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 چکیده
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ترتیـــب نـــزول، ناســـخ و منخـــوگ، تاریخبزنـــدذی  پیـــامرر) ( و 
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زمان و ترتیب تاریتی هر یک از واحدهاآ نزول قرآن، شناسـایی و  
بیان المعانی علی حخب ترتیب »معین ذردد. مالحویش آل غازآ در 

 نیتـر شیبـ با تو ه به روش تفخیرآ و صرغه تـاریتی وـود،   « النزول
ترتیـب   هـاآ فهرستتالش را در این مورد با اسلفاده از آیات قرآن، 

نزول و مناب  روایی انجام داده است. تحلیل و بررسی روییرد وا  
اهـدا  ایـن نوشـلار     تـرین مهممفخر نخرت به تاریخ ذذارآ قران از 

است. او با اعلقاد به اصول و مرانی وا  وـود کـه از باورهـایش در    

را در  هاییروشزمینه علوم قرآنی و مراحث تاریتی به دست آمده، 
و به نلایج  دیدآ پیرامون زمان  ذیردمیآ قرآن به کار تاریخ ذذار

وقوع و چگونگی حـواد  تـاریخ صـدر اسـالم دسـت یافلـه اسـت.        
و اوّلویـت   بندآطرقهتحت عناوین:  توانمیاو را  هاآشیوه ترینمهم

، تییـه  هاآنبر مرناآ آیات آغازین  هاسورهبندآ مناب ، مرتب کردن 
به روایات اسرال نزول آیـات، دقـت در   بر مخلندات تاریتی، اسلناد 

مراحل تاریتی تشری  احیام شـرعی و دقـت در زمـان نـزول آیـات      

 .ملشابه در یک موضوع وا ، بیان و تحلیل کرد

 

نـزول،   بیـ ترت ،آذـذار  خی، تـار کـریم  آنقـر های کلیدی: واژه

 یعلـ  یالمعـان  انیـ ب ریتفخـ  ،آآل غاز شیمالحو ،یلیتنز ریتفخروش 
 . النزول بیحخب ترت

 

 مقدمه

مـثوور و   هـاآ شـیوه علم تفخیر از زمان پیامرر) ( تا عصر حاضر ادوار متللفـی را بـا   

تفخیر قرآن  یعنـی تفخـیر ترتیرـی بـر      هاآروشا لهادآ سپرآ کرده است. پس از نتخلین 

اساس مصـحم مو ـود و تفخـیر موضـوعی، در عصـر حاضـر بروـی از مفّخـران بـه روش          

)مصــال ی پــور، اندآوردهبــه ترتیــب نــزول یــا تفخــیر تــاریتی روآ دیگــرآ بــه نــام تفخــیر 

 (. 1ش،  1387
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بـه مقصـود    یـابی دسـت  توانـد میبنا به اعلقاد مفخّران تنزیلی بهلرین روش تفخیرآ که 

وداآ تعالی در آیات قرآن را مهیّا سازد، تفخیر تاریتی قرآن کریم است  چون قرآن ملنی 

قل)اآ شرایط و مقل)یّات عصر رسالت پیـامرر) ( نـازل   سال به ا 23تاریتمند است و طی 

و  رونـد مـی شده است و این شرایط و مقل)یّات قراین حالی و مقامی آیات قـرآن بـه شـمار    

داشت کـه هـرکالم بـدون لحـاا قـرا نش بـه درسـلی و روشـنی فهمیـده           تواننمیتردیدآ 

 (. 2ش،  1380)نیونام، شودنمی

تفخیر تنزیلی پرداولن به مخثله تاریخ ذذارآ آیات ییی از مخا ل مهّم و ضرورآ در 

 آسـمانی پیشـین   هـاآ کلـال مثـل   و داشله تدریجی نزول قرآن و سور قران است، چرا که

است. به نظر این مفخّران، شناوت صحیح از سـیره پیـامرر) (، ییـی     نگردیده نازل ییراره

از یـک سـو، تقریرـام تمـام     از نلایجی است که تاریخ ذذارآ قرآن بـه دنرـال دارد  چـرا کـه     

ارا ـه   هـایی ذزارشآ قرآن به صراحت یا با اشاره، از پیامرر) ( و قوم آن ح)رت هاسوره

لن اصیلی است کـه از عصـر رسـول    و از دیگر سوآ، ملن قرآن به طور مخل م تنها م کنندمی

ار تعیین زمان هر یک از واحـدهاآ قـرآن را مـالس بخـی     هاآن) ( به ما رسیده است. ودا

و آن را  ـزو فوا ـد    آوردنـد مـی ارزشمندآ براآ تصحیح بخیارآ از روایات نیـز بـه شـمار    

 (.5)همان،   شناسندمیتاریخ ذذارآ قرآن 

به طور کلـی در وصـو  اهمیـت و  ایگـاه تـاریخ ذـذارآ قـرآن کـریم در حـوزه          

 هاآآموزهمعرفت شناسی دینی باید واطر نشان ساوت که با تو ه به ارتراط نزول مفاهیم و 

قرآنی با شرایط و حواد   امعه صدر اسالم، شناوت دقیق و صـحیح ایـن امـر، عـالوه بـر      

کـه بـا    سـازد مـی ارا ه تصویرآ صحیح از روند و ارتقاآ  امعه، محقق و دین پژوه را قـادر  

شــناوت دقیــق اولوّیــت هــا و شــیوه تربیــت  امعــه از نگــاه قــرآن آشــنا شــده و در ت ریــق   

 قرآنی تییه نماید. هاآشیوهر  امعه بیش از پیش بر مرانی و دینی ب هاآآموزه

ییی از مهملرین تفاسیر تنزیلی کـه بـه صـورت ویـژه بـه مخـثله تـاریخ ذـذارآ قـران          

مالحویش آل غـازآ اسـت کـه در    « بیان المعانی علی حخب ترتیب النزول»پرداوله، تفخیر 

فخـیر پـیش ذرفلـه و از منظـرآ     دوران معاصر و در میان مفخّران، روشی  دیـد در تنظـیم ت  

 تاریتی و بر اساس تاریخ نزول به تفخیر قرآن روآ آورده است.
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اهمیت موضوع تـاریخ ذـذارآ قـران و دیـدذاه ویـژه مالحـویش آل غـازآ در ایـن         

وآ در تــاریخ ذــذارآ  هـاآ روشداشــت تــا بـه واکــاوآ   بـر آن وصـو ، نگارنــدذان را  

همچـون: مهملـرین مرـانی تفخـیرآ      هـایی پرسـش پاسـتگویی بـه    آ قران، پردازند.هاسوره

مالحـویش در تـاریخ ذـذارآ قـران      هـاآ روشمالحویش در تاریخ ذذارآ قران کدامند؟ 

چه نقشـی در تعیـین ترتیـب نـزول      هاروششامل چه مواردآ است؟ انلتال هر یک از این 

مهملرین دارد؟ دسلاوردهاآ تفخیرآ مالحویش در تاریخ ذذارآ قران کدامند؟ از  هاسوره

 .اهدا  این نوشلار است

 

 پیشینه تحقیق. 1

، زمانی که صحابه و تابعین، آیات ذرددبرمیپیشینه تاریخ ذذارآ قران به صدر اسالم 

هـا در روایـاتی   آنکردنـد.   بنـدآ تقخـیم ، هاآنو سور قرآن را بر اساس می ی و مدنی بودن 

منخـوگ، تـاریخ نـزول آیـات یـا      نظیر روایات ترتیب نزول، می ـی و مـدنی، سـیره، ناسـخ و     

ذـذارآ دو دوره  هایی از قرآن را بیان کردند. آنان با تییـه بـر همـین روایـات، تـاریخ     سوره

قرآن را که عرارت است از تقخیم آیات و سور قرآن به می ی و مـدنی، سـامان دادنـد و نیـز     

 (.115،  1ق، ج1415)معرفت، هاآ قرآن را ذزارش کردندترتیب نزول ییایک سوره

هــا در روایــات مــذکور طــیّ قــرون ملمــادآ، بــدون کــار عمیــق و ذخــلرده روآ آن 

ایـن وضـ  در بــین   . هـاآ تفخـیر و علـوم قرآنـی نخـل اندرنخــل نقـل ذردیـده اسـت        کلـال 

مخلشـرقانی همچـون رودول،    13دانشمندان اسـالمی ادامـه یافـت تـا اینیـه از اواسـط قـرن        

درنرورگ، ذریم، هرشفلد، بالشر، مویر، اسپرنگر، ویل، نولدکه و شوالی در ایـن وصـو    

 و بیشـلر  اندنیردهبه فعالیت پرداولند. این دانشمندان تقریرام به روایات ترتیب نزول اعلمادآ 

به روایات اسرال نزول، می ی و مدنی و بـه وصـو  روایـات سـیره تییـه نمودنـد و بیشـلر        

 (.10ش،  1380آ قرآن را مورد تو ه قرار دادند)نیونام، هاسورهم)مون و سرک 

بعد از این زمان بود که روایات ترتیـب نـزول، مـورد تو ـه دانشـمندان اسـالمی قـرار        

مصر مصحفی به چاپ رسـید و در صـدر هرسـوره     درق، 1377 ا که در سال ذرفت  تا آن

در پی چاپ ایـن  (. 82ش،  1387)مصال ی پور، ترتیب نزول و می ی و مدنی آن ورت شد
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مصحم بود که بروی از دانشمندان اهل سنت همچون مالحویش، محمد عـزت دروزه و...  

