
  
  
  

  ترتیب نزولی فواید تفسیر نقدي بر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سید محمد علی ایازي
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات قرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :چکیده
یکی از موضوعات مهم و در عین حال بحث انگیز و جنجالی در عرصه علوم قرآن، 

گروهی از . چگونگی گردآوري و تألیف این کتاب آسمانی و به دنبال آن تفسیر آن است
علما و محققان علوم قرآنی بر این باورند که گردآوري و تألیف و ترتیب قرآن در حیات 
پیامبر انجام گرفته، و گروهی آن را به دوران پس از پیامبر، یعنی زمان حاکمیت خلفا 

اند که جمع کنونی قرآن غیر توقیفی و پس از  منتسب دانسته و فرض را بر این گذاشته
باشد، همان ترتیبی است که بر اساس  ام گرفته و آنچه مبناي فهم و تفسیر میپیامبر انج

به چه دلیلی این ترتیب که از صدر اسالم در : اما این پرسش مطرح است. نزول بوده است
گرفته، باید کنار  میان همه مفسران رایج و متداول بوده و بر اساس آن تفسیر انجام می

توان ثابت کرد  تر آنکه از کجا می ی انجام گیرد؟ مهمگذاشته شود و روش ترتیب نزول
ها نقل شده، درست و قابل اطمینان است، با اینکه در  روایاتی که درباره نزول برخی سوره

این باره اخبار بسیار متعارض و متفاوتی نقل شده و مبانی در این باب مختلف است؟ نکته 
ساس ترتیب مصحف با ترتیب نزول در معنا و دیگر اینکه تا چه حدي واقعاً میان تفسیر بر ا

برداشت از آیه تفاوت دارد که بتوان آن را به حساب تفاوت و اختالف در طریقه تفسیر 
  آیات و ترجیح ترتیب نزولی گذاشت؟

ها جواب منفی به  این نوشته در مقام بیان اثبات این نکته است که هر سه این پرسش
ا که اگر تفسیر بر اساس نزول شکل گیرد، فواید و آثار دهد و در این ادع تفسیر نزولی می

هایی شده و بر فرض که فوایدي داشته باشد، در  گذارد، مبالغه بسیاري بر جاي می
  .هاي رایج و بر اساس ترتیب مصحف نیز قابل تحصیل است تفسیر

  :ها  کلید واژه
  مصحف امام علی/ توقیفیت ترتیب قرآن/ ترتیب مصحف/ ترتیب نزول
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  گفتار پیش
اساس  شیوه تفسیر بریکی از مسائل مطرح در حوزه تفسیرپژوهی اخیر انتخاب 

یی که نگاشـته شـده،   ها تا حدود چهارده قرن تمام تفسیر. ستها نظم آیات و سوره
ي جدید حوزه ها اما یکی از رویکرد. ندا ههمگی به اتفاق بر اساس نظم مصحف بود

ریشـه  . تفسیر در این پنجاه ساله اخیر، توجه و اهتمام به تفسیر نزولـی بـوده اسـت   
گـردد کـه امـروزه بـه یکـی از       مـی طلبـی در تفسـیر بر   نـوع بـه ت  اصلی این حرکت

انگیز و جنجالی دیرینه در عرصه علـوم قـرآن    موضوعات مهم و در عین حال بحث
و  هـا  کند، زیرا چگونگی سیر تدوین، گردآوري و ترتیب آیـه  میارتباط پیدا کرده و 

ـ   ها سوره اریخ در عهد نبوي یا پس از حیات آن حضرت، از جمله فرازهاي مهـم ت
  .قرآن است که این بحث را به چند نظریه تقسیم کرده است

گروهی از علما و محققان علوم قرآنی بر این باورند که گردآوري و تألیف و . 1
ترتیب قرآن در حیات پیامبر انجام گرفتـه و آن وجـود شـریف تمـام خصوصـیات      

  1.را تعیین فرموده است ها آیات یک سوره و نیز جایگاه سوره
را بـه دوران   هـا  وهی در برابر این اندیشه، تدوین و تألیف و ترتیب سورهگر .2

پس از پیامبر، یعنی زمان حاکمیت خلفا منتسب دانسـته و ترتیـب کنـونی قـرآن را     
اما همه بر این نکته اتفاق نظر دارنـد کـه سـیر نـزول و ترتیـب       2.دانند میاجتهادي 

بـه مناسـبت خاصـی     هـا  و آیه ها ورهبه شکل موجود نبوده، بلکه س ها و سوره ها آیه
ایـازي،  : ك.ر( .شـده اسـت   مـی داد حوادث ویژه نازل زها و رخ، نیاها چون پرسش

  )18-13/کاوشی در تاریخ جمع قرآن، 
  

  مسئله جایگاه
شود، اما گزینش این  میباره تفسیر و روشی است که برگزیده چند سخن در هر

این اصل اسـت کـه    مبتنی بر شیوه با پیش فرضی خاص انتخاب شده و این روش
جمع کنونی قرآن غیر توقیفی و پس از پیامبر انجام گرفته و ترتیب کنونی ویژگی و 

باشـد، همـان    میند آنچه مبناي فهم و تفسیر ا هآنان مدعی شد. ي نداردا هتناسب ویژ
 ،اساس نزول بوده یا دست کم آنچه در تاریخ نزول اتفاق افتـاده  ترتیبی است که بر
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توان به فهم درستی از کالم و  میهایی بوده که بدون شناخت آنها ن اس واقعیتاس بر
بر این اساس که مالك تفسیر استفاده از سیاق و بافـت  . تناسب و پیوند کالم رسید

گیرد که تنظیم جمله از سـوي   میسیاق در صورتی شکل کامل . جمله و کالم است
  .وعه کالم داده باشندگوینده باشد و نه تغییراتی که دیگران در مجم

هـایش بـه مقتضـاي مناسـبات و حاجـات       هقرآن کتابی است که آیـات و سـور  
ارتبـاط   آنو مضـامین   هـا  بنـابراین ایـن پیـام   . تدریجی عصر نزول نازل شده است

تنگاتنگی با شرایط تاریخی عرضه خود به مخاطبین دارد و ایـن شـرایط بـه منزلـه     
نیست که قرآن صرف از این رو خردمندانه . دشو میقراین حالی و مقامی فهم تلقی 

ند از ا هگفت حتی کسانی پا پیش گذاشته و ادعا کرده و. ن تفسیر شودنظر از این قرای
زیرا در ایـن چیـنش   . خالف ترتیب نزول آن امر کند پیامبر خردمندانه نیست که بر

وجه نزولی حکمتی است و هرگز پذیرفته نیست که این چینش ترتیب نزول مورد ت
پیامبر قرار نگرفته باشد، و خردمندانه آن است که ایشان دستور فرمـوده باشـد کـه    

   )20/نکونام، ( .قرآن را طبق ترتیب تاریخی مرتب کنند
نکته مهم این بخش از مدعیان چه در شیعه و چه در اهل سنت آن است که بـه  

دعاي کنند و شاهد بر م میاستناد و روش چینش آن حضرت  7مصحف امام علی
نبایـد آن حضـرت    ،دانند که اگر ترتیب کنـونی انحصـاري و تـوقیفی بـود     میخود 

  . باشد میمبادرت به تفسیر نزول کند و این خود دلیلی بر لزوم دگرگونی در تفسیر 
  

  پیشینه گفتمان
ي دور نامی از این روش به طـور شـفاف در   ها حقیقت این است که در گذشته

کم تفسـیري بـا ایـن     ت المفسرین برده نشده و دستهاي طبقا میان تفاسیر و کتاب
از آن هنگام کـه مفسـرینی در قـرن اخیـر پـس از طـرح       . باقی نمانده است ترتیب

بـه نگـارش تفسـیرهاي     ي گوناگون به دانـش تفسـیر  ها بازگشت به قرآن و گرایش
بـر اسـاس نـزول قـرآن     ي به فکـر ارائـه تفسـیري    ا هگانه و متنوع برآمدند، عدندچ
خواهند متفاوت از دیگـران در پـی    میو روش جدیدي را عنوان کردند که  آمدندبر

اساس روند و حرکت تاریخی نزول قرآن باشند و سیر تطور وحـی را بـا    تفسیر بر
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اسـاس حرکـت تـاریخی     آنان در پی توجیه ایـن روش بـر  . این روش ترسیم کنند
کردنـد، بـه    مـی که  برآمدند و گفتند چرا این روش را برگزیده و بیشترین استداللی

و گـویی اقتـدا بـه روش آن     کردنـد  مـی اشـاره   7سابقه آن در مصحف امام علی
  .دندنمو میحضرت 

