
  
  
  

  
  تفسیر بر اساس ترتیب نزول کتابشناسی موضوعی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سید حجت جعفري
  کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

  
  

  گفتار پیش
کتابشناسى امروزه به عنوان یک رشته علمى مطـرح اسـت کـه در آن روش بـه     

ـ    ت درباره کتابدست آوردن اطالعا صـورت  ه ها و تحقیق در آنهـا و عرضـه آن ب
  .منظم مورد نظر است

به ویژه کتابشناسى موضوعى به عمر پژوهشى محققان و دانشمندان  ،شناسىکتاب
افزاید و میدان تحقیق را براى  کتاب سر و کار دارند مى همه کسانى که به نوعى با و

دیـدگان   در مقابل ،دیآ پژوهشگر نمى دهد و مسائلى را که به ذهن آنان گسترش مى
نمایـد و   هاى جدیدى را براى او ترسـیم مـى   ردیف کرده و افق او به تصویر کشیده

سازد، چرا که شناخت منابع از اولـین   دسترسى محقق را به منابع مختلف ممکن مى
هاى تحقیق و پژوهش در یک موضوع است و پژوهشى عمیق و پربار است که  گام

  .ادى استفاده کرده باشداز منابع زی
کـه  هـا و منـابعى را    بر آن شدیم تـا کتـاب   ،در این مجموعه که پیش رو دارید

 ،ایـم  دسـت یافتـه   هـا  بـدان بر اساس ترتیب نزول تدوین یافته و قرآن تفسیر درباره 
  . فهرست کنیم
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سامان بخشـى بـه هـر موضـوع، آشـنایى       جا که نخستین گام در پژوهش واز آن
 هـا، پربـار   آن موضوع است و دوباره کاري تحقیقات انجام شده در دقیق از کامل و
ـ     هـا  نااستوارى برخى پژوهش نبودن و  اطالعـى پژوهشـگر از   یبیشـتر بـه خـاطر ب

ایى و شناسـ . آن موضـوع اسـت   خـور مراجعـه در   هاى بحث و منابع در سرچشمه
هـم  هاى موضوعى امرى ضرورى است که باید ایـن م  شناساندن منابع و کتابشناسی

  .و کارآمد مورد توجه قرار بگیرد هاى جدید روش بهتر با چه بیشتر و هر
هـاى صـورت گرفتـه بـا      تـالش  این زمینه کمبودها بسیار است و باید گفت در

 شناسـان خبـره و  جـا دارد کتاب . ستا هاى فراوانى در کمیت و کیفیت روبرو کاستی
انجام شده به پژوهشگران،  هاى تجربه به این مهم بپردازند تا ضمن معرفى فعالیتبا

هـاى روزآمـد و نیازهـاى     خألهاى موجود نیز روشن گردد تا پژوهشگران به تالش
  .بایسته بپردازند
هاى موضـوعى قـرآن کـه تـاکنون فـراهم آمـده اسـت نیـز هماننـد           کتابشناسی

آن استقصـاى کامـل صـورت     در موضوعات دیگر بسیار ناقص و غیرمتقن است و
  .پژوهشگران نیست ازگوى نیپاسخ نگرفته و

اهتمام به این کتاب  .گذرد بیش از چهارده قرن از نزول آخرین کتاب آسمانى مى
تر ازآن تفسیر و تبیین معارف وحى از صدر اسالم تـا کنـون پیشـینه     مهم جاودانه و

 یک بـا نگرشـى و از   هاى اسالم تاکنون، هر از نخستین سده مفسران عالمان و. دارد
خور حال و بضـاعت  اند و به شرح و تبیین آن به فرا قرآن نگریستهاى ویژه به  زاویه

ابعان و تابعـان آنـان تـاکنون    فنّ تفسیر از عصر صحابه و ت. اند خویش دست یازیده
هاى فقهى، نقلـى، عقلـى، علمـى،     نهاده و با شیوه هاى گوناگونى را پشت سر دوره

ه دنبـال شـد  ...  طبیعـى و  غى، اجتمـاعى، فلسفى، کالمى، اخالقى، تربیتى، ادبى، بال
  .است

عصر تألیف، میراثى ارجمند و غنى براى پیشینیان به یادگار  تالش دانشمندان در
گذاشـته اسـت وسـرانجام در قـرن چهـاردهم، تفسـیر قـرآن بـه اوج شــکوفایى و         

هـاى   سـده ا سنجش ب تحول و پیشرفتى چشمگیر در گستردگى خود رسیده است و
  :محورهاى این پیشرفت بدین قرار هستند ترین مهم. ستپیشین یافته ا
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  .نظام تفسیر نویسى تحول در. 1
 اندازهاى نوپیدا در چشم تحول در نگرش به قرآن و آفرینش فضاهاى تازه و. 2

  .این راستا
هـاى سیاسـى، فرهنگـى،     مقولـه  وعات روزآمـد و مـورد نیـاز در   طرح موضـ . 3

  .... و اجتماعى 
  .ىهاى تفسیر جامعیت روش تکامل و. 4
  .ها و باورها عرصه اندیشه فراوانى و فراگیرى در. 5

هایى که  به معرفى و شناسایى کتاب ،اینک در راستاى کتابشناسى موضوعى قرآن
آنها این مقوله  اند یا بخشى از آمده به نگارش دربه ترتیب نزول قرآن تفسیر درباره 

  .پردازیم مى ،را در بردارد
  

 آل مالحویش عبدالقادر سید ،)عربى( النزول بترتی حسب على المعانى بیان -1
  العانى غازى

حنفی مذهب  کهاست  دیار آن دانشمندان و سوریه مردم ازمالحویش آل غازي 
 است مدعیوي  .است8رجعف بن موسى امام طاهره ذریه به منتسب ،نسب درو 

 مصـحف  ترتیـب ( آیـات  نـزول  ترتیـب  حسـب  بر را قرآن که است تفسیري اولین
  .است کرده تفسیر قرآن آیات گذاري تاریخ روش با و) 7علی
  :گوید مى تفسیر این مقدمه در وا

که بر حسب نـزول ترتیـب    ـکرم اهللا وجهه   ـعلى   باید قرآنى چون قرآن امام«
یافته بود نوشت؛ نه آنکه ادعا کنیم قرآن موجود توقیفى نیست و باید نظم آن به 

قرآن و عرضه آن بر تـوده مـردم بـا     بلکه این روش براى درك پیام هم بخورد،
نزول و اسباب نـزول و آگـاهى از مطلقـات و مقیـدات و دیگـر       شناخت تاریخ

امـام  (من در تفسیر این روش را از ایشـان  . تر خواهد بود خصوصیات آن، آسان
  ».برگزیدم و کسى در فواید بسیار آن تردید ندارد) 7على
 بر که شمارد می فوایدي رازولی به روش تفسیر ترتیب ن اهتمام سببمالحویش 

  :گوید می ایشان. گردد می مرتب آن
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تردید تفسیر قرآن مطابق نظر امام علی ـ کـرم اهللا وجهـه ـ       باید دانست که بی«

تالوت است و علما چـون آن را  ) ترتیب( پرفایده است؛ زیرا ترتیب نزول غیر از
ت تکراري بدان اشاره به ترتیب مصاحف تفسیر کردند، ناگزیر شدند که با عبارا

کنند؛ زیرا اختالفی که میان ترتیب قـرآن در مصـاحف و ترتیـب نـزول هسـت،      
اخـتالف در اسـباب   . انجامد کند و به قطور شدن تفاسیر می تکرار را ایجاب می

مـن  . نزول و ناسخ و منسوخ، و قبول و رد آنها نیز از همان ناشی گردیده اسـت 
تفسیري از قرآن نپرداخته است که متناسب  طی جستجویی دریافتم کسی قبالً به

