
  
  
  

  جایگاه تفسیر به ترتیب نزول
  هاي تفسیري در روش
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  اشاره
ریـزي شـده و   کلیات تفسیر از ابتدا بر اساس دو روش نقلـی و اجتهـادي پایـه   

تفسیر نقلی با توجه به محدودیت میـدان  . همان روال پیش رفته است تاکنون نیز بر
اي تنها به نقل از معصوم  در شیوه .سخن در آن، از دو قالب روایی فراتر نرفته است

  :چکیده
راهکاري که اندك زمانی . طلبد بازاندیشی در فرازنامه وحی راهکارهاي نوینی را می

به روش  اند، تفسیر قرآناست دانشمندان و پژوهشگران قرآنی بدان دست یازیده
سازي و  بنیان چنین کار بزرگ و سترگی، تعاریف، مدل. باشدترتیب نزولی می

هاي ها پرداخته شده و به پیشینههایی را نیاز دارد که در این جستار بدانزیرساخت
  .تحقیق تا آنجا که در دسترس بوده اشارتی رفته است

هایی بود که ه دغدغهانداز بحث و نتیجه فرآیند کار در چنین روشی، از جملچشم
شناسی طرح کشانیده و در نهایت به نقد تفسیر نزولی انجامیده  سخن را به آسیب

کاري با تفسیر سنّتی و شیوه است و به منظور پرهیز از دوباره کاري و موازي
پیشنهاد داده و » تفسیر نزولی«را جایگزین » تفسیر موضوعی نزولی«گسسته، 

  .مزایاي آن را برشمرده است

  :ها کلید واژه
 تفسیر موضوعی نزولی/ تفسیر موضوعی/ تفسیر نزولی/ تفسیر سنتی
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اقـوال  ، :روایات تفسیري از معصـومان اي دیگر عالوه بر بسنده شده و در شیوه
  .شده است تفسیري صحابه و تابعین و دیگر مفسران بر آن افزوده

بـا توجـه بـه     ،اي از تفسیر نقلی و عقلی استاما در تفسیر اجتهادي که آمیخته
هـاي تفسـیري زیـادي    هـا و گـرایش  وسعت موضوع و دامنه گفتار در آن، با سبک

تفسیر لغوي، ادبی، عرفانی، کالمی، جامع، فقهی، اخالقـی و تربیتـی،    :روبرو هستیم
قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی از جمله  ،یاجتماعی، فلسفی، مزجی، علمی ـ تجرب

و در  .انـد هاي تفسیري است که مفسران قرآنی تاکنون بـر آن همـت گمـارده   سبک
هـایی از آیـات   در بخـش ... شناسـی و  ادامه شاید تفسیرهاي سیاسی، طبی و جامعه

  .ها افزوده گرددقرآنی بر آن
غالـب مفسـر در   هـاي تفسـیري مـذکور، گـرایش     گـذاري از سـبک  البته در نام

یعنـی   ؛نه کلیات تفسیري از ابتدا تا انتهـاي آن  ،تفسیرنویسی مورد توجه بوده است
آن به مفهوم خالی بودن تفسیر  ،اندهاي کالمی آوردهاگر تفسیري را در ردیف سبک

از معانی لغات قرآن، مسائل اخالقی، تفسیر موضوعی، تفسیر قرآن به قرآن و غیـره  
باشد، بلکه وجه غالب تفسیر را که پرداختن به مسـائل  ر نمیهایی از تفسیدر بخش

  .اندگذاري آن قرار دادهمبناي نام ،اعتقادي و کالمی است
کـران کتـاب    به طور کلی در راستاي تدبر و کشف حقایق نهفته در اقیانوس بی

هـاي فکـري در دایـره اسـالم، هـر کـدام       وحیانی، دانشمندان علوم اسالمی و نخبه
اي غـور و   ا ذوق فطري و گرایش فکري بر ساحل آن نشسـته و از زاویـه  متناسب ب

هـاي   انـد و دسـتاوردهاي خـود را در مجموعـه    اندیشه در ساحت قرآن را آغازیده
اما ژرفـاي ناشـناخته تـدبر در اقیـانوس قرآنـی هـر روز       . اندتفسیري عرضه نموده

اجتماعی و اقتصادي و طلبد تا متناسب با تحوالت هاي نوینی را میها و شیوه سبک
  .هاي روزآمدي را از آن دریافت کردانسانی، پاسخ

وم هاي اخیر، افکار برخی دانشـمندان و کارشناسـان علـ   در دهه بر همین اساس
آبستن تولید تفسیري به سبک ترتیب نزولی بوده و کلیـات آن را در معـرض    قرآنی

آن گونه کـه صـواب اسـت     اند تا پیمایش و پردازش کار رانقد و بررسی قرار داده
  .بنیان گذارند
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  تعریف تفسیر قرآن به سبک ترتیب نزولی
تعریف در یک کار عملی، زمانی نزدیک به صواب است کـه هـدف از آن کـار    

کاري و به پرتاب و اال به دوباره ،سازي الزم انجام گرفته باشدقبالً ارائه شده و مدل
از طراحی چنین تفسیري، رسـیدن   حال اگر هدف .تیر در تاریکی منجر خواهد شد

هاي قرآنی و بازشناسی پیام آیات الهی باشد، باید تعریفی متناسب با آن به ناشناخته
  .بینی کردرا پیش

رسد که تاکنون نه تعریف درستی از این سبک تفسـیر نویسـی ارائـه    به نظر می
در وادي از ایـن رو تـا بـه حـال     . سازي الزم انجام گرفتـه اسـت   گردیده و نه مدل

  .ایماش ماندهایم که در قافیهایم، گویا شعري گفتهتعریف متوقف بوده
نزولـی در بـازار   اي که تاکنون به عنوان تفسیر قرآن به سـبک ترتیـب    دو نمونه

همان تفسیر قرآن است که جز تفـاوت چیـدمانی در    ،ها هستیمکتب عربی شاهد آن
آن، چیزي دیگري قابل مشاهده  ها و برجسته کردن آیات مکی و مدنیردیف سوره

  . نیست
  :ند ازا دو تفسیر عبارت

حـویش آل  عبـدالقادر مال  ، نوشـته »انی علی حسب ترتیب النزولبیان المع« -1
هجـري   1384مجلد، تألیف در سال  6جلدي در  12غازي العانی ـ حنفی اشعري،  

  .قمري در دمشق
 6که در  ،)ق1305-1404( د عزّت دروزه نابلسی، اثر محم»التفسیر الحدیث« -2

  .است یافته ق از طرف دار احیاء الکتب العربیه قاهره انتشار1378-81مجلد در سال 
ــ    ـ از مهندس مهدي بازرگان» پا به پاي وحی«اي هم به نام کتاب تفسیر گونه

در بازار کتاب ایران وجود دارد که در آن آیات مربوط به نخستین سال نزول وحی 
در دو بخش تدبر و تفسیر، مسائل مربوط به تـاریخ و چگـونگی    آوري شده وجمع