مـام  بر اساس ترتیب نزولـی کـه در ایـن مصـحم انعیـاس یافلـه بـود بـه تفخـیر نگـارآ اهل          

  (.679،  1ش، ج1377)ورمشاهی،ورزیدند

سـه عنـوان   و ـالل الـدین فارسـی    « پا به پاآ وحـی »در ایران نیز مهدآ بازرذان تفخیر

بـر پایـه    «پیـامرر و حیومـت  »، «پیامرر و  هـاد »، «پیامرر و انقالل»کلال در سیره نروآ به نام 

همگـام بـا   »ر تفخـیر  اویـر عرـدالیریم بهجـت پـو     هـاآ سالدر نوشت. روایات ترتیب نزول 
تـثلیم کردنـد) عفرآ،    را« درآمدآ بر تاریخ ذـذارآ قـران  » عفر نیونام کلال  و« وحی

ذفت: موضوع تـاریخ ذـذارآ قـرآن موضـوع نخـرلا       توانمیلذا  .(297-272ش،  1389

 دیدآ است و با و ود اینیه سالهاست مورد تو ـه دانشـمندان غربـی و مخـلمانان اسـت،      

 .(10ش،  1380بنیادآ آن پرداوله نشده است)نیونام،  ولی چندان به مراحث

امّا در وصو  پیشـینه آوـارآ کـه در مـورد تفخـیر بیـان المعـانی مالحـویش تـثلیم          

اویـر   هـاآ دهـه از آنجا که تفخیر بیان المعانی عمـر زیـادآ نـدارد و در    باید ذفت: ، اندشده

تثلیم شده است، به واطر  دید بودن این تفخیر تا بـه حـال کـار  ـدّآ اآ کـه بـه تمـامی        

تحلیل و بررسی »این تفخیر بپردازد، به غیر ازمقاله دکلر عراس مصال ی پور با عنوان  وانب 

تحقیقات قران  در مجلهش 1387که درسال « روش تفخیرآ عردالقادر مال حویش آل غازآ

 شناسـی روش»کارشناسی ارشد سیما رسلمی مهر بـا عنـوان    نامهانیپاشده و و حدیث منلشر 

بهــارزاده در  پــروین بــه راهنمــایی وــانم دکلــر« تفخــیر بیــان المعــانی مالحــویش آل غــازآ

ی این تفخـیر و  ش در دانشگاه الزهراء انجام شده،که این دو اور بیشلر به معرفی کل 1380سال

وین علـوم قرانـی   وضـ  مللـم نخـرت بـه بروـی از عنـا      بیان مرـانی و روش تفخـیرآ آن و م  

 .پردازندمی

روش مالحویش آل غـازآ  »تثلیم دیگرآ انجام نگرفله و در وصو  موضوع مقاله 

تا به حال هیچ کار مخـلقلی انجـام نشـده و کارهـایی هـم کـه       « در تاریخ ذذارآ قران کریم

  لذا این مقالـه از آنجـا کـه    انجام ذرفله به صورت پراکنده و در ضمن آوار دیگر بوده است

به صورت مخلقل و همه  انره به مخثله تـاریخ ذـذارآ تفخـیر بیـان المعـانی ودسـلاوردهاآ       

  تفخیرآ او پرداوله، کامال  دید و نو است.
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 قرآن یهایگذار خیتارجایگاه تفسیر بیان المعانی در میان . 2

مذهب و در نخـب، منلخـب   مالحویش آل غازآ از دانشمندان سوریه است که حنفی 

او در سـال  (. 524،  6ق، ج 1382)آل غـازآ،  به ذریّه طاهره امام موسى کـامم)ع( اسـت  

ق در عانه ییـی از شـهرهاآ عـراق ملول ـد شـد و دروس مقـدماتی وـود را در بغـداد         1305

ووانـد و ســپس بـراآ ادامــه تحصــیل و اسـلفاده از مح)ــر درس اسـاتیدآ همچــون عالمــه     

وشـیخ حخـین اهزهـرآ بـه سـوریه مهـا رت کـرد و بعـد از آن قاضـی           بدرالدین الحخـنی 

ق از دنیـا رفـت و بـه وـاس سـپرده      1398سوریه شـد و در همانجـا در سـال    « دیرالزور»شهر

 (. 201،  2ق، ج1414شد)کحاله،

مالحویش که سال هـا سـابقه م العـه و تحقیـق پیرامـون تـاریخ صـدر اسـالم و سـیره          

ساله فی تجویـد، احخـن القـول فـی     رش کلال هایی مانند)رنروآ) ( را داشله، پس از نگا
الردّ و العول، اهرشاد فی زمن الرشاد، القول الخدید فی علـم اللجویـد، ر ـال مـن الفـرات،      

تفخـیر بیـان المعـانی را بـه      ذیردمی( تصمیم کلال فی قواعد اللغه العربیه، اللشری  اهسالمی

، عنوان تفخیرآ کامل از قـرآن بـا اسـلول و ترتیرـی  دیـد بـه رشـله تحریـر درآورد)عـواد         

 (.83،  1387  مصال ی پور، 303،   2م، ج1969

او مصاد  شدن زمان شروع و اتمام نگارش این تفخـیر را در روز چهارشـنره اوّل مـاه    

)آل غــازآ، عجیــب قلمــداد کــرده اســت  ق را از اتفاقــات1358ق و1355ر ــب ســالهاآ 

 (.522،  6جق، 1382

آ قرآن کریم را بر اساس تـاریخ  هاسورهنتخلین تفخیرآ است که تمامی  بیان المعانی

(  از نظـر مللـم آن،   679،  1ش، ج1377نزول مورد بررسی قـرار داده است)ورمشـاهی  

لقـد اسـت، بـدین    تفخیر بر اساس ترتیب نزول بهلـرین روش فهـم آیـات قـرآن اسـت. او مع     

وسیله هر یک از آیات، در ف)اآ نازل شده و با تو ه به شرایط و مقل)یات مو ود هنگـام  

و وواننـده فهـم بهلـرآ از آیـه پیـدا مـی کنـد)آل غـازآ،          ذیـرد مـی نزول مورد تو ه قرار 

 (. 9،  1ق، ج 1382
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از این رو تالش می کنـد تـا بـا روش مـذکور، ضـمن ذشـودن بخـیارآ از ذـره هـاآ          

خیرآ، به رف  اولالفات ماهرآ رویدادهاآ عصـر نـزول نیـز بپـردازد. مالحـویش کـه در       تف

ترتیـب نـزول و انـواع روایـات      هاآفهرست، به اسلول و سیاق آیات قرآن، هاسورهچینش 

منقول در صحاح سل ه و  ز آن اسلناد می کند، بر پایه مرانی مـلق ن و بـا نگـاه ویـژه وـود بـه       

 هاآ حاصل از آن، به داورآ و نقدّ روایات می پردازد. قرا ن قرانی و برداشت 

مالحویش در مقدمه تفخیر وود به علت ذرایش به این سرک تفخیرآ اشـاره کـرده و   

کار وود را روشی تازه و ابداعی درتاریخ تفخیرتل قی نیرده است و وـود را در ایـن سـرک    

 .(4،  1)همان، جتفخیرآ، پیرو امام علی)ع( می داند

از نوشلن مقدمه تفخیرش که در آن م ـالری همچـون بیـان مرـادآ علـم تفخـیر،       او بعد 

پیش نیازهاآ مفخّر، انگیزه و شیوه نگارش این کلال و ... تفخیرش را در سه بتش و شـش  

مجل د نوشت، بدین صورت کـه در بتـش اوّل و دوّم آن سـور می ـی و در بتـش سـوّم آن       

 سور مدنی را تفخیر کرده است.