و  3»بیان المعـانی «در تفسیر  )ق1398م( آل غازىحویش مالاین کسان همچون 
ـ    4،»تفسیر الحدیثال«در ) ق1404م(محمد عزت دروزه  ، هشیخ عبـد الـرحمن حبنّک

 و مهنــدس بازرگــان 5»معــارج التفکــر«در تفســیر ) ق1425م( میــدانیه ر بــوشــهم
ابـد الجـابري، در کتـاب    و در این اواخر محمد ع »پا به پاي وحی«در ) ش1373م(
و آقـاي عبـدالکریم    »حسـب ترتیـب النـزول    ؛ التفسیر الواضـح الحکیم فهم القرآن«

ـ  ،آري. باشـند  مـی  »تفسیر نزولی قرآن؛ وحیبا همگام «در ) معاصر( پور بهجت ان آن
وجود آورده و روش خود را گامی مهـم و  ه فصلی جدید از چینش ترتیب تفسیر ب

  . گذار در فهم قرآن، بلکه پیروي از سلف قلمداد کردندو تأثیرحرکتی سازنده 
. کردنـد  مـی افزون بر این نکته، به ابعاد تاریخی وحی و فهم شـرایط آن اشـاره   

آورنـد تـا    مـی به این روش روي ده که شچنان که در برخی از همین تفاسیر تأکید 
  .بیان سـیر انقالب تکاملی اسالم را در سایه تبعیت این روش تبیین کنند

  
  باره تفسیر نزولیي اساسی درها پرسش

فراروي این شیوه مطرح  ها و ادله آنان، این پرسش اما پیش از طرح کامل نظریه
  :است
میان همه مفسران رایج به چه دلیلی این ترتیب کنونی که از صدر اسالم در  -1

گرفته، باید کنار گذاشته شود و شیوه  میاساس آن تفسیر انجام  و متداول بوده و بر
 ترتیب نزولی انجام گیرد؟ تفسیر
بـاره تعیـین تـاریخ نـزول     توان ثابت کرد آنچه در تاریخ قرآن در میاز کجا  -2

این باره روایـات   نقل شده، درست و قابل اطمینان است، با اینکه در ها برخی سوره
نقـل شـده    رسیده خبر واحد هستند، اسناد آن عموماً ضعیف، متعارض و چندگونه

 است؟
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ع تاریخی و مکانی آن ها، موض هتوان با دقت در تمام آیات و سور میچگونه  -3
، حتی نقل معینی نیامده و ها باره تعیین برخی آیات و سورهرا مشخص کرد؟ زیرا در

شت به ترتیب نزول دارد، به وضوح و روشنی زمان نـزول را  بخشی از ادله که برگ
در حالی که این ادعا در تفسیر وابسته به روشن بودن آن در ترتیب  ،مشخص نکرده

 .آیات یک سوره است
چه حدي واقعاً میان تفسیر بر اساس ترتیـب مصـحف بـا     در مقام نهایی، تا -4

آن را به حسـاب تفـاوت   بتوان ه ک ر معنا و برداشت از آیه فرق داردترتیب نزول د
  گذاشت؟ چینش آیات

  
  تردید در ترتیب کنونی قرآن. 1

نخستین گام این مفسران چند و چون در ترتیب مصحف و تردید در جایگاه آن 
بخشـی از تردیـدها نـاظر بـه تردیـد در اثبـات       . و توقیفیـت آن اسـت   براي تفسیر

جانـب بـه    کنونی است که اینگردآوري قرآن پس از پیامبر و عدم توقیفیت ترتیب 
، به تفصیل به »کاوشی در جمع قرآن«در کتاب  تبعیت از گروهی از محققان معاصر

بخشی هم در . ما هاثبات توقیفیت این جمع و تردید در روایات متعارض جمع برآمد
 بنـابراین  6.است 7اثبات سابقه ترتیب نزولی و تبعیت از جمع مصحف امام علی

ست که به چه دلیلی این ترتیب کنونی که از صـدر اسـالم در   نخستین پرسش این ا
گرفتـه، بایـد    مـی اساس آن تفسیر انجام  میان همه مفسران رایج و متداول بوده و بر

  ؟کنار گذاشته شود و روش ترتیب نزولی انجام گیرد
در آغاز باید تکلیف خود را با انتسابی که نسبت بـه مصـحف حضـرت شـده،     

  . ویژه در روایات رسیده روشن سازیمه آن را بمشخص کنیم و چگونگی 
  
  7حقیقت مصحف امام علی )الف

ایـن روش  بحـث انگیزتـرین موضـوعات    تـرین و در عـین حـال     مهماز گفتیم 
بحـث دربـاره   . اسـت  7استناد به پیشینه آن، یعنـی مصـحف امـام علـی     تفسیري

  .گفتگو شده است از چند جهت 7مصحف امام على
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 ست که آیا مصـحف امـام  ا این ،مطرح استین بخش در اکه  نخستین پرسشی
تماماً قرآن بوده یا مطالب دیگرى افزون بـر   ،قرآن بوده یا چیز دیگر؟ اگر قرآن بوده

ست که فرق مصحف امـام علـى بـا مصـاحف     ا ال دیگر اینؤس ؟است قرآن داشته
چـه   مصحف عبداهللا بـن مسـعود   و بن کعب ىبدیگر عصر رسالت مانند مصحف اُ

همچنین چه فرقى میان مصحف امام با مصحف حضرت فاطمه داشـته   ؟است بوده
به چه ترتیبى و چـه کیفیتـى؟   چگونه بوده،  آن حضرتاست و در نهایت مصحف 

یا کسـى   ،آیا درست است که مصحف على به ترتیب نزول گردآورى و تنظیم شده
  ؟ه استکردو اخبار آحاد ها  این مصحف را ندیده و صرفاً برداشتى از گزارش

تنهـا قـرآن مجیـد    مسلم است کـه   ،ها درباره کار حضرت آمده گزارش آنچه در
بوده که به همت آن حضرت و با تعلیم پیامبر انجام  تر از قرآن چیزى مفصلو بوده ن

 .، در حاشیه آن نکات دیگري افـزوده شـده اسـت   ، و اگر تنها قرآن بودهیافته است
وایات جمع قرآن پس از فوت پیامبر باشـد،  ر ،اگر مستند خبر مصحف امام بنابراین

 هـایى چـون   طور صریح سخن از جمع قرآن رفتـه و عبـارت  ه چون در این اخبار ب
»حتى یجم30/،ندیمابن ( »القرآن ع( ،»َخرُال احتى اَ جالقرآن جمع« ) ،3/70عیاشى( ،
 المصـحف «، )28/231، مجلسـی ( »صـحف ى مف هعجمی لى کتاب اهللا و أخذَإ غَرِفَفَ«

الذى جمعشـود   و تعبیرات فراوان دیگر، روشن مى )53/36همان، ( »امیرالمؤمنین ه
و اگـر در آن زمـان    .کـارى در زمینـه قـرآن بـوده اسـت      باره مصحفکه سخن در

و یا براى موارد مشترك  شده کار برده مىه نسبت به غیر قرآن ب» مصحف«اصطالح 
و به این دلیل کـه مصـحف    .به قرآن بوده است ینجا مصحف ناظرآمده، اما در ا مى

هـاى تفسـیرى مخلـوط از قـرآن و      فاطمه قرآن نبوده است و حتى در سیاق کتـاب 
یف مصحف فاطمـه  توضیحات نویسندگان نبوده است، نباید مصحف امام را در رد

نـد کـه نشـان دهنـد     ا هدر کلماتشان اصرار داشـت  :اتفاقاً ائمه معصومین .قرار داد
مه به هیچ وجه قرآن نیست تا مبادا این اشتباه به موارد دیگـر سـرایت   مصحف فاط

  .کند و یا نقل از مصحف فاطمه به عنوان قرآن تلقى شود
بـه جـز قـرآن     یو در آن مطالب نیستاینکه این کتاب تماماً قرآن  از سوى دیگر

آنچـه حضـرت بـه نگـارش     زیرا . ، مورد اتفاق مورخین و مفسرین استه استدآم
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و  هـا  ها، ناسـخ  ، تفسیرها، بیان شأن نزولها ده بود، افزون بر قرآن، ذکر تأویلدرآور
باره مصـحف حضـرت   کرد که درخواهیم از شیخ مفید نقل  در آینده. بود ها منسوخ

بیان تـأویالت و تفسـیر معـانى و     ،آنچه در مصحف حضرت نوشته شده« :گفت مى
نیـز بـه   هـم  فـیض کاشـانى    ».یدآ ه از جمله کالم اهللا به حساب نمىمطالبى است ک

صراحت در مقدمه ششم تفسیر خود به مناسبت توضیح این جمله کـه در روایـات   
معلوم «: نویسد ، مى»ه الناسخ والمنسوخفصحفى م بتَکَ«: در باب مصحف امام آمده