  .هاي تربیتی و هدایتی آیات، توضیح داده شده استشناسی و پیامنزول، واژه
اما روش تحقیقی این کتاب و مستندات آن به لحاظ تازگی و عملی بـودن کـار   

ـ     ودن بر مذاق برخی از پژوهشگران سنتی خوش نیامده و در مـواردي بـه تخیلـی ب
  . توضیحی درباره آن خواهد آمد اند که در ادامهبرخی جداول و مطالب آن نظر داده
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تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگـر منظـور از       با توجه به محتواي دو تفسیر قبلی، می
هــا باشــد، چنــین تفسیرنویســی بــه ترتیــب نــزول، تنهــا جابجــایی ترتیــب ســوره

را هـر تفسـیري را کـه تـاکنون     کاري چیز دیگري نیست؛ زیتفسیرنویسی جز دوباره
البته شاید  .هاي بعدي بدان صورت تنظیم و تکثیر کردتوان در چاپنوشته شده، می

وردهایی داشته باشد، ولی برجسته نشدن و ل فن و تحقیق دستااین کار هم براي اه
برداري از آن را به حداقل رسـانیده و بـه   بندي نشدن آیات و موضوعات، بهرهدسته

  .توان رسیدنظر از آن نمی تعریف مورداهداف و 
حال با توجه به مطالب باال اگر بخواهیم تعریفی از تفسیر نزولی ارائه دهیم، بـه  

  :توان گفترسد که در یک جمله چنین مینظر می
ها و آیات به ترتیب نزول، براي بازشناسی تقویم نزول و چگونگی تفسیر سوره

  .هاي نوین قرآنیافت پیاممهندسی فرهنگ قرآنی، به منظور دری
  

  ابزار کار در تفسیر نزولی
عبـارت  نـد،  ا ترین ابزاري که مفسران براي ورود به تفسیر نزولی نیازمند آن مهم
یعنی تـا هنگـامی کـه مفسـر ترتیـب       .ها و آیات قرآنیجدول نزولی سوره است از

را در عرصـه   مسلّح به چنین ابزاري نبوده باشد، کاري روشمند و قابل قبولی نزولی
  .پژوهش از او شاهد نخواهیم بود

انـد یـا   ها به یکباره نـازل شـده  اگر اهل تفسیر را اعتقاد بر آن بود که همه سوره
هـا  شناسـایی نـزول سـوره    باشند، آن وقتبه ترتیب نزول می ها حاوي آیاتیسوره

قـادي  اما حال مشکل در آن است که به چنین اعت .کردبراي تفسیر نزولی بسنده می
هـا و آیـات، در   ناگزیر از دستیابی به جدول نزولی مطمئنـی از سـوره   و اند نرسیده

  .باشیم ابتداي راه می
سوابقی در این زمینه از دانشمندان علوم قرآنـی بـه جـاي مانـده      البته از دیرباز

  .تواند چراغ راهی براي آینده باشداست که مروري در آنها می
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  رتیب نزولی آوري قرآن به تپیشینه جمع
 9اکرم پیامبر رحلت از پس که کسی نخستین که است آمده روایات از اي پاره در

حفظ از هر دگرگـونی گـرد آورد،   ت گماشت و آن را براي آوري قرآن هم ه جمعب
  .بود7طالببن ابیعلی 

طالـب در  بـن ابـی  چون آغاز خالفت ابوبکر شد، علی : بن سیرین گوید محمد
این بود که ابـوبکر  . کر گفتند که او از بیعت با تو کراهت داردبه ابوب .خانه نشست

  آیا از بیعت با من کراهت داري؟ : او را مالقات کرد و گفت
ام که جز روز جمعـه ردا بـه دوش نگیـرم تـا     با خود پیمان بسته: گفت7علی

ابن فارس نیـز از عبـد   ... پس آن را انجام داد . کتاب خدا را در مصحفی گرد آورم
کـه   نخستین کسی بـود 7، علی9کند که پس از رحلت رسول خدانقل می خیر

  )367 -366 /رامیار، تاریخ قرآن(» .قرآن را گرد آورد
: گویـد ابن النـدیم مـی  . اندسخنان گوناگونی گفته گونگی این مصحفدرباره چ

دیدم و به مرور زمـان اوراقـی از آن افتـاده بـود و ایـن اسـت        ن مصحف رایمن ا«
این  »الفهرست« موجود هاينسخه در ولی اکنون ،»...ها در این مصحف هترتیب سور

  .قسمت به کلی افتاده و معلوم نیست کدام دستی این صفحات را از بین برده است
بدین ترتیب یکی از معتبرترین اسناد در این باره از میان برده شده است که اگر 

قـرآن و مخصوصـاً ترتیـب نـزول     گفتگو به روشن شدن تاریخ بی ،از بین نرفته بود
م دیگـر کمـک بسـیار    آیات و سیر تدریجی احکام و بسیاري از نکات و مطالب مه

  .نمودمؤثري می
این کتاب، حوادث تـا  . است) ابن واضح(تاریخ یعقوبی  ،منبع دیگري که داریم

ترتیبـی   کتاب بسیار معتبري هم هست، اما صد افسـوس . دارد هجري را 202سال 
  )368/همان، (» ...با هیچ روایت و درایتی همخوان نیست  ،کندمیکه او نقل 

ول به ترتیـب نـز   7حاکی از آن است که مصحف علی بیشتر اخبار و روایات
؛ پس از آن نـون و  74 ر، بعد المدث96ّاول سوره إقرأ  یعنی مثالً. گردآوري شده بود

مل چـه بـوده و آیـا تنهـا     که شااما درباره این. تا آخر...  73ل ؛ سپس المزم68القلم 
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سـخنان   ،حاوي متن بوده و یا شأن نزول و ناسـخ و منسـوخ را نیـز داشـته اسـت     
  . اندمختلفی گفته

کسـی  : فرمـود مـی  7کند که حضرت باقرکلینی با اسناد خود از جابر نقل می
طور که فـرود آمـده، در پـیش    ادعا نکرده است که تمام آیات و کلمات قرآن همان

طالب و پیشـوایان بعـد از وي چنـین    ابی  بن  و هر کس جز علی وي موجود است
  )285/ خویی،. (تواند باشددروغگویی بیش نمی ،ادعایی کند

  :نویسدسید ابوالقاسم خویی می
ها داراي قرآن مخصوصی است که از نظر ترتیب سوره 7اینکه امیر المؤمنین«

روشن که شک و تردیـد  باشد، حقیقتی است با قرآن موجود مغایر و متفاوت می
در آن وجود ندارد و اتفاق دانشمندان بزرگ بـر وجـود چنـین قرآنـی مـا را از      

