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 مترجم ۀمقدم

 عىل آله الطاهرينو خاتم النبينيوالصالة والسالم عىل رسول اهللا  ،احلمد هللا رب العاملني

 أصحابه املنتجبني.و
ی ردیف قابل توجھی را در میان آثار علما ھای علوم قرآنی از دیرباز کتابرسائل و 

و عالوه بر این، علوم قرآنی در میان دیگر علوم  اسالمی به خود اختصاص داده است
اسالمی، ھمواره از یک درخشش خاصی برخوردار بوده و ھست. چه ھمگان، به موجب 

که در عین ای  اند؛ نکته یافته بودن قرآن، علوم قرآنی را آشنا و از خودشان می ھمگانی
نیز تحت عنوان سامان و آشفته و درھم آمیخته  حال، باعث ظھور و بروز نوشتارھای بی

 و پایگاه تخصصی این علوم را متزلزل ساخته است. علوم قرآنی گردیده
مترجم برای ترجمه و تحقیق کتاب حاضر عمدتًا آن بوده است که دکتر انگیزۀ 

و حین  به منظور تدریس فراھم آوردهن را صبحی صالح مؤلف این کتاب، مباحث آ
اند. وجود  درآمدهتا به صورت فعلی  ین متون را پیراسته و آراسته استتدریس بارھا ا

ھای  ھمین خصوصیت معلمی است که این کار دکتر صبحی صالح را از دیگر کتاب
ھای مصوب  فصلو ھمه جا در سر  ضر متمایز گردانیده استعلوم قرآنی در عصر حا

عالی این کتاب به عنوان منبع اصلی یا منبع فرعی معرفی و توصیه شده است. آموزش 
را برای این » مباحثی در علوم قرآن«گفتنی است که ھرچند مؤلف نام متواضعانۀ 

کتاب برگزیده و ادعای ارائۀ اثری جامع در زمینۀ علوم قرآنی ندارد؛ طالب و 
قات قرآنی با مطالعۀ دقیق این کتاب دانشجویان و دیگر عالقمندان به مطالعات و تحقی

ھای جامعی در علوم قرآنی دست خواھند یافت، کما این که در علوم حدیث  به دیدگاه
ھا در  با خواندن کتاب علوم الحدیث و مصطلحه تا حدود زیادی از مطالعۀ دیگر کتاب

 صبحی صالح نیزآن زمینه مستغنی خواھند گردید که خوشبختانه این اثر ماندگار 
 ترجمه و منتشر گردیده است. مدتی پیش به فارسی

که  آن است» مباحثی در علوم قرآن« جاودانۀ دکتر صبحی صالح؛امتیاز دیگر اثِر 
ھا با  ھای مستشرقان را مورد توجه قرار داده و غالبًا به نقادی آن در ھر مبحث دیدگاه



 مباحثی در علوم قرآن   ٢

مه جا حق مطلب را ادا ھای علوم اسالمی و معارف قرآنی پرداخته و ھ تکیه بر پشتوانه
 کرده است.

ترجمه و تحقیق این کتاب تقریبًا نخستین کوشش مترجم در راستای ترجمه و 
نیمی از این ترجمه آمده است.  تألیف بوده و در واقع یک کار دانشجویی به حساب می

ھای نخستین پیروزی انقالب اسالمی در ایران به رھبری حضرت امام  و تحقیق در سال
عنایت اساتید و ھمکاران  وسط بنیاد علوم اسالمی به چاپ رسید و موردخمینی ت

مترجم قرار گرفت. چنانکه مرحوم استاد احمد آرام بامداد روز دوم انتشار آن با عنوان 
شب گذشته را با این کتاب دلپذیر به صبح آوردم و تمامی آن را «این مطلب که 

مترجم را مورد تفقد و تشویق قرار دادند؛ ھمچنین استاد معظم جناب آقای » خواندم
ید جعفر شھیدی و مرحوم سید غالم رضا سعیدی، این کار مترجم را تحسین دکتر س

 فرمودند.
متأسفانه از آن زمان تاکنون مترجم را در جھت تکمیل این اثر توفیق رفیق نشده 
بود و اینک بحمدالله ترجمه و تحقیق کامل کتاب ھمراه با تجدید نظر و برخی 

 گردد. وم قرآنی تقدیم میاصالحات در نیمۀ اول به کتابخانۀ عظیم عل
االسالم والمسلمین جناب آقای  مقدمه باید از استاد بزرگوارم حجةدر خاتمۀ این 

کنم که پرداختن به این ترجمه و تحقیق را در آغاز  دکتر سید محمد باقر حجتی یاد
 دانم.  ھون توصیه و تشویق ایشان میو در زمان دانشجویی دورۀ دکتری مرکار 

َِك رَ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ِ  َرّبِ  �ّ ة ا ٱلۡعِزَّ   ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َ�َ  َوَسَ�ٰمٌ  ١٨٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ
ۡمدُ  ِ  َوٱۡ�َ  .﴾١٨٢ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ

 ١٤٢٠ربیع الثانی ١٣= ٥/٥/١٣٧٨ ،تھران
 محمد علی لسانی فشارکی



 

 

 
 

 ق.هـ ١٣٨٥ –مؤلف بر چاپ دوم کتاب  ۀمقدم

یک سلسله دروس  و ق منتشر شد.ھـ ١٣٧٨این کتاب برای نخستین بار در سال 
ترین مباحث علوم  دانشگاھی را در اختیار محققان و عالقمندان قرار داد که دقیق

که محتوای کتاب با آنو  کرد رسی میقرآنی را با اسلوبی علمی و در عین حال ساده بر
ن و اقشار داد، طوری نوشته شده بود که برای مبتدیا میرا مباحث علمی تشکیل 
ی مفھوم بود. به این ترتیب، جای شگفتی گالعه و به سادمختلف مردم نیز قابل مط

ھای اسالمی این کتاب را  ھای علمی و ادبی و مؤسسات و کتابخانه نیست که انجمن
در  یا بھر دو مناسبت،اند و از روی تعھد مذھبی یا انگیزه علمی و  به قبول کردهتلقی 

 کوشند. اند و ھمچنان می نشر آن کوشیده
تنھا عبارت  -در چاپ نخست -دانم که این کتاب من خود میاما با ھمۀ این اوصاف 

از متن چند درس من بوده است برای دانشجویان دورۀ لیسانس زبان و ادبیات عرب 
 از . ھدفگردیده است در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه دمشق که به مدت دو سال ارائه

دروس عملی تفسیر را در که کلیدھای  است  جز این نبودهاین دروس نظری  هارائ
ای که برای چاپ اول  اختیار دانشجویان قرار بدھم. به ھمین خاطر در مقدمۀ فشرده

تنھا سادگی و  ،این کتاب نوشتم، تصریح کردم بر این که در ارائه این مباحث
ام؛ و نیز صریحًا  ام و در پی استقصاء و بررسی کامل نبوده داشته بودن را در نظر فشرده

ام در زمینۀ علوم قرآنی که  ام که خواسته نوشتم که من کاری بیش از این نکرده
به این وسیله دانشجویان  و نویسی پرداخته باشم به صورت سادهبسیارند، تألیفی 

 اسالمی را با علوم قرآنی آشتی بدھم! -فرھنگ عربی
ما در این چاپ الحق که ھمۀ مباحث کتاب نسبت به چاپ اول کامًال جدید ا
کتاب چیزی افزوده نشده باشد، دست کم اگر احیانًا به یکی از مباحث  و نماید می

تر و  ام و جای عبارات پیشین را به عبارات دقیق بعضی از عبارات آن را تغییر داده
ای را  بندی مباحث کتاب شیوه در فصل ،تهام. از این گذش تر سپرده زیباتر و درخشنده

ام که امیدوارم خوانندگان کتاب این شیوه را ابتکاری و نوین بیابند: متن کتاب  برگزیده
ام که ابواب و فصول  و ھر باب را به چند فصل آنچنان مرتب گردانیده باب چھاررا به 
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کلیۀ مسائل  کشند و کتاب با ترتیبی منسجم و ھماھنگ یکدیگر را به دنبال می
 گیرند. را که یک عرب زبان و یک مسلمان باید بداند، در بر می شناسی قرآن

اختصاص » وحی و قرآن«بخش اول را که مشتمل بر سه فصل است، به بررسی 
دانم.  را زیر بنای ھرگونه تحقیق در علوم قرآنی می» پدیدۀ وحی«ام، زیرا بررسی  داده

مطلب به تفصیل گراییده است، » قرآن و اسرار آن نزول تدریجی«ھمچنین در رابطه با 
چون اصرار فراوان دارم که در مراحل آموزشی مطالب سطحی و ساده از مفاھیم عمیق 

 جدا گردند. -حتی االمکان -و پیچیده
در سه فصل تاریخچۀ نگارش و جمع و  و ام پرداخته» تاریخ قرآن«در بخش دوم به 

ام.  بسیاری از شبھات خاورشناسان را پاسخ دادهام و  تدوین قرآن را به دست داده
و با آن که ھستند » ُمستعِجم«در عنوان » مستشرق«خاورشناسانی که به جای 

موضوع زبان نازل شده است و اسالم در دامان این فرھنگ ظھور و نشو و نما یافته 
ریخی در موضوع (احرف سبعه) با استناد به معتبرترین مدارک تا !است، کاری ندارند

ف سبعه مسائل که در گیر و دار بحث و تحقیق دربارۀ احر ام و گمان دارم سخن گفته
ام که سزاوار است علمای اسالمی از  اسالمی بسیار مھمی را به رشتۀ تحریر درآورده

امیدوارم که جز خیر نباشد. در یکی  و ھا را بیازمایند خوب و بد آن و ھا مطلع گردند آن
ام،  ش وقتی به بررسی مراحل زیباسازی مصاحف عثمانی رسیدهھای ھمین بخ از فصل

ھا دست  تحقیقات نوینی را که در زمینۀ پیدایش و تحول رسم الخط عربی بر آن
ھا بتوانند برای کسانی  ام و چه جای استبعاد که شاید ھمین افزوده ام، نیز افزوده یافته

 ار آیند.که به کار بازسازی رسم الخط عربی اشتغال دارند به ک
با آن که در این چاپ جدید مطالب بسیاری بر  -بخش یکم و دوم کتاببا این حال 

در مقایسه با بخش سوم آنقدر ھم مفصل نیستند. بخش سوم  -ھا افزوده شده است آن
اند و بیش از  اختصاص داده شده» علوم قرآنی«فصل است که ھمه به  ٨مشتمل بر 

 .شوند می شاملنیمی از کتاب را 
ام  ام نھادهن »علوم القرآن يمباحث ف«ن کتابم را ، زیرا منمود می ین امر ضروری ھما

پیرامون مسائل کھن علوم قرآنی سخن بگوید  بایست بیشتر فصول کتاب و ناگزیر می
 گردد. که با روش تحقیقی جدیدی عرضه می

 زیادی حواشی کارآمد و سازندهتحقیقات نوین،بخش سوم کتاب شامل 
، قدر این اندآن کسانی که چاپ نخست کتاب را دیده و با آن کار کرده  .بنابرایناست
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ای که در این ردیف مورد تحقیق قرار گرفته  دانند. مھمترین مسئله تحقیقات را می
است که در چاپ اول کتاب اصًال متعرض آن نشده  »ناسخ و منسوخ«است، مسئلۀ 

می به مطالعۀ دقیق سراسر کشورھای اسال بودم. اینک دانشمندان علوم اسالمی را در
خوانم، زیرا فھم و پذیرش این مبحث مشتمل بر خیر کثیر است  فرا می مذکورمباحث 

 .آنان ھستممشتاقانه در انتظار انتقادات سازنده و علمی  ،و از سوی دیگر
مکی و «و » اسباب نزول«دانشمندان اسالمی را به خواندن دو فصل  ھمچنین

 ام، یا این که خواھم مطمئن شوم که به راه راست رفته چون می ،کنم میدعوت » مدنی
ھا و  خصوص قسمت اول این مبحث که از مبالغهب موارد اشتباه خودم را بشناسم.

ن کتب علوم قرآنی در زمینۀ اسباب النزول شده است فیھایی که دامنگیر مؤل مغالطه
گویم که چه  کنم و می ار میگویم و سببیت حقیقی اسباب النزول را انک سخن می

بسیارند آیات قرآنی که بدون آن که سبب خاصی برای نزولشان موجود باشد، دارای 
کنم که  خط صحیح تفسیر قرآن را این چنین ترسیم می یک سبب نزول کلی ھستند؛

 ،باید ھم سبب تاریخی نزول آیات قرآن و ھم زمینه و بافت ادبی کالم خداوند (سیاق)
تناسب و ھماھنگی میان آیات قرآن و  و برای تفسیر صحیح در نظر گرفتدو را  ھر

مفسر نباید مفھوم آیه را به داستان  .ھای قرآن نیز نباید فراموش بشود پیوند میان سوره
باید آیات قرآن را از چارچوب زمان و مکان رھا بداند و به  .نزول آن محدود گرداند

در ھر زمان و مکان رھایی ترسیم کند که کمک آیات قرآن برای ھر مفھومی نمودا
دوران  ،بتوانند معیار سنجش باشند و باالخره در آخرین فصل از بخش سوم کتاب

کنم: دورۀ ابتدائی  نزول تدریجی قرآن را با سبک نوینی به شش مرحله تقسیم می
 و مکی، دورۀ میانی مکی، دورۀ پایانی مکی، دورۀ ابتدائی مدنی، دورۀ میانی مدنی

 .ھای مخصوص خودشان را دارند ویژگی ،ھریک از این شش دوره .ورۀ پایانی مدنید
ھای  داستان و کنند را ترسیم می خاصیھای  صحنه و ساختهمطرح ای  ویژهموضوعات 

در نوع کلمات و فواصل آیات و آھنگ کلمات و جمالتشان  .کنند را بازگو می مختلفی
 دارند. متفاوتینیز وضع 

را نیز در کنار موضوعات بخش سوم قرار بدھم و » تفسیر«موضوع توانستم  من می
طبق قاعده ھم نادرست نبود، زیرا علم تفسیر از ھمان آغاز اسالم و زمان حضرت 

ترجیح دادم که علم وجود، مادر ھمۀ علوم قرآنی بوده است. با این  ج رسول اکرم
نان که باید و شاید حق تفسیر را در یک بخش جداگانه مورد بررسی قرار دھم، تا آنچ
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که نزدیکترین مبحث به علم  »اعجاز قرآن«مبحث  از سوی دیگر و مطلب ادا شود
توانم تفسیری را  که من نمی این استضمیمۀ آن گردانیدم. حقیقت  را تفسیر است

 جنبۀ بیانی و تصور بکنم که معتبر و در خور پذیرش و قابل قبول علمای اسالمی باشد
یعنی به توضیح جھات اعجازی قرآن و نکات بالغت توجھی نکند!  ؛نداشته باشد ھم

سازد. من  ھای اعجاز قرآن را مشخص می زیرا جنبۀ بیانی تفسیر است که جایگاه
ھای  ھای مذھبی و حوزه خواھم با صدای بلند ندا در دھم که در ھمۀ دانشکده می

نشگاه االزھر و ھای متوسطۀ مدارس در سراسر جھان و به خصوص دا علمیه و دوره
ھای تابعۀ آن در مصر و دانشکدۀ شریعت دانشگاه بغداد و دانشکدۀ شریعت در  انجمن

جنبۀ فقھی قرآن که دیدگاه منحصر این یابد. مبادا رواج  تفسیر بیانیدمشق باید 
را به خود اختصاص داده  -حفظشان کندکه خداوند از بازی روزگار  -ھای دانش کاخ

  در ھمۀ دوران .فقه قرآنی استقرآنی مکمل است، بر جنبۀ ادبی قرآن بتازد! اخالق 
ابعاد دیگر قرآن  ،ھم اکنون نیز در دوران معاصر .اسالمی تاکنون این چنین بوده است

 دھندۀ بعد حقوقی و فقھی قرآن است. کننده و جھت کامل ،دھنده توضیح
که بخش چھارم (بخش پایانی) کتاب را به  مرا بر آن داشته بود شاید ھمین دیدگا

پیدایش و تحول علم تفسیر  ،اختصاص دھم. در بخش چھارم کتاب» تفسیر و اعجاز«
چگونه ممکن است و ھمۀ  تفسیر قرآن به قرآنام که  ام و نشان داده را پیگیری کرده

ام. جدیدترین  ریم مرتبط ساختهاین مطالب را با مفھوم فنی نوینی که از اعجاز قرآن دا
کنایه و انواع مجاز در  ،استعاره ،که در موارد تشبیه این است» اعجاز«دیدگاه نسبت به 

این اصطالحات جان بگیرند  ای دمیده شود. ، روح تازهاصطالحات قدیمی علوم بالغت
 مترادف گردد. سحر و جذابیت قرآن را در» سخن زنده و سازنده«با » سخن بلیغ«و 

جدا  ،درجۀ اول مربوط به موسیقی موجود در یکایک کلمات و جمالت و عبارات قرآن
ام که شاید  فصل جدیدی گشوده ،دانم. در رابطه با این مطلب جدا و با یکدیگر می

تر از این بود، اما به نظر من  بگوید که ای کاش مفصل و خواننده فشرده به نظرش برسد
 بیان قرآنرا به دیدگاه صحیحی در رابطه با واننده ھمین مقدار بررسی برای آن که خ

که قرآن ھمۀ مزایای نثر و شعر را به  این استکه بیش از ھرچیز مبتنی بر ( برساند
 کافیست. )انگیز در بردارد ای شگفت گونه
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ھر  و ام ھر سطری را که نگاشته ،ام از خداوند مسئلت دارم ھر حرفی را که نوشته
عملی خالص و در جھت تقرب به ذات  ،ام ای را که در این مباحث ابراز داشته نظریه

 مقدسش قرار دھد.

 ق.ھـ ١٣٨٥ -١ج ١-بیروت
 صبحی الصالح

 





 

 

 
 

 ق.هـ ١٣٨٨ –مؤلف بر چاپ چهارم کتاب  ۀمقدم

پنداشتم  کردم، به ھیچ وجه چنین نمی این کتابم را منتشر می زمانی که چاپ اول
�ای  علومی که با قرآن رابطه ۀھم ۀبارکه در آن به تفصیل، در �نزدیک یا دور   دارند،  

 داری و چند دامنه و ھای تحقیقات قرآنی بس گسترده است ام! زیرا کرانه سخن گفته
تواند یک دھم از  لد کتاب نیز نمیاست که ھزاران ج به شکلیعلوم قرآنی  وجھی بودن
من  ۀدر بر گیرد! آن زمان، انگیز را توان گفت این علوم گفته شده یا می ۀآنچه در زمین

 را که شناسی قرآنفقط این بود که با نگارش و نشر این کتاب، بخشی از مسائل اساسی 
ھمه  ۀزبان سادثار دانشمندان بزرگوارمان دستچین کرده بودم، به آغالبًا از گلستان 

ام، معنایش  گویم: مطالب کتابم را از آثار قدما برگرفته قتی میو کس فھم بنویسم. البته
ام. ھم  ام یا به حساب نیاروده محققان دیگر را ندیده ۀھای ارزند این نیست که نوشته

اکنون نیز در حالی که مشغول نوشتن این مقدمه برای چاپ چھارم کتاب ھستم، با 
گویم که  ه این چاپ، اضافات بسیاری را به ھمراه خواھد داشت، صادقانه میوجود آن ک

در ھیچ یک از  و ام من در این کتاب فقط مسائل اساسی علوم قرآنی را در نظر گرفته
 ام. علوم قرآنی به تفصیل نپرداختهمسائل 

ھای آنان حقًا کار بسیار دشواری است. فرض کنید  مراجعه به کتب قدما و نوشته
ای از قرآن یا بیان مفھوم و  ک محقق بخواھد با مراجعه به این کتب به تأویل آیهی

چیز  مطلبی و یا نکات ادبی مربوط به یک آیه از قرآن دست یابد؛ اشکال کار پیش از ھر
کنده از روایات و نظریاتی ھستند که با  که تقریبًا ھمۀ این کتاب ستا در این دیگر ھا آ

توان به  رند، به طوریکه حتی تأویل یک آیه از قرآن را ھم نمییکدیگر سر سازگاری ندا
به نظر ما این ناھمخوانی اگرچه تا حدودی  .ھا به دست آورد طور مشخص از این کتاب

دستاورد طبیعی کنار ھم قرار گرفتن شروح و توضیحات متعدد و مربوط به افراد 
ما مسلمانان است. رگ مختلف است، به ھر حال ریشۀ دردھای ما و گرفتاری بز

خواھیم در تفسیر قرآن از روی قطع و جزم بگوییم که ما بر مراد  ما نمی مالحظه کنید؛
لی آیا دست کم نیاز نداریم که برای ھر آیۀ قرآن یک و، ایم خداوند کامًال واقف شده

 توضیح و تفسیر قابل قبول داشته باشیم؟!
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ند سلف صالح ما با قرآن آنچنان آشنایی گذشتگان ما با قرآن آنقدر فراوان و پیو
در میان مستحکم بوده است که ھمۀ ذھن و اندیشۀ آنان را فرا گرفته بوده است. قرآن 

نظیری برخوردار بوده است که ھیچ کتابی پیش از قرآن و پس از  مسلمانان از توجه بی
قرآن  قرآن از چنین موقعیتی برخوردار نبوده است. قدمای ما ھرچه را که در رابطه با

ھا و  اند، تا جایی که وقتشان را ماه داده اند مورد تحقیق و بررسی قرار می دیده می
اند که به گمان ما چندان خدمتی به قرآن  داشته ی مصروف مییھا ھا در بررسی سال

نظیر امت  را رویاروی این توجه بیگردد و چه بسا وقتی که خودمان  محسوب نمی
بینیم که به ھمان دستاوردھای پیشینیان  د را ناگزیر مینگریم، خو اسالم به قرآن می

ھای آنان آمده است بپذیریم و  مطالبی را که در رابطه با قرآن در نوشته و قناعت ورزیم
 .بر دیدۀ منت نھیم

اما اگر چنین کنیم چگونه خواھیم توانست از چھرۀ جذاب و دلربای قرآن پرده 
تواند آنچنان که باید و شاید از  تحقیق قدما نمی برگیریم؟! نباید فراموش کنیم که شیوۀ

ھای مختلف علوم قرآنی که سر از  عھدۀ کند و کاو و بررسی ھمه جانبه در شاخه
 مکاتب و مذاھب و آراء و نظریات فراوان و متعدد به در آورده است برآید.

درست است که ما به فضل پیشینیان در زمینۀ علوم قرآنی معترفیم و سخت باور 
 و داریم که در تحقیقات علوم قرآنی ھمواره ناگزیر دست ما به سوی آنان دراز است

و از  دانش ما منحصر در فھم آن آثار خواھد بود راه این تحقیقات پیش برویم،ھرچه در 
اما در عین حال اشکاالت اساسی نیز بر روش  ،کنیم مینورشان بیشتر کسب روشنایی 

نویسندگان   بینی و امانت که دقت و باریکتوضیح اینتحقیق یک بعدی آنان وارد است. 
لی از سوی دیگر وقتی ھمین شیوۀ و، نویسی ھمانند ندارد مسلمان در زمینۀ تاریخ

قیقات به تح -نظیر است نویسی بس مطلوب و بی که در کار تاریخ -تحقیق تاریخی
که  -گذارد که جنبۀ ادبی و ھنری قرآن کند، دیگر نمی قرآنی آنان نیز سرایت می

ھا و کمبودھای تاریخ را جبران کند و حقایقی را که تاریخ پنھان  تواند نارسایی می
 خود را بنمایاند. -داشته است، افشا کند

ه آن روش را تعریف کنند، چگون» علوم قرآنی«خواھند  بنگرید که قدما وقتی می
 نمایانند؟ تحقیق تاریخی را که بر اندیشه و تفکر آنان تسلط دارد می

، نزولمسائلی که به چگونگی  عبارتست از مجموعه» علوم قرآن«د: گوین قدما می
شود.  قرآن مربوط میو اھداف بیان خصوصیات  ،تدوین و تفسیر کلمات ،نگارشتالوت، 
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قتی که وارد تفصیل و، ریخی بررسی کردناین یک بعدی نگریستن و با روش تحقیق تا
تر  گیرد و نمایان د، شدت میدار اجزاء این تعریف را بیان می د و یکایکشو مطلب می

نزول قرآن را از آغاز تا انجام برای ما بیان کنیم که ھمۀ مراحل  گردد. مشاھده می می
اسالم ترسیم  فرود آمدن وحی را بر پیغمبرالوصفی کیفیت  با دقت زاید و اند داشته
در اند و کدام آیات در روز؟ کدام آیات قرآن  اند. کدام آیات قرآن در شب نازل شده کرده

آیات قرآن در زمان صلح نازل شده است کدام ؟ اند و کدام آیات در سرما گرما نازل شده
ترین مسائل نیز  ھا از جزئی بینید، در این زمینه و کدام آیات در زمان جنگ؟ چنانکه می

اند که نزول یکایک آیات  کرده اند. به ھیچ وجه احساس خستگی نمی فروگذار نکرده
 پیش که برای مسلمانانفردی و اجتماعی قرآن را در رابطه با حوادث و بالیای 

ضبط و نقل روایات مربوط به  ،است پیگیری کنند. تحقیقاتشان در مورد ثبتآمده  می
دقت و محافظه  .نظیر است الخط قرآنی بی رسماستنساخ و زیباسازی  ،حفظ ،جمع

معتبر متواتر قرآن و بیان قرائات دیگری که شان در نقل ھفت قرائت  کاری فوق العاده
رسیده است ھمانند ندارد، از این گذشته تاریخ  ج خداو یقین از اصحاب رسول به قطع 
 اند. داشتهو معتبری را که بتوانند مالک تحقیق قرار دھند، در اختیار صحیح 

بسیار با با یک عیب ظاھرًا جزئی ولی در واقع  -چنانکه گفتیم -این امتیاز بزرگ
به  این امرو به شیوۀ تحقیق تاریخی بسیار شده است  التزاماست: اھمیت ھمراه 

در نتیجه از  ،محققان فرصت نداده است که جنبۀ ادبی قرآن را مورد توجه قرار دھند
اند. به عنوان مثال در  ساز قرآن محروم مانده آن ھمه مفاھیم اعجاز آمیز و زندگی

ادبی آیه کنار سبب نزول تاریخی آیه را با سیاق  ،در چند مورد »اسباب النزول«زمینۀ 
ھمان پایبندی به روش اند؛ اما  اند و به استنتاج و استنباط پرداخته یکدیگر گذارده

را در مورد ھمۀ روایات شأن نزول آیات است که این کار  مجال ندادهتحقیق تاریخی 
ھایشان اینگونه سؤاالت را تکرار  ست که بارھا در نوشتها این .قرآن انجام بدھند

چرا این موضوع را به دنبال آن اند؟  گذاشتهکنند که: چرا این آیه را در کنار آن آیه  می
اند، با آن که فاصلۀ زمانی بسیاری با ھم دارند؟ و باالخره ھیچ یک از این  موضوع آورده

آن ھمه کتاب و رساله که  و ای برای این گونه سؤاالت ندراند کننده قانعمحققان پاسخ 
 آیند. نمی ؤاالت ساده براند، از عھدۀ پاسخ به این س نوشته »اسباب النزول« بابدر 

ھای دقیقی که  ھایی از مقیاس به ھمین جھت ما در این کتاب ھرگز به ارائۀ نمونه
؛ بلکه کنیم اند، اکتفا نمی ل قرار دادهقدما برای مقایسه و ارزیابی روایات اسباب النزو
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 و اند که جسته و گریخته در متون تفاسیر از این محققان به یادگار ماندهعباراتی 
مورد توجه قرار را از توجه به نظم قرآنی و پیوند سیاق آیات در بر دارند، اشاراتی 

با توجه به شواھد متعددی خواھیم آورد که نشان بدھند چگونه مفسران  .خواھیم داد
اند و در  از نظر ھنری زمان نزول را به کلی نادیده گرفته ،ھماھنگی و ھمخوانی آیات

ار ھمگیر و دست در است ونگریم، بنایی  از این دیدگاه به ھر کجای قرآن که مینتیجه 
بارۀ ھر آیه به سادگی به پاسخ این کنیم و به این ترتیب در میدست ھم مشاھده 

رسیم که این آیه مکمل آیات قبل است یا مستقل؟ و اگر مستقل است وجه  سؤاالت می
 تناسب آن با آیات قبل چیست؟

ھا پیش از این، به این  سیرت و بزرگوار ما قرن  یکد که دانشمندان نناگفته نمان
 رآن محدود به شأن نزولشان نیستند؛اند که مفاھیم و مدالیل آیات ق نکته توجه کرده

دادن  شود که در جاھایی که قرآن در مقام نشان اما در عین حال بسیار مشاھده می
عنوان قھرمانان جھانی فضیلت و تقوا  ھا به و معرفی بعضی انسان» الگو«و » نمونه«

ھا را که به  افتد و گویی این نمونه می دور این دانشمندان به عنوان محققاست، از نظر 
توانند الگوی  در ھر زمان و مکان می و ھیچ وجه در ارتباط با زمان و مکان نیستند

است که با بر عھدۀ م ،بینند! بر این اساس زندگی سعادتمندانۀ انسان باشند، نمی
ھای قدما در رابطه با  ررسیکه در ب این نارسایی و کمبودی ،نری قرآنمعرفی جنبۀ ھ

و امیدواریم که خداوند در این راه با الھام  از میان برداریمرا  النزول وجود دارد اسباب
ای که  نمونهھای  غیبی خویش ما را حمایت فرماید تا بتوانیم تابلوھای برجسته و صحنه

 به جھانیان بنمایانیم. را رؤیت و عبرت انسان قرار داده استمعرض دقت،  قرآن در
 



 

 

 
 

 بخش یکم:
 وحی و قرآن

 





 

 

 
 

 فصل اول:
 های قرآن شناسی نام اژهوهای قرآن نام

ھای نوینی برگزیده است که پیش از ظھور  وحی خویش نام ۀمجموعخداوند برای 
ھا و وضع این عناوین و  در این نامگذاری )١(.متداول نبوده استاسالم در زبان عرب 

ھا بر حسب اصل و  انیک از این نام و نش ھر .القاب، اسرار و رموزی نھفته است
ھای ظریفی به ھمراه  ھای دقیق و داللت نکته اند؛ آن مشتق گردیده ای که از ریشه

 اند. شھرت بسیار یافته» قرآن«و » کتاب«ھا، دو نام  دارند، از میان این نام و نشان
به این نکته اشاره » کتاب«نامگذاری مجموعۀ وحی خداوند به پیامبر اسالم به نام 

به  -»کتابت«زیرا  ؛دارد که این وحی خداوندی باید در سطرھای نبشته شده فراھم آید
گردآوری حروف و ترسیم الفاظ. ھمچنین نامگذاری  :عبارتست از -معنای اصل کلمه

ھا حفظ  به این که این کتاب باید در سینه اشارۀ ظریفی دارد» قرآن«به » کتاب«این 
به « ھمواره» خواندن«(خواندن) و » قرائت«مانند  ؛مصدر است» قرآن«بشود. زیرا 

بر روی  -نرآه ھمراه دارد. در نتیجه این دو نام و نشان برای قرا ب» خاطر سپردن
از عنایت خاص خداوندی  ،رسانند که این وحی عربی مبین این معنا را می -ھم

ماندن این آخرین پیام خویش در یک  خداوند زمینه را برای محفوظ و برخوردار است
یابی  راه را برای دست و بدین وسیله حصار محکم و یک قلعۀ مستکم فراھم آورده است

کنندگان این کتاب بسته است. این کتاب نه مانند بعضی  بازیگران و تاخت و تاز تحریف
ھای دیگر فقط  گردد و نه مانند بعضی کتاب ھا فقط با نوشتن دست به دست می کتاب

                                           
خداوند کتابش را به جاحظ گفته است: «ست: ا عبارت سیوطی این ه. ترجم٨٦، ص ١اتقان. ج  -١

نامیده » قرآن«زبانان نامگذاری کرده است. تمام کتابش را  ای متفاوت با نامگذاری عرب گونه
نامیده » سوره«ھر بخش قرآن را  ؛معمول بوده است» دیوان«است که در زبان عربی به جای آن 

ھر سوره را  هاجزاء متشکل .رفته است به کار می» قصیده«است که در زبان عربی به جای آن 
در شعر نیز » قافیه«مصطلح بوده است و به جای » بیت«نامیده است که در زبان عربی » آیه«

 م. -» نامیده است» فاصله«حروف و کلمات پایانی آیات قرآن را 
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ھای نبشتۀ قرآن ھمواره  شود. بلکه نسخه از طریق حفظ، دھان به دھان نقل می
متواتر آن و سلسله سند متواتر و ناگسستۀ آن پشتوانۀ دقت و امانت پشتیبان سند 

 ھای نبشتۀ قرآن است. نسخه
و » ترسیم حروف«به معنای » کتابت«این دو نام ریشۀ آرامی دارند. در زبان آرامی 

محمدی با نامگذاری وحی  وجود، آمده است. با این» تالوت«به معنای » قرائت«
بسیار طبیعی جلوه کرد، زیرا این وحی خداوندی در تمام » قرآن«و » کتاب« یھا نام

مراحلی که تاکنون طی کرده است، از این مراقبت و مواظبت دو جانبه از جانب پیامبر 
از یک سو نصوص و تعالیم قرآن با دقت فراوان  ؛اسالم و مسلمانان برخوردار بوده است

ھا حفظ  ھا در سینه وشتهثبت گردیده است و از سوی دیگر ھمان ن» کتاب«در سطور 
 شده است.

» کتاب«با مفھوم مصدری (خواندن) بیشتر از » قرآن«البته از میان این دو نام، نام 
پیش از آن که به کار گرفته شده است و در نتیجه اسم خاص گردیده است. بنابراین، 

به گفتگو بنشینیم و مباحث علوم قرآنی را یک به یک مطرح » پدیدۀ وحی«بارۀ در
با کلماتی در  اش مترادف که ریشه» قرآن«شناسی کلمۀ  کنیم، بھتر است به واژه

ھای دیگری که برای قرآن  بپردازیم و نیز ببینیم ھر یک از نام ھای سامی است زبان
برگزیده شده و بر قرآن اطالق شده است، از نظر لغوی چه مفھومی دارند؟ خواه 

ھای سامی ھمانند زبان عربی باشد، یا در  زبانھای قرآن در دیگر  مفاھیم لغوی این نام
 باشند.ھا مفھوم دیگری داشته  آن زبان

دارند: بعضی این  ینظریات گوناگون» قرآن«علمای اسالمی در باب اشتقاق کلمۀ 
دانند (قرآن بر وزن گفتار) و بعضی دیگر غیر مھموز (قرآن، بر وزن  کلمه را مھموز می

 بر وزن(ھمزه ندارد و باید قرآن » قرآن«ه معتقدند کلمۀ از جمله دانشمندانی ک .مراد)
 است: )٢(و اشعری )١(فراء مراد) خوانده شود، شافعی،

                                           
فراء، یکی از نحویان کوفه و از امامان مشھور لغت بوده است. نامش یحیی بن زیاد دیلمی است و  -١

ھـ .ق درگذشته است (ر.  ٢٠٧وی در سال  .»معانی القرآن«کتابی دارد به نام  ؛کریاز اش ابو کنیه
 ).٢٢٨، ص ٢؛ وفیات األعیان. ج ١٤٦تا  ١٤٣ک. طبقات زبیدی. ص 

ھای او که در رد  امام ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری، پیشوای اشعری مذھبان است. کتاب -٢
ھـ .ق  ٣٢٤نوشته است، مشھورند. وی در سال » جخوار«و » جھمیه«گذار  ھای بدعت بر فرقه

 ).٣٢٦، ص ١درگذشته است (ر. ک. وفیات األعیان. ج 
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با الف و الم تعریف نه مشتق است و نه » القران«گوید: کلمۀ  الف: شافعی می
مھموز، بلکه علم ارتجالی است و بدون آن که سابقۀ کاربردی در زبان عربی داشته 

نامیده » قرآن«ند سخنان خود را که بر پیغمبر اسالم نازل فرموده است باشد، خداو
گرفته نشده است، زیرا اگر » قرأ«بنا به نظریۀ شافعی از » القران«است. بنابراین، کلمۀ 

نام داشت، در صورتی که چنین نیست » قرآن«شد  چنین بود، ھرچیزی که خوانده می
که اسم » انجیل«و » تورات«ت، مانند اسم خاص کتاب آسمانی اسالم اس» قرآن«و 

 )١(.رت عیسی استخاص کتاب حضرت موسی و کتاب حض
گرفته شده » قرینه«جمع » قرائن«(بر وزن مراد) از » نقرا«گوید:  ب: فراء می

است. زیرا آیاتش ھمانند یکدیگرند، آنچنان که گویا ھر آیه از قرآن قرینۀ ھمۀ آیات 
که) بسیار  ر کلمۀ قران باید اصلی باشد، ھمچناندیگر قرآن است (در نتیجه نون د

 .)٢(اصلی است» قرائن«که نون در کلمۀ واضح است 
» قرآن«گویند:  اند، می ای از کسانی که از نظریۀ او پیروی کرده ج: اشعری و عده

ھای قرآن  ھا و آیه زیرا سوره ،»کردن ضمیمه«یعنی ؛ است» قرن الشیء«مشتق از 
 )٣(.ضمیمۀ یکدیگرنددیگر و کیقرون به م

ھمین که این سه نظریه در این نقص مشترکند که ھر سه کلمۀ قرآن را غیر مھموز 
ای داشته  بارۀ این نظریات داوری منصفانهبتوانیم دردانند، برای ما بس است که  می

 لغوی. نیباشیم، دائر بر این که نظریاتی ھستند بدور از قواعد اشتقاق و مبا
را » قرآن«کلمۀ  )٥(،و لحیانی )٤(َزّجاج :نشمندان اسالمی از جملهای دیگر از دا عده

 اند (بر وزن گفتار): مھموز دانسته
بر وزن » قرء«و از » فعالن«مھموز است بر وزن » قرآن«گوید: کلمۀ  الف: زّجاج می

مشتق شده است. عرب وقتی » کردن و گردآوردن جمع«و به معنای » جمع«

                                           
 .٦٢، ص ٢ج  .تاریخ بغداد -١
 .٨٧، ص ١اتقان. ج  -٢
 .٢٧٨، ص ١برھان. ج  -٣
 ٣١١است و در سال » معانی القرآن«اش ابواسحاق. صاحب کتاب  زجاج: ابراھیم بن سری. کنیه -٤

 ).١٦٣، ص ١ته است. (ر. ک. انباه الرواة، ج ھـ .ق درگذش
ھـ .ق درگذشته است. ابن  ٢١٥دان مشھور که در سال  : ابوالحسن علی بن حازم. لغتیلحیان -٥

 ھای او بھره گرفته است. از کتاب» المخصص«سیده در تألیف کتاب 
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 . بنابراین»احلوض ملاء يفاقرأ «گوید:  می ،»ر حوض جمع کردآب را د«خواھد بگوید:  می
آسمانی  ھای ھای کتاب فرآوردهکه این کتاب تمام  این است» قرآن«جه تسمیۀ و

 )١(.پیشین را در بر گرفته است
به معنای » قرأ«مھموز است بر وزن غفران و از » قرآن«: کلمۀ گوید ب: لحیانی می

(خوانده » مقروء«(این کلمه مصدر است ولی) نامیدن مشتق شده است. » تالوت کرد«
(خواندن) از باب تسمیۀ مفعول به » قرآن«شدنی یا خواندنی) به نام  شده یا خوانده

به معنای نوشتن است ولی به مکتوب (نوشته شده) » کتاب«مصدر است، مانند آن که 
 .)٢(»کتاب«گویند  می

وجه بارۀ اشتقاق و ای است که در ترین نظریه و درست این نظریۀ اخیر بھترین
زیرا قرآن از نظر لغوی مصدری است  ؛تاکنون ابراز گردیده است» قرآن«تسمیۀ 

 ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ ﴿و در خود قرآن نیز به ھمین معنا آمده است: » قرائت«مترادف 
َ�ُٰه فَ  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ 

ۡ
آوری و  مسلمًا جمع« )٣(]١٨ -١٧القیامة: [ ﴾١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  ٱتَّبِعۡ فَإِذَا قََرأ

خواندن آن بر (عھده) ماست. پس ھرگاه (توسط جبرئیل) آن را (بر تو) خواندیم، خواندن او را 
را شناختند، در معنای » قرأ«. اعراب در عصر جاھلیت زمانی که کلمۀ »پیروی کن

تن به دن و در برداشکر آن را به کار نگرفتند (و در ھمان معنای جمع و فراھم» تالوت«

یعنی: این ماده شتر تاکنون  »طٌ قرأ سىل قَ مل تَ  ةُ قاالنّ  هذهِ « گفتند: کار بردند). مثًال می
گوید:  جفتگیری نکرده است و بچه نیاورده است. عمرو بن کلثوم شاعر جاھلی نیز می

به کار برده » در برگرفتن«را به معنای » تقرأ«که « )٤(» تقرأ جنيناً ملَ  ونِ اللَّ  هجانُ «
 ».است

(خواندن) را در آغاز اعراب از زبان آرامی » تالوت«به معنای » قرائت«اما کلمۀ 
گرفتند و به تدریج این کلمه در زبان عربی با این معنای جدید رایج گردید. شاھد بر 

وف است معرگوید،  ) میG. Bergstraesserکه چنانکه برگشتراسر ( آن استاین مدعا 

                                           
 .٢٧٨، ص ١برھان. ج  -١
 .٨٧، ص ١اتقان. ج  -٢
نیز به معنای » علم القران«(رحمان):  ٥٥، سوره ٢را در آیۀ » قرآن«بعضی از مفسرین کلمۀ  -٣

 دانند. می» قرائت خواندن«
 .١٢٦، ص ١لسان العرب. ج  -٤
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حبشی و فارسی آثار غیر قابل انکاری در زبان عربی بر جای  ،ھای آرامی که زبان
اند. علتش ھم این بوده است که این سه زبان، زبان اقوام متمدنی بوده است  گذاشته

 اند. زیسته ھا در ھمسایگی اعراب می که پیش از ھجرت پیامبر اسالم قرن
خواھیم این مطلب را باور  نماید و نمی نظریه برایمان شگفت می دانم چرا این نمی

 ن آرامی در سراسر سرزمین فلسطین،ھای مختلف زبا دانیم لھجه کنیم، با آن که می
دانیم که ھمسایگی  بین النھرین و بخشی از عراق رواج داشته است و نیز می ،سوریه

گرفتن  شتاب بیشتری را در رواجاعراب با یھودیان که زبان دینشان آرامی بوده است، 
ھای مذھبی آرامی در میان اعراب سبب شده است؟! کرنکو  بسیاری از واژه

)Krenkow( ، دائرة «دارد و در » کتاب«ۀ واژۀ دربارخاورشناس معروف در تحقیقی که
، به این مطلب اشاره کرده است. بالشر )١(به چاپ رسیده است »المعارف اسالمی

)Blachereسریانی و  ،ھای مذھبی آرامی ناس فرانسوی نیز تعدادی از واژه) خاورش
اند و تأکید کرده  برده عبرانی را برشمرده است که اعراب در زبان روزمره به کار می

ھمسایگی اعراب با یھودیان و اھل  ،ھا در زبان عربی شدن این واژه  است که علت رایج
ھا بالشر این کلمات را نقل کرده است:  ژهاز این وا )٢(.دیگر بوده استھا و ادیان  زبان

 قرأ، کتب، کتاب، تفسیر، تلمیذ، فرقان، قیوم، زندیق.
را که یک کلمۀ » قرأ«واژۀ  به ھر حال ھمین اندازه که اعراب پیش از اسالم

و این کلمه با مفھوم  به کار برده باشند» تالوت«االصل بوده است، به معنای  آرامی
بس » قرائت«شدن کلمۀ  ب متداول شده باشد، برای عربیدر میان اعرا» خواندن«

 شود.نامیده » قرائت«با نامی مشتق از است و اشکالی نداشته است که کتاب آسمانی 

*** 
سورۀ فرقان  ١است. خداوند متعال در آیۀ » فرقان«ھای قرآن  یکی دیگر از نام

َل ٱلُۡفۡرقَاَن ﴿فرموده است:  ِي نَزَّ ٰ َ�ۡبِدهِۦ ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا َ�َباَرَك ٱ�َّ پر « ﴾١َ�َ
 یانجھان ۀدھند یماش نازل کرد؛ تا ب فرقان (= قرآن) را بر بنده که یبرکت و بزرگوار است کس

در اصل از زبان آرامی گرفته شده است. ریشۀ این کلمه مفھوم » فرقان«. واژۀ »باشد
ست که آن ا» فرقان«یا وجه تسمیۀ قرآن به (جداکردن) را در بر دارد و گو» تفرقه«

                                           
١ - Krenkow’ Encyclopedie de I’ islam (art. Kitab) ١١٠٤ ’١١ 
٢ - Blachere’ le Corn’ Introduction 
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و باطل را از یکدیگر حق  ،خداوند خواسته است به این نکته اشاره کند که این کتاب
 .)١(کند جدا می

سورۀ األنبیاء  ٥٠است. خداوند متعال در آیۀ » ذکر«ھای قرآن  یکی دیگر از نام

نَزۡلَ�ٰهُۚ  َوَ�َٰذا﴿فرموده است: 
َ
بَاَرٌك أ است که آن را نازل  ی(قرآن) پند مبارک ینو ا« ﴾ذِۡكرٞ مُّ

» شرف«. این کلمه عربی خالص است و به معنای »!کنید؟ یشما آن را انکار م یاآ یم،کرد

ٓ إَِ�ُۡ�ۡم كَِ�ٰٗبا �ِيهِ  لََقدۡ ﴿در قرآن ھم به ھمین معنا به کار رفته است:  و است نَزۡ�َا
َ
أ

که آوازه (و عزت) شما  یمنازل کرد یشما کتاب یه سوب یبه راست« ]١٠[األنبیاء:  ﴾ذِۡكرُُ�مۚۡ 
 .»ورزید؟ یخرد نم یادر آن است، آ

سورۀ الشعراء فرموده است:  ١٩٢است. خداوند در آیۀ » تنزیل«نام دیگر قرآن 

(قرآن) نازل شده (از جانب) پروردگار  ینو ھمانا ا« ﴾١٩٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ�َ�ِ�ُل رَّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿
رساند که قرآن  ھم عربی خالص است و این نکته را می» تنزیل«. کلمۀ »است یانجھان

اش تنزل پیدا  رسد و از مقام نزد خدایی وحی خداوند است که به پیغمبر اسالم می
 آید. فرود می ج کند و بر قلب مبارک پیغمبر اکرم می

لی بعضی از دانشمندان اسالمی در و)٢(،ھای رایج و مشھور قرآن ھستند نامھا  این
به نقل از  -اند. تا جایی که زرکشی ھای قرآن مبالغه کرده مقام برشمردن نام و نشان

                                           
شود که اصوًال معجزات پیامبران در اصطالح قرآن  با یک تحقیق موضوعی در قرآن معلوم می -١

پیامبران با » فرق«دھندۀ امتیاز  نامیده شده است، از آن جھت که آن معجزات نشان» فرقان«
اند. در صورتی که این تحقیق موضوعی با تحقیق  دیگر افراد بشر از جھت اتصال با علم غیب بوده

(فرقان) تکمیل گردد، در رابطه با محل بحث ما این توضیح به  ٢٥ای در مفاھیم سورۀ  هسور
دست خواھد آمد که خداوند، قرآن را به لحاظ این که قطعه قطعه و در طول بیست و سه سال 

َل ﴿نازل شده است  نامیده است، تا با این اشاره ھمراه باشد که ھر آیه از » فرقان« ﴾ٱۡلُفۡرقَانَ نَزَّ
است که برای اثبات  ج ۀ جاویدان از حضرت رسول اکرمجزیک مع -کتاب آسمانی اسالم -قرآن

حقانیت آن حضرت به عنوان آورندۀ اسالم و قرآن کافیست. چنانکه در زمان حیات پیامبر بزرگوار 
 مشرکان ،ھای کافران یکباره نقشه ج یک از این آیات بر پیغمبر اکرم اسالم فرود آمدن به موقع ھر

و از نظر تأثیر در افکار عمومی و روحیۀ اصحاب پیامبر، دست کمی  کرد و منافقان را نقش بر آب می
 م. -کردن حضرت عیسی نداشته است  شدن عصای حضرت موسی و مرده زنده از اژدھا

و بر این اساس قرآن  ھم از اوصاف قرآنند نه نام آن» تنزیل«و » ذکر«دھد که  تحقیق نشان می -٢
 م. -قرآن و فرقان ،که عبارتند از: کتاب ؛در کنار یکدیگر خواھد داشت سه نام



 ٢١ های قرآن شناسی نام های قرآن، واژه فصل اول: نام

شمارد. البته ناگفته پیداست که وی  نام برای قرآن برمی ٥٥ -)١(قاضی شیذله
ھایی  درآمیخته است. از جمله نام» صفت«را با » اسم«و » توصیف«را با » نامگذاری«

ۡ�نَا ﴿است، به دلیل آیۀ » علی«شمارد، یکی  ه برای قرآن برمیک ّمِ ٱلِۡكَ�ِٰب َ�َ
ُ
�نَُّهۥ ِ�ٓ أ

که آن در ام الکتاب (لوح محفوظ) نزد ما بلند  یو به راست« ]٤[الزخرف:  )٢(﴾٤لََعِ�ٌّ َحِكيٌم 
آیۀ است، به دلیل » مجید«کند  . نام دیگری که ذکر می»است یزمرتبه (و) حکمت آم

ِيٞد ﴿ » عزیز«نام دیگر  .»است یدقرآن مج ینبلکه ا« ]٢١[البروج:  )٣(﴾٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ

 یکه آن کتاب یو به راست«...  ]٤١فصلت: [ )٤(﴾٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز  ۥ�نَّهُ ﴿است به دلیل آیۀ: 

 یقرآن« ]٢٨ر: الزم[ )٥(﴾َعَر�ِيًّا قُۡرَءانًا﴿است، به دلیل آیۀ » عربی«نام دیگر  .»ارجمند است
ھای قرآن را به نود و چند نام نیز  بعضی از دانشمندان تعداد نام .»ی...عرب

 )٦(.اند رسانیده
عبارتست از: سخن اعجازآمیز  -به ھر نامی که نامیده شود -به ھر حال قرآن

با  است؛ ھا نوشته شده نازل شده و در مصحف ج پروردگار متعال که بر پیغمبر اکرم
تالوتش  و نقل شده و به دست ما رسیده است ج سلسلۀ سند متواتر از پیغمبر اکرم

عبادت است. این تعریفی که در اینجا برای قرآن آوردیم، تعریفی است که مورد پذیرش 
 است. اھل عربیتھمۀ علمای اصول و فقھا و 

                                           
». مشکالت القرآن يالبرھان ف«عزیزی بن عبدالله. مؤلف کتاب  -شیذله: فقیه شافعی، ابوالمعالی -١

، شذرات الذھب، ٢١٨، ص ١ھـ .ق درگذشته است. (ر. ک. وفیات األعیان. ج  ٤٩٤وی در سال 
 ).٤٠١، ص ٣ج 

 .٢٧٤، ص ١. برھان، ج ر. ک -٢
 .٢٧٦، ص ١ر. ک. برھان، ج  -٣
 .٢٧٦، ص ١ر. ک. برھان، ج  -٤
 .٢٧٥، ص ١ر. ک. برھان، ج  -٥
آمده است: حرالة دیھی است از توابع  ٢٧٣، ص ١منظور حرالی است. چنانکه در برھان، ج  -٦

اش  یهمرسیة که حرالی منسوب به آنجا است. وی علی بن احمد بن حسن تجیبی است. کن
؛ ٣١٧، ص ٦ھـ .ق درگذشته است. (ر. ک. النجوم الزاھرة. ج  ٦٤٧ابوالحسن است و در سال 

 .١٨٩، ص ٥شذرات الذھب. ج 





 

 

 
 

 :فصل دوم
 پدیدۀ وحی

نخستین  و پیامبران با دیگر فرستادگان خداوند فرقی نداشت، خاتم ج محمد
با زبان آسمان با  و داد مردم را مخاطب قرار می» وحی«پیامبری ھم نبود که به نام 

ھای پاک و برگزیدۀ  پیوسته انسان ،تا آن زمان ÷گفت. از زمان نوح آنان سخن می
نه به دلخواه خودشان بلکه از جانب خداوند  و درخشیدن خداوند در جوامع بشری می

گفتند. وحیی که مدد غیبی خداوند نسبت به پیامبران گذشته بود، با وحیی  سخن می
ا بفرستاد ھیچ تفاوتی نداشت. پدیدۀ وحی در رابطه  می ج که خداوند بر پیغمبر اسالم

ست و ھدف وحی نیز ا ھمۀ پیامبران الھی یکسان بود، به این علت که مصدر وحی یکی
 فرماید: سورۀ النساء می ١٦٤و  ١٦٣خداوند در آیۀ  )١(.ستا یکی

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ۞إِ�َّ ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده وَۡحۡيَنا

َ
َوأ

ۡسَباِط �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب وَ 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ  ٱۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

ُهۡم َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡص  ١٦٣َزُ�وٗر�  ۥدَ َداوُ  اَوَءاتَۡينَ 
ُ َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  ھمانا ما به تو وحی فرستادیم( ) ھمان گونه که « )٢(.﴾١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ٱ�َّ

به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
لیمان وحی فرستادیم و و ایوب و یونس و ھارون و س اسباط (= نوادگان دوازده گانه) و عیسی

ھا را پیش از این برای تو  به داود زبور دادیم. و پیامبرانی (مبعوث کردیم) که سر گذشت آن
ھا را بیان نکردیم، و الله (بدون و اسطه) با موسی  ایم، و پیامبرانی که سر گذشت آن بیان کرده

 .»سخن گفت

                                           
 .٢٠، ص ٦تفسیر طبری، ج  -١
سورۀ الشوری نیز داللت دارد بر این که نخستین پیامبر خداوند  ١٣٦عالوه بر این آیه، آیۀ  -٢

 مترجم. -کند بودن آدم ابوالبشر مستند قرآنی پیدا نمی پیامبر و به این ترتیب حضرت نوح بوده است
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آورد،  ران را به خصوص میناگفته پیداست که علت آن که در این آیه نام این پیامب
اند و سرگذشت زندگی آنان  که اینان مشھورترین پیامبران بنی اسرائیل بوده این است

از در حجاز و اطراف حج ج میان اھل کتاب که در ھمسایگی رسول خدادر 
 )١(.اند، شھرت داشته است زیسته می

رسیده است نام  می ج به ھمین جھت قرآن اصرار دارد که بر آنچه به قلب محمد
بگذارد، تا این تشابه اسمی بتواند راھنمای ھمانند بودن واقعیت وحی و » وحی«

 گوید: رسیده است باشد. قرآن می با وحیی که به دیگر پیامبران می ج دعوت محمد

إِۡن  ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى  ١إِذَا َهَوٰى  َوٱ�َّۡجمِ ﴿
سوگند به ستاره چون فرود افتد، (که) یار شما (= « ]٤ -١[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ  ٌي َوحُۡهَو إِ�َّ 

این  گوید. ) گمراه نشده و راه را گم نکرده است، و از روی ھوای نفس سخن نمیج محمد
 .»گوید) شود (و بجز وحی چیزی نمی نیست جز آنچه به او وحی می

ْو �َذا ُ�تَْ�ٰ ﴿
َ
ِيَن َ� يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت بُِقْرآٍن َ�ْ�ِ َ�َٰذا أ َِّناٍت قَاَل ا�َّ َعلَيِْهْم آيَاُ�َنا بَي

 ُ�ْ َ�ُ ِمن تِلَْقاءِ َ�ْفِ�  بَِدّ بَِدّ
ُ
ْن �

َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰ إَِ�َّ  قُْل َما يَُ�وُن ِ� أ

َ
َخاُف إِْن  إِْن �

َ
إِِ�ّ أ

 .]١٥[یونس:  ﴾١٥َعَذاَب يَْوٍ� َعِظي�ٍ َعَصيُْت َرِ�ّ 
﴿ ّ�ِ تَّبُِع َما يُوَ�ٰ إَِ�َّ مِن رَّ

َ
َما � تِِهم بِآيٍَة قَالُوا لَْوَ� اْجَتبَيَْتَها قُْل إِ�َّ

ْ
 ﴾�َذا لَْم تَأ

چرا : «یندگو یاوری،آنان ن ی) براخواھند یھا م که آن یا (و معجزه یهو چون آ« ]٢٠٣[األعراف:
که از پروردگارم به من  کنم یم یرویپ یزیمن فقط از چ«بگو: !». یدی؟بر نگزخودت آن را 

 .»شود... یم یوح
دیدن پدیدۀ وحی را خالف داوری عقل سلیم  دانستن و عجیب قرآن شگفت

 فرماید: سورۀ یونس می ٢در آیۀ  وداند می

نِذرِ ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوَحۡيَنآ إَِ�ٰ رَُجٖل ّمِۡنُهۡم أ

َ
ۡن أ

َ
َ�اَن لِلنَّاِس َعَجًبا أ

َ
ِ  ٱ�َّاَس أ ِينَ َو�َّ�ِ َءاَمُنوٓاْ  ٱ�َّ

نَّ لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق ِعنَد َرّ�ِهِۡمۗ قَاَل 
َ
بٌِ�  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ أ آیا برای « )٢(﴾٢إِنَّ َ�َٰذا لََ�ِٰحرٞ مُّ

مردم را بترسان و «ایم که:  مردم موجب شگفتی است که به مردی از خودشان وحی کرده

                                           
 .٣١الوحی المحمدی، ص  -١
 .١٤٣، ص ١١مقایسه کنید با تفسیر المنار. ج  -٢



 ٢٥ فصل دوم: پدیدۀ وحی

ی نیکو (و پاداشی حتمی) نزد  ھا سابقه اند بشارت ده که برای آن که ایمان آورده کسانی
 .»این (مرد) جادوگرآشکاری است«کافران گفتند: ». شان است پروردگار
» بشربودن«تراک افراد بشر با یکدیگر در خصیصۀ منطق است که بگوید: اش کدام

مانع از آنست که خداوند یکی از افراد بشر را بنا به اراده و مشیت خویش از علم و 
ای بیایند  حکمت و ایمان برخوردار گرداند؟ در این صورت آیا منطقی است که عده

از روی  و بدانند ای را عجیب و غریب این چنین پدیده ،چنین انسانی را اعجوبه بنامند
طنز کار او را به سحر و جادو تشبیه کنند؟ و او را جادوگر بزرگ (لساحر مبین) لقب 

 دھند؟!
به این ترتیب وقتی پدیدۀ وحی آنچنان باشد که جا نداشته باشد کسی آن را عجیب 

به ھیچ وجه  و و غریب بشمارد، ناگزیر باید شناسایی پدیدۀ وحی ساده و آسان باشد
و ابھامی نداشته باشد. بنابراین، باید ببینیم نقطه نظر اسالم در مقام معرفی  پیچیدگی

پدیدۀ وحی چیست؟ و ھمانندی وحیی که به حضرت محمد رسیده است، با وحیی که 
 رسیده است تا چه اندازه است؟ به دیگر پیامبران می

این  نامیده شده است،» وحی«در متون اسالمی که این نوع پیام نھانی و سریع 
به کار گرفته نشده » ایجاء«و » وحی«کلمه در مفھومی بدور از معنای لغوی و اصلی 

» اندیشۀ«مدد غیبی به و به معنای نوعی الھام فطری » وحی«است. در قرآن گاھی 
 انسان آمده است:

�ِضعِيهِ ﴿
َ
ۡن أ

َ
ّمِ ُموَ�ٰٓ أ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
که:  یمالھام کرد یو به مادر موس« ]٧[القصص:  ﴾َوأ

 ....»بده یراو را ش«
ْن آِمُنوا ِ� َو�ِرَُسوِ� ﴿

َ
َِّ� أ وَْحيُْت إَِ� اْ�ََوارِ�

َ
 ی) زمانیادآورو (به « ]١١١[المائدة:  ﴾�ذْ أ

 .»یاوریدب یمانبه من و فرستاده من، ا«فرستادم که:  یوح یونرا که به حوار
یده است و بنا به آیۀ دوم به حواریان (بنا به آیۀ اول به مادر حضرت موسی وحی رس

به حیوانات آمده » الھام غریزی«حضرت عیسی وحی شده است). گاھی نیز به معنای 
 است:

ا ﴿ َجرِ َوِممَّ َباِل ُ�يُوتًا َوِمَن الشَّ ِِذي ِمَن اْ�ِ ِن ا�َّ
َ
وَْ�ٰ َر�َُّك إَِ� ا�َّْحِل أ

َ
َوأ

ھا و درختان و  از کوه«به زنبور عسل الھام کرد که:  و پروردگار تو« ]٦٨[النحل:  ﴾٦٨َ�ْعرُِشونَ 
 .»ینبرگز ییھا خانه سازند، یکه (مردم) م ییھا داربست



 مباحثی در علوم قرآن   ٢٦

تواند به جز آن نظام غریزی حاکم بر زندگی و  (وحی خداوند به زنبور عسل نمی
یا » اشارۀ سریع«گاھی به معنای  )١(.رفتار زنبور عسل معنا و مفھومی داشته باشد)

دادن خطوط چھره، آمده است. خداوند در  با چشم و ابرو و تغییر» مزیحرکات ر«
 فرماید: سورۀ مریم می ١١آیۀ  ،داستان حضرت زکریا

ٰ قَۡوِمهِ ﴿ ا  ٱلِۡمۡحَراِب ِمَن  ۦفََخَرَج َ�َ ن َسّبُِحواْ بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ
َ
وَۡ�ٰٓ إَِ�ِۡهۡم أ

َ
پس « ﴾١١فَأ

ھا اشاره کرد که: صبح و  قومش بیرون آمد، آنگاه به آن(او) از محراب (= جایگاه عبادتش) بر 
 .»شام (الله را) تسبیح گویید

ست که حضرت زکریا در این مورد، فقط ا آنچه در تفسیر این آیه مشھور است این
 جاری نگردانیده است.یک اشارۀ رمزی کرده است و سخنی بر زبان 

با دست و دیگر اعضای » یاشارۀ رمز«را به معنای » وحی«شاعر نیز در این شعر 
 بدن به کار برده است:

ــــــرتُ  ــــــر نظ ــــــا نظ َ  ةً إليه ــــــريَّ  تفتح
 

ــــــديعِ  دقــــــائقُ    صــــــفاهتا فكــــــري يف ب
 

 أين أُحبهـــــا فــــأوحى إليهـــــا الطــــرفُ 
 

ــــــــ الــــــــوحيِ  ذاكَ  فــــــــأثرَ    ايف وجناهتِ
 

ام در گیر و دار نگریستن به  نگاھی به سراپای اندامش افکندم، تار و پود اندیشه«
 ».ظرافت او درھم ریختزیبایی و 

آنگاه مژگان چشمانم به او وحی فرستاد که دوستش دارم؛ و شگفت این که آثار «
 »!اش نگریستم درنگ در آیینۀ چھره این وحی را بی

ھای بد در ذھن  و آرایش اندیشه» وسوسۀ شیطان«را به معنای » وحی«قرآن 
 انسان نیز به کار برده است:

� َشَ�ِٰطَ� َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لِ ﴿ ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
�ِس ُ�ّ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  ٱۡ�ِنِّ وَ  ٱۡ�ِ

 یاطیناز ش یدشمن یامبری،ھر پ یبرا ینچن ینو ا « ]١١٢[األنعام:  ﴾ُغُروٗر�ۚ  ٱلَۡقۡولِ زُۡخُرَف 
القاء  یکدیگراغفال مردم) به  ی(برا اساس یو ب یبندهکه سخنان فر یم،انس و جن قرار داد

 .»کردند... یم
َ�ِٰط�َ �نَّ ﴿ ۡوِ�َآ�ِِهۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�مۡ  ٱلشَّ

َ
 یاطینش یبه راست« ]١٢١[األنعام:  ﴾َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

 .»تا با شما مجادله کنند کنند، ی) القا میھا به دوستان خود (شبه

                                           
 .٤٩٦، ص ٢مقایسه کنید با اساس البالغه. ج  -١



 ٢٧ فصل دوم: پدیدۀ وحی

 نامیده است:» وحی«فرمان فوری خداوند را به مالئکه نیز 

ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�ثَّبُِتواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ إِۡذ يُوِ� َر�َُّك إَِ� ﴿
َ
ِينَ � ْۚ  ٱ�َّ  یاد(و به « ]١٢[األنفال:  ﴾َءاَمنُوا

را که  یمن با شما ھستم، پس کسان«کرد:  یپروردگارت به فرشتگان وح که یآور) ھنگام
 .»یداند؛ ثابت قدم دار آورده یمانا

تعبیری است از این که خداوند فرشتۀ وحی » وحی«قرآن نیز که در جاھای دیگر 
که عبارتست » حیو«یغمبر برساند، با کاربرد دیگر دارد که آیات کتابش را به پ را وا می

کامًال ارتباط دارد. تفاوتی که میان مصادیق  ج از وحی مستقیم خداوند به پیغمبر
ای را که فرشتۀ  یفهوحی در این دو مورد وجود دارد، بیش از این نیست که ھمان وظ

دھد، پیامبر ھمان  وحی به عنوان یک ناقل امین و یک واسطۀ درستکار انجام می
جمله آیاتی که ارتباط و دھد. از  وظیفه را با دریافت و حفظ و تبلیغ وحی انجام می

 :رسانند، این آیه است ھمانندی این دو نوع وحی را می

﴿ ِ وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�ۡبِده
َ
وۡ  ۦفَأ

َ
به  کرد، یم یوح یدبا آنگاه (الله) آنچه را« ]١٠[النجم:  ﴾١٠َ�ٰ َمآ أ

 .»نمود یاش وح بنده
 ھمان ،فرشتۀ امین وحی ،جبرئیلتوسط اش  ست که خداوند به بندها مفاد آیه این

خاتم پیغمبران وحی فرستاد. بنابراین،  ،به محمد جبرئیلکه  کردرا وحی  چیزی
است که صریحًا در آیۀ » تنزیل«آیه ھمان مفھوم  دو مورد در این در ھر» وحی«مفھوم

 دیگری آمده است:

وحُ نََزَل بِهِ  ١٩٢ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َ�َ�ِ�ُل َرّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ مِ�ُ  ٱلرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن مَِن  ١٩٣ ٱۡ� َ�َ

پروردگار و ھمانا این (قرآن) نازل شده (از جانب) « )١(]١٩٤ -١٩٢[الشعراء:  ﴾١٩٤ ٱلُۡمنِذرِ�نَ 
جھانیان است. روح االمین (= جبرئیل) آن را فرود آورده است. بر قلب تو، تا از ھشدار 

 .»دھندگان باشی

                                           

ِ ﴿آیۀ  -١ ۡوَ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�ۡبِده
َ
ۡوَ�ٰ  ۦفَأ

َ
: ١٦دو ترکیب متشابه در ھمین سورۀ نجم دارد: یکی در آیۀ  ﴾١٠َمآ أ

ۡدَرةَ ٱإِۡذ َ�ۡغَ� ﴿ ٰ ﴿: ٥٤و دیگری در آیۀ  ﴾١٦َما َ�ۡغَ�ٰ  لّسِ ٮَٰها َما َغ�َّ ولی ھیچکش  ﴾٥٤َ�َغشَّ
ھا در قرآن نشده است!  دو ترکیب دیگر یا ترکیبات مشابه آن قائل به تعداد فاعل در ھیچ یک از آن

االصول آن  که ھمۀ مفسران علی» دادن قرآن دادن روایات و فرع قرار اصل قرار«مگر این نیست 
تواند  ولی متأسفانه عمًال در اینگونه موارد توجیھات مفسران عنوان دیگری نمی، کنند را تقبیح می
 م. -داشته باشد



 مباحثی در علوم قرآن   ٢٨

وقتی خواسته است رسانۀ قرآن با آن که چنانکه پیش از این نیز اشاره کردیم، 
 بنامد، معنای» وحی«رساند  نھانی و سریع خداوند را که پیام او را به پیامبرانش می

به ھمین جھت مفھوم  و را از نظر دور داشته است» ایجاء«و » وحی«ی و اصلی لغو
را که رابطۀ غیبی و پنھان خداوند با برگزیدگانش است، منحصر در فرو » وحی«

ندانسته است و در آیۀ آخر سورۀ » فرشتۀ وحی«ھای آسمانی به وسیلۀ  فرستادن کتاب
 کند: شوری به سه نوع وحی اشاره می

 اھیم وحی در ذھن پیغمبر و یا دمیدن آن مفاھیم در قلب او.افکندن مف -١

ای، چنانکه خداوند حضرت موسی را از پـس  گفتن با پیامبر از پشت پرده سخن -٢
 شنید. داد و آن حضرت ندای خداوند را می آن درخت ندا درمی

ھایی  شود، ذھـن انسـان گفته می» وحی«ھمان وحیی که وقتی به طور مطلق  -٣
شود و عبارتست از ایـن کـه  مانی سر و کار دارند، متوجه آن میکه با ادیان آس

فرشتۀ وحی از جانب خداوند بر پیغمبـر نـازل بشـود و پیـام خداونـد را بـه او 
برساند؛ خواه فرشتۀ وحی به صورت مردی نزد پیغمبر آمده باشد یـا بـا چھـرۀ 

 اصلی خودش.
 :این استمتن آیه 

ن ﴿
َ
ْو يُرِْسَل رَُسوً� َوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ

َ
ْو ِمن َوَراءِ ِحَجاٍب أ

َ
ُ إِ�َّ وَْحًيا أ يَُ�لَِّمُه ا�َّ

ٌّ َحِكيمٌ   یست(ممکن) ن یبشر یچھ یو برا« ]٥١[الشوری:  ﴾٥١َ�ُيوِ�َ �ِإِذْنِهِ َما �ََشاُء إِنَُّه َ�ِ
فرمان او (= الله)  بفرستد که به یرسول یااز پس پرده  یا یمگر با وح ید،که الله با او سخن بگو

 .»است یمحک هاو بلند مرتب گمان یکند، ب یآنچه را بخواھد (به او) وح
نام دارد، » وحی«رسانی سریع و نھانی که  با این اوصاف از دیدگاه قرآن این نوع پیام

رسانی سریع و  با کلمات دیگری که به نحوی پیام ای است که ویژه دارای نمودھای
 اند، تفاوت دارد. اند یا به تازگی رایج شده رفته از دیرباز به کار می و رسانند نھانی را می

که بر یکسانی و یگانگی » وحی«بنابراین، برای ما که با این اندیشۀ قرآنی در رابطه با 
جای بسی تأسف است  ایم، آشنا شده کند، مفھوم وحی در رابطه با پیامبران تاکید می

مواجه شویم که با تفسیر » وحی«ریف و تفسیری از با تع )١(،که در قاموس کتاب مقدس

                                           
بیروت به سال و در چاپخانه آمریکایی  این قاموس را دکتر جرج بوست به زبان عربی نوشته -١

 چاپ و منتشر گردیده است. ١٨٩٤



 ٢٩ فصل دوم: پدیدۀ وحی

را » وحی« ،ھای عمده داشته باشد. در قاموس یگانه و یکسان وحی تفاوت ،جامع
کردن روح خداوند در روح  وحی عبارتست از حلول«کند:  اینطور تعریف می

گیرند، به منظور باخبر ساختنشان از حقایق  نویسندگانی که از خداوند الھام می
انی و خبرھای غیبی، بدون آن که این نویسندگان در اثر رسیدن وحی به آنان ھیچ روح

که به آنان از جانب با آن و ھای شخصیت خودشان را از دست بدھند یک از ویژگی
اسلوب و شیوۀ  ،کدام در تألیف و بیان مطالب کتاب مقدس رسد، ھر خداوند وحی می

 »!خاص خودشان را دارند
ما فقط به خاطر اختالف نقطه نظر نیست. بلکه از این بابت  در این رابطه تأسف

بیش از اندازه از آن وحیی  -با تعریفی که از آن در قاموس آمده است -است که وحی
که در ادیان آسمانی مطرح بوده و ھست، یعنی وحیی که به خداوند اتصال دارد و از 

» کشف و شھود«زه به مفھوم رسد، به دور افتاده است و بیش از اندا جانب خداوند می
در زندگی شعرای شیرین زبان و نزدیک است که تاریخ بشریت نمودھای زیبای آن را 

فان اھل عرفان دیده است و نمودھای زشت و ننگین آن را در نزد کاھنان و متصو
 اند! ھای دروغگویی بیش نبوده رماالن دیده است که بیشترشان دجال

را در غیر » وحی«وحی به اشتباه نیفتیم و کلمۀ برای این که در مقام بررسی 
 و» کشف«دانیم که کلماتی از قبیل  یضرورت مجایگاه خودش به کار نبریم، این را یک 

گاه یا » حدس ذھنی«و » الھام«و غیره را که داللت بر » شھود« و فعالیت ضمیر خودآ
گاه دارننا زبان جوانان بیرون کنیم. کلماتی که بر سر » وحی«د، از میدان خودآ

 -تحصیلکردۀ ما افتاده است و به تقلید از اعاجم و بیگانگان با زبان قرآن و مستعجمان
با سادگی  ،ھا خواھند با این کلمات و امثال این واژه می -الح: مستشرقانطیا به اص
آوری پدیدۀ وحی را در رابطه با پیامبران و نیز آخرین پیامبر خداوند، حضرت  شگفت

 !تفسیر کنند! ج رسول اکرم
را از سوی کسانی که مدعی آن » شھود«و » کشف«توانیم ادعای  ما به خوبی می

کنیم،  بودن آن را انکار می» وحی«لی در عین حال و، باشند، خیلی راحت بپذیریم
 بردار نباشد!  ھرچند که مدعی دست

 ھیچگاه با داللت یقینی و باور روشن و مشخص ھمراه نیست.» کشف و شھود«
ھای روحانی یا  نتیجۀ ریاضت و دھد را غالبًا در اثر کوشش و تالش به انسان دست میزی

یقین یا  و تواند در ژرفای جان انسان جای گیرد تفکرات طوالنی است. در نتیجه نمی
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 و ماند درونی و باطنی میشبه یقین به وجود آورد. بلکه ھمواره در حد یک دریافت 
را از یک مرجع باالتر و واالتر گرفته است به ھمراه ھرگز نمودی از این که حقایقی 

 ندارد.
نوعی دریافت باطنی است که به درجۀ  ،اصالنو» الھام«عارفان و » کشف و شھود«

کشاند، بدون آن که انسان  ذھن انسان را به طرف خودش می و)١(رسد نمی» یقین«
حاالت «شاعران و » ذوق شعری« بفھمد که مصدر حقیقی این دریافت کجاست؟

را که یونیان قدیم » خدایان شعر«ھمچنین افسانۀ  و عارفان از ھمین باب است» وجد
اند،  را که اعراب جاھلی پایبند آن بوده» شیاطین شعر«اند و افسانۀ  به آن معتقد بوده

 گردد. شامل می
از اصطالحات روانشناسی جدید است که » الھام«مانند » کشف« تعجبی ھم ندارد،

کنده از ابھام است. روانشناسان می ی که آن را به کار میبرای کسان گویند:  برند، آ
گاه ذھن است. بنابراین، ھمانطور که از » الھام«و » کشف«جایگاه  کرانۀ قسمت ناخودآ

گاھی و شعور (که در متن ذھن انسان است) بسیار فاصله دارد  )٢(.نامش پیداست، با آ
این توصیف ھرگز  ،»صاحب کشف و الھام است«شود:  بارۀ انسانی گفته میوقتی در

گاھی کامل و » وعی«ھمیشه با » وحی«رساند. زیرا  او را به درجۀ نبوت و وحی نمی (آ
گاھانه از مفاد و محتوای » نبوت« و)٣(ھمه جانبه) ھمراه است ھمراه با درک دقیق و آ

کس  فالن: «گویند بارۀ کسی میھمراه است. از این گذشته وقتی درھای آسمانی  پیام
این توصیف خود به خود نوعی طنز و طعن را در بر دارد!  ،»صاحب کشف و الھام است

گاه«زیرا اصطالح  گاھی«را به دنبال دارد که ضد » ناخودآ اصطالح  و است» آ
 تواند باشد! شعوری آن فرد نمی بیاشاره به  کشد که بی را یدک می» الشعور«

کنند، طبیعتشان مانع  دۀ وحی خودنمایی میحقایق دینی و اخبار غیبی که در پدی
گاه«ھای  ارچوب این دریافتھست که در چا از این فراست و  ،که با زیرکی» ناخودآ

گردانند، قرار گیرند. ھمچنین حقایق  پردۀ مجھوالت را نازکتر می ،حدس ذھنی سریع

                                           
یک دریافت درونی  :الھام عبارتست از«گوید:  به ھمین جھت ما با نظریۀ امام محمد عبده که می -١

حول امکان  ١٠٨موافق نیستم. (ر. ک. رسالة التوحید، ص » دارد که انسان آن را به یقین باور می
 الوحی).

