري و انتظاراتی که مردم از قرآن دارند، همگی عواملی هستند کـه نیـاز    هاي نیاز

بلکه برخـی   ،همه عوامل عارضی نیستند با این حال. زنند میبه تفسیر قرآن را دامن 
ذوبطون بودن قـرآن از   و آیات متشابهاالحکام، اجمال بسیاري از آیات . اند نیز ذاتی

آیات احکـام  . سازد میمواردي است که نیاز برخی از آیات قرآن به تفسیر را مسلّم 
فسیر شود و معانی تآیات متشابه باید توسط محکمات . باید توسط پیامبر بیان شود

ـ  : رك( .بطنی نیز چیزي نیست که در معناي ظاهر قرآن باشد ه تفسـیر؛  شاکر، نیـاز ب
  )180-171/ذاتی یا عرضی؟، 

  

  نتیجه
  .شود میبر نکات زیر به عنوان خالصه و نتیجه بحث تأکید  ،از آنچه گفته شد

بر نقش اسـباب   ،اند ههمه مفسرانی که به روش اجتهادي قرآن را تفسیر کرد -1
قـرآن کـریم فـی     هاي هنزول قرآن و نیز تاریخ و شرایط تاریخی نزول آیات و سور

 ،فشارند میاما کسانی که بر تفسیر بر اساس ترتیب نزول پاي . اند هله اذعان کردالجم
همگی بر این نکته توافق دارند که این تفاسیر به طور کامل وافی به مقصـود نبـوده   

تري داده شود تا فهم بهتر است و باید به تاریخ نزول و اسباب نزول قرآن بهاي بیش
  .ودتري از آیات قرآن حاصل ش و روان

 ،در عین توافق بر نکتـه پـیش گفتـه    فداران تفسیر بر اساس ترتیب نزولطر -2
ی که تاکنون در این زمینه ابراز شده اسـت و  های اندیشه. اندیشند میهمگی یکسان ن

اندیشه ) الف: توان در سه اندیشه خالصه کرد مییا به مرحله عمل در آمده است را 
ر بستر طبیعی آن که همـان بسـتر تـاریخی    حصول فهم بهتر در گرو مطالعه قرآن د

قرآن با روش نزول تدریجی روش خاصـی در تحـول   ) ب. گیرد میصورت  ،است
در اسالم نمونه بارز موفقیت آفرینی در فرد و جامعه را پی گرفته است که جامعه ص
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انتظار تکرار ایـن تحـول مبـارك در جوامـع      آور این روش است، از این رو شگفت
) ج. قرآن در همان بستر نزول است هاي گرو مطالعه و اجراي آموزه امروزي نیز در

قرآن یک متن تاریخمند است و فهم درست و واقعی آن تنها در گرو آن است که با 
گونه فهم دیگر که قرآن را متنی غیر  توجه به مقتضیات زمان نزول درك شود و هر

تی را در فهـم درسـت   فهمی صائب نخواهد بود، بلکه مشکال ،تاریخمند فرض کند
  .قرآن به وجود خواهد آورد

امـا   ،تـر قـرآن اسـت    ایجاد زمینه بـراي فهـم روان  دیدگاه اول تنها در صدد  -3
در  د اثربخشی قرآن است و دیدگاه سـوم عدیدگاه دوم بیشتر در پی احیاي دوباره ب

پی اصالح فهم قرآن است، و چنین فرض گرفته شده است کـه مفسـران بـه دلیـل     
ه گرفتن از زمان نزول و توجه نکردن به قراین تاریخی، از مراد حقیقـی مـتن   فاصل

  .اند هفاصله گرفت
نـاروا بـه چشـم     هـاي  و تعمـیم  هـا  ي دوم و سوم برخی اغراقها هدر دیدگا -4

یکسان انگاشتن همه جوامع و انتظـار تحـوالتی مشـابه تحـوالت صـدر      . خورد می
هـاي قرآنـی در    ندي به همه آیات و آموزهاسالم در نظریه دوم و نیز تعمیم تاریخم

 .ترین مواضعی است که بایسته نقد و امعان نظر است نظریه سوم از مهم
 

  :ها نوشت پی
  . خورشیدي توسط مؤسسه انجام کتاب منتشر شده است 1363این مجموعه در سال  -1
سـاس  شود که شادروان مهندس بازرگان در کتاب سیر تحول قـرآن، بـر ا   یادآوري می -2

ها  یک از این بخش بندي کرده است که هر بخش طبقه 194فرضیات خودش، قرآن را در 
واحـدهاي نـزول    ،ایشان با محاسـباتی کـه انجـام داده   . دهد یک واحد نزول را تشکیل می

مهدي بازرگان، سیر : رك. هاي رسالت را نیز مشخص کرده است یک از سال مربوط به هر
حمد مهدي جعفري، شرکت سـهامی انتشـار، تهـران، چـاپ     تحول قرآن، به اهتمام سید م

 ).14جدول شماره ( 127-116ش، صص1360چهارم، 
محمد کاظم شاکر، ریشـه  : این عوامل مراجعه کنید به یک از ل در مورد هرتفصی براي -3

 .58-46، صص26یابی اختالفات تفسیري، صحیفه مبین، شماره مسلسل 
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