  )همان(» .نمایدمشقت و زحمت اثبات آن آسوده خاطر می
در کتابخانـه علـوي شـهر     7هـاي منتسـب بـه حضـرت علـی     قرآن اینکهاما 
قـدس رضـوي   در کتابخانـه آسـتان   االشرف، در موزه ایران باستان تهـران، و   نجف
جاي تأمل بسیاري دارد که با تعریف روایات و  ،تا چه حد قابل اعتماد است مشهد

رامیـار، همـان،   (. دهـد تخمین زمان نگارش آن، سازگاري و همخوانی نشـان نمـی  
/380- 373(  

مطـابق بـا واقـع     7ها به حضرت علـی انتساب این قرآن آنکهحال گذشته از 
رسید که قرآن تنظیم شده به دست آن حضرت به  توان به این نتیجهاست یا نه، می

هـا و آیـات   شیوه ترتیب نزولی بوده است و بنابراین توقیفی بـودن چیـدمان سـوره   
قرآنی در شکل موجود چندان قابل اثبات نبوده و منعـی بـر اجتهـاد ترتیـب نـزول      

  .شودها و آیات قرآنی و تفسیر آنها به سبک نزولی دیده نمیسوره
  

  ها در ترتیب نزولیگاهاخبار و دید
 فقهی، تفسیري، مختلف موضوعات در که ضعیفی و صحیح رغم هزاران روایات به

 بـر :معصـومان  ائمـه  و9اکرم پیامبر از ...و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، اخالقی،
ـ   ها و آیات قرآنی جاي مانده است، متأسفانه در چگونگی و در ترتیب نزولی سوره
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 خوردار بوده و امروز مورد نیاز کارشناسان علوم قرآنی استخاصی بر که از اهمیت
ه در ترتیـب  نه تنها در این موضـوع، بلکـ  . شودـ روایت قابل اعتمادي مشاهده نمی

هـا و آیـات نیـز اسـناد مـورد اعتمـادي در       و در چگونگی چیدمان سـوره  مصحف
  . باشددسترس نمی

آن صـورت بـوده و دسـت     هـاي قرآنـی بـه   حال اینکه آیا روایاتی و یا نگارش
ها را از میان برده، یا اینکه به دلیل موضوعیت ها و حوادث روزگار آنطاول سیاستت

مورد بحث و سؤال واقع نشده اسـت، مطلبـی    نان صدر اسالمنداشتن آن به مسلما
هاي محکمی کسانی که در این باره دیدگاه. باشداست که همچنان در پرده ابهام می

و تابعـان و دالیـل   بیشتر به روایات واحد و ضعیف، دیـدگاه صـحابه    اند،ارائه داده
  .انداستناد جسته عقلی و اجتهادي

  
  روایات رسیده در ترتیب نزولی

نوشته شده، بـه نقـل از کتـاب     ق 425که به سال » المبانی«در مقدمه کتاب  -1
لسله اسناد بن علی طالقانی انماري، روایتی با س شیخ ابوسهل بن محمد» فیه ما فیه«

  :فرمایدمی 7آورد که در آن علی بن مسیب می آن از سعید
ها آن از ثواب همه سورهقرآن پرسیدم، که  ئتدرباره ثواب قرا9از پیامبر خدا«

خسـتین سـوره نـازل    ن کـه  ناگونه که از آسمان نازل شده است به من خبر داد؛ چن
  »...بود و سپس  الکتابفاتحۀ شده در مکه 
تکیه بکنیم که او سید تابعان ) ق94-13(بن مسیب روایت بر سعید  اگر در این«

و یکی از فقهاي هفتگانه مدینه است، گر چه موافق و مخالف زیاد دارد، ولی به 
، امـا مشـکل   )141 /8خویی، (هر حال از اصحاب امام سجاد شمرده شده است 

-م شماره سورهاصلی در قبول چنین روایتی دنباله آن است که از قول پیامبر اکر
به هر صورت . حرف قرآن را در بر دارد 321054ها و حتی شماره دقیق ها، آیه

از نظر ترتیب زمانیِ نزول در خور توجه اسـت، هـر چنـد کـه نـام مؤلـف هـم        
  )662/خ قرآن، یرامیار، تار(» .ناشناخته باشد



 

 

173 

گاه 
جای

یر ب
فس

ت
 ه

ول 
 نز

یب
ترت

ش
 رو

در
 

ري
فسی

ي ت
ها

 

به 9رسیده که قرآن را بعد از وفات نبی اکرم 7از علی: ابن حجر گوید -2
.] اسـت [ابـن داود هـم ایـن را روایـت نمـوده      .] اسـت [ترتیب نزول جمع فرموده 

  )58/ زنجانی،(
ها را در مقدمه تفسـیر خـود ـ    ترتیب نزولی سوره) ق548-479(شهرستانی  -3

آورده  7نقل از حضـرت امـام جعفرصـادق    االبرار ـ به  االسرار و مصابیحمفاتیح 
  )100/همان، . (خواهید کرد ها مالحظهاست که در جدول ترتیبی سوره

بن نعمان بشیر، ترتیب نزول قرآن را در  ابن الندیم به روایت خود از محمد -4
  )70-74/همان، ( .مکه و مدینه به ترتیبی که در جدول زیر آمده، آورده است

عالوه بر موارد یاد شده، روایات دیگري از ابن عباس و دیگران وارد شده که به 
  .نمودیم نظر صرف آنها بیان از ،شود می دیده آنها در که زیادي همسانینا و اختالف دلیل

هایی را در نظـر  ناگزیر براي کشف ترتیب نزولی، مالك علوم قرآنیدانشمندان 
  :ند ازا اند که عبارتگرفته
  .آوري دیدگاه پیشوایان دینی و صحابه و تابعانجمع -1
ها، ها، موضوع سورهطول سورههاي مکی و مدنی با توجه به شناسایی سوره -2

کـه  ... خطابات، سیاق آیات و ظاهر آیات، شأن نزول آیـات، مطابقـت تـاریخی و    
آور باشد، هر چند که اتقانمورد توجه بسیاري از مفسران به ویژه مفسران متأخر می

  .نبوده است
  .منطق و روش آماري ریاضی -3

بازرگان با توجه بـه   این روش، روش منحصر به فردي است که مهندس مهدي
رشته تخصصی و گرایش فنی و مهندسی خود آن را به عنوان نظریه علمی ـ قرآنی  

  .مطرح کرده است
در مقایسه با روایات و نظریه صحابه که چندان مورد اعتماد نیستد، از  این نظریه

توانـد  هـاي متقنـی برخـوردار اسـت کـه در ادامـه راه مـی       ها و نـوآوري برجستگی
حتمال ضریب خطا، بر اعتبار آن ن علوم قرآنی را راهگشا بوده و با تقلیل ادانشمندا

  .فزایندبی
  :ند ازا کند که عبارتاین نظریه، نتایج ارزشمندي را مطرح می
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  .کندترتیب نزول قرآن از منطقی ریاضی پیروي می -1
هاي متمایز دارد که بـا سـیر زمـان، تغییـر     از قرآن منحنی مشخصه هر سوره -2