وآ بدین صورت است که در اوّل هـر سـوره، ابلـدا بـه مخـثله می ـی و        روش تفخیرآ

مدنی آن و سپس به ذکر آیات ناسخ و منخوگ سـوره مـی پـردازد  وآ قـول بـه نخـخ را در       

صورتی که با شروط اصول نخخ منافات داشله باشـد، ردّ مـی کنـد و در مخـثله نخـخ بخـیار       

 (.33،  1همان، جستت ذیرانه عمل می نماید)

 

 مبانی و منابع مالحویش در تاریخ گذاری قرآن. 3

مالحویش در تاریخ ذذارآ قران، مانند اکثر مفخّـران مرـانی واصـی داشـله و ازمنـاب       

ملقن و مووقی اسلفاده کرده است. در ادامه به شرح مرـانی و منـاب  او و نقـش هـر کـدام در      

 تاریخ ذذارآ قران اشاره می کنیم.

 

 تاریخ گذاری قرآنمبانی مالحویش در . 3-1

هر مفخّرآ پیش از ورود به تفخیر قرآن کریم، اصـول و مرـانی ویـژه اآ را پذیرفلـه و     

و ییی از  هاآنبدان پایرند است  همین اصول، ییی از عوامل اورذذار در فهم آیات وتفخیر
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مالحویش نیز با اعلقاد به اصول  .(40ش،  1382)شاکر، عللهاآ اولال  میان تفاسیراست

پرداولـه اسـت.    هـا سـوره به تفخیر و تـاریخ ذـذارآ    هاآنرانی ویژه وود و به کارذیرآ و م

شـامل اعلقـاد بـه نـزول      تـوان مـی اصول م رح از سوآ این مفخّر در تاریخ ذذارآ قـران را  

، امیـان ح)ـور   هـا سورهتدریجی قران، عرفی بودن زبان قرآن، امیان نزول ملداول بروی 

تحریــم ناپــذیرآ قــرآن،  ،هــاســورهلگی آیــات بخــیارآ از آیـات مــدنی در می ــی و پیوســ 

 :دسله بندآ و به شرح زیر تحلیل کرد واسلگاه وحیانی قرآن و...

  

 کریم نآ.  اعتقاد به نزول تدریجی قر3-1-1

مالحویش با تثکید بر ارتراط نزول قرآن در دوره هاآ متللـم بـا حـواد  وـار ی،     

، 5، ج 1375  داورپنـاه،  193ش،  1365نـا ینى،  همانند بروی از قـرآن پژوهـان ) اللـى    

. وآ آغـاز  (55،  1ق، ج1382( به نزول تـدریجی قـران معلقـد اسـت)آل غـازآ،      87 

را در « قـرآن »نزول را با نزول آیاتی از قـرآن در شـری از شـب هـاآ رم)ـان دانخـله و وا ه       

ََ لَّذاي أ نُ ْا﴿ابلداآ سوره مز مل و نیز در آیه مرارکه ُُاْر ََشْهُر َرَمضان ِ  لَّْ ( و نیـز  185)الرقـره:  ﴾ز َل ف يا

ر  ﴿آیه ْْ ا َُ َلة  لَّْ ، 1همان، ج( دال  بر بتشی از قرآن و نه همـه آن مـی دانـد)   1)قدر: ﴾إ  ذننَ ْازََّْننُه ِف  ََّياْ

 24 .) 

وآ تشتیص بخلر تاریتی هر سوره یا هر فصل از آن را وابخله به ایـن بـاور مـی دانـد     

آ شرایط آن زمان، نزول یافله است. از این رو اعلقاد به نـزول  که هر بتش از قرآن به اقل)ا

تدریجی قرآن را ییی از مرانی وود در تاریخ ذذارآ قرآن قرار می دهد و معلقد است کـه  

با اعلقاد به نزول تدریجی قران، تاریخ ذذارآ واحـدهاآ قرانـی معنـا پیـدا مـی کنـد)همان،       

 (. 19،  1ج

 

 کریم عرفی بودن زبان قرآن .3-1-2

ییی دیگر از اصولی که مفخّر بر آن تثکید داشله و آن را ملور در فهم کالم الهی مـی  

داند، اصل عرفی بودن زبان و لخان قرآن کریم است. وآ معلقد اسـت: زبـان قـرآن، همـان     

زبان مردمان عصر نزول بوده که بدان تیل م می کردند و کـامالم بـدان مـثنوس بـوده و همـه      
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، مجازها، اسلعاره ها، تشریه ها و اسلول هاآ آن را به ووبی مـی فهمیدنـد.   الفاا، ترکیب ها

)همان، این ذونه نروده که قرآن باهتر از س ح درس و فهم متاطران وویش سـتن بگویـد  

 . (9،  1ج

مفخّر به ردّ ستن کخانی پرداوله که قرآن کریم را مشلمل بر کلمات و حرو  اسرار 

دانند که مـافوق فهـم متاطرـانش اسـت. وآ در اورـات سـتن        آمیز و مرهم و پیچیده اآ می

  2  یوســم:195  شــعرا: 59  انعــام:103نحل:وــویش دهیلــی از قــران را عنــوان مــی کنــد)

از نظر مالحـویش تمـامی اشـارات، دههت و لـوازم کـالم      . (61  نور:118  انعام:243الرقره:

به زبان عربـی و قابـل درس بـراآ     الهی در تاریخ ذذارآ قرآن، قابل اسلنادند چرا که قرآن

 ( 14،  1مردمان معاصر آن نازل شده است)همان، ج

از این رو وآ با اعلقاد بر انس مردمان عصر نزول نخرت به زبان قـرآن، بـه ارترـاط هـر     

و موقعیت نزول شان پی برده و بدین وسیله بـه تـاریخ    هاآنیک از آیات و سور با متاطران 

 .می پردازد هاآنذذارآ 

 

 هاسورهامکان نزول متداخل برخی  .3-1-3

آ می ی و بـالعیس،  هاسورهمالحویش بر این باور است که پاره اآ از آیات مدنی در 

آ ملقدّم النزول و بالعیس و ود دارد)همان، هاسورهو نیز پاره اآ از آیات ملثو رالنزول در 

(. بنـابراین  102،  1( و این به دسلور پیامرر) ( صورت ذرفله است)همان، ج84،  1ج

آ قـران را، اعلقـاد بـه امیـان نـزول      هـا سـوره او هزمه کار وود درتاریخ ذـذارآ بروـی از   

یـک سـوره، قخـمت     می داند، چرا که در مواردآ، پیش از پایان نزول آیات هاآنملداول 

 . اندشدهآ دیگر نازل هاسورههایی از 

، به حواد  تاریتی عصر نزول اسلناد هاسورهوآ به منظور تعیین ترتیب نزول اینگونه 

می کند. بدین وسیله تقدّم و تثو ر زمانی بتش هاآ متللم یک سـوره کـه در طـی مـدّت     

. مـثال او معلقـد اسـت کـه     ذرددمیآ دیگر معین هاسورهطوهنی نازل شده است، نخرت به 

به بعد سوره علق از  هت زمان نزول، ملـثو ر از پـنج آیـه نتخـت آن اسـت و ایـن        6آیات 



 میقران کر یگذار خیدر تار یآل غاز شیمالحو یریروش تفس یو بررس لیتحل   40

 

، 1سال بعد از نزول پنج آیـه نتخـت ایـن سـوره نـازل شـده اسـت)همان، ج        9آیات حدود 

 69.) 

 

 کریم عدم تحریف قرآن .3-1-4

مرر) ( چهـارده قـرن قرـل در    از نظرمالحویش از ضروریات تاریخ این است کـه پیـا  

راسلاآ نروّت و از  انب پروردذارش قرانـی را آورد کـه مل)ـمّن همـه معـار  و کل یـات        

شریعلی است که به آن دعوت می نمود و به آن تحدّآ نمود و آن را آیلی براآ نروّتش می 

دون شمرد و قرانی که امروز در دست ماست،  همان قرانی است که از طریق وحى الهى و ب

و بى هیچ زیادت و نقصانى به وسیله پیامرر) ( بـه دسـت مـا رسـیده اسـت و       هیچ تحریم

مورد اسلناد و اسلشهاد همه امامان و پیشوایان برحق بعـد از آن ح)ـرت) ( و دانشـمندان    

 (. 4،  1اسالمى در قرون ملمادى تا به امروز بوده است)همان، ج

دهد، بر عدم تحریـم قـرآن کـریم تثکیـد     وآ با بحث مفصّل و قوآ اآ که ارا ه می 

می ورزد، و تمام نیات و مرایم بحث را مد نظر قرارداده و بـه وـوبی از عهـده آن برمـی     

(. به اعلقاد مالحویش این اصل یعنی اعلقاد به عدم تحریم قـرآن از  17،  5آید)همان، ج

قـرآن کـریم    مهملرین اصولی است که پذیرش یا عدم پذیرش آن نه تنهـا در فهـم و تفخـیر   

