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  سخن اول
متولـد   یکی از شهرهاي فلسطین، در نابلس، ) م1887-1984(محمد عزه دروزه 

تنها در دو مقطع ابتـدایی و   .به تجربه زندگی پرداخت اً فقیريدر خانواده نسبت. شد
 يو) 1/157عـزه دروزه،   دروزه، مـذکرات محمـد  . (دکنراهنمایی توانست تحصیل 

نگذاشت که در بیروت یا ترکیه مـدرك دیـپلم را بـه     پنجاه لیره طال در سالهزینه 
  .وارد دانشگاه شودو دست آورده 

  :چکیده
نامه، گرایش قرآنی و عالقمندي  در این مقاله نویسنده نخست نگاهی دارد به زندگی

سپس مبانی و مباحث مقدماتی روش . دروزه به تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول
گیرد و در آن قداست ترتیب موجود قرآن، ضرورت  عه میتفسیري وي را به مطال

چینش آن بر اساس ترتیب نزول، جهت تفسیر، نقش روایات اسباب نزول و خود 
قرآن در رابطه با کشف ترتیب نزول، اهمیت سیاق و کاربردهاي آن را از نظر مؤلف 

اش را  نیبه مبا» التفسیر الحدیث«آن گاه میزان پایبندي نویسنده . دهد توضیح می
گیرد و در پایان نقاط ضعف رویکرد و روش تفسیري نامبرده را  به مطالعه می

  .شمارد برمی

  :ها کلیدواژه
/ شیعه/ 7مصحف علی/ سیاق/ اسباب نزول/ تفسیر/ مفسران/ قرآن/ دروزه

  ترتیب نزول
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حقیق را به ناامیدي، انگیزه دوچندان مطالعه و ت این محرومیت و ناکامی به جاي
  )159/همان،( .نماند عقب علم عرصه در شسابق هاي کالسیهم از دروزه تا آورد ارمغان

سالگی در اداره پسـت و مخـابرات یـا پسـت      16اشتغال رسمی دروزه از سن 
التفسـیر  دروزه، ( ادامـه داشـت   1937تـا سـال    »النجـاح الوطنیـه  «مدیریت مدرسه 

سیاسـی و   گوارهـاي تلـخ و نـا    به دلیل انـس بیشـتر بـا واقعیـت     .)1/23لحدیث، ا
بیندیشـد،   دو حوزه متفاوت و با هـم ناسـازگار  بر این شد که در اجتماعی، دروزه 

 به مبارزه فکري مثبـت و هدفمندانـه  پردازي کند و به جاي رقابت حسودانه،  نظریه
) 14/منـاعی،  (» پان عربیسم«نگذاران اي که به عنوان یکی از بنیا روي آورد، به گونه

التفسـیر  دروزه، . (معرفـی گـردد  » اسـاس ترتیـب نـزول قـرآن     تفسیر بـر «و طراح 
  )10/25الحدیث، 

حضـور اشـغالگرانه    ،)1/192، مـذکرات دروزه، (تضاد قومی در دولت عثمـانی  
بـراي   باريالمللـی ـ اسـتک    هاي بین انگلیس و فرانسه در فلسطین و سوریه و تالش

 1908داشت که از سـال  آن یل حکومت صهیونیستی در فلسطین، دروزه را بر تشک
بـه عنـوان    ها و احزاب سیاسی جهان عرب انجمنها،  به بعد در بسیاري از اتحادیه

و  174-1/230همـان،  ( گیـري داشـته باشـد    ستمدار حضور چشمیک متفکر و سیا
 قلمـی و بـا سـران    از طریـق چـاپ آثـار    با تـوده مـردم   ،)10/24التفسیر الحدیث، 

و مـذکرات،   10/31 التفسیر الحـدیث، ( نگاري سخن بگوید اي عربی با نامهکشوره
: هـاي  عبارت. معرفی نماید» پان عربیسم«و خود را از مدافعان جدي ) 6/491-485
 ۀقضـی القومیـۀ و الوحـدة العربیـۀ و    اشتغل فی سبیل الحرکۀ «، »للعرب ةاهللا اکبر و العز«

انی بصفتی رجال یعمل منذ سـتین سـنۀ فـی سـبیل الوحـدة      «، »نۀفلسطین منذ ستین س
بذلت و مازلت ابذل جهدي مع العالمین فی سبیل الوحدة العربیۀ منذ عشـرات  «، »العربیۀ
فلسطین منذ  یشتغل فی الحرکۀ القومیۀ و قضیۀ فانی بصفتی رجل مسلم قومی«و » سنین

ناصر، حافظ اسد، سادات، قـذافی،  به جمال عبدال یهای به ترتیب در نامه »ستین عاما
 .جعفر نمیري و رئیس جمهور یمن گویاي شدت عالقه او به قومیت عـرب اسـت  

  )485و  489و  491و  490و  6/398مذکرات، (
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خـود را تـابع و عضـو فرقـه      دروزه یک مسلمان اسـت،  در کنار گرایش قومی
ادعـا دارد کـه از   و ) 1/116، همان(شناسد  می) هاي متصوفه یکی از فرقه(نقشبندي 

پرداختـه و در عرصـه    آغاز جوانی عشق به قرآن داشته، به مطالعه کتب تفسیري می
برده است و بـا زنـدانی    هاي کتاب وحی سود می تعلیم و تربیت و جهاد، از هدایت

  )1/141التفسیر الحدیث، . (شدنش این ارتباط گسترش پیدا کرد
سطین در دادگاه نظامی لحانه فلبه جرم شرکت در قیام مس 1939در سال دروزه 

محکوم شد، ولی پس از  ل زندان و هزار فرانک جریمه نقديبه پنج سا ها فرانسوي
در این مدت توانست کل قـرآن را حفـظ    .ش فراهم گردیدا ماه زمینه آزادي شانزده

الدسـتور  «و » سیرة الرسول من القرآن«، »عصر النبی«کند، تحقیقش را پیرامون سه اثر 
ش در زنـدان  ا تکمیل نمایـد و در روزهـاي پایـان زنـدگی    » نی فی شؤون الحیاةالقرآ

. بپـردازد » اسـاس ترتیـب نـزول    طـرح تفسـیر قـرآن بـر    «به طراحی » قلعه دمشق«
  )863-3/875کرات، امذ(

پس از آزادي و اشغال سوریه توسـط انگلـیس، دروزه بـه ترکیـه پناهنـده شـد       
را » الحـدیث  التفسیر«سر برد و نگارش  و مدت پنجاه ماه در این کشور به) 1941(

دروزه در . )1/6و التفسـیر الحـدیث،    5/102و  1/204و  943/همان، (به پایان برد 
اي از قرآن رنگ گرفت که عـالوه بـر تفسـیر، بـین سـیزده پـژوهش        زندان به گونه
  )3/10کرات، امذ. (دوازده اثر پسوند یا پیشوند قرآن دارد ،اسالمی ایشان

  

  ريمبانی نظ
و روش برتـر یـاد نمـوده    » الطریقۀ المثلی«با تعبیر  از روش تفسیري خود دروزه

داند که  می و آن را زاییده رعایت بایدها و نبایدهایی) 141و  1/6التفسیر الحدیث، (
  :گوید می رابطه این در .در سایر تفاسیر مورد توجه قرار نگرفته است

 و القدیمـۀ  العدیدة التفسیر کتب من هعلی االطالع من لی تیسر ما فی ار لم انی«
  )203/ همان،( ».واحد تفسیر فی معاً جمیعها حظتلو قد المالحظات هذه ان الحدیثۀ

بین شماري از تفاسیر قدیم و جدیدي که من موفق به مطالعه آنها شدم، نیافتم «
  »!ها در آن رعایت شده باشد تفسیري را که تمام این دیدگاه
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خور توجه و دقت برانگیـزي تکیـه دارد    لمی ـ قرآنی در این ادعا بر پژوهش ع
بـه قصـد    ،»التفسیر الحدیث« شت و نگارش ابتداییش، یادداکه دروزه پس از پژوه

 به تهیه و تدوین آن پرداخت» مجیدالقرآن ال«پیرایش تفسیر از نبایدها، تحت عنوان 
و فهـم درسـت    و بایدها و نبایدهاي بایسته و غایت جهـت درك  ها تا تمام دیدگاه

  )6/همان، . (قرآن را به تصویر بکشد
بـه   ،هـاي نـامبرده کـه نقـش مبنـا را دارد      اي از دیدگاه نخست پاره در این مقاله

هـایی از کـار عملـی     گیرد، سـپس نمونـه   صورت فشرده در معرض مطالعه قرار می
  .شود و سرانجام ارزیابی نیز به عمل خواهد آمد ایشان به نمایش گذاشته می

  

  زول و ساماندهی قرآنن
نزول دفعـی و انتقـال کـل     ا به نزول تدریجی قرآن معتقد است واین مفسر تنه
و روایـات مخـالف    پذیرد مان به آسمان اول یا مرکزیت دیگر نمیقرآن را در یک ز

 3سـوره بقـره،    185کـه آیـات    این باور اسـت  داند و بر گویی می غیباین ادعا را 
به معنی نـزول دفعـی    کرده، هفادتاس» اَنْزَلَ«که از واژه  سوره قدر سوره دخان و اول

آیاتی دارد کـه در شـب قـدر نـازل شـده      از بلکه نظر به آن دسته  کل قرآن نیست،
چونان که در آیه  .قرآن به کار رفته است قسمی ازدر مورد  »قرآن«یعنی واژه  ؛است
-263/همـان،  (خـورد   به چشم میالی مچنین استع )4/مزمل()ورتّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیال(