  .یابندده و متغیرهاي هر سوره به طور منظم و همراه با هم ترقی یا تنزل میکر
ها به موازات زمان نزول آنها ترقی نموده و طول متوسط و طول غالب سوره -3

  .کنددرصد طول غالب تنزل می
تعداد کلمات وحی شده بر پیغمبر در هر سال در تمام دوران رسالت مقدار  -4

  .کلمه بوده است 3630ثابتی در حدود 
  .وحی نزول سال 23جریان  در سوره هر مبناي طول ممنظ و تدریجی افزایش -5

شود  هاي آیات رهنمون مینهایتاً به جدولی مرکب از ترتیب نزول گروه بازرگان
تـر و  اند، تفصیلیبه دست دادهکه در مقایسه با جداولی که دیگران از آغاز تا امروز 

این روش به وي امکان داده است تا . هاي ریاضی استتر و متکی به شاخصیجزئ
هاي ریاضی اخصبر اساس ش ،زمان نزول سور و یا آیاتی را که مورد اختالف است

  )144/جمعی از نویسندگان، ( .و آماري مشخص کند
در جایی که این روش را برخی ـ شاید به دلیل ناآشنایی با علوم ریاضی و آمار  

انـد، مرحـوم دکتـر    ـ بر نتابیده و آن را کاري تخیلی پنداشـته   و یا به هر دلیل دیگر
  :ستایدرامیار چنین می

کوشش زیادي عمدتاً از طرف مستشرقین به عمل آمده است تـا آیـات را بـر    «
هاي اخیـر  اما هیچ یک از آنها از تحقیقی که در سال. طبق نزول آنها مرتب کنند

است، مقرون به صواب نبوده  توسط آقاي مهندس مهدي بازرگان صورت گرفته
  .است

: انتشار یافته، ایشان با این فرض کـه » سیر تحول قرآن«در این تحقیق که با نام 
و در نظر گرفتن آیاتی که براي » طول متوسط آیات، تابع صعودي زمان است«

مقارن آن را با حوادث و وقایع دوران دعوت » اطالعات و شواهد تاریخی«آنها 
اند کـه بالنسـبه تـا حـد بسـیار      داده است، به جدولی دست یافتهپیامبر نشان می

مقدار کلماتی که هر آیه را تشکیل . [کندزیادي در یافتن این مجهول کمک می
طول متوسط حاصل تقسیم تعداد کل کلمات . شودخوانده می» طول آیه«دهد می
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گـز داعیـه   البته محقق ارجمند هر]. آیدیک سوره بر تعداد آیات آن به دست می
  .انددقت صد در صد و صحت مطلق را نداشته

شود بـرد، یکـی مطالعـه سـیر     هاي فراوانی که از این جدول میاز جمله استفاده
النبـی و اداره حکومـت   تکوینی امت اسالمی از شروع دعوت تا سـاخت مدینـۀ  

کـه در جـاي خـود اهمیـت بسـزایی دارد ـ و نیـز در مطالعـه          ـ   اسالمی اسـت 
مکـانی  / آن، نحوه برخورد وحی با مفاهیم مختلف در شرایط زمانیموضوعی قر

. را نیـز بـه دسـت آورد   » سیر تحول قرآن«توان استخراج نمود و مختلف را می
ـ بنـدي مطالعـه   محقق ارجمند یک نوع تقسـیم  ز در ایـن زمینـه بـه انجـام     اي نی

قـرآن  رامیـار،  (» .دهداند که بخش دوم کتاب مورد بحث را تشکیل می رسانیده
  )430/کریم به همراه فهرست الفاظ و مطالب قرآن، 

  :گویدچنین می همیت کار کتاب سیر تحول قرآندکتر شریعتی نیز در ا
ـ  مبالغـه ـ درسـت، بـی     را درباره قـرآن ] مهندس بازرگان[من کشف ایشان ... «

شبیه کار گالیله درباره منظومه شمسی و نیوتن درباره جاذبه و پاسـتور دربـاره   
اند و ایشان کلید آنها کلید علمی وحی طبیعی را به دست آورده. دانم بیماري می

  )163/شریعتی، (» ...علمی وحی الهی را 
  

  ها در برخی از روایات و تحقیقات جدول ترتیب نزول سوره
  

مصحف 
  االزهر

مصحف 
  موجود

امام صادق 
مهندس   ابن ندیم  7

  بالشر  بازرگان

  1  1  1  1  96  علق -1
  50  49  3  2  68  قلم -2
  33  52  2  3  73  مزمل -3
  2  2  4  4  74  مدثر -4
  45  32  -  -  1  فاتحه -5
  36  35  5  5  111  مسد -6
  18  12  6  6  81  تکویر -7
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  16  10  7  7  87  اعلی -8
  14  17  12  8  92  لیل -9
  41  40  10  9  89  فجر - 10
  4  14  11  10  93  ضحی - 11
  5  13  8  11  94  انشراح - 12

  6  3  9  12  103  عصر - 13
  13  33  13  13  100  عادیات - 14

  37  9  14  14  108  کوثر - 15
  31  38  15  15  102  تکاثر – 16
  8  18  16  16  107  ماعون - 17
  44  26  17  17  109  کافرون - 18

  40  39  18  18  105  فیل - 19
  46  36  20  19  113  فلق - 20
  47  15  21  20  114  ناس - 21

  43  5  19  21  112  اخالص - 22
  30  22  22  22  53  نجم - 23
  17  24  23  23  80  عبس - 24
  29  46  24  24  97  قدر - 25
  7  8  25  25  91  شمس - 26
  42  11  26  26  85  بروج - 27

  10  29  27  27  95  تین - 28
  3  21  28  28  106  قریش - 29
  12  42  29  29  101  قارعه - 30
  27  28  30  30  75  قیامه - 31
  38  25  31  31  104  همزه - 32

  25  19  32  32  77  مرسالت - 33
  54  58  33  33  50  ق - 34
  39  37  34  34  90  بلد - 35
  9  6  86  35  86  طارق - 36

  49  48  85  36  54  قمر - 37
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  59  57  38  37  38  ص - 38
  87  80  92  38  7  اعراف - 39

  62  63  36  39  72  جن - 40
  60  59  37  40  36  یس - 41
  66  66  39  41  25  فرقان - 42
  86  91  40  42  35  فاطر - 43
  58  64  42  43  19  مریم - 44

  55  53  43  44  20  طه - 45
  23  30  44  45  56  واقعه - 46
  56  55  45  46  26  شعراء - 47

  67  73  46  47  27  نمل - 48
  79  86  47  48  28  قصص - 49
  72  72  48  49  17  اسراء - 50
  84  84  51  50  10  یونس - 51

  75  77  49  51  11  هود - 52
  77  85  50  52  12  یوسف - 53

  57  54  52  53  15  حجر - 54
  89  81  69  54  6  انعام - 55
  51  43  53  55  37  صافات - 56