بخیارملور است، بلیه اساسام بدون پذیرش آن، ارزش و اعلرار فهم آیـات زیرسـلال وواهـد    

رفت  زیرا چنانچه صحّت و اعلرار آیات مشیوس و مورد تردید باشد، لزومام فهـم آنهـا نیـز    

 (.49،  1چنین وواهد بود و قابلیت تاریخ ذذارآ را ندارند)همان، ج

 

 کریم نآاه وحیانی قراعتقاد به خاستگ .3-1-5

قرآن وحیانی و از لوح محفـوا اسـت   رر یـل     از دیدذاه مالحویش مردأ و واسلگاه

امین ستن ودا را ازآن لوح دریافله و به صورت وحى بر قلب م هّـر ح)ـرت محمـد) (    

ووانـد)همان،  کرد و بر مـردم مـى  نازل کرده است و ح)رت) ( با عالقه آنها را حفظ مى

یابـد، بـا کلـابى موا ـه     معلقد است که وواننده قرآن با دقـت در آن درمـى  (. او 24،  1ج

است که در موضوعات ذوناذونی)مثل: معار  الهى، احیـام حقـوقى، تعلیمـات اوالقـى،     
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سرذذشت پیامرران و اقوامشان، تو ّه دادن انخان به وودش و به آیـاتى کـه در بـر  و بحـر و     

د  هـدایلى  هـا( وارد شـده و در هـر کـدام هـ     زمین و آسمان است و دیگر مواعظ و حیمل

 وود را تعقیب کرده است.

سـال در احـوال متللـم بـر پیـامرر) ( نـازل شـده اسـت و          23این کلال در مـدّت  

کـرد کـه بـا داشـلن     پیامرر) ( در تمام این احوال و موقعیلهاى ملفاوت آیـاتى تـالوت مـى   

بـوده و بـا و ـود ورود در     اوـلال  محلوایى ذوناذون، در بالغت و اسـلوارى عرـارت بـى   

نداشـت و آغـاز و انجـامش     بـا هـم   مراحث نظرى و عملى، لفظ و معنایش ت)ـاد و تناق)ـى  

رساند که قرآن از افقى هماهنگ و دعوت کننده به توحید بود. تثمّل در این وصوصیّت مى

برتر و مرد ى داناتر از انخان صادر شده کـه دسـلتوش تغییـر نیخـت و بشـرى کـه حـاهتش        

توانـد منشـث   ذاه نمىذوناذون و تغییرپذیر است و رو به تحوّل و تیامل یا نقصان است، هیچ

 (.538،  5ساز باشد)همان، جانخانآفرین و چنین کلابى حییمانه، پرمایه،  ر ، حرکت

ََ ﴿دهـد سوره نخاء از این ویژذى وود چنین ورر مـى  82قرآن وود در آیه  َّاذُرَ َْ نَفَا   َاََا
 ََ اااْر  ُُ ََ  اااجللَّْ ِ  لْ َ  فااان   َل ف يااا ُْ ِ  َََّكاَلااا ْ  َ اااْج  لَّلذااا اااْ  ْي ْنااا ََ م  ااان ــات و  ﴾ََ ََّاااْكَ  ــاهنگى آیـ ــن همـ . آرى ایـ

آن فراتـر از   رساند که واسلگاهسازذارى تعلیمات و و ود هدفى واحد در سراسر قرآن مى

 (. 584،  5افیار بشرى و مردأ آن بیرون از آفاق واکى است)همان، ج

او بر اساس همین مرنا، معلقد است که هم میان آیات و بتشهاآ متللـم یـک سـوره    

آ قـرآن کـریم چـه بـه لحـاا سـیاق و چـه بـه لحـاا          هاسورهارتراط و ود دارد و هم میان 

(. او در تفخــیرش مــی 320و  545،  3موضــوع ارترــاط و انخــجام و ــود دارد)همــان، ج 

سـازد و هـر  ـا کـه ارترـاطی را دریابـد،        کوشد که چگونگی ارترـاط میـان آیـات را مـاهر    

، 322، 312، 292، 273،280، 173،  87ص، صـ 5  ج435،  1ملذکرآن می شود)همان، ج

357 ،398،400.) 

بنابراین مالحویش با اعلقاد بـر واسـلگاه وحیـانی قـران و عـدم اوـلال  بـین آن، بـه         

ن پـی بـرده و بـه تـاریخ     و موقعیت نزول شا هاآنارتراط هر یک از آیات و سور با متاطران 

 ذذارآ آنها پرداوله است.
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 . منابع مالحویش در تاریخ گذاری قرآن3-2

درباره منابعی که مالحویش در تاریخ ذذارآ اسلفاده کرده است، باید ذفت که او به 

ترتیـب نـزول و منـاب  روایـی شـامل       هـاآ فهرستترتیب اعلرار و مدولیّت، از آیات قرآن، 

ومدنی، تفخیرآ، اسرال نزول، ناسخ و منخوگ و... اسـلفاده کـرده اسـت     انواع روایات می ی

 که در ادامه به شرح و نقش هر کدام از آنها در تاریخ ذذارآ قران می پردازیم.

 

 ن کریمآ.  قر3-2-1

اساسی ترین و مهملرین منرعی که مالحویش در تـاریخ ذـذارآ قـرآن از آن اسـلفاده     

کرده، وود قرآن کریم است. از نگاه وآ، م مئن ترین، محیم ترین و برترین وسـیله فهـم   

دهللها و مقاصد قرآن و فهم ارتراط و تناسب م الب آن با ییدیگر و دریافلن مـر  نـزول   

. از نظر او هرذاه که امیان ربط میان بروـی آیـات بـا آیـات     آن، تفخیر قرآن به قرآن است

دیگر و ود داشله باشد، چه به لحاا لغوآ یا به لحاا مدلول آیات یا حواد  یا سرک بیان 

 (. 298،  1یا تقریر احیام، تفخیر قرآن به قرآن کارآمد و ره ذشاست)همان، ج

ي   ...ََ ﴿   ااِدر « ســجیل»بــراآ نمونــه وآ بــراآ تریــین وا ه  َِّ اا اانَر   مِّاا     ََ نَْمَطْر َاان َْيَلْيَهاان ا 
َْ َّ ْلُفْمار ف م﴾( از آیه82)هود:  ﴾مذنُضكد   َْ َرَِّّا اْ  ني ام  ُمماك مة  ْي ْنا َانَر   م  َ  َْيَلْيه ْم ا  )ذاریـات:   ﴿َّ ُنْر  

 (. 146،  3)همان، ج  ( اسلفاده کرده است33

 هـا سـوره مرتب کردن تـاریتی  او قرآن را به عنوان صادق ترین و مووق ترین منر  در 

می شناسد، او با اعلقاد بـه اصـالت ایـن کلـال الهـی و نـزول هـر یـک از واحـدهاآ آن بـه           

اقل)اآ شرایط عصر نزول، بیش از همه مناب  در تاریخ ذذارآ از آن بهـره مـی برد)همـان،    

(. 27،  5ج  342، 95، 73،  4ج  287، 147، 32،  3ج  235،  2ج  298،  1ج

آ هـا سـوره ، ارترـاط  هـا آن، پیوسلگی آیات هاسورهمحلواآ  او بر همین اساس، به ساولار و

، بـه  هاآنمتللم و مقاصدشان تو ه کرده، ضمن تشتیص متاطران آیات و موقعیت نزول 

، 481، 478، 234، 117،   2  ج480- 475،  1کار تاریخ ذذارآ می پردازد)همـان، ج 

 (.391، 255،   4  ج333،490، 314،  3  ج564
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با اعلقاد بر این که مصحم ملداوّل قرآن را در بر دارد و از لحـاا   همچنین مالحویش

نصّ و ترتیب همان قرآن وابت است، انواع سیاق را به عنوان ییی از منـاب  اصـلی درتـاریخ    

، 322، 312، 292، 273،280، 173، 87،  5  ج435،  1ذذارآ قرار می دهـد)همان، ج 

نجش روایات متللم مـی پـردازد و صـحت و    ( او بر اساس همین مرنا به س400، 398، 357

 (. 483، 277،  6  ج 593، 519، 420،  5)همان، جسازدمیسقم آنها را آشیار 

آ قـرآن از نظـر ترتیـب    هاسورهمفخّر معلقد است که اکثر بتشها و مجموعه آیات در 

یا موضوع یا سرک بیان یا نزول داراآ سیاق ملصل هخـلند. وآ تصـریح مـی کنـد کـه فهـم       

انی، شرایط زمانی، فهم موضوع و وصوصیات و عمومیات آن و نیز فهم تعـالیم و احیـام   مع

به صورت صحیح میخّر نمی شود مگر با در نظر ذرفلن سیاق و تخلخـل و تناسـب آیـات بـا     

 (.320-454صص، 3ییدیگر)همان، ج

 

 . منابع روایی و حدیثی3-2-2

، هـا آن ترینمهمه مناب  روایی و دوّمین منر  مالحویش در تاریخ ذذارآ قران، تو ه ب

روایات ترتیب نزول هخلند که مورد تو ه دانشمندان و مفخّران قرار ذرفلـه است)طررسـی،   

 (.307، 303ش،  1380  نیونام، 613، 612،  10ش، ج1372

 1382مالحویش در تفخیر وود به تفحّص در میان این روایات می پردازد)آل غـازآ،  

نقد روایات ترتیب نزول آنها را در صورت تناسب با مخـلندات  (. وآ موق  482،  1ق، ج

، 173، 87،  5  ج480  ،1قرآنی و سرک و سیاق آیات و سور، قرول می کند)همان، ج

273 ،280.) 