 .١٦١الظاھرة القرآنیة، ص  -٢
 .١٣٩الظاھرة القرآنیة، ص  -٣
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ه با شوند، با معیارھای حسی ظاھری ک دینی و اخبار غیبی که به پیامبران وحی می
مجھوالت وارد ھای قدم به قدم، آھسته آھسته به سراپردۀ  ادلۀ منطقی و استدالل

 تنھا )١(.پذیر نیستند پردازند، توجیه اندازی به جھان مغیبات می به دست و شوند می
که وحی عبارتست از یک  این استبه عمل آورد، » پدیدۀ وحی«توان از  توصیفی که می

فرستنده و طرف  ، آمر،گفتگوی واالی روحانی فیمابین دو طرف: یک طرف گوینده
 مأمور و گیرنده. ،دیگر شنونده

در حدیث صحیحی که از آن حضرت رسیده است، چگونگی نزول  ج امبر اکرمیپ
حی گاھی صدای فرشتۀ و«فرماید:  وحی را بر قلب مبارکش به ھمین ترتیب ترسیم می

که این نوع وحی برای من  -رسد َرس (زنگ کاروان) به گوشم میجھمانند آھنگ 
شود و من ھر آنچه که آن صدا گفته  و بعد صدا قطع می -دشوارترین انواع آن است

گردد  است به یاد دارم (َوعی). گاھی فرشتۀ وحی به صورت مردی در برابرم مجسم می
 )٢(.فھمم (وعی) یگوید و من سخن او را م و با من سخن می
با صراحت ھرچه تمامتر پرده از سیمای دو نوع  ج پیغمبر اکرم ،در این حدیث

دارد: یکی وحیی که عبارت از افکندن گفتار سنگین (قول ثقیل) بر قلب آن  وحی برمی
ای  حضرت است که در ھنگام رسیدن این نوع وحی صدای پی در پی و بھم پیوسته

شدن  دیگری وحیی که با مجسم )٣(؛رسد گوشش میمانند صدای زنگ کاروان به 
گیرد که در این نوع وحی جبرئیل عینًا مانند خود  جبرئیل به صورت انسان انجام می

صمیمانه با پیغمبر سخن  و پیغمبر به صورت یک انسان است و ھم قیافۀ پیغمبر است
 ،افتد. از این دو نوع وحی ھیچ وحشتی از او در دل پیغمبر اکرم نمی و گوید می

تر است. خداوند در  دشوارتر و سنگین ج که نوع اول برای پیغمبر اکرمنیست تردیدی 
 قرآن فرموده است:

بر تو  ینسنگ یسخن یما به زود یقیناً « ]٥المزمل: [ ﴾٥إِنَّا َسُنلِْ� َعلَيَْك قَْوً� ثَقِيً� ﴿
 .»کرد یمنازل خواھ

                                           
 .٣٤مقایسه کنید با: النبأ العظیم، ص  -١
 . این حدیث از حارث بن ھشام روایت شده است.٦، ص ١صحیح بخاری: بدء الوحی ج  -٢
 .٧١، ص ١سیوطی در اتقان. ج از بنگرید به نظریۀ خطابی به نقل  -٣
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آمدن ھمین نوع وحی است که عرق از پیشانی آن حضرت سرازیر  و به ھنگام فرود
 )١(.گردد می

شد که پیغمبر را به ھنگام نزول وحی  گاه می«گوید:  می ،ام المؤمنین ،سیده عایشه
شد، از پیشانی  دیدم که وقتی وحی از آن حضرت قطع می در روزھای سرد زمستان می

گاھی به حدی  -در این نوع از وحی -فشار و سنگینی وحی»! ریخت مبارکش عرق می
سوار بر مرکب بوده است، مرکب آن حضرت  ج رسیده است که اگر پیغمبر اکرم می

از ھمین نوع وحی  ج ساییده است. یک بار که بر پیغمبر اکرم شکمش بر زمین می
ثابت بود و آن چنان به ھنگام رسید، ران پای آن حضرت روی ران پای زید بن  می

نزول وحی پای آن حضرت سنگین گردید که نزدیک بود پای زید بن ثابت را 
 )٢(!»بشکند

نوع دوم وحی، سبکتر و لطیفتر بود. دیگر از آن صداھای کوبنده خبری نبود. 
که  ج کرد. در این حالت فرشتۀ وحی و پیغمبر اکرم پیشانی آن حضرت عرق نمی

کار   قیافۀ یکدیگر بودند. در نتیجه ھم دو ھم گوینده و شنوندۀ این محاوره بودند، ھر
پذیرش وحی از   ھم و شد تر می فرشتۀ امین وحی ساده ،رسانی از جانب جبرئیل  وحی

 گردید. تر می آسان ج جانب پیغمبر اکرم
این که آنچه است بر  ج دو نوع وحی مشترک است، اصرار پیغمبر اکرم آنچه در ھر

بفھمد و به خاطر بسپرد. در رابطه با وحی نوع اول  ،رسد دریابد به او وحی می
شود و من ھرآنچه را که آن صدا گفته است به خاطر  و بعد صدا قطع می«فرماید:  می

گوید و من آنچه را که  و با من سخن می«فرماید:  و در رابطه با نوع دوم وحی می» دارم
گاھی کامل خود را  ج به این ترتیب پیغمبر اکرم» سپارم خاطر می گوید کامًال به می آ

پس از وحی و در اثنای نزول وحی بیان  ،پیش از وحی ،از حاالت درونی خویش
 شود. رسد قائل نمی از این بابت فرقی میان دو نوع وحیی که به او می و فرماید می

گاھی کامل بود که پیغمبر بزرگوار اسالم در طو ھای نزول قرآن که  ل سالبا این آ
گرفت، حتی یکبار شخصیت انسانی خویش را به  تمام مراحل تنزیل قرآن را در بر می

باال و واالی وحی اشتباه نگرفت. در ھمه حال  ،عنوان مأمور و گیرنده، با شخصیت آمر

                                           
 .٧١، ص ١ج  -صحیح بخاری -١
 .٢٥، ص ١زاد المعاد (ابن قیم). ج  -٢
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ترسید که مبادا  می و به این نکته توجه داشت که در برابر خداوند انسانی ناتوان است
به درگاه  ،در دعایی که از آن حضرت رسیده است .اوند میان او و قلبش حائل شودخد

 کند که: کند و از او درخواست می پروردگار متعال التماس می

 رصِّ يا مُ  ا�َّ«
َ

 يا مُ  ا�َّ. تَك  طاعَ  ىلَع ف قليِب رَصِّ  القلوِب  ف
ِّ
ت بِّ �َ  القلوِب  َب قل

 
َ
ھا، قلبم را برای طاعت و بندگی  دگرگون کننده قلب! ای الھی« )١(،»َك  دينِ ليب ىلَع ق

ھا، قلبم را بر دین خود استوار  . الھی! ای تغییر دھنده قلبخود دگرگون و آماده ساز
 ]مصحح[».ساز

از ترس آن که بعضی آیات قرآن از یادش  -تر در آغاز نزول وحی بلکه از این شگفت
دادن زبان و   ت قرآن را با حرکتکرد و آیا میشدن وحی شتاب   تمامپیش از  -برود
ر سپرده است و فراموش ھا را به خاط خواند تا مطمئن شود که آن ھایش می لب

تا آن که  )٢(،کند تکرار کند اصرار داشت که ھر حرفی را که جبرئیل تلفظ میکند!  نمی
کردن قرآن زمینۀ به خاطر سپردن آن آیات را  خداوند با جدا جدا و بخش بخش نازل

او را فرمان داد که به وعدۀ خداوند اطمینان کند (و  )٣(.ی آن حضرت فراھم آوردبرا
 کردن آیات قرآن نھراسد) و فرمود: دیگر از فراموش

َ�ُٰه فَ  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿
ۡ
 ٱتَّبِعۡ فَإَِذا قََرأ

! ھنگام نزول قرآن) زبانت یامبرپ ی(ا« ]١٩ -١٦القیامة: [ ﴾١٩ ۥُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َ�َيانَهُ  ١٨ ۥقُۡرَءانَهُ 
) هو خواندن آن بر (عھد یآور زده حرکت مده. مسلمًا جمع (تکرار و خواندن) آن شتاب یرا برا

کن.  یرویاو را پ خواندن یم،) آن را (بر تو) خواندیل﴾ پس ھرگاه (توسط جبرئ١٧ماست. ﴿
 .») ماستهبر (عھد کردنش یانسپس ب

 جھت، او را باز داشت و فرمود: و از آن شتاب بی

﴿ ِ ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحُيهُ  ٱلُۡقۡرَءانِ َوَ� َ�ۡعَجۡل ب
َ
 ﴾١١٤َوقُل رَِّبّ زِدِْ� ِعلًْما ۥۖ مِن َ�ۡبِل أ

آن برتو تمام شود، و بگو:  یاز آن که وح یشبه (تالوت) قرآن شتاب مکن؛ پ «... ]١١٤طه:[
 .»یفزاپروردگارا! به علم من ب«

                                           
 م. -قسمت دوم این دعا، از ادعیۀ مشھور و معتبر است -١
 کتاب التوحید. ١٥٣، ص ٩کتاب التفسیر، ج  ١٦٣، ص ٦مقایسه کنید با: صحیح بخاری، ج  -٢
 .٢٦و  ٢٥النبأ العظیم، ص  -٣
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کند. انسانی ناتوان در  را توصیف می ج بنگرید که آیات قرآن چگونه رسول اکرم
جوید، رفع و رجوع کارھایش را  طلبد، از او راھنمایی می برابر خداوند که از او یاری می

دھد، گاه گاھی ھم طرف  خواھد، در انجام مأموریتش استقامت به خرج می از او می
قلبتان آشکارا گیرد. اگر در این آیات دقت کنید، در اعماق  عتاب شدید خداوند قرار می

 و شمار خالق و مخلوق و فاصلۀ رتبه و مقام فرستنده و گیرندۀ وحی ھای بی تفاوت
 اسلوب بیان خدا و پیغمبر را درخواھید یافت.

ترسد اگر  در قرآن سیمای یک بندۀ فرمانبردار است که می ج سیمای محمد
پروردگارش را بکند به عذاب او گرفتار آید. قوانین الھی را مو به مو رعایت  ینافرمان

کند که به ھیچ وجه قدرت آن را ندارد  کند. به رحمتش امیدوار است و اعتراف می می
 که یک حرف از کتاب خدا را تغییر بدھد:

َِّناٍت ﴿ ِيَن َ�  �ۙ �َذا ُ�تَْ�ٰ َعلَيِْهْم آيَاُ�َنا بَي يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت بُِقْرآٍن َ�ْ�ِ َ�َٰذا  قَاَل ا�َّ
 ُ�ْ ْو بَِدّ

َ
َ�ُ ِمن تِلَْقاءِ َ�ْفِ�  �ۚ أ بَِدّ

ُ
ْن �

َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰ إَِ�َّ  �ۖ قُْل َما يَُ�وُن ِ� أ

َ
إِِ�ّ  �ۖ إِْن �

َخاُف إِْن َعَصيُْت َرِ�ّ َعَذاَب يَْوٍ� َعِظي�ٍ 
َ
ُ لَّۡو َشآَء  قُل ١٥ أ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ  ۥَما تَلَۡوتُهُ  ٱ�َّ

ۡدَرٮُٰ�م بِهِ 
َ
فََ� َ�ۡعقِلُوَن  ۦٓۚ َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن َ�ۡبلِهِ  ۦۖ أ

َ
و « ]١٦ -١٥[یونس:  ﴾١٦أ

 ید) امیامتبه مالقات ما (در روز ق که یھا خوانده شود، کسان روشن ما بر آن یاتآ که یھنگام
من حق ندارم «!) بگو: یامبرپ ی(ا». بده ییرآن را تغ یا یاورب یناز ا یرغ یقرآن: «یندندارند، گو

شود،  یم یمگر آنچه را که بر من وح کنم ینم یرویدھم، و من پ ییرخود تغ یشکه آن را از پ
 خواست یاگر الله م«بگو:  .»ترسم یکنم از عذاب روز بزرگ م یو من اگر پروردگارم را نافرمان

گاه م خواندم، ینممن آن را بر شما   یناز ا یشکه پ یبه راست کرد، یو نه (الله) شما را از آن آ
 .!»اندیشید؟ ینم یاشما گذرانده ام، آ یانرا در م یعمر

که  مین گوناگون، صراحت دارند بر ایناند که با مضا آیات متعددی در قرآن آمده
 .جز رساندن پیام الھی وظیفۀ دیگری ندارد .پیامبر اسالم با دیگر افراد بشر فرقی ندارد

خواند و نه  نه خود را فرشته می ،نه علم غیب دارد ،نه مالک خزائن خداوندی است
 ھا تمایزی قائل است: میان خود و دیگر انسان

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ نَا
َ
� ٓ َما ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ  إَِ�َّ إِ�َّ َما َّ�

َ
 ی(ا« ]١١٠لکهف: [ا ﴾�

 یاست که) به من وح ینمن ا یازھستم مثل شما، (امت یمن فقط بشر«!) بگو: یامبرپ
 ....»است یگانهکه تنھا معبود تان معبود  شود، یم
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﴿ ُ ا إِ�َّ َما َشاَء ا�َّ ْملُِك ِ�َْفِ� َ�ْفًعا َوَ� َ�ًّ
َ
ْعلَُم الَْغيَْب  �ۚ قُل �َّ أ

َ
َولَْو ُكنُت أ

وءُ  ِ�َ السُّ  یانمن مالک سود و ز«بگو: « ]١٨٨األعراف: [ ﴾َ�ْسَتْكَ�ُْت ِمَن اْ�َْ�ِ َوَما َمسَّ
 یاری(و سود) بس یرخ دانستم، یم یبمگر آنچه را الله بخواھد، و اگر غ یستم،ن یشتنخو
 یستم،) نیمن (کس رسید، یبه من نم )یانی(و ز یبد یجو ھ ساختم، یم خود) فراھم ی(برا

 .»دارند یمانکه ا یگروھ یبرا یا دھنده و بشارت دھنده، یمجز ب
قُوُل لَُ�ْم إِِ�ّ َملٌَك ﴿

َ
ْعلَُم الَْغيَْب َوَ� أ

َ
ِ َوَ� أ قُوُل لَُ�ْم ِعنِدي َخَزا�ُِن ا�َّ

َ
 �ۖ قُل �َّ أ

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰ إَِ�َّ 
َ
 یبالله نزد من است و غ ئنخزا گویم یمن نم«بگو: « ]٥٠ األنعام:[ ﴾إِْن �

 یرویپ شود؛ یم یمن فرشته ھستم، جز از آنچه به من وح گویم یو به شما نم دانم، ینم
 .!»اندیشید؟ ی! چرا نمیکسانند؟ یناو ب یناناب یاآ«. بگو: »کنم ینم

ساند که ھمه ر می(بگو) که در آغاز این آیات آمده است، نکتۀ دقیقی را » قل«کلمۀ 
 ج با این کلمه روی سخن را متوجه به پیغمبر اکرم: فھمد؛ اوالً  کس به راحتی می

دھد که چه بگوید. در نتیجه مفھوم  با این کلمه به آن حضرت یاد می: ثانیاً  ؛گرداند می
گوید،  ست که پیغمبر اسالم به دلخواه خود و از جانب خود سخن نمیا آن» قل«کلمۀ 

بیش از » قل«کند. به ھمین جھت کلمۀ  شود دنبال می را که به او وحی میبلکه آنچه 
کس که با قرآن سر و کار دارد،  در قرآن تکرار شده است، تا به ھر )١(سیصد مرتبه

پیوسته یادآوری کند که محمد دخالتی در وحی الھی ندارد. نه اصل سخن از اوست و 
آن اوست. قرآن سخن خداوند است  ریزی جمالت و کلمات و حروف قرآن از نه قالب

ست که ا کند این شود. او شنونده است نه گوینده. تنھا کاری که می که به او القاء می
ھرگز این چنین نیست که چیزھایی را که در اندیشۀ  ،کند شنود بازگو می آنچه را که می

 گذرد، برای مردم بیان دارد. خودش می
فرستاده و توصیف  و فرستنده ،مخلوق ،لقساختن تفاوت میان خا این خاطر نشان

به عنوان  ج خداوند به عنوان گوینده و القاکنندۀ وحی و توصیف حضرت رسول اکرم
شود  شنونده و گیرندۀ وحی به صورت آشکارتری در آن دسته از آیات قرآنی دیده می

دھد و گاه به نرمی و گاه به تندی او را  که خداوند پیامبرش را مورد عتاب قرار می
دھد که خداوند از او درگذشته است و او را اطمینان  کند، یا به او خبر می سرزنش می

 گذشته و آیندۀ او مشمول غفران خداوند گردیده است.دھد که گناھان  می

                                           
 ر. ک. المعجم المفھرس. -)٣٣٢ -٣مرتبه ( ٣٢٩دقیقًا  -١
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دھد و  را مورد عتاب قرار می ج از جمله مواردی که خداوند به نرمی پیغمبر اکرم
ای است که در رابطه با غزوۀ  دھد، آیه در عین حال مژدۀ عفو خداوندی را ھم به او می

مسلمانان را اجازه داده ای از  تبوک نازل شده است و آن حضرت را به خاطر آن که عده
 کند: است که به جنگ نروند، سرزنش می

ُ  َ�َفا﴿ َ لََك  ٱ�َّ ٰ يَتََب�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ِينَ َعنَك لَِم أ  ﴾٤٣ ٱلَۡ�ِٰذ�ِ�َ َصَدقُواْ َوَ�ۡعلََم  ٱ�َّ

از آنکه  یش! پی؟ھا اجازه داد ! چرا به آنید!) الله تو را ببخشایامبرپ ی(ا« ]٤٣التوبة:[
 .»!یرا بشناس یانبر تو آشکار شوند، و دروغگو یانراستگو

شود.  مطرح نمی» عفو«و گناھی مطرح نباشد » ذنب«ناگفته پیداست که تا 
و گناھی صورت گرفته باشد. » ذنب«شود که  نیز وقتی مطرح می» مغفرت«ھمچنین 

 آن) آمده است:سورۀ چھل و ھشتم قراین مطلب با صراحت کامل در آغاز سورۀ فتح (

بِيٗنا  إِنَّا﴿ َۡغفَِر لََك  ١َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ِ�ّ ُ رَ  ٱ�َّ خَّ
َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ به « ﴾َما َ�َقدَّ

ایم تا الله گناه گذشته و آیندۀ تو را  آشکاری مقرر کرده راستی ما برای تو (فتح و) پیروزی
 .»بیامرزد

رآنی وجود دارد، خیلی عجیب است که بعضی از با این صراحتی که در این آیات ق
ای به  اشاره» عفو«اند که ثابت کنند کلمۀ  کوشیده -مانند امام فخر رازی -مفسرین

ترک «به خاطر آن مورد عتاب قرار گرفته است  ج ندارد(!) و آنچه پیغمبر اکرم» ذنب«
بوده است. به قول سید رشید رضا: این نیست مگر جمود این مفسران بر » اولی

دانند. اما  می» معصیت«را مترادف » ذنب«اصطالحات مستحدثه و عرف خاص که 
سزاوار نبود که به خاطر دست برنداشتن از اصطالحات ساختگی خودشان و عرف 

ھم مخالف کتاب خدا است و ھم با مفھوم لغوی منافات دارد، از پذیرفتن  خاصشان که
 )١(.»مفھوم صریح آیۀ قرآن که سخن خداوند است بگریزند

در سورۀ انفال آمده است. » فداء«در آیات  ج عتاب شدید خداوند به پیغمبر اکرم
ای رسول  ندهکن دھنده و اخطار خداوند در این آیات با لحن کوبنده و شکننده و ھشدار

و اکثریت صحابه را که پیشنھادشان این بود که اسیران جنگ بدر را در برابر  ج خدا
ھای زودگذر مادی را  دھد که چرا بھره درھم و دینار آزاد سازند، مورد سرزنش قرار می

دھند؟! آن ھم در نخستین نبرد اسالم با کفار که پیش از  به یاری دین خدا ترجیح می

                                           
 .٤٦٥، ص ١٠تفسیر المنار، ج  -١
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پس از آن نیز آن عظمت و تفوقی را که در  و خودی نشان نداده بودندآن مسلمانان 
به ھمین جھت است که عتاب فوق العاده  .این جنگ کسب کردند، دیگر باز نیافتند
دھد و آیات را با  را طرف خطاب قرار نمی ج شدید است و خداوند مستقیمًا رسول خدا

آورد که نشان  ال آن تعبیری میبه دنب و کند آغاز می )١(»ماکان... ان...«ترکیب 
ساختن خالف  گرفتن و اسیران را آزاد  دھد تا چه اندازه از دیدگاه قرآن این فدیه می

 بزرگی است که از پیامبری از پیامبران الھی سر بزند:

ن يَُ�وَن َ�ُ  ِ�َِ�ٍّ َ�َن  َما﴿
َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض� أ

َ
ۡ�يَاتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ٱۡ�  ٱ�ُّ

ُ وَ  ۗ يُرِ�ُد  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�ِخَرةَ ِ كَِ�ٰٞب ّمَِن  لَّۡوَ�  ٦٧َعزِ�ٌز َحِكيٞم  ٱ�َّ ُ�ۡم �ِيَمآ  ٱ�َّ َسَبَق لََمسَّ
َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

َ
ھیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی « )٢(]٦٨-٦٧األنفال:[ ﴾٦٨أ

در زمین کشتار بسیار کند، شما (با گرفتن فدیه از اسیران) متاع دنیا را  داشته باشد؛ تا آنکه
خواھد، و الله پیروزمند حکیم است. اگر  خواھید، و الله (سرای) آخرت را (برای شما) می می

ی اسیر حالل است)، قطعًا در آنچه گرفتید، عذاب  حکم پیشین الھی نبود (که غنیمت و فدیه
 .»رسید بزرگی به شما می

نظیر این عتابی که خداوند به جھت حدت و شدتش آن را مستقیمًا متوجه حضرت 
آمیز خود را با ضمیر غایب آغاز کرده است و  سخن عتاب و گرداند نمی ج رسول اکرم

ت، پرداخته ای که روی داده اس این چنین به بازسازی صحنه و ترسیم واقعیت حادثه
 ،م است در رابطه با آن نابینای معروفخداوندی نسبت به پیامبر اکر تأیباست؛ 

 عبدالله بن ام مکتوم.
 و درست به ھنگامی که پیامبر اکرم مشغول دعوت سران قریش به اسالم بود«

پیشگان ایمان بیاورند،  ضرت تابیده بود که شاید آن لجاجتبارقۀ امیدی در دل آن ح
فت و شنید بودند؛ آن نابینا دقیقًا در اثنای آن که اوتاد قریش با پیامبر اکرم در حال گ

دانست که آمدن عبدالله بن ام مکتوب در این موقعیت  آمد! پیغمبر گرامی اسالم می
بندد؛ در حالی که  راه دعوت آنان را به اسالم می و گریزاند حساس آنان را می

                                           
 ،این ترکیب بسیار زیبا که در قرآن مکرر به کار رفته است و با مصرف ضمیر مجرور برای گوینده -١

تواند که... حق ندارد که... قدرت و جرأت آن را ندارد  مخاطب و غایب کاربرد دارد، مترادف: نمی
 م. -تواند باشد که... روا نیست که... در زبان فارسی می

 .١٠٠تا  ٨٣، ص ١٠؛ تفسیر المنار. ج ١٥٩تا  ١٥٥. از مصطفی زید، ص ر. ک. تفسیر سورة األنفال -٢
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اسالم  ،ھای سرشناس مکه شدن این شخصیت با مسلمان یدوار بود کهام ج پیغمبراکرم
این بود که از بس سرگرم این افکار بود، به آن  .عربستان گسترش پیدا کند در سراسر

روی خوش نشان نداد و از او استقبالی نکرد. چه  -برخالف ھمیشه -شخص نابینا
بنابراین،  و کند؟ تا آن زمان ھنوز در این باره سخنی از جانب خداوند به او نرسیده بود

در جوامع بشری است که نخستین گروه دانست که این یک سنت الھی  از کجا می
پیروان و طرفداران پیامبران و مصلحان جھان ھمواره باید مستمندان و تودۀ ضعیف و 

 )١(؟!»متوسط جامعه باشند، نه سران و بزرگان تبھکار و خوشگذران
 سورۀ عبس را نازل فرمود: ١١تا  ١در رابطه با این پیشامد بود که خداوند آیات 

ٰٓ  َعبََس ﴿ ن َجآَءهُ  ١َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣يَزَّ

َ
ُر َ�َتنَفَعُه  أ كَّ يَذَّ

ا َمِن  ٤ ٱّ�ِۡكَرىٰٓ  مَّ
َ
نَت  ٥ ٱۡسَتۡغَ�ٰ أ

َ
ٰى  ۥَ�ُ  فَأ ٰ  ٦تََصدَّ َّ� �َّ يَزَّ

َ
ا َمن  ٧َوَما َعلَۡيَك � مَّ

َ
َوأ

نَت  ٩َ�ٰ َوُهَو َ�ۡ  ٨َجآَءَك �َۡسَ�ٰ 
َ
ٰ  فَأ روی بر  چھره درھم کشید، و« ﴾١٠َ�ۡنُه تَلَ�َّ

دانی شاید  الله بن ام مکتوم) نابینا به نزدش آمد. و (ای پیامبر) چه میکه (عبد گردانید، از این
و  ینداد. اما آن کس که خود را (از د شد. یا پندگیرد، و این پند به او نفع می که او پاک می

که اگر او خود را (از  آوری، در حالی پس تو به او روی میداند،  یم نیاز یب) یآسمان یتھدا
آید. و او (از الله)  کفر) پاک نسازد، چیزی بر تو نیست. اما کسی شتابان به سراغ تو می

 .»کنی؟) شوی (و به او توجه نمی ترسد. پس تو از او غافل می می
ز قرآن ھشدار و تھدیدی است که در آیاتی ا ،ھا تر از ھمۀ این تر و کوبنده سخت

 شود: ره االسراء مشاھده میسو ٧٥و  ٧٤آیۀ  :مانند

ن ثَبَّۡتَ�َٰك لََقۡد كِدتَّ تَرَۡ�ُن إَِ�ِۡهۡم َشۡ�  َولَۡوَ�ٓ ﴿
َ
َذۡقَ�َٰك ِضۡعَف  إِٗذا ٧٤ا قَلِيً�  ٔٗ أ

َ َّ�
و اگر (ما) تو را ثابت قدم « ﴾٧٥ۡيَنا نَِصٗ�� ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَ  ٱلَۡمَماتِ َوِضۡعَف  ٱۡ�ََيٰوةِ 

کردی) آنگاه دو  ھا تمایل کنی. (اگر چنین می کردیم؛ به راستی نزدیک بود اندکی به آن نمی
چشاندیم، سپس در  چندان عذاب در زندگی دنیا و دو چندان عذاب (بعد از) مرگ به تو می

 .»یافتی برابر ما برای خود یاوری نمی

                                           
. در این رابطه نظریۀ دکتر محمد عبدالله دراز را نیز مطالعه ٤٧٤و  ٤٧٣، ص ١٠تفسیر المنار، ج  -١

 .١٩تا  ١٧کنید: النبأ العظیم، ص 
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شداری است که کامًال به اوج خود رسیده است و ھر تھدید و وعیدی از این دیگر ھ
بارۀ در سورۀ الحاقة ٤٧تا  ٤٤مثًال خداوند در آیات  ؛نماید این پس در برابرش ناچیز می

 فرماید: پیغمبر اسالم می

َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ﴿ قَاوِ�لِ َولَۡو َ�َقوَّ
َ
َخۡذنَا ٤٤ ٱۡ�

َ
�َ  ِ  ٱلَۡو�ِ�َ ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه  ٤٥ ٱۡ�َِم�ِ ِمۡنُه ب

َحٍد َ�ۡنُه َ�ِٰجزِ�َن  َ�َما ٤٦
َ
(به دروغ) بر ما  ی) سخنانیامبرو اگر (پ« ﴾٤٧ِمنُ�م ّمِۡن أ

. کردیم ی. سپس (شاه) رگ قلبش را قطع مگرفتیم ی. مسّلمًا ما دست راست او را مبست یم
 .»از (عذاب) او مانع شود توانست یکس از شما نم یچپس ھ

که: اگر چیزی را که  این استگوید: معنای آیات  زمخشری در تفسیر این آیات می
ھمانطور که ایم از جانب خداوند ادعا کند، او را زجرکش خواھیم کرد،  ما نگفته

جویانه  پادشاھان، مدعیان دروغین نمایندگی و کارگزاری خود را با وضع فجیعی انتقام
آیات برای آن که این کشتن با شکنجه را تا آنجا که  رسانند! خداوند در این به قتل می

تر نشان بدھد، این چنین صحنه را ترسیم فرموده است که:  ممکن است ھولناک
 )١(!»زنیم کشیم و گردنش را می گیریم و به سویی می دست راستش را می«

کنده از تھدید و ھشدار سیمای نورانی پیامبر اکرم را نظاره  اگر از البالی این آیات آ
را در پیشگاه پروردگار قادر و قاھرش و در برابر آن قدرت و عظمت کنیم، آن حضرت 

ای ناتوان خواھیم دید که آنطور که  چون و چرای آفریدگار، آفریده نھایت و ارادۀ بی بی
میان شخصیت  ؛شناسد ویش را در برابر خداوند متعال میباید و شاید جایگاه خ

 و گذارد فرمانبردار و مأمور خویش و مقام فرمانروا و آمر خداوند سبحان کامًال فرق می
گاھی کامل است که پیغمبر اکرم سخنانی را که از طریق وحی الھی  ج با ھمین خودآ

بھرۀ وحی و تراوش الھام  ھا را نیز گردد، از گفتارھای خویش که آن بر او نازل می
ھا و افکار بشری آن  امکان ندارد که اندیشه و دھد داند، کامًال تمیز می پروردگار می

 حضرت که ریشه در وحی ندارند در ذھن مبارکش با سخنان خداوند دربیامیزد.

                                           
 .١٣٧، ص ٤کشاف. ج  -١
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ھای نخستین نزول قرآن از نگارش و  به ھمین جھت بود که پیامبر اکرم در سال
 و تا خصوصیت آسمانی و ربانی قرآن محفوظ بماند )١(نھی فرموده بود تدوین غیر قرآن

را مبادا که آیات قرآن با سخنان دیگری که آن قدسیت و عظمت سخنان پروردگار 
 صرفًا از نظر احتیاط و محکم کاری بود. ج این رھنمود پیغمبر اکرمندارند، درآمیزند! 

حتی اگر یک آیه یا  -رسید حی میزیرا روش آن حضرت این بود که به محض آن که و
خواند و او را  فورًا یکی از کاتبان وحی را فرا می -شد قسمتی از یک آیه وحی می

 )٢(.ھای قبلی قرآن بیفزاید فرمود تا آن آیه یا آیات را به دقت بنویسد و بر نبشته می
تکرار و در برابر آیاتی که حاکی از نھی صریح خداوند از تمرین  ،ھمۀ این شواھد

ھستند، چیزی به حساب  ج ھا توسط پیغمبر اکرم آیات قرآن به منظور حفظ آن
آنچنان اراده و اختیار را از خویش نفی  ج بینیم پیغمبر اکرم آیند. وقتی می نمی
توانیم بگوییم جز آن که اعتراف کنیم به این که پدیدۀ وحی از  کند، چه می می

به ھیچ وجه وحی  و است و استقالل نام دارد شخصیت بشری پیامبر اکرم کامال متمایز
قرآن تحت تأثیر نیروھای نفسانی و عقالنی آن حضرت نیست. پیامبر گرامی اسالم 

 .حتی حق آن را ندارد که حافظۀ خویش را برای حفظ آیات قرآن به کار بیاندازد
 اش جای گیرد که آیات قرآن را در حافظۀ پیغمبر گرامی خداوند خود بر عھده می

حافظه  و گردد اعراب باطل می» حافظۀ«ای  بدھد. اینجا دیگر جادوی قدرت افسانه
دھد و در برابر ارادۀ خداوند رنگ  ھرچند نیرومند باشد نیرویش را از دست می

بیند  توان گفت که پیامبر اکرم با آن که آشکارا می با این اوصاف چگونه می )٣(بازد! می
ای را که میان شخصیت مأمور او و  تمایز و فاصله ،که از خودش چیزی ندارد، تفاوت

 !کند؟ ذات آمر پروردگار وجود دارد، درک نمی
احادیث «خوریم.  در میان احادیث نبوی به یک دسته احادیث توقیفی برمی

ھا را مستقیمًا از  مضمون آن ج آن سخنانی ھستند که حضرت رسول اکرم» توقیفی

                                           

فرمود:  ج روایت کرده است که رسول خدااز ابوسعید خدری  ٢٢٩، ص ٨در صحیح مسلم. ج  -١

 تَْ�تُبُوا َ��ِّ «
َ

يَْمُحهُ  ال
ْ
ُقْرآِن فَل

ْ
تفصیل مطلب در کتاب علوم الحدیث  »وَمْن َكتََب َ��ِّ َ�ْ�َ ال

 .٨ومصطلحه. ص 
 .٢٣٢، ص ١برھان، ج  -٢
 .٢٧٦مقایسه کنید با: الظاھرة القرآنیة، ص  -٣



 ٤١ فصل دوم: پدیدۀ وحی

 -دستور پیغمبر اسالم اینگونه احادیث را نیزوحی گرفته است. نویسندگان بنا به 
از متن  -اند ھا ھستند داشته که این احادیث مفسر آن یھرچند که ارتباط فراوان با آیات

با سبک  ج اند که این احادیث را پیغمبر اکرم خاطر نشان ساخته و اند قرآن جدا کرده
است و گفتار ساخت الفاظش از خود آن حضرت  و و اسلوب خود بیان کرده است

نظیر و اعجازآمیز قرآن  نباید با اسلوب بی -حتی پیغمبر اسالم و آورندۀ قرآن -احدی
 درآمیزد!

ھا  علی رغم اعتقاد دانشمندان مبنی بر این که مضامین آن -حتی احادیث قدسی
از خداوند است و یا به نظر بیشتر دانشمندان مانند قرآن از سوی خداوند نازل شده 

و اند  کاری از متن آیات قرآن دور نگاه داشته شده یت احتیاط و محکمبا نھا -است
اند که تا چه اندازه رسول  دیده حابه با چشم خودشان میاند، زیرا ص جداگانه نوشته شده

در آغاز این احادیث  .اصرار دارد که نگذارد این احادیث با کتاب خدا درآمیزند ج خدا
این مضامین نازل شده از  ج باشد که پیغمبر اکرمآورند که نشانگر آن  عباراتی می

جانب پروردگار را با اسلوب بشری خویش در قالب کلمات و جمالت ریخته است. میان 
با اسلوب  -سرایان بشر است با آن که فصیحترین سخن -ج سبک بیان حضرت محمد

اصله ار متعال است، فرسنگھا فی پروردگرآن که جلوۀ عظمت و قدرت الیتناھبیان ق
و فاصله باید ھمواره حفظ بشود. از این رو است که علمای اسالمی در باب  است

اند: ھرکس که بخواھد  اند و گفته احادیث قدسی پرھیز و احتیاط را به حد اعال رسانیده
اجب است در آغاز آن یکی از این عبارات را با دقت و یکی از احادیث قدسی را نقل کند

 بیاورد:کامل و بدون کم و زیاد 
 »...ِ�يَما يَْرِو�ِه َ�ْن َر�ِّهِ  رَسوُل اهللاِ  قَاَل «

 به روایت از پروردگارش... ج یعنی: فرمود رسول خدا
... هُ َ�نْ  َرَواُه�ِ ِ�يَما اِهللا َ�َعاىل قَاَل «

ُ
 »رَُسوهل

 فرموده است... -به روایت رسولش -یعنی: خداوند متعال
 »قال تعاىل يف احلديث القديس...«

 .خداوند متعال در حدیث قدسی فرموده است...یعنی: 
و تحقیق در اعجاز قرآن را به  -خواھیم از اعجاز قرآن سخن بگوییم در اینجا ما نمی

خواھیم تاکید کنیم بر این که  فقط می ،-گذاریم ای در اواخر کتاب وا می فصل جداگانه
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کالم خداوند وجود را که میان گفتار خودش و نھایتی  پیامبر گرامی اسالم فاصلۀ بی
بینیم آن حضرت این چنین میان  زیرا وقتی که می ؛کرده است دارد، کامال درک می

گذارد، جای سخنی باقی  احادیث قدسی و آیات قرآنی فرق می ،احادیث توقیفی
ماند در این که به طور قطع، پیامبر اکرم سخنان روزمرۀ خویش را ھرگز با وحی  نمی

ھای انسانی و افکار  در تشخیص و تمیز وحی الھی از اندیشه و آمیخته است الھی نمی
 مانده است. بشری خویش درنمی
رویم؟ ماجرای تلقیح درختان خرما (حادثۀ تأبیر النخل) شھرت  چرا راه دور می

 فراوان دارد و کامًال در دسترس و قابل بررسی است:
که از درختان  ای را دید گذشت. عده از نخلستانی می ج روزی حضرت رسول اکرم

اند و بر سر درختان خرما مشغول انجام کار ھستند. پرسید: اینان چه  خرما باال رفته
ھای درخت خرمای نر را روی  کنند: شاخه کنند؟ گفتند: درختان خرما را تلقیح می می

فرمود: فکر  ج رسول خدا گذارند تا بارور گردند. ھای درخت خرمای ماده می شاخه
 ج ای داشته باشد؟! مردم با شنیدن این سخن از رسول خدا فایده کنم این کار نمی

دانند این کار  فرمود: اگر می ج دست از تلقیح درختان خرما کشیدند. پیغمبر اکرم
فایده دارد ادامه بدھند! من فقط گمان و پندار خودم را در این رابطه بیان کردم. مرا 

لبی را برای شما بیان کردم، بدون بازخواست نکنید! ھرگاه من از جانب خداوند مط
چون و چرا به آن عمل کنید، زیرا من ھرگز به دروغ سخنی را از خداوند عزوجل نقل 

صحیح مسلم) این حدیث را در باب  حناگفته نماند که نووی (شار )١(.»کنم ینم
و عدم وجوب اجرای پیشنھادات و  ج امتثال دستورات شرعی پیغمبر اکرم» وجوب«

                                           
وبی است، استنتاج مؤلف ھم در رابطه با این حدیث در جای که نمونۀ خحال این روایت در عین  -١

تردید نگریست، زیرا  باباید در ساخت و پرداخت این روایت  وجود، خودش صحیح است، با این

وََعلََّمَك َما لَۡم تَُ�ن َ�ۡعلَُمۚ ﴿سخن از پیامبر گرانقدری است که قرآن دربارۀ خودش فرموده است: 
ِ ٱفَۡضُل  نَ َوَ�  ِ ﴿ۀ قرآنش فرموده است: دربار] و ١١٣[النساء:  ﴾١١٣َعلَۡيَك َعِظيٗما  �َّ

تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
ءٖ   م -].٨٩[النحل:  ﴾َ�ۡ



 ٤٣ فصل دوم: پدیدۀ وحی

آورده است. روایت دیگری  )١(»حضرت در مسائل روزمرۀ زندگی اجتماعینظرات آن 
 فرماید: نیز در این باب آمده است که در پایان آن پیامبر بزرگوار اسالم می

 اَْ�ُتم «
َ
ِ عْ أ ُم ب

َ
 ل

َ
 .»اُ�ميَ ِر ُد�ْ مْ أ

 )٢(.»شما خودتان داناترید ،در امور دنیوی«
ھای  با قاطعیت ھرچه تمامتر تجربه ج کنید که چگونه پیغمبر اکرممالحظه 

آسمانی و  ،ھای پیامبرانه احتمالی و غیر قطعی خویش را از دریافت ،دنیوی ،انسانی
کند و در مورد نوع اول از صحابه انتظار دارد که او را بازخواست  قطعی خویش جدا می

و  در مورد نوع دوم خواھان اطاعت بدون قید و شرط .نکنند و بر او سخت نگیرند
دھد که  را چنین توضیح میوجه تمایز این دو نوع گفتار خویش  و چون و چرا است

گوید حتی اندکی کم و زیاد بگوید یا  از جانب خداوند سخن میامکان ندارد وقتی 
 بندد. سخنی به دروغ باز گوید و ھرگز به خداوند افترا نمی

ش آشکار ساخته است: را بارھا در گفتار و رفتار خوی تاین حقیق ج پیغمبر اکرم
 فرماید: یکجا می

ُ�مْ «
ُ
نَا �رََشٌ ِمْثل

َ
  ول�ن ما قلُت  ،صيُب طي و�ُ ُ�  نَّ الظَ  �نَّ و إِ�ََّما أ

َ
ُ  م قالَ �ُ ل   ا�َّ

َ
ن فل

ِ أ  .)٣(»�ذب ىلع ا�َّ
آید و گاھی  من ھم بشری ھستم ھمانند ُشما و گمان انسان گاھی درست درمی«

 ؛جانب خداوند برای شما بازگو کردم قطعًا درست استنادرست. اما ھرگاه مطلبی را از 
 ».بندم زیرا من ھرگز به خداوند دروغ نمی

فرماید بر این که از اندیشۀ طرفین دعاوی  در حدیثی تاکید می ،دیگر در جای
داند که در ذھن  کنند، نمی وقتی مردم برای داوری به او مراجعه می و خبر است بی

 گذرد، حتی اگر از معاصران و ھمشھریان و نزدیکان او باشند: آنان چه می

                                           

وجوب امتثال ماقاله رشعاً دون ما ذكره ، باب ١١٦، ص ١٣ر. ک. شرح نووی بر صحیح مسلم. ج  -١

 من معايش الدنيا علی سبيل الرأی.
 .١١٨، ص ١٣صحیح مسلم. ج  -٢
 .٢٤٧. حدیث ٧٧، ص ٢سنن ابن ماجه. ج  -٣
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» َّ
َ

َْتِصُموَن إيِل نَا �رََشٌ َو�ِنَُّ�ْم ختَ
َ
تِِه ِمْن َ�ْعٍض، و إِ�ََّما أ ََن حِبُجَّ حلْ

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
َعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ

َ
ل

 
َ
ْسَمُع، َ�َمنْ ف

َ
ِْو َما أ يِض ىلَعَ �َ

ْ
ق
َ
ِطَعُت  أ

َ
ُ قِْطَعًة  ق

َ
َطُع هل

ْ
�
َ
إِ�ََّما أ

َ
ُخْذهُ ف

ْ
الَ يَأ

َ
ِخيِه َشيًْئا، ف

َ
ُ ِمْن َحقِّ أ

َ
هل

 )١(.»ِمَن انلَّارِ 
برای داوری به  و بشر ھستم؛ شما دعاوی خودتان را به نزد من آوریدمن ھم یک «