  82  88  54  56  31  لقمان - 57
  85  83  56  57  34  سباء - 58
  80  74  58  58  39  زمر - 59
  78  87  59  59  40  غافر  - 60
  69  78  60  60  41  فصلت - 61
  83  89  61  61  42  شوري - 62
  61  61  62  62  43  زخرف - 63
  53  50  63  63  44  دخان - 64
  71  75  64  64  45  اثیهج - 65
  88  95  65  65  46  احقاف - 66
  48  47  67  66  51  ذاریات - 67
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  21  27  68  67  88  غاشیه - 68
  68  70  -  68  18  کهف - 69
  73  69  70  69  16  نحل - 70
  52  51  71  70  71  نوح - 71
  76  68  72  71  14  ابراهیم - 72

  65  62  57  72  21  انبیاء - 73
  64  60  55  73  23  مؤمنون - 74
  70  71  73  74  32  سجده - 75

  22  4  74  75  52  طور - 76
  63  67  75  76  67  ملک - 77
  24  34  76  77  69  حاقه - 78
  32  44  77  78  70  معارج - 79

  26  20  78  79  78  نبأ - 80
  20  16  79  80  79  نازعات - 81
  15  7  80  81  82  انفطار - 82
  19  23  81  82  84  انشقاق - 83

  74  79  82  83  30  روم - 84
  81  82  83  84  29  وتعنکب - 85
  35  45  84  85  83  مطففین - 86

  91  90  90  86  2  بقره - 87
  95  93  91  87  8  انفال - 88

  97  97  93  88  3  عمران آل - 89
  103  103  -  89  33  احزاب - 90
  110  112  94  90  60  ممتحنه - 91

  100  104  95  91  4  نساء - 92
  11  41  96  92  99  زلزله - 93
  99  101  97  93  57  حدید - 94
  96  92  98  94  47  محمد - 95

  90  105  99  95  13  رعد - 96
  28  31  -  96  55  الرحمن - 97
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  34  56  100  97  76  انسان - 98
  101  107  101  98  65  طالق - 99

  92  65  102  99  98  بینه -100
  102  100  103  100  59  حشر -101

  105  102  105  102  24  نور -102
  107  99  106  103  22  حج -103

  104  98  107  104  63  منافقون -104
  106  111  108  105  58  مجادله -105
  112  108  109  106  49  حجرات -106
  109  113  110  107  66  تحریم -107
  93  76  112  110  64  تغابن -108
  98  94  113  108  61  صف -109
  94  96  111  109  62  جمعه -110

  108  106  114  111  48  فتح -111
  114  114  115  113  5  مائده -112
  113  109  116  112  9  توبه -113
  111  110  104  101  103  نصر -114

  
و ابـن النـدیم،    7در جدول فوق در روایت منسوب به امام صـادق  -1: توجه

  .شودسوره فاتحه دیده نمی
هاي فاتحه، احزاب و الـرحمن مشـخص   در روایت ابن الندیم ردیف سوره -2

  .صاص داده شده استاخت) 89تا  87(نشده و به سوره نحل، سه شماره 
در فهرست ابن ندیم، سوره فاطر، یک بار با نام سوره مالئکه و بار دیگر بـا   -3

  .نام سوره فاطر ضبط شده است
هـا و حـذف و اضـافاتی کـه گویـا در      نظـر از ناهمسـانی  به طور کلـی صـرف  

ها به وجود آمده است، جدول فوق را براي تشـخیص ترتیـب نزولـی    نویسی نسخه
توان معتبرترین سندها دانست؛ زیرا با توجه به تحقیـق جـامعی   رآنی میهاي قسوره

اي رسیده به نتیجه ،هیأتی از دانشگاه االزهر مصر انجام داده ق.هـ 1383در سال  که
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نـدیم   و روایت رسـیده از ابـن   7است که با روایت رسیده از حضرت امام صادق
بر  که نالمی مهندس بازرگهمچنین نتیجه تحقیق ع. دهدهمخوانی زیادي نشان می

اساس فرضیه نظم در کالم وحیانی و با اصول علـم ریاضـی و آمـار انجـام گرفتـه      
االزهـر    چنان با روایات قبلی و مصحف تحقیقی جـامع ها، آندر اکثر ترتیب ،است

  .نمایدنماید که اعتبار ترتیب جدول مذکور را دو چندان میتطبیق می
آن قدر کم اهمیت اسـت   ،شودها دیده میدر آنحال اگر اختالفات کوچکی هم 

و در حاصل تحقیق، ضریب  ر مبناي جدول یاد شدهکه در ورود به عرصه تحقیق ب
  .آورد اي را به وجود نمی خطاي عمده

  

  ترتیب نزول آیات
در تفاسیر گاهی سخن از مکی و مدنی بون آیات است کـه در آنهـا بـه مـدنی     

ي مکی و به مکی بودن برخی آیـات در داخـل   هابودن برخی آیات در داخل سوره
اما غیر مستند بـودن آنهـا و نرسـیدن روایتـی از      .هاي مدنی اشاره شده است سوره

در این باره و ناهمسانی تعریف مفسران از مکی و مدنی بودن آیات،  :معصومان
هـا را بـا   ترین مسائلی است که کشف ترتیب نزول آیات و اعتماد بر گفتـه از عمده

  .ل مواجه کرده استمشک
ـ قرآن شـناس مشـهور معاصرــ در ایـن بـاره       )ش1385(هادي معرفت  محمد
  :نویسدچنین می

ها، آیاتی بر خـالف  هاي برخی از قدما آمده است که در برخی سوره در نوشته«
اصل سوره آمده است؛ یعنی اگر سوره مکی است، برخی آیات آن مدنی و اگـر  

ایـم، بـه   البته ما با تتبعی که انجـام داده . است مدنی است، برخی آیات آن مکی
اي که مکی است، تمام آن مکی اسـت و  هر سوره. ایمخالف این نظر دست یافته

  )138/معرفت، (» .اي که مدنی است، تمام آن مدنی است هر سوره
هـاي مبتنـی بـر اقـوال ضـعیف و      چه بسا که تطبیق نکات تاریخی و شأن نزول

آیات قرآنی به چنین دیدگاهی انجامیده و اعتقاد بـه آمیختگـی    غیرمعتبر با برخی از
 ،ها با آیات مکی و مدنی را پدید آورده است و اگـر چنـین باشـد    شماري از سوره
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آفتی است که گاه تفاسیر ما را گرفتار نموده و درك پیام واقعی قرآن را بـا مشـکل   
  .روبرو ساخته است

  : خوانیم ان درباره سوره معارج چنین میبه عنوان نمونه، در نگاهی به نظر مفسر
هاي مکی است، و از سوره» معارج«معروف در میان مفسران این است که سوره 