ل تفسـیر و بیـان اسـت، نـه     است که حکم به تعیین ناسخ و منسوخ در آیات از قبی
   ».باشدقرآن  ءاینکه جز
 ابتـدا حال براي شناخت این موضوع که تنظیم این مصحف چگونه بوده،  به هر

  .از بررسی روایات این موضوع آغاز کنیم
  

  بررسی روایات ترتیب نزول )ب
آنچه مورد نظر است، آنهایی . ندا هروایات ناظر به توصیف مصحف بر چند گون

  :ندا هکرد هستند که قائالن این نظریه به آن استناد
و  فَه کَما اَنزَلَ اللّـه فَاَلّی، فَلَما قُبِض النَبی، حبس عل): 36م( فی اخبار ابی رافع« -1

رافع آمده است که چـون پیـامبر   در خبر ابو). 2/50ابن شهر آشوب، (» کانَ بِه عالماً
طور کـه نـازل شـده بـود،      وفات کرد، علی در خانه نشست، پس مصحف را همان

  .و او به این کار عالم بودگردآوري کرد 
ه کَما اَنزَلَ اهللا الّا کَـذب و مـا جمعـه و مـا     انّه ما جمع القرآن کُلُّ: عن جابر« -2

 ، مجلسـی، 193/صفار،(» هب و االئمۀ من بعدحفَظَه کَما اَنزَلَ اهللا الّا علی بن ابی طال
قـرآن را آن گونـه   کسی هرگز از جابر بن عبداهللا انصاري رسیده است که ). 89/88
گردآوري و نگهـداري  . گوید میآوري نکرد، مگر اینکه دروغ دخدا نازل کرد گرکه 

  .نکرد آن گونه که نازل شد، مگر علی بن ابی طالب و امامان پس از وي
که در کتاب منسوب به   روایات دیگري که به همین مضمون نقل شده، چنان -3

کند که آن حضرت پس از  میخبري مرسل نقل ) 146ص ،اثبات الوصیه(مسعودي، 
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هذا کتاب اهللا قَد اَلَفتُه کَما اَمرنَی و اوصـانی رسـولُ اهللا   «: گردآوري قرآن فرموده باشد
  )28/308مجلسی، (» کَما اَنَزَل

 ه ویلنزِه تَدیبِ هبتَه و کَلُه کُعما جملَفَ«: مده استهم آدر روایات سلیم بن قیس  -4
ه یلنزِه تَدیبِ هبتَکَ«اگر مصحف تنها قرآن است، دیگر  ».وخُنسالمو نهم الناسخُ و هویلأتَ
تَ وأویلبوده تـا میـان تنزیـل و     ها حتماً منظور توضیحات و تفسیر آیه .معنا ندارد »ه

ویژه که در ذیـل همـین خبـر آمـده     ه تأویل، ناسخ و منسوخ تفاوت گذاشته شود، ب
على، کسى که  کند که مباد روزى برسد و بگویید ضرت اتمام حجت مىاست که ح

از پیامبر این آیات را آموخته و تأویل آنها را یاد گرفته، چرا ما را به غفلت گذاشته 
  !را براى ما بیان نکرده استدریافتی و مطالب 

ه  «: نقل کرده اسـت کـه فرمـود    7سالم بن ابی سلمه از امام صادق -5 اَخرَجـ
لیم  ع فَقَالَ لَهـ ،هکَتَب و نهالنّاسِ حیثُ فَرَغَ م لیا :    اللّـه تـابذا ک لَـی    هـکَمـا اَنـزَلَ اهللاُ ع

حمدینَ اللَوحین9ِمعتُه بمقَد ج در این روایت ). 88 ،89/؛ مجلسی،193/صفار، (» و
ست، آن گونه که این کتاب خدا: ا را بنوشت و گفتکتاب خد 7نیز آمده که علی

  .نازل کرد، من آن را بین دو جلد گرد آوردم 9خدا بر محمد
ه  «: گویـد  میباره کار حضرت نقل مفصلی دارد و بن سیرین درمحمد  -6 فَکَتَبـ

بعد از عکرمه پرسیدم که این  ».علَی تَنزِیله فَلَو اَصبت ذلک الکتاب کان فیه علم کثیر
اجتَمعت االنـس و   لَوِ :کَما اُنزِل؟ االول فاالول؟ قالاَلّفُوه «: کتاب را چگونه تألیف کرد

الناسخ  اَنّه کَتَب المنسوخُ علَی فَنُبئت: قال. الجِنُ علَی اَن یؤلفُوه هذا التَألیف ما استَطاعوه
لـت  البته در این روایت بر فرض کـه دال . )1/127 سیوطی،( »و کَتَب الناسخُ فی أثرِه

موافقت با ترتیب نزول است و نه مطابقـت بـا آنچـه     ،شد که مراد از تنزیلداشته با
رین از عکرمه اقـرار بگیـرد   و محمد بن سی ،نازل شده که در روایات دیگر هم آمده

آوري حضرت بر ترتیبی متفاوت است، اما عکرمه ایـن برداشـت را تأییـد     که جمع
وِاجتَمعت االنـس و الجِـنُ علَـی اَن    لَ« :کند که بگوید میکند و تنها به این بسنده  مین

این ناقل است که چنین برداشتی دارد کـه منسـوخ    »ه هذا التَألیف، ما استَطاعوهیؤلفُو
  .آورد مینوشت و پس از آن ناسخ را  میرا 
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شود، حضرت در خطاب بـه عثمـان    بر دیگرى که باز از سلیم نقل مىدر خ -6
ـ صـلى اهللا علیـه و آلـه ـ      حمـد ى ملَعـ ال ع و لّها اهللا ـ جلَزَنآیۀ اَ لُانّ کُ«: گویـد  مى

ندى بِعامالء خَ رسول اهللا وط ها اللّلَنزَاَ دى و تأویل کل آیۀٍیه على مـ  لُّو کُ حمد اللٍح 
و اَ رامٍحو حد وکمٍح تَ او شىءحتاج الیه االمۀ اومِلى ی القیامۀ مکتوب ل اهللا رسو بامالء
ط یدى حتى اَخَ و26/65مجلسی، ( ».الخدش رش(  

پیش من است که بـه   ،نازل کرد 9اى خداوند بر پیامبر خدا درستى هر آیهه ب
ى که خدا بر پیامبر خودش نـازل  ا هو تأویل هر آی. دست خط من استو امالى او 

ز قیامـت  یا هر چیزى که مردم به آن تا رو ،یا حد یا حکم ،کرد و هر حالل و حرام
در این مصحف با امالى پیامبر خدا نوشته شده و خط من اسـت، حتـى    ،نیاز دارند

  .ى که به بدن کسى وارد شودا هجریمه خدش
شود که افزون بر ذکر آیات، تأویل آن بیـان   ز این خبر هم به خوبى استفاده مىا

حدود و یا بیان  ،همچنین توضیح هر حالل و حرام. شده و تأویل غیر از قرآن است
مـت در  ویژه با این توضیح که حدود احکام و نیازهاى امت اسالمى تا قیاه احکام ب

 ها آیات و سوره ،در صورتى که اگر منظور همان کلمات .این مصحف وجود داشته
ـ    و دلیلى  باشد، وجهى براى ذکر آنها نبود  ابر تأکید و ذکر تفـاوت ایـن مصـحف ب

ه این استدالل نبـوده کـه در ذیـل روایـت     ى دیگر نبوده و دیگر نیازى بها مصحف
 .»ن العلم یفتح کل باب الف بابه مفتاح الف باب مضرَلى ماهللا اَسرّ ا سولَر نّا«: بگوید

اینکه پیامبر از اسرارى که در هنگام فوت به على گفته و کلید هزار باب علم را بـه  
توضیح کلمات وحى بـوده  داده تا آنها را بنویسد، چیزى جز قرآن و در تفسیر و  او

و همـین  هایى بوده که حضـرت آن را آموختـه و بـه کتابـت درآورده      و از دانستنی
  .است »فَه کَما اَنزَلَ اللّه و کانَ بِه عالماًلَّفَا«: یی چونها باعث تعبیر ها ویژگی

کنـد   د روایات است که به وضوح روشن مـى ریشه این برداشت در خوبنابراین 
کَمـا اَنـزَلَ   « ، اما چیزي برخالف نزول هـم نبـوده و  نها قرآن نبودهت این مصحفکه 
  .استبوده  »اللّه
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  »ما انزل اهللا«مراد از  )ج
ل، آن طور که بر طبق نزو» کَما اَنزَلَ اللّه« ال مطرح است که منظور ازاین سؤ اما

