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  ترتيب نزولبه نقدي بر تفسير 

 ١رضا فرشچيان

  
  چکیده 

در قرن چهاردهم هجری اندیشمندانی به تفسیر بر مبنـای ترتیـب نـزول قـرآن روی     
هدف اساسی اینان آگاهی بر مفاهیم قرآن بر اساس حکمتی است که در سیر . آوردند

 -هنگـی فر طتدریجی نزول آیات نهفته است؛ چرا که خدای تعالی بـر اسـاس شـرای   
بـه   روا نیسـت اجتماعی عصر نزول آیه های قرآن را نازل می نمود؛ اما بنا به دالیلی 

نخست این که با این شیوه تفسـیر، حکمـت الهـی در    : روی آورده تفسیری این شیو
های قرآن چینش آیات و سوره های قرآن که از آن به علم مناسبت بین آیات و سوره

ود و دیگر این که یک ترتیـب مـتقن از سـیر نزولـی     شود، نادیده گرفته می شیاد می
سوره های قرآن، چه رسد به آیات آن، در دست نیست و مکی یا مدنی بودن سور و 

 ؛جمعی از سوره های قرآن کریم یکباره نازل نشـده  :آیات نیز به همین صورت است
و گـاه   دیگر نازل شده است زمانیبلکه آیاتی یا بخش اعظمی از آن زمانی و بقیه در 

  .مدنی استاز آن بخشی از یک سوره مکی و بخشی دیگر 
تفسیر بر مبنای ترتیب نزول، ترتیب نزول قرآن، علـم مناسـبت بـین     :واژگان کلیدی 

  .آیات و سوره های قرآن، مکی، مدنی
  

  مقدمه. 1
بـه تفسـیر   در قرن چهاردهم هجری و اوایل قرن جاری، تنی چند از پژوهشگران قرآنی 

با در نظر داشتن این واقعیت که آیات قرآن کـریم بنـا بـه    زول روی آوردند؛ به ترتیب ن
بر حکمت الهی بوده مبتنی اند و این نوع از نزول شرایط عصر نزول به تدریج نازل شده

   .است و حاوی ارشاداتی بس ارجمند در شیوه های تربیتی قرآن است

                                                 
  عضو پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران/ استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان .  1

         farshchian@mail.uk.ac.ir  
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ایـن نـوع تفسـیر    نیست بـه  ، به دالیلی روا مقاله حاضر در صدد است تا نشان دهد
که هنوز نمی توان به تمام آنچه در باره ترتیب سوره ها و آیـات   نخست این :اقبال کرد

چـرا کـه آراء و    ؛اعتماد قطعی و یقینی حاصل کرد ،یا مکی و مدنی آنها گفته شده است
گوناگونی در این خصوص وجـود دارد و آیـه هـای قـرآن کـریم و حتـی       دیدگاه های 

که بـه بـاور بسـیاری از دانشـمندان     ویژه  ین، بنا به حکمت الهی به شیوه اهای آسوره
به سیاق این حکمت در تفاسیر بر پایه مفسران  .مرتب شده استاسالمی توقیفی است، 

در کتاب های علوم قرآنی از مناسبت هـای بـین سـور و آیـات     می کنند و استناد آیات 
  .می آوردندبه میان سخن 

و سپس به نقد ایـن   سه نمونه از این تفاسیر به اختصار معرفی در این مقاله نخست
هرگز نویسنده در مقام کم جلوه دادن ایـن  البته ناگفته نماند که . پرداخته می شودشیوه 

  . بلکه تنها نگاهی همراه با نقد به این روش تفسیری دارد ؛تفاسیر نیست
  

  معرفی سه تفسیر به ترتیب نزول. 2
رتیب نزول که دو تا از آنها به نویسندگان عرب و یکـی از آنهـا بـه    اینک سه تفسیر به ت

  .یک نویسنده ایرانی است، به اختصار معرفی می شود
  

  تفسیر بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول. 1. 2
 .هجری قمـری اسـت   1355نگاشته عبد القادر مال حویش آل غازی به سال این تفسیر، 

  ).53؛ ایازی، 247، هأباظ(ده از دنیا بر بست هـ ق، دی1399مال حویش به سال 
مفسر در مقدمه خویش یاد آور می شود که ترتیب آیات و سور قرآن توفیقی است 

و هنگامی که صحابه برای نگارش آن به مشورت  )32،  30، 25، 1/4مال حویش، (
زد و این خواست تا آن را بر مبنای نزول مرتب سا) کرّم اهللا وجهه(پرداختند، امام علیّ 