َْ َاُاُم لْ َْماُ  ََ ﴿براآ نمونه وآ در تفخیر آیه  َ ََّل ا َْْ  َاْلس ُماكل إ  ان َاُهْم َّ مُْلام  ل ُهاْم لَّذاي  َ   َمنُاكل ََ 
ََ ُْ از  ذیـرآ بهره( روایلی از ابن مخعود نقل می کند که رسول ودا ) ( با 82)انعام:  ﴾ُمْهََ

اْرَك ََّمُْلامع َْيم ايمع﴾آیه  َذ لَّشِّ ُِ  َن َُّاََنذ َِل ُتْشر ْك َّ نَّلذِ  إ  َّْن ِ  ََُهَك  َع ُم َُ ِل  َفن ُْ إ ْذ قَنَل َُّ « ملم( »13)لقمان: ﴿ََ

 (.368،  3تفخیر کردند)همان، ج« شرس»به سوره انعام را  82در آیه 

مالحویش نخرت به مخثله نخخ در قران بخیار ستلگیرانه عمل می کند و با اسـلفاده از  

تاریخ ذذارآ آیات ناسخ و منخوگ بخیارآ ازروایاتی که بروی از آیـات قـران را در زمـره    
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را ردّ مـی   (172-130م،  2000)شـریم المرت)ـى،  کنندمیآیات ناسخ و منخوگ قلمداد 

 . (34،  1ق، ج1382ی می کند)آل غازآ، کند و نخخ را در مورد آنها نف

ِ  َناْلار ل إ ِلذ لََّْفاَكدذَ  ِف  مثال عردالقادر، روایاتی را که قا ل به نخخ آیـه  ﴿...قُا  ِلذ َنْ الََُُّمْم َْيَلْيا
ُُاْرَى...﴾ ( هخـلند،  47)سـرث:   فَاُهاَك ََُّماْم...﴾ ﴿قُاْ  َمان َ الَََُُّْمم مِّاْ  َناْلار  ( توسط آیه 23)شورآ:  لَّْ

د ناسـخ  توانـ مـی سوره سرث از  هت نزول مقدّم است و مقـدم ن  47بی معنا می داند. زیرا آیه 

 که ییی از اهدا  نگارش تفخـیر  سازدمی(. وآ واطر نشان 38  ،4ملو ر باشد)همان، ج

 ،1همین م لب بوده تا وواننده اشلراه قـا الن بـه نخـخ را ملو ـه شـود)همان، ج      بیان المعانی

 35.) 

مالحویش با تییه بر مرانی و مناب  وـود در تـاریخ ذـذارآ، تـالش دارد کـه بـه حـل        

تعارضات میان روایات بپردازد  او در بیش تر موارد، به  م  نظرات حول محور قـرآن مـی   

اوّلـین سـوره اآ کـه بـر     پردازد که به بروی از آنها اشاره می کنیم: مثال او معلقد اسـت کـه   

آ قلـم و مز مـل بـر پیـامرر) (     هـا سورهوره علق است و بعد از آن پیامرر) ( نازل شده، س

نازل شده است. سپس فلرت وحی اتفاق افلاده است. پس از فلرت وحی، اوّلین سـوره نـازل   

شده بر ح)رت) ( سوره مدّور بوده است. اینیه بروی از روایات اوّلین سـوره نـازل شـده    

ورشان اوّلین سـوره پـس از فلـرت وحـی     بر ح)رت) ( را سوره مدّور ذکر کرده اند، منظ

 (.53  ،1است، نه اوّلین سوره به طور م لق)همان، ج

 شـعراء  214یا اینیه او روایاتی که به نقل از ابن عراس نزول سوره مخّد را پس از آیـه  
اَرَّ م﴿ َْ لْ َقاْ اجََت ه می دانند، را نمی پذیرد، چون طرق روایات ترتیـب نـزول، سـور    ﴾ََ نَ ْاي ْر َْيش 

مخد در ترتیب نزول، سوره پنجم یا ششم است و سوره شعراء چهل و چهـارمین یـا چهـل و    

پنجمین سوره به حخال می آید  بدین معنا که آن حداقل سه سال پس از سوره مخـد نـازل   

شده است. همچنین سیاق آیه شعراء بـر اینیـه در دوران ابلـدایی دعـوت نـازل شـده باشـد،        

 (.121،  1دهلت ندارد)همان، ج
 

 منابع تفسیری بیان المعانی . 3-2-3

فی أحوال المفخّرین به و مثوـذ  » طرق بیان مالحویش درم لب چهارم مقدمه تفخیرش
، مناب  تفخیرآ که در نگارش این تفخیر به آنها مرا عه و اسـلفاده کـرده اسـت،    «هذا اللفخیر
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ابن عرـاس، تفخـیر بغـوآ، تفخـیر      تفخیرله بندآ کرد: تفاسیر ماوور)به شرح ذیل دس توانمی
تفخیر کشا ، تفخیر بی)ـاوآ، تفخـیر نخـفی،    (  تفاسیر بالغی و ادبی)وازن، تفخیر ابن کثیر

تفخیرابن عربی، تفخیر ابن محمود نتجـوانی، تفخـیر روح   (  تفاسیرعرفانی)تفخیر ابی الخعود
المنیـر، تفخـیر روح   تفخیر مفاتیح الغیب، تفخـیر الخـراج   (  تفاسیر ام )الریان حقی بروسوآ

المرخـوط سروخـی، الـدر المتلـار و حاشـیه آن از ابـن       (  منـاب  فقهـی مالحـویش )   المعانی
(  منـاب   عابدین و طح اوآ، الدرر، الجوهره، الت یب الشربینی و الرا ورآ علی ابـن قاسـم  

 عوار  المعار  سهروردآ، الرهجه الخنیه، احیاء العلوم غزالی و الرسـاله عرفانی مالحویش)

 (.86-88ش،  1387  مصال ی پور،11،  1( )همان، جالقشیریه

 

 مالحویش در تاریخ گذاری آیات و سور قران کریم هایروش. 4

بعد از اینیه مرانی مالحویش و اصول کاربردآ وآ در تـاریخ ذـذارآ قـرآن و منـاب      

مورد اسلفاده او در تاریخ ذذارآ را بیان کردیم، هزم است در ادامـه شـیوه هـا و روشـهاآ     

را مشـتص نمـاییم. منظـور از     هاآنو سامان دهی  هاسورهاین مفخّر در تشتیص زمان نزول 

ذارآ، نحوه بهره مندآ وآ از اصول و ابزارهایی است کـه در  روش مالحویش در تاریخ ذ

 هـا سورهتا به هد  وود در تعیین تاریخ نخری یا دقیق نزول آیات و  ذیردمیاین امر به کار 

 و فهم صحیح از آیه دست یابد.

 

 و رتبه بندی منابع بندیطبقه. 4-1

ادر نقلی اسلفاده می مالحظه کردیم که مالحویش در تاریخ ذذارآ قران بیشلر از مص

کرد، هر چند بر ا لهاد وود نیز تییه کرده و در نهایت با کمک آن به نلایجی می رسـد. او  

در کنار قرآن که به عنوان محیم ترین منرـ  مـی شناسـد،  ایگـاه ویـژه اآ بـراآ روایـات        

قا ل اسـت. از  « محصم قدروغلی»ترتیب نزول و به وصو  فهرست مورد اعلماد وود در 

رو ذرچه روایات می ی و مدنی و اسرال نزول ف)اآ تقریرام ذخلرده اآ را درتفخیر بیان  این

، 117،  2  ج480، 475،  1ق، ج1382المعانی به وود اولصا  مـی دهـد)آل غـازآ،   
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 هـا آن(، اما مالحویش اسلفاده از مصحم مذکور و روایـات ترتیـب نـزول را بـر     439، 234

 تر یح می دهد.