  .چیست؟ در این جمله دو احتمال مطرح است پیامبر نازل شده
گونـه کـه    دادن مصحف بر اساس ترتیب نـزول باشـد، آن  منظور مطابقت  )الف

 .ي رسیده استا همعروف شده و به ذهن عد
نازل شده، بـدون   نچه واقعاً از نظر قرائت و کتابتمطابق بودن مصحف با آ )ب

رفتـه   میکم و کاست و رعایت گویش صحیح، آن گونه که در آن عصر نگرانی آن 
 .است

احتمال اول باشد، مدعاي قائلین بـه نزولـی    تچنانچه منظور از این دسته روایا
اما چند احتمال وجود دارد که بـا احتمـال    .شود میبودن ترتیب مصحف امام ثابت 

و ما جمعه و مـا حفظَـه کَمـا    «: به عنوان نمونه در خبر جابر آمده. اول سازش ندارد
ت کـه آن حضـرت   درسـت اسـ  . »اَنزَلَ اهللا إلّا علی بن ابی طالب و االئمۀ مـن بعـده  

نـد، گـردآوري   ا هگردآورنده قرآن است، اما ائمه بعد از او مسلماً گردآورنده آن نبود
کـه   پس باید منظور از جمع کننده معناي دیگري باشد. اردپس از گردآوري معنا ند

صورت ظاهري پس از فوت نه به  گرنگهداري و صیانت از تحریف است، وهمان 
جمع قرآن ناظر به ترتیب نیسـت و نـاظر بـه     نابراینب. آوري شده است پیامبر جمع

، مطابقـت  »کَما اَنزَلَ اهللا«و مراد از است حفظ و صیانت از تحریف لفظی و معنایی 
  . با حقیقت نزول است

داللـت بـه    »فَاَلفَه کَما اَنزَلَ اللّه و کانَ بِه عالماً«: گوید میاما روایت ابی رافع که 
توانـد مـؤثر در ترتیـب     مـی دارد، چون هم علم به ترتیـب  کدام از دو احتمال ن هیچ

گرچـه   .انجام شـود » ما اَنزَلَ اهللا«باشد، هم علم به معنا و قرائت تا تألیفی مطابق با 
تر از آگـاهی بـه ترتیـب    ت کتاب در تدوین کتاب سرنوشت سـاز آگاهی به محتویا

  .دکن مینزول است، چیزي که روایت به آن تأکید 
 »هالناسخ و کَتَب الناسخُ فـی أثـرِ   اَنّه کَتَب المنسوخُ علَی فَنُبئت« یرتعب، نکته دیگر

است که در خبر ابن سیرین آمده و به صراحت برداشت راوي را  )1/127 سیوطی،(
اما  .و نه اینکه آن مصحف را دیده باشد یا عکرمه آن را تأیید کرده باشدکند  میبیان 
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آورد، الزامـاً معنـایش    مـی ناسخ را در دنبال منسوخ  اینکه آن حضرت با این احوال
ترتیب نزول نیست، چون گاه میان ناسخ و منسوخ چندین سـال و چنـدین سـوره    
. فاصله بوده و این چنین نبوده که در ترتیب نزول همواره ناسخ پس از منسوخ بیاید

تـا  قالب نشان دادن دگرگونی حکـم باشـد   ممکن است بیان تفسیري در  از این رو
  . فتد، نه اینکه به فاصله انجام گرفته باشدکسی به اشتباه نی
خبـر واحـد    ند، و ثانیـاً این روایات همگی آنها سند صحیحی ندار بنابراین، اوالً

ـ  میهستند و با خبر واحد ن ویـژه امـور   ه توان به اطمینان و وثوق در امور تاریخی ب
روایات صراحت بـر موضـوع   این  ثالثاً. عادي به قضاوت دقیقی رسیدخالف روال 

د داشته باشند که همان دغدغه آن عصـر  نتوان میندارند، بلکه معنا و مفهوم دیگري 
  .یعنی صحت و سالمتی نص قرآن کریم است

  
  7مورخان و مصحف امام علی )د

یکى از این کسانى است که به تفصـیل دربـاره مصـحف    ) ق292م(یعقوبى  -1
صـیفات مخصـوص و انحصـارى دربـاره     اظهـار نظـر کـرده و بـا تو     7امام على

گـزارش   )نـه آیـات  ( هـا  پردازد و از ترتیب خاص سوره مى چگونگى این مصحف
از آنجـا کـه وى از نخسـتین    . بدون آنکه منابع این توصیفات را برشـمارد  ،دهد مى

کسانى است که درباره این مصحف نظر داده و با شرح گسترده توصـیف کـرده، از   
هر چند کـه مطالـب او جـاى     رسد، و قابل توجه به نظر مىبسیار مهم نظر تاریخى 

  :نویسد او در این گزارش مى .داردنقد و تأمل بسیار 
را  قـرآن بى طالب پس از وفات پیامبر خدا ند که على بن اا هبرخى روایت کرد«

هـذا قـرآن قـد    «: فراهم ساخت و بر شترى نهـاده پـیش جمعیـت آورد و گفـت    
حضرت آن را به هفت جزء . ما هآورد من آن را گرداین قرآنى است که  ؛»جمعته

قرآن بر چهار بخش نازل : که على گفت ندا هبعضى گفت. و بخش تقسیم کرده بود
  )2/136یعقوبی، (» .شده است

با گزارش  ست کهها از نکات دیگر توضیحات یعقوبى و نامگذارى وى از سوره
سـوره   و موسى و فرعـون  قصص را به نام سورهمثالً سوره . است دیگران متفاوت
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نـام   یـا در بسـیارى از مـوارد    .جاثیه را به نام سوره زمر شریعت وصف کرده است
إِنَّـا أَرسـلْنا   «، سـوره  »إِنَّا أَعطَیناك الْکَـوثَرَ «سوره  :مانند سوره با آیه نخست آن آمده

 .»لَی أَنَّه اسـتَمع نَفَـرٌ مـنَ الْجِـنِّ    قُلْ أُوحی إِ«، سوره »قَومه أَنْ أَنْذر قَومک  نُوحاً إِلى
  )همان(

یکى دیگر از کسانى که درباره مصحف امام در چند جا اشاره کـرده، شـیخ    -2
اوائـل  «او در کتـاب  . اسـت ) ق413م (بن محمد بـن نعمـان بغـدادى     محمد ،مفید

کلمه، آیـه  به مناسبت نقد قائلین به تحریف و اینکه از قرآن کنونى هرگز  »المقاالت
  : نویسد مى ،ى حذف نشدها هو سور

آنکه بر طبق مصحف امام على از تأویل  ،آنچه درباره قرآن کنونى مطرح است«
خالى است، مطالبى که از سـوى پیـامبر    و تفسیر آیات مطابق با شأن نزول آنها

آمده، گرچه از جمله کالم اهللا نیست، اما تأویالتى است کـه منتسـب بـه قـرآن     
  )4/81مفید، ( ».است

شیخ مفید اصل وجود مصحف و سـبک مطالـب آن را پذیرفتـه و تنهـا از ایـن      
منکـر   ،آن اعتراف بـه تحریـف قـرآن اسـت     پذیرش اند جهت که برخى گمان کرده

تکى بـه  دهد که این مطالب گرچه در تفسیر و تأویل قرآن و م شود و توضیح مى مى
  )همان( .باشد وحى است، اما نص قرآن نمى

   :نویسد مى »مسائل السرویه«چنین شیخ مفید در کتاب هم -3
گمان امیرمؤمنان قرآن نازل شده را از آغاز تا فرجام گردآورى و بـر طبـق    بى«

ى مکى را بر مدنى و منسوخ را بر ناسخ مقدم ها سوره. ترتیب خودش تألیف کرد
فر امام جع ،از همین جهت .ى را در جاى خودش گذاشتا هداشت و هر آیه و سور

 به خدا اگر قرآن آن طور که نازل شـده بـود  : فرموده است7بن محمد صادق
طور که نام پـیش از مـا    یافتید، همان شد، هر آینه نام ما را در آن مى خوانده مى

   )7/78همان، (» .شد یافت مى
امـا  . در نظر شیخ مفید وجود مصحف امام مسلّم بوده اسـت  طبق این سخن نیز

رتیب مصحف به ترتیب نزول بوده یا نه، بر فرض که بپـذیریم  اینکه به نظر ایشان ت
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داللت بر ترتیب غیر موجود دارد، مدرك  »ه بحسب ما وجب من تألیفهواَلَف« عبارت
  . سخن ایشان معلوم نیست

اظهار نظر  7یکى دیگر از مفسران اهل سنت که درباره مصحف امام على -4
 »التسهیل لعلوم التنزیل«مقدمه تفسیر  وى در. است) ق741م (کرده، ابن جزَى کلبى 