که ایشان خواست بود بلکه بدان جهت  ،توقیفی بودترتیب اقدام نه از جهت مخالفت با 
أسباب  قرآن و إنزال تکیفی وزمان  ،مکان ،تاریخ نزولدر همان آغاز کار مردم را به 

 و آنچهمقید،  خاص، مطلق و و عام مؤخر، ، مقدم و آن حوادث وقائع و ، وشتنزیل
لذا مصحفِ ایشان بر اساس نزول نگاشته سازد؛ می شود، آگاه  نامیده منسوخ ناسخ و
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وی در ادامه به فوائد تفسیر بر مبنای نزول اشاره دارد  .)4-1/3مال حویش، (شده بود، 
به تفسیر  ،راهنمایی کرده) ع(د که تاکنون کسی بر اساس آنچه امامدو متذکر می گر

بنا براین ویژگی مهم این تفسیر  ؛)54-53و نک ایازی،  1/4همان، (استنپرداخته قرآن 
  .ارائه پیام قرآن بر اساس نزول قرآن کریم است

نگارش تفسیر بر اساس ترتیب مصحف مستلزم بیان اسباب نزول به به باور او، 
صورت مکرر در مکرر می گردد و نتیجه آن حجم باالی این تفاسیر است و اختالف در 

از این  ،اگر تفسیری بر وفق نزول سامان یابد اما ؛اسباب النزول نیز پدیدار می گردد
و می تواند لذت فهم قرآن را با بیانی ساده برای خواننده  تکرار و اختالف به دور است

رو ه نگارش تفسیر بر این روش با مانعی شرعی رو ب افزون بر این،. به ارمغان آورد
  .)4/ 1مال حویش، ( نیست

در باره ترتیب مصحف امام  وآنچه که ا .تخالی از اشکال نیسنامبرده اما بیان 
اسنادی معتبر بر به باور برخی اما  است؛مطابق با  نظر مشهور  ،کرده راظها) ع(علی

مهدوی راد، آفاق ( نقدی جدی وارد استاین نظر بر پذیرش این دیدگاه وجود ندارد و 
یب مصحف بنا براین نمی توان به صراحت از ترت ؛)79-83؛ فرشچیان،98-103تفسیر، 

لم نیست مبنای کار بر اساس ترتیب نزول قرآن سخن گفت و آنچه را مس) ع(امام
  .خویش قرار داد

ایشان در تفسیر خویش تنها ترتیب سوره ها را بر اساس نزول گرد آورده و این در 
بنا بر این طبیعی است که  ؛حالی است که آیات هر سوره نیز به یکباره نازل نشده اند

بخشی از یک  ،که اگر فرض کنیم توضیح این .ر در اسباب النزول پیش آیدباز هم تکرا
سبب  ،سوره با بخشی از سوره ای دیگر به یک سبب نازل شوند، باز مفسر ناچار است

و  باشدگفته نویسنده زمانی مقبول است که این فرض کامال منتفی  .نزول را تکرار کند
  .ه باشداتحاد سبب در اجزاء سور مختلف وجود نداشت

نمی توان دلیل اختالف در اسباب النزول را به آنچه نویسنده گفته است به عالوه 
اختالف، دالیل دیگری نیز همانند اختالف در منابع نقل و کیفیت  ؛ زیرامنحصر کرد

  .ارزیابی آنها دارد
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این تفسیر با سوره علق آغاز شده است و با سوره های مائده، توبه و نصر به پایان 
 .شودشناخته می  »ترتیب مصحف االزهر«این ترتیب دقیقا همان است که به  .سدمی ر

این در  .مال حویش در ضمن تفسیر این سور تمامی آیات هر سوره را تفسیر می نماید
صورتی است که همه آیات هر سوره به یکباره نازل نشده اند و برای مثال پنج آیه اول 

  .قیه آیات این سوره نازل شده استی چند، بسوره علق، نخست و پس از نزول آیات
بیان المعانی نخستین تفسیری است که تمامی سوره ها و آیات قرآن را بر اساس 

این کتاب شش مجلدی  .)679انصاری، : نک( تاریخ نزول مورد بررسی قرار داده است
به آیات مکی و ) چهار مجلد اول(در بر دارنده سه بخش است که دو بخش نخست

 1382بیان المعانی در سال  .به آیات مدنی اختصاص دارد) دو مجلد آخر(ین بخشواپس
  .به چاپ رسیده است مطبعۀ الترقیهجری قمری در دمشق به وسیله 

  
  حسب النزول مرتبۀمعرفی التفسیر الحدیث، السور . 2. 2

گری مورخ و پژوهشاز سوی هجری قمری،  1380نگاشته شده به سال این تفسیر 
به رشته  1جلد 10را در او آن . است )ق1404م( عزۀ دروزۀمحمد به نام  فلسطینی

