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  اساس ترتیب نزول ن برآتفسیر قرمبانی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید حسین هاشمی
  مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
وسـیله شـخص   تبیین آیات وحیانی نیز بـه   کار تفسیر و ،همزمان با نزول قرآن

 ،تـابعین  تابع تابعین و اصحاب و ،رحلت آن گرامی پس از ز گردید وآغا9پیامبر
  .دادند ادامه تفسیرزمان به کار  عالمان قرآن شناس هر عصر و ،در گذار زمان و

 

 

 

  :چکیده
. ب نزول را بـه کـاوش نوشـته اسـت    این نوشتار مبانی شیوه تفسیر بر اساس ترتی

هاي تفسیر نویسی و پیشینه تفسـیر بـر اسـاس ترتیـب نـزول       اشاره گذرا به شیوه
برشماري رویکردهاي تفسیري بر اساس ترتیـب  . درآمد بحث را سامان داده است

نزول و نیز تبیین ادله اجتهادي بودن ترتیب مصحف کنـونی و همچنـین یـادکرد    
و خالف رضایت خدا و رسول بودن ترتیب فعلی به عنوان مستندات و شواهد ناروا 

مبانی رویکرد نخست، و نیز تبیین برآیندهاي مثبت تفسیر مطابق هندسـه زمـانی   
نزول، از جمله نقش مهم و غیر قابل اغماض توجه به اسـباب و شـرایط زمـانی و    

وه هاي قرآن که در جایگاه مبانی دیـدگاه دوم ایـن شـی    مکانی نزول آیات و سوره
. تفســیري قــرار دارد، بدنــه و پیکــره اصــلی موضــوع را ســامان بخشــیده اســت 

  .هایی بر این مبانی نیز در البه الي بحث اشاره شده است نقدواره

  :ها کلید واژه
/ اسـباب نـزول  / گرا مبانی تفسیر نزول/ تفسیر بر اساس نزول/ هاي تفسیري شیوه

  مشروعیت ساختار مصحف/ جمع قرآن
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؛ مدپدید آ آن پژوهیدو روش تفسیري در عرصه قر ،از همان روزگاران نخست
اسـاس   آن بـر تفسیر قر ياساس ترتیب مصحف کنونی و دیگر یکی تفسیر قرآن بر

تفسیر سراغ گرفت کـه نـه بـه     توان در میکه روش سومی نیز گو این ـ  ترتیب نزول
از ابـن   »تأویل مشـکل القـرآن  «چون هم ترتیب نزول،به نه  ترتیب مصحف است و

قرون جدیـد پدیـد    در که نآموضوعی قر تفسیر یا و )ق276متوفاي (قتیبه دینوري 
  ..اندـ دهمستقل نام بر را نیز به عنوان روش نآبرخی  آمده و
بیشـترین   اسـت و شـده  شـناخته   چه معـروف و ، آنروش پیش گفته دو میان از

اسـاس   تفسیر قرآن بر ،اساس آن شکل گرفته ن پژوهی برآقر نگاري وحجم تفسیر
از قرآن  شمار بیشتري گذشته و از مفسران در یاندکاما پاره . است ترتیب مصحف
 اسـاس ترتیـب نـزول را    یوه تفسـیر قـرآن بـر   شـ  )در قرن چهارده( پژوهان معاصر

  .اند برگزیده
 تاریخی نی وآ، قرییروا يها استدالل روش بر قواعد، مبانی و این دو یک از هر

 و شناخت میزان استواري و ها استدالل برآیند رهیافت به این مبانی و. استوار است
 ،نـی نیسـت  آقر ی در علومیافزا تنها دانش ،این دو روش هر یک از یا خلل پذیري

 متکی بـر مبـانی و   ی کهروش آن چه بیشتر هر استحکام روشنی و ،بر شفافیت کهبل
 این پژوهش بر پایه شناخت و .انجامد می ،است آور هاي خردپذیر و قناعت استدالل

اصولی است  مبانی و نیتبی و یپدید آمده و در پی شناسای رهیافت به این ضرورت
  . بخشد میرا سامان  لبر اساس ترتیب نزو تفسیر که

  
  تفاوت رویکردها در تفسیر قرآن به ترتیب نزول

 یـا در  پـیش گرفتـه و   در عمل با رویکرد ترتیب نزول تفسیر را در مفسرانی که
انگیـزه و بـاور   ، مبـانی  انـد،  بایسته شـناخته  نظر، چنان روشی را درست و ري وئوت

ن روي بـه  از آ ی از مفسـران بدین معنا که گروهـ  .اند داشتهاین رویکرد ن یکسان در
آن بـه ترتیـب نـزول را    که روشی جز تفسـیر قـر   اند روي آورده این شیوه تفسیري

  .دانند مین هیمراد کالم ال یابی به معنا وهموار کننده راه دست درست و روا و
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درسـتی و روا بـودن    که بهآن با ،ترتیب نزول بر اساس مفسراناز  يگروه دیگر
کالم  مراد اي رساننده معنا و و آن را شیوه صحف باور داشتهتفسیر قرآن بر اساس م

منافع مهم را بـر تفسـیر قـرآن بـه      آثار و از اي از آن روي که پاره اما ،دانند میهی ال
به تفسیر قـرآن   ـ،  ها مترتب نیست که بر سایر روش ـ  دانند میترتیب نزول مترتب 
  .پردازیم میگاه نخست مبانی دید به تبیین اکنون. اند پرداخته به شیوه ترتیب نزول

  
  به ترتیب نزول مبانی تفسیر

نگرش نخسـت بـراي تفسـیر بـر اسـاس ترتیـب نـزول         ی که دریترین مبنا مهم
بر اساس مصلحت  ست که ترتیب مصحف کنونیمبنا این باور و ،توان سراغ داد می

رسـول مکـرم    پـس از  خلفـا  و برخـی از صـحابیان   اجتهـاد  سـتنباط و و ا اندیشی
  .صورت پذیرفته است9سالما