  :نویسد مى
چـون   .ى مردم پراکنده بـود ها و در سینه ها قرآن در عهد رسول خدا در صحیفه«

حضرت وفات کرد، على بن ابى طالب ـ رضى اهللا عنه ـ در خانه نشست و قرآن  
هاى  اگر مصحف او یافت شود، در آن دانستنی. را به ترتیب نزول گردآورى کرد

  )1/7، ابن جزي( ».باشد، اما افسوس که یافت نشد سیار مىب
ست که اوالً ابن جـزى مصـحف علـى را    ا نکته قابل استفاده در این سخنان آن

آن دانـد و علـى را نخسـتین گردآورنـده      خستین مصحف کامل پس از پیـامبر مـى  ن
ـ     ول مـى این مصحف را به ترتیـب نـز   در ثانى .داند مى از دانـد، امـا مـدرك آن را ب

 یهف کانَلَ« :نویسد نه نمى داند وگر محتویات آن را تنها قرآن نمى در ثالث .گوید نمى
عبگوید مطالب زیادى در آن یافت اگر تنها قرآن باشد، دیگر معنا نداشت  .»کبیر لم

قرآن در دسترس همه موجود است و علم کبیر باید ناظر به مطالب دیگـر  . شود مى
کند، جایی بـراي   مینه کسی که تنها قرآن را ثبت  گر، ودحضرت در کنار قرآن باش

ي تاریخی کنـار آیـات بـوده    ها ي تفسیري و آگاهیها حتماً افزودن. یر نیستعلم کب
تا عهد ابن جزى این مصحف یافت نشده و کسى آن را ندیده و صـرفاً   رابعاً .است

  .کند دما چنین توصیفى را بیان مىبر اساس گزارشات اولیه متون ق
نویسـد کـه    هم در توصیف مصحف امام مـى ) ش1319م(ابوعبداهللا زنجانى  -5

جزء و حجم آن چنان گسترده بود که حضرت مجبور  هفت این مصحف مرکب از
  )76/زنجانی، ( .شد براى حمل آن از شتر استفاده کند

قرآن داشته، بـاز  اینکه مصحف زیادتى اضافه بر «: نویسد آقاى خویى هم مى -6
اما روشن است که این معنا داللت بر این ندارد  )225/ ،خویی( ».پذیر استتردیدنا

  .که این زیادات از قرآن باشد، بلکه زیاداتى است تفسیرى و بیان تأویالت
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صرف نظر از مشخصات کلى و توضیحاتى  7مصحف امام علىبراي بنابراین 
کـه در هـیچ   ها آمده، مختصاتى ذکر شـده   که در چگونگى گردآورى آن در گزارش

ختصات بیشـتر جنبـه محتـوایى    این م. هاى آن زمان منعکس نیست یک از مصحف
  .آورده است کتاب را از شکل قرآن کنونى در مىشاکله اینکه نه  ،داشته
  

  مشکالت اعتماد بر ترتیب نزول )هـ
مطـرح  ي بر اساس ترتیب نـزول  ها باره مصحفاز این گذشته، مشکالتی که در

  :توجه است ، چند مشکل قابلشده
افزون بر تردید جدي در اینکه بر اساس ترتیـب   7باره مصحف علیدر )الف

حتـی  هاي ترتیبی آن مبهم اسـت،   که ویژگی نیز وجود داردنزول باشد، این مشکل 
بـا اینکـه نـاقالن ایـن      .د که خصوصیات ترتیب آن روشن نیسـت قائالن آن معتقدن

بنـابراین وجهـی   . ب نزول بوده اسـت که آن کتاب به ترتی ندا همصحف اجماالً آورد
ماند، زیرا چیزي که مشخصات آن روشن نیست، جاي استناد  میبراي استناد به آن ن

 .ندارد و ترجیح آن بر دیگر مصاحف همو تبعیت 
زیرا گفته شـده کـه   . رض بودن ترتیب منسوب با ترتیب مصاحف دیگرامع )ب

رتیـب نـزول چیـنش    تدر عصر آن حضرت برخی دیگر نیز مصـحف خـود را بـه    
  .حضرت قطعی بود، مسئله دیگر بود اگر مصحف .اند کرده

که گفته شده بر اسـاس   مشکل دیگر آن است که نسبت به مصاحف دیگري )ج
نیز چنین اتفاقی در ترتیب نیست و آنها نیز از یکدیگر بسیار متفـاوت   نزول هستند

  )15-1/14دروزه، ( .است
  
  ها دشواري در تعیین دقیق تاریخی نزول آیات و سوره .2

دقیـق  تـاریخ  یکی از اشکاالتی که به این روش وارد است، دشواري در تعیـین  
کـه از کجـا    ي نخست هم به آن اشاره شدها در پرسش. ستها نزول آیات و سوره

نقل  ها باره تعیین تاریخ نزول برخی سورهتوان ثابت کرد آنچه در تاریخ قرآن در می
یا جدول مطمئنـی   ینان است، با اینکه یک صورت صحیحشده، درست و قابل اطم

  ف بر حسب سنوات رسالت وجود ندارد؟ي مختلها از ترتیب نزول سوره
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در این باره روایات رسیده خبر واحد هستند، اسناد آن عموماً ضعیف، متعارض 
د کـه هنـوز در   گیـر  میجا شکل در حقیقت مشکل از آن. قل شده استو چندگونه ن

یی را بعضی مکی و ها تا آنجا که سوره. اختالف فراوان است ها ترتیب برخی سوره
یی را از ایـن سـر دوران رسـالت بـه آن سـر      ها سوره. ندا هبعضی مدنی قلمداد کرد

یا در کلیت مکی و مدنی بودن آن اتفاق دارنـد، امـا خصوصـیت زمـان آن     . ندا هبرد
ي قدیمی اولیه نازل شـده در  ها ه را همگی از سورهمثالً سوره همز. مشخص نیست

ي دوران مکـه  هـا  دانند و سوره طه را یک سوره یکپارچه نازل شده در سال میمکه 
کافی است که به جدول مصاحف ترتیب نـزول مراجعـه شـود تـا     . کنند میحساب 

  )1/19، یشهرستان: رك( .حجم این اختالف دیده شود
. تـري دارد  ترتیب آیات که خود داستان مفصـل . ستها این مربوط به سوره تازه

ي آخر بودن آن تردید ها باره مدنی بودن و آخري بودن، یا یکی از سورههمچنین در
توان بر اساس و پیوند قبل و بعد آن مشخص نیست تا ب نشده، اما خصوصیت زمان

  .تاریخی دسترسی پیدا کردآن به تفسیري 
ي تعیـین  هـا  یکـی از راه . نـد ا هنهاد دادرا پیش هایی روشبرخی براي حل مشکل 

اینکه در تمـام آیـات و    تاریخ، کاوش و وارسی در اسباب نزول است که افزون بر
سبب نزولی نقل نشده، این تعداد سبب نزول هـم محـل اخـتالف، تشـتت      ها سوره

بـاره همـه   آیات قبل و بعد نیست و دست کـم در ن زمان دقیق آراء و در نهایت مبی
  .آیات نیست

هاي دیگري براي تاریخ گذاري پیشنهاد شده، مانند طول متوسط تک تک  روش
کوتاهی از مکه به مدینه اسـت کـه البتـه ایـن راه هـم قابـل        آیات و معیار بلندي و

زیرا آیات یک سوره متساوي نیسـتند، یعنـی داراي تعـداد کلمـات     . اطمینان نیست
یعنی اگر این مبنا باشـد، بایـد    وانگهی موارد نقض بسیار دارند،. باشند میمساوي ن

کـس بـه آن    ي مکی بگذاریم کـه هـیچ  ها ي مدنی را به حساب سورهها برخی سوره
ي پنج و شش بـاال  ها آغاز و در سال 97/3طول متوسط از حداقل . ده استقائل نش

رفته، بالفاصله سقوط ناگهانی کرده و این جز آن چیزي است که سال چهارم کمتر 
سال اول هجري برابر با سال یازدهم بعثت است، نه دوازدهم  از سال سوم است و
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 77در آیات نیز این مشکل وجود دارد، مثالً آیه آخـر سـوره مزمـل بـا     . و سیزدهم
روش  ،به جز اینهـا  .تناسب ندارد دارندي ا هکلم 11کلمه با آیات دیگر آن که طول 

از  12ول قـرآن، ج بازرگان، سیر تحـ : رك(. پیشنهادي حجت تاریخی و دینی ندارد
  )73و 47-45مجموعه آثار، ص