بیش از پنجاه جلد کتاب در موضوعات تاریخی، تربیتی،  هدروز .2تحریر در آورده است
   .)179؛ ایازی، 389، هأباظ(سیاسی و جز آن تألیف کرده است 

تـر مفـاهیم   التفسیر الحدیث با هدف سیر مراحل نزول قرآن کـریم و درک مناسـب  
سوره ها  کتاب آسمانی  بر اساس ترتیب نزولاین تدریجی قرآن کریم و حکمت تنزیل 

نویسنده در بیان هدف خویش از اتخاذ چنین شـیوه تفسـیری    .به نگارش در آمده است
با این روش تفسیری می توان همراه با زمان سیره نبـوی را دنبـال کـرد و    : بیان می دارد

و به ایـن وسـیله    گرفت تر دفعات و مراحل نزول قرآن را پییقتر و دقبه شکلی روشن

                                                 
جلدی است که  10نسخه چاپی ولی  ؛جلد آمده است 12در اتمام االعالم و شناخت نامه  . 1

  .جلد آخر فهرست می باشد
میرزا اثر  »القرآن مفتاح الفرقان فی ترتیب سور«برخی احتمال داده اند که این کتاب همان  .  2

  . باشد باقر بواناتی
http://tazkereh.kateban.com/?entry=875   
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و مناسبت ها و مفاهیم آن قرار می گیرد و حکمت تنزیل  نزول قرآن خواننده در فضای
التفسیر الحـدیث بـا   . )125و 13و  9/ 1 ،هدروز( برای او آشکار می شودتدریجی قرآن 
 .ه استو به سوره نصر پایان پذیرفتشده آغاز  فاتحۀ الکتاب

رو اسـت کـه آیـا روش تفسـیری او قداسـت قـرآن را       ه ب دروزه با این پرسش رو
دار می کند یا نه؟ وی پاسخ می دهد که تفسیر، مصحفی برای تـالوت نیسـت و   خدشه

ارائـه  و تفسیر هر سوره می تواند بـه طـور مسـتقل    ی به شمار می آید کاری علمی و فنّ
از  .اقدام نموده انـد  چند سور قرآن با همتنها یا  سورهیک شود و پیشینیان نیز به تفسیر 

که  به خصوص این ؛نیز رسیده است که مصحفی بر وفق نزول قرآن سامان داد) ع(علی
البته دروزه در جـایی   .)10-1/9 همو، ( ریمما در این جهت نیتی جز خدمت به قرآن ندا

و مخالفت آن با ) ع(به روایت مصحف علی به طور جدیدیگر از مقدمه تفسیر خویش 
  ).1/98 ، همان( ترتیب مصحف به دیده شک می نگردد

از مجموع ارتباط میان سوره ها و آیات و اهتمام بـه  «نویسنده تالش کرده است تا 
و پیوند سوره پیشـین بـا سـوره بعـدی را مـورد       »سیاق زمان نزول آیه را مشخص کند

واند بعد از آن سوره نـازل شـده   توجه قرار می دهد تا نشان دهد که آیا این سوره می ت
  ).679انصاری، : ؛ و در باره این تفسیر نیز نک179-180ایازی، (باشد یا خیر؟ 

دروزه نخست ترتیب نزول سوره های قرآن کریم را بر اسـاس توضـیحاتی کـه در    
و سـپس  ) 16-1/15(کتابت شده اسـت، مـی آورد    »مصحف االزهر«ابتدای سوره های 

 ،إنسـان ، زلزلـۀ  آغاز کنـد و سـوره هـای    »فاتحۀ الکتاب«یر را با ترجیح می دهد که تفس
را که در ترتیب مورد اعتماد وی مدنی می باشند در زمـره سـوره    و حج رعد، الرحمن

 ،رعـد های مکی تفسیر کند وی در پایان سور مکی پس از سوره مطففـین بـه ترتیـب     
  )20-1/17همان، (را تفسیر کرده است هزلزلو إنسان ، الرحمن ،حج

نویسنده بنا بر ترجیح خود ترتیبی متفاوت از سوره های مدنی ارائه کرده است بین 
-این ترتیب با ترتیبی که در مصحف مورد اعتماد وی بوده است، تفاوت هایی دیده می

 -7 ،حـزاب األ -6 ،جمعـۀ ال -5 ،حشـر ال -4 ،آل عمـران  -3 ،نفالاأل -2 ،بقرۀال -1 :شود
 ،مجادلـۀ ال -13 ،منـافقون ال -12 ،نـور ال -11 ،بینـۀ ال -10 ،القطال -9 ،محمد -8 ،نساءال
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 -20 ،مائـدۀ ال -19 ،فـتح ال -18 ،صـف ال -17 ،تغابنال -16 ،تحریمال -15 ،حجرات -14
  .)1/20همان، ( نصرال -23 ،وبۀتال -22 ،حدیدال -21 ،ممتحنۀال