  
  مصحفکنونی اجتهاد در ترتیب  و توقیف

یکـى از   و چیـنش آن مطـابق نظـم فعلـی،     آیات قرآن ها و سوره جمعموضوع 
بـه  ـ آورى قـرآن    گروهى معتقـد بـه جمـع    .مباحث تاریخ قرآن است ترین جنجالی

 .و بـر پایـه دسـتور الهـی هسـتند      9در زمان رسـول خـدا   ـهمین ترتیب کنونى  
بـین  = ( آورى رسمى قرآن به صورت مصحف و میان دو جلـد  جمع دیگر روهىگ

  .دندان و در دوران خالفت خلیفه اول مى 9را پس از رحلت پیامبر) الدفتین
 کـه  اي نکتـه  ترین مهم ،دو دیدگاه آوردهاي هر یک از ره و ادله از ورود به پیش

چه  .ي گوناگون استها برددر کار» جمع« درك تفاوت معناي ،باید بدان توجه شود
  :معنا به کار رفته استچندین  به قرآن پژوهی این واژه در اسناد تاریخى

 رودر صـد  یـا  سـطور و  چه در ،به معناى حفظ قرآن است» جمع قرآن« گاه .1
اسـالم   منظر به معنـاي جمـع بـوده اسـت کـه در صـدر       با نگاه از همین). ها سینه(

بدین جهت که آنـان قـرآن را در سـینه     ،اند میدهنا مى» اع قرآنمج«حافظان قرآن را 
در مقایسـه   »زرقـانى « .آوردند تا از ضایع شدن مصون و محفوظ بماند میگرد  خود
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 .خوانـد  مى اولى را جمع در سطور و دومى را جمع در صدور ،کتابت و حفظ قرآن
  )1/239زرقانی،(

ن معنـا آن  ن بـدی جمع قـرآ . ن استقرآ کتابت و نگارش ،جمعدومین معناي  .2
که بی آن ،و نگارش یافته استسوره منظم شده  نآ رد آنقر هر سوره آیات است که

در ایـن  . صورت گرفته باشـد  نظامی ساختار و ،ها ترتیب و تنظیم سوره ،در چینش
ولى به صـورت مصـحف کـه میـان دو      ه،شد )نگارش( آوري جمعمعنا، تمام قرآن 

  .نیامده است جلد قرار گیرد در
قـرآن کـریم    ي مربوطـه ها سوره در سوره هر رآن یعنى مجموعه آیاتجمع ق .3

  .آمده است در» مصحف«و منظم شده و قرآن به صورت مرتب 
ـ ها و تنظیم قرآن به یـک قرا  تئآورى همه قرا یعنى جمع» جمع قرآن« .4 = ( تئ

  .)جمع الناس على قراءة واحدة
به  قرآن گفت جمع ایدقرآن، ب جمعواژه  پس از رهیافت به کاربردهاي گوناگون

تحقق یافته است و هیچ کس 9در زمان حیات پیامبر اکرم قطعاً معناى اول و دوم
ـ   پژوهـان  قـرآن به اتفاق  ـ به معناى چهارم نیز جمعکه  چنان. در آن تردیدى ندارد

» جمـع « ،هقرار گرفتاختالف نظر  مورد چهآن. خلیفه سوم اتفاق افتاده است در زمان
  .ست که در چه زمانى رخ داده استا به معناى سوم

و به 9در زمان رسول خدا نونیقرآن به همین صورت کتمام  اى معتقدند عده
 .مرتب گشته است) میان دو جلد(» مصحف«نوشته شده و به صورت  دستور ایشان

مصحف کنونی  يها سوره توقیفی بودن ترتیب آیات و ،نظر ي اینها جمله برآیند از
 )چه در تفسـیر  چه در تالوت و(گونه تغییر در این ساختار  هر بودن ایجاد و ناروا

  . است
 صـدور  در 9گرچه قرآن در زمان رسـول خـدا   که معتقدند نیز گروهى دیگر

اشراب  ي مربوطهها سوره یک از نوشته شد و آیات آن نیز در هر سطور در حفظ و
در سـاختار   ـ اه دست کم تمام سوره ـ ها ، ولى تنظیم و ترتیب سورهردیدمرتب گ و

  .انجام گرفته است 9رسول خدا پس از رحلت» مصحف« کنونی
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  9جمع قرآن پس از پیامبر ادله
به چنـدین گـروه از    9رحلت نبی مکرم اسالم زا پسبراي اثبات جمع قرآن 

  .ادله استدالل شده است
  تاریخ: یک

ـ  ترین دلیلى که نخستین و مهم  س ازجمع قرآن به معناي پیش گفته را به زمان پ
از طریق اهـل   بیشتراست که  ي تاریخیها گفته و ها نقل ،گرداند برمی رحلت پیامبر

آورى  مسـئله جمـع  ه معتقدند چـون  گایداین د طرفداران .گردیده است مطرحسنت 
البه الى تاریخ  تنها از باید رهیافت به واقعیت را امرى تاریخى است، بنابراین قرآن
آورى قـرآن بـه صـورت مصـحف را پـس از       شواهد تاریخى، جمـع . دکرجو جست

  :کنند میاثبات  9رحلت پیامبر
  :زید بن ثابت که خود از کاتبان وحى بود، گفته است .1

» .آوري نشده بود پیامبر رحلت فرمود، در حالى که قرآن در مصحفى جمع«
  )1/181سیوطی، (

  : گوید خطابى نیز مى .2
هاى آن مرتب نگشت و در  ورهاما س. نوشته شد 9تمام قرآن در زمان پیامبر«

  )همان( ».یک جا جمع نگردید
  :دنویس بیهقى مى .3

 9لیف و نگارش قرآن در زمان پیامبرأما از زید بن ثابت روایت کردیم که ت«
در » مصحف«آورى قرآن در  صورت پذیرفت، و از وى نیز نقل کردیم که جمع