مطابق » تناسق اآلیات و السور«و » کتاب نظم الدرر«و » فهرست ابن ندیم«بر اساس 
ه اي است کـ ابوعبداهللا زنجانی، این سوره هفتاد و هفتمین سوره» تاریخ القرآن«نقل 

  .در مکه نازل شده است
ولی این مانع از آن نخواهد بود که بعضی از آیات آن در مدینه نازل شده باشد، 

مکـی   کـه  آنهـاي قـر  نیست؛ در بسیاري از سـوره » معارج«و این منحصر به سوره 
و بـه عکـس، بعضـی از     وجـود دارد کـه در مدینـه نـازل شـده      آیه یا آیاتی ،است
  ...ارد هاي مدنی، آیات مکی د سوره

که آیات آغاز این سوره در مدینه نازل شده، روایات زیادي است که دلیل بر این
  )25/3مکارم شیرازي، (. در تفسیر این آیات به خواست خدا خواهد آمد

بلکـه   این روایات، مسند و صـحیح نیسـتند،   همه«به نظر عالمه طباطبایی اما بنا 
تبـع ایـن روایـات و تأمـل کـافی در      ولـی ت . ندا بسیاري از آنها غیر مسند و ضعیف
  ...کند بدبین می اطراف آنها انسان را نسبت به آنها

با تحقق چنین احتماالتی، روایات اسباب نزول، اعتبار خود را از دست خواهـد  
زیـرا   بخشـد؛  داد و از این روي حتی صحیح بودن خبر از جهت سند سـودي نمـی  

ولی احتمـال   نماید، یا تضعیف می برد ز میان میصحت سند، احتمال کذب سند را ا
  .دس یا اعمال نظر در جاي خود باقی است

و ثانیاً از راه نقل به ثبوت رسیده کـه در صـدر اسـالم، مقـام خالفـت از ثبـت       
جا ورقه و لوحی که در آن نوشته بود بـه   حدیث و کتابت آن شدیداً مانع بود و هر

قدغن تا آخر قـرن اول هجـري    سوزانیدند و این توقیف کرده می ،آوردند دست می
  ) 175-172/طباطبایی،(» .یعنی نود سال ادامه داشت
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سیده درباره سوره معارج و هاي ر ما در بیان نقل روایات و شأن نزول از این رو
هـاي تفسـیر نزولـی     پیوندد نیستیم، اما به دنبال بیان آسـیب ها که به ضعفا مینقد آن

  .رسدطلوب بعید به نظر میهستیم که تا رفع آنها، رسیدنِ به م
هـا از  معرفت که به مکی و مدنی بودن سـوره  اهللا تآیتوقف بر دیدگاه تحقیقی 

ها را که ناشی از ورود ابتدا تا انتهاي آنها معتقدند، و استثنا کردن آیاتی از آن سوره
تـرین و   داننـد، صـحیح  اخبار و روایات ضعیف در ساحت تفسیر است نادرست می

راهی است که ورود به ساحت تفسیر نزولی را تسهیل و شتاب بخشیده ترین منطقی
انـد،   و تا حدودي به پاالیش روایات ضعیف و ساختگی که دامـن تفسـیر را گرفتـه   

  .گرددموجب می
  

  ترین روش تفسیري مناسب
  :باشیماي روبرو می براي ورود به عرصه تفسیر نزولی، با رویکرد دوگانه

  ساس ترتیب نزولیها بر اتفسیر سوره -1
  تفسیر موضوعی آیات بر اساس ترتیب نزولی -2

چنـدان   ها بـر اسـاس ترتیـب نزولـی    سیر سورهکه در قبل اشاره کردیم، تف چنان
ـ  و فکـر و پیـام جدیـدي را در     دهـد ر تفسـیر سـنتی قـرآن، نشـان نمـی     مزیتی را ب

  .نمایدخوانندگان کالم وحی ایجاد نمی
 ترین مفهوم و معناي کالم الهییکترین و نزدملدر میان تفاسیر، آنچه حاوي کا

براي اهل قرآن است، همانا تفسیر موضوعی است؛ آن هم نه تفسیر موضـوعی کـه   
ي کـه شـهید صـدر از آن سـخن     هاي اخیر شاهد آن هسـتیم، بلکـه تفسـیر    در دهه

  :کند آن چنین تعریف می و مفسري که از گوید می
کند، بلکه از زندگی و  آن آغاز نمیمفسرِ روش موضوعی حرکت را از نص قر«

یعنی موضوع مـورد  . نماید عالم خارج و تجربیات شخصی و اجتماعی شروع می
. کند گذارد، بعد گمشده خود را در قرآن دنبال می جستجو را ابتدا پیش چشم می
کند و قرآن به تناسب اسـتعداد و دسـتاوردي کـه     مفسر از قرآن پرس و جو می

نمایـد و سـعادتی    دهد؛ ارادتـی مـی   دارد، به او پاسخ می مفسر از تجارب بشري
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مفسـر  ... . بخـش اوسـت   قرآن بر حسب زمینـه قبلـی و ذهنـی او الهـام    . برد می
اي که از آزمایش و پژوهش و مطالعات خود دارد، قرآن  موضوعی قرآن با توشه

گشـایی   هاي زندگی و اجتماع را از آن چـاره  آورد و دشواري می را به سخن در 
آورید، و گرنـه خـود هرگـز بـه      قرآن را به سخن در: فرماید 7علی. جوید می

هشیار باشید که : ولی من از آن شما را خبردار خواهم کرد. سخن در نخواهد آمد
در قرآن علم آینده و سخن گذشته و داروي درد شـما و آنچـه مایـه همـاهنگی     

  ]158/نهج البالغه، . [میانه شماست وجود دارد
اي سـنگین از میـراث    آوردي عظـیم و توشـه   در تفسیر موضوعی با رهمفسر ... 

در این برخورد است که قرآن با واقعیت پیونـد  ... رود فرهنگی به استقبال آن می
شـود،   خورد؛ یا به عبارت دیگر، تالش مفسر از واقع آغاز و به قرآن ختم می می

» .قعیـت بیگانـه باشـد   نه آنکه از قرآن شروع و به خود قرآن پایان یابد و بـا وا 
  )12-10/صدر، (

به ها هستیم، ه اخیر شاهد آناما متأسفانه در بیشتر تفاسیر موضوعی که در سه ده
قهی و اقتصادي و هاي کالمی و فهاي تفسیري، از رشد نوآوريرغم ارتقاي اندیشه

این تفاسیر در کالن مباحث قرآنی حـاوي همـان   . شود ها دیده نمیغیره اثري در آن
می هستند که در هزاره گذشته مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان و دیگـران در  پیا

  . اند البیان، کنزالعرفان و المیزان آورده مجمع
و » زدگـی   احتیـاط «، »زدگی استاد«، »زدگی  باستان«شناسی قضیه نباید  در آسیب