د نویسـنده خـو   .در التفسیر الحدیث همه آیات یک سوره با هم تفسیر شـده اسـت  
، بایسـتی ایـن ترتیـب را    واقف بوده است که اگر بخواهد تفسیری بر وفق نزول بنویسد

که ترتیبی مستند و دقیق از ترتیب آیات در  ولی به دلیل آن ؛ها نیز اعمال کندباره آیهدر
برای  .)1/19همان،(داده استاختیار نداشته، ترتیب را تنها در باره سوره ها مد نظر قرار 

در زمره سور مکی  ،تر مباحث آن مکی است که بیش ه حج را به دلیل ایننمونه او سور
  ).1/20همان(که احتمال مدنی بودن بخش هایی از آن را داده است  تفسیر کرده با این

 1383این تفسیر در ده جلد در قـاهره توسـط دار احیـاء الکتـب العربیـه در سـال       
  .هجری قمری چاپ شده است

فریـد  : رب در باره او و تفسیرش دست به قلم بـرده انـد  گران ع دو تن از پژوهش 
را نگاشـته اسـت و حسـن     »محمد عزۀ دروزۀ و تفسیر القـرآن الکـریم  «مصطفی سلمان، 

را بـه نگـارش در    »جهود محمد عزۀ دروزۀ فی تفسیره المسمی التفسیر الحدیث«سلوادی، 
  .)389 ،هأباظ(آورده است 

  
  پا به پای وحی .3. 2

سـیر تحـول   «تر در کتاب  ه شاد روان مهندس مهدی بازرگان، ایشان پیشنگاشتاین اثر 
تالش نموده بود تا با محاسبات آماری به ترتیب نزول آیات و سوره هـای قـرآن    »قرآن

  .دست یابد
در تفسیر پا به پای وحی که با انگیزه تدبر در قـرآن کـریم همـراه بـا نـزول آیـات       

تکمیل نیز همراه بوده است، مبنای کـار قـرار   نگارش شده است، تحقیقات پیشین که با 
گرفته است، این تفسیر ناتمام مانده و تنها  تفسیر آنچه از قرآن  که در چهـار سـال اول   

به انجام رسیده و بخش نخست که مربوط به سال اول بوده اسـت در تهـران    ،نازل شده
بازرگـان،  ( هـ ش، توسط دفتر نشر فرهنگ اسـالمی منتشـر شـده اسـت     1374به سال 

تفسـیر پـا   «؛ ایازی، 411-410عبد العلی، , ؛ بازرگان8-3 ،صص, مهدی، پا به پای وحی
  ). 680، »به پای وحی
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نویسنده، پس از مقدمه ای در معرفی کتاب، در شانزده گروه به بررسی آیات قـرآن  
آیه نخست سوره علق اختصاص دارد و گروه بعد به  5نخستین گروه به  .پرداخته است

اول تا هفتم سوره مدثر و به همین صورت تا گروه شانزدهم که در آن تمام سوره  آیات
این تقسیم بندی نشان می دهد که مبنای ایشان در  .کورت مورد تفسیر قرار گرفته است

بـه مـرور نـازل شـده     به باور او در بار وحـی  بلکه آنچه  ؛تفسیر، تمام یک سوره نیست
  .شد یا بخشی از آنخواه تمام سوره با ؛است، می باشد

را پذیرفتـه و آن را  ) ع(مصحف امـام علـی  موافق نزول بودن نیز , مهندس بازرگان
عاملی در اقدام خویش به تالش در شناخت ترتیب نزول آیات و سور قـرار داده اسـت   

  ).    10,سیر تحول قرآن(
  

  ترتیب نزول سوره ها و آیات قرآن کریم .3
ونگی ترتیـب نـزول آیـات و سـوره هـای قـرآن       اینک مناسب می نمایـد، دربـاره چگـ   

  .توضیحاتی داده شود
  
  ترتیب نزول سوره ها .1. 3

و ابـن عبـاس و تحقیقـات اندیشـمندان مسـلمان و      ) ع(با توجه به روایاتی از امام علی
برخی از خاور شناسان، فهرست هایی در باره ترتیب نزولـی سـوره هـای قـرآن کـریم      

   .تنظیم شده است
همسـان یکـدیگر   ) ع(فهرست ها و حتی روایـت هـای علـی   ست که درحالی ااین 

دکتر رامیار هفده فهرست را در جداولی یکجا  .و اختالف هایی با یکدیگر دارند یستندن
-و برخی دیگر از فهرست ها را در منابع دیگـر مـی   )699-686 ،ص(گرد آورده است 