و آنچه را . ع پیوستزمان ابوبکر و استنساخ در مصاحف در زمان عثمان به وقو
کردند، چون در سینه مردم ثبت شده بود، براى  آنها جمع یا نسخه بردارى مى
) جمع در زمان ابوبکر و استنساخ در زمان عثمان(آنان معلوم بود و این دو کار 

که حاضر بودند  7با مشورت کسانى از صحابه و على بن ابى طالب تماماً
  )1/326زرکشی، ( ».انجام گرفت

ــاقالنى قاضــى .4 ــوبکر ب ــاب اب ــوبکر را  خــود، جمــع »انتصــار« در کت آورى اب
  )330/، همان( .داند آوري قرآن میان دو لوح، یعنى مصحف مى جمع
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  :گوید »فهم السنن« در عبداهللا حارث بن اسد محاسبىابو« .5
ولى  ،داد مى9دستور نگارش را پیامبر. نگارش قرآن چیز جدیدى نیست« 

این اوراق که آیات قرآن در . قاع، اکتاف و عسب متفرق بودها در میان ر نگارش
به دستور ابوبکر به جاى  ،وجود داشت9آنها پراکنده بود و در خانه پیامبر

دیگر منتقل گردید و کسى آنها را جمع نمود و با ریسمانى به هم بست تا چیزى 
  )1/185 سیوطی،( ».از آن از بین نرود

  نزول تدریجی قرآن: دو
اقامـه   9پیـامبر   قرآن پس از رحلت آوري جمعر از دالیلى که براى یکى دیگ

 9تدریجى بودن نزول قرآن و استمرار نزول وحى تا اواخـر حیـات پیـامبر    ،شده
شده است و چون همواره انتظار نزول آیـات و   که مانع از جمع قرآن مى است بوده

 .ده اسـت کـر ن ها خود اقدام به مرتب نمودن سوره9 وجود داشته، پیامبر ها سوره
  )1/18بالغی، (

  :ش آورده استخوی جواد بالغى در تفسیر محمد عالمه
استمرار داشت، تمام قرآن در یک 9چون وحى در زمان حیات رسول خدا«

در دل  ،وحى شده بودقرآن که  از آیات شمارگرچه آن  ،آوري نشد جمع فمصح
اوند سراى آخرت را پس از آنکه خد... هاى آنان موجود بود مسلمانان و نوشته

د و وحى پایان یافت و دیگر امیدى به نزول دنباله کربراى رسول خود اختیار 
قرآن را در مصحفى جامع ثبت نمایند و  آیات نبود، مسلمانان تصمیم گرفتند

هایى که نزد  آیات قرآن را تحت نظارت هزاران نفر از حافظان قرآن و نوشته
هایى از  انان به صورت گروه آیات یا دستهپیامبر و کاتبان وحى و سایر مسلم

آوري، قرآن  در این جمع ،آرى. آورى نمودند ها وجود داشت، جمع ها و سوره آیه
  )همان( ».و منسوخ آن بر ناسخ مقدم نگردید شدآورى نگردبه ترتیب نزول 

، زرکشـی ( .انـد  دهیاد کر نیز قرآن پژوهان مفسران و از این دلیل را گروهى دیگر
1/329(  
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  7جمع قرآن از سوي امام علی: سه
 تحـت اشـراف   زمان و در و 9ربسوي پیام گرد نیامدن قرآن از بر دیگر دلیل

مـدعیان  . است7آورى شده توسط على بن ابى طالب جمع مصحف وجود ایشان،
 گویند مصحف به همین ترتیب کنونى مىکه 9مصحف در دوره پیامبر آوري جمع

اگـر   دهنـد کـه   مـی به این واقعیت چه پاسـخ   ،ده بوتنظیم گردید9سوي پیامبر از
االول =( قـرآن را بـر اسـاس ترتیـب نـزول      7چرا على بن ابى طالب ،بودچنین 
 و9در زمان رسول خدا توان باور داشت که قرآن آیا مى د؟آوري کر جمع )فاالول

آوري  جمـع شـیوه   7علـى  با این حال امـام  شده بود، آوري جمعترتیب کنونی  با
  !؟بود ترجیح داد آوري کردهگرد9چه پیامبرنخود را بر آ

  :گوید میعالمه بالغی 
جز براى نماز ردا بر دوش نگرفت تا 9پس از وفات پیامبر7اینکه على«

امرى  ،دکنآوري  قرآن را به همان ترتیب نزول و تقدم منسوخ آن بر ناسخ جمع
  )1/18بالغی، (» .معلوم و روشن است

را از مسلمات روایات شـیعه   7علىامام  قرآن از سوي جمع ىیعالمه طباطبا
 )12/128 ی،طباطبای( .داند مى

 دربـاره  و؟ شمارد میمسلم  را 7علی وجود مصحف امام »االتقان«سیوطی در 
  :گوید می ترتیب آن

»فمنهم من رتّبها على النزول و هو مصحف علی .ثر ثم نون کان أوله اقرأ ثم المد
سیوطی، (» .هکذا إلى آخر المکی و المدنی ثم المزّمل ثم تبت ثم التکویر و

1/65(  
مصحف خویش را بر اساس ترتیب نزول  7برخی از اصحاب همچون علی«

، مزمل  نون، هاي مدثر، سامان دادند، در این مصحف ابتدا سوره اقرأ، سپس سوره
هاي مدنی به  سوره و آن گاه هاي مکی تکویر و همین سان دیگر سوره ،تبت

  ».ترتیب آمده بود
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  هاي اصحاب اختالف مصحف: چهار
شـماري از   اقدام، 7قرآن در دوره حیات پیامبر آوري جمعرد جمله دالیل  از

