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چکیده
توان از جهات گوناگون، از جمله این که آیا میان نزول آیات هر سـوره، آیـاتی از ها را میکیفیت نزول آیات سوره

صورت آشفته و بـدون ها بهست یا نه، بررسی کرد. گروهی اعتقاد دارند که آیات سورههای دیگر فاصله انداخته اسوره
نظم خاصی نازل شده و بعدها به راهنمایی پیامبر (ص) یا به اجتهاد صحابه نظم یافته است. لیکن گروهـی دیگـر بـا 

بوده است. بدین صـورت کـه » نزول پیوستۀ سوره«برداشت از قرآن و برخی از روایات، تصریح دارند اصل در نزول، 
شد و نزول آیات (چه بـه صـورت تـدریجی نـازل شـده نزول هر سوره، نظمی طبیعی داشته است؛ با بسمله آغاز می

یافت تا اینکه با نزول بسملۀ جدید، پایاِن سورۀ قبل و شروع سورۀ باشند و چه به صورت دفعی) پشت سر هم ادامه می
ها از یافتنـد کـه محـدودۀ سـورهدرمیزول، بر اساس نزول پیوستۀ هر سورهشد. همۀ مردم عصر نجدید مشخص می

آغاز تا انجام آن چه بوده است.
ها برای اثبات مدعای خویش مقالۀ حاضر با روش تحلیل محتوا در مقام بررسی دالیلی است که هر یک از گروه

ده است.اند و در نهایت نظریۀ گروه دوم تأیید و تقویت شاز آن بهره گرفته

سوره، کیفیت نزول، گسستگی نزول، پیوستگی نزول.: واژگان کلیدي

.٢٢/٠٨/١٣٩٦: یینهابیتصوخیتار؛ ٢٢/٠٦/١٣٩٢وصول: خیتار*. 
» محمد (ص)ۀآن بر سورقیسوره و تطباتیآنشیچینزول و چگونگتیفیساختار، ک«ارشد با عنوان یکارشناسۀنامانیمقاله برگرفته از پانیا

است.
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مقدمه

کار رفته، ناظر به کیفیت نزول سوره بـوده اسـت. در آنها به» سوره«ای از آیات قرآن کریم که لفظ دسته
ات، به ایـن گونه آیمقصود ما در این مقاله، تدریجی بودن و یا دفعی بودن نزول وحی نیست؛ چرا که در این

کـار ای نشده است. بحث بر سر این است که با توجه به آیاتی که لفظ سـوره در آنهـا بـهموضوع هیچ اشاره
ای بوده رفته، آیا در نزول وحی، نزول سوره اصل بوده و نزول آیات، هرچند تدریجی، مقید به محدودۀ سوره

ها باید گذاری آن در سورهشده و برای جایمیقاعدۀ خاصی نازل صورت آشفته و بیاست، یا اینکه آیات به
گرفته است؟ هدف این مقاله، روشن شدن دو دیدگاه پیوستگی یـا گسسـتگی نـزول اقدام ثانوی صورت می

آیات سوره است.
این موضوع، از دیدگاه اندیشمندان معاصر پنهان نمانده و برخی با استناد به قـرائن و شـواهد روایـی بـه 

) و نیز سـیدجعفر مرتضـی ۱/۱۹۶، التمهیداند. مرحوم معرفت (ها اشاره کردهت در سورهپیوستگی نزول آیا
دارند.» اینزول پیوستۀ سوره«) کامًال اعتقاد به ۱۱۰، حقائق هاّمه حول القرآن الکریمعاملی (

) ۲۵۸-۲۵۴و رجبـی، ۱۲/۱۲۸، ق۱۴۱۷نظران (ر.ک: طباطبـایی، دستۀ دوم، برخی دیگر از صاحب
اند؛ یعنی آیات سوره با نزول بسمله آغاز شده، سپس آیات نازل شده از چینش طبیعی سخن گفتههستند که

شد. از دیدگاه ایشان، این چینش طبیعـی کـه در یک یا چند مرحله، تا نزول بسملۀ جدید به سوره ملحق می
تاه یا طوالنی به سوره همگام با ترتیب زمان نزول آیات است، اصل بوده است. اما گاه آیاتی پس از مدتی کو

اند. هرچند این گروه اصـراری اند که البته این موارد را بسیار اندک دانسته و استثنا محسوب کردهملحق شده
ای نیستند و اصل را بر چینش جا که قائل به نزول گسستۀ آیهای در تمام موارد ندارند، اما از آنبر نزول سوره

شوند. موافقان این نظریه محسوب میاند، به عنوان طبیعی قرار داده
های دفعی اند: سورهها را بر اساس مضامین و ساختار آنها به سه دسته تقسیم کردهبرخی از ایشان سوره

های های تـألیفی کـه قسـمتاند و سـورههایی که نزول پیوسته مطابق نظم طبیعی نزول داشتهالنزول، سوره
های دیگر نـازل شـده شده، بلکه میان فصول هر سوره، قسمتی از سورهها در پی هم نازل نمختلف این سوره

های سـوره و سـوره۶۱های دارای نزول پیوسـته سوره، سوره۳۶های دفعی النزول است و معتقدند که سوره
).٢٥٨-٢٥٤رجبی، سوره است (رک: ۱۷تألیفی 

ایـن «گویـد: ملۀ سورۀ جدید، میعالمه طباطبایی پس از نقل روایات مربوط به اتمام سوره با نزول بس
روایات صراحت دارند که ترتیب آیات قرآن در نظر رسول خدا (ص) همان ترتیـب نـزول بـوده؛ در نتیجـه، 

اند. الزمۀ این مطلب های مدنی قرار داده شدههای مکی و همۀ آیات مدنی در سورههمۀ آیات مکی در سوره
» بینـیم، همـه ناشـی از اجتهـاد ناصـواب صـحابه باشـداین است که اختالفی که ما در مواضع آیـات مـی
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کند، لـیکن که عالمه این اصول را پذیرفته و از آن دفاع میرغم این). اما علی۱۲/۱۲۸ق، ۱۴۱۷(طباطبایی، 

سورۀ مزمل یا بعضی آیات سورۀ ممتحنه) برشمرده ۲۰مواردی را بر اساس اجتهاد به عنوان استثنا (مانند آیۀ 
است.

انـد، امـا ی نیز (مانند بالشر) وجود دارند که دیدگاهی دربارۀ پیوستگی نزول سوره ارائه نکردهگروه سوم
قـدر اند، نـه آنهای قدیمی شـدههای بعدی، که داخل وحیوحی«اند: افراط در اجتهاد را نفی کرده و گفته

).۳۸۴(بالشر، » متعدد هستند و نه تا آن حّد وسیع
اری از اندیشمندان وجـود دارنـد کـه بـه اسـتناد قـرائن و شـواهدی دیگـر، در مقابل این سه گروه، بسی

) و ۱/۱۸۹(البرهـانتوان از زرکشی در کتـاباند. میای مقبول دانستهعنوان نظریهگسستگی نزول آیات را به
، بـه دلیـل اندسیوطی به عنوان مدافعان این دیدگاه نام برد. بیشتر مواردی که این افراد نظری دربارۀ نزول داده

کنـد: اند. سیوطی از ابن حصـار نقـل میاعتماد زیاد به روایاتی است که همگی توسط اهل سنت نقل شده
اند (سیوطی، کنند، فقط بر اساس اجتهاد و بدون استناد به نقل نظر دادهکسانی که به موارد استثنا اعتماد می

).۱/۱۳۸ق، ۱۴۱۱
عنـوان دلیلـی در قـرآن، بـه» نزول آیه«های داّل بر د عبارتگفتنی است که مدافعان این نظریه، از وجو

اسـت و گـاهی نیـز بـه » نشان و عالمت«معنای در قرآن به» آیه«اند؛ زیرا لفظ برای اثبات آن استفاده نکرده
کـار رفتـه اسـت (ر.ک: زرکشـی، معانی عالمت، عبرت، معجزه، امر عجیب و شگفت، برهـان و دلیـل بـه

وجه اشاره به معنای مصطلح آیه ندارد.ر قرآن، به هیچ) و این لفظ د۱/۲۶۶
. ۲ای (و پراکنـده)، . نـزول آیـه۱ها دو دیـدگاه وجـود دارد: بنابراین، در بارۀ کیفیت نزول آیات در سوره

ای، اعم از نزول دفعی یا تدریجی منسجم. طرفداران هر کدام از دو نظریه اعتقاد دارند که نزول پیوستۀ سوره
تبر و شواهد متقنی برای دیدگاه خویش دارند که در این مقاله به تبیین هـر دو نظریـه و دالیـل آنهـا اسناد مع

جا که اوًال نظریۀ گسستگی نـزول، شود. وجه تمایز این مقاله با سایر آثار در این است که: از آنپرداخته می
ها در تگی نـزول آیـات در سـورهنظران علوم قرآنی است، و ثانیًا نظریـۀ پیوسـنگرش غالب در میان صاحب

قالب یک اثر مستقل مطرح نشده، سعی شده با واکاوی دالیل و شـواهد طرفـداران دو نظریـه، بـا تکیـه بـر 
مستندات قرآنی نظریۀ مورد پذیرش این مقاله مطرح شود.