نازل شده و به صـورت   با نزول تدریجی طی دو دهه و انديپس قرآن فقط  .)257
  .فعلی سامان یافته است

تنظیم فعلی قرآن را توقیفی دانسته و جهت اثبات آن از روایات، عقـل و   دروزه
ار و وي پس از نقل سه دسته روایات با هم ناسـازگ . جوید خود قرآن کریم مدد می

مربوط به چگونگی نزول قرآن و تأیید اعتبار دسته سوم که بر تنظیم آیات هر سوره 
  :گوید می دارد، داللت9پیامبر شخص هنماییار و هدایت طبق قرآن هاي سوره خود و

دسته سوم از وثاقت بیشتري برخوردار است، خردپذیر و قابل قبول خود قـرآن  «
اساس قرآن گفتمان داشت، یادآوري مکرر  بر ماید، زیرا پیامبر با اهل کتابن می

دش دید که قرآن از خو کرد و می کتب آسمانی را در جاي جاي قرآن مشاهده می
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 آیات تنظیم و تدوین و پیامبر گیري الهام اساس این بر .کند نیز به عنوان کتاب یاد می

  )86/ان،هم( ».نماید می خردپذیر و منطقی حضرت، آن خود نظر زیر قرآن هاي سوره و
وإِنَّـا لَـه    إِنَّـا نَحـنُ نَزَّلْنَـا الـذّکْرَ    (و) 17/قیامه()إِنَّ علَینَا جمعه وقُرْآنَه(چون یآیات

آوري و نگهداري آیات قرآن  داد که به جمع به پیامبر هدایت می )9/حجر()لَحافظُونَ
  .همت گمارد

مؤیـد  » بسـمله «فاصله بـا   گرفتن سوره انفال قبل از سوره توبه بدون ایجاد قرار
یعنی اصـحاب   ؛9دیگري است براي تنظیم و سامان یافتگی قرآن در عصر پیامبر

هاي طوالنی  نه سوره انفال را بین سوره گرو ،اند ز روي تعبد به این ترتیب تن دادها
را بکـر و عثمـان    ی و استنساخ قرآن در زمان ابوتی که بازنویسروایا .دادند قرار نمی
و ! نـد ا قرآن توسط آنها ساکت هاي هدارند، از تنظیم و ترتیب آیات و سوریادآوري 

پـی تنظـیم و ترتیـب     این داللت خاص خود را دارد و گویاي این است که آنها در
  )117و  115/همان، . (اند نبوده

  :گوید در نهایت دروزه می
داده و  هاي قرآن انجـام  اي را که پیرامون تنظیم و ترتیب آیات و سوره مطالعه«

هاي مثبت و منفی و روایات مختلفی را که در ایـن رابطـه بـه ارزیـابی      دیدگاه
زند که  یک کار علمی است و آسیب و ضرري به این حقیقت نمی ام، صرفاً گرفته

هیچ قرآن فعلی همان قرآن تدوین و ترتیب یافته زمان پیامبر است و هیچ کس و 
  )90و 117/همان، ( ».اند تردید نکرده اي از مسلمانان در این رابطه اظهار فرقه

  

  چینش شایسته تفسیر
داند؛ چینش نخست به صـورت   دروزه دو نوع ترتیب را براي قرآن ضروري می

قرآن موجود در زمان پیامبر به قصد تأمین مصونیت و براي تالوت انجـام پذیرفتـه   
سـاس ترتیـب   ا هاي قرآن بر در کنار تنظیم موجود، در مقام تفسیر باید سوره. است
و  ساماندهی شود تا بدین وسیله زمینه ورود مفسر در فضـاي سـیره دعـوتی    نزول

فهم بهتـر و   به یقین مطالعه قرآن در چنین فضایی. محیط زندگی پیامبر فراهم گردد
  :گوید ولی در این رابطه می. پی دارد تر آیات را در دقیق

کما یمکـن متابعـۀ اطـوار    ن، بعد زم ۀ زمناًیواذ بذلک یمکن متابعۀ السیرة النب«
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 القرآن نزول جو فی القارئ یندمج ذاكو وبهذا مراحله بشکل اوضح وادقّالتنزیل و

9/همان،( ».التنزیل حکمۀ له تتجلیو ومفهوماته ومداه ومناسباته ظروفه وجو(  
 هـم  سر  شتطع مختلف و پاگیري سیره پیامبر در مقزیرا با چنین ساماندهی، پی«

هـا و مراحـل تنزیـل     گونه که پیگیري و مطالعه شکل گردد، همان پذیر می امکان
بـه وسـیله   . گردد میتر، زمینه تحققش فراهم  تر و دقیق به صورت واضح] آیات[

کننده خود را در فضـا، شـرایط زمـانی و مکـانی و      گیري، مطالعهاین دو نوع پی
حکمـت  کنـد و   احساس می اي نزول قرآن و غایت و مفاهیم آنه جریان مناسبت

  ».شود تنزیل برایش آشکار می
این است که قرآن دوره کامل سیره پیـامبر را از آغـاز تـا پایـان بـه       تلقی دروزه

براي کسی که با دقت و . دهد نشان می ظام یافته و رو به تکامل و گسترشصورت ن
هـا،   گـردد کـه تمـام سـوره     کنـد، آشـکار مـی    مطابق ترتیب نزول به قرآن نگاه مـی 

مردم محیط ایشان  ،9هاي متقابل پیامبر گیري هاي قرآن، موضع فصل ها و مجموعه
کننده گسـترش و   دهد، یا بیان ـ اعم از مشرکان و اهل کتاب ـ و مؤمنان را نشان می 

باشد که در قالب فراخوانی، تبیین استدالل،  ها می گیري سیر رو به تکامل این موضع
هـا، ترغیـب، ترسـاندن،     ثال، داسـتان موعظه، بیدارگري، بشارت، بیم دادن، تشبیه، م

سؤال و جـواب، جهـاد،    جویی و تکبر، جدال، مبارزه طلبی، لجاجت و عناد، برتري
  )142/همان، . (اند در معرض مطالعه قرار گرفته... تشریع و  قانونگذاري،

دهنده سیره نبوي است، با محیط زندگی آن حضرت  گونه که بازتاب قرآن همان
حکمت الهی اقتضا نمود که در پاسخ بـه وضـعیت تمـام     .گ داردط تنگاتننیز ارتبا

آنهـا در خودشناسـی،   ــ و انحـراف    ها ـ به شمول اهالی محیط زندگی پیامبر  انسان
عدالت و اختالف آنها در راه و رسم  عبودیت، بندگی و انحراف آنها از مسیر خیر و

  )همان( .کند نازل حضرت نآ بر ریجیتد صورت به را قرآن و برانگیزد را پیامبر مذهبی،
حضور در فضاي نزول و درك و توجه به حوادث و رخدادهاي مقتضی نـزول  

کنـد و پیـدایش تحـول و     آن کمـک مـی  قرآن، مفسر را در امر درست فهمیـدن قـر  
هاي زمان نزول  گرگونی در نحوه خطاب قرآن را به تبعیت از تغییرپذیري واقعیتد

  )146و 143/همان، . (نمایاند او طبیعی میدر قالب تعدیل، تخصیص و نسخ براي 
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  هاي کشف ترتیب نزول راه
از نظر مؤلف،  و نظم آیات آنهاهاي مکی و مدنی  گویا کشف ترتیب نزول سوره

ن بـه  گرفتن مفسر در فضاي نزول قرآن کـه عامـل بهتـر فهمیـد     زمینه را براي قرار
هـاي   ایشـان بـه راه   چنین تلقی سبب اهتمام بیشـتر  .آورد آید، فراهم می حساب می

  :ها و آیات شده است کشف ترتیب نزول سوره
خالف باور بسیاري از دانشـمندان علـوم قرآنـی کـه      بر :نقش اسباب نزول. یک

زمـان نـزول آیـه و    روایات اسباب نزول و سخنان صحابه و تابعین را براي کشف 
طی، سـیو  ؛1/117زرکشـی،  ؛ 4/واحـدي،  (شناسـند   سوره و فهم آیات بااهمیت می

دروزه نگاه مخالف دارد و براي شناخت سبب و ظرف نزول آیات مستقیماً  ،)1/35
بلکه نسبت به این روایات و روایـات   ،رود به سراغ روایات اسباب نزول آیات نمی

ها و آیات قرآن نظر بدبینانه دارد و بسیاري از آنها را متنـاقض   مربوط به تفسیر واژه
  )1/205التفسیر الحدیث، ( .شناسد و ناسازگار با قرآن می

از چندین هزار  :گفت که اولی می بن حنبل ـ  وي با قبول دیدگاه شافعی و احمد
ت و دومـی  روایت منسوب به ابن عباس تنها در حدود صد روایت قابل تأییـد اسـ  

ــ دخالـت    )211/همـان،  ( اساس اسـت  پایه و بی روایات از این دست بی: گفت می
توجهی کاتبان عصر  ی، حزبی، کالمی، مذهبی، نژادي و باختالفات سیاسی یهودیان،

 پیدایش و راه یافتن هزاران حـدیث  در را به روایات صحیح و فاسد تدوین حدیث
داند و معتقد است که مباحث روایی تفاسـیر   مؤثر می وزه علوم قرآنی و تفسیربه ح