که بگذریم، بزرگانى  7على امام از مصحف. است حفامص آورياصحاب به گرد
 .ودنـد کـرده ب دیگر از صحابه نیز هر یک مصحف مخصوصـى بـراى خـود تنظـیم     

 دانـد و  مـی  را بـه ترتیـب نـزول    7ام علیمصحف ام ،که گذشت، چنان سیوطی
  :آورد میدرباره دیگران 

و کذا مصحف . و کان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران«
  )همان(» .أبی و غیره

بقره و سپس  جمع دیگر، سورهآغاز مصحف عبداهللا بن مسعود، ابی بن کعب و «
  ».بوده است... نساء و آن گاه آل عمران و

با یکـدیگر   ها در چینش و تنظیم سوره این مصاحف گردد میسان روشن  ینبد
ها به طـور کامـل از سـوي     نیز سوره چینش آیات و اگر تنظیم و .ندا اشتهاختالف د

از سـوي   می مجوزي براي چنـان اقـدا   دلیل و ،پذیرفت میانجام  9شخص پیامبر
  .بود مین اصحاب

  :گوید مىقرآن  آوري جمعدر زمینه  ىیعالمه طباطبا، بر پاي بست همین دالیل
 9پیامبر پس از رحلت آوري آن به صورت مصحف، قطعاً لیف قرآن و جمعأت«

  )12/128طباطبایی، (» .صورت گرفته است
 اجتهادي بودن ترتیب مصحف توقیفی و دیدگاه یادکرد دو سیوطی نیز پس از و

  :گوید می کنونی
» .و القاضی أبوبکر فی أحد قولیه ن جمهور العلماء على الثانی، منهم مالکا«
   )1/65سیوطی، (
جمهور علما از جمله مالک و قاضی ابوبکر در یکی از دو قول منسوب به وي، «

  ».هستند )اجتهادي بودن ترتیب مصحف(=بر رأي دوم 
  :آورد می هو تقی الدین ابن تیمی

نابلۀ و إن ترتیب السور باالجتهاد ال بالنص فی قول جمهور العلماء من الح«
  )1/12دروزه،( ».الکتابۀ فی المالکیۀ و الشافعیۀ، فیجوز قراءة هذه قبل هذه، وکذا
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ها به باور جمهور علماي حنبلی، مالکی و شافعی بر اساس اجتهاد  ترتیب سوره«
اي  ـ، بنابراین جایز است قرائت و کتابت سوره9است و نه نص ـ دستور پیامبر

  ».پیش از سوره دیگر
 :شمارد می راشدین خلفاي سنت را مصحف کنونی ترتیب قدسیت منشأ سپس وي

و لهذا تنوعت مصاحف الصحابۀ فی کتابتها، نعنی لما اتفقوا على المصحف فی «
و قد دل الحدیث على أن لهم . الخلفاء الراشدون ۀزمن عثمان صار هذا مما سنّ

  )همان(» .سنۀ یجب اتباعها
هاي خود را به  ز اصحاب مصحفچون ترتیب مصحف اجتهادي بود، هر یک ا«

منظورم آن است که وقتی اصحاب در زمان عثمان . گونه ویژه ترتیب داده بودند
بر ترتیب کنونی اتفاق کردند، این کار در زمره سنت خلفاي راشدین جاي گرفت 

 ».شمارد که نص و حدیث آن را الزم االتباع می
ي آن ها آیند، از قبول برریمن را بپذیآ ادله و درستی این دیدگاه و صحت هرگاه

در  نهـاي آ  سـوره  در سـاختار آیـات و   که ایجاد تغییـر این از جمله ،گزیري نیست
عـدول از   ،ایـن فـرض   کـه در ، چنـان  بود حوزه ممنوعه نخواهد، کتابت وت وتال

نـه  ، رویکرد به تفسیر بر اساس ترتیب نزول و نظم مصحف کنونی بر اساس تفسیر
بـه ویـژه هرگـاه بـا ایـن       .بود پسندیده خواهد مستحسن و هکبل ،بایسته تنها روا و

 رسول او و ساختار کنونی خالف رضاي خدا اجتهاد به دیده منفی نگریسته شود و
  .نصوص بر این معنا داللت دارد بدان سان که شماري از روایات و .شناخته شود

  
  مشروعیت ترتیب مصحف کنونی

نادرسـت  بـاور بـه    ،اس ترتیب نزولاس ن برآقر تفسیر نکات دخیل درجمله  از
خـالف   بـر  که ترتیب موجـود این و ن استآیات قرآ و ها سوره بودن ترتیب کنونی

توانـد   مـی ایـن بـاور     جمله ادلـه  از .صورت پذیرفته است 9پیامبر رضاي خدا و
  :مانند روایات زیر .گوید میکه همین معنا را باز  اخباري باشد و روایات از شماري

تـالوت   شخصـی بـه   .بودم 7امام صادق محضر« :گوید میسلمه سالم بن  -1
 دیگـران  کنـون آن را از  قرآن بـر زبـان آورد کـه تـا     از ییها حرف ن پرداخت وآقر
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قـرآن   کهبل ،این گونه مخوان :خطاب به آن مرد فرمود 7امام صادق .نشنیده بودم
 گاه آن ،قیام کندم ما ئگاه که قا نآخوانند تالوت کن تا  میرا همان سان که دیگران 

مصـحف امـام علـی را بیـرون      خوانـد و  مـی که هسـت   ست که او قرآن را چنانه
 آورد و مردمرا نزد  آن ،نوشتن آن فارغ شد همان مصحفی که وقتی امام از ،آورد می

کـه بـر رسـول     اي شـیوه  این کتاب خداوند است، به همان ترتیب و: به آنان فرمود
نـان  آ. ام د گـرد آورده بین این دو جل آن رامن  نازل کرد و9خود حضرت محمد

. نیسـت  ن تـو آنیازي به قـر  و موجود است کامل و نزد ما مصحف جامع در :گفتند
من بود که پـس   بر .دید دپس از این هرگز این قرآن را نخواهی: فرمود7امام علی