در جداولی پنج فهرسـت را  برای نمونه شهرستانی در مقدمه مفاتیح االسرار  .توان یافت
سه فهرست از آنها در تاریخ قرآن دکتر رامیار دیده نمی شود و یکـی از  که آورده است 

  ).آ7-آ9صص، ( استمنتسب ) ع(این فهرست ها به امام صادق 
تر مورد توجه قـرار گرفتـه، تحقیقـاتی اسـت کـه       از بین این ترتیب ها آنچه بیش 

رفته و در مصحفی در صدر هر سوره مکـی و مـدنی   توسط دانشمندان األزهر انجام پذی
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بودن آن و این که این سوره پس از چه سوره ای نـازل شـده اسـت، دیـده مـی شـود،       
این همان فهرستی است که مورد استناد نویسنده بیان المعانی قرار گرفته  .)662رامیار، (

سـیر الحـدیث   به ویژه در مورد سوره های مدنی، از سوی صـاحب التف  و با اصالحاتی،
  .پذیرفته شده است

است کـه در نگـارش چنـین تفسـیری      بوده دروزه، نویسنده التفسیر الحدیث، آگاه
بایستی از ترتیب سوره های قرآن ترتیبی قابل قبول در دست داشت و بـا مشـکالت در   

بـودن ترتیـب    اجتهادی یاتوقیفی  این خصوص آشناست و از این رو است که بحث از
همـو،  ( نمایـد این بحث اشاره مـی   ح می کند و به نظریات گوناگون درها را مطرسوره

حق این اسـت کـه امکـان دسـت یـابی بـه ترتیبـی        : او چنین ادامه می دهد .)1/11-13 
صحیح از نزول تمامی سوره های قرآن کریم نیست و ترتیبی که مستند به اسناد قوی و 

ها بر اساس نزول، سخنی توأم  محکم باشد، وجود ندارد و سخن گفتن از ترتیب سوره 
نتیجه می گیرد که این سخنان بـه معنـای غیـر صـحیح بـودن       ولی نهایتاً ؛است گمانبا 

چرا که سیاق، نظم و مضـامین    یست؛تمامی روایات ترتیب نزول یا عدم اعتماد بر آنها ن
یا به صورت فصـولی ملحـق بـه     هتر آنها به یک بار سوره های مکی می رساند که بیش

که سوره پیشین بـه پایـان    مگر این ه،یکدیگر نازل شده، و سوره ای تازه فرود نمی آمد
رسیده بود و مضامین این سوره ها و سور مـدنی نمایـانگر ایـن اسـت کـه بسـیاری از       
روایات ترتیب نزول صحیح بوده و یا نزدیک به صحت است و به هر حال ایـن اسـتناد   

ب نزول برای آنچه مد نظرمان بوده و راهی کـه آن را ترسـیم نمـوده ایـم، مفیـد      به ترتی
که می توان صورت هـای تنزیـل قـرآن را مرحلـه بـه       است و به خصوص به دلیل این

چـرا کـه بـه فهـم بهتـر قـرآن و        ؛مرحله دنبال کرد و به فضای این صورت ها آگاه شد
  )   125و1/13 ، همان(استحکمت تنزیل کمک کرده 

و  ابتنـا نیافتـه اسـت   گفته دروزه نشان می دهد که  این شیوه تفسیری بـر یقینیـات   
و هم روایات ترتیب نزول قطعی و یقینی نیستند و حال جای ) ع(روایات مصحف امام 

این پرسش است که آیا نتیجه این مقدمات می تواند به فهم بهتر قرآن و حکمت تنزیـل  
  کمک کند؟

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 97 \ نقدی بر تفسیر به ترتیب نزول 

 

  اترتیب نزول آیه ه . 2. 3
بی شک تمامی سـور   .سخن در باره ترتیب آیات از ترتیب سوره ها نیز دشوار تر است

نازل نشده و گاه بخش هایی از یک سوره پس از نزول آیـاتی از   هقرآن کریم به یک بار
به راستی آیـا مـی تـوان بـه ترتیبـی در ایـن        .سوره یا سوره های دیگر فرود آمده است

  ؟خصوص دست یافت
ه التفسیر الحدیث،  معتقد است که آیاتِ سـور هـای قـرآن پـس از     دروزه، نویسند

نزول بنا بر حکمت خداوند و رسولش سامان یافته اند و ایـن ترتیـب در مـواردی، بـه     
خصوص در سوره های بلند مدنی، با ترتیب نزول از جهت تقـدیم و تـأخیر هماهنـگ    