ارآ بـه منـاب    وآ بر وال  بخیارآ از مفخّران عامه، در تـاریخ ذـذ   نیله دیگر این که

، 2مرحـوم طررسـی زیـاد مرا عـه مـی کنـد)همان، ج       مجمـ  الریـان  شیعی و به طـور وـا    

(.و با و ود اینیـه او نـزول   184، 5،  5  ج 48، 41،  4  ج433،  3  ج452، 116 

بع)ی از آیاتی که در شثن اهل بیت)ع( نازل شده اسـت را در مـورد ایـن بزرذـواران نمـی      

پذیرد)مثل آیه متاصمه، آیه اکمال دین، آیه اشلراء، آیه اوّلی اهمـر، آیـه ایثارو...()همـان،    

 (.239، 166،  6  ج570،  5  ج170 ، 3ج

در مجموع مالحویش در وصو  این آیات، نخرت به دیگر مفخّران اهل سنت تقریرا 

برووردآ تها می با امامیه نـدارد و در مـورد اهـل بیـت)ع( راه میانـه را در پـیش ذرفلـه و        

 َان ﴿ ارادت و عشق به ایشان در کل  تفخیر او وود را نشان می دهد. مثال او در وصو  آیـه 
ُِ..نَ ا   ِْاَا ر َ انََََّ ْْذ تَاْلَعاْ  َفَفان ََّالذ َْ ََإ َ  َْ م ا  رذَِّّا ( بـه نقـل از   67)ما ـده:   .﴾َهن لَّرذُ كُل ََّالِّْغ َمن نُ از َل إ ََّْيا

فترالدین رازآ به این م لب اشاره می کند که این آیه در ف)ل امام علی )ع( نازل شـده و  

ما  نناا ماكِله فعلا  »ا ذرفله و فرمودند:هنگام نزول این آیه، پیامرر) ( دست ح)رت)ع( ر
َلِله َ ْياند ما  ْياندله َلل ما   سـپس قـول عمـربن و ـال بـه ح)ـرت)ع( را کـه        « مكِله، لَّلهم 

آورده اسـت)همان،  « هنيَلن َّک  ن َّ  لَّ  نينَّب لصسحا مكِلی َ ماكَّ  نا  ماكم  َ مكمناِ»ذفت: 

 (.401،  12ق، ج1420  فتر رازآ، 349،  6ج

این آیه دهلت بر این دارد که ح)رت رسول) ( چیـزآ از  وآ سپس می افزاید که 

)آیه آل عمران 61(. یا اینیه او در ذیل آیه350 ، 6را کلمان نیرده است )همان، ج وحی

ح)ـرت  «  مانئنن»ح)رت امام حخن و حخین)ع(، مـراد از  « نَّننئنان»می نویخد: مراد از  مراهله(

ع( به  هـت نهایـت محرّـت و مـودّت رسـول      امیرملمنان)« ل لمانن»فاطمه زهرا)س( و مراد از 

نفـس  « انفخـنا »تـوان ذفـت کـه مـراد بـه      ودا) ( نخرت به آن ح)ـرت)ع( اسـت  و نمـی   

پیامرر) ( باشد  زیرا معقول نیخت انخان داعى نفس وـود باشـد، بلیـه حـق آن اسـت کـه       

 ،5: ج1382دعوت، ملعلق به غیر باشد کـه در اینجـا امیرملمنـان)ع( مـراد اسـت)آل غـازآ،      

 (. 631،  1ق، ج1416  بحرانی، 369،  1ق، ج1407  زمتشرآ، 351 
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این موضوع باعث تمایز تفخیر بیان المعانی از تفاسیر مشابه اش نه تنها در تریین مفـاهیم  

 .ذرددمیآیات که در تاریخ ذذارآ قرآن نیز 

 مالحویش عالوه بر قرآن و انواع روایات، بنا به ضـرورت در تـاریخ ذـذارآ قـران از    

(، بدین  هت با نگاه وا  وـود  10،  1کلب و تفاسیر ملقدّم هم اسلفاده کرده)همان، ج

که برذرفله از قرآن و تاریخ است، نخرت به روایات ترتیب نزول به داورآ مـی پـردازد و از   

آنجا که مووق ترین وسیله براآ فهم آیات را وود قرآن دانخله، تالش می کنـد تـا از طریـق    

ی آیات با بخلر زمانی و میانی نزول، به نلایج من قی و  دیدآ درباره زمـان  ارتراط بین معان

 دست یابد. هاآنو ترتیب  هاسورهنزول 

 

 . ترجیح دادن سیاق بر روایات تفسیری و ترتیب نزول4-2

مالحویش بیان می دارد: تعداد روایات تفخیرآ که از صدر اسالم به دست مـا رسـیده   

  وآ بر ایـن بـاور اسـت کـه اکثـر روایـات تفخـیرآ مـورد نقـد و          بالغ بر چند ده هزار است

و آوـار اولالفـات    انـد شـده بررسی قرار نگرفله اند و صـحیح و غلـط، نخـل بـه نخـل، نقـل        

سیاسی، حزبی، کالمـی، مـذهری و نـژادآ در ایـن روایـات نمایـان اسـت  و بروـی از آنهـا          

صدورشـان از   هاآنآ، بخیارآ از ورافاتی هخلند که با حقیقت ممزوج شده و به احلمال قو

صحابه و تابعین و تاب  تابعین صحیح نیخت ولی این روایات در کلب تفخیرآ عصر به عصـر  

نیخت و به  هاآنمنلقل شده و از پایه هاآ تفاسیر قرار ذرفله است که هیچ  اآ تردیدآ در 

یجة این امر و ـا،  احلجاج می شود و نل هاآن هت  ایگاه و شثن ذویندذانِ این ستنان به 

تشویش، اولال  و  دال هـاآ فـراوان شـده کـه ذـاه نیـز دسـلاویز دشـمنان و مخلشـرقان          

 (. 51ق،   1378ذردیده است)ذلدزیهر، 

مفخّر نمونه هاآ متللفی از این روایات ضعیم و غریب را به عنوان مثال ذکـر کـرده   

  (.190،  4  ج315، 307،  1ق، ج1382است)آل غازآ،

تاریخ ذذارآ قران هر روایت تفخیرآ را نمی پذیرد بلیه آنها را نقـد و   مالحویش در

بررسی می کند. از دیـدذاه وآ معیـار و مـالس اصـلی بـراآ معلرـر دانخـلن یـک روایـت،          

آنچـه   هماهنگی با مفهوم آیه و عدم تعارض با آن است. مثال او ذیل تفخیر سـوره عادیـات،  
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ه اآ را ارسـال داشـلند و ورـرآ از آن ذـروه بـه      از ابن عراس نقل شده که پیـامرر) ( سـری  

مدّت یک ماه نشد و سپس سوره عادیات نازل شد، فاقد ارزش می داند. زیرا سوره عادیات 

می ی است و بعث سرایا پس از هجرت بوده است. بنـابراین مجـالی بـراآ صـحت از  هـت      

دیات این سریه بوده نزول باقی نمی ماند، مگرآنیه بگوییم ییی از مصادیق تالوت سوره عا

 ( 108،  1ق، ج1382است)آل غازآ، 

مالحویش سیاق آیات قرآن را در ردّ یا قرول روایات می ی و مدنی نیز به کار می برد، 

سـوره مرارکـه    91تا  ایی که با و ود تثکید مصحم مورد اعلمادش بـر مـدنی بـودن آیـه     

ر ه  إ ْذ ﴿انعام  ْْ َذ قَا َِ َاا َل لَّلذا ُر َْ ُِ َْيلا ََ مان قَا اْ  َشا .. قانَُّكل مان نَ ْااَزَل لَّلذا و بـا اینیـه بروـی از     .﴾َََّشار  م 

مفخّران روایلی حاکی از مناقشه میان پیامرر) ( و ییی از احرار یهود مدینه را در ایـن بـاره   

نقل کرده اند، به دلیل انخجام این آیه با آیات مجاور وود و عدم صحت م)ـمون روایـت،   

، 3ذفت نخـرت بـه آن اطمینـان دارد)همـان،  ج     توانمیح داده، بلیه می ی بودن آن را تر ی

 375.) 

به طور کلی روایات تفخیرآ در صورتی براآ مالحویش معلرر و در فهم آیه کارسـاز  

است که سازذار و هماهنگ با مفهوم و سیاق آیه مورد نظر باشد  درغیر ایـن صـورت، وآ   

(. در این باره صـحت  292، 273، 87،  5ج لزومی بر پذیرش آن روایات نمی بیند)همان،

 یا عدم صحت سند براآ وآ تفاوتی نمی کند.