باشد و خواننده را از رنج آن اختالفات برهاند و چگونگی نـزول  7اشاره امام
قرآن را به او بشناساند و به اسباب نزول آن بیاگاهانـد و لـذت معـانی و مـزه     

اش را به صورت آسان و روان و خالصه و خالی از رد و قبول و  اختصار مبانی
   )1/4(» .یب و علت و محفوظ از خطا و لغزش به او بچشاندسالم از ع

 ترتیب نیز و ها سوره ترتیب بودن توقیفی به سویی از عبدالقادر است ذکر شایان
ـ قا طـور  همـین  و دارد عقیـده  آنها آیات  در مـدنی  آیـات  از اي پـاره  کـه  اسـت  لئ
 متقـدم  هاي رهسو در نزولمتأخرال آیات از اي پاره نیز و بالعکس، و مکی هاي سوره

 ولی ،است گرفته صورت6پیامبر دستور به این و دارد وجود بالعکس و نزولال
 نظـر  طبـق  خود قول به و گرفته نادیده را مصاحف هاي هسور ترتیب دیگر سوي از

  .آورد می فراهم نزول ترتیب به تفسیري7علی امام
 ،وردآ ینم پدید مشکلی او براي ها سوره ترتیب خصوص در عقیده دو این جمع

 بـه  تفسـیرش  در از ایـن رو . کند می مشکل ایجاد او براي آیات ترتیب مورد در اما
 این به بیاورد؛ نزول ترتیب به داده، تغییر جایشان از را آیات که دهد نمی اجازه خود
  .گسلد می هم از را قرآن نظام ار،ک این و است توقیفی ها سوره یاتآ ترتیب که دلیل

 شـده  نـازل  دیگـري  زمـان  در آیات آن که کند می اشاره ردموا گونه این در وي
 ترتیـب  بـدین  قـرآن  هـاي  هسور و آیات خصوص در عبدالقادر بحث روش. است
 سـپس  ،کـرده  یـاد  را آن آیـات  مـدنی  و مکـی  سـوره،  هر تفسیر صدر در که است

 وي. ورزد می مبادرت آن ذکر به باشد، رسیده قولی آن از آیاتی نسخ درباره چنانچه
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 رد باشد، داشته منافات نسخ اصولی شروط با که صورتی در را نسخ به قول موالًمع
  )106و  102-101و  86و  75/، همان( کند می

 و پـردازد  مـی  آن نقـل  به باشد، شده روایت ینزول اسباب آیاتی، ذیل اگر سپس
 آن نزول تاریخ درباره باشد، داشته داللت آیات آن نزول تأخر یا تقدم بر روایتی اگر
 ترتیـب  بـه  عنایـت  با ندرت به نیز .)102-101 و 69/، همان( دارد نظر اظهار نیز

 ابـن  از روایتـی  نقل از پس مثال براي پردازد؛ می نزول اسباب روایات نقد به نزول
ــرَبِینَ« یــهآ از پــس مســد ســوره اینکــه بــر مبنــی عبــاس ــیرَتَک األَقْ شع رأَنــذو« 

  :گوید می شده، نازل )125/ءشعرا(
نازل ) سوره(صحیح نیست که این سبب نزول آن باشد؛ زیرا این آیه پس از آن «

شده و درست نیست که مؤخر سبب مقدم باشد؛ همچنان که درست نیست مقدم 
  )121/، همان(» .ناسخ مؤخر باشد

 است؛گردیده  تنظیم بخش سهقمري نوشته شده و در  1355سال  در تفسیر این
 مـدنى  هـاى  سـوره  مخصوص بخش یک و مکى ىها سوره مخصوص آن بخش دو

 قمـري  1382 سال در بار اولین براى و مجلد شش در »المعانى بیان« نام با و است
  .تاس رسیده چاپ به) ترقى مطبعه( دمشق در

  
-1404( دروزه هعـز  محمـد  ؛نـزول ال حسـب  لسورترتیب ا الحدیث التفسیر -2

  )ق1305
 1380 سالدر  درآید، چاپ از حویشمال عبدالقادر تفسیر آنکه از پیش سال دو

 بـا  را تفسـیري  نـزول  ترتیب اساس بر هدروز عزه محمد نام به دیگري مفسر مريق
  .کرد تألیف »نزولال حسب ترتیب السور الحدیث التفسیر« عنوان

 بـا  دراز هاى سال که است معاصر مبارز و متفکر فلسطینیان از یکى دروزه عزت
 محصـول  وى تفسیر. است برده سر به ندانز در ها سال و بوده درگیر استعمارگران

 و تنظـیم  را آن و رفـت  ترکیه به شدن آزاد از پس وى. هاست زندان همین از یکى
 تـاریخ . داد روىقمـري   1404 درسـال  وى وفات. رساند چاپ به و ساخت فراهم
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 در دوازده جلـد  ،قـاهره  درقمـري   1381ل سـا  در آن چاپ و 1380 ،کتاب لیفأت

  .شد انجام
 لـف ؤم که آید می شماره به عقالنی ـ اجتهادي تفاسیر جمله از الحدیث التفسیر

 در دقـت  و آیـات  نظـم  بـه  توجه و سیاق بر تکیه با بیشتر و مصادر و منابع پایه بر
 تفسـیر  به ...و نزول مقتضیات به توجه خصوص به و بیانی و نحوي دقایق و نکات
 مـدنی  و مکی بخش دو به را ها سوره کلی، نگاه یک در مفسر. است پرداخته آیات

 بهره تفسیر در روایات از خود اجتهادي روش اساس بر آن، از پس و کند می تقسیم
  .گیرد می

هایی را انجام  و جابجایی تغییرات ها سوره نزول ترتیب در عبدالقادر برخالف او
تیـب  تر پـنجم  ردیـف  که طبق نظر مشهور در را فاتحه سوره که ترتیب این به داد؛

 و انسـان  رحمـن،   حـج،   رعـد،  هاي سوره نیز. آورد ترتیب صدر بهنزول قرار دارد، 
. انـد  هاي مذکور مـدنی  ، حال آنکه سورهداد جاي مکی هاي سوره دنباله در را زلزله

 هـاي  سـوره  و داد قـرار  احزاب سوره از پیش را جمعه و حشر هاي سوره همچنین
  . ردآو توبه سوره از قبل را حدید و ممتحنه

  :نویسد می قرآن از تفسیري چنین مزیت خصوص در دروزه
بـه ایـن    ،ها قرار دهـیم  ترتیب سوره وفقما بر آن شدیم که ترتیب تفسیر را بر «

 ،سـوره علـق باشـد   ] سوره حمد و پس از آن[صورت که نخستین سوره مفسر، 
 پـس  .هاي مکی پایان پذیرد زان پس سوره مزمل تا آنکه سوره ،سپس سوره قلم

زیـرا   .هاي مدنی خاتمـه یابـد   سپس سوره انفال تا آنکه سوره ،از آن سوره بقره
معتقدیم چنین روشی برترین روش فهم قرآن و خدمت بدان اسـت؛ چـون بـدین    

توان حاالت  به عالوه می .توان لحظه به لحظه سیره نبوي را دنبال کرد وسیله می
و بدین ترتیـب خواننـده    گرفت تر پی و مراحل نزول را به شکلی روشن و دقیق

گیرد و  در فضاي نزول قرآن و شرایط و مناسبات و غایات و مفاهیم آن قرار می
   )1/8(» .شود حکمت نزول برایش نمایان می

گویا دروزه از اینکه چینش تفسیري وي مخالف چینش مستند به دستور پیـامبر  
. داده اسـت  ایی را میزد است، نگرانی داشته و در این کار زمینه اتهام نوعی قداست
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اي بـه ایـن تلقـی خـود کـه در       به همین دلیل در صدد دفاع برآمده و ضمن اشـاره 
گیـرد و در حقیقـت ایـن تفسـیر،      روشش تفسیر هر سـوره جداگانـه صـورت مـی    