ر سوره را به یکجـا  وی آیات ه ،ولی از آنجا که مدرکی مطمئن در دست نیست ؛نیست
او متذکر می گردد که فحوای سوره هـای کوتـاه مـدنی     .و پی در پی تفسیر کرده است

 .)1/19 همـو،  ( استتر سوره های مکی نیز چنین  نزول دفعی آنها را می رساند و بیش
امکان نگارش تفسیری دقیق بر وفق نزول،  این سخن به خوبی بیانگر این است که عمالً

به حکمت تنزیل که  وره های بلند، وجود ندارد و بنابر این نمی توان دقیقاًبه ویژه در س
  .هدف اصلی مفسر است، پی برد

هـا  این بوده است تا به ترتیب آیـه  »سیر تحول قرآن«اما تالش مهندس بازرگان در 
پـا  «ایشان با تکیه بر محاسبات آماری در صدد رسیدن به آن بـوده و   .نیز دست پیدا کند

ها از تألیف سیر تحول که سال با این .را بر همان اساس تألیف کرده است »قرآن به پای
ولی این تحقیقات هنوز مورد استقبال جدی قرآن پژوهان قـرار نگرفتـه    ،قرآن می گذرد

است و به لحاظ عدم استناد به نقل که در این نمونه از پژوهش ها مبنا می باشد، شـاید  
خـود در مقدمـه کتـاب    , ایشـان  .به دیده یقینی نگریست هرگز نتوان به تحقیقات ایشان

نه نویسنده ادعای دقت و صحت قاطع در استنتاج های ارائه شـده را دارد و  « :نویسدمی
  ).8, سیر تحول قرآنهمو، ( »نه خوانندگان می توانند چنین انتظاری را داشته باشند

آنها چگونه می تـوان بـه   با مالحظه این تعداد معتنابه از فهرست ها و اختالف بین 
ای قریب به یقین دست یافت تا بتوان بر اساس آن به تفسیر کتـاب محکـم الهـی    نتیجه

بـه   روشن است که این تالش ها ما را به علم رهنمون نمـی سـازد و نهایتـاً    .روی آورد
   .و گمان هم برای دستیابی به حقیقت کافی نیست گمان هایی دست می یابیم
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 .دن آیات و سور قرآن نیز نمی توان به نظری قاطع دست یافـت در مکی و مدنی بو
دانشمندان علوم قرآنی به این نمونه اختالف ها در ضمن بحث از مکی و مـدنی اشـاره   

تـوان آیـات و   نمـی  بنـا بـراین دقیقـاً    ؛)55-1/34, سـیوطی : برای نمونه نک( کرده اند 
آن به تفسیر قـرآن کـریم    سورهای مکی و مدنی را از هم باز شناخت و سپس بر اساس

  .اقدام کرد
  

  توقیفی بودن ترتیب قرآن و حکمت الهی .4
 .بحث از ترتیب سوره های قرآن کریم در مصحف از جمله مباحث اختالفی بوده است

اگـر چـه برخـی نیـز      ؛تر اهل سنت ترتیب مصحف را به اجتهاد صحابه می داننـد  بیش
  .)252-1/249 زرقانی،( یفی می دانندترتیب همه سوره ها یا برخی از آنها را توق

معتقـد بـه    و التفسیر الحـدیث هـر دو   بیان المعانیجالب این است که نویسندگان 
این اخـتالف   .)126 /6؛ دروزه، 3/ 1 ,مال حویش( اندتوقیفی بودن ترتیب سور مصحف

و ) 257؛ خـویی،  21مقدمـه،   /1 عـاملى، : نک(کما بیش در بین شیعه نیز دیده می شود 
 اسـت معتقد به توقیفی نبودن ترتیـب سـوره هـا و آیـات      نیز »پا به پای قرآن«ویسنده ن
  ).5, بازرگان، سیر تحول قرآن(

اما بحث از توقیفی بودن آیه های قرآن کریم کمتر مورد اختالف بوده تا حدی کـه  
  ).4/352 عاملى،؛ 190-1/189 سیوطی،: نک(بر آن ادعای اجماع شده است 

ترتیب سـوره هـای قـرآن بـه      »التفسیر الحدیث«ا به گفته صاحب از سویی دیگر بن
هرچنـد   ؛صورت گرفته و به ناچار از سر حکمتی بوده است) ص(راهنمایی پیامبر اکرم

و این سخنی نیست که تنهـا گوینـده آن،   ) 6/126دروزه، (که از آن حکمت آگاه نباشیم 
رآنی و مفسـران بـه آن اهتمـام    یکی از مباحثی که دانشمندان علوم ق. این نویسنده باشد