باشد و  صحبت کردن تواناتر ز طرفین دعواآیید. ممکن است یکی ا نزد من می
ام قضاوت کنم.  من نیز برابر آنچه شنیده و جانبی بیان کندب سخنانش را با قیافۀ حق

بنابراین، ھرکس دریافت که من از حق خواھر و برادر دینی او چیزی گرفته و به او 
 بگیرد ھمانند آنیب اثر ندھد و حق دیگران را نگیرد که اگر من ترت ام، به حکم داده

 ».ست که یک دانگ از دوزخ را به توصیۀ من تصاحب کرده باشدا
اتفاق افتاده بود،  ج مشھور است که در رابطه با سرقتی که در زمان رسول خدا

بدھند؛ را گمراه کنند و فریب  ج در صدد برآمدند که پیغمبر اکرم ابیرقطایفۀ بنی 
گناھی آن  به بی ج کردند که پیغمبر اکرمنزد آن حضرت آنچنان از دزد واقعی دفاع 

مرد یقین حاصل کرد و قتادة بن نعمان را سرزنش کرد که چرا پاکان را آماج اتھام 
خویش قرار داده است؟! و فرمود: ای قتاده نسبت به خاندانی که به اسالم و 

زنی؟  دلیل و بدون تحقیق تھمت دزدی می نیکرفتاری شھرت دارند، مغرضانه و بی
 ی نپایید که این آیه نازل شد:دیر

ۖ  ٱۡسَتۡغفِرِ وَ  ١٠٥َوَ� تَُ�ن ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما ﴿ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ﴾١٠٦َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ٱ�َّ
) خائنان مباش و از الله آمرزش بخواه( )، حقا که کننده یتو مدافع (و حما« ]١٠٦-١٠٥:[النساء

 .»مھربان است ی الله، آمرزنده
قصد فریب او را  و اند دریافت که طایفۀ بنی ابیرق به او خیانت کرده ج پیامبر اکرم

 )٢(.از بابت عتاب و سرزنشی که نسبت به قتاده فرموده بود، استغفار فرمود و اند داشته
را تنھا گواه ادراک کامل آن  ج حال که به اینجا رسیدیم و شخص رسول خدا

شناخت قطعی او را تنھا راه جداسازی شخصیت  و حضرت از وحی خداوندی دانستیم
انسانی او از پدیدۀ آسمانی وحی باز دانستیم، کافیست به این نکته نیز توجه کنیم که 

                                           

 حكم احلاكم ال يغري الباطن. أن بيان، باب ٤، ص ١٢صحیح مسلم. ج  -١
 .٤٨سنن ترمذی؛ مقایسه کنید با اسباب النزول سیوطی، ص  -٢
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دارد که به ھنگام نزول  است که با صراحت کامل اظھار می ج این شخص پیغمبر اکرم
ر رابطه با د و آید می از طبیعت بشری خویش در و شود قرآن از او سلب اراده می

شود که  ھیچگونه دخالت و اختیاری ندارد. گاه می ،کیفیت و کمیت نزول آیات قرآن
درست به ھنگامی که بیش از ھر زمان دیگر چشم به راه نزول وحی و نیازمند پیام 

 گردد. آسمانی است، نزول وحی قطع می
آید.  فرود می ج حی بر قلب مبارک پیامبر اکرمو، در تمام لحظات شبانه روز

پرد و در  رود؛ ھنوز چشمانش گرم نشده است که از خواب می شبانگاه به رختخواب می
دارد: سورۀ  حالی که تبسم بر لبان آن حضرت نقش بسته است، سر از بالین برمی

 )١(.(خیر کثیر) بر او نازل شده است» کوثر«
آیۀ پاسی از شب گذشته است؛ پیغمبر در خانۀ خویش در حال استراحت است؛ 

سورۀ التوبة در رابطه با آن سه نفری که از رفتن به جھاد تعلل ورزیده بودند،  ١١٨
 گردد: نازل می

ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ َوَ�َ ﴿ ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ ْ َح�َّ �ُض ُخلُِّفوا
َ
بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت  ٱۡ�

 ِمَن 
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ نُفُسُهۡم َوَظنُّٓوا

َ
ِ َعلَۡيِهۡم أ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َتُوُ�ٓوا َ إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ

اُب ٱ�َّ  که (از جنگ تبوک) تخلف نمودند، (لطف و احسان  یو به آن سه نفر« ﴾١١٨ ٱلرَِّحيمُ وَّ
به تنگ آمدند، و ھا تنگ شد، و از خود  اش بر آن یفراخ ۀبا ھم ینود)؛ تا آنگاه که زمنم

ھا  سپس رحمت خود را شامل حال آن یست،او ن یاز الله جز به سو یگاھدانستند که پناھ
 .»مھربان استیر پذ الله است که توبه گمان ی) بیرفترا پذ نآنا ی نمود، تا توبه کنند (و توبه

گاه زیر تابش خیرکنندۀ  و رسید اق تاریکی شب به آن حضرت وحی میگاه در اعم
آفتاب؛ گاه در سرمای استخوانسوز زمستان و گاه در گرما گرم تابستان؛ گاه در 

داغ  گاه در تنور و گاه در گیر و دار حضر؛ گاه در فضای آرام بازار و کشاکش سفر
ای ِاسراء زمینی آن حضرت از مسجدالحرام به میدان جنگ؛ و باالخره گاه در اثن

 )٢(.ھای باال االقصی (بیت المقدس) و گاه در معراج آسمانی آن حضرت در آسمانمسجد
ھر منوال، پیاپی ه ھمین نسیم جانبخش وحی که لحظه به لحظه و در ھر حال و ب

دھد، در شرایطی که آن حضرت سخت مشتاق نزول وحی  رسول خدا را نوازش می

                                           
 ؛ روایت در صحیح مسلم از انس.١٣٨، ص ١اتقان، ج  -١
 .١٩٨، ص ١برھان. ج  -٢
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گردد. جبرئیل  ناگھان برای مدتی طوالنی قطع می ،و چشم به راه فرشتۀ وحی است
 آورد: ج سورۀ علق را برای پیغمبر اکرم ٥تا  ١امین پس از آن که آیات 

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلََق  ا�َّ   ٢ِمۡن َعلٍَق  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ٣ ٱۡ�

ِي ِ  ا�َّ �َ�ٰنَ َعلََّم  ٤ ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب (ای پیامبر) بخوان به نام پروردگارت « ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٱۡ�ِ
که (ھستی را) آفرید. (ھمان پروردگار که) انسان را از خون بسته آفرید. بخوان، و پروردگارت 

سان آنچه را که که بوسیلۀ قلم (نوشتن) آموخت. به ان تر است. (ھمان) کسی (از ھمه) بزرگوار
 .»دانست آموخت نمی

آنچنان اندوھگین شد  ج به مدت سه سال نزول وحی قطع گردید. پیغمبر اکرم
ھای بلند کوھستان به  بارھا خواست خود را از باالی قله -بنا به گفتۀ سیده عایشه -که

ش آمد که خود را پرت کند، جبرئیل در برابر ھرگاه بر قلۀ بلندی فراز می .زیر افکند
 گفت: شد و می پدیدار می

  رسولُ  يا �مد! أنَت «
ً
 .»اهللا حقا

گرفت و  آرام می ج آنگاه پیغمبر اکرم». ای محمد! تو حقیقتًا رسول خدا ھستی!«
رفت.  تا آن که روزی براھی می )١(.یافت اش تسکین می تابی و دلھره آن اضطراب و بی

ناگھان از جانب آسمان صدایی به گوشش رسید. سرش را باال کرد. دید ھمان 
ای است که در کوه حراء به دیدارش آمده بود. فورًا نزد ھمسر وفادارش خدیجه  فرشته

وقتی آن  مرا بپوشانید! مرا بپوشانید! )٢(!گفت: زملونی! زملونی بازگشت و پیوسته می
رپیچید و قدری آرام گرفت، خداوند آیات خود را در گلیمی که خدیجه آورد د حضرت

 سورۀ المدثر را نازل فرمود: ٧تا  ١

َها ﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ َ�ٰٓ نِذۡر  ١ ٱلُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ  ٱۡهُجرۡ فَ  ٱلرُّۡجزَ وَ  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

ای جامه بر سر کشیده! برخیز و بیم ده. و « ﴾٧ ٱۡصِ�ۡ َولَِرّ�َِك فَ  ٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡستَۡكِ�ُ  ٥
ھایت را پاکیزه دار. و از پلیدی دوری کن. و نباید برای  پروردگارت را بزرگ شمار. و لباس

 .»خواھی چیزی را بدھی. و برای (خوشنودی) پروردگارت شکیبا باش افزون

                                           
 التعبیر.کتاب  ٣٠، ص ٩بخاری. ج  -١
 م. -باشد ھرچند در مآخذ به ھمین صورت آمده است» دثرونی«ظاھرًا باید  -٢
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ھای قرآن پشت سر ھم نازل  حی ھمچنان ادامه پیدا کرد و آیات و سورهاز آن پس و
زای او را  بسیار مسرور شد و جای انتظار تلخ و اندوه ج پیغمبر اکرم )١(.گردید می

او سرپیچی  ارادهبه یقین دریافت که این وحیی که از  و شادمانی زایدالوصفی فرا گرفت
کند، کامًال از شخصیت  موافق خواستۀ او حرکت نمی و آید به فرمان او درنمی و کند می

گاه پیامبر  او مستقل و از اندیشۀ او بیرون است. و این شناخت قطعی و مسلم در نھاد آ
 استقرار پیدا کرد که منشأ و مصدر وحی قرآن خداوند عالم الغیوب است. ج اکرم

بال ماجرای دور دارد که چگونه به دنکیست که بتواند فراموش کند و از نظر 
 ،منافقان )٢(،به مدت یک ماه تمام نزول وحی به تأخیر افتاد؟! در ماجرای افک» افک«

 ،در این رابطه و دختر ابوبکر صدیق را به رابطۀ نامشروع با یک مرد اجنبی متھم کردند
قلب مبارک  ،ی بسیار ساختند و پرداختند، تا آنجا که تندباد بدگمانییھای رسوا شایعه

 :را طوفانی ساخت و به ھمسرش ام المؤمنین فرمود ج کرمپیامبر ا
َغِ�  اَّما يَا اَع�َِشُة،«

َ
ُ وَ إِنَُّه بَل ئُِك ا�َّ َسيرَُبِّ

َ
ْنِت بَِر�َئًة، ف

ُ
إِْن ك

َ
َذا، ف

َ
َذا َو�

َ
َمْمِت و �

ْ
ل
َ
ْنِت أ

ُ
�ِْن ك

 َ اْسَتْغِفرِي ا�َّ
َ
 .»بَِذنٍْب، ف

اگر تو بدانی که خبرھایی چنین و چنان به گوشم رسیده است. خواھم  عایشه! می«
لی اگر گناھی و، گناھی تو را به اثبات خواھد رسانیدیبیگناه باشی، خداوند قطعًا ب

 »!ای به درگاه خداوند استغفار کن مرتکب شده
ماھه که بر این ماجرا گذشته است و  نفھمد که تحمل این مدت یک کهکیست 

آن  و برآمده است ج فرسای آن یکی پس از دیگری بر پیغمبر اکرم لحظات تلخ و طاقت
ھای  با فرشتۀ وحی دیدار نکرده است، از سالحتی یک لحظه  حضرت در طی این مدت

ست که منافقان ا دشوارتر بوده است؟! آخر، مگر نه این ج طوالنی برای پیغمبر اکرم
رسوا قۀ مطھره را با آن اتھام اند صدی در رابطه با این ماجرا با شایعاتی که ساخته

                                           
پندارند که سورۀ ضحی بوده است که پس از  . بعضی چنین می١٦٢، ص ٦٥صحیح بخاری. ج  -١

پایان گرفتن دوران سه سالۀ فترت وحی نازل شده است. نادرستی این نظریه آشکار است، زیرا در 
دو شب پیاپی به علت بیماری  ج ضحی در صحیحین آمده است که پیامبر اکرم شأن نزول سورۀ

داری کند. ام جمیل ھمسر ابولھب به آن حضرت گفت:  نتوانست برای تھجد برخیزد و شب زنده
بینم؟! در ھمان اثنا سورۀ  امیدوارم شیطانت تو را ترک گفته باشد! دو سه شب است او را با تو نمی

 .١٤٠سباب النزول سیوطی را ھم بنگرید: ص ضحی نازل گردید. ا
 .١٠١، ص ٦صحیح بخاری. ج  -٢
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؟! چه شده است که رسول خدا با آن که در این روزھا و ساعات تلخ، طعمۀ اند آزرده
گزندۀ دلھره و اضطراب است، یک ماه تمام سکوت  گرگ درندۀ شک و تردید و مار

 ٢٦تا  ١١ماند، تا زمانی که آیات  سرگردان و چشم به راه می و کشد انتظار می ،کند می
کند؟! چرا  المؤمنین را از آن اتھامات تبرئه می ام و آید فرود می بر ایشان رۀ النورسو

 و آراید کند؟ خرقۀ راھبان را بر باالی خویش نمی شتابزده در کار آسمان دخالت نمی
صدیقه را از تیرھای  و اندازد راه نمی بخوری ؛آورد سخنان مسجع و مقفایی فراھم نمی

 رھاند؟! نمی امات ناروازھرآلود اتھ
 ج الحرام تغییر یابد، پیغمبر اکرم المقدس به کعبه و مسجد پیش از آن که قبله از بیت

مدت شانزده ماه یا ھفده ماه، پیوسته  و سوخت در آتش اشتیاق تغییر قبله میھا  مدت
 و چشم براه بود که شاید فرشتۀ وحی فرود آید)١(.افراشت سر به سوی آسمان برمی

رغم آن  اما صاحب قرآن در این رابطه علی را به سوی کعبه تغییر بدھد. قبلۀ مسلمانان
ای از قرآن  تا حدود یک سال و نیم، آیه ج ھمه شور و شوق و التماس پیغمبر اکرم

خود پیغمبر اسالم با یک وحی زودرس، خودش  ،چرا در این مدت طوالنی )٢(.نفرستاد
 !آرزوی خویش را تحقق نبخشید؟ و را از این ھمه رنج و درد نرھانید

 شود که پروردگار محمد بخواھد؛ یاست. وقتی بر محمد نازل م» وحی«سخن از 
 ،اذکار ،گردد. اوراد حی قطع میو، ھرگاه پروردگار محمد بخواھد این رابطه را قطع کند

خواستن و نخواستن  ،عواطف ،احساسات ؛بخشد ای نمی طلسم و جادو ھم نتیجه
 تواند داشته باشد! محمد در کار آسمان ھیچگونه دخالتی نمی

مناسبت نیست خاطر نشان سازیم که این تمایز و جدایی شخصیت پیامبر اسالم  بی
تواند داشته باشد.  گرایانه نیز می یک تحلیل روانشناسانه و مادی ،از پدیدۀ وحی

ست که ا توانند بگویند، این در این رابطه میگرایان قدیم و جدید تنھا سخنی که  مادی
گاه و یک شخصیت  اند: پیامبر اکرم دو شخصیت داشته است: یک شخصیت گفته خودآ

گاه؛ گاھی«به عبارت دیگر، قائل به آمیزش  ناخودآ گاھی«و » خودآ در » ناخودآ

                                           
 کتاب التفسیر. ٢١، ص ٦بخاری. ج  -١

َمآءِ� ٱنََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ�  قَدۡ ﴿، سورۀ البقرة نازل گردید: ١٤٤و آنگاه آیۀ  -٢ َنََّك قِۡبلَٗة  لسَّ فَلَُنَوّ�ِ
 .﴾ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ تَۡرَضٮَٰهاۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطرَ 
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د که شو خواھیم بدانیم، آیا محقق با انصافی پیدا می اند! می شخصیت پیامبر اسالم شده
 !ای شعور قائل گردد؟ برای صاحبان این فرضیه سر سوزنی عقل و خرد و ذره

از ھمان آغاز رسالت پیغمبر گرامی اسالم، اعراب در کشف چگونگی خط ارتباطی 
سرایان و  مانند ھمۀ یاوه و بین این دو شخصیت فرستنده و گیرندۀ وحی درمانده بودند

ذھنشان آشفته گردید  .العاده باختند پدیدۀ خارقلشان را در برابر این پردازان عق دروغ
باالخره نتوانستند به تحلیلی از وحی دست  و و آراء و عقاید ضد و نقیض ابراز داشتند

یابند که خردھای بیمارشان را خشنود سازد. خداوند سرگردانی و درماندگی اعراب را 
آمیزی ترسیم  ر و طعنآو سورۀ األنبیاء به شکل خنده ،٥در آیۀ » وحی«در نامگذاری 

 فرماید: می

ۡحَ�ٰ� بَِل  بَۡل ﴿
َ
ۡضَ�ُٰث أ

َ
ٮٰهُ قَالُٓواْ أ آنچه او «(ھا) گفتند:  بلکه (آن« )١(﴾بَۡل ُهَو َشاِعرٞ  ٱۡ�َ�َ

ھای آشفته است، بلکه آن را به دروغ (به الله) افترا بسته است، (نه) بلکه او  آورده) خواب
 .»شاعر است

ھای  گفتند: حرف بیند! گاھی می درھم و برھم می ھای خواب گفتند: گاه می
گفتند:  پرداز است! گاھی می ساز و دروغ گفتند: دروغ زند! گاھی می دیوانگان را می

تند: شاعر فگ ھای دروغین چیز دیگری نیست! گاه می ھایش جز حدس و تخمین حرف
ادیب است و گفتند: مردی  نامد! گاھی می اش را قرآن می است و تخیالت شاعرانه

 -»بل«کند! این که در این یک آیه سه بار  عبارات مسجع و مقفا را کنار ھم ردیف می
آمده است؛  -دھندۀ تجدید نظر گوینده در سخن خویش است حرف اضراب که نشان

ای آنان را به مسخره بگیرد و نشان بدھد که چگونه دست و  خواھد به طرز کوبنده می
کنند! و در پایان آیه  ھای ضد و نقیض می داوری و دان پای خودشان را گم کرده

َ� َسآَء َما َ�ُۡكُموَن ﴿فرماید:  می
َ
 .»!کنند میھای ناروا و زشتی  عجب داوری« ﴾٥٩�

با اندک تاملی در زندگی و وضع روحی و روانی »! بیند خواب می«اما این که گفتند: 
از  ج ید. حضرت رسول اکرمنما نادرستی این سخن ناروا بدیھی می ج پیغمبر اکرم

او را مخاطب ساخت، ھمواره از » اقرأ«ھمان لحظۀ نخستین که خداوند با خطاب 
گاه ای تیزبین و  ، اندیشهذھنی آرام و گیرنده، حواسی آماده ،ھوشیار ،بیدار ،شخصیتی آ
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تا  ؛حتی در مواقع خواب و استراحت نیز ھمین وضع را داشت .برخوردار بود شکافنده
 ه آخرین آیۀ قرآن نازل گردید و آن حضرت به سرای جاودان رحلت فرمود.زمانی ک

 -این رابطه توان فھمید که بعضی از مفسران و نویسندگان معاصر در از اینجا می
این مفسران و نویسندگان به اند.  چه اشتباه بزرگی کرده -تالبته از روی حسن نی

را در  ج روند که پیامبر اکرم تا آنجا پیش می ،پرورشان انگیز و روح دنبال تخیالت دل
غار حراء به ھنگام نزول نخستین آیات قرآن و نخستین فرود فرشتۀ وحی در حالت 

دھند. غافل از این که (اوًال) روایتی که ھم در صحیح بخاری و ھم در  خواب نشان می
حالتی به دارد که نخستین بار در  صحیح مسلم آمده است با کمال صراحت بیان می

وحی رسیده است که بیدار بوده است و در جستجوی حقیقت و در  ج پیغمبر اکرم
به ھمین جھت بود که ترس وجودش را فرا گرفت و  ؛تکاپوی شناخت آفریدگار جھان
اگر نزول فرشتۀ وحی در  طپید به نزد خدیجه رفت و... در حالی که قلبش به شدت می

پذیرفت.  آن حضرت با بیدارشدن پایان میخواب صورت گرفته بود، ترس و وحشت 
نبوت حضرت ختمی جھت نیست که خداوند در قرآن خطاب به منکران رسالت و  بی

 فرماید: مرتبت می

ىٰٓ  ٱلُۡفَؤادُ َكَذَب  َما﴿
َ
َ�ُتَ�ُٰرونَهُ  ١١َما َرأ

َ
ٰ َما يََرٰى  ۥأ قلب (پیامبر) آنچه را « ﴾١٢َ�َ

 .»کنید؟! بیند مجادله می نچه میۀ آدرباردید، دروغ نگفت. آیا با او 
خواھید  رد. با این حال شما میآنچه را که دیدگانش دید، انکار ک ج مغز پیامبر اکرم

بینید، به مجادله برخیزید و به کشمکش  بیند و شما نمی بارۀ چیزی که او میدر
 بپردازید؟!

سیده عایشه آغاز نزول وحی را بر پیغمبر بزرگوار اسالم با چنین حساسیت و 
نخستین بار که نزول «کند:  ھشیاری و گیرندگی کامل از سوی آن حضرت ترسیم می

بر رسول خدا آغاز گردید، به صورت رؤیای صادقه و در خواب بود. آن حضرت وحی 
ای ھ براق نور خورشید تاریکی ھای مکرر در خواب منظرۀ طلوع فجر و شکافتن نیزه

گرفتن از غوغای   گزیدن از مردم و دوری کم به خلوت کرد. کم شب تار را، مشاھده می
کرد  رفت و در آنجا خلوت می شھر عالقمند گردید. ھرچند وقت یک بار به غار حراء می

برد و چندین شب  پرداخت. غالبًا مقداری آب و غذا ھمراه خود می و به عبادت می
گشت، تا آن که در یکی از آن روزھا  اش باز نمی ماند و نزد خانواده توالی در آنجا میم

و به روایت دیگری: ناگھان  -به سراغ او آمد» حق«برد، (پیک)  که در غار حراء بسر می



 ٥١ فصل دوم: پدیدۀ وحی

 ﴿ت: فرشتۀ وحی به نزد آن حضرت آمد و گف -او را دریافت» حق«
ۡ
بخوان! گفت:  ﴾ٱۡقَرأ

فرماید: جبرئیل مرا در بر  می ج دانم! پیغمبر اکرم اندن نمیمن خو »يما أنا بقار«

 ﴿تاب شدم. آنگاه رھایم کرد و گفت:  گرفت و محکم فشار داد، به حدی که بی
ۡ
 ﴾ٱۡقَرأ

توانم بخوانم! بار سوم نیز در بر گرفت و فشارم  من نمی »ما أنا بقاري«بخوان! گفتم: 
 داد، آنگاه رھایم کرد و این بار گفت:

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلََق  ا�َّ   ٢ِمۡن َعلٍَق  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ٣ ٱۡ�

ِي ِ  ا�َّ �َ�ٰنَ  َعلَّمَ  ٤ ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب (ای پیامبر) بخوان به نام پروردگارت « ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٱۡ�ِ
ن را از خون بسته آفرید. بخوان، و پروردگارت که (ھستی را) آفرید. (ھمان پروردگار که) انسا

که بوسیلۀ قلم (نوشتن) آموخت. به انسان آنچه را که  تر است. (ھمان) کسی (از ھمه) بزرگوار
 .»دانست آموخت نمی

طپید، نزد خدیجه بنت خویلد رفت و  رسول خدا در حالی که قلبش به شدت می
 فرمود:

 .»لو�!مِّ لو�! زَ مِّ زَ «
 »!بپوشانیدم بپوشانیدم!«

آن حضرت را در گلیمی پوشانیدند تا ترس و وحشت آن حضرت پایان پذیرفت و 
 آرام گرفت و ماجرا را برای خدیجه تعریف کرد. فرمود:

» 
َ
 .»فيِس  نَ ىلَع  شيُت د خَ قَ ل
 »!ترسیدم داشتم بر خودم می«

خدیجه گفت: نه! ھرگز! خداوند ھیچگاه تو را تنھا نخواھد گذاشت. تو صلۀ رحم 
مھمان  ،کنی به مستمندان رسیدگی می ،کشی بار ناتوانان را بر دوش می ،کنی می

 )١(.گردانی خود را شریک مردم می ،در نامالیمات روزگار و کنی نوازی می
مناسبت نیست این نکته را خاطر نشان سازیم که طپش قلب مبارک  در اینجا بی

رساند که آن حضرت به  می -که در این روایت گزارش شده است -ج پیغمبر اکرم
ترس و وحشت گردیده است که ھنگام نزول نخستین وحی آسمانی از آن جھت دچار 
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آن حضرت به ھیچ وجه در  و وحی به طور ناگھانی و غیر منتظره فرود آمده است
 ماید:فر می القصص، سورۀ ٨٦اندیشۀ آن نبوده است. خداوند متعال در آیۀ 

ن يُۡلَ�ٰٓ إَِ�َۡك  َوَما﴿
َ
ّ�َِك  ٱۡلِكَ�ُٰب ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ که  ینداشت یدو تو ام« ﴾إِ�َّ رَۡ�َٗة ّمِن رَّ

 ....»رحمت پروردگارت بود که ین) بر تو القا شود، جز ایکتاب (آسمان
 فرماید: ، سورۀ الشوری می٥٢و نیز در آیۀ 

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
يَ�ٰنُ َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب َما  يأ  ٱۡ�ِ

ۚ  ۦَوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِ  ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا گونه بر تو (ای پیامبر)  و این« ﴾َمن �
دانستی کتاب و  از این) نمی روحی (= قرآن کریم) را به فرمان خود وحی کردیم، تو (پیش

مان را که بخواھیم،  ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قرار دادیم، با آن ھر کس از بندگان
 .»کنیم ھدایت می

که در این روایت آمده است،  ج نکتۀ دیگر این که طپش قلب پیغمبر اکرم
پریدگی و  و اعضا و جوارح که معموًال با رنگ شدن دست و پا ای به سرد گونه اشاره ھیچ

روایات چنانکه پیش از این در  -خوردن ھمراه است، ندارد. بلکه به عکس دندان به ھم
رفت و  به ھنگام نزول وحی باال می ج درجۀ حرارت بدن پیغمبر اکرم -دیگر دیدیم

 .شود میکرد که بدنش در ھم فشرده  احساس می و گرایید رنگ صورتش به سرخی می
به طوری که یک بار ران  شد. بدنش سنگین می و ریخت از پیشانی مبارکش عرق می

آن حضرت که روی ران مردی که در کنارش نشسته بود قرار داشت، آنقدر سنگین 
خواستن آن  گفتن و پوشش و لحاف» زملونی«شد که نزدیک بود ران او را خرد کند. 

خواسته است به  رساند که آن حضرت می حضرت از خدیجه نیز بیش از این را نمی
راحت کند، تا آثار آن منظرۀ رختخواب پناه ببرد تا زیر لحاف قدری بیارامد و است

» قول ثقیل«از سنگینی آن  مشاھده کرده بود، از میان برود؛ والعادۀ ترسناک که  خارق
ز آن که و خشن که بر او فرود آمده بود، قدری بیاساید. به ھمین جھت بود که پس ا

نزول وحی به مدت سه سال قطع گردید و پس از سه سال دوباره آغاز گردید، در 
مخاطب » مزمل«و » مدثر«نخستین آیاتی که بر او نازل فرمود، آن حضرت را با عنوان 

بار سنگین رسالت و دعوت  و قیام کند ،قرار داد و او را فرمان داد که از جای برخیزد
 ر دوش بگیرد:مردم به سوی خداوند را ب

َها﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ  .»یز! برخیدهجامه بر سر کش یا« ]٢-١المدثر:[ ﴾ُ�مۡ  ١ ٱلُۡمدَّ



 ٥٣ فصل دوم: پدیدۀ وحی

 و بعد:

َها﴿ ُّ�
َ
�  .»یزبپا خ یچیده!جامه برخود پ یا« ]٢-١لمزمل:ا[ ﴾قُمِ  ١ ٱلُۡمزَّّمُِل  َ�ٰٓ

به ھنگام دریافت وحی برای نخستین بار و  ج با تمام این اوصاف پیغمبر اکرم
را داشت. کامال ترین حاالت ممکن  ھمچنین در سراسر مدت رسالتش بھترین و سالم

العاده نیرومند بودند. بنابراین، به ھیچ روی  ، بسیار با نشاط و اعصابش فوقھوشیار
ت و وسائلی جایی برای این احتمال که شاید پیغمبر اسالم پیش از نزول وحی با ترتیبا

ھای عصبی یا  کرده است، یا آن حضرت را مبتال به حمله خود را آمادۀ نزول وحی می
 )١(.ماند دانستن باقی نمی  ھای گوناگون بیماری

نامیدند،  می» اضغاث احالم«رسیدن از آسمان به پیغمبر اکرم را  اما این که وحی
سورۀ الدخان  ١٤که در آیۀ شاید منظورشان تخیالت دیوانگان بوده است، به دلیل آن 

نامند، یا  می» معلوم مجنون«کند که پیغمبر اکرم را  خداوند از آنان نقل قول می
 گویند: می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِيَ�ٰٓ قرآن بر  که یکس یا« ]٦[الحجر:  ﴾٦إِنََّك لََمۡجُنوٞن  ٱّ�ِۡكرُ نُّزَِل َعلَۡيهِ  ا�َّ

 .»!ای یوانهتو د تردید یتو نازل شده است، ب
فرماید و در مقام  اش نفی می خداوند این عناوین دروغین را از پیامبر گرامیو 

 گوید: خطاب به او می ج دادن به پیغمبر اکرم دلداری

نَت بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك بَِمۡجُنوٖن  ١َوَما �َۡسُطُروَن  ٱلَۡقلَمِ وَ  نۚٓ ﴿
َ
ٓ أ نون، « ]٢ -١[القلم:  ﴾٢َما

 یوانه) به نعمت (و فضل) پروردگارت دیامبرپ یکه تو (ا ﴾١. ﴿نویسند یسوگند به قلم و آنچه م
 .»یستین

پرداز نامیدند، خود  و خیال پرداز، دروغگو ساز، دروغ حضرت را دروغ اما، اینکه آن
اند! این خود اعراب بودند که در زمان  علیه گفتارشان شھادت داده این اعراب، بارھا بر

خیلی  داده بودند. دروغ و افترا معموالً  لقب »امین«و  »راستگو«د را جاھلیت، محّم 
ازد. خوب بود از خودشان سؤال کنند: پیامبر اسالم در چه س را رسوا می زود دروغگو

کردن اخبار غیبی دروغ گفته است؟ یا تاریخ بازگو ای دروغ گفته است؟ آیا در رابطه
 آیندۀ یا خبرھایی که ازگذشتگان را نه آنچنان که بوده است گزارش کرده است؟ 

دھد و کسی را به تشخیص صحت و سقم این اخبار راھی نیست،  جھان میانسان و 
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دروغ است؟! خوب بود انصاف بدھند و ببینند آیا آن فرھنگ جاھلی محدودی که 
دھد که در رابطه با اخبار غیبی قرآن و توصیف  داشتند به آنان این صالحیت را می

در این رابطه  و مبر اسالم داوری کنندحوادث گذشته و پیشگویی آینده توسط پیغ
 دروغگوی و راستگوی را تشخیص بدھند؟!

قرآن، نخستین مرحله پیدایش آفرینش و آفریدگان و نیز سرنوشت و سرانجام 
ھای بھشتی و  حتمی و قطعی انسان و جھان را کامًال توصیف کرده است. نعمت

ھای جھنم و تعداد  داد دربھای دردناک دوزخ را بتفصیل بیان داشته است. تع شکنجه
گفته است. قرآن، تمام این مطالب را  این دربھا را نیز دقیقاً فرشتگان موکل بر ھریک از 

و یھودیان و مسیحیان اھل کتاب بیان فرموده » اھل ذکر« زیر گوش و در برابر چشم
 خوانیم: می ، سورۀ (مدثر)٢١آیۀ  است. در

ۡصَ�َٰب  َوَما﴿
َ
ِيَن َ�َفُرواْ  ٱ�َّارِ َجَعۡلَنآ أ َ�ُهۡم إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِ�َّ ۖ َوَما َجَعۡلَنا ِعدَّ إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗة

ِينَ لِيَۡستَۡيقَِن  وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ َوَ�ۡزَداَد  ٱلِۡكَ�َٰب أ و ما مأموران دوزخ را جز « )١(﴾َءاَمُنٓواْ إِيَ�ٰٗنا ٱ�َّ

ش کافران معین نکردیم، تا اھل کتاب ھا را جز برای آزمای فرشتگان قرار ندادیم، و شمار آن
 .»اند بر ایمان خود بیفزایند... که ایمان آورده یقین کنند، و کسانی

محمد، این ھمه معارف وسیع غیبی را از کجا آورده است؟ آن ھم در آن محیط 
پرستی؟! آیا این مطالب را از دیگر کرات آسمانی آورده بود؟! آیا از  سوادی و بت بی

چھل سال در  ،مگر محمد پیش از بعثت )٢(ارۀ مریخ گرفته بود؟ییا سستارۀ شعری 
                                           

فرماید:... و  می ٣١فرشته موکلند. و بعد در آیۀ  ١٩فرماید: بر آتش دوزخ  می ٣٠خداوند در آیۀ  -١
ای برای کافران باشد؛ اھل کتاب حقانیت  قرار ندادیم مگر برای آن که بازیچه ١٩تعداد آنان را 

که چگونه پیغمبر اسالم و قرآن را باور کنند؛ ایمان مسلمانان افزوده گردد؛ و... این رابطه 
این تأثیرات را داشته باشد یک ھزار و چھار صد سال مجھول مانده بود، تا آن که  ١٩تواند عدد  می

دکتر رشاد خلیفه برای نخستین بار به این نکته توجه کرد که نخستین آیۀ قرآن و نخستین 

ِ ٱ �﴿گردد  سخن خداوند که قرآن با آن آغاز می  ١٩است که دارای  ﴾١ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
انگیز حاکم بر کاربرد  محور نظم ریاضی شگفت ١٩و به دنبال آن کشف کرد که عدد  حرف است

و نتیجۀ قسمتی از این تحقیقات کامپیوتری را به ضمیمۀ جلد اول  حروف و کلمات در قرآن است
 م. -کرد، به چاپ رسانید جلدی قرآن که به زبان انگلیسی تألیف می ١٢ترجمۀ 

اند که  معتقد بوده .اند دانسته در عصر جاھلیت شعری را الھۀ شعر و مریخ را الھۀ جنگ می -٢
شاعران برای سرودن اشعارشان در زمینۀ عشق و عاشقی از ستارۀ شعری و در زمینۀ رجزخوانی 

 م. –گیرند!  ایی از ستارۀ مریخ الھام میرس و حماسه
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میان این مردم زندگی نکرده بود؟ چه شد که ناگھان ضل و غوی؟ ناگھان گمراه شد و 
لقب » صادق امین«خردش را از دست داد؟! مگر ھمین مردم مکه نبودند که او را 

 فرماید: می ، سورۀ (المؤمنون) خداوند٦٩داده بودند؟ در آیۀ 

مۡ ﴿
َ
ْ رَُسولَُهۡم َ�ُهۡم َ�ُ  أ اند،  شان را نشناخته  یا (اینکه) پیامبر« ﴾٦٩ُمنِكُروَن  ۥلَۡم َ�ۡعرِفُوا

 .»کنند؟! پس او را انکار می
دھد که آنان  حضرت تعلیم می حال، چه جای تعجب دارد که بنگریم خداوند به آن

 د:را به باد سرزنش و عتاب گیرد و خطاب به آنان بگوی

ُ لَّۡو َشآَء ﴿ ۡدَرٮُٰ�م بِهِ  ۥَما تَلَۡوتُهُ  ٱ�َّ
َ
َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن  ۦۖ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

فََ� َ�ۡعقِلُوَن  ۦٓۚ َ�ۡبلِهِ 
َ
من آن را بر شما  خواست یاگر الله م«بگو: « ]١٦یونس: [ ﴾١٦أ

گاه م خواندم، ینم  یانرا در م یعمر یناز ا یشکه پ یبه راست کرد، یو نه (الله) شما را از آن آ
 .!»اندیشید؟ ینم یاام، آ شما گذرانده

چه بسیار اخبار گذشتگان و تاریخ زندگانی پیشینیان که قرآن به بھترین وجھی 

َ�ُقصُّ َعلَۡيَك  َ�ۡنُ ﴿خوانیم:  می ، سورۀ (یوسف)٣بازگوی کرده است! چنانکه در آیۀ 
ۡحَسَن 

َ
 ھا را با وحی کردن این قرآن بر تو بازگو پیامبر!) ما بھترین داستان(ای « ﴾ٱلَۡقَصِص أ

ھای آسمانی پیشین در بیان  و اشتباھاتی را که بھنگام تحریف کتاب »کنیم می
ھایی را که مقام عصمت انبیای الھی  داستان ؛ھا بوجود آمده بود، تصحیح کرد داستان

ھای تاریخی غلط و  شھرت و ه تکذیب کردھای ناروا قرار داده بود، قاطعان را آماج تھمت
ھای  ھا و حادثه محمد را بعنوان تماشاگر ھمۀ این صحنه و دروغین را رسوا ساخت

ھا و در میان ھمۀ این مردمان  حضرت در تمام این دوران تاریخی معرفی کرد. گویی آن
 حوادث را یکایک مشاھده و ثبت و ضبط و زیسته است در قرون و اعصار مختلف می

 کرده است: می
فرماید، خطاب به پیامبر  می پس از آنکه در قرآن داستان حضرت نوح را بیان -

 گوید: می گرامی اسالم

�َبآءِ  تِۡلَك ﴿
َ
نَت َوَ� قَۡوُمَك ِمن َ�ۡبِل َ�َٰذ�ۖ  ٱۡلَغۡيبِ ِمۡن أ

َ
نُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَهآ أ

ۖ فَ   یاست که آن را به تو (ا یبغ یاز خبرھا ھا ینا« ]٤٩هود: [ ﴾٤٩لِۡلُمتَّقَِ�  ٱۡلَ�ٰقَِبةَ إِنَّ  ٱۡصِ�ۡ
و نه قوم تو؛ پس صبر کن،  دانستی یم یناز ا یشنه تو آنھا را پ کنیم، یم ی) وحیامبرپ
 .»است یزگارانعاقبت از آن پرھ گمان یب
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 آنبدنبال تفصیلی که از داستان اقامت حضرت موسی در شھر مدین و رفتن  -
 فرماید: می آورد، می حضرت به کوه طور

ٓ إَِ�ٰ ُموَ�  ٱۡلَغۡرِ�ِّ ُكنَت ِ�َانِِب  َوَما﴿ ۡمرَ إِۡذ قََضۡيَنا
َ
ِٰهِدينَ َوَما ُكنَت ِمَن  ٱۡ�  ٤٤ ٱل�َّ

 ٓ نَا قُُروٗنا َ�َتَطاَوَل َعلَۡيِهُم  َوَ�ِٰكنَّا
ۡ
�َش�

َ
ۚ أ ۡهِل َمۡدَ�نَ  ِ� َوَما ُكنَت ثَاوِٗ�ا  ٱۡلُعُمُر

َ
ْ َعلَۡيِهۡم  أ َ�ۡتلُوا

 یغرب یه!) در ناحیامبرپ یو تو (ا« ]٤٥ -٤٤القصص: [ ﴾٤٥َءاَ�ٰتَِنا َوَ�ِٰكنَّا ُكنَّا ُمۡرِسلَِ� 
(ما)  یکن. و لیو تو از حاضران نبود یمداد یفرمان (نبوت) را به موس که یھنگام ی،نبود
ما را  یاتکه آ یاقامت نداشت یناھل مد یانو تو در م یافتند،که عمر دراز  یدیمآفر ییھا نسل
 .»یمرستادف ی) میامبرانیکه (پ یمما بود یکنو ل ی،ھا بخوان بر آن
زایمان حضرت مریم و بدنیا آمدن عیسی و کفالت حضرت زکریا را از مریم بیان  -