د کـه  گیري در به فراموشی سپرده شدن بخش اصلی و گـوهري قـرآن دار   اثر چشم
  )356و211/همان، ( .گري آنها و هدایت اشناسی، احکام، سفارشعبارت است از خد

ل آیات و روایات تفسیرگر به طور کـ حال دروزه به روایات اسباب نزول  ره به
ها به صورت مشخص، نگاه تردیدآمیز دارد و تنظیم  و به روایات ترتیب نزول سوره

در . دانـد  منقول قوي و موثق نـاممکن مـی   هاي قرآن را با استناد به سند تمام سوره
هاي قـرآن   عین حال از نادرست خواندن تمام روایات مربوط به ترتیب نزول سوره

مصـطفی نظیـف   «دارد و خود وي ترتیب و تنظیم مصـحف خطـاط    حذر می نیز بر
بینی کـه ایـن    با این خوش. دهد را مبناي کار تفسیري خویش قرار می» قدور اوغلی
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ر کمیسیون متشکل از افراد دانشمند و کارآگاه بـه چـاپ رسـیده و    مصحف زیر نظ
هـا را سـامان    آنها حتماً باتوجه به تمام روایات مختلف و رعایـت امتیازهـا، سـوره   

  )13/همان، . (اند داده
ل، نقش اساسی از آن خـود  براي تنظیم ترتیب نزو از نظر دروزه :نقش قرآن .دو

هاي مکی و مدنی ریشـه   به ترتیب نزول سورهبینی نسبی نامبرده  خوش .قرآن است
ی و مدنی سبک و سـیاق  هاي مک سوره. )همان(، نظم و مضامین آنها دارد در سیاق

کدام سبب تشخیص آنها  هاي محتوایی و ظاهري هر توجه به تفاوت .متفاوتی دارند
ولـی   ،هاي مکی موزون و آهنگین اسـت  آیات سوره ،از نظر سبک ظاهري. شود می

  )267و  126/همان، . (باشد دنی طوالنی و فاقد سجع و قافیه میآیات م
فرض یا حقیقـت مطـرح    هاي مکی و مدنی را با این پیش تفاوت محتواي سوره

. اهداف و وسایل و محکم و متشابه قابل تقسیم اسـت  ند که قرآن به دو بخشک می
مصـحلت  عملی ناظر به تـأمین   هاي اهداف شامل خداشناسی، یکتاپرستی و هدایت

از اهـداف   شود و بخـش دوم کـه در خـدمت تثبیـت، تأییـد و حمایـت       می انسان
ها،  ها، یادآوري ها، بیان پاداش و کیفر، جدال لثَها، م داستان باشد، عبارت است از می

ها، جلب توجه به قـوانین حـاکم بـر هسـتی، مشـاهده عظمـت، قـدرت و         استدالل
جــن، ابلـیس، فرشـتگان و توصــیف   مخلوقـات پیـدا و ناپیــداي خداونـد از قبیـل     

ـ  منطـق و واقـع  : افزایـد  سپس می .اي قیامت و اعمال اجبار و خشونته صحنه ی بین
هـاي بعـدي قـرار     هاي اول و وسـایل در سـوره   کند که اهداف در سوره ایجاب می
  )157-162/همان، . (داشته باشد

 ،ایـن اسـاس از نظـر دروزه، دعـوت بـه سـوي خـدا بـه صـورت متمرکـز           بر
ها بـا روش   زشتیاپرستی، دوري از شرك، دعوت به کرامت انسانی و دوري از یکت

هـا،   داسـتان  ،در کنار ایـن امـور  . هاي مکی جاي دارد در سوره گیري تشویق و عیب
یـامبر بـه   هاي نارواي کفـار بـه پ   هاي آخرت، سخن از مالئکه، جن و نسبت صحنه

هـاي مکـی بـه     ام سـوره موحدت موضوع تقریباً در ت .باشد صورت مکرر مطرح می
جدال، داستان، اندرز، بشارت، وعده پاداش و عذاب،  ،در هر سوره .خورد چشم می

لحـن خطـابی و    .پیِ هـم مطـرح اسـت    دهی و استدالل ها، جهت و یادآوريتمثیل 
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حماسی، توصیه بـه صـبر و شـکیبایی و برخـورد مالیـم بـا اهـل کتـاب از دیگـر          
  .باشد مکی می هاي سورهمشخصات 

هاي  هاي اخروي، جن، مالئکه، صحنه ها، توصیف صحنه در آیات مدنی قصهاما 
قـوانین و تکـالیف    .خورد کوتاه و تذکرگونه به چشم میهستی و جدال به صورت 

تعبدي، اخالقی، اجتماعی، قضایی و رفتاري، رنگ قانونگذاري دارد و تشریع جهاد، 
خشـونت بـا یهـود و     شناسـی،  ها، منـافق  روایت رخدادهاي جهادي، اصالح عادت

 هـاي  سـوره پاسخگویی به مسائل اجتماعی در قالب تشریع قانون، مشخصات دیگر 
  )126-127/همان، . (باشد مدنی می

بلکه  ،ها نیست تنها وسیله تشخیص سوره ي محتواییها سبک ظاهري و ویژگی
مکی و مدنی بودن آنهـا اخـتالف   معیار تعیین مکان و زمان نزول آیاتی که در مورد 

مکی بودن آیـاتی کـه از نظـر     ،ها آید و به وسیله این ویژگی نیز به حساب می است
د و مـدنی بـودن   نمکی قرار دار هاي هولی در چارچوب سور ،روایات مدنی هستند

اند، مورد  مدنی ثبت شده هاي هولی در سور ،اساس روایات مکی هستند آیاتی که بر
) به تعبیـر دروزه (یقت سیاق و تناسب در حق .)128/همان، ( گیرد شناسایی قرار می

وي  .)193/همان، (سازد  در چنین مواردي، ضعف روایات سبب نزول را آشکار می
وره مکـی  سـ  34آیه مدنی در  147صحت اکثر روایاتی را که از وجود با همین مبنا 

از وجود تعداد کمـی از   در عین حال. )379/همان، (برد  دهد، زیر سؤال می خبر می
هاي  هاي مکی و تعدادي از آیات مدنی بین آیات سوره بین آیات سوره دنیآیات م

دهد و حمایت از سیاق و اشتراك در مضمون و محتوا را مبنـاي ایـن    مکی خبر می
  )68و  6/56و  379و  114/همان، . (شناسد جایی می جابه

هـدفگیري  دروزه، تقسیم دیگري را با  ،در تکمیل مطالعه مکی و مدنی شناختی
  :گوید یگري پی گرفته مید

گیـرد و اکثـر ایـن     کدام یک موضوع را به بحث مـی  هاي مکی غالباً هر سوره«
هاي  تعدادي از سوره. دهد هاي کوتاه تشکیل می هاي مکی را سوره دسته از سوره

اي  هاي بـه هـم پیوسـته    فصول و مجموعه ،مکی که فاقد وحدت موضوع هستند
ها نشانه نزول یکباره یا تـدریجی   تگی فصلوحدت موضوع و به هم پیوس. دارند
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هـاي دیگـر    ولی پی هم، به صورت مسلسل و بدون فاصله نزول آیاتی از سوره
باشند که مضمون و  هاي علق، مزمل، مدثر و قلم قابل استثنا می تنها سوره. است

 ».دهـد  یات آنها گـواهی مـی  ها بر نزول با فاصله قسمتی از آ همحتواي این سور
  )106-1/109همان، (

در چهارده سوره وحـدت موضـوع    ،)از نظر نامبرده(سوره مدنی  23از مجموع 
ـ   باشد، کدام می شود که نشانه نزول یکباره هر مشاهده می ه سـوره دیگـر   ولـی در نُ
هاي مختلف و همین گونه موضوعات متنـوع نشـانه ایـن     ها و مجموعه وجود فصل

پس از نـزول   بلکه ،یوسته نازل نشدهکدام به صورت دفعی یا به هم پ  است که هیچ
. کدام انجام پذیرفته اسـت  هاي مختلف، تألیف نهایی هر بخش  تدریجی و با فاصله

  )111-112/همان، (
  

  سیاق و کاربرد آن
هـاي مکـی و    توجه به مطالب گذشته پیرامون شناخت سبک و مضمون سوره با

بنـدي   سته و متنوعی دسـته هاي به هم پیو جموعهمدنی و نحوه نزول آنها، قرآن به م
هـا، آیـات و احیانـاً     اي تعداد قابل تـوجهی از واژه  در هر فصل و مجموعه .شود می

ـ    ، محیط و قالب کالمی را تشکیل میها سوره دنبـال هـم قـرار     هدهـد کـه هدفمندان
گونـه کـه    همان اي از آیات و پیوستگی هر مجموعه این اساس تناسب بر. اند گرفته

با سبک، نزول و تنظیم خـاص نیـز خـود را     ،کند قق پیدا میبا وحدت موضوع تح
 ان اکثر الفصول و المجموعات فی السور القرآنیۀ متصلۀ السـیاق ترتیبـاً  «دهد؛  نشان می

  )189/همان، ( ».او نزوالً او سبکاً او موضوعاً
گیري،  ها و معیارهاي شکل بدین ترتیب سیاق در باور دروزه به دلیل تعدد مالك

 .آیـد  اي بین آنها پدید مـی  زنجیره کند و پیوندهاي متعدد و مختلفی پیدا میق یمصاد
اساس چنین  بر. هاي مختلف عضویت داشته باشد ممکن است یک آیه در مجموعه