همچنـین  . کمبود مطالعات جانبی و علمی را در تفسیرهاي موضوعی نادیده گرفت
    ورود به تفسیر موضوعی با نادیده گرفتن ترتیب نزولی آیات، آفتی اسـت کـه دیـد
مفسر را به واقعیات پوشانده و ناگزیر، سـخن را از قـرآن آغـاز و بـه قـرآن انجـام       

اساس ترتیب نزولی آیات، رویکرد روشمندي به قـرآن   تفسیر موضوعی بر. دهد می
راي شکافتن دل قرآن و استنطاق از او است که بسیاري از آفات را زدوده و راه را ب

  .نماید دهی او هموار می و سخنگویی و پیام
به عنوان مثال در خصوص حکم ذبایح اهل کتاب، در قـرآن بـا دوگونـه آیـات     

  :روبرو هستیم
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کنـد کـه   آیاتی که داللت بر پرهیز از گوشت حیوانات حـالل گوشـتی مـی    -1
  : مانند .ده نشده استهنگام سر بریدن آنها، نام خدا بر آنان بر

  )121/انعام()و ال تَأکُلُوا مما لَم یذکَرِ اسم اهللاِ علَیه(
  ».از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید«

  :کنداي که صراحتاً حالل بودنِ طعام اهل کتاب را اعالم میآیه -2
  )5/مائده()الکتاب حلٌّ لَکُم و طَعامکُم حلٌّ لَهماَلیوم اُحلَّ لَکُم الطَّیبات و طَعام الَّذینَ اُوتُوا (

اند نیز براي شما حـالل شـد و   که کتاب داده شده ناها بر شما حالل شد و غذاي آنامروز پاکیزه«
  »...غذاي شما هم به آنان حالل گردید

بندي این آیات و روایات متعارضی کـه در کتـب   بیشتر فقها و مفسران در جمع
 حدیثی در این باب وارد شده است، حرمت ذبایح اهـل کتـاب را اسـتنباط   ـ   قهیف

فرموده است، بـه   حلیت آن را بیان مِ اهلِ کتاب را که خداوند متعالو طعا اند نموده
در حالی که طعام در فرهنگ قرآنـی و روایـی،    اند، خشکبار و حبوبات تفسیر کرده

  )71-59 ،1381 ،32-31شماره فقه، هفصلنام :نک. (گرددها را شامل میتمام خوردنی
حال اگر این موضوع را با تفسیر موضوعی نزولی بررسی کنـیم، پیـام جدیـدي    

کنـد و هـم بـه رفـع     خواهیم گرفت که هم تحول فقهی را در افق قرآن بـازگو مـی  
  :بدین گونه. شودتعارضی که در آیات دوگانه قرآنی در باال آوردیم، منجر می

وشـت، بـه ترتیـب    بریدن و کشتار حیوانات حـالل گ  سر آیات هفتگانه احکام«
دو سـوره نخسـت از   . انعام، نحل، بقـره و مائـده آمـده اسـت     هاينزول، در سوره

بقره، نخستین سوره پس از . اندهاي مدنی هاي مکی و دو سوره بعدي از سوره سوره
رده آیات شـریفه وا . استهاي قرآنی هجرت، و مائده آخرین، یا جزء آخرین سوره

هـاي بعـدي    در این باره که چهار آیه در سوره انعام و یک آیه در هر یک از سـوره 
  :ند ازا آمده است، به ترتیب عبارت

  )118/انعام()فَکُلُوا مما ذُکرَ اسم اللَّه علَیه إِنْ کُنْتُم بِآیاته مؤْمنینَ(.1
  ».یات او ایمان داریداز آنچه نام خدا بر آن گفته شده، بخورید اگر به آ«
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وما لَکُم أَال تَأْکُلُوا مما ذُکرَ اسم اللَّه علَیه وقَد فَصـلَ لَکُـم مـا حـرَّم علَـیکُم إِال مـا       (.2
هإِلَی تُم119/انعام()... اضْطُرِر(  

آنچـه را بـر   خورید که اسم خدا بر آنها برده شد، در حالی که خداونـد  چرا از چیزهایی نمی«
  »...شما حرام بود، بیان کرده است، مگر اینکه ناچار باشید 

  )121/انعام()وال تَأْکُلُوا مما لَم یذْکَرِ اسم اللَّه علَیه وإِنَّه لَفسقٌ(. 3
سر بریده شده به نام غیر [و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید، در حالی که آن فسق «
  ».دباش] خدا

قُلْ ال أَجِد فی ما أُوحی إِلَی محرَّما علَى طَـاعمٍ یطْعمـه إِال أَنْ یکُـونَ میتَـۀً أَو دمـا      (. 4
رِ اللَّهغَیلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج نْزِیرٍ فَإِنَّهخ ملَح ا أَوفُوحس145/انعام()... م(  

یـابم، بـه جـز     خورد نمـی حرامی بر کسی که غذایی می بگو در آنچه بر من وحی شده، هیچ«
ا پلیدند، یا حیوانی که کشنده ا گوشت خوك که اینهباشد، یا خونی که بیرون ریخته، ی اینکه مردار

  ».و آن را به نام غیر معبود حقیقی کشته باشند] فسق[از پیروي خداوند بیرون باشد  آن
  )115/نحل()ۀَ والدم ولَحم الْخنْزِیرِ وما أُهلَّ لغَیرِ اللَّه بِهِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَإ(.5
اند و همچنین بر شما خوردن گوشت مردار و گوشت خوك و آنچه به نام غیر خدا سر بریده«

  ».ها کشته شده، حرام است حیوانی که به نام بت
  .)173/بقره()ه لغَیرِ اللَّهوما أُهلَّ بِ(» به«تکرار آیه باال با جابجایی . 6
  .)3/مائده( »لغیراهللا اُهل ما و« شرح و »یتهم« هاي گونه روشنگري با باال آیه تکرار. 7

زیرا گوشت خوك، موضوع بدون اختالف بود، اما آن دو همواره مورد پرسـش  
مـرد، میتـه   مسلمانان، چه بسا حیـوانی کـه خـود بـه خـود مـی      . اندو اختالف بوده

ه کردن، حمله درندگان و شاخ بـه  انی که در اثر خفته شدن یا خفنستند و حیودا می
کشـتن بـا نـام غیـر     «و همچنین . دانستندمرد، خارج از حکم میته میشاخ شدن می

بـود شـرح دهـد تـا     که از کارهاي رایج در میان عرب جـاهلی بـود، بایسـته    » خدا
  .از میان برخیزد اختالف و مجادله

ا تک به تک بیان کرده و موضوع اخیر را چنین شرح فرموده همه ر از این روي
] و به قصـد نزدیکـی بـه آنهـا    [ها آنچه در برابر بت ؛»و ما ذبح علی النّصب« :است

  .کشته شوند، بر شما حرام است
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که آن  7تأیید این تفسیر، روایت عبدالعظیم حسنی است از حضرت امام رضا
ما ذبح لصنم او وثن ... « :فرمود» لغیر اهللا ما اهلّ«حضرت در پاسخ پرسش از تفسیر 