 

 بر مبنای آیات آغازین آنها هاسوره. مرتب کردن 4-3

تـاریخ ذـذارآ قـران اسـلفاده کـرده، تو ـه بـه         که مالحـویش در  هاییروشییی از 

آ ملعدد می ـی و مـدنی   هاسورهست  چون او اعلقاد دارد که در قران هاسورهآیات آغازین 

م ـابق بـا ترتیـب نزولـی کـه در       هـا سـوره و ود دارد که محلواآ بروی از بتش هـاآ آن  

روایات ترتیب نزول براآ آنها ذکر شده، نیخت و همتوانی ندارد. بدین معنا که بتش هاآ 

به ییراره یا پی درپی نازل نشده، بلیه بروی قخمت هاآ آن دریـک زمـان    هاسورهمتللم 

شده، آنگاه قخمت هایی از سوره اآ دیگـر نـازل شـده و سـپس بقیـه بتـش هـاآ آن         نازل

 سوره با فاصله نزول یافله است.  
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از این رو وآ تنها راهی را که براآ پذیرش این روایات می بیند، آن اسـت کـه وقلـی    

در هر یک از این ترتیب ها ذفله می شود که فالن سـوره قرـل یـا بعـد از فـالن سـوره نـازل        

ه، منظور آن است که نتخلین فصل آیات آن سوره، قرل یا بعد از نتخـلین قخـمت ایـن    شد

سوره نازل شده است. به طور مثال، همه روایات، سوره علق، قلم، مز مل و مـدّور را نتخـلین   

( و 87،   1ق، ج1373  زرقـانی،  514،  5، ج1372آ نازله مـی دانند)طررسـی،   هاسوره

 دامیک  لوتر نازل شده است.  اولال  بر سر این هخت که ک

ان راق ندارد. مالحویش براآ حل  این مشـیل در   هاسورهاین روایات با م)امین وود 

ِ  ﴿ این سه سوره مرا عه می کند: در آغاز سـوره قلـم   روایات به آیات آغازین لَا  َْيَلْيا َإ َذل تُاَاْ
ََ تَااْرت ي ﴾، ، در ابلداآ سوره مز مل ﴾  َنتُاَنن قَنَل َنَ نني ُج لِْلَ َّمَ  ُُاْر   در آغاز سوره مـدّور  ﴿ََ َرتِّا   لَّْ
َْ َهَيل إ ِلذ قَاْكُل لََّْسَشر ﴾ بـه بعـد بـه موضـ  ذیـرآ هـاآ وصـمانه         6و در سوره علق از آیـه   ﴿ إ 

مشرکان و پاسخ هاآ سازنده وداوند به  مالت آنان اشاره شـده اسـت.  نهایلـام مالحـویش     

، بایـد  هـا سورهکه بعد از پنج آیه نتخت سوره علق و پیش از نزول این  ذیردمیچنین نلیجه 

ََ تَااْرت ي    ﴿ آن مقدار از قرآن نـازل شـده باشـد کـه بشـود دربـاره آن بـه صـورت         ُُاْر   ﴾َََرتِّا   لَّْ
َْ َهاَيل إ ِلذ قَااْكُل لََّْسَشار ﴾.یـا   َ انني ُج لِْلَ َّام﴾:﴿...قَانَل نَ سفارش کرده و یـا دربـاره آن ذفـت     ﴿ إ 

پس در این فاصله باید آیاتی مشلمل بر دعوت و انذار مردم براآ کفار ووانده شده باشد تـا  

، 1همـان، ج «)لَّلنحتة، ل ْيل ، لَّشفس، لَّعصار، لَّليا »آهاسورهدر برابر آن موض  بگیرند  نظیر 

آ می ی، وآ این حالت را در سور مدنی هم می یابد به طورآ که هاسوره(. عالوه بر 54 

با تو ه به م)مون سوره بقره و بنا بر نزول فصل اوّل آن، ایـن سـوره را اوّلـین سـوره مـدنی      

 (.4،  5قرار می دهد)همان، ج

 

 . استفاده از نکات و حوادث تاریخی در تاریخ گذاری4-4

بـه   یـابی دسـت مـا را در   توانـد مـی از دیدذاه مالحویش بهلرین روش تفخیر قرآن که 

مقصود وداآ تعالی در آیات قرآن کمک کند، تفخیر تـاریتی قـرآن کـریم اسـت  چـون      

سـال بـه اقل)ـاآ شـرایط و مقل)ـیّات عصـر رسـالت         23قرآنی ملنی تاریتمند است و طی 

ل) یات قراین حـالی و مقـامی آیـات قـرآن بـه      پیامرر) ( نازل شده است و این شرایط و مق

http://muntada.islamtoday.net/t96524.html
http://muntada.islamtoday.net/t96524.html
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داشـت کـه هـرکالم بـدون لحـاا قـرا نش بـه درسـلی          تـوان نمیو تردیدآ  روندمیشمار  

 .  شودنمیفهمیده 

آ قـرآن، ملناسـب بـا شـرایط تـاریتی و      هـا سورهاندس تو هی به این که هر یک از 

وا  نازل شده است، کافی  غرافیایی ویژه و و ال به مردمی با رفلارها و آدال و رسوّم 

است که بفهماند، این واقعیات در نوع بیان قرآن تاویرذذارند و بـه منزلـه قـرا ن حـالی فهـم      

قرآن تل قی می شوند و نادیده ذرفلن آنها فهم مرهم یا نادرسلی را از آیـات قـرآن بـه دسـت     

قـرآن و   (. به همین  هت مهملرین منر  تاریخ ذذارآ او پس از14،  1می دهد)همان، ج

 (.5،  1روایات صحیح، تاریخ است)همان، ج

َ  َفَفاْ  َاا ذ بقـره  158براآ نمونـه وآ دروصـو  آیـه     اْ  َشاعنئ ر  ل َذ لَّصذالن ََ لََّْفاْرَََه م  ﴿ إ 
َْ َ طذكذَف ِب  فان﴾  ِ  َن َ  لْْيَََفَر َف  اُلننَح َْيَلْي  ﴿فَا  اُلنانحَ می ذوید: بروی از مفخّـران بـر تعریـر   لََّْسْيَا ن

﴾...  ِ چنین اشیال کرده اند که این آیه بر ذناه نداشلن طوا  صفا و مروه دهلـت دارد   َْيَلْيا

نه و ول آن دو  حال آن که و ول طوا  آن مورد اتفاق مخـلمانان اسـت. امّـا وقلـی مـا      

. مراسم حـج و  شودنمیزمان و سرب نزولش را بدانیم، مجالی براآ طرح چنین اشیالی پیدا 

بـه بـدعت هـایی آلـوده      ه  اهلی و ود داشله است، منلها آنـان ایـن مراسـم را   عمره از دور

 کرده بودند.

و بر سرکوه « أسا »از  مله آن بدعت ها این بود که بر سرکوه صفا بت مردآ به نام 

را نهاده بودند و می ذفلند که آن دو در کعره زنا کـرده بودنـد و   « نا له»مروه بت زنی به نام 

شـود.   گ کرده است. آنان را بر سر آن دو کوه نهادند تا مایه عررت دیگرانودا آنها را سن

وقلی مدّت زیادآ از آن سپرآ شد، عرل بر اور ذذشت زمان و فراموشـی فلخـفه وضـ  آن    

بت ها بر کوه هاآ صفا و مـروه از روآ نـادانی و کـم وـردآ بـه طـوا  آن دو پرداولنـد.        

یز قرله آنـان شـده بـود، دربـاره حـج و مناسـک آن       وقلی مردم مدینه اسالم آوردند و کعره ن

 سلاهتی برایشان پدید آمد. 

از  مله این سلال م رح شد که آیا طوا  صفا و مروه در حالی که بلـی را بـر بـاهآ    

هر یک نهاده اند،  ایز است. به همین مناسرت بود که آن آیه نازل شـد و  ـواز طـوا  آن    

حویش همچنین می افزایـد کـه در بروـی از روایـات     (. مال107،   5دو بیان شد)همان، ج
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آمده است، این سلال در سال عمره الق)اء م رح شد  به همین رو احلمال می دهد که ایـن  

آیه مخلقل از صدر و ذیل نازل شده باشد چون آیات قرل از آن، درباره تغییر قرله اسـت کـه   

ال هفـلم هجـرت واقـ  شـده     در سال دوّم هجرت رگ داده  حال آن که عمره الق)ـاء در سـ  

 است.