  :گوید هاي قرآن است، می تفسیرهاي مستقل براي سوره
م، ناروا و ممنـوع  داد اگر این کار را به قصد ارائه متنی براي تالوت انجام می«

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

گردد، از طرفی با این روش، هر سوره به صورت مستقل تفسـیر   آن دوچندان می
گذشـته از ایـن در گذشـته    . باشـد  شود و این بـه معنـی تنظـیم قـرآن نمـی      می

گونـه کـه    اند، همـان  هایی از قرآن پرداخته دانشمندانی به تفسیر واحدها یا سوره
بر اساس روایتی، قرآن را بر اساس ترتیب نـزول تـدوین کـرد، بـدون      7علی

  )13و  9/همان، (» .رو شوند اینکه با نقد و مخالفتی روبه
 بهـره  مختلـف  منـابع  از صخصـو  این در وي است گفتنی زهودر روش درباره

 روایـات  و هـا  سـوره  مضـمون  و سـبک  و نـزول  ترتیب روایات نظیر است؛ گرفته
پردازد،  او تفسیر خود را با سوره حمد آغاز کرده و سپس به سوره علق می .یتاریخ

  . دهد در انتها نیز تفسیر خود را با سوره نصر پایان می
در این تفسیر، نخستین نگاه بـه   بحث لغوي بسیار کوتاه و خالی از ارائه مدرك

جاها، گزارش محتـواي   بیشتردهد و کار بعدي در  آیات مورد مطالعه را تشکیل می
، »تعلیـق «سـپس تحـت عنـاوین    . باشـد  یا مشابه آن می» نتمضَد تَقَ«آیات با تعبیر 

  .شود ، سایر مطالب مربوطه به بحث گرفته می»استطراد«و  »تلقین«
ضوعاتی دارد که در آیه یا آیاتی به صورت روشن مشـاهده  اشاره به مو» تعلیق«
پـردازد   شود و مؤلف در پرتو روایات و آیات دیگر به بررسی موضوعی آنها می می

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

» استطراد«عنوان . اده از آیه داردهاي قابل استف غالباً اشاره به پیام» تلقین«عبارت 
بیان مطالب خارج از موضوع مورد نظر آیه را که پیوند جزئی با آیه دارد، به بحـث  

  .سوره حدید 10 گیرد؛ مانند بازخوانی ماجراي فتح مکه ذیل آیه می
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دو خیـل کـم بـه    دهـد و   ها تشکیل می را تعلیقه» التفسیر الحدیث«بخش عمده 

 نـزول  اسباب روایات موارد، از بسیاري در نامبرده. ده استپرداخته ش عنوان دیگر
 زا پـس  مسـد  سـوره  کـه  عبـاس  ابـن  سخن نای رد در مثالً داده؛ قرار نقد مورد را
  :دنویس می شده، نازل )125/ءشعرا(» وأَنذر عشیرَتَک األَقْرَبِینَ«

تردیـد   ما در این سبب نزول و مناسبت نزولی که براي این سوره روایت شده،«
داللت ندارد بر اینکه در دوره اولیه نـازل شـده باشـد و      سیاق آیه شعراء. داریم

از نزدیکـانش طبـق آیـه    6سازند که دعوت پیـامبر  روایات خاطر نشان می
مذکور سوره شعراء پس از چند سالی از آغاز دعـوت بـوده اسـت؛ حـال آنکـه      

ن را ششـم قلمـداد   حتـی ترتیـب آ   ،سوره مسد در همان اوایل نزول یافته اسـت 
  )123/، همان(» .اند کرده

 مـا  و« آیه ذیل مثالً کند؛ می رد را یمدن و مکی روایات موارد از بسیاري در نیز
   :نویسد می )91/انعام( »قَدرِه حقَّ اهللاَ قَدروا

کند کـه ایـن آیـه مـدنی اسـت و مفسـران        مصحف مورد اعتماد ما روایت می«
و یکی  6اي میان پیامبر سازد، مناقشه مین طرنشااند که خا روایتی را آورده

ـ [به تورات کـه خـدا آن را    6پیامبر. از احبار یهود مدینه رخ داد ] نـان ر آب
گاه آن شخص یهودي سوگند خـورد کـه خـدا     آن ،نازل کرده بود، استشهاد کرد

یـات مکـی   آولی این آیه در میان  .هیچ چیزي را بر هیچ کسی نازل نکرده است
مضـمون روایـت نیـز    . و سیاق آنها از انسجام کاملی برخوردار اسـت  قرار دارد

درست نیست؛ چون بسیار بعید است که حبري یهودي نزول تورات را از جانـب  
خدا بر موسی در حالی انکار کند که هستی یهودیان و دین آنان بر آنـان مبتنـی   

آن قطـع  دهـیم؛ بلکـه بـر     ما مکی بودن آن آیه را تـرجیح مـی  از این رو . است
  )191-4/190(» .داریم

 در کـه  )بیان المعانی و التفسیر الحـدیث ( تفسیر دو این در که است ذکر شایان
 ،اند شده نوشته قرآنى تعالیم پرتو در حاضر اجتماعى مسائل بررسى و هدایت جهت

 و خورد نمى چشم به ،باشد) نزول ترتیب روش( شیوه این دستاورد که اى تازه چیز
 در قاســمى و مراغــى و »المنــار تفســیر« در عبــده محمــد شــیخ کــه گونــه همــان
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 در انـد،  پرداختـه  تفسیر به روز نیازهاى اساس بر و اجتماعى دیدى با تفسیرهایشان
 حسب بر تنها و ـ برداشت در تفاوتى هیچ بدون ولى رنظ همان با نیز تفسیر دو این

 روش ایـن  ز ایـن رو ، اشود نمى دیده آنها در مزیتى و شده عمل ـ روش در تفاوت
  .نیست حاصل یب تکلفى از بیش

  
  ل؛ محمد عزه دروزهالرسو ةسیر -3

 مـن  مقتبسـۀ  صور ،الرسول ةسیر« نام به را یکتاب ،تفسیرش تألیف از پس هدروز
 بـه  راجـع  کـه  قـرآن  از آیـاتی  پایه بر کتاب این در وي. کرد تألیف »الکریم القرآن

 و بررسـی  نـزول  ترتیـب  بـه  را وطهمرب موضوعات کلیه  است، 6پیامبر زندگی
 اهـل   مشـرکان،  رفتـار  چون موضوعاتی به کتاب این طی در او. است کرده گزارش

 آنها از یک هر تاریخی سیر و پرداخته شرعی احکام تک تک نیز و مؤمنان و کتاب
   .است کرده بیان را

  :است آورده چنین آن هاي دشواري و کتاب این در خود کار روش درباره دروزه
را دوره بـه دوره  ] 6از زندگی پیـامبر [ما دوست داشتیم این صور متنوع «

ایـن کـار را   ] میان آیـات [عرضه کنیم؛ ولی چنان که روشن است، موارد تشابه 
هـاي   ها و گـروه  دشوار ساخته است؛ به عالوه شناخت صحیح تاریخ نزول سوره

ها رسیده،  ول سورهرتیب نزه در مورد تالبته روایاتی ک .قرآنی مکی دشوار است
   .دهد قدري این دشواري را کاهش می

هایی از آیات است، صحیح بودن یا قریب  ها و گروه در مضامین سورهه نی کئقرا
بر آن شدیم کـه   ، از این روکند بسیاري از این روایات را الهام مین الصحه بود

یم که میان اي عمل کن قرآنی آن به شیوه هاي هورسدوره و ترسیم ن در بررسی ای
ور در چـارچوب موضـوع مسـتقل    سـ امکان و قـرار دادن  د مالحظه زمان در ح

   .سازگاري ایجاد کنیم
روي خواننـده خـواهیم نهـاد کـه حـاوي       پس از این سخن جـدولی را پـیش  ا م