داشته و به تفصیل از آن سخن گفته اند، بحث از مناسب بین آیات و سوره هـای قـرآن   
  ). 994-2/976سیوطی،  ؛52-35زرکشی، : نک(است کریم 

علم مناسبات از ارتباط آیات قرآن با یکدیگر و از پیونـد سـوره هـای ایـن کتـاب      
است که  ارتباط  اجزاء آیات قـرآن   نقل »العربیابن «از   .آسمانی با هم سخن می گوید

با هم همانند  اجزاء یک کلمه که دارای معانی مرتـب  و مبـانی منظمـی اسـت، مـی      را 
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و مفسـران و   )2/976 ،اإلتقـان سـیوطی،  (اسـت  خوانـده  دانشی بـزرگ  آن را و  نستهدا
از جملـه آنـان    امـام فخـر رازی   .دانشمندان علوم قرآنی  به این دانش اهتمام داشته  اند

همـو،  ( تر لطائف قرآن در ترتیب هـا و روابـط نهفتـه اسـت     بنا به سخن او بیش .است
وی در تفسیرش به این موضوع اهمیـت مـی داده و از خصوصـیات تفسـیر      .)10/140

ایـن رویکـرد در    .اسـت  کبیر، یاد کردن از مناسبات بین آیه ها و سوره های قرآن کریم
زرکشی از استادش، ولـی الـدین    .آلوسی قابل مشاهده است دیگر تفاسیر همانند تفسیر

لوی نقل کرده است که آیات قرآن بنا بر حوادث و رویدادها نازل شده و بـر اسـاس   ده
بسـیاری در   .) 2/977سـیوطی،  : و نـک  1/37همـو،  ( حکمت مرتب و ثبت شده است

ذاشـته انـد   خصوص این دانش دست به قلم برده و آثاری ارجمند از خود به یادگـار گ 
تناسـق  « از جمله این آثار رساله ای مختصر از سیوطی با عنـوان  .)1/23شرقاوی، : نک(

الدوی در این نوشته به بیان ارتباط  سـوره هـای قـرآن     .می باشد »وررر فی تناسب الس
این کتاب بـه تحقیـق    .کریم می پردازد و از حکمت تقدیم و تأخیر آنها سخن می گوید

  .صفحه در بیروت منتشر شده است 159قمری در  1406مد عطا به سال عبد القادر اح
تر بحث و نقش این  علم در فهم قرآن کریم  اینک جهت هر روشن شدن چه بیش

این نمونه ها نشان می دهـد   .به چند مورد از این ارتباط بین سوره ها آن اشاره می شود
چه صـورت در ترتیـب مصـحف    چگونه دو سوره که با فاصله از هم نازل شده اند، به 

  :شریف بین آنها تناسب و هماهنگی وجود دارد
در ترتیب مصحف و پنجاه و سومین سـوره   12شماره (در آخر سوره یوسف . الف
وَکَأَینْ : سخن از آیات آسمانی و زمینی است که مردم به آن بی اعتنا هسـتند ) 1نازل شده

و در  )105، یوسـف ( مُرُّونَ عَلَیْهَـا وَهُـمْ عَنْهَـا مُعْرِضُـونَ    مِنْ آیَۀٍ فِی السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَ
از ) در ترتیب مصحف و نود و ششمین سوره نـازل شـده   13شماره ( ابتدای سوره رعد
ها به ستون های نادیدنی و تسخیر خورشید و ماه سخن به میان آمـده  برافراشتن آسمان

غَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُم اسْـتَوَى عَلَـى الْعَـرْشِ وَسَـخَّرَ الشَّـمْسَ      اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السمَاوَاتِ بِ :است

                                                 
  بنا به ترتیب مصحف االزهر . 1
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) 2 ،رعدال( وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمّىً یُدَبرُ الْأَمْرَ یُفَصلُ الĤْیاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبکُمْ تُوقِنُونَ
  ).95سیوطی، تناسق، (

در ترتیب مصحف و هفتادمین سـوره نـازل    16شماره (لدر آیه آخر سوره نح. ب
، حجـر ال(وَاعْبُدْ رَبکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِـینُ  : ، به عبادت تا وقت مرگ امر شده است)شده
در ترتیـب مصـحف و پنجـاهمین سـوره      17شماره (و در آغازین آیه سوره اسراء  )99

ا       أَتَى أَمْرُ : از قیامت یاد شده است) نازل شده اللَّـهِ فَـال تَسْـتَعْجِلُوهُ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى عَمـ
  ).97سیوطی، تناسق، ( )1، نحلال(یُشْرِکُونَ 
در ترتیب مصحف و چهـل و ششـمین    56شماره (در پایان سوره مبارکه واقعه . ج