  
  ادله برتري تفسیر ترتیب نزولی نقد .3

و مشـکالتی   7اکنون پس از نقد ادله تاریخی ترتیب نزول مصحف امام علـی 
فرض که چنین ترتیبی سابقه داشته، آیـا   انجام گرفته، بر ها که در نقل تاریخ گذاري

آیا تفسیر نزولی براي فهم  کنونی است؟ ي برتري نسبت به ترتیبنزولی دارا تفسیر
کـه در تفسـیر رایـج قابـل تحصـیل       کنـد  میي ا هو دریافت مراد خداوند کمک ویژ

  . ي ذکر شده که شایان توجه استا هنیست؟ در این باره ادل
مناسـبات و حاجـات   هایش به مقتضـاي   هقرآن کتابی است که آیات و سور -1

ارتبـاط   و مضـامین آن  هـا  ایـن پیـام   براینبنـا . ده استنازل ش تدریجی عصر نزول
تنگاتنگی با شرایط تاریخی خود دارد و این شرایط به منزله قراین حـالی و مقـامی   

  7.شود میفهم تلقی 
به عبارت دیگر، به لحاظ عقلی هر خردمنـدي چنانچـه بـه امـوري کـه در پـی       

ي دیگر تـرجیح  ها ترتیب نزول را بر ترتیب آید عنایت داشته باشد، باید در قرآن می
بات تـاریخی نـازل شـده    قرآن تاریخمند است و به تناسب رخـدادها و مناسـ  . دهد

بـه ترتیـب   بیـان آن  ترین ترتیب در یک متن تاریخمند آن است که  است و مناسب
و چینش صحیح این  وجود دارددر قرآن آیات ناسخ و منسوخ  .مرتب شود تاریخی

گذشته آیات از نظر اجمـال و تفصـیل،   از آن . است که به ترتیب نزول مرتب شود
شدت و لینت، امر و نهی به اقتضاي شرایط تاریخی متفـاوت نـازل شـده اسـت و     

آن است که قرآن به ترتیب نزول، مرتّـب  مقتضاي فهم غیر متناقض و روشن آیات 
  )100/نکونام،. (و مطالعه گردد

سـیاق از  . ي رسیدن بـه فهـم کـالم، سـیاق اسـت     ها از سوي دیگر، یکی از راه
مـالك تفسـیر    بنـابراین . ي مهم و قراین حالی و مقامی فهـم کـالم اسـت   ها داللت
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گیـرد کـه    مـی سیاق در صورتی شکل . استفاده از سیاق و بافت جمله و کالم است
تنظیم کالم و جمله از سوي گوینده باشد و نه تغییراتی که دیگران در نظم مجموعه 

ي هـا  و نشـانه  بخشـد  میزولی به سیاق تحکیم از آنجا که ترتیب ن. کالم داده باشند
  .کند میسازد، این روش به فهم بهتر کمک  میزبانی را روشن 

  
  پاسخ

مناسبات و حاجات تدریجی ها به مقتضاي  هدرست است که برخی آیات و سور
نازل شده، اما این گونه نیست که آیات فراوانی که در قصص و معارف  عصر نزول
اد آمده، ناظر به مناسبات و حاجات عصر نزول باشـد و فهـم   ویژه معه و عقاید و ب

مفسرانی که این حجم انبوه از آیات را بـر اسـاس   . آن متوقف بر ترتیب نزول باشد
ول قـرار  که اگر به ترتیب نز ندا همصحف شرح کرده، در فهم آن دچار مشکلی نشد

  .گیرد، مشکل حل شود
ها نیست،  هبر اساس تاریخ سرود در سخن بشر، مثالً دیوان حافظ که این چینش

ن بـه مقتضـاي   مشکلی براي فهم ندارد، بـا اینکـه بـدون شـک بخـش زیـادي از آ      
و ظاهراً ارتباط تنگـاتنگی بـا شـرایط تـاریخی      مناسبات و مضامین آن سروده شده

 ،در کالم الهی حتی در آن دسته از آیات که ناظر به تحوالت و شـرایط اسـت  . دارد
درست است که شـرایط تـاریخی بـه منزلـه     . ی براي فهم نداردباز این چینش مانع

شـود  به دقت یافت  شود، اما بر فرض که ترتیبی میقراین حالی و مقامی فهم تلقی 
ي کلـی  ها که زمان نزول و پیش و پس آیات را مشخص کند، اما با شناخت آگاهی

. انـد  داده میجام ن را به دست آورد، کاري که تاکنون مفسران انقرای توان این میباز 
کـه دیگـران بـه آن    انـد   ي رسـیده ا هبـه چـه دریافـت ویـژ     مگر این مفسران جدیـد 

تواند به فهـم کـالم    میکه سیاق هم در ترتیب آیات در یک سوره  چنان !ند؟ا هنرسید
کمک کند، و از آنجا که ترتیب آیات در یک سوره از نظر مشهور تـوقیفی اسـت و   

ـ    میینده تنظیم کالم و جمله از سوي گو ه باشد، مشکلی از نظر اسـتفاده از سـیاق ب
  .آورد میوجود ن
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اتخاذ تفسیر بر اساس ترتیب نزول، جز آنکه بررسی هر دسته از آیات نازل  -2
شده و دریافت معانی و منظورهاي مربوطه است، چون با توجه به زمان و نگـرش  

و  معنـا  ضمناً. دتر خواهد بو و کاملگیرد، صحیح  میبه ضرورت نزول آنها صورت 
ي هـا  مراد هر آیه و کلمه یا گروه آیات را نه با استمداد و استفاده از آیات و سـوره 

بلکه با تعمق در خود آیه در شرایط نزول مربوطه و با توجـه بـه    نازل شده بعدي،
ي پیشین و آیات ابـالغ شـده قبلـی بـه دسـت      ها مراحل طی شده در زنجیره گروه

  . آوریم می
نگاشته، براي تبیین  »حیپا به پاي و«ان که این نکات را در مقدمه مهندس بازرگ

  :نویسد میآورد و  میبه مثالی روي  این تئوري
تدوین و تنظیم قرآن و در نهایت تفسیر بر اساس این تنظـیم بـر حسـب زمـان     «

ي تشکیل دهنده، شباهت به فیلمی دارد که روز به روز از جریـان  ها نزول گروه
ـ   انجام و پیشرفت ایی و طـرح و  یک ساختمان برداشته و خواسته باشند طـرز بنّ

ترتیب و اجراي پروژه یک ساختمانی را به شاگردان دانشـکده معمـاري نشـان    
دهند، یا برنامه ریزي و درجه استحکام و درستی عملیات را کنترل نمایند، و یـا  

  »...اطالعی از فوت و فن معماري در زمان احداث آن بنا را به دست آورند
  :گوید میگاه  آن

و قُرْآناً فَرَقْناه لتَقْرَأَه علَـى  (جموعه کتاب وحی را به مصداق آیاتما در این م«
و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا (:و آیه دیگر )106/اسراء()مکْث و نَزَّلْناه تَنْزِیالً  النَّاسِ على

دلَۀً واحمالْقُرْآنُ ج هلَیال نُزِّلَ ع یالً    لَوتَـرْت تَّلْنـاهر و كفُـؤاد بِـه تنُثَبل کةً کَذل( 
تري، هـم معـانی و منظورهـاي آیـات و      تر و راحت به گونه روشن )32/فرقان(

ترجمه و تفسیر آنها فهمیده خواهد شد و هم آگاهی بیشتر به چگونگی تنزیـل و  
پیدا کرده، با شیوه  ترتیل قرآن در هماهنگی با رشد، یا تعلیم و تربیت آورنده آن

شویم و برایمان رمز موفقیت و اعجاز قـرآن در   میدعوت و روش رسالت آشنا 
بازرگـان،  ( ».گردد میهاي خودمان تا حدودي آشکار  و روش ها اختالف با شیوه
  )8-10/پا به پاي وحی، 
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  پاسخ
تفسیر چون با توجه به زمان و نگرش به ضـرورت نـزول    اینکه گفته شده: اوالً

د، تر خواهد بود، اگر این زمان نزول روشن بو گیرد، صحیح و کامل میها صورت آن
تر بودنش هم ثابت نیسـت،   اما صحیح و کامل .خوب چیزي بود، که این هم نیست

زیرا با توجه به سیاق آیات در یک سوره و توجه به اسباب نـزول تفـاوتی در ایـن    
  .جهت نیست

یا گروه آیات را نه با استمداد و استفاده از آیات  لمهو مراد هر آیه و ک امعن: ثانیاً
بلکه با تعمق در خود آیه و بافت کلمه انجام ي نازل شده قبلی و بعدي، ها و سوره

یا  و ترتیل قرآن در هماهنگی با رشد البته آگاهی بیشتر به چگونگی تنزیل. گیرد می
ه ارتباطی بـه فهـم و   تعلیم و تربیت آورنده آن ممکن است ایجاد شود، اما این فاید