اي. نظریۀ نزول آیه1
زول وحی، نـزول آیـات بـوده، این نظریه عبارت است از نزول پراکندۀ آیات قرآن؛ یعنی اصل و محور ن

شدۀ قبل و یا بعد ارتباط محتوایی خاصی داشته ای نازل شده باشند یا به آیات نازلبدون اینکه در قالب سوره
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شده و هیچ نظم یا قاعدۀ خـاص دیگـری بـرای آن وجـود باشند. بلکه آیات صرفًا مطابق رخدادها نازل می

اند و شـدهگسـیخته و ناهماهنـگ نـازل مین به صـورت از هـمنداشته است. بر اساس این نظریه، آیات قرآ
صورت توقیفی و خواه به اجتهاد صحابه به شکل امروزی درآمد. لـذا تعـداد زیـادی از آیـات بعدها خواه به

اند.های مدنی قرار گرفتههای متعددی از آیات مکی در سورههای مکی، و قسمتمدنی در میان سوره
کننـد ایـن . روایاتی که به نزول پراکندۀ آیات اشاره دارند و تصریح می۱سته است: دالیل این نظریه دو د

رسـد . اجتهاد دربارۀ آیاتی که به نظر می۲آیات به دستور پیامبر (ص) در موضع کنونی قرار داده شده است. 
ای که در آن جای گرفته، نازل شده باشند.ای غیر از سورهباید در سوره

ایوط به نزول آیه. روایات مرب۱ـ۱
). در دو ۹۶بر اساس تحقیقات برخی از پژوهشگران، مجموع این روایات سه روایت اسـت (نکونـام، 

سورۀ نحل به دسـتور جبرئیـل و پیـامبر ۹۰سورۀ بقره و ۲۸۱مورد از این روایات، معین کردن جایگاه آیات 
میشگی ایشان معرفـی شـده اسـت. ایـن عنوان سیرۀ ه(ص) نسبت داده شده و در روایت سوم، این شیوه به

اند از:روایات عبارت
روایت نخست 

ی «ای که نازل شد، آخرین آیه«از ابن عباس و سدی نقل شده:  ِه ُثمَّ ُتـَوفَّ ُقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن فیِه ِإَلی اللَّ َو اتَّ
(طوسـی، » از بقره قـرار بـده۲۸۰در رأس جبرئیل گفت: آن را». بود» ُکلُّ َنْفٍس ما َکَسَبْت َو ُهْم ال ُیْظَلُموَن 

۱/۱۸۳.(
بررسی روایت

این روایت عیوبی دارد؛ از جمله اینکه: 
عباس صورت مرسل ذکر شده و به وسایط میان شیخ طوسی تا ابنبهتبیانـ سند این حدیث در تفسیر ۱

ای نشده است.و سدی اشاره
)؛ امـا ذیـل آن، ۳/۷۶ذکر شده (ر.ک: طبری، صورت مسند، ، بهتفسیر طبریـ صدر این روایت، در ۲

که در روایـاتی کـه که به دستور جبرئیل برای قرار دادن آیه در محل مذکور اشاره دارد، نقل نشده است. چنان
تـوان ). بنـابراین مـی۱/۳۷ق، ۱۴۰۴از طرق دیگر نقل شده، نیز عبارت ذیل حدیث نیامده است (سیوطی، 

افزودة راویان بعدی است، یا این روایت، از نظر متن اضطراب دارد.نتیجه گرفت که یا ذیل روایت، 
ـ این حدیث با روایات دیگر معارض است؛ زیرا سیوطی هشت روایـت دیگـر نقـل کـرده کـه آیـات ۳

ها از ابن عباس نقل شده است. شده بر پیامبر معرفی کرده و برخی از ایندیگری را به عنوان آخرین آیة نازل
سورۀ نساء دانسته است. در روایتی، عمر اعالم کرده آیۀ ربا آخرین ۱۷۶، آخرین آیه را آیۀ براء بن عازب
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شده بر پیامبر (ص) بوده است. سیوطی از ابّی بن کعب و نیز ابن عباس نقـل کـرده کـه آخـرین آیـۀ آیۀ نازل

سورۀ کهـف، آخـرین آیـه سورۀ توبه بود و ابوسفیان گفته: آیۀ آخر۱۲۹و ۱۲۸شده بر پیامبر (ص)، آیۀ نازل
سلمه نیز نقل شده که سورۀ نساء آخرین آیه بوده و از امّ ۹۶بوده است. بخاری از ابن عباس نقل کرده که آیۀ 

سورۀ انعام را به عنوان آخرین معرفی ۱۴۵عمران بوده است. روایت دیگری آیۀ سورۀ آل۱۹۵آخرین آیه، آیۀ 
سورۀ مائـده) آخـرین ۳دهد که آیۀ اکمال الدین (آیۀ احتمال میکرده است. سیوطی پس از نقل موارد فوق،

).۱۰۶ـ۱/۱۰۱ق، ۱۴۱۱آیه باشد؛ زیرا ظاهر این آیه تمام شدن تمام واجبات و احکام است (سیوطی، 
کدام از موارد مذکور، منسوب به پیـامبر (ص) نیسـت و هرکـدام از توان اذعان نمود که هیچبنابراین می
کند که هر کس بنا طور که سیوطی نیز از بیهقی نقل میو غلبۀ گمان اظهار شده است. هماناینها با اجتهاد 

بر اجتهاد شخصی خود عمل کرده و یا آنچه را که خود برای آخرین بار از پیامبر (ص) شـنیده، آخـرین آیـه 
).۱/۱۰۴تلقی کرده است (همو، 

ای خالف نزول فرموده باشد: آیات را در سورهـ این روایت صراحتی بر این معنا ندارد که پیامبر (ص) ۴
کیـد و یـادآوری  جای گذاری کنند. شاید بتوان چنین برداشت کرد که: این روایت درصدد اعمال نظارت، تأ

که بخواهند ترتیب جدیدی به آیات بدهند.ها بوده، نه آنایشان بر ترتیب نزول آیات در سوره
تواند قاعدۀ کلی ارائه بدهد.دو مورد، هرگز نمیـ بر فرض قبول این روایت، بیان یک یا۵

دسـتور بـه جـایگزینی در «توان دریافت که این روایت از اعتبـار کـافی بـرای اثبـات از این مطالب می
برخوردار نیست.» البالی آیات دیگر

روایت دوم
خـدا (ص) العاص آورده است: نـزد رسـول احمد بن حنبل به نقل از شهر بن حوشب از عثمان بن ابی

نشسته بودم که ناگاه روی خود را به سوی آسمان کرد؛ سپس فرمود: جبرئیل نزدم آمد و فرمان داد ایـن آیـه: 
ْحساِن َو إیتاِء ِذي اْلُقْربی« َه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْإلِ ُکـَو َیْنهیِإنَّ اللَّ ْم َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَکـِر َو اْلَبْغـِي َیِعُظُکـْم َلَعلَّ

ُروَن  ).۴/۲۱۸حنبل، (ابن» سورۀ نحل قرار بدهم۹۰را در موضع آیۀ » َتَذکَّ
بررسی روایت

اشکاالتی در این روایت وجود دارد:
تواند شاهد نزوِل آیـة العاص نمیـ در سند این حدیث تصحیف و حذف رخ داده است. عثمان بن ابی۱

از نزول این آیه مطلع شده اسـت. زیـرا سـورۀ نحـل سورة نحل بوده باشد و این، عثمان بن مظعون است که 
مکی است و عثمان بن مظعون برادر رضاعی رسول خدا (ص) از اولین کسانی بود که در مکه اسـالم آورد، 

العاص در سال نهم هجرت از طائف به مدینه آمد و اسالم آورد. عثمـان بـن مظعـون بـه ولی عثمان بن ابی
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و واسطۀ میان او و شهر بن حوشب (یعنی ابن عبـاس) حـذف گردیـده العاص تصحیف شده عثمان بن ابی
). ۱/۲۳است (ذهبی، 

ـ بر اساس خبر دیگری که از طریق شهر بن حوشب از عثمان بـن مظعـون نقـل شـده، ذیـل حـدیث ۲
). ۴/۲۱۸حنبل، (عبارت جبرئیل ...) توسط راویان بعدی به آن افزوده شده است (ابن