آنها بـه احتمـال زیـاد بـر     . هاي مکی است نزول رسیده درباره سورهي ها ترتیب
ست و خواننده خواهد دید که بسـیار بـه هـم    هاي نقلی مبتنی ا بررسیو روایات 
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تقویـت  را هـاي مـذکور    طوري که احتمال قریب الصحه بودن ترتیب، اند نزدیک

داریم که در بررسی سیره و مراحل آن در دوره مکـی از آنهـا   د ما تأکی. کند می
   .استفاده کنیم

ده اش به طـور پراکنـده نـازل شـ    ]آیات[هایی از  احتمال ندارد گروهف الوص مع
این است که مضـامین و نظـم    ،از جمله اموري که شایان توجه استا باشد؛ زیر

مســجع در درجــه اول و پیوســتگی فقــرات در بســیاري از و اي کوتــاه  ســوره
مسجع ولی برخوردار از وحدت موضوعی به نحو ر هاي متوسط و بلند غی سوره

  .اند شده یکجا نازلهاي مکی  معنایند که بیشتر سورهن ملهم ای  عام در درجه دوم،
ن اشـ ]آیـات [هـاي   هایی که گروه ملهم این معنا باشد که سورهد توان همچنین می

پی در پـی بـوده اسـت و نـزول     ] هاي آیاتشان نزول گروه[جدا جدا نزول یافته، 
  ....ها میان آنها فاصله نینداخته است دیگر سوره] آیات[ز هایی ا گروه

  گـردد،  هاي مکی موجود می دنی در سورهشود که وجود آیات م گاهی اشکال می
ها یا انضمام فقرات یا مرتب ساختن آیات آنها  در پذیرش نزول یکباره این سوره

درنـگ کـرد؛ امـا    توان  میاز دوره مکی به همان صورتی که در مصحف آمده، 
بدان معتقد نیستیم؛ زیرا آیاتی که مدنی بودن آنها بـه ثبـوت رسـیده باشـد یـا      

فراوان نیسـتند و تناسـب آنهـا      داشته باشند، چنین آیاتی را در بر هایی که سوره
هاي مکـی و انضـمام فقـرات آنهـا      ترتیب آیات سورهر داللت بر این دارد که د

   )144-1/143الرسول،   سیرة(» .پدید نیامده استی تغییر زیادي در دوره مدن
 در کـه  را هـایی  ترتیـب   ،کرده اشاره بدان که جدولی در دروزه است ذکر شایان
 کسـانی  از و آمده سیوطی االتقان و البیان مجمع تفسیر ،خازن تفسیر فؤاد، مصحف

  .است آورده شده، نقل زید بن جابر و عکرمه و بصري حسن عباس، بنا چون
  
-1286( نبازرگـا  مهـدى  ؛نزول برحسب قرآن تدبرى تفسیر وحى، پاى پابه -4

  )ش1373
 زمینه در فراوانی هاي کتاب که بود کاريپر نپژوها قرآن از یکی بازرگان سمهند

 و بـاد « ،»قرآن تحول سیر«هایی همچون  کتاب .است کرده تألیف قرآنی موضوعات
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 ارتبـاط « ،»قرآن شناسی جمله و وحی شناخت« ،»قرآن به بازگشت« ،»قرآن در باران
   .»ملتکا و طبیعت و توحید« و »انگیزنده و انگیزه« ،»انسان و خدا میان زبانی غیر

 نـزول  سـیر  اساس بر تاریخی و تحلیلی تفاسیر از یکی »وحی پاي به پا« تفسیر
 در مهندسان اسالمی انجمن در بازرگان تفسیر محصول کتاب این .است کریم قرآن
ـ  مطابق راقرآن  هسور شانزدهپا به پاي وحی  .است 60 دهه  نظـم  بـا  نـزول  بترتی

   .زدپردا می کریم قرآن در تجربی ملوع مباحث به آن از پس و نموده تفسیر خاصی
 هـاي  شناسـی  سـبک  و آمـاري  هـاي  بندي گروه از ،تاریخی اسناد بر افزون مفسر

 سـیر «کتـاب   در که سان آن قرآن، آیات از هایی گروه از هایی جدول تهیه و ریاضی
 رعایـت  را ترتیـب  اسـاس  آن بـر  و اسـتفاده   کرده، تبیین را آن تئوري »قرآن تحول
 بندي دسته تنزیلی هاي گروه در قرآنی آیات کتاب این رد منظور بدین .است نموده
  .اند شده

 با( آیات از گروهی آوردن از پس مفسر که است گونه این به مطالب بیان روش
 در توضـیحی  مختصر دهد، می نشان را آن ساده ترجمه واژه هر برابر در که) جدول

 و تـاریخ  بـه  تدبر بخش در  .رتفسی بخش و تدبر بخش :آورد می جداگانه بخش دو
 و کلمـات  توضـیح  و شناسـی  واژه بـه  تفسـیر  بخـش  در و دارد اشاره نزول شرایط

  .پردازد می آیات از هدایتی و تربیتی هاي برداشت
 داند می قرآن تنزیل در زمانی حداقل اعتبار عدم را تفسیر نوع این مشکل مؤلف

  .است  شده طرفبر »قرآن تحول سیر« کتاب تألیف با مشکل این که دارد اعتقاد و
 يا پایـه  بـر  قـرآن  نـزول  و تحول سیر نمودارهاى و ها بندي دسته این تمام ولى
 نویسـنده  آنکـه  عمده .است نرفته فراتر گمان و حدس دایره از و شده نهاده سست
 ينمودار اتنه و است اعتبار فاقد اساساً که است نهاده جدولى بر را خود کار مبناى

 بـه  قـرآن  »بالمطال کشف« ضمیمه پایان در قاجار دوران در که است یهالهو مجهول
. اسـت  آمده تدس به کجا از و کیست آن هکنند تنظیم نیست معلوم و رسیده چاپ

 از مشـحون  ،تهس چه هر. باشد قاجار زمان غربى پژوهان قرآن از یکى کار احتماالً
 در آن کننـده  متنظـی  هک شود مى معلوم و است تاریخى و علمى اتاشتباه و اغالط
 بـا  ـ بازرگان مهندس دمانن فردى چگونه اینکه ولى ،است بوده ناآگاه قرآنى مسائل
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 مبنـاى  و الگـو  را آن و آورده روى ناشـناخته  جدول بدین ـ درخشان علمى سوابق

  :گوید مى چنین خود !دارد قرار ابهام پرده در که است چیزى ،داده قرار خود کار
تکمیـل و  ي خورد انبیا با امم گذشته در سوره عنکبوت، بـرا له برئپیرامون مس«

در جمـع آورى  . هاى دیگر نیز مطالعه شود تفصیل فهرست، الزم شد آیات سوره
از میـان آیـات    مثالًـ  تله پیش آمد که کدام دسته از آیائو مقابله آنها این مس

چنـین  تـر قـرار گیـرد؟ بـراى      باید جلوتر و کدام عقب ـ  مربوط به حضرت نوح
در ضمیمه  اتفاقاً. ها را بدانیم الاقل ترتیب نزول سوره کارى، ناگزیر باید تاریخ یا

قبـل از صـفحات کشـف     بعد از صفحات کشف المطالب و) چاپ اسالمیه(قرآن 
کـرد و یـافتن چنـین جـدولى      یات، جدولى دیدم که این مشـکل را حـل مـى   اآل

  )16/سیر تحول قرآن، (» .یدگرد اى براى خیلى از مطالعات و استنباطات وسیله
 دوم و اول جلد. است وحی نزول اول به مربوط ،شده منتشر تفسیر این از آنچه

 فحهصـ  342 و 216 در وزیـري  قطع در اسالمی فرهنگ نشر دفتر توسط کتاب این
  .تاس نیافته ادامه ایران در خودش انحصاري روش با تفسیر این اما شده، منتشر