  :گوید ها دروزه می پیوستگی حاکم بین آیات و سوره
  )198/همان،( ».اتصال اوثق ببعض بعضها یتصل امۀت سلسلۀ یکون یکاد القرآن فان«
ترین اتصال و ارتباط  هاي آن محکم ماند که حلقه یقیناً قرآن به زنجیر کاملی می«

  ».را با همدیگر دارد
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در پرتـو آن عـالوه   . هاي مختلف دارد ییبه این معنا و با این گستره، کارآسیاق 
دهد، روایات  هاي مختلف قرآن همدیگر را توضیح می بخش ،بر افشاي ترتیب نزول

ند، از تفسـیرهاي  شـو  بوط به تفسیر و اسباب نزول بازشناسی میصحیح و باطل مر
و مطالعه و شناسـایی سـیر تکـاملی    ) همان(آید  گیري به عمل مینارواي آیات پیش

و منسوخ، قوانین تشریع شده دعوت و سیره نبوي در دو مقطع مکی و مدنی، ناسخ 
 و خاص آنها عامشرایط زمانی و مکانی نزول آیات و  ،)201و  198/همان، ( قرآنی
اسباب نزول مربوط به یک آیه یا قسمتی از یک  .)189/همان، ( گردد پذیر می امکان

  )192و189/،همان( .نماید می قبول قابل غیر آن، سیاق از جدا آیه یک تفسیر آیه و نیز
  

  هاي قرآن ترتیب سوره
رتیب هاي مورد قبول دروزه با تمام ت ها به تبعیت از مالك چینش تفسیري سوره

  .هاي مکی و مدنی گانه موجود فرق دارد، حتی در تعداد سوره نزول هفت
اسـت، بـه ترتیـب     سـوره  91هاي مکـی کـه تعـداد آنهـا      ، سورهدر این چینش

فاتحه، علق، قلم، مزمل، مدثر، مسد، تکویر، اعلی، لیل، فجر، ضـحی،  : ند ازا عبارت
، فلق، ناس، اخالص، نجـم،  شرح، عصر، عادیات، کوثر، تکاثر، ماعون، کافرون، فیل

عبس، قدر، شمس، بروج، تین، قـریش، قارعـه، قیامـه، همـزه، مرسـالت، ق، بلـد،       
، نمـل،  ءطارق، قمر، ص، اعراف، جن، یس، فرقان، فاطر، مریم، طه، واقعـه، شـعرا  

قصص، اسراء، یونس، هود، یوسف، حجر، انعام، صافات، لقمان، سبأ، زمـر، غـافر،   
، جاثیه، احقاف، ذاریات، غاشیه، کهف، نحل، نـوح،  فصلت، شوري، زخرف، دخان

حاقـه، معـارج، نبـأ، نازعـات، انفطـار،      بیاء، مؤمنون، سجده، طور، ملـک،  ابراهیم، ان
 2688، حـج، الـرحمن، انسـان و زلزلـه کـه      انشقاق، روم، عنکبوت، مطففین، رعـد 

  .اند را به خود اختصاص داده» التفسیر الحدیث«جلدي  دوازدهصفحه تفسیر 
بقـره، انفـال،   : نـد از ا عبـارت  باشـد،  سوره می 23هاي مدنی که تعداد آنها  سوره

عمران، حشر، جمعه، احزاب، نساء، محمد، طالق، بینه، نـور، منـافقون، مجادلـه،     آل
 2075ه، ممتحنه، حدید، توبه و نصـر کـه   حجرات، تحریم، تغابن، صف، فتح، مائد

  .ته استمطالعه آیات آنها پرداخصفحه این تفسیر به 



 

 

201 

بر 
ی 

رش
نگ

»
یث

حد
ر ال

فسی
الت

«  

یکـی از آثـار   که » القرآن المجید«صفحه جلد اول اختصاص یافته است به  278
. کند تأخیر زمان تألیف آن، مقدمه این تفسیر را ایفا می رغم بهکه است مؤلف  یقلم

کوتـاهی از   نامـه  زنـدگی مشتمل است به سـه تقـریظ،   » التفسیر الحدیث«جلد دهم 
قهی، فهرست اسامی افـراد و اشـخاص،   دروزه، فهرست احادیث، فهرست مسائل ف

فهرست عناوین قبایل، فهرست اماکن، فهرست رخدادهاي تاریخی، فهرست اشعار، 
فهرست کتب مورد مراجعه مؤلف و فهرست موضوعات به مطالعه گرفتـه شـده در   

  .این تفسیر
که چینش تفسیري وي مخالف چینش مستند به دستور پیـامبر  گویا دروزه از این

. داده اسـت  زدایی را می ی داشته و در این کار زمینه اتهام نوعی قداستاست، نگران
قـی خـود کـه در    اي بـه ایـن تل   صدد دفاع برآمده و ضمن اشـاره  به همین دلیل در

 ،گیـرد و در حقیقـت ایـن تفسـیر     جداگانـه صـورت مـی    روشش تفسیر هر سـوره 
  :گوید هاي قرآن است، می تفسیرهاي مستقل براي سوره

دادم، ناروا و ممنـوع   ر را به قصد ارائه متنی براي تالوت انجام میاگر این کا«
ولی هدف من یک کار علمی است که مفسر بـه برکـت آن در فضـاي    ! نمود می

اش براي فهم قرآن و حکمـت نـزول    گیرد و انگیزه نزول تدریجی آیات قرار می
تفسـیر  گردد، از طرفی با این روش، هر سوره به صورت مستقل  آن دوچندان می

گذشـته از ایـن در گذشـته     .باشـد  این بـه معنـی تنظـیم قـرآن نمـی     شود و  می
گونـه کـه    همـان  ،اند ی از قرآن پرداختهیها دانشمندانی به تفسیر واحدها یا سوره

، بـدون  اساس ترتیب نـزول تـدوین کـرد    اساس روایتی، قرآن را بر بر 7علی
  )13و  9/همان، ( ».رو شوند که با نقد و مخالفتی روبهاین

  

  شیوه تفسیر
زدایی فـوق،   اساس مبانی که مورد مطالعه قرار گرفت، پس از تشویش دروزه بر

  .گیرد ونه زیر کار تفسیر را پی میخور توجه، به گ با قاطعیت در
نخستین نگاه بـه   ،در این تفسیر اه و خالی از ارائه مدركبحث لغوي بسیار کوت

بعدي در اکثر جاهـا، گـزارش محتـواي     دهد و کار ه را تشکیل میآیات مورد مطالع
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ین قـ تعلیق، تل سپس تحت عناوین. باشد یا مشابه آن می» قد تضمنت«آیات با تعبیر 
  .شود و استطراد، سایر مطالب مربوطه به بحث گرفته می

اشاره به موضوعاتی دارد که در آیه یا آیاتی به صورت روشن مشـاهده   »تعلیق«
پـردازد   و آیات دیگر به بررسی موضوعی آنها میشود و مؤلف در پرتو روایات  می

و یا به تحقیق پیرامون زمان، مکان و شروط نزول مجموعه آیات مشـتمل بـر آنهـا    
  .گمارد همت می

مثـل پرهیـز از    ؛هاي قابل استفاده از آیـه دارد  غالباً اشاره به پیام» تلقین«عبارت 
ت زن ه دیگران و حق مخالفزنی ب استفاده سودجویانه از قوانین الهی به قصد آسیب

وإِذَا طَلَّقْـتُم النّسـاء   (اطمینان به سوء نیت او، از آیـه  مطلقه با رجوع مرد، در صورت
ومـنْ  فَبلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَمسکُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف وال تُمسکُوهنَّ ضرَارا لتَعتَدوا 

لْ ذَلفْعیهنَفْس ظَلَم فَقَد که مضمون اصلی آن را قـانون رجـوع پـس از     )231/بقره()ک
  )6/230همان، . (دهد طالق تشکیل می

زئـی  بیان مطالب خارج از موضوع مورد نظر آیه را که پیوند ج» استطراد«عنوان 
ي ال یسـتَوِ (مانند بازخوانی ماجراي فتح مکه ذیل آیـه  گیرد؛ با آیه دارد، به بحث می

اتَلُوا وکُال منْکُم منْ أَنْفَقَ منْ قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَ أُولَئک أَعظَم درجۀً منَ الَّذینَ أَنْفَقُوا منْ بعد وقَ
که هدف اصلی در آن، مقایسـه و   )10/حدید()وعد اللَّه الْحسنَى واللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ

  )9/305همان،. (باشد ع انفاق و جهاد پیش از فتح مکه و بعد از آن میارزیابی دو نو
نـوان دیگـر   دهـد و دو ع  ها تشکیل مـی  را تعلیقه» التفسیر الحدیث«بخش عمده 

تعلیقـه و هشـت    124لـد هشـتم آن   به عنوان نمونه در ج .نماید رنگ می نهایت کم
پنج مورد استطراد ه، تعلیق 102کند و در جلد هفتم  جلب توجه می »استطراد«مورد 

  .و یک مورد تلقین آمده است
خور توجهی دارد و  در يبندپای تفسیرنگاري، به مبانی مورد قبولشدروزه موقع 

وسایل «دهد که موقع تفسیر آیات متشابه که عنوانِ  در این راستا به خود اجازه نمی
ود دارد، با ها داده است، جز در جایی که روایت صحیح وج را بدان »تأیید محکمات