پذیرش بود، نقد چهارم و پنجم روایت قبل دربـارۀ ایـن روایـت نیـز صـادق ـ اگر این روایت قابل۴و۳
الذکر، این روایت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.بود؛ لیکن با توجه به دو دلیل فوقمی

روایت سوم 
احمد بن حنبل از محمد بن جعفر و یحیی بن سعید، از عوف، از یزید (فارسی) از ابـن عبـاس نقـل «

و سورة برائـت را کـه از ۱ان بن عفان گفتم: چه چیز شما را واداشت سورة انفال را که از مثانیکند به عثممی
مئین است، قرین هم سازید؛ ولی بسمله را میان آن دو ننویسید و آنها را در میان سبع طوال بگذارید؟ گفت: 

شـد، ُکّتـاب او نـازل مـیشد، هرگاه چیزی بر های چندپاره نازل میگاهی بر رسول خدا (ص) یکی از سوره
هایی بـود کـه در فرمود: این را در فالن سوره قرار بده ... سورۀ انفال از اولین سورهخواند و میوحی را فرامی

های قرآن بود. مضمون آنها با هم مشابه بود؛ پنداشتیم کـه مدینه نازل شد؛ ولی سورة برائت از آخرین سوره
) وفات کرد و برای ما بیان نکرد که آن بخشی از این است؛ لذا من آن بخشی از این است و رسول خدا (ص

). با ۱/۱۱۱(ابن حنبل، » آن دو را قرین ساختم، بسمله در میان آنها ننوشتم و آنها را در میان سبع طوال نهادم
نمود. توجه به این روایت، پیامبر (ص) پس از نزول قسمتی از وحی، جایگاه آن را مشخص می

یتبررسی روا
باشد:این روایت نیز از چند جهت دارای اشکاالتی می

ـ اصل جمع قرآن توسط عثمان، طوری که قبل از آن، قرآنی وجود نداشته باشد و عثمان تدبیری بـرای ۱
مکان سورۀ توبه اندیشیده باشد، مردود است؛ زیرا حتی بنا بر نظر قائلین اجتهادی بودن چینش نیز، جایگاه 

ر زمان ابوبکر و عمر مشخص شده بود.ها دآیات و سوره
عّلت قرار گرفتن در کنـار یکـدیگر بیـان شـده اسـت. بررسـی » تشابه مضمون دو سوره«ـ در روایت ۲

های زیادی میان مضمون این دو سـوره وجـود دارد. سـورۀ دهد که فرقاجمالی و تحقیقی ابتدایی نشان می
شد و به تبیین مهمترین عناصر مورد نیاز برای مقابله با انفال در اوایل هجرت پیامبر (ص) و جنگ بدر نازل

دشمنان بیرونی جامعه پرداخته است. لذا در آن به مسائلی چون: جهاد در راه خدا، امدادهای الهـی قبـل و 
های دشمنان بـرای ضـربه زدن بـه حین و بعد از جهاد، حرمت فرار از جهاد، لزوم اطاعت از رهبری، توطئه

وم انفاق در راه جهاد، چگونگی توزیع غنایم جنگی، مصارف خمس، پرهیز از نزاع داخلی، پیامبر (ص)، لز
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جانبه و آمادگی نظامی برای ایجـاد ُرعـب و جلـوگیری از اقدامات منافقان در سپاه اسالم، لزوم آمادگی همه

مجاهـدان حمالت احتمالی دشمنان، چگونگی پذیرش صلح، پرهیز از اسیر گرفتن تا حّد امکان، فضیلت 
در راه خدا پرداخته شده است.

اما سورۀ توبه پس از فتح مکه نازل شد. جامعۀ اسالمی قدرت بالمنـازع شـبه جزیـرۀ عربسـتان بـود و 
تقریبًا همۀ دشمنان بیرونی از آسیب زدن به آن مأیوس شده بودند؛ اما منافقان مدینه و کسانی که پس از فتح 

دشـمنان اسـالم از میـان اهـل کتـاب، از درون جامعـه بـه آن آسـیب مکه، ناچار شـدند اسـالم بیاورنـد و 
هـا را بـه های درونی جامعۀ اسالمی پرداختـه و لـوازم مقابلـه بـا اینرساندند. سورۀ توبه به تبیین آسیبمی

هـای داخلـی دهد. لذا در سورۀ توبه به مسـائلی چـون: اعـالن عمـومی برائـت، پیمانمسلمانان نشان می
های شکنان، سپردن مسئولیتهای مذهبی، مقابلۀ با پیمانو چگونگی عهد بستن با اقلیتسرزمین اسالمی

شعایر دینی به اّمت، پرهیز از برقراری رابطۀ خویشاوندی و دوستی و ... با کسانی که تعّلق خاطر به دشمنان 
بـروز نفـاق، معرفـی های معرفـی شـکلها، های اهل کتاب، مقابله با بدعتاسالم دارند، مقابله با دشمنی

گیری نسبت به منافقان همراه با جهاد با کفار، اقـدامات سیاسـی منافقـان، مؤمنان راستین، تشویق به سخت
منع مؤمنان از استغفار و اقامۀ نماز مّیـت بـر منافقـان، واکـنش مؤمنـان و منافقـان در برابـر نـزول آیـات و 

امتحانهای الهی پرداخته شده است.
اند و روایت سوم از نظر مـتن سوره از نظر موضوعات و مسائل با یکدیگر کامًال متفاوتبنابراین این دو 

نیز دچار آسیب جدی و غیر قابل پذیرش است. 
رسد آیاتی از یک سوره نازل شود و بعد نزول آن سـوره متوقـف شـده و ـ عقًال هم صحیح به نظر نمی۳
اول مراجعه شود و آن کامل گردد. نیـز معقـول بـه نظـر ها به سورۀ های دیگری نازل شود؛ بعد از سالسوره
رسد که آیه یا آیاتی نازل گردد و پیامبر این آیات را بالتکلیف و جدا از دیگر آیات رها کنـد تـا سـورۀ آن نمی

شناسی قرار داد.توان پذیرفت تا آن را مبنای قرآننازل شود؛ لذا این روایات با این مضمون را نمی
ها توسـط عثمـان صـورت گرفتـه و پیـامبر (ص) شـود کـه چیـنش سـورهیت استنباط میـ از این روا۴

پذیرند: الف. قائلین بـه تـوقیفی بـودن گونه راهنمایی نکرده است. دو گروه این نظر را به هیچ وجه نمیهیچ
تقـاد دانند، ولـی اعها را اجتهادی می). ب. اندیشمندانی که چینش سوره۲۵۷ها مانند خویی (چینش سوره

دارند که پیامبر (ص) کلیات آن را در قالب روایاِت معرفِی سبع طوال، مئین، مثانی و مفّصـالت بیـان کـرده 
).۱۱۲ش، ۱۳۷۶است (طباطبایی، 

ـ این حدیث با روایات دیگر تعارض شدیدی دارد؛ از جمله روایاتی که عّلـت اصـلی عـدم نگـارش ۵
داننـد، نـه آشـفتگی در نـزول و آیـه در صـدر ایـن سـوره مـیبسمله در ابتدای سورة توبه را نازل نشدن این



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره128
پرسد: چرا در سورة مشخص نبودن جایگاه آیات؛ مانند روایتی که در آن ابن عباس از حضرت علی (ع) می

» بسم اللـه الـرحمن الـرحیم«برای اینکه «نوشته نشد؟ حضرت فرمود: » بسم الله الرحمن الرحیم«برائت 
).۳/۳۷۶ق، ۱۴۰۴(سیوطی، » شمشیر نازل شدامان است، ولی برائت با

شود که در هنگام تعارض دو دلیل با یکدیگر ـ اگر هر دو دلیل بر اسـاس مبـانی در علم اصول گفته می
شدۀ مجتهد قابل پذیرش باشند ـ ابتدا باید بررسی شود که آیا امکان تأویل یکی از دالیل وجود دارد پذیرفته

توان تعارض آنها را برطرف ساخت شود که آیا میشت، در مرحلۀ بعد بررسی مییا نه؟ اگر امکان تأویل ندا
یا نه؟ اگر امکان جمع وجود داشته باشد، باید به یکی از طرق مذکور در کتب اصول، تعارض را رفع کـرد و 

ـ و هر دو دلیل را در نظر داشت. اما اگر امکان جمع ادله وجود نداشت ـ به اصطالح با هم تناقض داشـتند
شوند.کدام از ادله ترجیح خاصی بر دیگری نداشتند، هر دو دلیل ساقط میهیچ

اما اگر یکی از دالیل با مسلمات عقل و نقل ـ قرآن و سـنت قطعـی ـ تنـاقض داشـته باشـد، آن دلیـل 
گونه موارد اصًال بحث در تعـارضمطروح شده و دلیل دیگر به قوت خودش باقی خواهد ماند. البته در این