 گوید: فرماید و پس از آن می می

�َبآءِ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
ُهۡم نُوِحيهِ إَِ�َۡكۚ َوَما كُ  ٱۡلَغۡيبِ ِمۡن أ ُّ�

َ
ۡقَ�َٰمُهۡم �

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ نَت َ�َ

يۡهِۡم إِۡذ َ�َۡتِصُموَن  از  ین!) ایامبرپ ی(ا« ]٤٤آل عمران: [ ﴾٤٤يَۡ�ُفُل َمۡرَ�َم َوَما ُكنَت َ�َ
 یخود را (برا یھا و تو در آن ھنگام که قلم کنیم، یم یاست که به تو وح یبیغ یخبرھا
 ی،نزد آنان نبود یرد،را به عھده گ یممر یسرپرست یکتا کدام  افکندند یبه آب) م یکش قرعه
 .»ینزدشان نبود کردند، یکشمکش م یکدیگرکه با  ی) وقتیزو (ن

 را» داستان یوسف و برادرانش«تفصیل ه آخر سورۀ یوسف، پس از آنکه ب در و نیز -
 فرماید: ، سورۀ (یوسف) می١٠٢کند، درآیه  می در قرآن بیان

﴿ ٰ �َبآءِ  لَِك َ�
َ
ۡمرَُهۡم وَُهۡم  ٱۡلَغۡيبِ ِمۡن أ

َ
ْ أ ۡ�َُعٓوا

َ
يِۡهۡم إِۡذ أ نُوِحيهِ إَِ�َۡكۖ َوَما ُكنَت َ�َ

و  کنیم، یم یاست که به تو وح یبغ یاز خبرھا ین!) ایامبرپ ی(ا« ﴾١٠٢َ�ۡمُكُروَن 
ھا  نزد آن)گرفتند، تو ی(قطع یمو تصم کردند یم یشی) بد اندیوسف(برادران  که یھنگام

 .»ینبود
عینًا در زندگی  ،برداری کرد ھا پرده چه بسیار خبرھای غیبی از آینده که قرآن از آن

 آنان با دو چشمان خودشان دیدند: و مشرکان و مخالفان اسالم تحقق پیدا کرد
بسیار سخت گرفتند،  ج مگر نبود که وقتی اھل مکه زندگی را بر پیغمبر اکرم -

از خداوند خواست که اھل مکه را مانند اھل مصر در  و ین فرمودآنحضرت آنان را نفر
سالی شد که مردم از شدت  چنان خشکزمان حضرت یوسف دچار قحطی گرداند؛ و آن

سوختند  گرسنگی استخوان حیوانات را خوردند؛ و آنچنان در تب و تاب گرسنگی می
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د که دود غلیظی آم کردند چنین به نظرشان می که ھرگاه سر بسوی آسمان بلند می
، سورۀ (الدخان) ھمین ماجرا را ١١و  ١٠آسمان را فرا گرفته است؟! خداوند در آیۀ 

 کند: بازگو می

ِ� يَۡوَم  فَٱۡرتَقِۡب ﴿
ْ
َمآءُ  تَأ بِٖ�  ٱلسَّ ِ�ٞم  ٱ�َّاَسۖ  َ�ۡغَ�  ١٠بُِدَخاٖن مُّ

َ
 )١(﴾١١َ�َٰذا َعَذاٌب أ

دودی آشکار (پدید) آورد؛ که (تمام) مردم را پس (ای پیامبر) منتظر روزی باش که آسمان «
 .»گیرد، این عذابی دردناک است فرا می
خوردن رومیان از  پیروزی امپراطوری روم بر شاھنشاھی ایران پس از شکست یا -

ایرانیان، ھمانطور که خداوند فرموده بود، در طی چند سال و با فاصلۀ کمی روی 
آثار شکست رومیان نمودار شده باشد، این آیات را  نداد؟! خداوند، پیش از آنکه اثری از

آیندۀ جنگ ایران و روم را برای مسلمانان دقیقًا  و نازل فرمود ج بر پیغمبر اکرم
 ترسیم کرد:

ومُ ُغلِبَِت  ١ الٓمٓ ﴿ ۡدَ� ِ�  ٢ ٱلرُّ
َ
�ِض أ

َ
 ]٣ -١الروم: [ ﴾وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسيَۡغلِبُونَ  ٱۡ�

ھا بعد از مغلوب  و آن ین،سرزم یکترینمغلوب شدند. در نزد یان). رومیمالم. مالم (الف. «
 .»غالب خواھند شد یشان به زود شدن
ای که بر نیروھای مشرکان در جنگ بدر، یک سال و نیم  یا شکست غیر مترقبه -

، سورۀ ٤٥تحقق خبر غیبی قرآن در آیۀ  و پس از ھجرت پیغمبر اکرم به مدینه وارد آمد
 مر بود که خداوند فرموده بود:الق

بُرَ َوُ�َولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ  َسُيۡهَزمُ ﴿  خورد ی) شکست میشآن جمع (کفار قر یبه زود« ﴾٤٥ ٱ�ُّ
 .»)گذارند ی(و پا به فرار م کنند، یو پشت م

در شرایطی که به ھیچ وجه امکان رویارویی صفوف  ،این آیه در مکه نازل شد
 رسید. مسلمانان و مشرکان در میدان نبرد به ذھن کسی نمی

ای که خداوند در سال ششم ھجرت در محل حدیبیه به مسلمانان  یا، مگر وعده -
الحرام وارد  ن وعده داد که به مسجدداده بود، تخلف گردید؟! خداوند به مسلمانا

س و وحشت مسلمانان از مشرکان مکه جای خود را به آرامش و امن و تر و خواھند شد
ان را به آنگاه سرھایش و مسلمانان مناسک حج را انجام خواھند داد ،امان خواھد داد

 خواھند کرد:» تقصیر«نشانۀ اتمام مراسم حج خواھند تراشید و 

                                           
 .١١٤، ص ٦صحیح بخاری از ابن مسعود. ج  -١
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ُ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخلُنَّ  ٱۡ�َّقِ َءامِنَِ�  ٱ�َّ
ِ�َن َ� َ�َافُونَ  رسولش را به  یایالله رؤ یبه راست« ]٢٧الفتح: [ ﴾ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

 یسرھا که ی(و) در حال یتامن یتقطعًا اگر الله بخواھد ھمه شما در نھا ید،حق تحقق بخش
 یدوارد مسجد الحرام خواھ یدکس ترس ندار یچو از ھ ید،ا ) کوتاه کردهیاو ( یدهتراش خود را

 ....»شد
 و ھمۀ این موارد یک به یک تحقق پیدا کرد.

انگیزتر را تاریخ ثبت نکرده باشد: در شرایطی که  شاید رویدادی از این شگفت -
ھر لحظه  و اند گرفتهحضرت، او را از اطراف در میان  دژخیمانی تشنه به خون آن

او را از  و راست و چپ بر او یورش برند، یا شبیخون بزنند ،عقب ،ممکن است از جلو
بر اکرم یغمپ و فرماید می پای درآورند، خداوند حفظ جان و حیثیت او را تضمین

کند!  کند که نگھبانانش را روانه می آنچنان به عنایت و حمایت خداوندی یقین پیدا می
سورۀ (المائده) آمده است که وقتی خداوند این آیه را بر پیغمبر  ٦٧ول آیۀ در شأن نز

 نازل فرمود: ج اکرم

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ وَ  (به  ر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است،ای پیامب« ﴾ٱ�َّاِس� َ�ۡعِصُمَك مَِن  ٱ�َّ
ای، و الله تو را از (شر) مردم حفظ  مردم) برسان، و اگر (این کار) نکنی، رسالت او را نرسانده

 .»کند... می
آن حضرت سر از خیمه بیرون کرد و چند تن از صحابه که بر در خیمۀ او نگھبانی 

 دادند، فرمود: می
 .»!� اهللاُ مَ َص د عَ اِنرصِفوا فقَ ! يا أيها انلاُس «

مردم! باز گردید و به دنبال کار خویش بروید! که خداوند نگھبانی مرا  یا« -
 )١(».ضمانت فرمود!

بینیم پیغمبر اکرم از ھمۀ مسلمانان دیگر به دشمن  در روز جنگ احد می -
ا این حضرت نزدیکتر! حضرت علی ماجرا ر مرگ از بند نعلین به آن و نزدیکتر است

 کند: چنین بازگو می

                                           
 .١٩٨ر  ١برھان.  -١
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ِ حتَ ، اِ طيُس  الوَ �ِّ ذا حُ إا كنَّ «  .»نهُ مِ  وِ دُّ العَ  إىل قرُب أ حدٌ أ ، فما ي�ونُ اهللاِ  سولِ رَ مينا ب

میان ما و دشمن  ج شد، شخص رسول اکرم ھرگاه جنگ به شدت مقلوبه می« -
 ».گردید! زیرا ھیچکس از آن حضرت به دشمن نزدیکتر نبود! سپر می

ُحَنین ھمچنانکه سوار بر استر خویش است به سمت صفوف دشمنان  در نبرد -
کنند،  گیرد و او را محاصره می ھنگامی که رویاروی مشرکان قرار می و تازد توز می کینه

گویی پیکرش را آماج تیر و نیزۀ دشمن  و شود گریزد، بلکه از استر پیاده می نه تنھا نمی
 فرماید: می و دھد قرار می

  أنا انليبُّ «
َ
 عبدِ  ب* أنا ابنُ ذِ ال ك

ِّ
 .»ِب املطل

 )١(».نیستم! منم پسر عبدالمطلب! منم پیامبر خداوند و دروغگو« -
 و آید از مرکبش بزیر می زیر سایۀ درختی ج پیغمبر اکرم ،الرقاع در نبرد ذات

آویزد، تا اندکی بیاساید. مردی از مشرکان خود را به آن  را به آن درخت می شمشیرش
گوید:  می ج به پیغمبر اکرم و سازد برھنه می ،گیرد شمشیر را برمی و رساند درخت می
 گوید: نه! آن مرد میفرماید:  میترسی؟  از من می

 .»ي؟!نِّ مِ  كَ عُ منَ ما يَ «
 دھد: آن حضرت پاسخ می »مگر پشتیبانت کیست؟!« -
 .»!! َضِع الَسيِف نَك  مِ ُعِ� منَ يَ  اهللاُ «

 ».دارد! شمشیر را بر زمین بگذار! خداوند مرا از شر تو نگاه می« -
 )٢(گذارد! ناگزیر شمشیر را بر زمین می و دھد میآن مرد تعادل خویش را از دست 

 رک فورًا اسالم آورد.افزایند که آن مرد مش روایات می بعضی
کند، از دو حال خارج نیست: یا  کسی که با قاطعیت اخبار غیبی را بازگو می

سرای است و یا مرد خدای اھل یقین. کیست که بتواند ادعا کند که  گوی یاوه گزافه
مشاھده  ج پردازان را در وجود پیغمبر اکرم سرایان و خصوصیات دروغ ھای یاوه ویژگی

از جانب  و ن گفت که وی راستگوی و امین استتوا کرده است؟! بنابراین، جز این نمی
 ید.گو داوند و از روی یقین سخن میخ

                                           
 .٧٣، ص ١٠در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است. مقایسه کنید با: تفسیر طبری. ج  -١
 .٤٤، ص ١٥صحیح مسلم از جابر. ج  -٢
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ب به این آخرین تالش اعراب، برای یافتن فرستندۀ وحی این بود که گروھی از اعرا
فرضیه پناھنده شدند که چطور است بگوییم: محمد آیات قرآن را نزد دیگری فرا 

کوشیدند سرچشمۀ وحی را بیرون از  میگیرد؟! مبنای این فرضیه آن بود که  می
شخصیت واالی پیغمبر بزرگوار اسالم جستجو کنند. چه کنند؟ بگویند محمد نزد چه 

تواند درس بدھد؟!  سوادند! بیسواد که نمی خواند؟ اعراب که ھمه بی کسی درس می
رسید. تا آن که روزی دیدند مثل این که باید معلم محمد را  فکرشان به جایی نمی

تواند معلم کبیر و مرجع علمی بزرگ محمد باشد؟  اخته باشند؟ خوب؟ چه کسی میشن
سازد! این جوان با آن  یک جوان رومی مسیحی که شغلش آھنگری است و شمشیر می

لی پیوسته در اوقات فراغتش سرگرم نوشتن و و، که عامی است و اھل علم نیست
معانیش را  و وار بخواند طوطی تواند الفاظ کتاب را خواندن است. شاید ھم فقط می

ست که پیغمبر ا نوشتنش ھم در حد ھمین خواندن است. جالب این حدس بزند؛
به تماشای شمشیر ساختن او  و آید او می اسالم گاه و بیگاه بر در دکان آھنگری

ایستد. چه فرصت خوبی است! این فرصت طالیی را نباید از دست داد! اعراب  می
ھا را به محمد  ست آن کسی که آن درسا ند یافتیم! یافتیم! اینبیسواد آمدند و گفت

 دھد! می

 عَ إنما �ُ «
ِّ
َ  هُ مُ ل  .» ٌرَش �

 ».دھد! ایم یک نفر ھست که محمد را درس می ما فھمیده« -
فرصت بسیار جالبی برای نھاد  طرف دیگراز آری، فرصت بسیار جالبی بود! ولی 

گاه قرآن بود که بالفاصله کاخ سر به فلک پایه و اساس  کشیدۀ تخیالت و تصورات بی آ
 آنان را با یک کلمه فرو ریزد؛ با یک ضربت غیر منتظره! و با یک پاسخ کوبنده:

ْعَجِ�ٌّ َوَ�َٰذا لَِساٌن َعَرِ�ٌّ ﴿
َ
ِي يُلِْحُدوَن إَِ�ْهِ أ بِ�ٌ لَِّساُن ا�َّ  ]١٠٣[النحل:  )١(﴾١٠٣ مُّ

(قرآن به)  ین) است، و ایعرب یر(= غ یعجم دھند یبه او نسبت م ھا ینا که یزبان کس «...
 .»آشکار است یزبان عرب

                                           
خواھد بفرماید: درست است قرآن به زبان عربی  دھد که خداوند می دقت در متن آیه نشان می -١

زبان عربی ممتاز! ھمچنین  ،زبان عربی ویژه ،بخصوصولی به زبان عربی مبین، زبان عربی ، است

فرماید: این (قرآن) به  این (قرآن) زبان عربی ممتاز است! نمی» وهذا لسان عريب مبني«فرماید:  می
فرماید: این خودش زبان عربی ویژه و ممتاز است. چنانکه اگر گروھی از  زبان عربی است، بلکه می
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چه کنند؟ این ھم نشد! نتوانستند معلمی برای محمد پیدا کنند! آمدند حاال دیگر 
پیشینیان را برای او دیکته  ادعا کردند که محمد یک معلم ناشناس دارد که اساطیر

 کند: می

﴿ ْ َ�ِٰطُ�  َوقَالُٓوا
َ
لِ�َ أ وَّ

َ
ِصيٗ�  فَِ�َ  ٱۡ�تَتََبَها ٱۡ�

َ
 )١(]٥الفرقان: [ ﴾٥ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ بُۡ�َرٗة َوأ

نویسی کرده و ھر صبح و شام  ھای پیشینیان است که آن را رو این ھمان) افسانه«(و گفتند: «
 .»شود بر او امال می

این ترتیب اعراب جاھلی با این ادعا در برابر پیغمبر اسالم برنامۀ مبارزۀ  بهو 
ریزی کردند  و تحصیلکردۀ پیامبر اسالم را نیز طرح هدشمنان دانشمند و دانشگاه دید

خواستند این  -زیر پوشش خاورشناسی و استشراق و دیگر عناوین -که بعدھا آمدند و
معارف دینی و فلسفۀ تاریخ را به پیغمبر اسالم یاد داده  ،معلم ناشناس را که حقایق

برای او دیکته کرده است و او نوشته است و برای مردم باز خوانده است،  ،است
گفتند، راھبی  ای از اینان گفتند: این معلم ناشناس که اعراب می سرشناس سازند. عده

پیغمبر اسالم در سن  مسیحی بود به نام بحیرا از پیروان مکتب توحیدی آریوس که
ُبصری در شھر شام، در سفری که به ھمراه عمویش ابوطالب به تجارت کودکی در بازار 

رقه بن و، ای دیگر گفتند: این معلم ناشناس رفته بود، با او مالقات کرده است. عده
آن دانشمند مسیحی است که از بستگان سیده خدیجه بوده است و پس از  ،نوفل

 ول وحی، آن حضرت با او دیدار کرده است.نخستین مرتبۀ نز

                                                                                                       
کار تحقیق شوند، خواھند توانست زبان قرآن را به عنوان ھای مختلف دست به  متخصصان رشته

یک زبان بین المللی کارآمد سازند و دست کم آن را زبان یگانۀ کشورھای اسالمی قرار دھند. 
و آن  اند، یک اشتباه ساده بوده است علت این که تاکنون محققان از این دیدگاه به قرآن ننگریسته

در این آیات دارای الف و الم » وهذا لسان عريب مبني«سه کلمۀ اند  عبارت از این که تصور کرده
ھای دیگر ستوده  اند که خداوند زبان عربی را در مقام مقایسه با زبان و پنداشته تعریف ھستند

 م. -است!
خواھد فقط یک ادعای گزاف را از اعراب معاصر  این آیه نمی«استاد محمد عزت دروزه گوید:  -١

ھای قرآن ھمانگونه که به  لکه گزارشگر این واقعیت است که آیات و سورهپیغمبر نقل کند، ب
اند و ھمین موضوع بھانه به دست مشرکان  شده اند، به تدریج نیز تدوین می شده تدریج نازل می

ھای پیشینیان که  ھا و افسانه نامد، از روی کتاب می» قرآن«داده است تا بگویند: وی آنچه را 
 ).٨٨و  ٨٧(تاریخ قرآن. چاپ دوم. ص »! کنند رونویس کرده است امال می صبح و شام برای او
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بارۀ مالقات پیغمبر اسالم با این دو مرد مسیحی، نھایت مطلبی که تاریخ ثبت در
 -سالگی ٩ست که حضرت محمد با بحیرای راھب فقط یکبار در سن ا کرده است این

ھمراه عمویش  ،در این دیدار و مالقات کرده است -سالگی ١٢و به روایتی در سن 
ات در آینده به مقام  بحیرا به ابوطالب گفته است: این برادرزاده و طالب بوده استابو

واالیی خواھد رسید. با دومی ھم فقط یکبار در آغاز بعثت مالقات کرد. وقتی که 
بنا به پیشنھاد او با ھم مشاھداتش را در غار حراء برای ھمسرش خدیجه بازگو فرمود، 

ین مرد فرتوت و نابینایی بود. خدیجه گفت: پسر عمو! بببه نزد ورقه رفتند. ورقه پیر 
بینی؟ رسول خدا  گفت: برادرزاده! بگو ببینم چه می گوید. ورقه ات چه می برادرزاده

رقه گفت: این ھمان فرشتۀ و، آنچه را که در غار حراء دیده بود برای ورقه بازگو کرد
گردید! و چند لحظه بعد  یوحی الھی است که از جانب خداوند بر حضرت موسی نازل م

 )١(.ورقه از دنیا رفت
اساس کافیست به یاد بیاوریم که پیامبر اکرم نه با  برای رد این دو فرضیۀ بی

دو  در ھر و راھب و نه با ورقه بن نوفل مالقات سری و پنھانی نداشته استبحیرای 
 ،با ورقه بن نوفل اتمالقات با بحیرا، ابوطالب و در مالقھمراه داشته است. در  ،مالقات

خواھند بگویند که حضرت  اند. وانگھی چگونه می ھمسرش خدیجه نیز حضور داشته
محمد در این دو مالقات کوتاه آن ھمه علوم غیبی و معلومات تاریخی را فرا گرفته 

 است؟!
که نیازی نیست که خود را به زحمت بیاندازیم و به گزافه فرمایید  مالحظه می

در این رابطه که افسانۀ فراوانی و کثرت یھودیان و  )٢(خاورشناسانھای بعضی  گویی
کنند، پاسخ بدھیم. گروھی از خاورشناسان محقق  مسیحیان را در شھر مکه مطرح می

اند بر این که در جایی که  اند و تأکید کرده سرایان را داده و اھل انصاف پاسخ این یاوه
ھبران ین محمد و علمای یھود و رروابط بسند تاریخی معتبری حاکی از وجود 

اساس جز حماقت چیز  مسیحی در دست نداریم، اصرار ورزیدن بر این افسانۀ بی
 دیگری نیست!

م و بعضی خوردۀ اسال ای که در این رابطه از سوی دشمنان قسم ترین نظریه سست
ست که سرچشمۀ وحی ا شود، این پیشه عنوان می خاورشناسان شکاک لجاجت

                                           
 .٧، ص ١صحیح بخاری. بدءالوحی. ج  -١
 م. – Islamدر کتاب  Alfred Guillaumeامثال  -٢
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ھای تجارتی که ھر زمستان و تابستان میان مکه و شام آمد و شد  کاروان محمدی را در
ھای  ھای امت پندارند که این کاروانیان سرگذشت چنین می و کنند جستجو می ،داشت

اند. محمد نیز از جمله  گرفته ھای مردم روزگاران گذشته را فرا می پیشین و افسانه
رفته است! اینان  ھا به سفر شام می ین کاروانوران و بازرگانانی بوده است که با ا پیشه

اند که از چه زمانی بازرگانان عرب به مالقات با دانشمندان و  از خود نپرسیده
از این گذشته، حضرت محمد  )١(اند؟! ھمنشینی با مردان دین و عرفان عالقمند شده

ویش فقط دوبار برای تجارت به شام سفر کرد: یکبار در سن کودکی به ھمراه عم
 ،دو سفر کوتاهابوطالب و بار دیگر در سن جوانی به ھمراه میسره غالم خدیجه. در این 

فقط از شھر ُبصری عبور کرده است. آیا واقعًا کسانی که این سخنان  ج حضرت محمد
عاقلند؟! اگر عاقلند عقلشان کجا رفته است؟! چرا مانند دیوانگان و  ،گویند را می

 گویند؟! نابخردان سخن می
تواند  ھرکس دیدگانش را باز کند می و آری، اینک که مطلب مانند روز روشن است

ھای آشفته را نابخردانه  ای ندارد جز آن که ھمۀ این خواب و خیال بفھمد قرآن چاره
 توصیف کند و با لحنی قاطع و کوبنده بگوید:

ٰى ِمن ُدوِن  ٱۡلُقۡرَءانُ َ�َن َ�َٰذا  َوَما﴿ ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِ أ ِ َوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق  ٱ�َّ َ�ۡ�َ يََديۡهِ  يٱ�َّ

 ینا یستو (سزاوار) ن« ]٣٧[یونس:  ﴾٣٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوَ�ۡفِصيَل 
است که  یزیچ کننده یق) به الله نسبت داده شود؛ بلکه تصدیالھ یقرآن، به دروغ (بدون وح

از  یست،در آن ن ی(آن) کتاب است، شک یلو تفص یاناز آن (نازل شده) است، و ب یشپ
 .»است یان(جانب) پروردگار جھان

*** 
زبانان مصدر وحی محمدی را تخیالت شاعرانه  اما ببینیم چه شد که بعضی از عرب

 ج ھای ادیبانه توصیف کردند؟ این سخنان که در رابطه با حضرت رسول اکرم و ظرافت
آمد، از آنجا پدیدار شد که اعراب دیدند آیات قرآن با  اتھامات ناروایی به حساب می

که  یبخش و دلنشین تعبیرات الھام و کند تصویرھای زنده و مناظر گویایی که ترسیم می
انگیزی که به کار  ھای منظم و دل ھا و سجع و قافیه قطع و وصل ،آورد فراھم می

انگیزی که دارد، جسم و جان و ذھن و روانشان را  و روحجذاب  ،گیرنده لحن ،گیرد می

                                           
 .٨٦الوحی المحمدی، ص  -١
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چه کنند؟ نامش را چه بگذارند؟  رباید، عنان اختیار از کفشان می و گیرد به بازی می
گذرد که از شور و نشاط  گفتند: این ھم شاعری است مانند دیگر شاعران! و دیری نمی

 سورۀ الطور].، ٣٠[آیۀ  افتد! ھا می نامش نیز از سر زبان و افتد می
فھمیدند که قرآن کجا و شعر  تردیدی نیست در این که فصحای عرب خوب می

الشعاع خویش قرار  اسلوب قرآن ھر بیان دیگری را تحتدانستند که  کجا؟! خوب می
تواند روی دست قرآن بلند بشود؛ و این سخنان  ھیچ سبک بیان دیگری نمی و دھد می

 شناسان عرب بود که گفت: ھمین سخنتواند سخن بشر باشد. یکی از  نمی

» َ
َ
  عليهِ  �نَّ و الوةٌ إّن هُل حل

َ
 أ �نَّ و غدٌق لمَ  أعالهُ  �نَّ و طالوةٌ ل

ُ
 .»�رَش  قولِ بّ  ما هوَ و ثمرٌ لمَ  هُ سفل

انگیز است! باالیش  سخنانش عجیب شیرینی و لطافتی دارد! چقدر دلنشین و روح«
. از آن »تواند سخن بشر باشد! نمیپرشکوفه است و پایینش پر بار! نه! این سخنان 

خواند و ھمواره در میدان  قرآن پیوسته آنان را به آوردن ھمانند قرآن فرا می ،طرف
طلبید؛ تا باالخره فصحا و بلغای عرب را به ھزیمت  فصاحت و بالغت ھماورد می

ن فرسایی که از به زانو درآمد واداشت و کار به جایی رسید که درمانی برای درد طاقت
وجودشان را فرا گرفته بود نیافتند، جز آن که گویند: یا شعر است و یا  ،در برابر قرآن

 ای است! (سحر مبین). اگر شعر نباشد جادوی بسیار پیچیده
سنجان عرب را دعوت کرد که ھمانند قرآن کریم را  ابتدا خداوند سبحان سخن

تر  سخنی از سخنان خداوند راست و فراھم آورند. قرآنی که سراسر سخن خداوند است
 خوانیم: ] می٣٤و  ٣٣تر نیست. در [سورۀ طور آیۀ  و درست

مۡ ﴿
َ
َ�ُ  أ ْ  ٣٣بَل �َّ يُۡؤمُِنوَن  ۥۚ َ�ُقولُوَن َ�َقوَّ تُوا

ۡ
 ﴾٣٤إِن َ�نُواْ َ�ِٰد�َِ�  ۦٓ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِ  فَۡلَي�

 ینچن یر،(خ» نسبت داده) است؟ محمد) آن (= قرآن) را بافته (و به الله: «(گویند یم یاآ«
 .»یاورندمانند آن ب یسخن یدبا یند. پس اگر راست گوآورند ینم یمان) بلکه ایستن

بعد به آنان تخفیف داد و از آنان خواست که به جای آن که قرآنی راستین ھمانند 
باشد، ده سوره ھمانند  داشتهنترین ناھمخوانی با حقایق جھان  قرآن بیاورند که کوچک

ھای قرآن بیاورند؛ اگر سراپا دروغ ھم باشد اشکالی ندارد! اصل و سندی ھم  سوره
 خوانیم: ] می١٤و  ١٣نداشته باشد اشکالی ندارد! در [سورۀ ھود آیۀ 

مۡ ﴿
َ
ٮُٰهۖ َ�ُقولُوَن  أ ْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِ  ٱۡ�َ�َ تُوا

ۡ
َ�ٰٖت وَ  ۦقُۡل فَ� ْ ُمۡفَ�َ ّمِن  ٱۡسَتَطۡعُتمَمِن  ٱۡدُعوا

ِ ُدوِن  ْ �َۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم فَ  فَإِلَّمۡ  ١٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٱ�َّ نزَِل بِعِۡلِم  ٱۡعلَُمٓوا
ُ
َمآ أ َّ�

َ
� ِ ن  ٱ�َّ

َ
َوأ



 ٦٥ فصل دوم: پدیدۀ وحی

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
ۖ َ�َهۡل أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  (قرآن) را از خود بافته (و به ینا: «گویند یم یاآ« ﴾١٤�َّ
مانند آن   به ھم بافته ی شما ھم ده سوره گویید، یاگر راست م«بگو: » الله نسبت داده) است

ھا دعوت شما را  ﴾ پس اگر آن١٣. ﴿»یدبطلب )یاری(به  توانید یاز الله ھر که م یرو غ یاورید،ب
(به حق)  یمعبود یچھ ینکهکه (قرآن) فقط به علم الله نازل شده است، و ا یدبدان یرفتند،نپذ

 .»!شوید؟ یشما مسلمان م یاپس آ یست،جز او ن
ھای ساخته و پرداخته و به ھم بافتۀ  اگرچه دروغ ،سوره ١٠وقتی نتوانستند حتی 

ھم خداوند تخفیف داد و  خودشان باشد، بیاورند و به ناتوانی خودشان اقرار کردند، باز
بیاورند. در سورۀ بقره  ھای قرآن از آنان خواست که دست کم یک سوره ھمانند سوره

 خوانیم: می)١( ٢٤و  ٢٣آیۀ 

ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ  ِ� ُكنُتۡم  �ن﴿ تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ْ وَ  ۦَرۡ�ٖب ّمِمَّ  ٱۡدُعوا

ِ ُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن  ْ لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ َولَن َ�ۡفَعلُواْ فَ  فَإِن ٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٱ�َّ  ٱ�َّارَ  ٱ�َُّقوا
ۖ وَ  ٱ�َّاُس َوقُوُدَها  لَِّ� ٱ ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٱۡ�َِجاَرةُ ِعدَّ

ُ
آنچه بر بنده خود  هاگر دربار« ﴾٢٤أ

و گواھان خود  یاوریدھمانند آن ب یا سوره ید،ھست یددر شک و ترد یم؛ا ) نازل کردهج (محمد
 یدو ھرگز نتوان - یدنکرد ین. پس اگر چنگویید یاگر راست م ید؛فرا خوان -از الله یرغ -را 

 .»کافران آماده شده است یھا است، و برا آن مردم و سنگ یزمکه ھ یدبترس یاز آتش -کرد
جاھلی که کانون فصاحت و بالغت بودند، به عجز اعراب  و وقتی کار به اینجا رسید

تی ھمانند یک سورۀ قرآن اقرار کردند، صدای قرآن در و ناتوانی خویش از آوردن ح
کران تاریخ  ھمۀ جوامع بشری را در سراسر جھان، از کران تا و آفاق طنین افکند

 :با قاطعیت و یقین غیر قابل توصیفی ندا در داد و بشریت به ھماوردی فرا خواند

�ُس  ٱۡجَتَمَعِت لَّ�ِِن  قُل﴿ نُّ وَ  ٱۡ�ِ   ٱۡ�ِ
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانِ تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا َ�َ

ۡ
 ۦَ� يَ�

اگر انس و جن «ای پیامبر!) بگو: «( )٢(]٨٨ اإلسراء:[ ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظهِٗ�� 

                                           
 ]، در١٤و  ١٣جایگاه این سه آیه در قرآن مجید، شایان دقت بیشتری است: در [سورۀ ھود آیۀ  -١

] اوًال، در سه سوره که این مسئله مطرح ٣٤و  ٣٣]، در [سورۀ طور آیۀ ٢٤و  ٢٣[سورۀ بقره، آیۀ 
ای دقیقًا به  شده است در ھر سوره در دو آیه مطرح شده است. ثانیًا شمارۀ این سه فقرۀ دو آیه

 م. -از یکدیگر ھستند ١٠فاصلۀ 
رحلت آن حضرت کسانی به این فکر و چه پس از  ج البته چه در زمان حیات پیغمبر اکرم -٢

اند. چنانکه مسیلمه یک  ای جز رسوایی نگرفته اند که ھمانند قرآن را ارائه بدھند، اما نتیجه افتاده
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(ھمگی) گرد آیند بر آن که ھمانند این قرآن را بیاورند، (ھرگز) ھمانند آن را نخواھند آورد، 
 .»از آنان یاور برخی (دیگر) باشند ھر چند برخی
در ھمان اوان نزول آیاتش  شگفتشبا ھمین اسلوب اعجاز آفرین و  قرآنبنابراین، 

ھا پیش از آن که  در مکه دل اعراب جاھلی را یکسره مجذوب خویش ساخته بود. مدت
ن ھا پیش از آ نازل شود؛ و مدت ج قوانین اسالم در قالب آیات قرآنی بر پیغمبر اکرم

مدتھا پیش از آن که  پس از اندک مدتی تحقق یابد؛ و که قرآن خبرھای غیبی بدھد
و گذشته و بینی اسالم و دیدگاه قرآن نسبت به جھان آفرینش و راز زندگی بشر  جھان

اگر معاصران نزول قرآن از این فرصت و آمادگی که در زمان  آیندۀ انسان مطرح گردد؛
 و توانستند ابعاد علمی و فلسفی قرآن را درک کنند می و ما وجود دارد، برخوردار بودند

دست فرھنگ و تمدنشان به سطحی رسیده بود که آنچنان که امروزه تا حدودی از 
بارۀ حقایق تاریخی به داوری بنشینند، مانند ھمۀ آید، در محافل علمی بشر برمی

تمدن و تجریبات دانش انسان و  ھل انصاف، ناتوانی پیشرفت فرھنگ،محققان ا
راندن یک کلمۀ قرآن از صحنه باور   بیرونچرخیدن بسیار گردونۀ زمان را نیز از 

بشری ھمواره حلقه به گوش  ھای یافتند که تمام دانش به یقین درمی و کردند می
ھمۀ علوم و معارف بشر، خواسته یا ناخواسته لباس  .آستان قرآن خواھند بود

یک از این علوم قدمی چند، انسان و  ھر و آن بتن خواھند داشتقرخدمتگزاری 
انسانیت را در جھت کشف آیات خداوندی در آفاق و انفس به ھمراه قرآن پیش 

 فرماید: خود قرآن است که میخواھند برد. این 

نَُّه  ٱ�فَاقِ  ِ� َءاَ�ٰتَِنا  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
ۗ َوِ�ٓ أ َو لَۡم يَۡ�ِف  ٱۡ�َقُّ

َ
أ

نَّهُ 
َ
ءٖ َشِهيٌد  ۥبَِرّ�َِك � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ خود را در آفاق و در  یھا  نشانه یبه زود« ]٥٣[فصلت:  ﴾٥٣َ�َ
 یکاف یاھا روشن گردد که او حق است، آ آن یداد، تا برا یمھا نشان خواھ شان به آن  نفس خود

 .»گواه است؟! یزکه پروردگارت بر ھمه چ یستن
*** 

                                                                                                       

دراك ما الفيل؟!* له ذنب وبيل* وخرطوم أالفيل! ما الفيل!* وما «سورۀ فیل ساخته بود: 

توانی دانست که آن  و تو چه می ترجمۀ این سورۀ فیل چنین است: آن فیل! چه فیلی!» طويل
 م. -فیل چگونه است؟! از برای اوست یک دم ُزمخت و کُلفت و یک خرطوم دراز!!
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در این مبحث بر آن بودیم که پدیدۀ معجزآسای وحی قرآنی را با ھمان شیوۀ رسا و 
شیوایی که قرآن به بیان آن پرداخته است، بررسی کنیم. از این رو وحی را از زاویۀ 

سخنان  ،را که میان آفریدگار و آفریدگان زیادیرار دادیم و تفاوت روانی مورد مطالعه ق
گفتن و  آفریدگار و سخن آفریدگان وجود دارد، به خوبی نشان دادیم؛ و از پیچیده سخن

ثمر پرھیز کردیم. ھدف اساسی ما از این نوع بررسی آن بود که حقایق  گفتگوھای بی
این شعور  -وحی و ارند، تنزل ندھیمغیبی و مافوق طبیعی را از مقام واالیی که د

 و مغناطیسی تنویمرا که پیامبران از آن برخوردارند، در ردیف  -مرموز انسانی
سیم  ھیپنوتیسم و ضبط صدا روی نوار و پخش مجدد آن یا انتقال از طریق تلفن و بی

ه غیب ای ندارد و ایمان ب ھا فایده قرار ندھیم! اعتقاد ما بر آن است که این نوع بررسی
ای که از ابتدای این  آید. امیدواریم توانسته باشیم به نتیجه ھا به دست نمی از این راه

مبحث در پی دستیابی به آن بودیم، برسیم و خوانندۀ گرامی توانسته باشد این معنا را 
وحی الھی را با تمام حواس و مشاعرش دریافت  ج درک کند که حضرت رسول اکرم

گاه بوده است  نسبت به موقعیت خویش و رابطه کامالً  و کرده است می اش با خداوند آ
 او است.» رسول«خدا و » بنده«که 





 

 

 
 

 :فصل سوم
 نزول تدریجی قرآن
 اسرار نزول تدریجی

حکیمانۀ خداوندی بر آن تعلق گرفته بود که فرشتۀ وحی پیوسته با رسول  مشیت
روز به روز آن حضرت از طریق وحی معارف نوینی را فرا  و خدا ھمراه و ھمراز باشد

جدیدی دریافت دارد، تا لحظه به لحظه آن حضرت را ھا و رھنمودھای  دیدگاه و گیرد
 ؛نفس و آرامش قلب مبارکش بیفزاید بر اعتماد به و تر گرداند در راه رسالتش ثابت قدم

. به بتواند پاسخگوی نیاز آنان باشد و وحی الھی ھمگام با زندگانی مسلمانان پیش رود
گردانیدن عادات و اخالق اسالمی به جای  تربیت و اصالح عادات آنان و جایگزین تعلیم،
از آن که زمینۀ اجتماعی  پیش .رسوم جاھلی در جامعۀ نوپای اسالمی بپردازدو آداب 

ھای اسالمی صادر نگردد. الزمۀ این  ھر سفارش و ھر قانونی فراھم گردد، دستورالعمل
خصوصیاتی که خداوند سبحان برای وحی محمدی مقرر داشته بود، آن بود که قرآن 

یا بیشتر و  ،به صورت تدریجی برحسب نیاز مسلمانان پنج آیه پنج آیه، یا ده آیه ده آیه
نور در ) سورۀ ٢١تا  ١١آیۀ ( ١٠در حدیث صحیح آمده است که  )١(.ر نازل گرددکمت

                                           
و  اند ای قرآن اشاره کرده آیه ٥آیه  ٥فقط به نزول  -بنا به مفاد روایات مختلف -بعضی از محققان -١

ذکر » قرآن برای مسلمانانآسان گردانیدن حفظ «منظور از نزول تدریجی قرآن را به این ترتیب 
آیه فرا  ٥آیه  ٥قرآن را «اند: بیھقی از خالد بن دینار روایت کرده است که ابوالعالیه گفت:  کرده

نزدیک به این مضمون روایت ». گرفته است آیه از جبرئیل می ٥آیه  ٥بگیرید که پیغمبر اسالم نیز 
و حتی نسبت به این روایت به  دیگری است که ابن عساکر از طریق ابونضره نقل کرده است

آیه فرو فرستاده است، به  ٥آیه  ٥خداوند ھمۀ آیات قرآن را «شود که:  حضرت علی ھم داده می
اما سیوطی ». آیه حفظ کند، دیگر فراموش نخواھد کرد ٥آیه  ٥جز سورۀ انعام. ھرکس قرآن را 

مفھومش  -اگر صحیح باشد -یتاین روا«گوید:  داند و می این قول اخیر را از نظر سند ضعیف می
آیه  ٥آورده است،  این است که در مواردی که فرشتۀ وحی آیات بسیاری را برای آن حضرت می

آیۀ دیگر و به ھمین ترتیب. نه این که ھر  ٥و آنگاه  خوانده است تا حفظ کند برای آن حضرت می
 .٧٣، ص ١اتقان. ج ». آیه بوده باشد ٥رًا بر صدفعه فرود وحی منح
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ھم در و  )١(.در یک مرتبه نزول وحی نازل گردیده است» افک«رابطه با ماجرای 
نازل شده آیۀ نخستین سورۀ مؤمنون نیز یک مرتبه  ١٠حدیث صحیح آمده است که 

ْوِ� ﴿و نیز در حدیث صحیح آمده است که جملۀ )٢(است
ُ
رِ َ�ۡ�ُ أ َ که  یمؤمنان« ﴾ٱل�َّ

با آن که یک آیۀ کامل نیست، به طور  »از جھاد باز نشستند یب،و آس یماریبدون ب

�ۡن ِخۡفتُۡم ﴿ھمچنین عبارت  )٣(.جداگانه در یک مرتبه نزول وحی نازل شده است
ُ َ�ۡيلَٗة فََسوَۡف ُ�ۡغنِيُ�ُم  ۚ إِنَّ  ۦٓ مِن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ َ  إِن َشآَء و اگر از « )٤(﴾٢٨َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱ�َّ

 سازد، یم نیازتان یپس ھرگاه الله بخواھد شما را از فضل خود ب ترسید، ی) میفقر (و تنگدست
جداگانه نازل  و به دنبال قسمت اول آیۀ نازل نشده .»است یمحک یالله دانا گمان یب

 )٥(.گردیده است
و به صورت تدریجی » نجوماً «آیه چند آیه این ترتیب قرآن، بخش بخش و چند به 

قرآن را با فاصله و بخش بخش برای مردم آیات  ج گردید، تا پیامبر اکرم نازل می
صحابه قسمت به قسمت آن را بخوانند و نزول تدریجی قرآن ھمچنان پا به  و بخواند

ادامه  ھای فردی و اجتماعی زندگی پیامبر و مسلمانان مناسبت ،حوادث ،پای پیشامدھا
 ج مبنی بر این که مدت اقامت پیغمبر اکرم -ترین نظریۀ تاریخی بر صحیحبنا  و یافت می

سال طول کشیده  ٢٣نزول تدریجی قرآن  -استسال بوده  ١٣در مکه پیش از بعثت 
است. از ابن عباس روایت شده است که: رسول خدا در سن چھل سالگی مبعوث به 

رسید. آنگاه  سال در مکه اقامت داشت و پیوسته به او وحی می ١٣رسالت گردید. 