بپردازد  شناسی یابی و ماهیت ن، به واقعیتاستناد به روایات و سخنان صحابه و تابعی
دلیل در آیات مربوط به  به همین .نانه آنها را هدف اصل خود بشناسدبی و تبیین واقع
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گانه  هاي هفت ، آفرینش آسمان)468/همان، (فرشتگان  ،)1/154همان، ( خلقت آدم
گانه  هاي هفت و درب) 101و  5/86و  2/306همان، (ها  داستان ،)3/389و  2/246(

مبناي فوق پافشاري دارد و هدف این بخش از آیات قـرآن   بر) 4/48همان، (جهنم 
  .داند گیري و توجه به صفات الهی می را پندآموزي، عبرت

دهـد کـه بـا اسـتفاده از      تشکیل میرا از مفسرانی  تلقی فوق اساس انتقاد مؤلف
هـا، آفـرینش طبیعـت و     هاي واقعیت شـناختی پیرامـون قصـه    منقول، به دقتابزار 

یـا   ،)218-1/232همـان،  (اند  همت گماشته مخلوقات نامرئی چون فرشتگان و جن
سازي مباحث خارج از تفسیر  اي، به حجیم مثل فخر رازي و رشیدرضا با اندك بهانه

  )255/همان، . (اند روي آورده
خالف معمول و  س مبانی خود، سبب شده است که براسا خودکنترلی دروزه بر

مربوط به اسـباب   روایات متفاوت و با هم ناسازگار رایج، سخنان صحابه، تابعین و
هاي طبیعی، اعتقادي، تاریخی و خلقت در هسـتی در   نزول، تفسیر، بازیابی واقعیت

  !گیري نداشته باشد جلوة چشم» التفسیر الحدیث«
 ،ها را در این تفسـیر  ترین دقت ی آیات محکم، پرحجمدر کنار مطالعات مضمون

گی آیات از نظر سبب نزول و موضوع بـه  شناسی و کشف پیوستگی و گسست سیاق
به عنوان نمونه در آن قسمت از تفسیر که به سوره نساء  .خود اختصاص داده است

یاق ان هذه اآلیات و اآلیات السـابقۀ سـ  «ی چون یها پنجاه بار جمله ،اختصاص دارد
نراها متسقۀ مع اآلیۀ و فحواهـا   و الروایۀ لم ترد فی الصحاح و ال«، »واحد و نزلت معا

و » آلیۀ فصل تام لذاتهاا« ،»اآلیۀ غیر منقطعۀ عن سابقتها انّو هدفها و الذي یتبادر لنا 
تکـرار شـده و ضـمن آنهـا      »و المتبادر انها متصلۀ سیاقا و موضوعا باآلیات السابقۀ«

  .یات پیشین و پسین بررسی شده استسبب نزول و ارتباط آیه یا آیاتی با آ
ی کـه آیـاتش تـک موضـوعی     یهـا  البته این نوع تحقیق اختصاص دارد به سوره

نه نامبرده تنهـا   گر، ونباشد و یا نزول پی هم آیات آنها نزد مؤلف ثابت نشده است
 شانتی از آنها که نسبت به زمان نزولها و یا آیا سوره به تعیین ترتیب و جایگاه خود

  .کند بسنده می اختالف است، در بین مجموعه آیات
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، العاده دروزه نسبت به کشف و تثبیت سیاق بـه معنـاي گسـترده آن    اهتمام فوق
از باب نمونه . هاي مختلف دارد ر باور ایشان نسبت به کارآمدي آن در زمینهد ریشه

 اق از نظر دروزه، سیاق تقدم دارد؛اري روایات اسباب نزول با سیدر صورت ناسازگ
مدنی شناخته شـده   اساس روایات بر ءسوره اسرا 80و  73، 57، 32، 26آیات  مثالً

  )3/351همان، . (داند ولی نامبرده با استناد به سیاق هر کدام، آنها را مکی می ،است
اي را ناظر به فرد  که آیه نزول س بسیاري از روایات اسبابهمین اسا نامبرده بر

پی اثبات عمومیـت   شناسد و با استناد به سیاق، در قابل اعتماد می داد، غیر معین می
 ومـنِ  اللَّـه  حسبک النَّبِی أَیها یا(آیه گوید رو روایتی را که می  از این .مفهوم آیه است

کعنَ اتَّبینَ منؤْمبه دلیل پیوسـتگی   نازل شد، یمان آوردن عمرموقع ا )64/انفال()الْم
. شناسد می سنت اهل تعصب ساختۀ ،مدینه آیات جهاد و سازگار با فضاياین آیه با 

  )1/208همان، (
اسـت کـه    )58/نساء()أَهلها إِلَى األمانَات تُؤَدوا أَنْ یأْمرُکُم اللَّه إِنَّ(نمونه دیگر آیه

 اساس که بردهد و این فتح مکه خبر می موقع این آیه نزول روایات اسباب نزول، از
 ،نمایـد  ه را در مقام کلیدداري کعبـه ابقـا  بن طلح  آن پیامبر موظف گردید تا عثمان

و برخـورد بـا منافقـان خبـر      ولی سیاق از ارتباط آن با آیات مربـوط بـه حکومـت   
همـان،  . (باشند ربنابراین مخاطب آیه از نظر دروزه باید حاکمان و اولواالم .دهد می
8/147-146(  

هدف دیگري است که دروزه بـا   ،تنظیم زمان نزول آیات وابسته به یک موضوع
استفاده از پیوستگی مطالب وابسته به آن، به کشف و شناسایی زمان نزول تک تک 

سـوره   16 و 15از باب مثال آیـات  . ك پرداخته استآیات مربوط به موضوع مشتر
 بـا  .گیـرد  ، کیفر زناکار را به بحـث مـی  سوره نساء 25ور و نساء و آیه دوم سوره ن

  :گوید توجه به وحدت آنها از نظر موضوع، دروزه درباره ترتیب نزول آنها می
دادن زن و مـرد زناکـار و حـبس دائمـی زن      سوره نسـاء، آزار  16 و 15آیه «
 هـر  آیه دوم سـوره نـور، کیفـر   . کند مطرح می ناکار را به عنوان کیفر گناه زناز

کیفر  سوره نساء، نصف کیفر زن آزاد را 25در آیه . داند نه میکدام را صد تازیا
بریم که آیه دوم  با مطالعه این مجموعه آیات پی می. کند کنیز زناکار قلمداد می
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سوره نساء بعـد از آیـه    25سوره نساء و آیه  16و  15آیات سوره نور بعد از 
و سـیره   سیر رو به تکامل دعـوت دینـی  دوم سوره نور نازل شده است و ضمناً 

  )1/201همان، (» .آید نبوي نیز به دست می
یعنی متناسب با شرایط محیط نزول نخست تشریع کیفر زنـا در قالـب اذیـت و    

، صد ضربه تازیانه براي آزاد و شود و در نهایت براي همیشه رح میحبس مجرم مط
  .گردد نصف آن براي کنیز، به عنوان کیفر تعیین می

نمونه دوم در این رابطه تعیین زمان سوره حمد است که بعضی روایات آن را از 
کند و برخی از دو بار نـازل شـدن آن در مکـه و مدینـه      هاي مدنی معرفی می سوره

هاي مکی از قبیـل   ولی با توجه به مطرح بودن نماز در نخستین سوره .دهد خبر می
پـذیر   حمـد تحقـق   هنماز بـدون سـور   کهمل، مدثر، ماعون و کافرون، و اینعلق، مز
  )288و322/همان،( .کند می مطرح را حمد سوره بودن مکی قاطعیت با دروزه نیست،

تواند همزمان  سوره علق نمی 6-19نمونه سوم این ادعاي دروزه است که آیات 
است، زیرا  9با قسمت اول این سوره نازل شده باشد که نخستین وحی به پیامبر

و دعوت پیامبر سـخن بـه میـان     یات از مزاحمت مشرکان با نمازدر این مجموعه آ
پس بین دو قسمت سوره نامبرده باید آیاتی مشتمل بر وجـوب اقامـه نمـاز و     .آمده

نـه   گـر ، ودعوت به توحید نازل شده و پیامبر به این دو وظیفـه عمـل کـرده باشـد    
بـدون مصـداق    حکایتی)أَو أَمرَ بِالتَّقْوى...عبدا إِذَا صلَّى*أَرأَیت الَّذي ینْهى(هاي جمله

  )323/همان، ! (خواهد بود
مجموعه  یا) 406/همان، (سوره مزمل 1-9دهد آن آیات، آیات لف احتمال میمؤ

باشند  هاي مکی می که جزء نخستین سوره) 442/همان، (آیات اول سوره مدثر باشد
بـه   انـذار و دعـوت مـردم    اري و در دومید دستور به نماز و شب زنده یدر اول که

  .آید چشم می
هاي کاربرد سیاق در  هاي تفسیري ناروا از آیات یکی دیگر از زمینه اصالح تلقی

بـر   دروزه. باشـد  تعدد قابل مطالعه مـی هاي م نماید که با نمونه می» التفسیر الحدیث«
بـر ضـد    )96/افاتصـ ()تَعملُـونَ  ومـا  خَلَقَکُـم  واللَّه( این باور است که جبریه از آیه

توجـه   در صورتی که با .اند انسان را آفریده خدا دانسته معتزله سود برده و کارهاي
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شکنی حضرت ابـراهیم   به سیاق و آیات قبلی و بعدي، این آیه داستان مبارزه و بت
ها بـا   کند و یادآور این است که مواد به کار گرفته شده در ساختن بت را مطرح می