).۴۸۹ـ۴۸۵ادله نیست. (رک: حیدری، 
شود که قابلیت معارضه با روایات دیگر را نداشته باشد.های این روایت موجب میضعف

بر اساس مطالب مذکور، سه روایت دارای عیوب متنی و یا سندی هسـتند؛ لـذا از اعتبـار کـافی بـرای 
یـک صـراحتی ندارنـد کـه پیـامبر (ص) چای برخوردار نیستند. همچنـین هیاثبات نظریۀ نزول و چینش آیه

توان برداشت کرد که منظور این روایات از ای جای دهند. میفرموده باشد: برخالف نزول، آیات را در سوره
کید و یادآوری ایشـان بـه همـان ترتیـب نـزول آیـات در  جایگذاری آیات، بنا به دستور پیامبر اکرم (ص) تأ

ها بوده است.سوره
-عنـوان مسـتثنیات مـیعنوان دلیل برای این نظریه ذکر شده و ما در ادامه به آنهـا بـهبهسایر مواردی که 

رسد برخی از اندیشمندان، دیدگاه مفسران دربارۀ این آیـات را نظر میپردازیم، فاقد قرینۀ روایی است؛ اما به
اند.منزلۀ مصادیق این روایات پنداشتهبه

. وجود مستثنیات فراوان۱-۲
ترین عوامل روی آوردن به نظریۀ پراکندگی نزول آیات قرآن کریم، وجود آیات فراوانی است همیکی از م

معنا که آیۀ مورد نظـر که به زعم مفسران، ترتیب نزول آنها با جایگاه تدوینی آنها تناسبی نداشته است. بدین
هی و نبوی یا اجتهاد مسـلمانان تواند در این جایگاه نازل شده باشد و صرفًا بر اساس دستور المفسران، نمی

تـوان در جایگاه کنونی واقع شده است. از آنجا که تعداد این آیات نسبت به کل آیات قرآن زیاد است، نمـی
دهـد کـه اصل را بر نزول منظم قرار داد و باید پراکندگی نزول را پذیرفت. اما بررسی ایـن مـوارد نشـان مـی
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و اجتهاد مفسران، چنین  حکم شده است، نه قرینۀ قطعی.دربارۀ مستثنیات، صرفًا بر اساس حدس 

. اجتهاد ناصواب در مکی یا مدنی بودن آیات۱ـ۲ـ۱
نظران ای پشتوانۀ نقلی معتبری ندارد، لیکن در میـان مفسـران و صـاحبکه نظریۀ نزول آیهرغم اینعلی

به نظر این گروه بـه صـورت طبیعـی علوم قرآنی طرفدارانی دارد. این امر ناشی از اجتهاد در آیاتی است که 
های مکی باعـث شـده جایگاهشان در مکان کنونی نیست. وجود برخی کلمات یا مفاهیم در آیاتی از سوره

که این گروه در این باب دست به اجتهاد بزنند و حکم به مدنی بودن آن آیات کنند و یـا بـالعکس، آیـاتی از 
بنـدی و نقـد کـرد توان در قالب شش نظریه دستهن اجتهاد را میهای مدنی را مکی بدانند. خاستگاه ایسوره

اند از:که عبارت
های مکی. وجود احکام در سوره۱ـ۱ـ۲ـ۱

هـای مکـی از اند که در مکه، آیات احکام مانند انفاق و زکـات، نـازل نشـده و سـورهبرخی گمان کرده
اند. در حالی که کلیات احکام و مکی کردههایاند؛ لذا حکم به مدنی بودن آیات احکاِم سورهاحکام خالی

اند.واجبات در مکه نازل، و احکام تفصیلی در مدینه تبیین شده
)، ۱۰/۵۷۶اند (طبرسـی، طبرسی اعتقاد دارد: آیاتی که کلمۀ نماز در آنها ذکر شده، در مدینه نازل شده

رادی و جماعـت نمـاز صـورت فـلیکن نماز اولین حکمی اسـت کـه در مکـه واجـب شـد و مسـلمانان به
خواندند. نماز، اولین چیزی است که جبرئیل آورد و به پیامبر (ص) بعد از بعثتش، وضو و نمـاز یـاد داد می

).۱/۲۳۲(معرفت، 
اند چون حکـم رغم اینکه این سوره مکی است، اما برخی پنداشتهسورۀ اسراء، علی۳۳و ۳۲دربارۀ آیۀ 

دینه نازل شده است. در حالی که حفظ حرمت، شخصیت، جان و مـال حرمت زنا و قتل را بیان کرده، در م
ها از مهمترین قوانین زیربنایی اسالم بوده و از ابتدای بعثت، در تعالیم اسالم دنبال شده و حرمت قتل انسان

).۱/۲۱۳ها ـ و زنا ـ زیر پا گذاشتن کرامت انسان ـ از جملۀ این امور است (همو، ـ تهدید جانی انسان
جا که حکم زکات واجب در مدینه تشریع شـد، کار رفته، از آندر آنها به» زکات«بارۀ آیاتی که کلمۀ در

اند که این آیات مدنی هستند. در صورتی که اصل حکم زکات، بدون تعیین حدود شـرعی آن برخی پنداشته
).۱۵/۱۰ق، ۱۴۱۷در مکه هم بوده است (طباطبایی، 

ی مکه یا مدینه. فضای اجتماعی ـ سیاس۲ـ۱ـ۲ـ۱
اسـرائیل و اهـل ای پیرامون بنیتوجه به فضای اجتماعی ـ سیاسی مکه یا مدینه باعث شده که هرجا آیه

کتاب یا مشورت با مؤمنان سخن به میان آورده باشد، مدنی محسوب شود. دربارۀ برخی از آیات، بعضی از 
که اند. یا آنجه حکم به مدنی بودن آن آیات کردهاند که دربارۀ یهودیان است، در نتیمفسران صرفًا گمان کرده
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داده در مکه، حکم به نزول آن در مکـه شـده اسـت. بـه ای به یکی از موضوعات رخصرفًا به دلیل اشارۀ آیه

ـن َقْرَیِتـَك «سورۀ محمد (ص) فرموده: ۱۳عنوان مثال، خداوند در آیۀ  ًة مِّ ن َقْرَیٍة ِهَی َأَشدُّ ُقـوَّ ن مِّ تـِی َو َکَأیِّ الَّ
حکم » َأْخَرَجْتَك «کار رفتن لفظ به دلیل بهعباس صرفاً در روایتی از ابن» ْم ْهَلْکَناُهْم َفَال َناِصَر لهَأْخَرَجْتَك أَ 

).۹/۲۸۸به نزول آن در زمان هجرت شده است (طوسی، 
اجتهـاد وی جا که ابن عباس در هنگام هجرت تازه متولد شده بود، این روایت مرسل یـا ناشـی ازاز آن

تر از مـا قـوی«توانـد بیـانگر مطلبـی عـام باشـد کـه در آن، خـدا فرمـوده: است. در حالی که اوًال آیـه می
، بنابراین لزومًا در هجرت نازل نشده است. ثانیـًا خداونـد فرمـوده: »ایمکنندگان تو را نیز هالک کردهاخراج

هاد با آنان سست نکند؛ زیرا خدا نیرومندتر از آنـان قدرت کافرانی که تو را اخراج کردند، مسلمانان را در ج
را نیز از بین برده است. پیامبر (ص) در زمان هجرت، نه قصد و نه امکان جهاد را داشـته اسـت؛ پـس ایـن 

زدایی در امر جهاد سازگاری ندارد. اجتهاد با سیاق سوره، یعنی هراس
توجهی به اعتبار روایات. بی۳ـ۱ـ۲ـ۱

اند. ای از موارد استثنا، بدون هیچ قاعده یا سند معتبر به عنوان استثنا معرفی شدهموعهبه طور کلی، مج
اند و گاهی اصًال سبب استثنا ذکر نشده و گاهی فقط صرفًا به دلیل اعتماد به قول یک فرد چنین حکمی داده

ه حکم روایتی که سورۀ عنکبوت، سیوطی ب۶۰گاهی این حکم حتی بر خالف قول مشهور است. دربارۀ آیۀ 
) آن را مدنی دانسته است. در حـالی کـه ۵/۱۴۹ق، ۱۴۰۴داند (سیوطی، خودش نیز سند آن را ضعیف می

).۱/۲۲۴روند (معرفت، این آیات بر اساس اسناد معتبرتر، مکی به شمار می
. عدم فهم صحیح از مفهوم آیات۴ـ۱ـ۲ـ۱

نه شده، ناشی از عدم توجه بـه صـدر و ذیـل آیـه و تعدادی از آیاتی که دربارۀ آنها حکم به نزول جداگا
های ذهنی، باعث بدفهمی از آیه و در نتیجه، دادِن حکِم اشتباه به مدنی بودن یا مکی بودن آنهـا داوریپیش