فـیض  (» .بخوانیـد  گیریـد و ن را برآتـا   دادم مـی ن را به شـما نشـان   آ ،وريآاز گرد
  )1/10/ ،انیکاش

  :رد کهگی مینتیجه  یادکرد این روایات فیض کاشانی پس از
  )همان(» .9علی الترتیب المرضی عند اهللا وعند رسوله لیس ایضاً وانها«
  ».اوست9پیامبر خالف رضاي خداوند و ترتیب مصحف کنونی بر«

 و« :افزاید می داند و میرا نیز موافق این دیدگاه   میعلی بن ابراهیم ق وي سپس
همان( ».بن ابراهیم به قال علی(  

  
  خیر در آیات مصحفأت تقدیم و

آیـات   گسسـت در  بـاور بـه وجـود   ، دیگر مبانی تفسیر قرآن به ترتیب نزول از
. در مصحف کنونی اسـت  تأخیر در ترتیب شماري از آیات قرآن پیوسته و تقدیم و

آن بـر پایـه آن   قـر معـانی   و ه مطالـب ئکه هرگاه ارا تأخیر چنان است این تقدیم و
بـه دسـت    شـریعت نبـوي   خداونـد و  مـراد  معناي مخالف با صورت پذیرد، کامالً

  :کردتوان به موارد زیر اشاره  میتأخیر  ي این تقدیم وها از نمونه .دهد می
  

  تقدیم ناسخ بر منسوخ: یک
نیز آیـات   و آیات ناسخ وجود ،ن کریمآل مورد اتفاق در آیات قرئاز جمله مسا

ول آن و از سوي دیگر قاعده پذیرفته در نـزد تمـام اندیشـمندان اصـ    . تمنسوخ اس
جهـت  از  .ن است که پس از حکم منسـوخ باشـد  آاست که از شرایط حکم ناسخ 
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 آیه ناسخ پیشتر از آیه منسوخ قـرار گرفتـه اسـت    چه بسا ،سوم در مصحف کنونی
وجـود،  دهد که در چینش مصـحف م  میاین آشکارا نشان  و )1/11 کاشانی، فیض(

همین منـوال تفسـیر شـود، معنـاي      اگر بر دارد و تأخیر غیر منطقی وجود تقدیم و
ي این مشکل ها نمونه جمله شواهد و از .دهد میه ئارا »ما انزل اهللا«ناي با مع مخالف

 :توان اشاره داشت میزیر  نمونهبه  ،در مصحف موجود
یکی از آن دو آیه  .است درباره عده زنان شوهر مرده دو آیه در قرآن کریم آمده

  کند؛ شریفه عده زنان شوهر مرده را چهار ماه و ده روز تعیین می
  )234/بقره()والَّذینَ یتَوفَّونَ منْکُم ویذَرونَ أَزواجا یتَرَبصنَ بِأَنْفُسهِنَّ أَربعۀَ أَشْهرٍ وعشْرًا(
و ده روز بایـد چهـار مـاه     ،گذارنـد  د بر جاي میمیرند و همسرانی از خو و کسانی که از شما می«

  ».انتظار بکشند
داده شـده،   در آیه دیگر که از نظر ترتیب مصحف فعلی پس از آیـه اول جـاي  

  :سال مقرر شده است  یک عده این گروه از زنان
ـ ( تَاعم اجِهِموۀً ألزیصا واجوونَ أَزذَریو نْکُمنَ مفَّوتَوینَ یالَّذـرَ إِخْـرَاجٍ    ولِ غَیـوا إِلَـى الْح( 
 )240/بقره(
گذارند، بایـد بـراي همسـران خـود      میرند و همسرانی از خود بر جاي می و کسانی که از شما می«

به شرط اینکه آنها از  ،مند سازند بهره) با پرداختن هزینه زندگی(سال آنها را   وصیت کنند که تا یک
  »).به ازدواج مجدد نکنند اقدام و(خانه شوهر بیرون نروند 

نسـخ   اول بـه وسـیله آیـه    عالمان مسلمان، آیه دوم و به اتفاق فقیهان کهحال آن
  )همان. (جاي داده شود از نظر ترتیب پس از آیه ناسخ باید می و شده است

  
  هاي یک آیه تقدیم و تأخیر جمله: دو

  :است مبارکۀ هود در مصحف فعلی چنین ي آیه هفدهم سورهها ترتیب جمله
  )17/هود()ورحمۀً إِماما موسى کتَاب قَبله ومنْ منْه شَاهد ویتْلُوه ربِّه منْ بیِّنَۀٍ علَى کَانَ أَفَمنْ(

 ورحمـۀ  إماما منه شاهد ویتلوه« :حال آنکه ترتیب واقعی آن به گونه دیگر است
  )همان( .»...موسى کتاب قبله ومن
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  ر کلمات یک آیهتقدیم وتأخی: سه
  :در مصحف موجود آمده است

  )24/جاثیۀ()وقَالُوا ما هی إِال حیاتُنَا الدنْیا نَموت ونَحیا(
  ».ونموت نحیی هو وإنما« :این گونه باشدلکن ترتیب آن باید به 

زیرا دهریان باور به روز بعث و زنده شدن پس از مردن ندارنـد و اگـر ترتیـب    
انگیـزد کـه آنهـا رسـتاخیز و      این گمانه را برمی ،ی و معتبر بشماریمموجود را واقع

  )همان. (زندگی دگر باره را قبول دارند
  

  هاي یک آیه جدایی بخش: چهار
اي و بخش دیگر و تمام کننده آن در سوره دیگر  گاه بخشی از یک آیه در سوره

  :آمده است، مانند
  ) 61/بقره()الَّذي هو خَیرٌ اهبِطُوا مصرًا فَإِنَّ لَکُم ما سأَلْتُمأَتَستَبدلُونَ الَّذي هو أَدنَى بِ(