  )189/همان، (. ود را پوشیده استت خدا لباس وجمشی
ضـد   گونه آیه پنجم سوره توبه را بسیاري سند مشروعیت جهاد ابتدایی بر همین

کـه اصـل اولـی در    غافـل از این . ، مگر اینکه ایمان آورنداند تمام مشرکان تلقی کرده
بـا حکمـت و موعظـه     ،)256/بقـره (قرآن این است که کسی مجبور به ایمان نشود 

و مؤمنـان بـا    ،)125/نحـل (نیکوتر، دعوت به اسـالم عملـی گـردد     حسنه و جدال
اي  مسـلمانان دسیسـه   آواره کـردن نامسلمانانی کـه آهنـگ جنـگ ندارنـد و بـراي      

ایـن اصـول بـا    ). 8/ممتحنه(باید رفتار عادالنه و نیکوکارانه داشته باشند  ،اند نداشته
اختصـاص دارد بـه    جهاد ابتدایی ناسازگار است و از طرفی سیاق آیه مورد بحـث 

از مشـرکان دارد   ت جنگ اختصاص به این دستهپس مشروعی .شکن مشرکان پیمان
  )9/352همان، . (و جهاد ابتدایی در کار نیست

قَاتلُوا الَّذینَ ال یؤْمنُونَ بِاللَّه وال بِالْیومِ اآلخـرِ  (ظر دروزه این اشتباه در مورد آیهاز ن
م اللَّه ورسولُه وال یدینُونَ دینَ الْحقِّ منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب حتَّـى یعطُـوا   وال یحرِّمونَ ما حرَّ

اي از آن، جهـاد   نیز تکرار شده است که عـده  )29/توبه()الْجِزْیۀَ عنْ ید وهم صاغرُونَ
جه به این مطلـب  اند، بدون تو ضد مطلق اهل کتاب را فهمیده تهاجمی یا ابتدایی بر

که این آیه و پنج آیه متصل بدان، نگاه بـه جنـگ تبـوك دارد کـه در اثـر اقـدامات       
منطقه تبوك و مناطق مجاور آن ـ که در قلمرو قدرت روم قـرار    خصمانه مسیحیانِ

به عنوان دفـع  از نظر پیامبر جهاد مشروعیت آن  ،ضد اسالم و مسلمین داشتند ـ بر  
به همین دلیل جنگ تبوك اتفاق افتاد و مجدداً  .نمود می تجاوز و مفسده آنها قطعی

. پیش از ارتحال آن حضرت، لشکري را بدین منظور با فرماندهی اسامه بسیج نمود
البته چنین جهادي با چنـین هـدفگیري، اختصـاص بـه مسـیحیت نـدارد و شـامل        

آن  نـه شود، ولی موقع نزول این آیات، فقط در مـورد مسـیحیان زمی   یهودیان نیز می
  )399-403/همان، . (فراهم شد
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  بنیاد ناپایدار
اش،  يو روش تفسـیر  هاي افراطی دروزه از تفسـیر  بینی و ستایش خوش رغم به

. نمایـد  آورد آن نـاچیز و نقدپـذیر مـی    متزلـزل و دسـت  » ر الحدیثیالتفس«هاي  پایه
  :ند ازا هاي نقاط ضعف این اثر عبارت نمونه
د و در دسـترس  به گونه موجـو  هاي قرآن م سورهراي ترتیب و تنظیـ دروزه ب1

دانـد و عقیـده    آن را میراث به جا مانده از پیامبر مـی  مسلمانان، قداست قائل است؛
ولی اعتراف دارد که بـه   ،اي در این ساماندهی نهفته باشد دارد که باید راز و فلسفه

در جـاي   .)6/126همـان،  ( بر، نه او دست یافته و نـه دیگـران  حکمت این کار پیام
گوید که گویـا تـالوت را فلسـفه تنظـیم موجـود قـرآن        اي سخن می دیگر به گونه

  )1/9همان، . (داند می
جواب احتمالی باال به هیچ وجـه   .روست حال دروزه با سؤال مهمی روبه هر به

تنها راه برون رفت این است که هـدف تنظـیم موجـود را    . نماید قناعت بخش نمی
اگیر بدانیم ـ در کنار سیاق خاص آیات هر سوره ـ که بـه    گیري یک سیاق فر شکل

ـ پیوند آغاز هر سوره با پایان سوره بعدي 1: دو گونه مورد مطالعه قرار گرفته است
 ایـازي، ( .بعـدي  سـوره  محتـواي  و مضمون با پیشین سوره محتواي تمام پیوند ـ2
/62-57(  

که ضمن تأکید بـر   است» سعید حوي«ترین طرفدار پیوستگی از نوع دوم  جدي
هـا بـه هـم     وجود دو نوع سیاق ـ سیاق عام و محتوایی که پیونددهنده تمام سـوره  

  :گوید است و سیاق ویژه حاکم بر آیات هر سوره ـ می
سوره حمد مقدمه قرآن است و سوره بقره تمام موضـوعات قـرآن را در خـود    «

مین سوره بقـره  کدام موضوعی را که جزء مضا هاي قرآن، هر دارد و دیگر سوره
گیرد و ممکن است یک محور در این سوره چندین بار در کل  میبه بحث  ،است

  )2/686حوي، ( ».جا با هدفگیري خاصی، توضیح داده شود قرآن و هر
بار در قرآن توضـیح داده شـده اسـت و هـر      24وي اعتقاد دارد که سوره بقره 

مونـه تمـام   نبـه عنـوان   . )11/6770، همـان (خود دارد  توضیحی ارمغان جدیدي با
خاتمـه  » فلحـون کـم تُ قـوا اهللا لعلّ واتّ«آغاز و بـا جملـه   » لما«سوره آل عمران که با 
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و «آغاز و بـا جملـه   » الم«شرح و توضیح آیات اول سوره بقره است که با  ،یابد می
  )2/691همان، . (پذیرد پایان می» فلحونم المه ولئکاُ

با کشف زمان، مکـان   .زول انکارناپذیر استاساس ترتیب ن ـ اهمیت تفسیر بر2
فضاي محیط اجتمـاعی عصـر   و سبب نزول هر آیه یا سوره، یقیناً مفسر خود را در 

ولـی طریـق و    ،کند و این باعث فهم بهتر قرآن خواهد شـد  احساس می نزول قرآن
وي در . مستندات روایی کشف ترتیب نزول حتی از نظر خود دروزه نامطمئن است

  :گوید ه میاین رابط
از نظـر تقـدیم و تـأخیر و     ؛گانه قرآن با هم اختالف دارد هاي هفت ترتیب نزول«

وه بر این، حق این است که بگوییم امکان ندارد عال. ها مکی و مدنی بودن سوره
گونـه   هاي قرآن تعیین شود، همان براي نزول تمام سوره که ترتیب نزول صحیح

باشد و بر سند قوي و قابل اعتمـاد تکیـه    میهاي موجود نقدپذیر  که تمام ترتیب
زیرا در  ؛خالی از حقیقت است ها ، ادعاي ترتیب نزول سورهگذشته از این. ندارد
هاي سـوره   هاي هر سوره پس از نزول فصل بسیاري از فصل ،هاي طوالنی سوره

ممکن است فصـلی از سـوره بعـدي    . نازل شده است از نزول آنهادیگر یا پیش 
التفسـیر  دروزه، ( ».ی از سوره قبلی یا پس از آن نـازل شـده باشـد   پیش از فصل

  )19 و 12-1/13الحدیث، 
هاي طوالنی به دلیل نبود زمینه استناد قابـل   هاي سوره بر این اساس تنظیم فصل

توجـه بـه چنـین     به همین دلیـل و بـا   .باشد رو می تري روبه اعتماد، با مشکل جدي
هـاي   بـه خصـوص سـوره    ،هـا  فعلـی سـوره   نگرانی، دروزه حفظ وحدت و ترتیب

شان را های ستگی و پی هم نبودن نزول فصلکه مضامین آنها، ناپیو  طوالنی مدنی را ـ
بدین ترتیـب کـار تفسـیري    . )19/همان، ( شناسد ناپذیر می ـ اجتناب کند گواهی می

  .ماند که بر سنگ بناي مطمئنی تکیه ندارد دروزه به بناي زیبایی می
» مصـادره بـه مطلـوب   «هاي مکی و مدنی  بیان معیار تشخیص سورهـ در مقام 3
  :گوید می ایشان مثالً .است گرفته خود به را برهان و لیلد عنوان نتیجه، یعنی ؛شود می دیده

هاي  اي در امر شناسایی و تفکیک سوره اسلوب و سبک قرآن در سطح گسترده«
هاي  این بیان که سورهبا  .کند بلکه آیات مکی و مدنی کمک می ،مدنی و مکی
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مکی در قدم اول غالباً آهنگین و داراي قافیه است، در مرتبه بعدي دعـوت بـه   
امـا   ... .شود و  جمی در آنها مشاهده میتوحید و پرهیز از شرك به صورت پرح

آنها آیـات، طـوالنی   در قرآن مکی سجع و وزن بسیار نادر و کمیاب است، در 
  )127و  126/همان، ( »... .باشد و  می

دانیم که قـرآن مکـی و مـدنی     مفهوم سخن دروزه این است که ما پیشاپیش می
اسـاس همـین    از نظر ظاهر و محتوا و بـر  ، بنابراینداراي چه سبک و روشی است