من اضـطرّ غیـر بـاغ و ال    او شجر حرّم اهللا ذلک کما حرّم المیته و الدم و لحم الخنزیر ف
آن چیـزي کـه بـراي خـدایان دروغـین، بـت و       «؛ ».م علیه ان یأکل المیتهعاد فال اث

گوشت  خون و م کرده، همان گونه که مردار،بریده شود، خدا آن را حرا درخت سر
بدون آهنگ ناسازگاري بـا حـدود الهـی از     اینکهخوك را حرام فرموده است، مگر 

  ».روي ناگزیر خورده باشد، گناهی بر آن نیست
یسأَلُونَک ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَکُم الطَّیِّبـات ومـا علَّمـتُم مـنَ الْجـوارِحِ مکَلّبِـینَ       (.8
  )4/مائده()...نَهنَّ مما علَّمکُم اللَّه فَکُلُوا مما أَمسکْنَ علَیکُم واذْکُرُوا اسم اللَّه علَیهتُعلّمو
] هاي چهارپایـان  کشته[پرسند چه چیزها بر ایشان حالل است، بگو چیزهاي پاکیزه از تو می«

د، از نوع پرنـدگان و درنـدگان، در   انشکار کرده حالل است و آنچه جانورهاي شکاري براي شما
  »... .پس از آنچه آنها شکار کنند، بخورید و نام خدا را بر آن ببرید . حالی که آموزش یافته است

هاي جالب توجهی است که اشاره به ها و نکته هاي یاد شده، پیامدر آیه: هانکته
  :آنها خالی از فایده نخواهد بود

هـاي   هنگام کشتار حیـوان فشاري در ذکر نام خدا بر پا حکم ابتدایی قرآن) الف
  .)در حدود سال چهارم بعثت(آن است  و استفاده نکردن از غیر حالل گوشت

هنگام فـرو   ه و ازاین حکم از واپسین روزهاي دوران حضور پیامبر در مکّ )ب
تنها 9تا پایان دوران رسالت نبوي فرستاده شدن سوره نحل و ترنّم زمزمه هجرت

گوشت حیوان حالل گوشتی که به نام « :اینکهچرخد و آن یک موضوع می بر محور
  ».شود، حرام استبریده می ها سر ها و یا براي بت بت

  .هاي حالل گوشت در قرآن مطرح نیست شرط مسلمان بودن کشنده حیوان )ج
. بردن نام خدا به نیابت از کشنده حیوان، حتی خارج از کشـتارگاه، رواسـت   )د

  .)داندن فرستادن سگ شکاري را براي شکار روا میکه قرآگونه آن(
له مـورد اخـتالف،   سازي و پدیداري پذیرش ذهنی در مسئقرآن براي زمینه )هـ

آماده کرده و آن گاه حالل بودن شـکار سـگ   » طیبات«ابتدا زمینه را با کلمه فراگیر 
  )73-76/ن، هما. (آوردب، سخن به میان میو از کشتار اهل کتارا مطرح شکاري 
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تـاب،  ح اهـل ک یابیم که حکم قرآن در خصوص ذباییپس با تفسیر نزولی در م
چگونگی کشتار حیوانات حـالل گوشـت    ی قرآن درهر چند با آیات مکی و ابتدای

باشـد؛ زیـرا   در تعـارض نمـی   دهد، اما با سیر تحول فقهی قرآنـی  مغایرت نشان می
غالباً نـام خـدا را    حیواناتبریدن  بدیهی است که هر چند اهل کتاب در هنگام سر

ها هم آن را ها و در مقابل بتـ به نام بت پرست نبودن  ـ به دلیل بت ند، ولی برنمی
از این رو، دستور قرآنی در حلیت ذبایح اهل کتاب با آیـات اخیـر   . دهندانجام نمی

از دهـد تـا نـاگزیر    گونه مغایرت و تعارضـی را نشـان نمـی   در چگونگی ذبح، هیچ
  .دهندهمخوانی نشان نمی یهاتی شویم که با ظاهر آیاتتوج

  
  :نتیجه

هاي نوین وحیانی، رویکردي جز براي کاوش در عمق کالم الهی و دریافت پیام
هـا،  خالقیـت . بینـی نشـده اسـت   پـیش  هاي تحقیق در ساحت قـرآن صالح روشا

و در تکرار  ردهک بسیار فروکش ها در تفسیر سنتیها و نوگوییزيها، نوپردا نوآوري
  .و توجیه و بازي در الفاظ متوقف مانده است

بندي آیات و نوآوري در تفسیر موضوعی در سیاق تفسیر سنتی هر چند به دسته
ولی بروندادي جز برونـدادهاي تفسـیر سـنتی را نتوانسـت      ،روش تفسیري انجامید

رآنـی، اخیـراً   از این رو، برخـی از کارشناسـان و پژوهشـگران علـوم ق     .ارائه نماید
رویکرد جدیدي را به نام تفسیر نزولی قرآن مطرح کرده و کارهایی را بر آن اساس 

ان ترتیـب سـنتی و   شباهت به همـ  شود، بیاما کاري که از آنان دیده می. اندآغازیده
هاي موجود به ترتیب نزولیِ ها از ترتیب قرآنتنها تفسیر سوره شیوه گسسته نیست،

  .باشدته است که چندان راهگشاي اهداف مورد نظر نمیها تغییر یافسوره
هاي قرآنی بر اساس ترتیب نزول، تحقیقات علمـی  امروزه براي شناسایی سوره

امـا   باشـد، و نتایج خوبی هم به دست آمده است که راهگشا میخوبی انجام گرفته 
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فسـیر  داند کـه بـه روش ت  آفرین میتفسیر بر اساس نزول را زمانی کارساز و تحول
  ! همان خواهد بود که بود و االّ ،موضوعی نزولی سوق داده شود

تفسیر به روش موضوعی نزولی داراي مزایاي بسیاري است کـه مـواردي از آن   
بـازآموزي   ،بازشناسـی زبـان قـرآن    ،هـاي تفسـیري  نوگرایی در روش :ند ازا عبارت

بیـق بـا سـیر    هـا در تط بازخوانی روایـات و اسـباب نـزول    ،مهندسی فرهنگ قرآنی
ــ   هـاي تربیتـی  آشنایی با شیوه ،بازاندیشی در آیات ناسخ و منسوخ ،تاریخی آیات

کشف رمـوزاتی   ،آشنایی با سیر تشریع و تحول و تطور فقه القرآن ،تدریجی قرآنی
هاي نوین اخذ پیام ،هاي قرآنیها و آموزهآشنایی با تاریخمندي واژه ،از علوم قرآنی

  .هاي نوین قرآنیفرهنگی جامعه ایمانی بر اساس یافتهاصالح ساختار  ،قرآنی
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