نزده مرحله از مراحل نزول را که همگی مربوط به سال در جلد اول مفسر تا شا
در جلد دوم نیز تفسیر مراحل هفدهم تا . اول رسالت پیامبر است، تفسیر کرده است

  .آمده است سی و پنجم که مربوط به سال دوم رسالت است،
  

 ترتیـب  بحسـب  الکـریم  للقـرآن  تدبري تفسیر( التدبر دقائق و التفکر معارج -5
 عبـدالرحمن  ؛)عزوجـل  اهللا لکتـاب  االمثل التدبر قواعد تابک منهج وفق نزولال

  المیدانی هکبنح حسن
 به ها سوره نزول ترتیب اساس بر که است تفسیرهایی معدود از تفسیر دوره این

 ایـن  بـا  زیـر  هـاي  سوره تفسیر اول، جلد در مثال براي. است آمده در تحریر رشته
 فجـر،  لیـل،  اعلـی،  تکـویر،  مسد، فاتحه، قلم، ،مزّمل مدثر، علق،: است آمده ترتیب
  .کافرون ماعون، تکاثر، کوثر، عادیات، عصر، شرح، ضحی،

 را »عزوجـل  اهللا لکتـاب  االمثـل  التـدبر « کتـاب  این، از پیش عبدالرحمن حبنکه
 پـس  و است پرداخته صفحه هشتصد در قرآنی تدبر قاعدة چهل به که کرده تألیف



 

 

284 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

 تفسـیر  نـزول  ترتیـب  بـه  و قواعد آن اساس بر را قرآن تا آید می بر صدد در آن از
  .)آید همان گونه که از عنوان آن بر می( نماید
  :دکن می آغاز مقدمه چهار این با را خود تدبري تفسیر او
  .بسمله و استعاذه به متعلق مفاهیمی. 1
  .نماز در قرائت از قبل استعاذه حکم. 2
  ).الرحیم الرحمن اهللا بسم( بسمله. 3
  .اهللا بسم درباره تحلیلی تدبر. 4

 هـر  تفسـیر  او آنکـه  توجـه  قابل نکته. کند می شروع علق سوره تفسیر از سپس
  :کند می دنبال ذیل عنوان چهار در را سوره
  .بحثی در مورد نزول سوره -1
  .هاي آن  متن سوره و انواع قرائت -2
  .است آمده روایات و سخنانی که در مورد این سوره -3
   .آن به مربوط موارد و سوره عموضو -4

  :ها در این دوازده جلد بدین قرار است ترتیب سوره
 فجـر،  لیل، على،ا تکویر، مسد، ،هفاتح قلم، مزمل، مدثر، علق، هاي هسور :1 جلد
  .کافرون ماعون، تکاثر، کوثر، عادیات، عصر، شرح، ضحى،

 بـروج،  ،شـمس  قـدر،  عبس، نجم، اخالص، ناس، فلق، فیل،هاي  هسور :2 جلد
  .مرسالت ،ههمز ،هقیام ،هقارع قریش، تین،

  .ص قمر، طارق، بلد، ق، هاي سور :3 جلد
  .171تا  1 از آیه اعراف، هسور تفسیر :4 جلد
  .جن هسور تفسیر و تا انتهاي سوره 172از آیه  اعراف هسور :5 جلد
   .یس هسور :6 جلد
  .مریموا فاطر هاي هسور :7 جلد
  .شعراء ،هعواق طه، هاي هسور: 8 جلد
  .سراءا، قصص،نمل هاي هسور :9 جلد
  .یوسف هود، یونس، هاي هسور: 10 جلد
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  .لقمان صافات، انعام، حجر، :هاي هسور :11 جلد
  .زخرف شورى، فصلت، غافر، زمر، سبأ،هاي  هسور: 12 جلد

میالدي در پانزده جلد در دارالقلـم   2000تفسیر معارج التفکر اولین بار در سال 
برخی، این کتاب را عصاره و چکیده عمر عبدالرحمن حبنکه . پ رسیددمشق به چا

  .قمري از دنیا رفت 1425وي در سال . دانند می
  

  فارسی الدین جالل ؛»... و پیامبري« کتاب -6
کـه در   هـایی  هسـور  ترتیـب  ایـه پ بر فارسی الدین جالل مسی،ش 1361 سال از

 یک ـباشد   می نزول زمان موافق که ـآمده است   7قصاد امام به بومنس روایت
 و »جهـاد  و پیـامبري « ،»انقـالب  و پیـامبري « هـاي  نـام  بـه  6پیـامبر  سیره دوره

   .کرد تألیف »حکومت و پیامبري«
 اساس بر شهرستانی تفسیر از را جدولی تصویر نخستش کتاب مقدمه در نامبرده

 مقاتـل  روایـت  ـ1: از اند عبارت روایات این. است آورده نزول ترتیب روایت چند
 روایت -5 واقد ابن روایت ـ4 عباس ابن روایت ـ3 امیرمؤمنان از مقاتل روایت ـ2

  .7صادق امام
 نیـز  نعمـان  بـن  محمد و زید بن جابر بصري، حسن عکرمه، هاي ترتیب به وي
 سـیاق  که دیدم تحقیق و مطالعه جریان در«: نویسد می آنها تأیید در و دارد اشاراتی

 روایات و اسناد. است منقول نزول ترتیب صحت بر گواه نآ تاریخی داللت و آیات
 آیات نزول ترتیب تحص بر احادیث و ها نزول اسباب و شأن از بسیاري و تاریخی

 گواهی است، آمده عباس ابن و 7صادق امام روایت در که گونه همان به وقایع و
 ترتیـب  حصحی روایت و ـ رسالت عصر تاریخ عنوان به ـ قرآن سان بدین. دهند می

  )19ـ18/پیامبري و انقالب، (» .اند شده داستان هم تاریخی اسناد و نزول
 ها سوره نزول روایی ترتیب از کتابش مقدمه در که تأییدي چنین رغمبه  فارسی

 داده تغییـر  را هـا  سوره از تعدادي ترتیب دروزه همچون محمد عزه آورده، عمل به
ـ  را نـور  و منـافقون  حشر، هاي سوره است؛  و احـزاب،  سـوره  از پـیش  ترتیـب  هب
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 و نهـاده،  آن از پـس  ترتیـب  بـه  را زلزلـه  و فـتح  ممتحنـه،  نساء، فاتحه، هاي سوره
  . است آورده بینه سوره از پس ترتیب به را مجادله و نصر  حج، هاي سوره

 ،ورزد می اهتمام ها سوره و آیات گذاري تاریخ بهکه  موارد از بسیاري در مؤلف
 غـاز  آ روایات اغلب که حالی در مثال، طور به .دهد نمی ارائه ديسن آن براي اغلب
 27 در را علـق  سوره مطلع نزول وي اند، کرده گزارش رمضان ماه در را قرآن نزول

 هـاي  سـوره  مطلع نزول ،روایتی به استناد بدون و داند می ت پیامبربعث مقارن رجب
 مـاه  در را مسـد  و مـدثر  هـاي  سـوره  مطلع نزول و رجب ماه در نیز را مزمل و قلم

   )62ـ52/ ،همان. (داند می اول سال رمضان ماه در را تکویر سوره نزول و شعبان
 سلیقه و ذوق روي از نیز آنها نزول ترتیب تعیین و سوره هر تفکیک در نامبرده

 آیات و مدثر سوره مطلع از بعد را مسد سوره 2 و 1 آیات مثال براي کند؛ می عمل
 آیهکه  حالی در ؛)72 و 60/ ،همان( است آورده انشراح سوره از پس را آن 4 و 3

 اسـت  بعید و »الْحطَب حمالَۀَ أَتُهوامرَ« ؛شده شروع عطف »واو« بامسد  سوره سوم
  . باشد شده نازل مستقل طور به اي فقره چنین که

 مثـال  طور به است؛ آمده گرفتار آشکاري تناقضات بهنیز  ها قصه ترتیب در وي
 کـرده  گـزارش  را7ابوطالـب  وفـات  جمله از بعثت دهم سال وقایع آنکه از پس