  .هدد می انجام را کار همین تفسیر، یرمس در وي !کنیم می جدا ها آنها را از هم ویژگی
هـا،   اساس این ویژگـی  بر انسان و زلزله راهاي رعد، حج،  سوره به عنوان نمونه

انـد، از   مـدنی شـناخته شـده    و دیگـران » قدور اوغلی«اینکه در ترتیب قرآن  رغم به
  )128/همان، . (کند هاي مکی قلمداد می سوره

دروزه  يبسیاري از ادعاهـا  ،ها ال رفتن معیار مکی و مدنی بودن سورهبا زیر سؤ
مبنـاي   »التفسـیر الحـدیث  «ترتیب نـزول در   از نظردر رابطه با جایگاه سوره یا آیه 

 اي از ادعاهاي ایشان ، پاره»مصادره به مطلوب«گذشته از . دهد خود را از دست می
پوشی از اشکال فوق، با متن چینش تفسیري مورد قبول خود دروزه تطـابق   با چشم

مکـی و  اهل کتاب به خصـوص یهـود را در قـرآن     بامثالً ایشان نحوه گفتار  .ندارد
نماید و  گرایانه می دوستانه و در دومی نکوهش در اولییعنی  ؛بیند مدنی متفاوت می

ولـی قـرآن    ،شود ضد یهود دیده نمی گفتاري بر ، تهاجمادعا دارد که در قرآن مکی
تضـاي شـرایط محـیط    اي دارد و ایـن را ناشـی از اق   مدنی با آنها برخورد خصـمانه 

را به یهود » وبغیر المغض«رو تفسیر   از این .)145و 127/همان، ( داند اجتماعی می
را به نصارا، که مطابق روایات، توسط بسـیاري از مفسـران   » الضالین و ال«و تفسیر 

شناسد، بـه ایـن دلیـل کـه سـوره حمـد از        قابل قبول می غیر ،صورت گرفته است
  )304/،همان( .ندارد خصمانه موضع کتاب اهل ضد بر مکی قرآن و است مکی هاي سوره

ه نکوهش گرفتـه اسـت، مـدنی    سوره بینه را تنها به این دلیل که اهل کتاب را ب
کـه ایشـان مکـی     در صورتی که در سوره اعراف ـ  ،)348و  8/347همان، ( داند می
در پرستی و ستمگري و  گوساله ،151در آیه پرستی و  گوساله ،138داند ـ در آیه   می
در سـوره انعـام   . سرائیل تذکر داده شده اسـت ا عذاب و کیفر آسمانی بنی ،162آیه 
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کیفر ستمگري آنهـا در گذشـته و کیفـر مجـدد آنهـا در صـورت       ) 147و  146آیه (
تالف، اخـ ) 37-40(در آیات سـوره مـریم   . باشد مطرح می 9مخالفتشان با پیامبر

گفتـاري از ایـن نـوع یقینـاً     . باشـد  قابل مطالعـه مـی   تفرقه و کفرپیشگی اهل کتاب
  .نماید نمیدوستانه 

در  7علـی امـام  توجه به نقاط ضعف یادشده، ادعـاي الگـوگیري دروزه از    با
دهـد، زیـرا    اساس ترتیب نزول نیز پایه و اساسـش را از دسـت مـی    تفسیر قرآن بر

اسـاس ترتیـب نـزول،     بـر  هـا  گمان دنبال چینش آیات و سـوره  دروزه با حدس و
قرار گرفتن در فضاي نـزول   ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین،  شناخت عام و خاص،

بودن با نزول قرآن، طبق گفته  عالوه بر معاصر 7اما امام علی ،باشد می... قرآن و 
سال شاگردي نزد پیـامبر و ثبـت امـالي علـوم      بیست و سهطی  ،خود آن بزرگوار

علـوم   وردترین آگاهی را پس از پیامبر در مـ  ترین و قطعی قرآنی آن حضرت، جامع
  .بود آورده گرد قرآن

اي بر پیـامبر فـرود    آیه« :فرمود شنیدم که می 7از علی: گوید بن قیس می  سلیم
تأویـل،  . که بر من خواند و دیکته گفت و من بـا خـط خـود نوشـتم    ، مگر ایننیامد

تفسیر، ناسخ، منسوخ، محکم و متشابه آن را تعلیم داد و از خداوند خواست تا فهم 
هرگز فرامـوش   ،ز آن، آنچه او به من آموختپس ا. م کندا و نگهداري آن را روزي

دانـم   که می، مگر اینحرفی نازل نشد بر پیامبر«: و فرمود) 2/635هاللی، (» ...نکردم 
  )89/87مجلسی،( ».است شده نازل نیمکا چه در و روزي چه در کسی، چه مورد در

 اساس ترتیب نزول تنظـیم و  قرآن را بر 7با چنین آگاهی تردیدناپذیري، امام
طبـق روایتـی    7امام باقر. تفسیر کرد و این کار از کسی دیگر ساخته نخواهد بود

نـازل شـده   هیچ کسی از مردم نگفته است که همه قرآن را آن گونه که « :فرماید می
که دروغگو است و هیچ کس قرآن را آن گونـه کـه خـدا    است گرد آورده، مگر این

 ».طالب و ائمه بعد از ایشان ن ابیبمگر علی  ،نازل فرمود حفظ نکرده و جمع نکرده
  )88/همان، (

بسـیار   در برخـی مـوارد  ـ چهارمین نقطه ضعف این تفسیر، درگیري جدي و 4
انتقاد مؤلف آن از سـایر   رغم بهمتعصبانه و غیرمنطقی با تفکر قرآنی تشیع است که 
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ـ   ،)1/238 ،التفسیر الحـدیث (زدن به مباحث مذهبی  به دلیل دامن تفاسیر ل خـود ذی
پـردازد و بخـش قابـل     مانه مـی تمام آیاتی که با باور شیعه ارتباط دارد، به نقد خص

به عنوان تفسـیر شـیعی، بـه ایـن امـر       بار مراجعه دروزه به مجمع البیان 380توجه 
روایات اسباب نزول مربوط بـه ایـن گونـه    . )10/305، همان( فته استاختصاص یا

متهم به جعلی  ،ه اهل سنت نیامده استگان ششآیات را به این دلیل که در صحاح 
چند در یکی یا تعدادي از کتـب اهـل سـنت مثـل      هر ،)8/82همان، (کند  بودن می

  )9/165همان، ! (تفسیر طبري ثبت شده باشد
در یکی از صحاح اهل سنت نقل شده نیز  به تفکر شیعه ات مربوطجا که روایآن

ه برائـت از ابـوبکر و   تن سـور ماننـد روایـت پـس گـرف     زند؛ باز می از قبول آن سر
کـه از سـوي    7امام علـی  براي مشرکان بهلیت ابالغ و تالوت آن واگذاري مسئو

گوید در بعضی  در عین حال دروزه می .اري و ترمذي صحیح شناخته شده استبخ
یـامبر نخسـت   گري دخالت کرده و معقول نیسـت کـه پ   تمایالت شیعه ،این روایات

ا از او را بفرسـتد تـا آیـات ر    7رار دهد و سپس علیدر اختیار ابوبکر ق آیات را
  )344-348/همان، ( .گرفته، براي مردم بخواند

که متن قرآن اجازه جعلی خواندن روایات را ندهد، به راحتی  یدر جایهمچنین 
 الْقُرْبـى  ذَا وآت(ذیـل آیـه  مـثالً  ؛ دکنـ  خالف ظاهر یا نص آن توجیه می آیات را بر

قَّه38/روم و 26/اسراء()ح( سخن مجاهد، سروایت ابوسعید خـدري را نقـل   و ي د
اي هـم بـه    اشاره .ت که فدك را به فاطمه واگذار کندکند که پیامبر مأموریت یاف می

افزایـد کـه    در این رابطه دارد و این را نیز مـی 8روایتی از امام صادق و امام باقر
 .مدینه نازل شده است ه این آیه درلی در مصحف خود تذکر داده است کوغقدور ا

دارد ارتبـاط آیـه    در عین حال ضمن تأکید بر ساختگی بودن این روایات، اظهار می
داللت دارد و حق این است  نظر مضمون و سبک بر مکی بودن آن با سیاق آیات از

مـان  پس تمام اهـل ای  .)3/382همان، ( 9که مخاطب آیه مؤمنین باشد و نه پیامبر
  !شان را بپردازندنزدیکانوظیفه دارند که حقوق 

نزدیک بـه نـص   روایات از موارد مخالفت متعصبانه دروزه با ظاهر  یگرنمونه د
 )الْقُرْبـى  فـی  الْمـودةَ  إِال أَجرًا علَیه أَسأَلُکُم ال قُلْ( رآن، اظهارات وي در رابطه با آیهق
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س آنها، محبت اسا شأن نزول آیه که برت اپس از نقل روای وي .است )23/شوري(
شود و توجه به ایـن نکتـه کـه     خاندان پیامبر به عنوان مزد تبلیغ رسالت شناخته می

مـدنی قلمـداد شـده اسـت،      این آیـه و دو آیـه بعـدش    ،ق روایات ترتیب نزولطب
 یوسف 104 شأن نبوت با تعیین مزد و اجرت ناسازگار است و در آیات«: گوید می
گـاه ضـمن    آن »!شده اسـت  ن استثنا منتفی اعالم، مزد تبلیغ رسالت بدوفرقان 57و 