شده است.
»ْسـَتأِخِریَن المِمنُکْم َو َلَقْد َعِلْمَنـاَو َلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْقِدِمیَن «فرماید: سورۀ حجر می۲۴خداوند در آیۀ 

گاهیم و هم از متـأّخران شـما.« سـیوطی ایـن آیـه را بـه دلیـل تطبیـق » ما قطعًا هم از پیشینیان شما کامًال آ
). ۴/۹ق، ۱۴۰۴دانـد (سـیوطی، نادرست بر نماز جماعت ـ که در حکم آن در مدینه نازل شده ـ مدنی می

مردگـاِن گذشـته (ُمسـَتقِدمین) و مردگـان آینـده در صورتی که سیاق آیات داللتی بر نمـاز نـدارد و آیـه بـه
).۱/۲۰۸(مستأخرین) اشاره دارد (معرفت، 

. اشتباه در تعیین مصداق آیات۵ـ۱ـ۲ـ۱
تقریبًا دو سّوم از مواردی که برای آنها حکم به نزول جدای از نزول سوره شده، بر اثـر اشـتباه در تعیـین 
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ـِن اْفتـر«سورۀ انعام، خداوند فرموده: ۹۳مصادیق مورد نظر آیات بوده است. در آیۀ  َعلـَی یَو َمْن َأْظَلُم ِممَّ

ِه َکِذًبا َأْو َقاَل ُأوِحَی ِإلَی  ُه اللَّ چه کسـی سـتمکارتر «...»َو َلْم ُیوَح ِإَلْیِه شَیٌء َو َمن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َما َأنَزَل اللَّ
من نیز وحی نازل شده، در حالی که به او وحی نشـده، است از کسی که دروغی به خدا ببندد، یا بگوید: بر

).۱۸۲-۷/۱۸۱(ر.ک: طبری، ...» کنم و کسی که بگوید: من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل می
نازل شده که وی در مدینه بـود و مرتـّد شـد و بـه » ابن أبی سرح«معرفت نقل کرده که این آیات دربارۀ 

سورۀ مؤمنون، تصمیم گرفت که دست به جعل آیات بزند. ۱۲ه: که وی با شنیدن آیۀ مکه فرار کرد. گفته شد
رسـد: اوًال سـورۀ مؤمنـون دارد که این برداشت از چند جهت نادرست به نظر مـیسپس وی اظهار می
کس دربارۀ مدنی بودن حتی یکی از آیات آن، اظهـار نظـری نکـرده اسـت. امکـان کامًال مکی است و هیچ

که با نزول آیاتی مکی، وی در مدینه مرتد شده باشد. ثانیًا دربارۀ حدود سی آیۀ دیگر نیز گفته شده کـه ندارد 
سورۀ نسـاء کـه در ذیـل آن، امـام بـاقر و امـام ۱۳۷است؛ از جمله آیۀ » ابن أبی سرح«منظور از مفاد آنها، 

).۱/۲۰۲اند (معرفت، صادق (ع) وی را مرتّد نامیده
ـوْا «سورۀ ابراهیم (ع): ۲۸دربارۀ آیۀ نیز زرکشی  ـِه ُکْفـًرا َو َأَحلُّ ُلوْا ِنْعَمـَت اللَّ ـِذیَن َبـدَّ َأ َلْم َتَر ِإلَی الَّ

آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم خود را به سرای نیستی «»َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوارِ 
) ۴/۸۴ق، ۱۴۰۴هستند. (سـیوطی، » کفار بدر«ها رده که منظور از ایناز عمر نقل ک» و نابودی کشاندند؟

در حالی که بر اساس روایتی از امام صادق (ع)، قاطبۀ مصادیق ایـن آیـه، کفـار قـریش هسـتند. (عیاشـی، 
را مصادیق آیه بدانیم، از باب جری و تطبیق است، نه اینکه آیه مـدنی باشـد » کفار بدر«) حتی اگر ۲/۲۲۹

).۱/۲۰۸(معرفت، 
ها. اشتباه در فهم روایات ذیل آیات یا سوره۶ـ۱ـ۲ـ۱

های مدنی شوند، گسیختۀ آیات سورهنظران قائل به نزول ازهمبرخی از مواردی که منجر شده تا صاحب
ها بوده است. سیوطی در ابتدای تفسیر سورۀ ُملک نقل ناشی از تلّقی اشتباه از مفاد روایت ذیل آیات یا سوره

این سوره دربارۀ مردمـان مکـه «کند که کّل این سوره در مکه نازل شده؛ اما در روایت دیگری نقل میکرده: 
اند که منظور از ایـن روایـت، آن ) اما برداشت کرده۶/۲۴۶ق، ۱۴۰۴(سیوطی، » نازل شده، غیر از سه آیه.

سورۀ ملک است، نه مکان است که سه آیه از آن مدنی است. در حالی که ظاهر روایت دوم، دربارۀ محتوای 
).۱/۲۴۰نزول آیات (معرفت، 

» اینزول پراکنده و جداگانۀ آیه«قدر توسط دیگران تکرار شده که تصّور نادرست گونه اجتهادات، آناین
ایجاد شده است.
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اي. نظریۀ نزول پیوستۀ سوره2

(چـه تـدریجًا نـازل شـده شد و نزول آیات سـورهبر اساس این نظریه: هر سوره با نزول بسمله آغاز می
یافت؛ تا اینکه با نزول بسملۀ جدید، پایاِن سورۀ قبل و شروع سورۀ باشند و چه دفعًا) پشت سر هم ادامه می

هـا، مسـتقیمًا زیـر نظـر پیـامبر اکـرم (ص) جدید مشخص شود. الحاق موارد استثنائی به بعضی از سـوره
های دیگر نازل نشده است.وره در میان آیات سورهای از یک سصورت گرفته است. به همین ترتیب، آیه

عالوه شـواهدی نقلـی و است؛ به» روایی«و » قرآنی«دالیل اصلی نظریۀ پیوستگی نزول، در دو بخش 
کید می کند. تاریخ در نفی و اثبات این موضوع ساکت است؛ یعنـی در تـاریخ عقلی بر صّحت این نظریه تأ

ه: کدام آیه در چه زمان و چه مکانی نازل شـده، آیـات قبـل و بعـدش کـدام ای را پیدا کرد کتوان نظریهنمی
است و با چه فاصلۀ زمانی یا مکانی نازل شده است؟ هنگامی که تـاریخ نسـبت بـه یـک موضـوع سـاکت 

کند که باید به اصول برخاسته از قرآن و روایات رجوع شود. باشد، عقل حکم می
. دلیل قرآنی۱ـ۲

کار رفته، تصریح دارند که سوره به عنوان یک واحد رسمی، نـزد خـدا و به» سوره«لفظ آیاتی که در آنها 
در اذهان عموم مردم در عصر نزول تشخص داشته است. در برخی از این آیات، به خصوص آیـۀ اول سـورۀ 

هـا دهد که شناخته شده بودن حدود سورهسخن گفته و این آیه نشان می» نزول سوره«نور، خداوند از اصل 
بوده است.» اینزول سوره«نزد عموم مردم، ناشی از 

یح به نزول سوره ۱ـ۱ـ۲ . تصر
ُسـوَرٌة «فرمایـد: النـزول اسـت، مـیهـای تـدریجیخداوند در آیۀ نخست سورۀ نور، که در زمرۀ سوره

ُروَن  ُکْم َتَذکَّ ناٍت َلَعلَّ ای است که آن را نازل کردیم و عمل ، سورهاین» «َأْنَزْلناها َو َفَرْضناها َو َأْنَزْلنا فیها آیاٍت َبیِّ
بر اساس ایـن ». به آن را واجب نمودیم و در آن، آیات روشنی نازل کردیم، شاید شما بفهمید و متذّکر شوید

های آن، اصل بر نزول سوره است و سایر موارد مـذکور، هویـت آیه، در بین سوره و احکام و فرائض و نشانه
انـد: کنند. این آیه، دلیل مستحکمی در برابر کسانی اسـت کـه مـدعیره پیدا میخاص خود را در درون سو

».ای داشته باشندشده، امکان ندارد آیات چینش پیوستهچون آیات قرآن به صورت تدریجی نازل می«
ها در برابر نزول سوره. عکس العمل۲ـ۱ـ۲

برابر نزول سوره و یا تأخیر در نزول سوره العمل مؤمنان و منافقان را در خداوند در برخی از آیات، عکس
ذهنی مردم نسبت به نزول سوره و تشخص آن را معرفـی تصور، عالوه بر آنکه کشد. این آیاتبه تصویر می

کند، شاهدی بر اثبات این مدعاست که حدود سوره و تفاوت داشتِن آن با یک آیه یا چنـد آیـه و یـا کـّل می
ای بـوده و تـا نـزول وده است و اصل در نزول وحی، نزول پیوسـتۀ سـورهقرآن برای آنها روشن و مشخص ب
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شده است.بسملۀ سورۀ دیگر، آیاتی از سورۀ دیگر، نازل نمی