  .چند که این ایده در تفسیرهاي رایج هم عملی است تفسیر ندارد، هر
  :اند اما اینکه ایشان نوشته

حالت یک ساختمان یا خانه ) ساس ترتیب مصحفبر ا( قرآن به صورت متداول«
ها و اجزاي مختلف آن به منظـور اقامـت و    برداري را دارد که اتاق در حال بهره

کاري بـه ترتیـب    ند و خریدار یا صاحبخانها هکنار یکدیگر قرار گرفت استفاده در
از هـر دري وارد خانـه   . ي آن نـدارد هـا  زمانی ایجاد و ارتباط قطعات و قسمت

روند  میشوند که در اواخر کار نصب شده است و از آنجا به هال یا پذیرایی  می
بـدون  . اسـت  کاري و فرش آن پیش از نصب در و قفل انجـام گردیـده  که سفید

کجاست و چه موقع، با چـه مصـالحی    ها آنکه بپرسند یا بدانند که پی بنا و پایه
 الکتـاب  د نیز با سوره کوتاه حمد یا فاتحۀقرآن کالم اهللا مجی. درست شده است

شود، در حالی که چهل و یکمـین گـروه    میآغاز  که به معناي در ورودي است
نـازل شـده    )سوره رحمن(از گروه الف تنزیل بوده، در سومین سال رسالت بعد 

کلمـات و اعـالم    هیا ادا کننـد  باشد که گوینده میي ا هتنها گروه یا سور است و
پـس از  . باشد، نه خدا، نه پیغمبر و نـه فرشـته وحـی    میکننده مطالب آن انسان 

بقره در ظرف هفده سال از هفتم رسالت تا . آید میفاتحۀ الکتاب سوره بلند بقره 
ت نازل گردیده، با اشاره به شرایط هدایت قرآن و تقسیم مردم به سـه  سال رحل
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شود و سپس بـه هشـدار و مـژده جهـنم و      میدسته مؤمن و کافر و منافق آغاز 
اسـرائیل و مطالـب و موضـوعات     لقت آدم و دعوت انبیا، معرفی بنـی بهشت، خ
ونـدگان آن  ي مورد احتیاج و استفاده گرا هپردازد که هر کدام به گون میدیگري 

  )همان( ».زمان و خوانندگان آینده قرآن بوده و هست
ي قابل تحصیل باشد، بر این فرض مترتب است که ا هچنین فاید اگرباید گفته شود 

نقض و نقد تاریخی نداشـته   ها مبناي ریاضی ایشان در تاریخ گذاري آیات و سوره
ان در سیر تحول تعیین باشد و نوعی اطمینان از نزول آیات در آن جایگاهی که ایش

پذیرند که این روش از سوي منابع دینـی تأییـد    میکرده، ایجاد شود که خود ایشان 
  8).12/62سیر تحول قرآن، مجموعه آثار،   بازرگان،( .نشده است

دلیـل و   ،»تفسـیر الحـدیث  ال«نیـز در مقدمـه   ) ق1404م( محمد عزت دروزه -3
  : نویسد میکند و  مییب نزولی ذکر شاید فایده خاصی را براي انتخاب روش ترت

ي که ما به آن اعتقاد داریم سازگارتر است؛ زیـرا بـه فهـم    ا هاین روش به شیو«
توان از سـیره نبـوي    میزیرا با این روش . کند میبهتر قرآن و اهداف آن کمک 

فراز و فـرود جامعـه    توان میکه با این روش  چنان. مرحله به مرحله پیروي کرد
. تر دنبال کرد تر و دقیق زیل و مراحل آن را به صورت روشنوار تناسالمی و اط

با این روش است که خواننده ایـن تفسـیر در فضـاي نـزول قـرآن و محـیط و       
و به خوبی حکمت تنزیل آیات  گیرد میهاي آن قرار  مناسبات و شرایط و جریان

  )1/9دروزه، ( .گردد میبرایش روشن و آشکار 

  پاسخ
چه حدي واقعاً میان تفسیر بر اساس ترتیب مصحف با ترتیب  تا در آغاز گفتیم

که آن را به حساب تفاوت چیـنش آیـات    ر معنا و برداشت از آیه فرق داردنزول د
. روشن نیست کند، میکه به فهم بهتر قرآن و اهداف آن کمک این توان گذاشت؟ می

شناسی  زول و فضافضایی را با بیان شأن نتوان در تفسیر رایج هم چنین  میوانگهی 
خواننده را در فضاي نزول قرآن و محیط و مناسـبات و  . سوره و آیه روشن ساخت

که بسیاري از تفاسیر ترتیبی چنین کـاري را   چنان. هاي آن قرار داد شرایط و جریان
  .ندا ههم انجام داد
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نکته دیگر که برخی از نویسندگان در باب جایگاه ترتیب نزول سـخن گفتـه و   
ي هـا  سـوره از در هر یـک   ،کنند، این است که در صورت ترتیب مصحف میاشاره 

قرآن از موضوع واحد و مشخصی سخن نرفته است و همه مضامین مربوط به یـک  
را متناسـب بـا موضوعاتشـان     هـا  توان سـوره ضوع در یک سوره نیامده است تا بمو

نی مترتب فایده روش ها ترتیب دیگري نیز نظیر رعایت طول سوره بر. مرتب ساخت
قرآن کریم را بر خالف  ارد که پیامبر دستور فرموده باشدشود، بنابراین جهتی ند مین

  . ترتیب نزول مرتب کنند
الزم اسـت توجـه شـود کـه در ایـن صـورت        همچنین در پاسخ به این اشکال

تفاوتی میان تفاسیر نزولی و رایج نیست؛ چون همگی آنان بر اسـاس نـزول پـیش    
ب نزولی هم در ترتی ،ت اگر موضوعاتشان به یک مضمون نیامدهرفته و در این جه

شـود کـه    میدیده  ،این تفاسیر مراجعه شود تک تکاگر به . این مشکل وجود دارد
در  ، آیـه مکـی  ند و اگر بر طبق برخی از روایاتا هآنان نیز سوره به سوره پیش رفت

و در مکی بحث نکرده ي ها سوره مدنی و یا بر عکس قرار دارد، آن آیه را در سوره
  .ندا هتفسیر کرد جاي خودش در سوره

آیات قرآن بر اساس نزول چینش شود، نه تنها ترتیـب   از این رو اگر قرار باشد
بایـد  . ریـزد  مـی هم ه نیز در یک سوره ب ها خورد، بلکه ترتیب آیه میهم ه ب ها سوره
کی هم مقدم بـر  هاي مدنی و آیات م همقدم بر سور ي مکی به ترتیب نزولها سوره

ي مکی و یا ها در میان سوره شود که تر می جالباین مطلب زمانی . آیات مدنی شود
همه پنج آیه مثالً در سوره علق که به اتفاق . مدنی، چنین تقدم و تأخري انجام گیرد

چنـد   در اول بعثت نازل شده، با آیات بعدي آن فاصله انجام گیرد، هـر  نخست آن
زیرا ترتیب نزول حتی شامل این قسمت از موقعیت زمـانی   که هر دو مکی هستند،

الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا ال یقُومونَ إِالَّ کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه (یا آیه ربا. شود میو مکانی هم 
سنَ الْمطانُ مإِلَى ال(و آیه )275/بقره()الشَّی یهونَ فعماً تُرْجواتَّقُوا ی فَّى کُلُّ نَفْسٍ وتُو ثُم لَّه

از جمله آخرین آیـات نـازل شـده محسـوب      )278/بقره()ما کَسبت و هم ال یظْلَمونَ
و در صورت چینش تاریخی و نزولی باید در اواخر قرآن تنظیم شوند، در  شوند می
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، انـد  در سال نخست هجرت نـازل شـده   ي مدنی کهها سوره درحالی که این آیات 
  . ندا هي گرفتجا

  
  جمع بندي

ي براي تفسیر نزولی در دوران معاصر اهمیت بسیار قائل شـده و  ا هگفتیم که عد
هم به مبنا و هم به ادله ایـن گـروه   . ي فراوان شده استها در فواید آن ادعا، مبالغه

در صـورتی کـه چنـین ترتیبـی بـه       البته منکر برخی فواید نیستیم، و. مناقشه کردیم
ي رسـالت روشـن   هـا  ی معین و ثابت شود، سیر تطور دعـوت و پیـام  تاریخ لحاظ

فرض که نپذیریم این ترتیب توقیفی نیست، ایـن گونـه نیسـت کـه      اما بر .گردد می
وانگهی اگر ایـن ترتیـب بـا ایـن      .یب موجود این فواید را تدارك کردنتوان در ترت