  :گوید می برآمده، استثنا این ویلتأ صدد مشکوك خواندن نزول این آیه در مدینه، در
اساس رابطه فامیلی که بـا   بر: تواند یکی از چهار گزینه زیر باشد مراد آیه می«

رم ندهید و آزا هم داریم، به هدایت شما عالقمندم، باید مرا دوست داشته باشید،
  )4/457همان، ( »!مانع دعوتم نشوید

رستگاري و بشارت به مؤمنین  ،و قسمت اول همین آیهسورة شوري  22در آیه 
بایـد اهـل ایمـان    » اسئلکم«طلبد که مخاطب  مورد توجه قرار گرفته است و این می

استحقاق مزد پس از پایان کـار انجـام یافتـه قابـل تصـور      ! د و نه مشرکان مکهنباش
اي  این حقیقت نیز اقتضا دارد که روي سخن با کسانی باشد که بهره شایسـته  .است

با » اجر«واژه . از دعوت نبوت برده بودند و نه کسانی که با پیامبر خصومت داشتند
  .نظر دروزه سازگاري ندارد کدام از چهار گزینه مورد هیچ

 )اللَّـه  علَـى  إِال أَجـرِي  إِنْ لَکُـم  فَهو أَجرٍ منْ سأَلْتُکُم ما قُلْ(دروزه موقع مطالعه آیه
سوره شوري و جواب براي تعارض  23ـ که گویا تفسیري است براي آیه  )47/سبأ(

شود ـ بـه جملـه      ظاهري که بین این آیه و آیات سوره یوسف و فرقان مشاهده می
 »لَکُـم  فَهـو  أَجرٍ منْ سأَلْتُکُم ام قُلْ«ولی روي جمله  ،توجه دارد »اللَّه علَى إِال أَجرِي إِنْ«

مراد ایـن اسـت کـه     :گوید خالف نص آن می بلکه بر ،آورد اصالً دقتی به عمل نمی
همـان،  ! (باشـد  مشرکان میشما  از آنِ ،هر نفع و سودي که بر رسالتم مترتب است

اده العـ  سودمندي فوق ،برد که محبت آمیخته با پیروي عترت نه پی می گرو) 4/293
  .مؤمنان دارد رايب

 ویؤْتُـونَ  الصـالةَ  یقیمـونَ  الَّذینَ آمنُوا والَّذینَ ورسولُه اللَّه ولیکُم إِنَّما(ـ  با آیه والیت
  :گوید یدافکنی مشابه را داشته مینیز تأمل و ترد ـ )55/مائده()راکعونَ وهم الزَّکَاةَ

دانـد و   در حال رکوع می 7مربوط به انفاق علی اکثر روایاتی که این آیه را«
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 9با این شاخص، والیت و سرپرستی انحصاري آن حضرت را پـس از پیـامبر  
یـت  به گمانم روا .شود در صحاح اهل سنت مشاهده نمی شناسد، تردیدناپذیر می

  »!طبري از ابوجعفر نیز جعلی است
  :گوید ضد شیعه می آمیز بر پس از سخنانی توهین وي

بدانیم و این با روح آیه  اترین توجیه این است که رکوع را به معنی خضوعزیب«
  »!دهد را در چارچوبش قرار میاست و حق  سازگار

  :گوید سپس دروزه می
مائده براي اثبات  56و  55و  54ی را که مفسران شیعه در ذیل آیات دو روایت«

ت نیز وجـود  کنند و در صحاح اهل سن نقل می 7ستی امام علیروالیت و سرپ
قال ( در صورتی که در روایت اول! نداردگونه پیوستگی با این آیات  هیچ ،دارد

ه و رسولُ یحب اللّهأو قال  یحبه اللّه و رسوله رجالً غداً ایۀَعطینّ الرّألُ: اهللارسول 
قَـالَ رسـولُ   ( ا، پیامبر و علی، و در روایت دومدوستی متقابل خداز  ) فتح علیهی

نَّ  :اللَّهرِدلَی داً وأْ أَبظْمی لَم نْ شَرِبم و شَرِب لَیرَّ عنْ مضِ مولَى الْحع أَنَا فَرَطُکُم
  ـمفَأَقُولُ إِنَّه منَهیب ی ونیالُ بحی ی ثُمرِفُونَنعی و مرِفُهأَع امأَقْو لَینّـی عم قَـالُ ال فَی 

: و فی روایۀ البخـاري  . وا بعدك فَأَقُولُ سحقاً سحقاً لمنْ غَیرَ بعديتَدرِي ما أَحدثُ
قُلْت و ما شَأْنُهقَرَى ؟مالْقَه مارِهبلَى أَدع كدعوا بتَدار ماز تغییر و ارتداد  ) قَالَ إِنَّه

فاوت اندك در مطلب با ت جمعی از آشنایان پیامبر سخن رفته است و عین این دو
چنـین   .باشـد  دارد، قابل مطالعه مـی  55که ارتباط آشکاري با آیه  54متن آیه 

نهایت نادر  یاپیوستگی بین تمام آیات و اسباب نزول آنها اصالً دیده نشده است 
  )159-9/167 ،همان( ».باشد و کمیاب می

زیـرا   ؛به خضوع کنندگان، جز فرار از حقیقت، توجیهی نـدارد » راکعون«تفسیر 
و  112/توبـه (» راکعـون «، )24/ص( »راکعا«مثل  »ك عر «هاي مختلف ماده  ساخت

و ) 29/فتح(» رکعا«، )26/و حج 125/بقره(» الرکّع« ،)43/بقره(» الراکعین« ،)55/مائده
جـز رکـوع   و ذکر شده  ...در سیاق نماز، زکات، سجده و  )48/مرسالت(» یرکعون«

  .ندک شرعی چیز دیگري را یادآوري نمی
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 و الْبیـت  أَهـلَ  الـرِّجس  عـنْکُم  لیـذْهب  اللَّـه  یرِید إِنَّما(:نمونه دیگر، آیه تطهیر است
طَهِّرَکُمکه دروزه با توجه به سیاق آیات پیرامون ایـن آیـه کـه     )33/احزاب()تَطْهِیرًا ی

زنـان   ،گوید که مقصود از اهل بیـت  مخاطبشان همسران پیامبر است، با قاطعیت می
اول : بینـد  رو مـی  ولی در این سخن با دو مشکل اساسی خود را روبـه  .پیامبر است

چه آنها که در صحاح اهل سنت وجـود دارد و چـه آن    ،اینکه روایات اسباب نزول
اي با عضویت همسـران   کدام به گونه روایاتی که در کتب دیگر نقل شده است، هر

عکـس   ــ بـر    دوم اینکـه خطـاب در آیـه   . زه اهل بیت مخالفـت دارد پیامبر در حو
شکل جمع مذکر را دارد و با انطباق عنـوان  » عنکم«با تعبیر ـ هاي سیاق آن   خطاب

  .اهل بیت بر زنان پیامبر ناسازگار است
دروزه با اظهار تحیر و سرگشتگی در قبال روایات اسباب نزول، بر سیاق تکیـه  

همسران پیامبر بدانیم،  متوجه غیر کند و ادعا دارد که ممکن نیست خطاب آیه را می
 73میر مـذکر مخاطـب در سـوره هـود آیـه      گونه که از عنوان اهل بیت با ضـ  همان

  .است شده هاراد7موسی حضرت همسر 7 آیه نمل و در سوره ،7همسر ابراهیم
کنـده  ابه روایات پر ،اسباب نزول صحیح وي براي جبران نادیده گرفتن روایات

ق یکند که همسران پیامبر را از مصاد ي از مفسران اشاره میو اظهارات موافق تعداد
  )379-7/382همان، . (دندان اهل بیت می

قَالُوا أَتَعجبِینَ منْ أَمرِ اللَّه رحمـۀُ اللَّـه وبرَکَاتُـه علَـیکُم أَهـلَ      (نامبرده در رابطه با آیه
تیدر  »اهـل البیـت  «د کـه تعبیـر   خواسته به این حقیقت توجه کن نمی )73/هود()الْب

دهـد و فرزنـدان مـورد     کالم فرشتگان، حضرت ابراهیم و ساره را با هم پوشش می
به همین دلیـل از   ،باشد بشارت آنها به عنوان برکت الهی هدیه مشترك به آن دو می

و نیز به اعتقاد بسیاري از مفسران اهل  .واژه مذکر انتخاب شده است »لیبتغ«باب 
 10و طه آیه  7جمع مذکر مخاطب در سوره نمل آیه و ضمیر » اهله«از مراد  ،سنت

بلکه این تعبیرها شـامل دو   ،نیست 7تنها همسر حضرت موسی 29و قصص آیه 
ابن  ؛2/1512زحیلی، ) (21و19کتاب مقدس، آیه (شود  یفرزند و خادم ایشان نیز م

 .)5/369، حقـی بروســوي  ؛8/480لوســی، ؛ آ12/16فخـر رازي،   ؛16/101عاشـور،  
  .مبنایی براي ادعاي دروزه وجود ندارد ،بنابراین جز تعصب
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نمایـد و مقتضـاي اصـل امانتـداري      البته یادآوري یک نکته خالی از فایده نمـی 
آیـد، بـر    ل بیت یا یکی از ائمـه بـه میـان مـی    سخن از اه جا باشد که دروزه هر می

آنهـا را سـاخته    مربوط بـه احترام و محبت آنها تأکید دارد، ولی روایات منسوب یا 
  .داند شیعیان می
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