محمد (ص) به این نکتۀ مهم اشاره شده که: درخواست مستمّر مؤمنان در عصرنزول ـ سورۀ۲۰در آیۀ 
َو «فرمایـد: ای از آیـات. خداونـد مـیول آیه یا دستهـ  نزوِل سوره بوده است، نه نز» یقول«با صیغۀ مضارع 

َلْت ُسوَرٌة َفِإذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَکَمٌة َو ُذِکَر فیَها اْلِقتاُل َرَأْیَت الَّ  ذیَن آَمُنوا َلْو ال ُنزِّ ِبِهْم َمـَرٌض ذیَن فيَیُقوُل الَّ ُقُلو
چرا «گویند: اهل ایمان مشتاقانه می) «۲۰(محمد،» َلُهْم َن اْلَمْوِت َفَأْولیَیْنُظُروَن ِإَلْیَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْیِه مِ 

شـود کـه در آن اّما هنگامی که سورۀ روشنی نـازل می» شود که در آن فرمان جهاد باشد؟!ای نازل نمیسوره
کننـد؛ پـس میبینی بیماردالن، مانند کسی که در آستانه مرگ قرار دارد، به تو نگاه سخن از جنگ است، می

دهنـدۀ ایـن اسـت کـه حـدود سورۀ توبه نیـز نشـان۶۴از سوی دیگر، آیۀ ». مرگ برای آنان سزاوارتر است.
های قـرآن ها در اذهان جامعۀ صدر اسالم مشخص بوده است؛ زیرا منافقان نیز اثرات دائم نزول سورهسوره

انـد: که درون آنها را افشا کند، در هـراس بـودهای اند. به همین دلیل، همیشه از نزول سورهرا به روشنی دیده
ُئُهْم ِبما في« َل َعَلْیِهْم ُسوَرٌة ُتَنبِّ ِبِهْم َیْحَذُر اْلُمناِفُقوَن َأْن ُتَنزَّ منافقـان از آن بـیم دارنـد کـه ) «۶۴(توبـه، »ُقُلـو

»ای بر ضّد آنان نازل گردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر بدهد.سوره
است؛ به عبارت » نزول سوره«فرع بر » نزول یک یا چند آیه«دهند که از دیدگاه قرآن ات نشان میاین آی

چـه گیرد. آنصورت می» نزول سوره«ها به را محوری قرار داده که تمام واکنش» نزول سوره«دیگر، خداوند 
بین خدا و مردم هویت دارد، سوره است.

. دالیل روایی۲ـ۲
شـود کـه در زمـان صـدر اسـالم، یاتی نقل شده که از آنها به خوبی مشخص میدر جوامع روایی، روا

ای، با مرز مشخص شد. این مطلب، اوًال نظم سورهها با نزول بسمله تبیین و فهمیده میشروع و پایان سوره
از سـورۀ ای الی نزول آیات یک سوره، آیـهمعنا که: البهدهد؛ بدینبسمله در نزول قرآن را به خوبی نشان می

که: در داخل سوره نیز از بسمله کند؛ توضیح ایندیگری نازل نشده است. ثانیًا پراکندگی نزول آیات را رد می
در آغاز هر سوره تا اتمام آن و نزول بسملۀ سورۀ بعد، آیات به همین نظم موجود پشت سر هم نـازل شـده و 

اند. قرار گرفته
ِحیِم اْبِتـَداًء ِإنَّ «ـ از امام صادق (ع) نقل شده: ۱ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ وَرِة ِبُنُزوِل ِبْسِم اللَّ َما َکاَن ُیْعَرُف اْنِقَضاُء السُّ

ْخری وسیلۀ نزول بسمله به عنوان ابتدای سـورۀ ها فقط بهپایان یافتن سوره«فرماید: ) می۱/۱۹(عّیاشی، » ِلْألُ
، مسـتمّر و »)إّنما«کار بردن حصرمنحصر (با بهدر این روایت، امام صادق (ع) راه » شود.دیگر شناخته می

داند.های قرآن را نزول بسمله میابتدا و انتهای سوره») کان ُیعَرف«همیشگی (با فعل ماضی استمراری 
أن المؤمنین في عهد النبي کانوا الیعرفون انقضاء السـورة حتـی تنـزل «کند: ـ سعید بن جبیر نقل می۲
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ْحمِن  ِه الرَّ ِحیِم ِبْسِم اللَّ ) ۱/۷ق، ۱۴۰۴(سیوطی، » فإذا نزلت علموا ان قد انقضت السورة و نزلت أخریالرَّ

فهمیدنـد؛ هرگـاه بسـمله ها را تنها از نزول بسمله سورۀ جدید میمؤمنان در زمان پیامبر، پایان نزول سوره«
».فهمیدند سورۀ پیشین تمام شده و سورۀ دیگری نازل شده استشد، مینازل می

انـد کـه: راه شـناخت همیشـگی مسعود روایاتی با این مضامین نقل کـردهعباس و ابنسّنن از ابناهل ت
ها و شروع سوره جدید، نزول بسمله بـوده اسـت. برخـی از ایـن پیامبر (ص) و مسلمانان دربارۀ پایان سوره

روایات بدین شرح هستند:
دانسـت ان) به اتمام رسیدن سوره را نمیپیامبر (ص) (و در روایت دیگر، مسلمان«گوید: ابن عباس می

یافت که سوره به اتمام رسیده و سـورۀ شد، درمیتا هنگامی که بسمله بر او نازل شود؛ هرگاه بسمله نازل می
مـا «گویـد: مسـعود نیـز مـی) ابـن۱/۱۸۳؛ نیز رک: سجستاني، ۹/۳۹(هیثمي، » دیگری شروع شده است.

)۱۰(واحدي نیشابوري، » شد.ختیم تا زمانی که بسمله نازل میشناجدایی دو سوره از همدیگر را نمی
ها راه شناخت سوره را بـا فعـل خورد، این است که همۀ این نقلای که در این روایات به چشم مینکته

کنند. معنای این سخن، این است کـه ایـن راه شـناخت، مخصـوص چنـد مـورد ماضی استمراری بیان می
های قرآن بوده اسـت؛ لـذا در بعضـی از همیشگی شناخت ابتدا و انتهای سورهخاص نبوده است؛ بلکه راهِ 

طور کلی به دوران پیامبر (ص) (في عهِد النبي) نسبت داده شده است و ایـن امـر، مطلبـی ها این امر بهنقل
فراگیر و روشن در بین مسلمانان در عصر نزول قرآن بوده است.

. نظم در نزول۳ـ۲
کند کـه: اصـل، نـزول آمده، رسمیت سوره را ثابت کرده و بیان می» نزول سوره«بارت آیاتی که در آن ع

کـه در نـزول آیـات دو سوره است؛ اما نسبت به نظم در نزول آیات درون سوره سـاکت اسـت. توضـیح این
ها با نظم و بر اساس ترتیب زمانی نـزول هـر آیـه بـوده ـ چینش آیات در درون سوره۱حالت محتمل است: 

ـ نزول آیات در قالب سوره بدون نظم بوده و بعدًا منظم شده باشد.۲ت؛ یعنی چینش کنونی آیات. اس
اِس َعلـی«فرماید: خداوند در بیان چگونگی نزول قرآن می ْلنـاُه َو ُقْرآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلی النَّ ُمْکـٍث َو َنزَّ

» رنگ بـر مـردم تـالوت کنـی و آن را تـدریجًا فروفرسـتادیمبخش فرستادیم تا با دقرآنی که بخش«»َتْنزیالً 
شد قسمت و تدریجًا بر پیامبر (ص) نازل میدهد که قرآن، قسمت) این آیه به خوبی نشان می۱۰۶(اسراء، 

کرد.و حضرت به همان ترتیب آیات را بر مردم قرائت می
ا بوده است، سه حالت متصور است: هکه گفته شد اصل در نزول وحی، نزول قرآن سورهبا توجه به این

که آیـات بـا صورت دفعی نازل شده باشند. حالت دوم اینها بوده و بهکه قطعات نزول، سورهحالت اول این
که اصل بر نـزول سـوره اسـت، رغم ایناند. در حالت سوم علیها نازل شدهنظم فعلی، اما تدریجًا در سوره
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ها شـد و بعـدها خـالف ترتیـب نـزول، در سـورهقالب سوره نـازل مـیاما این آیات بدون نظم و ترتیب در 

نظمی در نـزول آیـات سـوره آوری شده است. نزول قرآن به حالت اول و دوم بوده و حالت سوم که بیجمع
که:شود، صحیح نیست. توضیح ایننامیده می