بخش دیگر آیه که پاسخ قوم موسی به سخنان حضرت موسی است، در سـوره  
  :ده آمده است که گفتندمائ
رُجوا منْها فَإِنْ یخْرُجوا منْها فَإِنَّا قَالُوا یا موسى إِنَّ فیها قَوما جبارِینَ وإِنَّا لَنْ نَدخُلَها حتَّى یخْ(

  )22/مائده()داخلُونَ
  ست؛ا نمونه دیگر در مورد تهمت کافران به قرآن و پیامبر

  )5/فرقان()وقَالُوا أَساطیرُ األولینَ اکْتَتَبها فَهِی تُملَى علَیه بکْرَةً وأَصیال(
هاي پیشینیان است که وي آن را رونویسی کرده و هـر   مان افسانهه) قرآن(این : گفتند) و کافران(«

  ».شود صبح و شام بر او امالء می
بایـد در ادامـه همـین آیـه قـرار       پاسخ گفته است که مـی  خداوند به این تهمت

 کهفاصله و در ادامه آیۀ شریفه، بلمصحف فعلی این پاسخ نه بالداشت، لکن در  می
  :در سوره عنکبوت آمده است

  )48/عنکبوت( )وما کُنْت تَتْلُو منْ قَبله منْ کتَابٍ وال تَخُطُّه بِیمینک إِذًا الرتَاب الْمبطلُونَ(
نوشتی، مبـادا کسـانی کـه در     و با دست خود چیزي نمی خواندي رگز پیش از این کتابی نمیتو ه«

 ».ابطال سخنان تو هستند، شک و تردید کنند) تکذیب و(صدد 
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ادله آن را داشته باشیم، بـه گفتـاري از    بی آنکه سر نقد و بررسی این دیدگاه و
  :گوید شده می ادله یاد پردازیم که پس از تبیین دیدگاه و خود فیض کاشانی می

هو أنه على هذا التقدیر لم یبق لنا اعتماد  ویرد على هذا کله إشکال و: أقول«
 و مغیراً و آیۀ منه أن یکون محرفاً على شئ من القرآن إذ على هذا یحتمل کل

 یکون على خالف ما أنزل اهللا فلم یبق لنا فی القرآن حجۀ أصال فتنتفی فائدته و
أیضا قال اهللا عز  الوصیۀ بالتمسک به إلى غیر ذلک، و فائدة األمر باتباعه و

: قال و. »ال من خلفه إنه لکتاب عزیز ال یأتیه الباطل من بین یدیه و و«: وجل
 التغییر، و فکیف یتطرق إلیه التحریف و .»إنا له لحافظون نا نحن نزلنا الذکر وإ«

حدیث عرض الخبر المروي على  ::األئمۀ و 9أیضا قد استفاض عن النبی
فإذا کان القرآن الذي بأیدینا  .فساده بمخالفته کتاب اهللا لیعلم صحته بموافقته له و

یف مخالف لکتاب اهللا مکذب له فیجب مع أن خبر التحر ؟فما فائدة العرض محرفاً
  )1/57 فیض کاشانی،( »الحکم بفساده أو تأویله رده و

اشکال روبرو است که در این فرض  ادله آن با این پرسش و این دیدگاه و«
هر آیه  تغییر در چه احتمال تحریف و ماند، اعتباري براي قرآن موجود باقی نمی

نیز  و. ماند تمسک بدان باقی نمی وري و براي بهره یجای رود و آن میقر بخش و
لکتاب انه « همانند آی این دیدگاه مخالف آیاتی از خود قرآن و کالم الهی است،

انا نحن نزلنا الذکر وانا له «و  »الباطل من بین یدیه وال من خلفه عزیز ال یأتیه
توان به احتمال  هاي مطرح شده در این آیات، چگونه می با تضمین .»نولحافظ

 9پیامبر از تحریف باور داشت؟ چنان که این دیدگاه با روایت مستفیض رسیده
براي سنجش  نصوص روایی ه بر اساس آن، تمامی ناسازگار است ک:امامان و

این در حالی است که از یک سو . باید به قرآن عرضه شوند صحت و سقم، می
عرضه «عده اگر قرآن و مصحف موجود تحریف شده باشد، جایی براي تطبیق قا

ماند و از سوي دیگر، خود خبر تحریف مخالف قرآن  باقی نمی» حدیث به قرآن
  ».باید از آن اعراض شود است که می

  :آورد وي سپس در مقام پاسخ می
إن صحت هذه : یخطر بالبال فی دفع هذا االشکال والعلم عند اهللا أن یقال و«
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ویدل على ...  مقصود کثیر إخاللفلعل التغییر إنما وقع فیما ال یخل بال ،األخبار
دخلتم الجنۀ  إن أخذتم بما فیه نجوتم من النار و :فی حدیث طلحۀ 7هذا قوله

  )همان(» .فرض طاعتنا بیان حقنا و فإن فیه حجتنا و
داند ـ، این است که بر فرض درست  آید ـ و حقیقت را خدا می آنچه در ذهن می«

اردي اتفاق افتاده است که اخالل به تغییرات در آن مو بودن روایات یاد شده،
اي وارد  شود، و به اعتبار عموم الفاظ قرآن خدشه مقصود کلی قرآن را سبب نمی

آورد، همان سان که روایات و نصوص دیگر رسیده از معصومان همین معنا  نمی
اگر به آنچه در قرآن : گوید به طلحه که می 7کند، مانند سخن امام را تأیید می

شوید، زیرا که در  نید، اهل نجات خواهید بود و وارد بهشت میاست عمل ک
  ».همین قرآن، حجت، حقوق و لزوم پیروي از ما بیان شده است

بـه   اگر توان ابراز داشت، آن است که که می یهای برآیند این پاسخ و سایر پاسخ
چـه   ،به معناي التزام به تحریف قرآن نیستاین تغییرات یاد شده را بپذیریم،  فرض