                                           
خداوند بانو عایشه ام المؤمنین، صدیقه بنت الصدیق را از آن تھمت بزرگ و ناروا  ،در این آیات -١

 ھای سیره و تفسیر شھرت فراوان دارد. در کتاب» افک«تبرئه فرمود. داستان 

ۡفلََح  قَدۡ ﴿ -٢
َ
ِينَ ٱ... ١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ وَن  ۡلفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ  .﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

ْوِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡلَ�ٰعُِدونَ ٱ�َۡسَتوِي  �َّ ﴿متن کامل قسمت اول آیه این است:  -٣
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ  ل�َّ

ِ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰهُدونَ ٱوَ   .]٩٥[النساء:  ﴾�َّ
َها﴿قسمت اول آیه این است:  -٤ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َءاَمُنٓواْ إِ�ََّما  ٱ�َّ

 ].٢٨: ة[التوب ﴾َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذا
 .٧٣، ص ١اتقان. ج  -٥



 ٧١ اسرار نزول تدریجی ؛فصل سوم: نزول تدریجی قرآن

سالگی رحلت  ٦٣سال اقامت در مدینه در سن  ١٠پس از  و مأمور به ھجرت گردید
 )١(.فرمود

زیرا در اینجا اختالفی نیز وجود دارد. بعضی بر  ،ترین نظریۀ تاریخی گفتیم: صحیح
سال و بنابراین، مدت نزول  ١٠آنند که مدت اقامت پیغمبر در مکه پس از بعثت 

سال بوده است. بعضی دیگر بر آنند که مدت اقامت آن حضرت در  ٢٠تدریجی قرآن 
سال بوده است.  ٢٥نزول تدریجی قرآن  سال و بنابراین، مدت ١٥مکه پس از بعثت 

سال بوده  ١٠البته در این که مدت اقامت پیغمبر گرامی اسالم در مدینه پس از ھجرت 
 )٢(.است اختالفی نیست

از آن پس آیات  و در شب قدر بوده است -گفته است )٣(چنانکه -آغاز نزول قرآن
 )٤(.گردید نازل می ج مقرآن بخش بخش در روزھا و ساعات مختلف زندگی پیغمبر اکر

خواھد مفاھیم این دو آیۀ قرآن را با یکدیگر جمع کند که  شعبی با این نظریه می
 فرماید: خداوند یکجا می

﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ُٰه  إِ�َّ
َ
 .﴾١ ٱۡلَقۡدرِ َ�ۡلَةِ  ِ� أ

 .»را) در شب قدر نازل کردیمما آن را (قرآن «
 فرماید: و در جای دیگر می

هُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿
َ
ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ�  ٱ�َّاِس َ�َ  ۥفََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ  .]١٠٦ اإلسراء:[ ﴾١٠٦َ�َ

) بر مردم یتا آن را با درنگ (و تأنّ  یم،را) جدا ساخت یشھا و سوره یاتکه (آ یو قرآن«
 .»یم(و کم کم) نازل کرد یجو آن را تدر ی،بخوان
فرماید: قرآن را در  اتی با آن سخن خداوند که میاین نظریۀ صحیح است و مناف 

ایم، ندارد. زیرا مراد خداوند از این که در  لیلۀ مبارکه و در ماه رمضان نازل کرده

                                           
 .٥٧، ص ٥صحیح بخاری. ج  -١
 .٦٨، ص ١؛ اتقان. ج ٢٣٢، ص ١مقایسه کنید: برھان. ج  -٢
در » امام«ابوعمرو بزرگترین استاد ابوحنیفه بوده است. وی به عنوان اش  عامر بن شراحیل؛ کنیه -٣

حدیث و فقه زبانزد خاص و عام است. از علی بن ابی طالب، سعد بن وقاص، زید بن ثابت، جابر 
وی زمان پانصد نفر از صحابه را درک کرده : اند بن عبدالله و دیگران روایت کرده است. گفته

ھـ .ق درگذشته  ١٠٩اند. وی به سال  الزناد و دیگران، از او روایت کردهو ابو است. اعمش و قتاده
 است.

 .٢٢٨، ص ١برھان. ج  -٤
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نَزۡلَ�ُٰه ﴿فرماید:  می ]٣[الدخان: 
َ
آ أ َ�َٰرَ�ٍة� ِ� إِ�َّ گمان ما آن را در شب مبارک (و  بی« ﴾َ�ۡلَةٖ مُّ

ٓ ﴿فرماید:  می ]١ :القدر[و در  »فرخندۀ قدر) نازل کردیم ا نَزلَۡ�ُٰه  إِ�َّ
َ
ما « ﴾١ ٱۡلَقۡدرِ َ�ۡلَةِ  ِ� أ

 .»آن را (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم
 فرماید: یم ]١٨٥: ة[البقرو در  
ِ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ نزَِل �ِيهِ  يٓ ٱ�َّ

ُ
 ٱلُۡهَدىٰ ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

(آن چند روز محدود و اندک) ماه رمضان است (ماھی) که قرآن در آن نازل « ﴾ٱۡلُفۡرقَانِ وَ 
ھا و دالیل آشکار و روشن  شده است، (کتابی) که راھنمای مردم است، و (در بردارنده) نشانه

 .»از ھدایت و جدا کننده حق از باطل است
امی اسالمی در لیلۀ ست که خداوند فرو فرستادن وحی قرآن را بر پیغمبر گرا آن

ھای ماه رمضان است آغاز فرموده و از آن پس  مبارکه یعنی شب قدر که یکی از شب
ھمچنان نزول تدریجی قرآن ھمراه وقایع و حوادث دوران رسالت پیغمبر اکرم ادامه 

 یافته است.
جمھور علمای اسالمی برآنند که قرآن سه نزول داشته است: نزول اول: به لوح 

در آسمان اول. نزول سوم: نزول  هالعز ول دوم: از لوح محفوظ به بیت. نزمحفوظ
تدریجی از آسمان اول به قلب پیغمبر اکرم به مناسبت پیشامدھا و برای پاسخگویی به 

» علوم القرآن يفالبرھان «کتاب این قول را زرکشی در  )١(.نیازھای جامعۀ اسالمی
) نقل کرده و آن را قول اشھر و اصح دانسته و به اکثر علمای ٢٢٩یکم، صفحۀ  (جلد

این نظریه را آورده » فتح الباری«ابن حجر نیز در کتاب  اسالمی نسبت داده است.
داده است. ولی با وجود این ما این نظریه را » نظریۀ قابل اعتماد«است و به آن عنوان 

ح آیات با نص صری -یح نظریۀ شعبی بیان کردیمچنانکه در توض -پذیریم. زیرا نمی
بودن سلسلۀ سند و روایاتی که مبنای این نظریه   صحیح قرآن سر ناسازگاری دارد!

کند. مطلبی که این  ھستند نیز به قابلیت اعتماد و قبول نظریۀ مذکور کمکی نمی
و در اینگونه کنند، از امور غیبی است  روایات و یا صاحبان این نظریۀ مشھور عنوان می

ای پافشاری  تواتر یقینی و عدم تعارض کتاب و سنت الزم است تا بتوانیم بر نظریه ،امور
پذیرش نظریۀ مزبور  و کند کفایت نمی -به تنھایی -کنیم. صحت و اعتبار سلسله سند

گرداند. چه رسد به این که نص صریح قرآن برخالف آن باشد!  را الزم و واجب نمی

                                           
 .٦٨، ص ١ر. ک. اتقان. ج  -١
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را بارھا مطرح کرده است. قرآن به  نزول تدریجی و بخش بخش آیات قرآن فقط و فقط
اند  برای مشرکان عرب که عادت داشته ،گوید که این نزول تدریجی قرآن ما می

اند که قرآن نیز  انتظار داشته و ھای شاعران را از اول تا به آخر یکجا بشنوند»قصیده«
یھودیان و مسیحیان یکجا نازل  ھای آسمانی مانند قصاید شاعران و یا مانند کتاب

گردد، مورد اعتراض بوده است. خداوند این اعتراض را ھمراه با پاسخ آن در سورۀ 
 آورده است: ٣٣و  ٣٢فرقان آیۀ 

ِينَ  َوقَاَل ﴿  فَُؤاَدَكۖ  ۦُ�ۡلَٗة َ�ِٰحَدٗةۚ َكَ�ٰلَِك ِ�ُثَّبَِت بِهِ  ٱلُۡقۡرَءانُ َ�َفُرواْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ِ  َوَ�  ٣٢َوَرتَّۡلَ�ُٰه تَۡر�ِيٗ�  تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك ب

ۡ
ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا  ٱۡ�َقِّ يَ�

َ
و « ﴾٣٣َوأ

گونه (آن را  این» شود؟! چرا قرآن یکباره بر او نازل کرده نمی«که کافر شدند؛ گفتند:  کسانی
آن را آرام آرام (و به تدریج بر تو)  بخش بخش نازل کردیم) تا با آن قلب تو را استوار داریم، و
آورند؛ مگر آن که برای تو حق و  بخوانیم. و (کافران) ھیچ (اعتراض و) مثلی برای تو نمی

 .»آوریم تر می (پاسخی) نیک بیان
بودن وحی قرآن را منکرند، گفتند: چرا قرآن  تو و آسمانیو کسانی که حقانیت  -

د؟! ما این چنین قرآن را به صورت تدریجی نازل گرد به صورت یکپارچه بر او نازل نمی
وحی ھمواره ھمگام و ھمراز تو باشد و بدینوسیله اندیشۀ تو را گردانیم تا فرشتۀ  می

و با فاصله بر تو فرو  ست که آیات قرآنی را پیاپیا ار داریم. ایناست وپیوسته 
آنچه حق است در آن  نھند مگر آنکه ما ای را در برابر تو نمی و ھیچ نمونه فرستیم می

 )١(.کنیم داریم و به بھترین وجھی مطلب را بررسی می رابطه برای تو بیان می

                                           
(نزول یکپارچه) قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم سخن دارند و با » انزال«آیۀ قرآن از  ٧٧حدود  -١

قرآن دو  -١آیند:  به روشنی به دست می مفاھیم ذیل» نزول قرآن«یک تحقیق قرآنی دربارۀ 
نزول یکپارچۀ قرآن در شب ھفدھم ماه رمضان صورت  -٢نزول داشته است: یکپارچه و تدریجی؛ 

 -٣و نزول تدریجی قرآن در تمام مدت رسالت پیغمبر اکرم جریان داشته است؛  گرفته است
رورت نزول یکپارچۀ قرآن به ض -٤زمان بعثت پیغمبر اکرم، شب قدر، در ماه رمضان بوده است؛ 

گاھی و دید کلی نسبت به تمام فراز  خاطر آن بوده است که پیغمبر اکرم از ھمان آغاز کار از یک آ
پیغمبر اسالم از جانب خداوند موظف بوده است  -٥ھای دوران رسالتش برخوردار باشد؛  و نشیب

شده است  ه بر آن حضرت نازل میکه آیات قرآنی را که به مناسبت وقایع و حوادث به طور پراکند
و قرآن را مطابق ھمان ترتیب خدایی و آسمانی آیات و  با توجه به تمام قرآن برای مردم بیان کند

و الزمۀ چنین کاری اطالع و تسلط  ھایش مرتب گرداند. و به صورت یک کتاب کامل درآورد سوره
د که وجود یک نزول یکپارچه را برای قرآن بیش از اندازه اصرار دار -٦بر تمام قرآن بوده است. 
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ل قرآن را گویند: قرآن سه نزول داشته است؛ حکمت تعدد دفعات نزو کسانی که می
ھای  گویند: اینکه گفته شود قرآن چند نزول و محل نزول می اند؛ اینطور بیان داشته
ست ا ھا و تردیدھایی که ممکن شود که شبھه شته است، باعث میمتعدد و متفاوت دا

رابطه با نزول قرآن بر پیغمبر اسالم وجود داشته باشد، از میان برود و بر ایمان در 
بودن این کتاب افزایش دھد. زیرا وقتی  اعتمادشان را به آسمانی و مسلمانان بیفزاید

در بیش از یک دفتر و یک کتاب  و یک مطلب در دفاتر و کتب متعددی نوشته باشد
به آن  و پذیرند دھد و ھمه آن را می بتوان آن را یافت، تردیدی در صحت آن روی نمی

 )١(.کنند اعتماد می
 و دھند فلسفه و اسرار ھریک از این سه نزول را جداگانه شرح می ،این دانشمندان

و اگر نبود این که حکمت «گویند:  رسند، می وقتی به بیان فلسفۀ نزول تدریجی می
کرده است که قرآن بر حسب وقایع و حوادث و در مراحل  خداوندی چنین ایجاب می

ھای آسمانی  دیگر کتاباسالم نازل گردد؛ قرآن نیز مانند مختلف رسالت پیغمبر 
اوند متعال قرآن را از این جھت ممتاز آمد. اما خد پیشین یکجا بر زمین فرود می

 به منظور بزرگداشت پیغمبر گرامی اسالم قرآن را یکبار به صورت یک پارچه و گردانید
 )٢(.»بار دیگر به صورت تدریجی نازل فرمود و

که این دانشمندان با آنست که آن اآنچه از دیدگاه ما بسیار جالب است، 
نزول تدریجی قرآن نھفته است بر ھمه کس آشکار اند فواید و نکاتی که در  دانسته می

است، اسرار نزول سوم قرآن (نزول تدریجی) را نیز با آب و تاب فراوان به توضیح و 

                                                                                                       
قرآن مسجل گرداند و نزول تدریجی قرآن را تکراری از نزول یکپارچۀ قرآن به منظور ھماھنگی 

 م. -تعلیم معارف قرآن با زندگانی مسلمانان اعالم کند!
فلسفۀ نزول » المرشد الوجیز«. ابوشامه در کتاب ٤٠و  ٣٩، ص ١زرقانی: مناھل العرفان. ج  -١

فایدۀ این «گوید:  دھد و می نخستین قرآن را به صورت یکپارچه به آسمان اول چنین توضیح می
و  آید آنست که از پیامبر صاحب این کتاب تجلیل به عمل می» نزول یکپارچۀ قرآن به آسمان دنیا

گردد که این آخرین کتاب آسمانی است که بر آخرین  ھای ھفتگانه اعالم می به ساکنان آسمان
، ١، برھان. ج ٤٦٩، ص ١اتقان. ج  –شود!  ھای جھان نازل می امبر خداوند و برای برترین امتپی

 .٢٣٠ص 
دھد که دنبالۀ نظریۀ ابوشامه  . سیوطی این قول را به ابوشامه نسبت می٧٠و  ٦٩، ص ١اتقان. ج  -٢

وشامه نسبت است که در پاورقی قبلی آوردیم. زرکشی قسمتی از این نظریه را بدون آن که به اب
 ).٢٣٠، ص ١کند (برھان. ج  بدھد، نقل می
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ھای سه  وقتی در مقام بررسی اسرار نزولاند. به نظر ما این دانشمندان  تفصیل نبشته
را که در آغاز بحث ی العاده با اھمیت اند، آن دو راز آشکار و فوق آمدهگانه قرآن بر

 ،رسالت یعنی: ھمراھی و ھمرازی فرشتۀ وحی با پیغمبر اسالم در طول مدت -آوردیم
رزمی آیات قرآن با  ھماھنگی و ھم ،پاسخگویی وحی قرآن به نیازھای مختلف مسلمانان

 و اند دریافتهدر نزول تدریجی قرآن  -مسلمانان در مراحل گوناگون تاریخ صدر اسالم
برای آن که جای سخنی برای آیندگان نگذاشته باشند، این چنین با آب و تاب به بیان 
فلسفه و اسرار نزول تدریجی قرآن نیز با آن که بر ھمه کس مشھود و معلوم است، 

 اند. پرداخته
یعنی ھمراھی و ھمرازی فرشتۀ وحی با  -نخستین ھدف نزول تدریجی قرآن

کی دلداری و تقویت روحیۀ پیغمبر اکرم است، با نزول دو جنبه دارد: ی -پیغمبر اسالم
شدن ھر نیازی در جامعۀ اسالمی، دوم،  پیاپی قرآن در پی ھر حادثه و یا مطرح

 گردانیدن حفظ آیات قرآن بر پیغمبر اکرم. آسان

 [تقویت روحیۀ پیغمبر اسالم]
؟ و چرا اگر بگویند: راز نزول تدریجی قرآن چه بوده است«گوید:  می )١(ابوشامه
گوییم: این سؤالی  ھای آسمانی دیگر یکجا و یکپارچه نازل شده است؟ می مانند کتاب

، سورۀ ٣٢ھا پیش در خود قرآن پاسخ آن را داده است. در آیۀ  است که خداوند قرن
(الفرقان) خداوند اعتراض کافران را نقل کرده است مبنی بر این که چرا نزول قرآن با 

فرماید: اینکه قرآن  ی پیشین تفاوت دارد؟ و در پاسخ اعتراض میھای آسمان نزول کتاب

یعنی:  ﴾فَُؤاَدكَ  ۦِ�ُثَّبَِت بِهِ ﴿ ست کها ، برای آنگردانیم را بخش بخش نازل می
ای وحی  ست که وقتی در رابطه با ھر حادثها . منظور این»روحیۀ تو را تقویت کنیم«

توجه و عنایت خاص پروردگار به  ،یردگ خداوندی سر برسد، قلب پیامبر بیشتر قوت می
پیامبر  ،آید فرشتۀ وحی پیاپی به دیدار آن حضرت می ،کند اش بیشتر تجلی می فرستاده

این تجدید دیدار ھمواره پیوند فرستاده و  ،کند اسالم زود به زود با پیک وحی دیدار می
که قلم از  گردد آنچنان باعث شادمانی او می و دارد فرستنده را مستحکم نگاه می

                                           
المرشد «ابوشامه فقیه شافعی، عبدالرحمن بن اسماعیل بن ابراھیم بن عثمان مقدسی. کتاب  -١

از تألیفات اوست. بر کتاب شاطبیه که دربارۀ علم قرائات » الوجیز الی علوم تتعلق بالقرآن العزیز
 ).٣١٨، ص ٥ق. م. درگذشته است (شذرات الذھب. جلد  ٦٦٥است، شرحی نوشته است. وی به سال 
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خوانیم که آن  ست که در سیرۀ پیغمبر اکرم میا آن ناتوان است. اینکردن  منعکس
ھای دیگر با جبرئیل دیدار  به خاطر آن که بیشتر از ماه )١(حضرت در ماه رمضان

 )٢(.تر بوده است تر و با نشاط شادمانفرموده است، از ھمۀ اوقات دیگر سال  می
ھای پیشین که در قرآن به  پیامبران و امتھای  ای است که داستان این نیز نکته

ھای مختلف  صورتبه شده است،  ھای گوناگون بیان می و با اسلوبھای مختلف  صورت
ربوده است و  شده است، ھوش از سر اعراب می میھای گوناگون بیان  و با اسلوب

ه است که ھر بار قسمتی از سرگذشت انگیز بود نواز و دل آنچنان بر ایشان گوش
گوید که  افزوده است؛ اما قرآن به ما می اش می شده است، بر شیرینی پیامبران تکرار می

دلداری پیغمبر اسالم و تقویت روحیۀ  ،ھدف منحصر این تکرارھا در بیشتر موارد
 خوانیم: سورۀ ھود] می ١٢٠مسلمانان بوده است. در [آیۀ 

�َبآءِ �َُّقصُّ  َوُ�ّٗ ﴿
َ
از اخبار  یکو ما ھر « ﴾فَُؤاَدَكۚ  ۦَما نُثَّبُِت بِهِ  ٱلرُُّسلِ َعلَۡيَك ِمۡن أ

 ی(قرآن) برا ینو در ا یم،آن، دلت را استوار گردان ی یلهتا بوس یمرا بر تو باز گو کرد یامبرانپ
 .»آمده است یمؤمنان موعظه و تذکر یتو حق، و برا

متفرق و متنوع و متناسب با مراحل مختلف وقتی داستان پیامبران، این چنین 
در برابر آزار و  و گردید، قوت قلبی برای آن حضرت بود رسالت بر پیغمبر اکرم نازل می

ساخت که او با دیگر پیامبران  به او خاطر نشان می و داد اذیت مردم او را دلداری می
ھا و  محرومیت ،بتکذیآزار،  در معرض -بدون استثنا -برانتفاوتی ندارد. ھمۀ پیغم

اختیار  رسیده است که پیغمبر و طرفدارانش بی کار به آنجا می و اند ھا بوده محدودیت
 ، سورۀ البقره].٢١٤اند: پس آن مدد غیبی خداوند چه شد؟! [آیۀ  گفته می

                                           
رسول خدا «دھند حاکی از این که  اشاره به روایت مشھوری است که به ابن عباس نسبت می -١

فرمود از ھمۀ اوقات  و در ماه رمضان که پیاپی جبرئیل را مالقات می خوش سیماترین مردم بود
آمد و  ضان ھر شب جبرئیل به دیدار آن حضرت میگردید. در ماه رم سیماتر می دیگر سال خوش

کرد، از نسیم صبا با  داد. رسول خدا وقتی جبرئیل را مالقات می آیات قرآن را به او تعلیم می
 .٤٥٤؛ ر. ک. ریاض الصالحین تألیف نووی. باب الجود... فی شھر رمضان. ص »گردید تر می طراوت

؛ ٢٣١، ص ١دھد. (برھان. ج  را به ابوشامه نسبت نمی . اما زرکشی این عبارت٧١، ص ١اتقان. ج  -٢
 ) عبارت اتقان و برھان در این رابطه تفاوت بسیار کمی با یکدیگر دارند.٤٢، ص ٢ر. ک. پاورقی 
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ھا را برای پیغمبر اسالم  آیات قرآن دشواری ،به این ترتیب ھمواره با نزول تدریجی 
او را به ھمگامی با پیامبران پیشین  و دھد پی در پی او را دلداری می گرداند و آسان می

 فرماید: تشویق می
، ١٠دھد. در [آیۀ  حضرت را به شکیبایی فرمان می گاھی با کمال صراحت، آن -

 خوانیم: سورۀ مزمل] می

ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  َوٱۡصِ�ۡ ﴿  گویند، ی(مشرکان) مو بر آنچه « ﴾١٠َهۡجٗر� َ�ِيٗ�  ٱۡهُجۡرُهمۡ َ�َ
 .»کن یھا دور ) از آنیسته(و شا یکون ۀیوباش، و به ش یباشک

 خوانیم: می ]سورۀ (احقاف) ٣٥و در [آیۀ 

ْ  فَٱۡصِ�ۡ ﴿ ْولُوا
ُ
پس (ای پیامبر) صبر کن، ھمچنانکه « ﴾ٱلرُُّسلِ ِمَن  ٱلَۡعۡزمِ َكَما َصَ�َ أ

 .»پیامبران اولوالعزم صبر کردند
خوردن نھی  شدن و غصه صراحت، او را از اندوھناک گاھی نیز در نھایت -

 خوانیم: ، سورۀ (یاسین)] می٧٦فرماید. در [آیۀ  می

وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن  فََ� ﴿ ) سخن یامبرپ یپس (ا« ﴾٧٦َ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّا َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 کنند، یو آنچه را که آشکار م دارند یما آنچه را که پنھان م گمان ینسازد، ب ینآنان تو را غمگ

 .»دانیم یم
 خوانیم: سورۀ (یونس)] می ٦٥و در [آیۀ 

ۚ ُهَو  ٱۡلعِزَّةَ َ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّ  َوَ� ﴿ ِ َ�ِيًعا ِميعُ ِ�َّ ای پیامبر!) «( )١(﴾٦٥ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
له است، او شنوای گمان تمام عزت (و پیروزمندی) از آن ال بی ،ھا تو را غمگین نکند سخن آن

 .»داناست
شود که کافران با شخص او سر جنگ و ستیز  گاھی به آن حضرت یادآور می -

آماج اتھامات ناروا  -به دروغ -از روی دشمنی با خود او نیست که او را و ندارند
اند که  گردانند؛ عیب از خودشان است! اینان دشمنان انگشت شمار حق و حقیقت می

اند.  کرده وجود دارند؛ و در برابر ھمۀ پیغمبران الھی ایستادگی می ھمه جا و ھمه وقت
 خوانیم: ، سورۀ (انعام)] می٣٣در [آیۀ 

                                           
نیاوردن و سرسختی کافران اندوھناک   دارد از این که به خاطر ایمان خداوند رسولش را باز می -١

 ١٢٦سورۀ حجر]؛ [آیۀ  ٨٨. [آیۀ ﴾َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ ﴿ید: فرما و خطاب به آن حضرت می گردد
 ، سورۀ نمل].٧٢سورۀ نحل]؛ [آیۀ 
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ِي َ�َۡحُزنَُك  ۥَ�ۡعلَُم إِنَّهُ  قَدۡ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ َ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ٱل�َّ
ِ َ�ِٰت � پس  کند، یم ینتو را غمگ گویند، یکه آنچه م دانیم یما م یقیناً « ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن  ٱ�َّ
 .»کنند یالله را انکار م یات) ستمکاران، آینبلکه (ا کنند، ینم یب) تو را تکذیقتھا (در حق آن

دادن به  گوید: خداوند متعال در مقام دلداری حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه می
 ھای مردم است. مخالفت ھا و پیامبر اکرم در برابر تکذیب

ِيَ�َۡحُزنَُك  ۥَ�ۡعلَُم إِنَّهُ  قَدۡ ﴿ گاھیم از این که مردم تو ﴾َ�ُقولُونَ  ٱ�َّ . یعنی: ما کامًال آ
خوردن تو به حال و روز  شدن و غصه ھناکواین موضوع باعث اند و کنند را تکذیب می

] است که فاطرسورۀ  ٨اسفناک آنان گردیده است. این قسمت از آیه نظیر [آیۀ 
 فرماید: می

پس نباید که جانت به خاطر شدت تأسف (و « ﴾فََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� ﴿
 .»حسرت) بر آنان از بین برود

 فرماید: سورۀ الشعراء] که می ٣و نیز در [آیۀ 

ْ ُمۡؤمِنَِ�  لََعلََّك ﴿ �َّ يَُ�ونُوا
َ
از (شدت غم و  خواھی یم ییگو« ﴾٣َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك �

 .»یخود را ھالک کن آورند؛ ینم یمانھا ا آن که یناندوه) ا
 فرماید: سورۀ الکھف] می ٦آیۀ [و نیز در 

ْ بَِ�َٰذا  فَلََعلََّك ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنوا َسًفا  ٱۡ�َِديِث َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َ
پس « ﴾٦أ

سخن (قرآن)  یناگر به ا ی،خود را از غم و اندوه ھالک ساز یشانا یدر پ خواھی یم ییگو
 .»یاورندن یمانا

بُونََك ﴿ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ این کافران در واقع شخص تو را به دروغگویی متھم «یعنی:  ﴾فَإِ�َّ

ٰلِِم�َ َوَ�ِٰ�نَّ ﴿. »کنند نمی ِ َ�ِٰت � ٱل�َّ این کافران با حق «یعنی:  ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن  ٱ�َّ
ای از آتش کینۀ آنان نسبت به حق است که از سینۀ آنان بیرون  و این شرارهورزند  اد میعن

 )١(.»پاشیده است!
کننده و  تشویق ،دھنده نزول متناوب اینگونه آیات دلداری و این تکرار نزول

لزوم صبر و بردباری و ھمگامی با انبیای عظام الھی بود  برتأکید  ارشادکننده، ھمراه با
فلسفۀ اصلی و منظور اساسی خداوند را از آوردن سرگذشت پیامبران و بازگویی که آن 

                                           
 .٣٧٢، ص ٧. این عبارت را سید رشید رضا در تفسیر المنار نقل کرده است: ج ١٢٩، ص ٢ابن کثیر. ج  -١
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اگر از یک سوی آزار و اذیت مشرکان  .بخشید ھای گذشتگان در قرآن تحقق می داستان
از سوی دیگر نزول وحی  و یافت نسبت به پیغمبر گرامی اسالم روز به روز شدت می

پی و دیدار مجدد با آن حضرت او را  فرشتۀ وحی با نزول پی در و گردید قطع می
دادند، پیغمبر اسالم مانند  کرد و آیات قرآنی پیاپی او را دلداری نمی تثبیت و تأیید نمی

ھر انسان دیگری که در گیرودار این چنین مصائب و مشکالت قرار گیرد، دامان صبر و 
ن حضرت را سرزمین مقدس قلب آ ،سپاه شوم غم و اندوه و داد شکیبایی از دست می

رحم و عاطفۀ نومیدی کشور دل او را به  کرد و فرمانروای استبداد پیشه و بی اشغال می
کشید! اگر جز این بوده باشد، آیات متعددی که در قرآن آمده و  زیر چکمۀ خویش می

حوصلگی و نومیدی نھی  بی ،اندوه و خودخوری ،پیغمبر گرامی اسالم را از غم و غصه
مانند دیگر افراد  ؛یی توانند داشت؟ پیغمبر اسالم ھم یک بشر استاند، چه معنا کرده

 بشر و ھمۀ این عواطف انسانی در وجود آن حضرت زمینه دارند.
 فرماید: سورۀ انعام] که خداوند می ٣٤سید رشید رضا در ذیل تفسیر [آیۀ 

بُو َولََقدۡ ﴿ ٰ َما ُكّذِ واْ َ�َ بَۡت رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ ۚ ُكّذِ نَا تَٮُٰهۡم نَۡ�ُ
َ
� ٰٓ وذُواْ َح�َّ

ُ
و « ﴾اْ َوأ

ھا صبر کردند و (در این راه) آزار  براستی پیامبرانی پیش از تو تکذیب شدند، و در برابر تکذیب
 .»ھا رسید... دیدند؛ تا یاری ما به آن

ای نیست که در  گوید: این آیه نخستین آیه سازد و می این نکته را خاطر نشان می
رابطه نازل شده است، بلکه یکی از آیات متعددی است که در آن آیات خداوند این 

سنت خداوند  خواھد می و دادن به پیغمبر اکرم برآمده است متعال در مقام دلداری
گذشته به آن حضرت یادآور شود. ھای  متعال را در رابطه با درگیری پیامبران با امت

که باید در مسیر دعوت اسالم ھمگام با  خواھد به آن حضرت بفھماند عالوه می به
در مقام توضیح بیشتر » المنار«پیامبران بزرگ الھی حرکت کند. آنگاه مؤلف تفسیر 

زداید!  ھای طبیعت بشر است که اندوھی را با اندوه دیگر از خاطر می گوید: از ویژگی می
چه حکمتی  دادن خداوند به پیغمبر اکرم با امثال این آیه و گرنه تکرار دلداری

خصوص در نماز شب، آیاتی بتوانست داشته باشد؟ پیغمبر اکرم در نمازھای یومیه و  می
شد تا بار دیگر فراغتی حاصل کند و  فرمود، چندین روز فاصله می از قرآن را تالوت می

ھای پیاپی خداوند  ھای مکرر و سفارش ست فلسفۀ این دلداریا آن سوره را بخواند. این
غم و اندوھی که بر آن  .ھای مختلف قرآن به صبر و شکیبایی ر سورهبه آن حضرت د

نیز ھربار  و شد گردید و به موازات تکرار عوامل آن پیوسته تجدید می حضرت عارض می
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بارۀ کفار و پاسخگویی به سخنانشان و انذار آنان نازل شده که درکه آن حضرت آیاتی را 
 )١(.»کردند مجددًا خودنمایی میھا  فرمود، آن غم و اندوه بود، تالوت می

 گردانیدن حفظ آیات قرآن] [آسان
انقطاع فرشتۀ وحی در طول مدت رسالت آن حضرت و نزول ھمرازی و ھمراھی بال

جنبۀ دیگری نیز داشته است. نزول تدریجی قرآن  -چنانکه قبًال گفتیم -تدریجی قرآن
بعضی  گردانیده است. می بر پیغمبر اسالم حفظ آیات قرآن را برای آن حضرت آسانتر

سورۀ  ٣٢پیغمبر اکرم که در [آیۀ » تثبیت فؤاد«از علمای اسالمی برآنند که مراد از 
الفرقان] آمده است، چیزی جز گردآوری و حفظ آیات قرآن در ذھن و حافظۀ آن 

دانست. از این  پیغمبر گرامی اسالم، امی بود و خواندن و نوشتن نمی«حضرت نیست. 
رآن را برای او (به صورت فرقان) بخش بخش نازل فرمود تا حفظ آیات رو خداوند ق

 و دانستند قرآن برایش آسان گردد. به خالف پیامبران دیگر که خواندن و نوشتن می
توانستند کتاب آسمانی خودشان را یکجا دریافت کنند و ھمۀ مطالب آن را حفظ  می

گوید: بنابر بر آنچه  کرده است. او می تر بیان را واضحاین مطلب  )٣(ابن فورک )٢(.»کنند
اند، علت آن که تورات یکجا و یکپارچه نازل گردیده است، این بوده است که بر  گفته

دانسته است (حضرت موسی) و  پیامبری نازل شده است که خواندن و نوشتن می
که قرآن بخش بخش نازل گردیده است، این بوده است که به صورت نوشته سبب آن
 )٤(.»آمده و بر پیامبری امی نازل شده است آسمان فرود نمی شده از

                                           
 .٣٧٨و  ٣٧٧، ص ٧تفسیر المنار. ج  -١
 .٢٣١، ص ١برھان. ج  -٢
ابوبکر محمد بن حسن بن فورک؛ از مشاھیر علمای فن کالم و اصول فقه بوده است.  ابن فورک: -٣

ق .ھـ  ٦٠٤بیش از صد کتاب در زمینۀ معانی قرآن و اصول فقه نوشته است. وی به سال 
 درگذشت.

بودن پیامبر اکرم مستند  . به ھر حال بیسواد٢٣١، ص ١به نقل از برھان. ج  ٧١، ص ١اتقان. ج  -٤
ارد. چیزی که ھست، خداوند آن حضرت را از نوشتن نھی فرمود تا حربه به دست قرآنی ند

وََعلََّمَك َما لَۡم ﴿سورۀ العنکبوت]. از سوی دیگر چگونه با وجود تعبیر  ٤٨دشمن نیفتد [آیۀ 
توان گفت که پیامبر اسالم با آن ھمه علومی  ، سورۀ النساء] می١١٣در قرآن [آیۀ  ﴾تَُ�ن َ�ۡعلَمُۚ 

ھنگام بعثت به آن حضرت داده شد، ھمچنان بیسواد ماند و خداوند به خاطر رعایت  که به
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 [همگامی و هماهنگی نزول قرآن با زندگی مسلمانان]
بلوھای رنگارنگی از ھمگامی و ھماھنگی آیات تاھای گوناگون و  در قرآن نمونه

ھا  شود که وجه مشترک ھمۀ این نمونه قرآن با زندگی مسلمانان نخستین مشاھده می
رعایت حال مخاطبان و اصلی از نزول تدریجی قرآن است که عبارتست از  ھمان ھدف

به این معنا که خداوند  ؛پاسخگویی به نیازھای جامعۀ نوشکفته و نوبنیاد اسالمی
 ،نخواسته است تازه مسلمانان و جامعۀ نوپای اسالمی را ناگھان با یک سلسله قوانین

سابقه بوده است، دست به گریبان سازد.  رسوم و اخالق نوین که برای آنان بیآداب و 
وقتی «گوید:  کند و می به این نکته اشاره می» الناسخ والمنسوخ«در کتاب  )١(مکی

ھا و  شد، ھمین امر زمینۀ پذیرش دستورالعمل به صورت تدریجی نازل میآیات قرآن 
 جملةً ساخت. در صورتی که اگر یکجا ( مقررات اسالمی را از سوی مردم فراھم می

و » باید«از آنجا که ناگھان با اوامر و نواھی و  -شد، بیشتر مردم ) نازل میةً واحد
 زدند! از پذیرش آن سرباز می -شدند ھای فراوانی رویاروی می»نباید«

به روایت از عایشه چنین آمده است: نخستین  )٢(این مطلب در صحیح بخاری
ھای  سوره -ھای مفصل ( ز سورهقسمت از قرآن که بر پیغمبر اکرم نازل گردید، یکی ا

گفت، تا آن  کوچک، از سورۀ قاف تا آخر قرآن) بود که فقط از بھشت و دوزخ سخن می
و حرام نازل گردید. اگر نخستین بار، مثًال م روی آوردند، آنگاه حالل که مردم به اسال

ال «گفتند:  یکصدا میشراب نخورید)، مردم  -( »ال ترشبوا اخلمر!« این آیه آمده بود که:

ای که  داریم)! یا اگر نخستین آیه ما ھرگز دست از شرابخواری برنمی -( »بداً أندع اخلمر 

                                                                                                       
بخش بخش نازل  -ھای آسمانی پیشین برخالف کتاب -بیسوادی و کند ذھنی او قرآن را

 م. -گردانید؟!
» ُمقری«ابومحمد مکی بن ابی طالب حموش بن محمد بن مختار قیسی قیروانی وی با عنوان  -١

ھای متعددی نوشته است.  قرآن) شھرت داشته و در علوم قرآن و ادبیات عرب کتاب(معلم قرائت 
ھـ .ق درگذشت. سیوطی  ٤٣٧وی ساکن قرطبه بوده است. دوبار به مصر سفر کرد و به سال 

دھد و عبارتی را که در متن آمد، از آن کتاب  کتابی را در علم ناسخ و منسوخ به او نسبت می
برد. از جمله انتخاب کتاب الجرجانی فی  ند کتاب و رسالۀ او را نام میکند. قفطی چ اقتباس می

؛ ٢٦١و  ٢٦٠، ص ٣؛ شذرات الذھب. ج ٣١٩تا  ٣١٣، ص ٣نظم القرآن. ر. ک. انباه الرواة. ج 
 .١٢١و  ١٢٠، ص ٢وفیات األعیان. ج 

 .١٨٥، ص ٦صحیح بخاري. ج  -٢
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ال ندع الزنا «گفتند:  زنا نکنید!)، مردم یکصدا می -( »ال تزنوا«شد این بود که:  نازل می

 )١(!کشیم) ما ھرگز از زنا دست نمی -( »بداً أ
ست که تحریم زنا نیز مانند تحریم شراب ا ن روایت اینظاھر سخن بانو عایشه در ای
پندارد که تحریم زنا نیز در چند  شنونده چنین می و به صورت تدریجی بوده است

الصدیق) نیز  یست. منظور بانو عایشه (بنتلی این درست نو،  مرحله انجام گرفته است
با یک گام و در یک  دانسته است که زنا یک مرتبه و این نبوده است. وی به خوبی می

] تحریم شده است که خداوند اإلسراءسورۀ  ٣٢قاطع خداوند در [آیۀ مرحله با فرمان 
 فرماید: می

ْ  َوَ� ﴿ ۖ َ�ۡقَرُ�وا و نزدیک زنا نشوید، که کار « ﴾٣٢َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإِنَّهُ  ٱلّزَِ�ٰٓ
 .»بسیار زشت، و بد راھی است

خواسته است چگونگی نخستین آیاتی را که بر پیغمبر  صدیقه میبنابراین، حضرت 
این نکته را خاطر نشان سازد که حکمت خداوندی  و اکرم نازل شده است بیان کند

کرده است که در نخستین آیات قرآنی سخن از حالل و حرام بگوید؛  چنین اقتضا نمی
پرداخته است. از سوی  یبلکه در آیات نخستین قرآن به اصول ایمان به خدا و آخرت م

لزومًا به این معنا نیست که تحریم  ،نشدن زنا در نخستین آیات نازلۀ قرآن  دیگر تحریم
 -بھر حال -دانیم که تحریم زنا زنا خیلی دیر صورت گرفته است. زیرا به طور قطع می

وقتی  ھمچنینھای اقامت پیامبر بزرگوار اسالم در مکه انجام پذیرفته است.  در سال
شد، تحریم  شود که زنا در آیات نخستین قرآن که بر پیغمبر اکرم نازل می گفته می

نگردید، حتمًا نباید به این مفھوم باشد که تحریم زنا در چند مرحله صورت گرفته است، 
ه است، در صورتی ای به منفعت زنا نشد زیرا در کتاب خداوند و سنت رسول اکرم اشاره

سورۀ البقره] به پیغمبر  ٢١٩اوند با صراحت کامل [در آیۀ بارۀ شراب و قمار خدکه در
دھد که در پاسخ مردم که از دیدگاه اسالم نسبت به شراب و قمار جویا  اکرم فرمان می

 شوند، بگوید: می

﴿ ۗ ۡفعِِهَما ۡ�َ�ُ ِمن �َّ
َ
ٓ أ ٓ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَما در آن دو، گناھی « ﴾�ِيِهَما

 .»تر است بزرگ است و سودھایی برای مردم در بر دارد، و گناه ھر دو از سودشان بزرگ

                                           
 .٧٣، ص ١اتقان. ج  -١



 ٨٣ اسرار نزول تدریجی ؛فصل سوم: نزول تدریجی قرآن

و سخن از منفعت شراب و قمار به میان آورد. ھمچنین ھیچ یک از انواع و اقسام 
زنا و اعمال منافی عفت را سراغ نداریم که به نحوی در اسالم تجویز و تأیید شده باشد. 