ده اسـت. برخـی از شـای از آیـات نـازل مـیای کامل و گاه بـه صـورت دسـتهقطعات نزول، گاه سوره
)، ۲۵۴داننـد (رجبـی، سوره می۳۶اند، باره نازل شدههایی که به صورت دفعی و یکمحققان، تعداد سوره

چنین نبوده که چینش آیات نظمی نداشـته و در بـین ای بوده، ایناما در مواردی که نزول وحی به صورت آیه
منوال بوده کـه آیـات هرسـوره بلکه نزول آیات بدینای دیگر نازل شده باشد؛آیات یک سوره، آیاتی از سوره

ترین واحد نزول قرآن، توان گفت اصلیطور پیوسته، اما در چند مقطع زمانی نازل شده است. در واقع میبه
باره نازل شده و یا اینکه در چند مقطع زمانِی ممتّد و پشـت سـر هـم، ها یا یکاند که این سورهها بودهسوره

).۱۰۲ـ۸۵اند (ر.ک: نکونام، وسته و کامًال منظم نازل شدهتدریجًا، پی
هـا نـازل با وجود این، ممکن است این سؤال در برخی اذهان باقی بماند که شاید آیات در قالب سـوره

انـد. توضـیح اند و بعدها به دستور پیامبر (ص) به نظم کنـونی درآمـدهاند، ولی به صورت نامنظم بودهشده
ای به دو شکل قابل تصور است:هاینکه: نزول سور

دهد، جایگاه آیـه را هـم که آیات هر سوره را نشان میـ نزول آیات پس از بسملۀ هر سوره، عالوه بر آن۱
کند و نیازی نبود که پیامبر (ص) به کاتبان بگوید: آیه را در فالن قسمت از سوره قرار بدهید؛ بلکه معین می

شوند.ید، آیات در ادامۀ آیات قبلی نوشته میدانستند که تا نزول بسملۀ جدمی
ای است که آیات باید در آن جای بگیرنـد؛ دهندۀ سورهـ نزول آیات پس از بسملۀ هر سوره، تنها نشان۲

اما کاتبان وحی منتظر دستور پیامبر (ص) بودند تا آیات جدید را در کدام قسمت از آن سوره بگذارند. مـثًال 
ای کـه در مرحلـۀ چهـارم شند و پیامبر آیـهباقیامت به صورت پراکنده نازل شدهممکن است که آیات سورۀ

عنوان آیات اول قرار داده و آیاتی که اول نازل شده را در بخش پایـانی قـرار داده باشـد و ... بـر نازل شده، به
اساس داللت قرآن، همان دیدگاه نخست مورد پذیرش است.

»آیات هر سورهنظم در نزول «. دلیل قرآنی ۱ـ۳ـ۲
که چرا فرشتۀ وحی کند؛ اینای را از سوی کافران مطرح میسورۀ فرقان، شبهه۳۲خداوند متعال در آیۀ 

خواند تا تمام شود؟سوره، همچنان نمیآیه یا سورهخواند؟ چرا آیهباره تا آخر نمیهمۀ آیات را یك
ذی«فرماید: خداوند در پاسخ به این شبهه، می َل َعَلْیـِه اْلُقـْرآُن ُجْمَلـًة واِحـَدًة َو قاَل الَّ َن َکَفُروا َلـْو ال ُنـزِّ

ْلناُه َتْرِتیًال  َت ِبِه ُفؤاَدَك َو َرتَّ یعنی نزول تدریجی قرآن را تأیید کرده و علت آن را تثبیت فؤاد پیـامبر »َکذِلَك ِلُنَثبِّ
ریجی و وجـود فاصـله بـین نـزول فرماید: نـزول تـدکند. آنگاه برای تکمیل مطلب، میاکرم (ص) بیان می
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شـود. قطعات قرآن، موجب پراکندگی مطالب و از بین رفتن اثـر مطالـب گذشـته در اثـر گـذر زمـان نمـی

(راغب اصفهانی، »نظم و ترتیب چیزی در عین استواری«به معنای » رتل) «۱۵/۲۱۱ق، ۱۴۱۷(طباطبایی، 
باشـد. ، خـوب چیـدن و مرتـب کـردن آن مـی) و یا نظم و ترتیب زیبـا بـوده و همچنـین ترتیـل کـالم۲۴۱

) بر این اساس، معنای ترتیل در آیه، تقدیر و چیدن قطعات نزول قرآن بـا نظمـی خـاص ۴/۴۷(مصطفوی، 
ای که وقتی نزول آیات یک سـوره بـه پایـان )، به گونه۳/۵۴قاموس قرآن،و قرشی، ۱۰/۴۱۶است (ابیاری، 

بـاره نـازل شـده اسـت. از ایـن رو، شده که گویا این سـوره یکرسد، چنان این آیات مرتب و منظم نازل می
سـوره و که بر حسـب حـوادث و مقتضـیات، سورهشود: ما این قرآن را با اینمعنای این فراز از آیه چنین می

آیه نازل کردیم، اما کمال نظم و ترتیب بین آنها را نیز حفظ کردیم. لذا قرآن در نـزول تـدریجی خـود بـه آیه
و ۱۵/۲۱۱ق، ۱۴۱۷هایی است که مرتب و با نظم خاص نازل شده است. (طباطبایی، ات و سورهصورت آی

) و هر چند نزول قرآن به صورت تدریجی بوده، اما پراکنده و آشفته نبـوده؛ بلکـه در عـین ۴/۴۸مصطفوی، 
نزول تدریجی، با بهترین نظم و ترتیب نازل شده است. 

. مؤیدات پیوستگی و نظم نزول۲ـ۳ـ۲
کند. از جمله:ای را تأیید میعالوه بر دلیل مذکور، مؤیداتی عقلی وجود دارد که نزول سوره

الف. مشکل بودن تدوین آیات، خالف ترتیب نزول 
ها مشکالتی را برای مسلمانان و کاتبـان قرار دادن آیات در جایگاهی خالف ترتیب نزول آیات در سوره

گرفتنـد و آن را در نمازهـای خـود تـالوت را از راه حفظ کردن یاد مـیکرد. بیشتر مردم قرآنوحی ایجاد می
الی آیاتی که پیشتر نازل شده بـود، موجـب دشـواری حفـظ بـرای عمـوم کردند؛ قرار دادن آیات در البهمی

ها در نماز ای و قرائت سورهشود که حفظ سورهشد. دشواری این حفظ زمانی بیشتر نمایان میمسلمانان می
های زیادی بـرای کاتبـان رواج داشته باشد. همچنین کتابت آیات جدید در میان آیات گذشته دشواریو ...

به دنبال داشته است.
بـه «نویسـد: این مسئله از دیدگاه خاورشناسان نیز دور نمانده است. خاورشناس فرانسوی، بالشـر مـی

کنـد ـ از آیـاتی تصـور مـی» ریچارد بل«ه طور کای مانند سوره روم ـ آنتوان پذیرفت که سورهدشواری می
قدر در معرض اصالحات قرار گرفته قدر متشتت باشند. متنی که اینتشکیل شده باشد که از نظر زمانی این

» باشد، از طریق حافظه ـ که ابزار اساسی حفظ وحی در زمان پیامبر (ص) بود ـ غیر قابل انتقال بوده اسـت
).۳۸۴(بالشر، 

های لفظی و محتوایی برای وحدت نزول آیاتب. وجود شاخصه
هـا و انسـجام توان بیـان نمـود، سـاختار کنـونی سـورهمؤید دیگری که برای یکپارچگی نزول آیات می
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جایی موجود در آنها است. به عبارت دیگر، با توجه به اتصال لفظی و محتوایی آیات، امکان تقطیع و جابـه

تر ها، مانند ارتباطات ادبی و بالغی واضـحای از این انسجامدستهها وجود ندارد. های مختلف سورهبخش
باشند.ای دیگر، با توجه به هدف هدایتِی هر سوره قابل فهم میبوده و دسته

های انسجام محتـوای دربارۀ ارتباطات ادبی و بالغی باید گفت: اتصال لفظی و محتوایی آیات از نشانه
لفاظ با یکدیگر ارتباط نحوی (مانند فاعلیـت، مفعولیـت، اضـافه، تابعیـت، که اها هستند؛ اعّم از اینسوره

که عبارات و جمالت با حروف عطف به همـدیگر اتصـال یافتـه باشـند، یـا استثنا و ...) داشته باشند، یا آن
مند و ارتباط موضوعات آیـات که محتوا داللت بر تمامّیت یا نقصان مضمون، اشاره به رخدادهای زماناین

با هم داشته باشند.
مثًال از امام باقر(ع) و امام عسکری (ع) و نیز عایشه نقل شده: پنج آیۀ نخست سورۀ علـق اولـین آیـات 