  : نویسد می نحل سوره 92و91 آیات ذیل هجرت یازدهم سال وقایع جزو ،)346/،همان(
عثمان بن مظعون در حالی که سخت تحت تأثیر قرار گرفته است، برخاسته و از «

آن دو آیـه را   رود و کنـد و نـزد ابوطالـب مـی     خداحافظی می6رسول خدا
  )376/ ،همان(» ...آید و خواند، ابوطالب از آن خوشش می برایش می

  

  پور همگام با وحی؛ عبدالکریم بهجت -7
پور از اندیشمندان معاصـر و یکـی از طرفـداران نظریـه      آقاي عبدالکریم بهجت

باشد که بر کارآمـدي ایـن روش نیـز اصـرار      تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول می
، قـرآن کـریم بـه ترتیـب نـزول      »همگام با وحی« در مجموعه تفسیري. دارد فراوان
و کلیاتی در زمینـه  به مبانی خود نخست کتاب  وي در جلد. شود ها تفسیر می سوره

 .ه استها در این مجلد ارائه شد پرداخته و تنها تفسیر شماري از سورهاین روش 
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خـالف تفسـیر    روش بـر  ایـن  دارد که در مورد شیوه تفسیري خود بیان میوي 

کند و مفسر با توجه به منـابع معتبـر و جـدولی کـه      ترتیبی و یا موضوعی عمل می
بـه تفسـیر آیـات     ،و ترتیب آن وجـود دارد  ها درباره چگونگی نزول آیات و سوره

مالك مصحف کنونی نخواهد بـود و   ،از این رو بر خالف تفاسیر ترتیبی. پردازد می
 .شود تفسیر انجام می بر پایه جدول فراهم آمده

آفـرین در   هـاي تحـول   روشرا کشـف  در این سبک تفسیري  خود هدفایشان 
هایی که  نیمقدماتی راجع به این سبک و نگرامنظور این ي براداند وا می قرآن کریم

و سـپس   دهـد  ارائه مـی دي که این سبک تفسیري دارد را یدر این باب است و فوا
  .سته اوارد تفسیر سوره به سوره شد

توان یک سـیر   وي معتقد است که تنها با تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول می
منطقی براي تربیت مسلمانان و جامعـه اسـالمی بـه دسـت آورد، چـرا کـه نـزول        

از این رو بایـد  . تدریجی قرآن سبب تربیت و رشد جامعه عصر نزول گردیده است
 .قرآن صورت پذیرد قرآن بر این اساس تفسیر شود تا تربیت صحیح دینی و

هایی کـه ایـن    تفاوتچند مورد از بیان پور در مقدمه کتاب خود به  آقاي بهجت
در همچنـین   .اسـت کـرده  اشـاره   ،هاي تفسیري دارد سبک تفسیري با دیگر گرایش

سوره داراي یـک پیـام و موضـوع    ي قرآن که بنا به اعتقاد ایشان، ها بعضی از سوره
ن سوره حتی یکی دو سوره بعـد از آن، حـول   محوري است که دیگر موضوعات آ

بـه   »اصـل «و یـا   »گام تحـول «تحت عنوان را این محورها  ،دنچرخ آن موضوع می
. را بیـان کـرده اسـت   تـرین نکتـه در آن سـوره     و محـوري کرده خوانندگان معرفی 

هاي قبل یا بعـد   در مقدمه، رابطه بین این سوره و سوره کردهتالش ایشان همچنین 
  .کندعلوم نیز مرا 

اي  دربـاره فضـیلت سـوره    یکه اگر روایتکرده وي در کنار این مقدمات تالش 
ها دخالتی دارد و سبب نزولی را بیان   وجود دارد و آن روایت در ترتیب نزول سوره

و نمـوده  ر سوره را به چند قسمت تقسیم بعد از آن، هکند و کرده، به آن نیز اشاره 
  . ه استرا با هم برقرار کرد  مختلف سورههاي  ها ارتباط بخش در تقسیم سوره

  .چاپ و منتشر شده است 1387اولین جلد این مجموعه در سال 



 

 

288 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

 عابـد  محمـد  کترد ؛التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول ؛فهم القرآن الحکیم -8
  )م1935-2010( الجابري

ان تـرین محققـ   برجسـته   اندیشمند نامور مراکشی، در زمـره  محمد عابد الجابري
وي متفکر نوپرداز، پرآوازه و جنجال برانگیـز  . قرار دارداسالمی   میراث فکري دوره

هـاي ممتـاز او    از ویژگـی . هاي هشتاد و نود قرن بیستم در جهان عـرب اسـت   دهه
  .مند در آثارش است اي نظام وجود اندیشه

در سـطح آراء گذشـتگان بـه     پـژوهش او کوشیده تا نقد میراث را از بررسی و 
معرفتـی ایـن آراء و چگـونگی      بـاب شـالوده   کاوانـه در  رسـی و تحقیقـی ژرف   بن

  .هاي تفکر در فرهنگ عربی، اسالمی بدل سازد گیري شیوه شکل
هایش را از مبادي مشخصی آغاز کرده و اهـداف کـامالً خاصـی را در     او نوشته

ی نظر دارد و در چارچوبی مشخص و نیز با به کارگیري روش و مفاهیمی ویژه سع
  .در اثبات آنها دارد

در موضوع علوم قرآن » مدخل الی القرآن«وي قبل از این تفسیر کتابی با عنوان 
شود که او از سوي  اوست، سبب می 2006این کتاب که محصول سال . تألیف است

هایش مورد انتقاد قـرار گیـرد و    مجامع، محافل و اشخاص مختلف به خاطر دیدگاه
  .ه او از سوي االزهر مصر داده شودحتی فتاواي تکفیر نسبت ب

دکتر عابد الجابري پـس از ایـن کتـاب، بخـش اول از پـروژه نگـارش تفسـیر        
» التفسیر الواضح حسـب ترتیـب النـزول    ؛فهم القرآن الحکیم«اش را با عنوان  قرآنی

این تفسیر شامل سـه جلـد اسـت کـه مؤلـف طـی آن نتیجـه کلـی و         . کند ارائه می
مـنعکس   لعه و پژوهش تفاسیر قرآنی به دسـت آورده اسـت،   اي را که از مطا عملی

  .کند می
کند که پذیرش این مسئله که قرآن  مؤلف در کتاب خود به این مطلب اشاره می

کند که ما نیز با دگرگونی و تحوالت  کریم به هر زمان و مکانی تعلق دارد، حکم می
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یح روش خـود  وي در توضـ . شرایط هر عصري، فهم امروزي از قرآن کسب کنـیم 

هـا،   هـایش عبـارت   هـا و پـاورقی   کند که با قرآن به مثابه نصی که بر حاشیه بیان می
  .برخورد نکرده است شود،  نوشته می... ها، وعد و وعیدها و  ها، قصه مثل

کند که هدفش توضیح این مسئله است که فهم قرآن کـریم فقـط    وي اضافه می
ش مملـو از تفسـیرها و تـأویالت اسـت،     ا نگاه کردن به متنی که حاشیه و پـاورقی 

هـا، کنـار    هـا و پـاورقی   همچنان که مراد از تفکیک این نص از آن حاشیه. باشد نمی 
گذاشتن و عدم توجه به آنها نیست، بلکه پیوند دادن آنها به زمان و مکان خودشان 

  .تسهیل شود  است تا ارتباط ما در این عصر با همان نص که اصالت دائمی دارد،
ها معتقد است هر چند قرآن کـریم طـی بـیش از     ؤلف در مورد تسلسل سورهم

ها بـر اسـاس ترتیـب نـزول،      بیست سال بر پیامبر اکرم نازل شد، اما تسلسل سوره
هـاي آن   اي منطقی است که از نظر مفهومی نیز بـا حـوادث و جریـان    داراي سلسله