ماهر آیه نشان می دهد که تل قی مخلمانان، ذناه کار بودن طوا  کننـده صـفا و مـروه    

بوده است و اذر عللش و ود بت بر سر آن دو کوه بوده است، بایـد ایـن مربـوط بـه وقلـی      

بـه ایـن   باشد که هنوز می ه فلح نشده و بت ها بر سر آن دو کوه و ود داشله اند. بـا عنایـت   

که پیامرر) ( و مخلمانان حلی در دوره می ی حج می ذزاردند، سئوال پیش ذفله از همـان  

اوایل دوره میی تا سال هشلم هجرت که می ه فلح شد،  اآ طرح دارد. بنابراین باید مـردم  

تازه مخلمان مدینه در همان سال هاآ اوّل و دوّم که براآ انجام حج به می ه رفله باشند، ایـن  

، 5وال برایشان م رح شده و زمینه نزول آیه مورد بحث را مو ـب ذشـله باشـد)همان، ج   سئ

 109.) 

ِ ﴾َّ   ﴿ سوره عرس است 37نمونه دیگر آیه  ِْنيا َع  ُا ُهْم  َاْكَمَل اي  َشاْل اناْ ، مالحـویش  ُکا ِّ لْمار    م 

از  ییـی از همخـران پیـامرر) (   « سوده بـن زمعـه  »کند که حدیثی از انس بن مالک نقل می

ُهْم  َاْكَمَل اي  »ح)رت سلال کرد:  اناْ َل اكنتنهف فان زل لَ تعانَّ  َّ ُکا ِّ لْمار    م  ن حنشر ْيرله؟ قنل  عم. قنَّاا 
ِْن ياِ َع  ُا هاآ مالحویش این روایت را صحیح نمی داند چون سوره عرس می ی و از سوره«. َشال

ح)ـرت  اوایل رسالت آن ح)رت) ( اسـت  زمـانی کـه بـه ذـواهی تـاریخ تنهـا همخـر         

 (.217،  1)همان، جرسول) (، ح)رت ودیجه)س( بودند

 

 . استفاده از سیر تدریجی و تاریخی تشریع احکام4-5

 هـا آنو ترتیـب   هـا سـوره که مالحـویش در تـاریخ ذـذارآ     هاییروشییی دیگر از 

در آیـات   هـا آننخرت به ییدیگر اسلفاده کرده، بررسی زمان تشری  احیام و سیر تدریجی 

آ متللـم و  هـا سـوره آ متللم است. او با ذردآورآ آیـات ملحـدّ الموضـوع در    هاسوره

مالحظه نحوه نظارت زمانی آنها بر ییدیگر، تقدّم و تثو ر نزول آنها را بر ییدیگر با تحقیق 

 یا تقریب تعیین کرده است. 
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آ بقـره و نخـاء و ما ـده دربـاره بـاده ذخـارآ بـه        هـا سـوره به عنوان مثال مقارنه آیات 

شنی ترتیب نزول آنها را نشان می دهد  توضیح آن کـه در سـوره الرقـره بـا لحـن آرامـی       رو

ــت:  ــده اس ااْ  ﴿ آم سَاااُر م  َْ ُِ َّْلنذاانك  ََ إ ْمُُهفاان َن سااجع ََ َمناانف  ََ اار  قُااْ  فيه فاان إ ْ ع  َْْْفاار  ََ لََّْفْيم  َْ َْياا   ل َ ْماانَُّكَ 
ومر و میخر نهی نشده اسـت و در سـوره    ( در این آیه به طور صریح از219)الرقره: ﴾ َاْلع ه فن

نخــاء بــه طــور صــریح از نزدیــک شــدن بــه مخــجد و نمــاز در حــال مخــلی نهــی ذردیــده   

ُُكَُّكََ﴾است َرَُّكل لَّصذ َه ََ نَ ْاَُْم ُ منرأ َاَّتذ تَاْعَلُفكل من تَا ُْ ( کـه تـا   43)النخاء: ﴿ ننَ ا َهن لَّذي َ   َمُنكل ِل تَا

 ن آیه را نخرت به آیه سوره بقره نشان می دهد.اندازه اآ افزایش شدت لحن ای

در سوره ما ده این شدت لحن افزایش مـی یابـد و ومـر و میخـر عمـل پلیـد شـی انی        

ــود   ــی ش ــده م ااْ  َْيَفاا   ووان ااُر ََ لْ ْ صاانُر ََ ن ِِْلُ  ر اْلااسع م  َْْْفااُر ََ لََّْفْيم  َاان ل ْلذ
﴿ ننَ ا َهاان لَّذااي َ   َمنُااكل ن 

َ  فَنالََن   ََ﴾لَّشذْيطن کـه   ذیـرد مـی (. به این ترتیب مالحویش نلیجـه   90)الما ده: ُسكُه ََّعذَلُمْم تَاْلل ُحك

، 1نتخت سوره بقره سپس سوره نخاء و پس از آن سوره ما ـده نـازل شـده اسـت)همان، ج    

سـوره   4(. همچنین او بر همین اساس و با تو ـه بـه احیـام مربـوط بـه مهـار درآیـه        21 

له، به نحوه صحیح چینش این دو سـوره پـی مـی بـرد. او معلقـد      سوره مجاد 2احزال و آیه 

است بیان کراهت این عمـل در سـوره احـزال زمینـه را بـراآ حیـم حرمـت آن در سـوره         

 (.203،  6  ج456،  5مجادله فراهم کرده است)همان، ج

 

 گیری نتیجه

 می شود: چنین حاصل ذرفت، قرار بحث مورد مقاله این در آنچه نظرذرفلن در با

 هـا سورهو نیز چینش  هاسورهبا و ود اینیه مالحویش آل غازآ چینش آیات در  -1

می داند، ولی  تفخـیر وـود را بـر اسـاس ترتیـب نـزول قـرآن نوشـله          در مصحم را توقیفی

است  وآ بر این باور است که چنین شـیوه اآ بـراآ فهـم بهلـر معـانی آیـات و درس روح       

 دعوت تدریجی اسالم مفیدتر است.

مالحویش در تفخیر بیان المعانی با اعلقاد به مرـانی و اصـول تفخـیرآ وـود ماننـد:       -2

، هاسورهاعلقاد به نزول تدریجی قران، عرفی دانخلن زبان قرآن، امیان نزول ملداول بروی 

عدم تحریم قـرآن، اعلقـاد بـه واسـلگاه وحیـانی قـران، موافـق نـزول شمـــردن آیـات در           
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سیاق و آیـــات ملحد الموضـوع قـرآن، پایـه قـرار دادن روایـات      ، اساس قرار دادن هاسوره

 ترتیب نزول همراه با نگاه انلقادآ به آن و... به تاریخ ذذارآ سور قرآن می پردازد.

شیوه مالحویش در تاریخ ذذارآ، چگونگی بهره مندآ وآ از منـاب  در   ترینمهم -3

تـاریتی مـی شناسـد کـه دچـار       دسلرس او است. از آن  ا که او قرآن را م مئن ترین سند

را در حیـم   هـا آنتحریم نشده است،  ایگاه ویژه اآ براآ مخلندات قرآنـی قا ـل شـده،    

 . ذیردمیابزارآ براآ سنجش مناب  دیگر به کار 

مرنـایی مالحـویش در تـاریخ ذـذارآ قـران، تییـه بـر سـیاق و          هاآروشییی از  -4

ق هماهنـگ نراشـند، روش او تـر یح    فحواآ آیات است. بدین لحاا، اذر روایـات بـا سـیا   

سیاق بر روایات است که بع)ام در این زمینه اشلراهاتی نیز مرتیب شده و بروـی از روایـات   

صحیح را به این دلیل مردود و غیر قابل پذیرش دانخله که با سـیاق مل صـل و انخـجام آیـات     

 هماهنگی ندارند.

دیگـرآ   هـاآ روشهـا و  مالحویش در تاریخ ذذارآ آیات و سور قران از شـیوه   -5

بـر مرنـاآ    هـا سـوره و اوّلویت بندآ مناب  تاریخ ذذارآ، مر تـب کـردن    بندآطرقههمچون: 

، تییه بر مخلندات تاریتی، اسلناد به روایات اسرال نزول آیـات، دقـت   هاآنآیات آغازین 

در مراحل تاریتی تشری  احیام شرعی و دقت در زمان نزول آیات ملشابه در یک موضوع 

 و آیات و...اسلفاده کرده است. هاسورها ، تییه بر اسلول و سرک و

دسـلیابی بـه    مال حویش با کمک تاریخ ذذارآ قـران بـه دسـلاوردهایی همچـون:     -6

سیره صحیح نروآ، تصحیح روایات تفخیرآ از  مله روایات اسرال نزول و روایـات می ـی   

حدت درونی آیـات یـک سـوره و    و مدنی، فهم بهلر روایات ت ریقی و تنزیلی، دسلیابی به و

 .و... دست پیدا کرده است لن آیات نازله در شثن اهل بیت)ع(ها، پذیرفارتراط میان سوره
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