و در  شد میها داده اهمیت و فواید وجود داشت، باید بیش از این در گذشته به آن ب
 ژه کسانی مانند شیخ طوسی و طبرسی و ابوالفتوح رازيویبه  ،میان مفسرین فریقین

و اجتماعی آن را  این فواید از اموري نیست که شرایط علمی. کردند میبه آن توجه 
از ترتیـب نـزول قـرآن آگـاهی نداشـته و بعـد        روشن کرده باشد یا مفسران پیشین

  .ندي آگاه شده باشا هعد
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  :ها نوشت پی
باره ترتیب آیات و کلمـات ظـاهراً اتفـاق و همراهـی میـان اندیشـمندان       در -1

بیشتر، بلکه در اهل سنت اجماع است که ترتیب آیات در سوره بـه دسـتور پیـامبر    
، 1سـیوطی، االتقـان، ج  : ك.ر( ایات فراوان هم شـاهد بـر مطلـب اسـت    بوده و رو

در میان شیعه نیز تا آنجا ). 353، ص1آن، ج؛ زرکشی، البرهان فی علوم القر211ص
هـا را نکـرده، گرچـه چنـین      که تفحص شد، کسی ادعاي اجتهادي بودن ترتیب آیه

تصریحی در باب کلمات هم نیامده اسـت، تنهـا از برخـی تعبیرهـا در بـاب لـزوم       
شـود کـه ترتیـب آیـات در      رعایت ترتیب کلمات سوره در قرائت نماز استفاده می

  .نظر فقهاي شیعه توقیفی بوده استها در  سوره
ابوبکر طیـب،   ،)179م(از میان متقدمان افراد سرشناسی چون مالک بن انس  -2

و دیگـران بـه ایـن    ) 606م(، عزالدین بـن عبـد السـالم    )434م(مکی بن ابی طالب 
 ؛ ابن عطیـه، المحـرر  354، ص 1ج  البرهان،زرکشی، : ك.ر. (اند مطلب تصریح کرده

  )27؛ عز الدین عبدالسالم، درر الفوائد فی مشکل القرآن، ص 49ص، 1الوجیز، ج
خـود چنـین   تفسـیر   سبب تـألیف  در مقدمۀ تفسیر درمال حویش آل غازي  -3

رتبت سوره وآیاته فی المصاحف التی بأیدینا طبق  إن القرآن العظیم جمع و« :نویسد می
بریل المکرم، وحینما تشاور مین جداللۀ من األمراد اهللا تعالى بأمر من الرسول األعظم، و

األصحاب ـ رضی اهللا عنهم ـ على نسخه على الوجه المذکور، اراد اإلمام علی ـ کرم اهللا 
وال لیـه،  سوره بحسب النزول، ال ألنّه لم یر صحۀ مـا أجمعـوا ع   وجهه ـ ترتیب آیاته و 

العامۀ تاریخ ألنه حاشاه لم یعلم أن ذلک توقیفی ال محل لالجتهاد فیه، بل أراد ان تعلّم 
 مقدمـه و  حوادثه، و وقائعه، و أسباب تنزیله، و إنزاله، و ۀکیفی زمانه، و مکانه و نزوله و

منسوخه بادئ الـرأي،   ما یسمى بناسخه و مقیده، و مطلقه و خاصه، و عامه و مؤخره، و
  .لمقاصد أخرى ستظهر للقارئ بعد ان شاء اهللا دون تکلف لمراجعۀ او سؤال، و

الذي نسخه على ترتیب النزول، کما قال اإلمام جالل الدین السـیوطی   وکان مصحفه
تخـریج ابـن    ـ رحمه اهللا ـ فی اتقانه فی بحث جمع القرآن، نقال عن االمام ابن حجـر و  

  ...ابی داود
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لیعلم أن تفسیره على رأي االمام علی ـ کرم اهللا وجه ـ ال یشک أحـد بأنـه کثیـر       و
ب النزول غیر التالوة، والن العلماء ـ رحمهم اهللا ـ لما فسرّوه   الفائدة، عام النفع، ألن ترتی

 على نمط المصحف إضطروا ألن یشیروا لتلک األسباب بعبارات مکررة، إذ بـین ترتیبـه  
لضـخامۀ  فی المصاحف، وترتیبه بحسـب النـزول بعـد یرمـی للـزوم التکـرار بمـا أدى        

  ...تفاسیرهم
علیـه  ( فسیره بمقتضى ما أشار الیـه اإلمـام  وقد علمت باالستقراء أن أحداً لم یقدم ت

مؤونۀ تلک االختالفات وتدوینها، ویعرفه کیفیـۀ نزولـه، ویوقفـه     ئ، ویکفی القار)السالم
فعن لی القیـام بـذلک، اذ   ... على أسباب تنزیله، ویذیقه لذة معانیه، وطعم إختصار مبانیه

الً ان یکون عملی هذا سـنۀ  انی بهذا متبعاً، مؤمال مانع شرعی یحول دون ما هنالک، وأر
ـ  مسـتمداً مـن روحانیـۀ صـفیه و    ... على اهللا تعالى حسنۀ، فعزمت متوکالً اه، علـى  مجتب

 )1/4 بیان المعانی،( ».تفسیره على ذلک المنوال

بأنه رأى هـذا یتسـق   «: نویسد ل به روش خود چنین میستدالدروزه نیز در ا -4
آن وخدمته، إذ بذلک یمکـن متابعـۀ السـیرة    مع المنهج الذي إعتقد أنه األفضل لفهم القر

 النبویۀ زمناً بعد زمن، کما یمکن متابعۀ أطوار التنزیل ومراحله بشـکل اوضـح وأدق، و  
مناسـباته ومـداه،    جـو ظروفـه و   بهذا وذاك یندمج القارئ فـی جـو نـزول القـرآن، و    

 وتساءلنا عما وقلّبنا وجوه الرأي حول هذه الطریقۀ، التنزیلله حکمۀ  ومفهوماته وتتجلى
المصحف المتداول، فانتهى بنا الرأي الـى القـرار علیهـا، الن     اذا کان فیها مساس بقدسیۀ

التفسیر لیس مصحفاً للتالوة من جهۀ، وهو عمل فنـی أو علمـی مـن جهـۀ ثانیـۀ، والن      
تفسیر کل سورة یصح ان یکون عمالً مستقالً بذاته الصلۀ له بترتیب المصـحف، ولـیس   

 )1/9التفسیر الحدیث، ( ».مس قدسیۀ ترتیبه من جهۀ ثالثۀأن یمن شانه 

ترتیب چینش قرآن  که از نظر اوالمیدانی ه ر بوشهم شیخ عبد الرحمن حبنّکۀ -5
تسلسل بیان وحـی و سـیر تطـور     ،کریم اجتهادي است و فایدة این شیوه از تفسیر

ایـن بـاره   باشـد، در   مـی  ترتیـب نـزول  بر اسـاس  امور دین  احکام و نوعی معرفی
العلماء بعلوم القرآن  هفیه أن اتابع تدبر السور على ما ذکر يالذي ترجح لد« :نویسد می
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الکریم من ترتیب نزولها، ال على وفق ترتیبها االجتهادي فی المصاحف، التزاماً بترتیـب  
بالتـدبر   قـد رأیـت   و... وزعت نُسخٌ منه على معظـم امصـار المسـلمین    المصحف الذي

حق، هو فی معظمه  ن ما ذکره المختصون بعلوم القرآن من ترتیب نزول،اَ للسور المیدانی
اکتشفت فـی هـذا    اخذاً من تسلسل البناء المعرفی التکاملی وتسلسل التکامل التربوي و

حرکۀ المعالجات التربویـۀ   التدبر اموراً جلیلۀ تتعلق بحرکۀ البناء المعرفی المور الدین، و
 )1/6معارج التفکّر، (» .للذین آمنوا به سول والربانیۀ الشاملۀ للر

جانب در کتاب مصحف امام علـی از انتشـارات سـازمان چـاپ وزارت      این -6
   .ام ش، به تفصیل در این باره سخن گفته1380ارشاد اسالمی، 

، تماماً به این دلیـل  اند در میان مفسران متأخر که به تفسیر نزولی روي آورده -7
 .اند د کردهدر ترجیح آن استنا

اي در  در زمینه قاعده اتخاذي، نه آیه و اشاره«: نویسد ایشان در این زمینه می -8
. قرآن کریم آمده، و نه روایتی و داللتی از گیرنده وحی و اوصیاي او سـراغ داریـم  

خداوند عهد و پیمان نبسته و خود را ملزم ننموده است که تصـنعاً رعایـت قاعـده    
  ».داستنباطی ما را بنمای
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