کنیم، فرمان قاطع و  در کتاب و سنت مشاھده می» زنا«تنھا چیزی که در رابطه با 
چه نھان و چه  -صریح خداوند مبنی بر تحریم زنا است ھمچنانکه دیگر انواع فحشاء

و تبھکاری و تجاوز به حقوق مردم را با قاطعیت ھرچه تمامتر منع فرموده  -آشکار
 خوانیم: می -سورۀ األعراف] ٣٣است. در [آیۀ 

َم  قُۡل ﴿ َما َحرَّ َ إِ�َّ ۡ�مَ َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  ٱلَۡفَ�ِٰحَش َرّ�ِ  ﴾ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  َوٱلَۡبغَۡي  ٱۡ�ِ
بنا  یزشت را، چه آشکارا باشد و چه پنھان، و (نیز) گناه و سرکش یبگو: (الله) فقط کارھا«

 .»حق را؛ حرام کرده است
که اسالم در مقام قانونگذاری و در جھت ما به ھیچ وجه تردیدی نداریم در این 

تشکیل جامعۀ نمونۀ اسالمی میان مسائل عمقی و سطحی زندگی فردی و اجتماعی 
ای که در اعماق جان  شده است. توضیح این که در برابر ھر پدیده مردم تفاوت قائل می

ن در ھمچنی ود و طبیعت ثانوی مردم درآمده بود مردم ریشه دوانیده و به صورت اعتیا
ای که در رگ و پی جامعه آنچنان ریشه دوانیده که به صورت آداب و  برابر ھر پدیده

رسوم و عرف بین المللی درآمده بوده است، موضع اسالم موضع یک مربی کاردان و با 
حرکت کند با برنامه، بھتر است از حرکت «حوصله است که به این اصل معتقد است که 

اھرانه و حکیمانه گام به گام فرد و جامعه را به ھدف واالیی و م»! برنامه شتابزده و بی
ھای سطحی که چونان زنگاری بر  کند. اما در مورد پدیده که در نظر دارد، نزدیک می

سازند، این  آالیش انسانی را آلوده می فطرت پاک و بی و نشینند جان فرد و جامعه می
نباید در برابر آن سکوت کرد.  و رود دیگر جنایتی است که بر انسان و انسانیت می

ۀ درباربه کسی فرصت چون و چرا  و گیرد اسالم نیز در چنین مواردی موضع قاطع می
ھا تنھا کسانی به چون و چرا  دھد، زیرا در اینگونه زمینه موضع منفی یا مثبت خود نمی

از فطرت سالم انسانی  و ھای انسانی خارجند پردازند که از محدودۀ ارزش می
 )١(.اند بھره بی

کشی و دزدی و تجاوز به اموال و دارایی مردم و  موضع اسالم در برابر آدم
بازی و خیانت در داد و ستد نیز ھمانند زنا بسیار قاطع بوده  کالھبرداری و انواع حقه

                                           
 .٦١تا  ٦٠، ص ٢القرآن. ج ظالل  یمقایسه کنید با: ف -١
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اری است و این بالھای خانمانسوز اجتماعی با یک فرمان قطعی و بدون آن که راه فر
 کن گردیده است. باقی بگذارد، تحریم و ریشه

روی این حساب اگر این سخن درست باشد که فرمان تحریم بیشتر این مفاسد 
ھا اشاره شد، در نیمۀ دوم دوران رسالت پیغمبر اکرم صادر گردیده  اجتماعی که به آن

ھا در آیات مدنی قرآن که پس از ھجرت پیغمبر اسالم نازل شده است،  و تحریم آن
ھا به صورت  به طور کلی تحریم آن توان گفت که تردید نمی اعالم شده است، بی

تدریجی و در چند مرحله انجام پذیرفته است. خداوند ھمانطور که زنا را با کمال 
کشی و برادرکشی را نیز در  بنی اسرائیل] تحریم فرمود، آدمسورۀ  ٣٢صراحت در [آیۀ 

 سورۀ النساء] تحریم فرمود: ٩٣یک گام و به طور قاطع در [آیۀ 

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ  َ�ۡقُتۡل  َوَمن﴿ ا �ِيَها وََغِضَب  ۥُمۡؤِمٗنا مُّ ُ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  ٱ�َّ
َعدَّ َ�ُ 

َ
و ھر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفرش « ﴾٩٣َعَذابًا َعِظيٗما  ۥَوأ

را از رحمتش دور  کند، و او ماند، و الله بر او غضب می دوزخ است، که در آن جاودانه می
 .»سازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است می

و نیز زمانی که حکمت خداوندی زمینه را برای اعالم تحریم دزدی فراھم دید، 
 سورۀ المائده] دزدی را تحریم فرمود: ٣٨ھمراه با بیان کیفر شدید دزدی در [آیۀ 

ارُِق ﴿ ارِقَةُ وَ  َوٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يۡ  ٱۡ�َطُعٓوا
َ
دست مرد دزد و زن دزد را به سزای عملی « ﴾ِدَ�ُهَما�

 .»عنوان یک عقوبتی از جانب الله؛ قطع کنید هاند؛ ب که مرتکب شده
سورۀ البقره]  ١٨٨با ھمین قاطعیت تجاوز به اموال و دارایی مردم نیز در [آیۀ 

 تحریم شده است:

ِ  َوَ� ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�م بَيۡنَُ�م ب
َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
مِ َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ تَأ ُ�لُواْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن  ٱۡ�ُ�َّ

ۡ
ِ�َأ

ۡمَ�ِٰل 
َ
ِ  ٱ�َّاِس أ ثۡمِ ب نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�ِ

َ
تان را در بین خود بباطل (و ناحق)  و اموال« ﴾١٨٨َوأ

نخورید، و (به عنوان رشوه قسمتی از) آن را به حاکمان (و قضات) ندھید؛ تا بخشی از اموال 
 .»دانید (این کار گناه است) که شما می را به گناه بخورید، در حالیمردم 

ھمچنین انواع و اقسام خیانت در داد و ستد و روابط اجتماعی با قاطعیتی این 
ھا در  اگر احیانًا در بعضی موارد تحریم یکی از آن و چنین در قرآن تحریم شده است

 .قرآن نیامده باشد، در سنت مطھرۀ نبوی آمده است
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بودن قانونگذاری و در نتیجه  شارح حکیم اسالم با وجود آن که به تدریجی
بودن نزول آیات قرآنی عنایت فراوان داشته است، طوری عمل کرده است که  تدریجی

خلط نشده است. خداوند » تشریع تدریجی«با » تأخیر بیان حکم تا ھنگام نیاز«ھرگز 
ر و نواھی آیین اسالم را به تأخیر انداخته و بیان بسیاری از احکام حالل و حرام و اوام

لی در عین حال آن و، در ھمان آغاز رسالت پیغمبر اکرم آن احکام را صادر نکرده است
باره و به طور قاطع آن احکام را بیان فرماید، به یک ای که اراده فرموده است که لحظه

این  به و است ھرگونه تدریجی را قدغن کرده و فرمان خویش را صادر کرده است
نھادن به وظائف  ترتیب در اینگونه موارد شتاب در پذیرفتن فرمان خداوند و گردن

مذھبی را به مسلمانان آموخته است. خداوند مسلمانان را از ھمان ابتدای کار به 
نماز ترتیب و  ،گرفتن موظف ساخت. اما در آغاز  دادن و روزه  خواندن نماز و صدقه

مسلمانان موظف بودند که یک نماز به ھنگام  و معین نداشت رکعات مشخص و کیفیت
ھمچنان نماز مسلمانان به این ترتیب بود تا  و صبح و یک نماز به ھنگام شب بخوانند

دوازده سال پس از بعثت) تعداد رکعات و اوقات پنجگانۀ -یک سال پیش از ھجرت (
نمازھای یومیه از جانب خداوند مشخص و معین گردید. ھمچنین مسلمانان از ھمان 

شرایط روزه لی بیان حد نصاب زکات و و، آغاز با انواع و اقسام صدقه و روزه آشنا بودند
 چھارده سال پس از بعثت) به تأخیر افتاد. -تا یک سال پس از ھجرت (

ھای سادگی و آسانی و ھماھنگی شریعت اسالم با فطرت بشری و  ھا ھمه جلوه این
 فرماید: ، سورۀ الحج] می٧٨نیازھای انسان و جامعۀ انسانی است. خداوند در [آیۀ 

و در دین برای شما ھیچ سختی (و « ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿
 .»تنگنایی) قرار نداد
خواھد به نرمی و مالطفت  خواھد بر بندگانش کار را سخت بگیرد و می خداوند نمی

 و با نوازش و محبت آنان را به زندگی خداپسند انس بدھد و دست بندگان را بگیرد
بارۀ احکام حالل و کردن در  در پی سؤالبینیم که خداوند مسلمانان را از پی  حتی می

فرماید، تا مبادا صدور احکام و تعیین وظائف جدید در پاسخ  حرام اسالم نھی می
 خوانیم: ، سورۀ المائده] می١٠١سؤاالتشان برای آنان خوشایند واقع نگردد. در [آیۀ 
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡشَيآَء  َٔ َءاَمُنواْ َ� �َۡ�  ٱ�َّ

َ
لُواْ َ�ۡنَها  َٔ إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�ۡم �ن �َۡ� ُلواْ َ�ۡن أ

ُل  اید! از چیزھای نپرسید که  که ایمان آورده ای کسانی« )١(﴾ُ�ۡبَد لَُ�مۡ  ٱلُۡقۡرَءانُ ِحَ� ُ�َ�َّ
ھا سؤال  اگر برای شما آشکار گردد، شما را اندوھگین کند، و اگر به ھنگام نزول قرآن، از آن

 .»ی بردبار است ھا عفو کرده است، و الله آمرزنده شود الله از آن آشکار میکنید برای شما 
» تشریع تدریجی«است و ربطی به » تأخیر بیان تا ھنگام نیاز«ھا ھمه از باب  این

شدن یک شریعت نوین و یک آیین جدید با چنین   چنانکه دیدیم، رویاروی و ندارد
اند، با این ترتیب، یعنی  فرد و جامعه نشستهھایی که چونان زنگاری بر چھرۀ جان  پدیده

انداختن اعالم موضع و صدور فرمان تا زمانی که زمینۀ صدور آن حکم کامًال  به تأخیر
فراھم گردد، بھتر و مناسبتر و سودمندتر است تا آن که بخواھد به صورت تدریجی و 

داشته است که شارع گام به گام با این مفاسد اجتماعی مبارزه کند. بنابراین، دلیلی ن
کالھبرداری و دیگر مفاسد اجتماعی از  ،خیانت ،دزدی ،کشی آدم ،مقدس اسالم، زنا

 قبیل را به صورت تدریجی تحریم فرماید.این 
تدریج در نزول آیات قرآنی و ھماھنگ با آن مبارزۀ مرحله به مرحله و قدم به قدم 

مانند شراب و قمار اختصاص پیدا  پیامبر اسالم با مفاسد اجتماعی، منحصرًا به مواردی
داری  ھای روانی درآمده باشند، یا مانند آیین برده کند که به صورت اعتیاد و بیماری می

و خرید و فروش اسیران جنگی که در زمرۀ آداب و رسوم اجتماعی و عرف بین المللی 
 مردم آن روزگار بوده است.

در اسالم و چگونگی رویارویی و  گذرایی بر تحریم شراب  برای نمونه کافیست نگاه
گساری  خواری و باده گیری قرآن و پیامبر اسالم در برابر اعتیاد خانمانسوز شراب موضع

 بیفکنیم:
، سورۀ ٢١٩خواری نازل گردیده است، [آیۀ  ای که در رابطه با شراب نخستین آیه

 فرماید: البقره] است که می

                                           
 .١٥٧النزول واحدی. ص  مقایسه کنید با اسباب -١
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ۡ�َ�ُ  ٱلَۡميِۡ�ِ� وَ  ٱۡ�َۡمرِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿
َ
قُۡل �ِيِهَمآ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَمآ أ

 ۗ در آن دو، گناھی بزرگ است و «پرسند بگو:  از تو درباره شراب و قمار می« )١(﴾ِمن �َّۡفعِِهَما
 .»تر است سودھایی برای مردم در بر دارد، و گناه ھر دو از سودشان بزرگ

کند که  کننده را به این نکته جلب می ھای مست ادان به نوشیدنیو توجه معت
بودن بدی و زیان چیزی است از خوبی و سود آن.  بیشتر ،در اسالم» تحریم«مبنای 

کننده (خمر) برای بازرگانان سود فراوانی در بر  بنابراین، اگرچه تجارت انواع مواد مست
تر و  گردد و به نظرش بیاید که سالم خوار گلگون یا چھرۀ انسان شراب و داشته باشد

یا سودھای اخالقی و اجتماعی داشته باشد، از قبیل این که  و تر شده است شاداب
در  و آید در او پدیدار میشود، روحیۀ بخشندگی و سخاوت  انسان وقتی مست می

ھا ھمه در برابر  گرداند! این باکی شجاع و دلیر می میدان جنگ سرباز را تا حد بی
خبری که ھستی معتادان را  گرایی و بی ھای خمر و آفت خانمانسوز مستی و پوچ انزی

آیند؛ و  کشاند، چیزی به حساب نمی جامعه را به پرتگاه نابودی می و دھد برباد می
کافیست. بنابراین، شارع مدبر اسالم در نخستین گام » خمر«ھمین بیان برای تحریم 

آشنا گردانید. آنگاه در قدم دوم با طرح ذاری اسالم اذھان مسلمانان را با شیوۀ قانونگ
روز به چند ساعت  بسیار جالبی به طور غیر مستقیم زمان مستی آنان را در شبانه

آمیز خویش، مسلمانان را مخاطب  سورۀ النساء] با خطاب محبت ٤٢تقلیل داد. در [آیۀ 
ابت پیش از بیان وجوب غسل جن و ساخت و ھمراه با منع نماز در حالت جنابت

ایستادن به نماز از مسلمانان خواست که ترتیبی بدھند که با حالت مستی و جنابت به 
 نماز نایستند:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�ۡقَر�ُوا لَٰوةَ َءاَمُنوا ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ�  ٱلصَّ ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ

َ
َوأ

ْۚ  َ�بِرِيُجُنًبا إِ�َّ  ٰ َ�ۡغتَِسلُوا اید! در حال مستی به  که ایمان آورده ای کسانی« ﴾َسبِيٍل َح�َّ
گویید، و (نیز) در حال جنابت، تا غسل کنید، مگر اینکه  نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه می

 .»رھگذار باشید
روزی  رمز موفقیت این طرح آن بود که پیش از نزول این آیه نمازھای واجب شبانه

فاصلۀ میان اوقات نمازھای پنجگانه آنقدر نبود که کسی  و نج وقت تشریع شده بوددر پ

                                           
فلسفۀ تحریم تدریجی و مرحله به مرحلۀ : «٤٩، ص ٧و ج  ٢١٩، ص ٢ر. ک. تفسیر المنار. ج  -١

 ».شرابخواری
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پیش از  و بتواند پس از خواندن یکی از نمازھای یومیه به نوشیدن شراب مبادرت کند
رسیدن وقت نماز بعدی از حالت مستی خارج شده باشد. در نتیجه خود به خود و به 

ک اعتیاد به شراب را فراموش کردند. وقتی طور غیر مستقیم، مسلمانان اندک اند
اعتیاد به شراب از آن حالت شدید و خطرناکی که داشت افت  و زمینه کامًال فراھم شد

به صورتی درآمد که مسلمانان فقط گاه و بیگاه به یاد عادت دیرینۀ خویش  و کرد
شرط در  افتادند؛ شارع حکیم اسالم با لحنی قاطع و فرمانی محکم و بدون قید و می

 را اعالم فرمود:» خمر«سورۀ المائده] تحریم انواع  ٩٤و  ٩٣[آیۀ 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ  ۡيَ�ٰنُ يُرِ�ُد  إِ�ََّما ٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ٱلشَّ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
 ٱۡلَعَ�َٰوةَ أ

ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ٱلَۡمۡيِ�ِ وَ  ٱۡ�َۡمرِ ِ�  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ِ َوَ�ُصدَّ لَٰوةِ� وََعِن  ٱ�َّ نَتُهوَن  ٱلصَّ نُتم مُّ
َ
َ�َهۡل أ

پلید و از  ھا، و تیرھای قرعه، اید! ھمانا شراب و قمار و بت که ایمان آورده ای کسانی« ﴾٩١
خواھد با  ھا دوری کنید، تا رستگار شوید. ھمانا شیطان می عمل شیطان است. پس از آن

شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد؛ 
 .»پس آیا شما خودداری خواھید کرد؟!

وری کنید! و در آخر آیه فرمود: اینجا بود که وقتی خداوند فرمان داد: از شراب د
دارید؟! مسلمانانی که ھنوز نتوانسته بودند دست  دیگر حاال دست از شرابخواری برمی

از دام اعتیاد نرسته بودند، تحت تأثیر این خطاب کوبندۀ  و از شرابخواری بکشند

ب به دیگر ل و دست برداشتیم)! و واقعًا ھم دست برداشتند -( »انتهينا«خداوند گفتند: 
از آن پس چشم براه آن بودند که مجازات و کیفر شرابخوار در آیات  .نیالودندشراب 

از تصور این که مبادا کار یکی از مسلمانان به  و قرآن یا توسط پیغمبر اکرم تعیین گردد
لرزیدند و از  بر خود می ،آنجا بکشد که به جرم شرابخواری بر او حد شرعی جاری بشود

 انداختند! شرم سر بزیر می

*** 
ر اسالم شتۀ وحی ھمواره با پیامبر بزرگوادر نزول تدریجی قرآن فر به این ترتیب

عھده وحی خداوندی تربیت و تعلیم و ھدایت آن حضرت را بر  و ھمراز و ھمراه بود
بارۀ خلق و خوی او دردر پاسخ کسانی که از  المؤمنین داشت. چنانکه بانو عایشه ام

یعنی: اخالق آن حضرت  »كان خلقه القرآن«گوید:  شوند، می پیغمبر اکرم جویا می
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تجسم آیات قرآنی بود! در رابطه با مسلمانان نیز نزول تدریجی قرآن کارش این بود که 
به اخالق اسالمی بیاراید. در  و به تدریج مسلمانان را از خلق و خوی جاھلیت برھاند

ھای مسلمانان را به زیور باور راستین و  ن صورت امکان نداشت بتواند دلغیر ای
آراسته گرداند. پیامبر اسالم به فرمان پرستش خالص و با خلق و خوی لطیف اسالمی 

خداوند نخست کاری کرد که اندک اندک آداب و رسوم باطل و اعتقادات خرافی آنان 
یگر، آیات قرآنی که به تدریج نازل از سوی د و در نظرشان زشت و ننگین جلوه کند

نتیجه  در و دادند یم نان را به تدریج به خود اختصاصشدند، ذھن و حافظۀ مسلما می
آن تغییر روحیه و اخالق در عرب جاھلی به وجود آمد و او را به یک مسلمان کامل 

 تبدیل کرد.
مسلمانان میسر نزول تدریجی قرآن عالوه بر این که حفظ آیات قرآن را توسط 

ارادۀ  و داد گردانید، به ھنگام سختی و مصیبت و جنگ نیز به آنان قوت قلب می می
بخشید. قرآن با نزول تدریجی خود توانست ھم دستورالعمل  اری میاست وآنان را 

در عین حال زمینه و  و ھم مرجع علمی الیقی برای مسلمانان باشد و جامع زندگی
یش و پرورش قھرمانان و دالوران و رزمندگان دلیر مسلمان شرایط محیط را برای پیدا

گوید:  سورۀ الفرقان] می ٣٣فراھم بیاورد. شاید ابن عباس آنجا که در تفسیر [آیۀ 
جبرئیل آیات قرآن را در پاسخ سؤاالت بندگان و در رابطه با اعمال و رفتار آنان فرود «

کند که جز دستاورد نزول  ره میبه ھمین مکتب تربیتی واالی قرآن اشا )١(»آورد می
تدریجی قرآن و ھماھنگی و ھمگامی آیات قرآن با حوادث و وقایع جامعۀ اسالمی و 

 تواند باشد. نیازھای مسلمانان نمی
دار جاھلیت را  خواست تعصبات ریشه می» مسائل تربیتی«مثًال اسالم در زمینۀ 

رامت انسان جایگزین اصل و را به عنوان تنھا معیار ارزش و ک» تقوا« و سرکوب کند
نسب و تفاخر به پدران و نیاکان سازد. پیامبر بزرگوار اسالم این کار را از آنجا آغاز 

بخشد که ھمۀ مردم تعجب  کند که یک بردۀ مسلمان را آنچنان مقام و منزلتی می می
به فرمان  -که یک بردۀ سیاه آفریقایی است -کنند: در روز فتح مکه بالل حبشی می

گوید. مشرکان انگشت حیرت به دندان  رود و اذان می غمبر اسالم بر بام کعبه میپی
گویند: مگر آدم قحطی بود که باید این بردۀ سیاه روی بام کعبه بایستد و  گزند و می می

                                           
اند. ر. ک. اتقان.  این روایت را طبرانی و بزار از یک طریق و ابن ابی حاتم از طریق دیگر نقل کرده -١

 در این باره به تفصیل سخن خواھیم گفت.» اسباب النزول«. در مبحث ٧١، ص ١؛ ج ١٨، ص ١ج 
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سوره الحجرات بر قلب مبارک پیغمبر اسالم نازل  ١٣اذان بگوید؟! در ھمین اثنا، آیۀ 
 ھا ھا و مالک ارزیابی انسان بندی ارزش ھا و درجه شخصیت گردد و معیار طرازبندی می

 کند: تعیین می» قسط«را بر مبنای 

َها﴿ ُّ�
َ
� ْۚ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ  ٱ�َّ

َ
�  َ شک ما شما  ای مردم! بی« )١(﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

ھا قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ھمانا  ھا و قبیله را از یک مرد و زن آفریدیم، و شما را تیره
گاه است ، بی)٢(ترین شما نزد الله پرھیزگارترین شماست گرامی   .»گمان الله دانای آ

خواست که جامعۀ اسالمی ھمواره  اسالم می» اجتماعیمسائل «ھمچنین در زمینۀ 
عبادات و معامالت ھمواره  ،اخالفیات ،ظ کند و در اعتقاداتفتعادل و توازن خود را ح

روی بپرھیزد.  گونه کوتاھی یا زیاده میان افراط و تفریط را بگیرد و از ھر» حد وسط«
رھای اجتماعی و احیای پیامبر بزرگوار اسالم این منظور را از طریق تصحیح معیا

ھای اصیل مبتنی بر فطرت انسانی به بھترین وجھی تحقق بخشید. داستان  ارزش
معیارھا در سوره المائده نمونۀ جالبی از این کار ماھرانۀ تصحیح  ٨٨و  ٨٧نزول دو آیۀ 
 ساز اسالم است: مکتب انسان

ود را عقیم تن از صحابه با یکدیگر ھمداستان شدند و تصمیم گرفتند که خچند 
به لقمۀ  ؛خرقۀ راھبان بر تن پوشند و سازند و با زنان نیامیزند و گوشت و چربی نخورند

و سیاحت بپردازند؛  یی قناعت کنند! و در زی راھبان به جھانگردرنان بخور و نمی
تصحیح این معیار ناشایست و این ضابطۀ من درآوردی که از خداوند بزرگ در جھت 

انحرافی خطرناک از فطرت خداساختۀ بشری است! این آیات را بر دیدگاه آیین الھی، 
آمیز خویش مخاطب ساخت و  پیغمبر اکرم نازل گردانید و مسلمانان را با خطاب محبت

 فرمود:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َحلَّ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َطّيَِ�ِٰت َما ْ َ� ُ�َّرُِموا ُ َءاَمُنوا ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ لَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َ�  ٱ�َّ

ای را که  اید! چیزھای پاکیزه که ایمان آورده ای کسانی« ]٨٧: [المائدة )٣(﴾٨٧ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ُ�ِبُّ 

                                           
 .١٢٢مقایسه کنید با: اسباب النزول، ص  -١
ھایتان  کند، بلکه به دل تان نگاه نمی ھایتان و اموال ه چھرهالله متعال ب«فرماید:  می ج رسول الله -٢

 ).١٩٨٧(صحیح مسلم ». کند و کردارتان نگاه می
 .٥٧مقایسه کنید با: اسباب النزول، ص  -٣
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الله برای شما حالل کرده است (بر خود) حرام نکنید، و از حد تجاوز ننمایید، ھمانا الله 
 .»دارد متجاوزان را دوست نمی

ایان دقت است. خداوند کاری را که این عده عبارت پایانی آیه بسیار جالب توجه و ش
ای جز سیر و سلوک در  با آن که انگیزه -اند از صحابۀ پیغمبر در صدد انجام آن بوده

اند، از آن جھت که در تشخیص ضابطه و معیار به  راه تقوا و تقرب به خداوند نداشته
 است!دانسته » عدوان«و » تجاوز«و » اعتداء«مصداق  -اند خطا رفته بوده

 -در عین حال شیوۀ اسالم در مقام سازندگی فرد نیز آنچنان است که گویی قرآن
قلب و روان ھر فرد  -با نزول تدریجی و ھماھنگی نزول آیات قرآن با اذھان مسلمانان

خاطرات و افکار یکایک  ،نیازھا ،مسلمانی را جداگانه در اختیار گرفته و ھمۀ رازھا
سوره البقره  ٢٨٦تا  ٢٨٤به عنوان مثال داستان نزول آیات مسلمانان را زیر نظر دارد. 

صحابۀ پیغمبر اکرم و مسلمانان نخستین را به انواع و  ،گیریم: خداوند را در نظر می
مسلمانان نیز از روی اختیار پذیرفته بودند.  و اقسام وظائف دشوار مکلف ساخته بود
 فرماید: اما زمانی که خداوند این آیه را نازل می

ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ  ِ�ٓ �ن ُ�ۡبُدواْ َما ﴿
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ُ أ  .]٢٨٤: البقرة[ ﴾ٱ�َّ

الله شما را به آن  یید،آن را پنھان نما یا یدآشکار کن ید،و اگر آنچه را در دل خود دار«
آنچنان فشار  و آید آنقدر به نظرشان دشوار میاین تکلیف  ؛»کند یمحاسبه م

زده و  کنند که وحشت فرسایی از این تکلیف بر دوش خویش احساس می طاقت
کنند: خداوند این  ملتمسانه عرض می و زنند ھراسناک در برابر پیغمبر اسالم زانو می

لی ما ھرگز تاب و توان پذیرفتن آن را نداریم! بالفاصله و ،آیه را برای تو فرستاده است
مضمون آیۀ قبلی را به مسلمانان ،آورد دو آیۀ بعدی را می و آید فرشتۀ وحی فرود می

یکی از اصول  و گرداند راه انجام وظیفه را برای مسلمانان ھموار می و دھد تخفیف می
 کند: فطری و عقالنی مکتب اخالقی اسالم را عنوان می

ُ يَُ�لُِّف  َ� ﴿  ]٢٨٦ :ةبقرال[ )١(﴾ٱۡ�تََسبَۡت َعلَۡيَها َما َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسبَۡت وَ  ٱ�َّ

کند. آنچه (از خوبی) بدست آورده به سود  اندازه توانش تکلیف نمی الله ھیچ کس را جز به«
 .»او، و آنچه (از بدی) به دست آورده به زیان اوست

                                           
. سیوطی چنین پنداشته است که این آیه، آیۀ قبلی را نسخ ٢٦مقایسه کنید با: اسباب النزول، ص  -١

اب بر شمردن ب روی دانشمندان اسالمی در کی دیگر از موارد زیادهکرده است. ما این مورد را ی
 به بیان مطلب خواھیم پرداخت.» ناسخ و منسوخ«دانیم که در فصل  آیات منسوخه در قرآن می
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*** 
خواھم بگویم که: اگر سیمایی که وحی قرآنی را از رسول خدا  در خاتمۀ بحث می

کند، برھان آشکار و غیر قابل تردید و انکاری بر حقانیت پیغمبر  ما ترسیم میبرای 
بودن نزول قرآن نیز خود یک برھان منطقی کوبنده برای اثبات  اکرم باشد، تدریجی
سراسر سخن خداوند علیم و حکیم است که به منظور ھدایت  ،آنست که این کتاب
روشنگری ھمۀ زوایای مبھم و ناشناختۀ ریزی زندگی مسلمانان و  مردم جھان و برنامه

آفرینش برای انسان در ھر زمان و در ھر مکان بر پیغمبر گرامی اسالم نازل فرموده 
 است.



 

 

 
 

 بخش دوم:
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 :فصل اول
 جمع قرآن نگارش قرآن

به معنای » جمع«در متون کتاب و سنت به دو معنا آمده است: یکی » جمع قرآن«
در روایات صدر اسالم نیز  و سوره قیامت به کار رفته است ١٧است که در آیۀ » حفظ«
» جمع قرآن«فته است. معنای دوم به کار ر» حافظان قرآن«به معنای » القرآن جماع«

 :با یکی از سه ترتیب زیر» نگارش قرآن«عبارتست از 
 ھای پراکنده. نگارش تمام آیات قرآن به صورت آیات و سوره -١
سوره در یک  تدوین ھر و نگارش تمام آیات قرآن با رعایت ترتیب آیات ھرسوره -٢

 صحیفۀ جداگانه.
ھای قرآن در اوراق  ل آیات و سورهنگارش تمام آیات قرآن با رعایت ترتیب کام -٣

ھا به دنبال  سوره و ھای قرآن را در برداشته باشد ای که ھمۀ سوره فراھم آمده
 ھم مرتب نیز شده باشند.

 »حفظ و از برکردن«به معنای » جمع قرآن«
پیغمبر اکرم سرور  و الله اخصاص دارد ن امتیاز پیش از ھمه به شخص رسولای

ای از صحابه در  عده ،حافظان قرآن و نخستین جامع قرآن است. پس از آن حضرت
عده از قرار معلوم نباید اند؛ این  دهالله این مقام واال را به خود اختصاص دا رسولزمان 

الله نیز  در زمان رسول و معونه ھفتاد نفردر جنگ بئر«ند. قرطبی گفته است: کم باش
 )١(.»اند ھفتاد نفر از حافظان قرآن در راه خدا شھید شده در حدود

در نظر بگیریم به  را با وجود این اگر ظاھر روایاتی که در صحیح بخاری آمده است
رسیم که حافظان قرآن در زمان رسول خدا بیشتر از ھفت نفر  این پندار نادرست می

نام این ھفت نفر در ھیچ یک از روایات صحیح بخاری به دنبال ھم  در ضمناند.  نبوده
از تلفیق اسامی ذکر شده در سه روایت با حذف مکررات به دست  و نیامده است

                                           
 .١٢٢، ص ١اتقان. ج  -١
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خاورشناس  Blachereھمین بررسی ناقص است که باعث شده است بالشر  )١(.آید می
فر حافظ قرآن احادیث نبوی ھفت ن«مشھور فرانسوی با یک داوری قاطع بگوید: 

کند که به نظریات علمای اسالمی در توضیح این  و فراموش می )٢(»شناسند! بیشتر نمی
روایات سری بزند و ببیند که ھیچ یک از علمای اسالمی انحصار حافظان قرآن را به 

کنند که با دیگر  مضامین این روایات را به ترتیبی توجیه می و اند ھفت نفر نپذیرفته
 ن تاریخی کامًال وفق بدھد.حقایق و قرائ
که در زمان رسول خدا به جز چھار نفر توان گفت  گوید: چگونه می می )٣(ماَوردی

که آن حال )٤(اند؟! حافظان قرآن منحصر به چھار نفر بوده و اند تمام قرآن را از بر نکرده
به فرض آن که  و اند دانیم صحابه در اطراف و اکناف بالد اسالمی پراکنده بوده می

                                           

این باب را با نقل  »رواته النوع العرشون فی معرفة حفاظه و« ١٢١سیوطی در جلد اول اتقان، ص  -١
ھمین سه روایت از صحیح بخاری گشوده است. روایت اول از عبدالله بن عمرو بن عاص است که 

قرآن را نزد چھار نفر فرا گیرید: عبدالله بن مسعود، «فرمود:  گفت: از پیامبر اکرم شنیدم که می
بن مالک پرسیدم: چه روایت دوم، از قتاده است که گفت: از انس ». سالم، معاذ و ابی بن کعب

کسانی در زمان رسول خدا تمام قرآن را از بر داشتند؟ پاسخ داد: چھار نفر که ھمه از انصار 
بودند: ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابوزید. گفتم: ابوزید کیست؟ گفت: یکی از 

ر فانی را وداع گفت عموھای من است. روایت سوم، از ثابت، از انس است که گفت: پیامبر اکرم دا
و  در حالی که بجز چھار نفر جامع تمام قرآن نبودند: ابوالدرداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت

 االنصار از صحیح بخاری). ابوزید. (ضمنًا، رجوع کنید به باب ھفدھم از کتاب مناقب
حذیفه، معاذ بن  ھای این ھفت نفر عبارتست از: عبدالله بن مسعود، سالم بن معقل موال ابی نام -٢

 ,Blachereو ابودرداء. در این رابطه بنگرید به:  جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابوزید بن سکن
Introduction au Coran, P. note ولي بالشر در جای دیگر ( ٢٦p. ٢٠, note نام یک نفر ٢٠ (

روایت صحیح بخاری کند که در ھیچ یک از سه  دیگر را ھم در ردیف این حافظان قرآن ذکر می
افزاید که وی با عنوان  نیامده است. وی سعید بن عبید است. بالشر بعد از ذکر نام وی می

 .٣١٧٦. شمارۀ ٢٨، ص ٢شھرت داشته است. و نیز بنگرید به: االصابة. ابن حجر. ج » قاری«
کتاب و » االحکام السلطانیه«ابوالحسن علی بن حبیب ماوردی. شافعی مذھب. صاحب کتاب  -٣

، ص ٣ھـ .ق درگذشته است. بنگرید به: شذرات الذھب. ج  ٤٥٠وی به سال » ادب الدنیا والدین«
 .٢٨٦و  ٢٨٥

از آن جھت است که ھریک از سه روایت صحیح بخاری مشتمل بر » چھار نفر«گوید:  این که می -٤
ت حصر نام نام چھار نفر از حافظان قرآن است. به خصوص روایت انس که چھار نفر را به صور

 برده است.
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توانیم منکر  اند، نمی بتوانیم بگوییم: فقط چھار نفر از صحابه تمام قرآن را حفظ کرده
قسمت  -تواند آمار آنان را به دست بدھد که ھیچکس نمی -آن بشویم که صدھا نفر

افزاید: امام ابوعبید قاسم بن  اند. وی می ھای قرآن را از برداشته عمدۀ آیات و سوره
سامی عدۀ زیادی از قاریان قرآن را در زمان رسول خدا در آغاز کتاب ا )١(سالم

 )٢(.آورده است» القراءات«
» القراءات«نام بعضی از این قاریان قرآن را از کتاب » اتقان«سیوطی در کتاب 

آید که ابوعبید در  از نقل سیوطی چنین برمی و منسوب به ابوعبید نقل کرده است
جران: خلفای راشدین، طلحه، از مھان در زمان رسول خدا، مقام برشمردن قاریان قرآ

ابن مسعود، حذیفه، سالم، ابوھریره، عبدالله بن سائب، عبدالله بن عباس، عبدالله سعد، 
از  و بن عمرو بن عاص، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، عایشه، حفصه، ام سلمه

بن  اریه، فضالة بن عبید، مسلمةانصار: عبادة بن صامت، معاذ (ابوحلیمه)، مجمع بن ج
قید کرده است که بعضی از این صحابه حفظ  و ر) را نام برده استنف ٢٤مخلد (جمعًا 

 )٣(.اند قرآن را پس از رحلت پیغمبر اکرم کامل کرده
ست که این گروھی ا نکتۀ دیگری که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، این

و انصار و ھمسران پیغمبر اکرم (امھات المؤمنین) به که قاسم بن سالم از مھاجران 
ر آنکه تمام شمارد، تنھا آن عده از صحابه ھستند که عالوه ب برمی» قاریان قرآن«عنوان 

اند که محفوظاتشان را از قرآن  اند، این فرصت را نیز یافته بر داشتهآیات کتاب خدا را از 
رت عرضه دارند؛ و در نتیجه تلمیذ در محضر مبارک رسول خدا بخوانند و بر آن حض

مند باشند که پیغمبر  از این امتیاز نیز بھره و (شاگرد) آن حضرت نیز به حساب بیایند
اکرم شیخ (استاد) آنان در حفظ قرآن باشد. اما آن عدۀ دیگر از صحابه که تمام قرآن 

شمارند  ه کنند، بیاند که بر پیغمبر اکرم عرض لی فرصت آن را نیافتهو اند را از بر داشته
ویژه اگر آن عده از صحابه را نیز که پس از رحلت  و آماری از آنان در دست نیست. به

                                           
ابوعبید قاسم بن سالم ھروی ازدی خزاعی. از بزرگان امامان حدیث و لغت و فقه است.  -١

و نیز کتاب » است که ھمچنان محفوظ مانده است» الغریب المصنف«ھای وی  مشھورترین کتاب
، ٢. ج ھـ .ق از دنیا رفته است (تذکرة الحفاظ ٢٢٤که چاپ شده است. وی به سال » االموال«

 ).٣١٥، ص ٧؛ تھذیب التھذیب. ج ٥ص 
 .٢٤٢، ص ١برھان. ج  -٢
 .١٢٤، ص ١اتقان. ج  -٣
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لی در زمان و اند که محفوظاتشان را از قرآن کامل گردانند پیغمبر اسالم موفق شده
اند، در زمرۀ حافظان قرآن محسوب  رسول خدا تنھا قسمتی از قرآن را از برداشته

 داریم.
 آمده است: )٢(تألیف حافظ ذھبی )١(»طبقات القراء«مقدمۀ کتاب در 

این عده از صحابه که نامشان به عنوان قاریان و حافظان قرآن ثبت شده است، «
اند که قرآن را از اول تا آخر در محضر مبارک پیغمبر اکرم  تنھا آن عده از صحابه

. وگرنه آن عده از صحابه که اند و سلسلۀ سند روایتی ما به آنان پیوسته است خوانده
لی سند روایت قرآن از آنان به ما و)٣(،اند اند و جامع قرآن بوده تمام قرآن را از بر داشته

 )٤(.»نرسیده است، بسیارند
از این گذشته، آمار جامعان قرآن (حافظان قرآن) در زمان رسول خدا ھرچند که 

سالمی از شیفتگان و دلباختگان تعدادشان زیاد باشد، در برابر سیمایی که روایات ا
خوانیم که آنچنان  ای ندارد. در روایات می کنند، چندان جلوه قرآن برای ما ترسیم می

الشعاع قرار داده بوده است که تنھا کار و  ، زندگی صحابه را تحتعشق به سخن خداوند
 برنامه روزانۀ آنان قرائت و استماع آیات قرآن بوده است!