فَسَـبحْ بِاسْـمِ رَبـکَ الْعَظِـیمِ     : امر به تسبیح خدای بـزرگ شـده اسـت   ) سوره نازل شده
در ترتیب مصحف و نود و چهارمین سوره نازل  57شماره (و سوره حدید )96، واقعۀلا(

سَبحَ لِلَّهِ مَا فِی السـمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ وَهُـوَ الْعَزِیـزُ الْحَکِـیمُ      : شودبا تسبیح آغاز می) شده
  .)1/98 ،قطان ( )1، حدیدال(

یب مصحف و دهمین سوره در ترت 89شماره (آیات پایانی سوره مبارکه فجر  در. د
از مذمت دوستداران مال و آنها که به مسکینان توجه ندارند سخن بـه میـان   ) نازل شده
 90شـماره  (و در سوره بلد  )18، فجرال( ...وَال تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِینِ: آمده است

وانگران از ویژگی های پسندیده ت) در ترتیب مصحف و سی و پنجمین سوره نازل شده
یاد شده است، همانند اطعام در روز گرسنگی و یاد از یتیم که درست در مقابل خصـال  

  ).137سیوطی، تناسق، ( نکوهیده ای است که از آنها در سوره فجر یاد شده است
ـ   . هـ در سـوره فیـل    .ددو سوره فیل و قریش دارای ارتباطی تنگاتنـگ بـا یکدیگرن

بحث از نابودی اصحاب ) همین سوره نازل شدهدر ترتیب مصحف و نوزد 105شماره (
فیل آمده و سوره قریش با جار و مجروری آغاز می شود که متعلـق بـه سـوره قـریش     

این مناسبت زمانی زیباتر جلـوه مـی کنـد کـه بـدانیم       .)1، قریش(لِإِیالفِ قُرَیْشٍ : است
ین ایـن دو  ولی ده سوره دیگر ب، سوره قریش اگر چه در مصحف از پی سوره فیل آمده

سوره نازل شده است، و به دلیل همین ارتباط ویژه است کـه برخـی ایـن دو سـوره را     
 ).144سیوطی، تناسق، : نک(یکی دانسته اند 

نیـز   أکید برخی از مفسران ترتیـب نزولـی  بی است که مورد تلبحث از مناسبت مط
یفی جای بحث نـدارد کـه ترتیـب آیـات و سـور تـوق      «  :نویسدمال حویش می  .هست
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و در حضور رسول خدا سامان گرفتـه و هـیچ یـک از اصـحاب در آن دخـالتی      ... است
-و حکمت این ترتیب را جز خدا و آن که قرآن بر او نازل شده است، نمی... نداشته اند

به همین رو علماء از بحث درباره آن پرهیز کرده و تنها به برخی از مناسبات میـان  . داند
  ).1/102همو، ( ره کرده اندسوره و سوره بعدش اشایک 

نویسنده این سطور نمی تواند تعجب خود را مخفی نماید و به این پرسـش پاسـخ   
توان به توقیفی بودن ترتیب آیات و یا حتی ترتیب سوره های قرآن دهد که چگونه می 

ولی در مقام تفسیر، ترتیب مصحف شریف را رعایت نکرد، مالحویش  ،کریم معتقد بود
لذا از جهت رعایت نکردن پیوسـتگی   ؛کنندات یک سوره را یکجا تفسیر میو دروزه آی

ولی در این نوع تفسیر مناسبت های بین سوره هـا   ،آیات بر آنان نمی توان خرده گرفت
خـرده   »پا به پای وحـی «البته از این جهت نمی توان بر نویسنده  .نادیده گرفته می شود

ولی چنین رویکردی  ؛رتیب مصحف قائل نیستچرا که ایشان به توقیفی بودن ت ؛گرفت
  .یستمورد اعتنای بسیاری از دانشمندان مسلمان ن

  
  یج انت

شـود  چنین نتیجه گرفته می ،با در نظر گرفتن آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت
که رویکرد تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول، رویکردی نیست که بتواند مورد اهتمـام  

   :چرا که ؛ردقرار گیجدی 
تفسیر با توجه به اختالف بسیار در ترتیب نزولی سوره هـا و نبـود    روشاین ، اوالً

   یست؛امکان پذیر ن اطمینان به چگونگی ترتیب نزولی آیات عمالً
از آن جهت که بسیاری از مسلمانان معتقد به تـوقیفی بـودن ترتیـب آیـات و      ،ثانیاً

ا به حکمت الهی می داننـد، تفسـیر بـر مبنـای     و ترتیب قرآن ر یندحتی ترتیب سوره ها
  . ترتیب نزول نمی تواند نشان دهنده حکمت الهی در این باره باشد
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