 پیامبر دعوت و وحی رمسی خود کتاب در جابرياز این رو . روزگار سازگاري دارد
ـ : د؛ مرحلـه اول کن می تقسیم بخش شش به را مکّه در ، تنبـو  و ، الوهیـت تربوبی

و باطل شمردن  مذمت: مرحله سوم قیامت، هاي رستاخیز، جزا و صحنه: مرحله دوم
  .پرستی و بت شرك
 کـه  یوسـف  سوره تا) علق( شده نازل سوره اولین از را گانه سه مراحل این يو

را » فهـم القـرآن الحکـیم   «که جلد اول تفسـیر   شمرد می ،است شده لناز سوره 52
ایـن تفسـیر را تشـکیل     دوم جلـد دیگر محتـواي   مکّی سوره 38 .شامل شده است

 بـه  اختصـاص نیز  کتاب سوم جلد .استبندي شده  دهد که در سه مرحله دسته می
  .هستند مدنی هاي سورهسوره دارد که همگی جزء  24

در قسـمت  . ی در سه قسـمت بـه تفسـیر در آمـده اسـت     هاي مکمراحل سوره
آمده، بیشتر خصوصیات کلی سـوره، موضـوعات و    »استهالل«نخست که با عنوان 

محورهاي آن مورد بحث قرار گرفته و تفاوت مراحل مختلف توصیف و تبیین شده 
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ها دنبال شده و نویسنده بـه صـورت   در قسمت دوم، تفسیر هر یک از سوره. است
دهد و در قسمت سـوم کـه عنـوان    هایی از سوره را توضیح میتاه قسمتبسیار کو

گرفته، محورهاي اصلی هـر یـک از مراحـل بـه صـورت       »استشراف«و  »استطراد«
کنـد کـه دعـوت     وي در این بخش اشاره مـی  .مفصل به بحث و بررسی آمده است

إقـرَأ بِاسـمِ   «اي که آیه  پیامبر اکرم از آغازین لحظات خود با توحید آغاز شد؛ لحظه
: انـد از  تالوت شد و در آن سه مرحله جریان یافـت کـه عبـارت   » ربک الّذي خَلَق

  .پرستی تأیید و تثبیت نبوت، تصدیق روز رستاخیز و باطل شمردن شرك و بت
جابري در تفسیر قرآن با ساماندهی و تنظیم ـ اغلب ـ موضوعی روایات، اخبار   

اند، بـر آن بـوده اسـت تـا مقصـودش       نقل کرده هاي بسیاري که مفسران و استنباط
از این رو موضوع تفسیر هـر سـوره را بـه سـه بخـش مقدمـه،       . تر بیان شود روشن
  .تقسیم کرده است) شرح(ها و تعلیق  حاشیه

بخش مقدمه شامل معرفی کوتاهی است که جابري در آغاز هـر سـوره آورده و   
ها یا برخی از آیات یا روایاتی  ورهترین روایات را درباره اسباب نزول س در آن مهم

  .است کرده ذکر کند، می کمک نزول شرایط یا سروه نزول تاریخ را که به فهم یا تعیین
ها که در پایین صفحات آمده، شامل شروح و تعلیقـاتی اسـت کـه     بخش حاشیه

گاهی نیاز است ذکر شود تا خواننده از رأي و نظر مفسـر خاصـی یـا روایـات یـا      
  .ه آوردن آنها در داخل متن مقدور نیست، آگاه شودمالحظاتی ک

تـرین قضـایایی را کـه در هـر سـوره       در بخش تعلیق هر سوره نیز مؤلف مهـم 
کند، همراه با رأي و نظر خود درباره آن را به صورت خالصه و فشـرده   بررسی می

  .ذکر کرده است
را یـاد   نویسنده فهم القرآن در سه مجلد تفسیر خویش، بیست و چهار موضـوع 

. 3وسـواس  . 2 سـحر . 1: انـد از  کـه عبـارت   در جلـد اول ده موضـوع  . کرده است
. 7حروف مقطعه . 6رؤیت خدا در قیامت   .5اهللا و رحمان  رب، . 4اصحاب اخدود 
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اصـنام و   توحیـد،    .10عبـاد اهللا و عبـاد الـرحمن    . 9جن و شـیطان   . 8جنت و نار  

  .تصویر
رؤیـت،  . 1: رفته شده که عبارت اسـت از به بحث گ در جلد دوم هفت موضوع

خلـود و  . 4امکان حشر و عـذاب قبـر   . 3ارواح و عذاب قبر . 2کالم و خلق قرآن 
  .هجرت به مدینه. 7رؤیت  . 6روح   .5حشر چهار پایان و تناسخ 

نسـخ در قـرآن   . 1: در جلد سوم نیز این موضوعات به بحث گذاشته شده است
اخبـار از  . 6قصـه افـک   . 5ازدواج موقـت  . 4یامبر همسران پ. 3محکم و متشابه . 2

  .اسباب نزول و مثال تحریم خمر. 7منافقان 
در این کتاب تالش کرده است تا درباره فهم قرآن از طریق نزول آیات و نـه   او

بر اساس ترتیب آیات، رسیدن به یک تصور منطقی براي رسیدن بـه مـتن تکـوینی    
  .اي درك وحی نبوي را واکاوي کندقرآن و رسیدن به یک تصور موضوعی بر

  .میالدي در لبنان چاپ و منتشر شد 2008این تفسیر در سال 
  

تاریخ اإلسالم کما ورد مـن المصـدر، مـع ترتیـب السـور       ؛أحسن القصص -9
  ابن قرناس ؛حسب النزول

این اولین کتابی است که تاریخ صدر اسالم و عصر نزول قرآن را فقط بر اساس 
ارش در آورده و از هیچ کتاب دیگري در ایـن خصـوص اسـتفاده    آیات قرآن به نگ

نویسنده، این روش خود را دلیلی آشکار بر همراهی و موافقت کامـل  . نکرده است
داند که قرآن فقط یک کتـاب دینـی و    قرآن با زندگی مسلمانان و انکار این ادعا می

ردم عصر نـزول  عبادي است و هیچ ارتباطی به وقایع رخ داده در زندگی عمومی م
  . ندارد

  :این کتاب از دو بخش تشکیل شده است
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بخش اصلی کتاب شامل ثبت اتفاقاتی است که از زمان شروع رسالت پیامبر در 
در . یابد مکه مبنی بر دعوت مردم به آیین اسالم آغاز شده و تا وفات ایشان ادامه می

اند  نپرداخته ها بدانهاي تاریخی یا  شود که کتاب این بخش حقایق زیادي مطرح می
  .اند هاي مختلف دیگر که چندان قابل اعتماد نیستند، نقل کرده و یا از راه

و تعداد همسران ایشان  6همچنین در این بخش از سیر زندگانی پیامبر اکرم
و عمر شریف آن حضرت در زمان آغاز رسالت و هنگام وفات و موارد مشابه دیگر 

ورد حضرت ابراهیم و مکان زنـدگی وي و هجـرت   نیز در م. آید سخن به میان می
و اینکه مصر کجاست و فرعـون کجـا   . ایشان و تعداد فرزندانشان سخن رفته است

غرق شد و چاه مدین در کجا واقع است و حضرت عیسی در کجا بـه دنیـا آمـد و    
هـاي مـا از کتـب     ؛ موارد تاریخی بسیاري که بـر خـالف آموختـه   ...زندگی کرد و 
  .و تمام آنها فقط از قرآن استخراج شده استتاریخی است 

هاي قرآن بـر اسـاس یـک روش     بخش دوم کتاب مربوط به ترتیب نزول سوره
هـا   ثابت و واضح است، چرا که بنا به اعتقاد نویسنده، شناخت ترتیب نـزول سـوره  