آن سـان کـه نویسـنده کتـاب      .که آن روایات و نصوص را مردود بدانیمرسد به این
، بر نادرستی روایات تغییر و دخالـت اجتهـاد   زیادبا اصرار » البیان فی علوم القرآن«

اصحاب در ساختار و چینش مصحف فعلی پاي فشرده و بر این باور است که تمام 
اجمـاع  مخـالف حکـم صـریح عقـل و      روایات دال بر این مدعی، معارض قـرآن، 

قبول این نظر، مستلزم قول به اینکه چه  .ن با تواتر استمسلمانان مبنی بر ثبوت قرآ
آن با تواتر است که راه را بر تحریـف از دو معبـر زیـادت و نقصـان     ثبوت قرعدم 

  )240/، خویی. (گشاید و این فرآیند خالف اجماع مسلمین است می
  

 گرا گرا بر مصحف ولمبانی برتري تفسیر نز
، بـا آنکـه در   ترتیـب نـزول   بر اسـاس  مفسراناز  يگروه دیگر، که گفتیمچنان 

 به و9که در زمان پیامبر ندباور ترتیب کنونی مصحف بر این آن وتاریخ جمع قر
، بـا ایـن   صورت پذیرفته اسـت ـ   داشته هیـ که منشأ ال  دستور مستقیم آن حضرت

شناسند کـه بـر    میی های آورد ره منافع ودارندة  بر تفسیر بر اساس نزول را در ه،هم
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ن را سبب رویکرد خویش به تفسیر قرآ همین عامل ن مترتب نیست واي جز آ شیوه
  .کنند میمعرفی  بر اساس ترتیب نزول
اسـاس ترتیـب    که خود تفسـیري بـر  » مال حویش آل غازي« قرآن پژوه معاصر

ي قرآن عظـیم  ها سوره ساختار آیات و نظم ودارد  که باور، با ایننزول نگاشته است
بـه فرمـان رسـول     ،هـی ، بر پایـه مـراد ال  که اینک در دست ماست یهای مصحف در

پـذیرد   را مـی این باور صورت پذیرفته است، اما  یل امینئجبر یراهنمای و 9خدا
  )1/4  ،غازي لآ. (تابد میاجتهاد را بر ن است و وقیفیتساختار کنونی قرآن  که نظم و

از طرفداران تفسیر قـرآن بـر اسـاس ترتیـب      این گروه ترین مبانی ر مهمشما در
 توان به این نکته اشـاره داشـت کـه آنـان روش ترتیـب نـزول را بهتـر و        می نزول

مکـان،   ،بـه زمـان   ،دانند، زیرا در ایـن روش تفسـیري   میتر به معناي قرآن  رساننده
اهتمـام بیشـتر    ت ودقـ  هـا  سـوره  اجتمـاعی آیـات و   و بسترهاي تاریخی شرایط و
  .آید میي نایل بهتر تر و درست در نتیجه مفسر به فهم گیرد و میصورت 

  
  کارکرد شناخت اسباب و شرایط نزول در فهم قرآن

 9پیـامبر  سه سال رسـالت  گذار بیست و قرآن کتابی است که به تدریج و در
دالیـل   جملـه  از .حضرت نـازل شـد    نآاي دیگر در مدینه بر  پاره بخشی در مکه و

 فکـري و  ،اجتمـاعی  ، نیازهـا، شـرایط  هـا، رویـدادها   پرسش نزول تدریجی قرآن را
این  زا. در آن نازل گردید آنقر که توان برشمرد می اي جامعه محل نزول و فرهنگی

عـواملی   اسباب و ،مکان ،رهیافت به زمان گاهی وتعیین کننده آ مهم و نقش ،روي
 فهـم مـراد و   در ،ز آیات قرآن را برتافتـه اسـت  ا اي آیه یا سوره و فرود که نزول و

آگاهی چندان اسـت   این نقش و. آیات بر کسی پوشیده نیست و ها آن سوره معناي
اشرف «شرایط نزول را  آگاهی به دانش اسباب و علم و ،که برخی از قرآن پژوهان

االت درباره آنان که واقف بر وجوه و احتم و) 1/26سیوطی، ( اند دانسته» علوم قرآن
آنـان  «: اند گفته ن نیستند،آیات قرآ و ها نزول سوره گانه مکان شناسی، پنج بیست و

  )همان( ».هی سخن بگویندنیست درباره کالم ال دانند، روا میکه این وجوه را ن
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 ،آثار آگـاهی بـر اسـباب نـزول     شماري فواید و حویش آل غازي پس از برمال
زیرا کـه   ،فهم برخی از معانی قرآن است راه قوي در ،سبب نزول که گیرد مینتیجه 

  )1/23،غازي آل( .، ره آورد آگاهی به سبب استعلم به مسبب
مکـان نـزول آیـات     زمان و ،تأثیر آگاهی به اسباب صل دخالت وگو اینکه در ا

پیمانه  سر لکن سخن بر ،تأمل نیست آن جاي تردید و معناي نی در فهم مراد وقرآ
آگاهی بـه   دخالت نقش و آیا الزمه که معنا ینبد ؛ت استدخال میزان این تأثیر و و

ن جـز در  آفهم قر است که تفسیر و ن اینآتفسیر قر در اسباب نزول مکان، و ،زمان
امکان  ،هندسه زمانی نزول در ها سوره یک از آیات و دادن هر قرار و نزول ساختار
یـا   ؟ ونیسـت گوینـده کـالم    رساننده معناي مورد نظر و کم مطلوب دست پذیر و

چینش  ساختار و در و پیش گفته دریافت  میعل توان از شرط میچنین فرآیندي را ن
رسیدن به فهـم   ممکن و هی راتفسیر کالم ال ي قرآن نیز کارها سوره ت وکنونی آیا