)؛ لذا نظر مشهور همین است. امـا بـه ۶/۲۶۷ق، ۱۴۰۴و سیوطی، ۵/۶۰۹شده بوده است (حویزی، نازل
» کّال «ه باشند؛ زیرا صدر آیۀ ششم با لفظ توان پذیرفت که آیات بعد، مستقل و جدا نازل شدهیچ وجه، نمی

شروع شده و به هر معنایی که گرفته شود، صالحیت برای ابتدای کالم ندارد و عرب با این لفظ کالم خود را 
و یا اشعار جاهلی کـه البالغهنهجای از کند. همچنین مالحظه نشده که هیچ سوره یا هیچ خطبهشروع نمی

انـد، بـا ایـن لفـظ شـروع شـده باشـند. لـذا از دیـدگاه برخـی ربی در عصر نزولای برای فهم زبان عقرینه
اندیشمندان، این آیه همراه با آیات قبل نازل شده و نزولی مستقل، هرچند متصـل بـه سـوره و پیوسـته بـا آن 

).۶۶ـ۶۴ندارد (نکونام، 
رد نظر راویـان بـوده؛ که: نباید از ظاهر روایت، برداشت کرد که فقط همان قسمت یادشده موضمن این

کننـد. زیرا روش روایات تفسیری این است که جهت اشاره، فقط قسمتی از آیـه یـا آیـات مربـوط را یـاد می
که در روایت دیگری فقط به همان آیۀ اول سورۀ علق به عنوان نخستین آیه اشاره شده است. (مجلسی، چنان

این اطمینان وجود دارد کـه فقـط آیـۀ نخسـت که بر اساس سایر روایات،) حال آن۲/۶؛ صدوق، ۳۵/۲۵۶
شود.نازل نشده است. این روش، فراوان در روایات مشاهده می

که کالمی صالحیت نزول مستقل را داشته باشد، نباید ارتباط ادبی با قبل داشته باشد. دربارۀ لذا برای آن
هـای سـوره، ، میـان برخـی عبارتعبارت دیگرتر محتوایی نیز این مطلب جاری است. بهارتباطات پیچیده

احتمـال دارد «چنان ارتباط محتوایی محکمی وجود دارد که امکان گسستگی نزول آنها نیز وجود ندارد. لذا 
هـای کوتـاه و طور دفعی نازل شده باشند؛ زیـرا در درجـة اول مضـامین و نظـم سـورهها بهبسیاری از سوره

های متوسط و بلند غیرمسّجع (ولی برخوردار سیاری از سورهها در بمسّجع، و در درجة دوم پیوستگی بخش
اند. همچنـین جا نازل شـدههای مکی یکبخش این معنا هستند که بیشتر سورهاز وحدت موضوعی)، الهام
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هـای آیـاتش های آیاتش مجزا نـازل شـده، نـزول بخشهایی که بخشتواند این معنا را القا کند که سورهمی
).۳۷(دروزه، » ها میان آنها فاصله نینداخته استهایی از دیگر سورهو نزول بخشدرپی بوده است پی

گیرينتیجه
توان آن را معتبر دانست. زیـرا هـم مسـتندات روایـی ای نمیبا بررسی مستندات نظریۀ نزول پراکندۀ آیه

درست بوده است. گرفته بر مبنای معیارهای نادارای اشکاالت جدی در متن وسند است، هم اجتهاد صورت
گر قاعده نیستند و بر فرض صحت آنها، تنها استثنا برای قاعدۀ کلـی محسـوب دو روایت از مستندات، بیان

شوند. روایت سوم نیز به دلیل تعارض با اصول مسّلم قرآنی و روایی از درجۀ اعتبار ساقط است.می
خی است و در صورت سکوت تاریخ، باید که علم ترتیب نزول، علمی تاریبا وجود این و با توجه به این

به اصول و مبانی قرآنی و روایی رجوع کرد که داللت بر نزول منسجم آیـات هـر سـوره دارد. لـیکن برخـی 
اند که: اند. لذا نتیجه گرفتهبرخالف این مسیر حرکت کرده و به اجتهاد (بر اساس مبانی نادرست) دست زده

سوره آمده است. بدین معنا که اگر سوره مکی است، برخی آیات آن ها، آیاتی برخالف اصلدر برخی سوره
ای مکی ثبت نشود مدنی است و اگر سوره مدنی است، برخی آیات آن مکی است. در صورتی که ماندن آیه

ای مدنی نازل شود و سپس این آیه در آن سوره قرار بگیرد، این امـری ای قرار نگیرد، تا اینکه سورهو در سوره
ای ای مـدنی در سـورهقرار گرفتن آیـههمین شکلو خارج از طریقة ثبت صحیح و معروف است. به غریب

شود. مکی نیاز به نّص صریح خاص دارد و در این امور حتی اجتهاد نظری وارد نمی
انـد و از طریـق ها اسـتنباط شـدههای مکی و مدنی، پس از چیـنش آیـات درون سـورهمعیارهای سوره

گونه عمـل کـرده ها اینتوان گفت خدا در این سورهدست آمده و عمومیت ندارند. تنها میص بهاستقرای ناق
گونه عمل شده باشد، هرگز صـحیح نیسـت و مسـلمًا ها نیز باید همیناست. اگر گفته شود در تمامی سوره

الی امـا در البـهای را کـه نـوعی خطـاب بـه یهـود دارد،توان هر آیـههای نقض زیادی دارد. مثًال نمیمثال
های مکی است، مدنی دانست. سوره

ای دارای مستندات قرآنی و روایـی و مؤیـدات عقلـی فراوانـی از طرف دیگر، دیدگاه نزول پیوستۀ سوره
ها و ترتیب آیـات در است. بنابراین نزول قرآن، نزولی کامًال منظم بوده و وحی الهی خود آغاز و انجام سوره

است. پیامبر (ص) نیز آن را به همان شکل بر مردم اقراء کرده و آیات الهی را بر همـان آنها را مشخص کرده 
اند؛ از کردهنموده و بر کار این کاتبان نیز نظارت میها مکتوب میاساس نزول، توسط کاتبان وحی در سوره

منافـاتی بـا » ودن نزولتدریجی ب«نیز، مقولۀ رود.این رو به خوبی شبهۀ پراکندگی در نزول قرآن از بین می
شکلی منسجم شود، بهکه آیات تدریجًا نازل میندارد؛ یعنی در عین این» مندی و انسجام نزولنظام«مسئلۀ 
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یابد.و هماهنگ با آیات پیشین و پسین ترتیب می

کید بر استقالل و رسمیت و هدفمندی سوره است. نزول پیوسته  از جمله فواید نظریۀ پیوستگی نزول، تأ
دهـد، حتـی قبـل از ها را کنار هم قرار میرساند که این حکمت چینش آیات و غرضی که آنین معنا را میا

تـوقیفی یـا اجتهـادی «نزول آیات وجود داشته است. از دیگر فواید این نظریه، برچیده شدن بحث پیرامـون 
ها، همان ترتیـب ات در سورهاست. زیرا اگر ثابت شود که ترتیب کنونی آی» هابودن ترتیب آیات درون سوره

ای وجود ندارد که توسط پیامبر صورت گرفته باشد، یا توسط صحابه. البته ایـن نزول آن بوده، چینش ثانویه
شود.نظریه فواید بسیاری دارد که در یک مقاله جداگانه به آن پرداخته می

هانوشتپی
ل، مئـین، مثـانی و مفّصـالت تقسـیم شـده های: سبع طوا. بر اساس برخی از روایات، قرآن به دسته۱

ـْوَراِة َو ُأْعِطیـُت «عنوان مثال، کلینی از رسول خدا(ص) نقل کرده: است. به ـَواَل َمَکـاَن التَّ َوَر الطِّ ُأْعِطیُت السُّ
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های مئین به جای انجیل، و سورۀ حمد جای تورات به من داده شد، سورههای طوال بهسوره«) یعنی ۲/۶۰۱
طبق قول دیگر، » های مفّصل نیز مایۀ برتری من است، که شصت و هشت سوره است.جای زبور؛ و سورهبه
از سورۀ بقـره تـا سـورۀ انفـال اسـت کـه سـورۀ توبـه را قـرین انفـال هفت سورۀ ابتدایی قرآن » سبع طوال«

های بـین سـوره» مئـین«های حدود صد آیه از سورۀ یونس تا سورۀ فرقـان اسـت، سوره» مثانی«اند، دانسته
) طبـق ۱/۲۰شصت و هشت سورۀ پایانی قرآن اسـت. (طبرسـی، » مفّصالت«باشد و فرقان تا حجرات می

که شیخ طوسی پس از نقل همان روایـت عکس؛ چنانقرار دارد و به» مئون«جایگاه در» مثانی«قول دیگر، 
)۱/۲۰با سندی غیر از سند کلینی، چنین تفسیری ارائه کرده است. (طوسی، 
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