براي پی بردن به اتفاقات رخ داده در عصر نزول امري مهم و ضروري است، همان 
شناخت فهم آیات و مراد آنها را بـدون نیـاز بـه تأویـل و تفسـیرهاي       طور که این

  .کند مختلف آسان و راحت می
  .میالدي در بیروت به چاپ رسیده است 2010این کتاب در سال 

  
  تفسیر القرآن المرتب منهج للیسر التربوي؛ اسعد احمد علی -10

مـیالدي   1937زبان و سوري تبار متولد سـال   اسعد احمد علی، اندیشمند عرب
وي در چنـد رشـته داراي دکتراسـت و مـدرك دکتـراي عرفـان خـود را از        . است

  .دانشگاه تهران گرفته است
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هاي قرآن بر اساس یـک سـیر تربیتـی     معتقد است نزول سوره اسعد احمد علی

مدون و جامع صورت گرفته که در نهایت منجر به تربیت امـت اسـالمی در زمـان    
قرآنی را بـر   ـخود، تربیت اسالمی  کتاب  ین رو وي دراز ا. رسول خدا شده است

  .کند ها تنظیم و تدوین می هاساس ترتیب نزول آیات و سور
  :در طرح او تربیت قرآنی شش مرحله داشته و دارد

  حکمت تربیتی جاودان شناسایی و نشان دادن: مرحله نخست
  طلوع سپیده دم: مرحله دوم
  عناصر تربیتی شکوفایی ژرفايبیداري و : مرحله سوم

  خیزش امت عدل و حقبیداري و : مرحله چهارم
  ها دلخواهفطرت و و مشخص ساختن بین مرزیابی : مرحله پنجم
  ها و استمرار پیروزيتداوم : مرحله ششم

اسعد احمد علی در هر یک از این شش مرحله، تفسیر نوزده سوره قرآن را بیان 
بـه  . کنـد  نکات محتوایی را مطـرح مـی   در پرتوي این تعابیر ادبی، نویسنده. کند می

اي بـه نـام دوره    دوره اعنوان نمونه مرحله نخست را به چند دوره تقسیم و در ابتد
هاي علق، قلـم، مزمـل، مـدثر و     کند که مقطع نزول سوره عالقه و ارتباط را ذکر می

  . فاتحه است
فهـوم  هـاي یـاد شـده، چنـد م     به نظر وي در این دوره و همزمان با نزول سوره

  :شود اعدادي و تمهیدي مطرح می
گیـرد و موضـوع و    این مفهوم در سوره علق مـورد توجـه قـرار مـی    : قرائت .1

 . کند جهات قرائت را بازگو می

 . این مفهوم در سوره قلم مورد عنایت است: کتابت .2

موضـوع نخسـتین سـوره     کـه : و عمل به دستورات الهی ریزي روزانه برنامه .3
 . مزمل است
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ور بـه آن  مـأم 6ربکه در سوره مـدثر پیـام  : ارتباط انذاري ل وتعام امر به .4
 .شود می

 .که در سوره فاتحه بدان پرداخته شده است: ارزیابی و محاسبه .5

بنا به اعتقاد وي، موارد فوق همان سیري اسـت کـه در عصـر حاضـر، تربیـت      
اي اسـت کـه    دورهگیرد و ایـن   ها بر اساس آن در جوامع مختلف صورت می انسان

 مواجهه و برخـورد بـا مخالفـان اسـت،     ه را براي ورود به دوره پسین که دورهزمین
  )51-39. (کند فراهم می

  .کند گانه فوق را به موارد مختلف تقسیم می نویسنده همچنین دیگر مراحل شش
میالدي است و چـاپ اخیـر آن در    1979اولین چاپ این کتاب مربوط به سال 

  .تدر دمشق انجام یافته اس 2004سال 
  

  جمشید ابزاري تفسیر تحلیلی قرآن کریم؛ -11
آقاي جمشید ابزاري نیز از نویسندگان معاصر است که بر اساس نظریه تفسیر به 

. نمـوده اسـت  » تفسیر تحلیلی قـرآن کـریم  «ترتیب نزول اقدام به نگارش مجموعه 
» کـریم  اي بر تفسیر تحلیلی قرآن مقدمه«ایشان در این مجموعه که در ابتدا با عنوان 

منتشر شد، به مبـانی، اصـول، اهمیـت و ضـرورت      1381در هشتاد صفحه در سال 
  .اند روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول پرداخته

  :گوید ایشان در مقدمه این تفسیر می
از قرآن کریم، » نو«هدف اصلی از ارائه این کتاب عالوه بر ارائه تفسیري «

است که زیربناي این تفسیر است تا نشان دادن اصالت و کارآیی و فواید روشی 
هاي روش مذکور را نشـان دهـد و    تفسیري، قسمتی از ارزش عالوه بر کاربري

تر آن برانگیزد تا سایر مزایا  توجه خواننده خاص را براي بررسی و ارزیابی دقیق
به همین خاطر سعی شده اسـت کـه ایـن کتـاب     . و امکانات آن نیز شناخته شود
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  ».کم صفحه و نتیجتاً ارزان عرضه شودلزوماً یک جلدي و 

  :باشد هاي این تفسیر به شرح زیر می ویژگی
 ه صـورت تحلیلـی، همـراه بـا ترجمـه     تفسیري است کوتاه، ساده، فشرده، ب -1

  .فارسی روان از متن قرآنی
هدف . هاي قرآن در قالب درس و درب است استخراج پیام محوریت تفسیر -2

جسته کردن نقش هدایت و تربیت ایـن کتـاب آسـمانی    بندي تأکید بر براین تقسیم
واندن ها کشف و عرضه شود و خواننده با خ در این کتاب سعی شده آن پیام. است

  .دهاي اصلی آیه را دریاب د و هم پیامآیات، هم متن را بهتر بفهم
در این تفسیر، در هر پاراگراف، به ترتیب چهار بخشِ متمایز قابل تشخیص  -3
ربی، خالصه تفسیر همان پاراگراف، ترجمه فارسـی و شـرح مختصـر    متن ع: است

تفسیر خالصه پـاراگراف در یـک   . بعضی از عناصر پاراگراف که نیاز به شرح دارد
» خالصه پیام سـوره «درج گردیده که به ترتیب » درب«و » درس«کادر تحت عنوان 

بـه   ه مؤلـف به روشی کـه در مقدمـ   است که اولی» پیام همان پاراگرافخالصه «و 
درس سوره و » برآیند«تفصیل تشریح شده، از خود سوره استخراج گردیده و دومی 

  .متن پاراگراف است
هـاي  در سـوره  خواننده ، از این روشودتکرار می» درس«چون در هر پاراگراف 

دهد و استفاده بهتري از مطالب و بلند، سیر منطقی مطلب را از دست نمی نسبتاً بلند
  .دکنسوره می

  .باشد می موجود www.analyticquran.comدر سایت  این کتابمتن کامل 
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   حکیم منذر سید ؛ها سوره نزول ترتیب به قرآن مطالعه -12
شمسی در کربالسـت و دروس خـارج فقـه و اصـول      1332ولد آقاي حکیم مت

 2و  1هـاي   وي در صفحات کوتاهی در شماره. خود را در حوزه قم گذرانده است
 هـا  سـوره  نـزول  ترتیـب  بـه  قـرآن  مطالعهبه موضوع » مدیریت در اسالم«فصلنامه 

  .پرداخته است
* * *  

آنچه بیان شد، حاصل تفحصی است که در مورد کتابشناسـی تفسـیر قـرآن بـر     
در  هر چند نگارنده مدعی نیست که تمام آنچه. اساس ترتیب نزول صورت گرفت

ها و یا  شود که کتاب گرد آورده و احتمال فراوان داده می  این موضوع نگاشته شده،
مقاالتی نیز مغفول مانده است، اما این موارد جزء مشهورترین تألیفاتی است کـه در  

 .باشد این زمینه به رشته تحریر در آمده و در دسترس می
  
 

 