  ؟میسور و دست یافتنی برشمرد مراد خداوند را
 نسـته و دا درسـت  بایسـته و  در تفسـیر قـرآن را   آنان کـه روش ترتیـب نـزول   

 کـالم  مـراد  معنـا و کامـل   ندهرسـان  جز آن را مطلـوب و  یروش راه و انگارند و می
  .گویند میبه پرسش یاد شده پاسخ مثبت  دانند، نمیخداوند 

تفسـیري از   نیـز  او قرآن پژوهان معاصر کـه  از دیگر یکی »همحمد عزت دروز«
انگیـزه   نیـز  شـیوه تفسـیري و   تبیـین  در ،اسـت  ن به روش ترتیب نزول نگاشتهآقر

  :ه استآورد ترتیب نزول اساس تفسیر قرآن بر خویش به روش رویکرد
 رتیب نزول السورة، بحیث تکون أولو لقد رأینا أن نجعل ترتیب التفسیر وفق ت«

السور المفسرة الفاتحۀ ثم العلق ثم القلم ثم المزّمل إلى أن تنتهی السور المکّیۀ ثم 
ن تنتهی السور المدنیۀ ألننا رأینا هذا یتّسق مع سورة البقرة فسورة األنفال إلى أ

  )1/9 دروزه،( ».المنهج الذي اعتقدنا أنه األفضل لفهم القرآن و خدمته
به  .ن قرار دهمآرا بر اساس ترتیب نزول قر تفسیر خود تیبرتن شدم آ بر«

 آنگاه علق و ، سپسهفاتح، سوره شود که تفسیر می اي هاي که نخستین سور گونه
 هن سورآپس از . هاي مکی پایان پذیرد  هباشد، همین سان تا وقتی که سور مزمل

زیرا این روش . مدنی هشود تا آخرین سور می انفال، به تفسیر گرفته بعد و هبقر
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  ».بینم می تر مناسب قرآن بهتر فهم و خدمت براي را آن که است اي شیوه با سازگار
  

  رهیافت به حکمت نزول تدریجی قرآن
شود کـه بـر سـایر     میآور رد دیگري بر این شیوه تفسیري یادپس کارکس دروزه

  است؛ قرآن تدریجی نزول حکمت به رهیافت ،آن ي تفسیري مترتب نیست وها شیوه
إذ بذلک یمکن متابعۀ السیرة النبویۀ زمنا بعد زمن، کما یمکن متابعۀ أطوار «

رئ فی جو نزول دمج القابهذا وذاك ینل ومراحله بشکل أوضح وأدقّ، والتنزی
  )همان( ».التنزیل حکمۀ له تتجلىالقرآن وجو ظروفه ومناسباته ومداه ومفهوماته و

گردد، چنان  با این روش، پیروي از سیره نبوي در گذار پیاپی زمان میسر می«
تر و  واضح اي که همراهی با تحوالت زمان نزول قرآن و پیروي از آنها به گونه

برآیند این دو، درآمیختن و تنیدن خواننده با فضاي نزول آید و  تر فراهم می دقیق
ها، مناسبات اجتماعی و مفاهیم قرآنی است که در نتیجه آن،  قرآن، شرایط، بستر

  ».گردد حکمت و راز نزول قرآن براي وي مکشوف و هویدا می
بـه شـیوه    ن پژوهـی بر سـر راه قـرآ   هاي افزونی که پرسش و مشکالت از میان

از  بسـیاري  م صدر نخستین اسـال  در گذشته و ارد ود ر امروز وجودترتیب نزول د
هـا   بـدان  عـزه دروزه نکته که  کرد دو، به یادنداشته است پیدایش آنها زمینه طرح و
 :پردازیم می ،اشاره کرده است

  ناامکانی ترتیب نزول قطعی. 1
  مـی نزول حت ن پژوهی به ترتیب نزول، رسیدن به ترتیبنخستین مشکل در قرآ

از  محمـد عـزه دروزه  . ن پژوهان استقرآ تاریخ نگاران و مورد اتفاق مورخان و و
  :گوید میاین مشکل چنین سخن 

إنه لیس فی اإلمکان تعیین ترتیب صحیح لنزول السور : من الحق أن نقول«
القرآنیۀ جمیعها، کما أنه لیس هناك ترتیب یثبت بکماله على النقد أو یستند إلى 

  )1/3 همان،(» .ثیقۀأسانید قویۀ و و
هاي قرآن  براي نزول تمام سوره  توان ترتیب حتمی حقیقت آن است که نمی«

توان ترتیب کامل و فراتر از نقد که برآیند اسناد و  سراغ گرفت، چنان که نمی
 ».روایات وثیق و قوي باشد، به اثبات رساند
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  ها گسست نزولی سوره. 2
که شـماري از  بل ،نازل نگردیده است پیوسته و ي قرآن به صورت یکجاها سوره

آن گـاه   و ،شـد  مـی دیگـر نـازل    سورهسپس آیاتی از  شد، مینازل  آیات یک سوره
ادامـه سـوره پیشـین     در 9به دستور پیامبر آمد و میقبلی فرود  دنباله آیات سوره

هاي نخست  پیش از بخش هاي آخر یک سوره که گاه بخش، چنان شد میقرار داده 
  )همان. (یافته است می ي نبوي سامانها و با راهکرد دهش میزل آن نا

است که اگر مفسري بخواهد بر اساس ترتیب نـزول   آورد این شیوه نزول آن ره
 از اي نیز ساختار پاره باید اجزاي یک سوره را تقطیع کند و میبه کار تفسیر بپردازد، 

 نـدان قابـل اعتمـاد و   مستندهاي نه چ ن هم بر تکیه گاه وبر هم ریزد، آ اها ر سوره
بـدان را بـه خـود     کمتر کسـی جسـارت اقـدام    این چیزي است که و ،ورآ  اطمینان

  . دهد می
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