صحیح بخاری و ھم در صحیح مسلم از ابوموسی اشعری نقل این روایت ھم در 
ھا را که شبانگاه وارد  شده است که رسول خدا فرمود: من صدای کاروان اشعری

                                           
استاد محمد ابوالفضل ابراھیم یادآور شدند که یک نسخۀ عکسی از این کتاب در دارالکتب  -١

تاریخ ثبت شده و از روی نسخۀ  ١٥٣٧المصریة در قاھره موجود است. این نسخه تحت شمارۀ 
). زرکشی این کتاب ٢٤٢، ص ١عسکبرداری شده است (ر. ک. برھان. ج  ١١١٦مارۀ کپریلی، ش

 نام برده است.» القراء معرفة«را 
حافظ شمس الدین ذھبی، نامش محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز است. از بزرگان محدثین  -٢

.ق از دنیا  ھـ ٧٤٨در قرن ھشتم بوده است. در علوم حدیث تألیفات بسیار دارد. وی به سال 
 ).٢٩٨، ص ٢رفته است. (ر. ک. الدررالکامنة. ج 

قرآن دست به تحقیق » حفظ«به معنای » جمع«شوالی خاورشناس مشھور، در پیرامون  -٣
اند، گردآوری کرده و  ای زده و نام ھمۀ کسانی را که بنوعی در این رابطه مطرح بوده گسترده

 دست داده است: مھمترین مآخذ و مراجع این بررسی را نیز به
Schwally, Geshichte des Corans, T. II, Die Sammlung des Qorans, ٦ note ٢ (V. 
Blachere, Intr. ٢٠. Note. ٢٠.( 

 .٢٤٢، ص ١برھان. ج  -٤
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ھا به گوش  ت قرآنی که از آنا از صوردر وقت شب منازل آنان  و شناسم شوند می می
 )١(کنند! ل میشناسم، اگر چه به ھنگام روز ندیده باشم که در کجا منز رسد می می

صحابه برای آن که بتوانند شب، روز، آھسته، با صدای بلند، در  ،عالوه بر این
ه به ھای مختلف قرآن را بخوانند، ھموار نمازھای واجب یومیه و نمازھای نافله سوره

حضرت رسول اکرم نیز آنان را  و کردن قرآن مشغول بودند برقرائت، تکرار، تمرین و از 
حتی برای پیشرفت بیشتر و سرعت  ؛فرمود در این کار تشویق و ترغیب و مساعدت می

تمرین و حفظ قرآن، ھریک از صحابه را که معلومات و محفوظاتش از قرآن بیشتر بود 
لمانی از فظ قرآن یاری دھد؛ و ھرگاه که مسداشت که برادرانش را در فھم و ح وا می
کرد، پیغمبر اکرم او را به یکی از  نشین به مدینه ھجرت می شھرھای مسلمان دیگر

سپرد تا به او قرآن یاد بدھد. در زمان رسول خدا ھمواره از مسجد پیغمبر  صحابه می
ه صدای تالوت قرآن بلند بود، تا جایی که حضرت رسول اکرم صحابه را امر فرمود ک

 )٢(.»ت یکدیگر نباشندآن بخوانند تا مزاحم قرائتر قر آھسته
اند:  (معلم قرآن) مشھور شده» ُمقِریء«یا » ُمقری«ھفت نفر از صحابه با عنوان 

عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبدالله بن مسعود، 
 ابوالدرداء و ابوموسی اشعری.

از جمله: ابوھریره، اند،  فتهگروھی از صحابه قرآن را در نزد ُاّبی بن کعب فرا گر
 و عباس نزد زید بن ثابت نیز تلمذ کرده است عبدالله بن سائب. البته ابن و عباس ابن

این صحابه به نوبۀ خود بسیاری از تابعین (مسلمانانی که عصر پیغمبر اکرم را درک 
 )٣(.اند اند) را قرآن آموخته زیسته لی ھمزمان با یکی از صحابه میو اند نکرده

توان گفت که در عصر پیغمبر اکرم نوعی مدرسه به منظور تعلیم و  ، میبنابراین
 تعلم و حفظ قرآن تشکیل شده بود.

                                           
 .٣١٣، ص ١مناھل العرفان: زرقانی. ج  -١
 .٢٣٤، ص ١مناھل العرفان. ج  -٢
ذھبی اقتباس کرده است و » طبقات القراء«کتاب  . سیوطی این مطالب را از١٢٥، ص ١اتقان. ج  -٣

 ای نیز دارد. خود به این مسئله اشاره
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پشتوانۀ ذھن و حافظۀ عدۀ زیادی از بر این نکته تأکید دارد که:  )١(ابن جزری
گاه  در نتیجه تکیه و از آن برخوردار است ،کتاب آسمانی اسالم ،مسلمانان که قرآن

حافظه است، نه خطوط مصحف و  ،نیافتن آن آیات قرآن و ضامن جاوید ماندن و تغییر
واالترین ویژگی و امتیازی است که خداوند متعال به امت اسالم ارزانی داشته  کتاب؛

کند که  است. ابن جزری در تأیید سخن خویش یک حدیث از صحیح مسلم نقل می
پروردگارم به من فرمود: در میان قریشیان بپاخیز و آنان را انذار «پیامبر اکرم فرمود: 

کوبند که مانند گردۀ  کن! عرض کردم: پروردگارا! اگر چنین کنم، آنچنان بر سر من می
 ن را نیز به واسطه تو بیازمایم!خواھم تو را بیازمایم و دیگرا نانی گردد! فرمود: من می

تو در خواب و بیداری آن را  و آن را نشوید کتابی بر تو نازل خواھم کرد که آب
توان چنین فھمید که قرآن در ھر حال از برخوانده  از این حدیث می )٢(بخوانی!...

ای بنگرد که با  شود. بنابراین: حافظ قرآن نیازی ندارد به این که حتمًا در صحیفه می
 وط آن محو گردد!اگر آن را با آب بشویند، رنگ ببازد و خط و مرکب نوشته شده باشد

 »نگارش قرآن«به معنای » جمع قرآن«
در صدر اسالم در سه دوران » نگارش قرآن«به معنای دوم، یعنی: » جمع قرآن«

سه شکل متفاوت به خود دیده است: نخست در زمان حیات پیغمبر اکرم؛ دوم در 
 زمان خالفت ابوبکر صدیق؛ سوم در زمان خالفت عثمان بن عفان.

 ر زمان رسول خدانگارش قرآن د
که به تدریج بر آن ای از صحابه را به کار نگارش آیات قرآنی  پیغمبر اکرم عده

شدند. از این  شناخته می» اب وحیُکتّ «شد، گماشته بود که با عنوان  حضرت نازل می
نفر که شھرت بیشتری دارند، عبارتند از: خلفای راشدین، معاویه، زید بن ثابت،  ٩عده، 

خالد بن ولید و ثابت بن قیس. حضرت رسول اکرم با دقت و اصرار  ابی بن کعب،
گردید، فورًا این کاتبان وحی (حداقل یک  قسمت از قرآن که نازل می زایدالوصفی، ھر

                                           
القراء زمان خویش  ابوالخیر شمس الدین محمد بن محمد بن محمد. مشھور به ابن جزری. شیخ -١

توان نام برد. وی به سال  را می» القرءات العشر يالنشر ف«ھایش  بوده است. از معروفترین کتاب
 ).٩٧٨، ص ٣ھـ .ق درگذشته است (االعالم. ج  ٨٣٣

. متن حدیث، بخصوص صدر آن که گزارشگر گفتگوی پیامبر اسالم ٢٣٥، ص ١مناھل العرفان. ج  -٢
 م. -با پروردگار متعال است، تردید برانگیز است
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به نوشتن آن آیات وا  و فرمود یا دو نفر) را بالفاصله پس از نزول وحی احضار می
 )١(.قرآن در حافظۀ مسلمانان باشدداشت، تا نگارش قرآن پشتوانه و پشتیبان حفظ  می

ھای  حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک در روایتی که از نظر مسلم و بخاری ویژگی

اهللا نؤلف  كنا عند رسول«گوید:  حدیث صحیح را دارد، آورده است که زید بن ثابت می

 )٢(.»کردیم ما در حضور رسول خدا اوراق قرآن را تألیف می« »القرآن من الرقاع
ست از ا است که ممکن» ُرقعه«که در این حدیث آمده است (و جمع » ِرقاع«کلمۀ 

التحریری را که در دسترس کاتبان  اغذ یا چیز دیگر باشد) نوع لوازمجنس چرم یا ک
وحی، آیات  سازد: نویسندگان است برای ما مشخص میدر زمان رسول خدا بوده وحی 

ف، الواح ظریف سنگی) و عسب (جمع سنگ ظری»: فةخل«قرآن را روی ِلخاف (جمع 
»: کتف«) و اکتاف (جمع ھای درخت خرما قسمت نھایی و پھن شاخه»: عسیب«

نوشتند)  شد و سپس روی آن می گذاشتند خشک می استخوان شتر یا گوسفند که می
گذارند و بر آن سوار  تخته چوبی که روی گردۀ شتر می»: قتب«و اقتاب (جمع 

 )٣(.شدۀ حیوانات) ت پوست دباغیشوند) و ادیم (قطعا می
ھا و آیات  خواھد بگوید: سوره ست که میا این» تألیف قرآن«منظور زید بن ثابت از 

کردیم: زرکشی در کتاب  قرآن را با نظارت دقیق و طبق دستور پیغمبر اکرم مرتب می
ھا بدون  ترتیب آیات ھر سوره و قراردادن بسمله در اول سوره«گوید:  می» برھان«

ھای قرآن به دستور پیغمبر اکرم  آیه در سوره تردید توقیفی است (یعنی: جایگاه ھر
تعیین شده است) و به ھیچ وجه در این باره اختالفی میان علمای اسالمی نیست. به 

                                           
بالشر توانسته است نام چھل نفر از کاتبان وحی در زمان رسول خدا را گردآوری کند.  -١

)Blachere, Intr Cor. P. شده توسط شوالی و بوھل و  ھای تھیه ) وی از تلفیق صورت اسامی١٢
کازانوا، این صورت اسامی چھل نفری را به دست آورده است. کازانوا برای تھیۀ صورت اسامی 

ھای طبری و نووی و سیرۀ حلبیه و  کاتبان وحی در زمان رسول خدا، طبقات ابن سعد و نوشته
 خ و سیره را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. به ویژه بنگرید به:دیگر کتب تاری

Casanova, Mohammed et la fin du monde, ٩٦. 
 .٢٣٧، ص ١؛ برھان. ج ٩٩، ص ١اتقان. ج  -٢
 ببینید. ١٠١، ص ١ج ». اتقان«شرح این کلمات را در  -٣



 مباحثی در علوم قرآن   ١٠٢

 )١(.»ھای قرآن جایز نیست یک از سوره زدن ترتیب آیات در ھر ھمین جھت بر ھم
صحیح بخاری از ابن زبیر نقل شده است استناد زرکشی در این رابطه به حدیثی که در 

 فرماید: سورۀ البقره که می ٢٤٠گوید: به عثمان گفتم: آیۀ  کند که می می

ِينَ ﴿ َ�ًٰعا إَِ�  َوٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهم مَّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِصيَّٗة ّ�ِ

َ
و « ﴾...ٱۡ�َۡولِ ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ

گذارند، باید برای ھمسران خود وصیت  ھمسرانی به جا میمیرند و  کسانی از شما که می
 .»مند سازند... ھا را (با پرداختن ھزینه زندگی) بھره کنند که تا یک سال آن

نسخ کرده است. آیا این آیه را در جای  ٢٣٤را آیۀ دیگری در ھمین سوره آیۀ 
بوده است کنی؟ (منظورش این  گذاری یا آن را حذف می نویسی و باقی می خودش می

نویسی یا  دانی با آیۀ دیگری نسخ شده است در قرآن می ای را که می که: چرا آیه
کم جایگاه آیۀ منسوخ را  یا دست کنی؟! گذاری نوشته باقی بماند و آن را حذف نمی می

  يا ابنَ «نگاری؟!) عثمان پاسخ داد:  دھی و قبل از آیۀ ناسخ نمی تغییر نمی
َ
 يخ! ال أ

ُ
ُ �َ أ ِّ� 

 شَ 
ً
ِ ن مَ مِ  يئا از اینجا معلوم  )٢(کنم! جا نمی : برادرزاده! من ھیچ چیز را جابهیعنی » ِهاكن

بودن آن مسلم   ای را جابه جا کند، حتی اگر منسوخ شود که عثمان جرأت ندارد آیه می
داند که در جایی که  باشد (و چند آیه بعد از آیۀ ناسخ ھم قرار گرفته باشد!) زیرا می

ر اکرم را به رعایت ترتیب آسمانی آیات قرآنی موظف گردانیده جبرئیل امین پیغمب
است و آن حضرت نیز به نوبۀ خود کاتبان وحی را به رعایت این ترتیب مکلف ساخته 

 کس دیگر حق دخالت در ترتیب آیات قرآن را ندارد!یچاست، نه او و نه ھ

                                           
به این اجماع منقول که ) است. سیوطی ٢٥٦، ص ١این عبارت زرکشی در کتاب برھان (ج  -١

و پس از  کند سوره از قرآن عنوان کرده است، اشاره می زرکشی در رابطه با ترتیب توقیفی آیات ھر
ترتیب آیات ھر «کند که وی گفته است:  نقل می» مناسبات«آن عبارتی را از ابوجعفر ابن زبیر در 

پیغمبر اکرم صورت گرفته است و  نظارت و دستور دقیق و اکید ،ھای قرآن با توقیف سوره از سوره
). تمایل زرکشی به این ٤، ص ١ک. اتقان. ج » (. در این باره بین مسلمانان ھیچ اختالفی نیست

گوید: بعضی از مفسرین عبارت  گردد. وی می نظریه با توجه به دنبالۀ سخن وی آشکارتر می

اند: بخوان قرآن را با ھمین  اینطور معنا کرده سورۀ مزمل ٤را در آیۀ  ﴾٤تَۡر�ِيً�  ۡلُقۡرَءانَ ٱَوَرتِِّل ﴿
ترتیب آیات بدون آن که آیاتش را جابه جا کنی و ترتیبش را به ھم بزنی! و از خواندن قرآن 

 ).٢٥٩، ص ١برخالف ترتیب مأثور از پیغمبر نکوھش به عمل آمده است (برھان. ج 
 .١٠٥، ص ١؛ اتقان. ج ٢٩، ص ٦صحیح بخاری. ج  -٢



 ١٠٣ فصل اول: جمع قرآن نگارش قرآن

ه گفت: در العاص نقل کرده است ک حنبل به سند حسن از عثمان بن ابیاحمد بن 
محضر مبارک رسول خدا نشسته بودم. چند لحظه دیدگانش را به آسمان دوخت و بعد، 
فرمود: جبرئیل به نزد من آمد و مرا دستور داد که این آیه را در این جایگاه از سوره 

 قرار بدھم:

َ ۞إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
 ٱلَۡفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  ذِي�يَتآيِٕ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ يَأ

ُروَن  ٱ�َِ�� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  به راستی الله به عدل و « )١(]٩٠[النحل:  ﴾٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
کند، و شما را  دھد، و از فحشا و منکر و ستم نھی می احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می

 .»دھد؛ شاید متذکر شوید پند می
ث روایات بسیاری آمده است که رسول خدا را در حال امالکردن آیات در کتب حدی

حاکی از آنست که آن حضرت ضمن نظارت  و دھد قرآن بر نویسندگان وحی نشان می
ترتیب  و سازد دقیق بر نگارش قرآن جایگاه آیات قرآن را نیز به آنان خاطر نشان می

این نیز قطعی و مسلم است که پیغمبر  )٢(.آموزد آیات را نیز مانند متن آیات به آنان می
در نماز یا  -ھا با ھمین ترتیب فعلی آیات در سوره -ھای قرآن را اکرم بسیاری از سوره

دلیل تواند  ھمین موضوع می و در خطبۀ جمعه در حضور صحابه تالوت فرموده است
اند از  هشتصحابه حق ندا و ھا توقیفی است قاطعی باشد بر این که ترتیب آیات در سوره

جز با ترتیبی که از رسول خدا ھا را ب جانب خودشان اظھار سلیقه کنند و آیات سوره
ھای قرآن به تواتر از رسول  ترتیب توقیفی آیات یکایک سوره و اند، مرتب کنند شنیده

 )٣(.خدا نقل شده است
مین ھای قرآن نیز توقیفی است؛ و در زمان حیات پیغمبر اکرم به ھ ترتیب سوره

و دلیلی برای اثبات این که وضع طور دیگری بوده  تیب مشخص و معلوم بوده استتر
ھای قرآن را  گویند: سوره است، نداریم. بنابراین، نظریۀ بعضی از علمای اسالمی که می

اند، مبنایی ندارد. ھمچنین نظریۀ  صحابه بر مبنای اجتھاد خودشان مرتب کرده
ھای قرآن  گوید: ترتیب بعضی از سوره شود و می دیگری که قائل به تفصیل می

 اساس است. بی» توقیفی«است و ترتیب بعضی دیگر » اجتھادی«
                                           

 .١٠٤، ص ١ج اتقان.  -١
 حکام. باب نودبرای نمونه بنگرید به صحیح بخاری، کتاب تفسیرالقرآن. باب ھجدھم و کتاب األ -٢

 .٣٨١، ص ٤و ج  ١٢٠، ص ٣وھفتم؛ و مسند احمد، ج 
 .١٠٥، ص ١اتقان. ج  -٣



 مباحثی در علوم قرآن   ١٠٤

و ترتیب بعضی از «گوید:  بنابراین، نظریۀ عالمۀ زرکشی را نباید پذیرفت که می
رعایت آن ترتیب واجب نبوده است، بلکه به  و ھا از جانب خداوند تعیین نشده سوره

یک از صحابه  به ھمین دلیل مصحف ھر و است به واگذار شدهاجتھاد و اختیار صحا
این نظریه به ھیچ وجه قابل قبول  )١(»دارای ترتیبی مخصوص به خودش بوده است

ھای مربوط به خودشان یک  ھای مصحف نیست. زیرا، اجتھاد صحابه در ترتیب سوره
یت ترتیب آن اند که دیگران را به رعا خواسته ھرگز نمی و گزینش شخصی بوده است

اند که مخالفت با ترتیب مصحفشان حرام  ھیچگاه ادعا نکرده و مصاحف وادار کنند
ند و مصحف شخصی خودشان مصاحف را برای مردم ننوشته بوداست. صحابه این 

پس از آن که مسلمانان به طور اجماعی ترتیب مصحف عثمانی را  و بوده است
مصاحف شخصی را رھا کردند. اگر  و پذیرفتند، این صحابه نیز پیرو ھمان ترتیب شدند

صحابه بر این اعتقاد بودند که کار به اختیار و اجتھاد آنان واگذار شده  و جز این بود
ھم بزنند و از ترتیب ن را برھای خودشا که ترتیب مصحف شدند است، حاضر نمی

 )٢(مصاحف عثمانی پیروی کنند!
از این گذشته زرکشی خود نیز بر این عقیده است که اختالف بر سر توقیفی و 

است و دانشمندانی که قائل به » لفظی«ھای قرآن  بودن ترتیب سوره اجتھادی
» اجتھادی«ه ھای قرآن ھستند، با دانشمندانی که قائل ب بودن ترتیب سوره» توقیفی«

فاظ با ھم اختالف دارند. ھا ھستند، فقط در ال ھا یا بعضی از آن بودن ترتیب ھمۀ سوره
ھای  که معتقد است که ترتیب ھمۀ سورهاست که امام مالک با آن این مطلب آندلیل 
کند که صحابه قرآن را جز به ترتیبی که  است، بر این نکته تأکید می» اجتھادی«قرآن 

ست ا اند! و بر این پایه بازگشت اختالف به این رم شنیده بودند مرتب نکردهاز پیغمبر اک

                                           
 .٢٦٢، ص ١برھان. ج  -١
می عثمانی در ھایی ناھماھنگ با مصاحف رس ھیچ یک از روایاتی که حاکی از وجود مصحف -٢

توانند صحیح باشند. استاد محمد عزت دروزه ضمن ارائه  دست صحابۀ پیغمبر اکرم ھستند، نمی
ھای اختصاصی  گوید:... روایاتی که اوصاف مصحف دالئل بارز و براھین تحقیقی در این زمینه می
نان اسالم کنند، ھمه جعلی ھستند و به دست دشم ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود را بیان می

کردن اذھان مسلمانان و ایجاد شبھه در اصالت قرآن ساخته و  یا دستیاران آنان به منظور آشوب
شود! (ر. ک. تاریخ قرآن، ص  ھا دیده می و آثار سیاست و تبلیغات حزبی در آن اند پرداخت شده

د دلیل ھایی با ذکر چن به بعد). مؤلف نیز خود در چند صفحه بعد، در وجود چنین مصحف ٧٢
 م. -تردید خواھد کرد
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ھای قرآن را به استناد سخن پیغمبر اکرم در خصوص ترتیب  که آیا صحابه جایگاه سوره
ھای قرآن را به استناد  سوره باشد؟ یا» توقیفی«اند؟ تا  ھای قرآن مرتب کرده سوره

اند؟ تا  اند، مرتب کرده اکرم چنین ترتیبی داشتهکه عمًال در زمان حیات پیغمبر این
 )١(؟»باشد» اجتھادی«

ھای قرآن را در  که قائل به تفصیل شده است و ترتیب سورهای  اما در مورد نظریه
دانسته است، باید دانست که » اجتھادی«و در بعضی دیگر » توقیفی«ھا  بعضی سوره

�ھای قرآن که  وم سورهصاحبان این نظریه وقتی در مقام برشمردن نوع د به اعتقاد  
دلیل صحیح و قابل قبولی ارائه  :آیند، اوالً  است، برمی» اجتھادی«ترتیبشان  -آنان
 کنند. ھای قرآن را در ردیف نوع دوم ذکر می فقط تعداد کمی از سوره و دھند نمی

رسول ھای قرآن در زمان  گوید: بسیاری از سوره قاضی ابومحمد ابن عطیه می -
سورۀ طوالنی اوائل قرآن)؛  ٧( )٢(ترتیبشان مشخص بوده است. از جمله سبع طول خدا

سوره، از سورۀ  ٦٥اند) و مفصل ( سوره که با حروف مقطعۀ حم شروع شده ٧حوامیم (
 )٣(.تا آخر قرآن) -قاف� ٥٠

از این ھم باید بیشتر » توقیفی«ھای  معتقد است که سوره )٤(ابوجعفر ابن زبیر
از این ھم کمتر. این مطلب بروشنی از سخن وی » اجتھادی«ھای  سوره و باشند

ھای قرآن که  روایات گواه این مطلب ھستند که سوره«گوید:  شود که می فھمیده می
عطیه گفته است.  که ابن ستا است، تعدادشان بیش از آن» توقیفی«ترتیبشان 

                                           
 .٢٥٧، ص ١برھان. ج  -١
است. » طوال«چنین آمده است؛ در صورتی که ضبط مشھور کلمه » البرھان«این کلمه در کتاب  -٢

گوید: طول جمع طولی است، مانند کبر جمع  زرکشی در توجیه این ضبط مخالف مشھور می
از ادبیت بدور است » طوال«وزن کتاب  کبری. ابوحیان توحیدی گفته است: تلفظ این کلمه بر

 ).٢٤٤، ص ١(برھان. ج 
ھای نوع دوم که بنابراین نظریه ترتیبشان  . بنابراین، تعداد سوره٢٥٧، ص ١برھان. ج  -٣

خواھد بود که از نظر تعداد کلمات و حروف،  ١١٤ -)٧+٧+٦٥سوره= ( ٣٥است، » اجتھادی«
 م. -گیرند فقط حدود یک سوم قرآن را فرا می

از نحویان حافظ قرآن بوده ». الصلة«احمد بن ابراھیم بن زبیر اندلسی، صاحب کتاب حاشیه بر  -٤
 ).٨٦تا  ٨٤، ص ١ھـ .ق درگذشته است (الدررالکامنة. ج  ٨٠٧است. وی به سال 
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بودن   توقیفی یا اجتھادیمانند که در  ھای قرآن می بنابراین، تعداد کمی از سوره
 )١(.»ترتیبشان اختالف است

مورد اختالف باشد، تواند  میترتیبشان  ھای قرآن که برای معرفی تعداد سوره :ثانیاً 
ضعیف، بلکه جعلی است و سلسلۀ سند  کنند که بسیار استناد میتنھا به یک روایت 

از ابن عباس نقل ست که رسد و او رق آن به یزید فارسی میاین روایت در تمام ط
برد. آن  ردیف راویان ضعیف نام می این شخص (یزید فارسی) را بخاری در )٢(؛کند می

 و توان از چنین کسی خبری را پذیرفت که در نقل آن منفرد است وقت چگونه می
 و ھای قرآن است مضمونش مبتنی بر ایجاد شبھه در رابطه با تواتر ترتیب سوره

سماع و کتابت در  ،ھای قرآن از طریق قرائت آیات و سورهخواھد به تواتر قطعی  می
داشتن بسمله  ھمچنین در باب مسئلۀ مسلم و قطعی قرار ؛مصاحف خدشه وارد سازد

چنان بنمایاند که گویی عثمان در آغاز ھر  و ھای قرآن تشکیک کند در آغاز سوره
ای که دلش  ورهای که دلش خواسته است بسمله قرار داده است و در آغاز ھر س سوره

نخواسته است قرار نداده است که این تھمت ناروایی نسبت به عثمان است. بنابراین، 
این حدیث به کلی مجعول است و اصلی «توانیم بگوییم  بدون ھیچ اشکالی می

پایه مبحث را طوالنی کنیم. فقط به  و دلیلی ندارد که با نقل این روایت بی )٣(؛»ندارد
کنیم که در این روایت، عثمان در پاسخ ابن عباس که از  اشاره میاین قسمت از روایت 

چرا سورۀ برائت (سورۀ توبه، سورۀ نھم قرآن) را با سورۀ انفال (سورۀ «پرسد:  او می
گوید:  ؟ می»ای... ای ننوشته ای و میانشان بسمله ھشتم قرآن) کنار ھم قرار داده

سورۀ  و در مدینه نازل شده بودھای قرآن بود که  سورۀ انفال از نخستین قسمت«
موضوعات و داستان نزول این دو  ،ھای نازل شده در مدینه بود برائت از آخرین قسمت

سوره با ھم شباھت و تقارن داشتند، من به گمانم رسید که این دو سوره باھم یکی 

                                           
 .٢٥٨، ص ١برھان. ج  -١
 .٣٢٩، ص ١در مسند امام احمد، ج  ٣٩٩حاشیۀ عالمه احمد محمد شاکر بر حدیث شماره  -٢
. حاشیۀ بسیار نفیس و ٣٣٠، ص ١این عبارت نیز از ھمان حاشیه است: مسند احمد. ج  -٣

آوردن   ای است. جا دارد ھمۀ این حاشیه را بخوانید. متأسفانه، زمینۀ این کتاب گنجایش ارزنده
 ھمۀ مطلب را ندارد!
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باشند! رسول خدا ھم رحلت فرمود و در این مورد چیزی نفرمود. از این جھت من این 
 )١(.»سوره را در کنار ھم قرار دادم و میانشان بسمله نوشتم!... دو

ای که قابل قبول و مستند و مستدل است،  گذشت، نظریه با توجه به تحقیقی که
ھای قرآن به ھمین ترتیبی که امروز در دسترس ما قرار دارد  ست که ترتیب سورها این

است و به ھیچ وجه » توقیفی«درست، مانند ترتیب آیات در ھر سورۀ قرآن 
 )٢(.نیست» اجتھادی«

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که علی رغم این توقیف و ترتیب قطعی 
دیده است که آیات ھر سوره  نیازی نمی ج ھای قرآن حضرت رسول اکرم آسمانی سوره

یک  را در یک صحیفۀ جداگانه به دنبال ھم بنویسد، یا این که تمام قرآن را به صورت
؛ اند قاریان و حافظان قرآن بسیار بوده :کتاب مجلد و کامل درآورد. به دلیل این که اوالً 

خود آن حضرت ھمچنان چشم انتظار رسیدن آیات جدیدی از قرآن و تداوم وحی ثانیًا: 
ست بعضی از ا گرفته است که ممکن این احتمال را در نظر می و قرآن بوده است

بنابراین، باید گفت: تمام قرآن در زمان  )٣( .شودجدید نسخ  کام قرآن با نزول آیاتاح

                                           
 چاپ قدیم:) و از ٤٤٩(حدیث شماره  ٣٣١، ص ١مسند احمد، چاپ احمد محمد شاکر. ج  -١

 .٥٧، ص ١ج
سورۀ  ٨٢سورۀ مسبحات را با الھام از آیۀ  ٧برای نمونه نظم ھنری و ریاضی موجود در جایگزینی  -٢

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿النساء 
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱأ مورد  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

)؛ ٥٩)؛ حشر (٥٧)؛ حدید (١٧دھیم: این ھفت سوره عبارتند از: بنی اسرائیل ( بررسی قرار می
ھا به ترتیب  : کلمات آغازین این سوره١). نظم ٨٧)؛ اعال (٦٤)؛ تغابن (٦٢)؛ جمعه (٦١صف (
ح -اند: سبحان چنین ح -َسبَّ ح -َسبَّ ح -َسبَّ ح -ُیَسَبّ ح؛ یعنی به ترت -ُیَسَبّ فعل  -یب: مصدرُیَسَبّ
: مصدر (سبحان) یکی بیشتر نیست (فرد) و روی عدد فرد ٢فعل امر. نظم  -فعل مضارع -ماضی

ح ھم ھمینطور (١٧قرار گرفته است ( ). فعل ماضی سه مرتبه آمده است (فرد) ٨٧). فعل امر َسَبّ
ح ھم ھمینطور (١٧و روی عدد فرد قرار گرفته است ( سه مرتبه  ). فعل ماضی٨٧). فعل امر َسَبّ

). فعل مضارع دو ٦١، ٥٩، ٥٧آمده است (فرد) و روی سه عدد فرد متوالی ھم قرار گرفته است (
: ٣). نظم ٦٤، ٦٢مرتبه آمده است (زوج) و روی دو عدد زوج متوالی ھم قرار گرفته است (
ح (ماضی) بالفاصله قبل از اولین یسبح (مضارع) قرار گرفته است ( : ٤م ). نظ٦٢، ٦١آخرین َسَبّ

) و فاصلۀ سورۀ منفرد آخری تا گروه عدد ١٥ -١٧( ٤٠فاصلۀ سورۀ منفرد اولی تا این گروه، عدد 
 م. -)٨٧ -١٧است ( ٧٠) و ھمچنین فاصلۀ نخستین سوره تا آخرین سوره عدد ٨٧ -٦٤است ( ٢٣

 .٢٣٥، ص ١؛ برھان. ج ٩٨، ص ١اتقان. ج  -٣
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علت آن بوده  و لی در یک مصحف گردآوری نشده استو، رسول خدا نوشته شده است
یغمبر اکرم به آنان یاد ھای قرآن را به ھمان ترتیبی که پ است که صحابه آیات و سوره

ھای قرآن را در  انی آیات و سورهھمان ترتیب توقیفی و آسم و اند از بر داشته داده بود
علت آن که قرآن در «گوید:  ند. زرکشی میکرد قرآن با دقت کامل رعایت میخواندن 

زمان رسول خدا به صورت یک مصحف کامل تدوین نشد، آن بود که پیغمبر اکرم 
 ،خواست وقت به وقت آن را تغییر بدھند. این بود که نگارش قرآن به صورت کامل نمی

مدون تا رحلت آن حضرت که پایان طبیعی و حتمی نزول وحی بود، به تأخیر مرتب و 
 )١(.»افتاد

اند که در جمع قرآن که در زمان  در این زمینه بیشتر علمای اسالمی بر این عقیده
گرفته است که با احرف  رسول خدا انجام پذیرفته است، نگارش قرآن طوری صورت می

بارۀ این مطلب در فصل مربوط به سازگار باشد. درھای ھفتگانه)  قرائت -سبعه (
 خودش به بحث خواھیم پرداخت.

 و گذاشتند نوشتند، در خانۀ آن حضرت می در زمان رسول خدا ھرچه از قرآن می
ھای  به این ترتیب نسخه .داشتند ای برمی یک برای خودشان نیز نسخه کاتبان وحی ھر

ھای قرآن که در خانۀ رسول  ند و صحیفهنوشت قرآن که کاتبان وحی برای خودشان می
سواد و باسواد،  شدند، با حافظۀ نیرومند صحابۀ بی آوری و نگھداری می اکرم جمع

کردند، تا مصداق  اصالت قرآن را حفظ و حراست می و دادند دست به دست یکدیگر می
 ، سورۀ الحجر فرموده است:٩سخن خداوند تحقق یابد که در آیۀ 

                                           
اند  کرده گوید: بعضی از علمای قرآن فکر می می. استاد محمد عزت دروزه ٢٦٢، ص ١برھان. ج  -١

که تداوم و استمرار نزول وحی در زمان حیات پیامبر باعث شده است که قرآن زیر نظر آن 
ای میان این دو موضوع  بینیم ھیچگونه مالزمه حضرت مرتب نگردد. اما اگر کمی دقت کنیم، می

ال آخر عمر پیغمبر دوبار توسط جبرئیل گویند: قرآن در ماه رمضان س نیست... روایاتی که می
برای آن حضرت دوره شد، داللت بر این دارند که در سال آخر عمر پیغمبر، قرآن به صورت یک 
کتاب کامل درآمده بود. به خصوص که در یکی از این روایات سخن از نگارش یک نسخۀ کامل از 

از این گذشته آیا احتمال نزول  قرآن توسط زید بن ثابت در زمان پیغمبر به میان آمده است.
و  توانسته است قرآن را مرتب کند و آیا پیغمبر نمی چندین آیۀ دیگر مانع تدوین قرآن بوده است

 م. -به بعد) ٦٢آیات بعدی را وقتی نازل شدند، سر جایشان قرار دھد؟! (ر. ک. تاریخ قرآن. ص 
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ۡ�َا إِنَّا َ�ُۡن ﴿ و قطعًا ما  یمھمانا ما قرآن را نازل کرد« ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ نَزَّ
 .»یمنگھبان آن ھست

 جمع دوم قرآن در زمان ابوبکر صدیق
لی به و، تمام قرآن در زمان رسول خدا انجام پذیرفته بوددانستیم که نگارش 

ھنوز تدوین نشده بود. نخستین  و ھای پراکنده نوشته شده بود صورت آیات و سوره
طبق ھمان ترتیبی که  -ھای قرآن را گردآوری کرد و آیات قرآن را کسی که صحیفه

پشت سر ھم قرار داد و مرتب کرد،  -رسول خدا برای آیات قرآن مقرر فرموده بود
گوید: نگارش قرآن  می» فھم السنن«در کتاب  )١(ابوبکر بود. ابوعبدالله محاسبی

، داده است ای نبوده است و پیغمبر اکرم شخصًا به کتابت قرآن فرمان می هموضوع تاز
شدند در رقاع و اکتاف و عسب  ھای قرآن که در زمان رسول خدا نوشته می لی نسخهو

پراکنده بودند. کاری که صدیق انجام داد، این بود که آیات قرآن را از اینجا و آنجا گرد 
موجود بود، به صورت پراکنده در خانۀ رسول خدا به عبارت دیگر قرآن را که  ؛آورد

 )٢(.»یکجا جمع کرد و با ریسمانی به ھم پیوست، تا چیزی از آن از دست نرود
جمع دوم قرآن توسط ابوبکر پس از جنگ یمامه در سال دوازدھم پس از ھجرت 

ز صورت گرفت. در نبرد یمامه که مسلمانان با مرتدان و پیروان مسیلمۀ کذاب که پس ا
پیغمبر اکرم ادعای پیامبری کرده بود، درگیر شدند، ھفتاد تن از حافظان قرآن که ھمه 

نزد  ،از صحابه بودند، به شھادت رسیدند. این امر عمر بن خطاب را به ھراس افکند
ابوبکر آمد و جمع قرآن را به او پیشنھاد کرد. در صحیح بخاری آمده است که زید بن 

جنگ یمامه مرا احضار کرد. نزد او رفتم، عمر بن خطاب نیز ثابت گفت: ابوبکر پس از 
گوید: در جنگ یمامه آنان  حضور داشت. ابوبکر گفت: عمر نزد من آمده است و می
ست که فرمان دھی قرآن ا شھید شوند و قسمت عمدۀ قرآن از میان برود! نظر من این

ول خدا انجام نداده را جمع و تدوین کنند. من به عمر گفتم: چگونه کاری را که رس
است، انجام دھیم؟! عمر گفت: به خدا قسم کار خوبی است! و باالخره آنقدر در این 

                                           
ده است و عالم به اصول فقه و معامالت. ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی. از بزرگان صوفیه بو -١

ھـ .ق در بغداد از  ٢٤٣وی استاد بیشتر علمای معاصر خویش در بغداد بوده است. وی به سال 
 ).١٥٣، ص ٢عالم. ج دنیا رفته است (األ

 .١٠١، ص ١؛ اتقان. ج ٢٣٨، ص ١برھان. ج  -٢
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باره با من صحبت کرد تا خداوند تحمل این امر را برای من آسان ساخت و با عمر ھم 
بارۀ تو ت: تو جوان خردمندی ھستی و ما درعقیده شدم. بعد ابوبکر به من گف

ھای قرآن را  نوشته ای. دست م. تو کاتب وحی پیغمبر خدا بودهھیچگونه شکی نداری
ھا را گردآور. به خدا قسم! اگر مرا فرمان داده بودند که کوھی را از  جستجو کن و آن

جای برکنم و به نزد آنان بیاورم برایم دشوارتر از این کار نبود که از من خواسته بودند 
د کاری را که پیغمبر انجام نداده است انجام خواھی قرآن را جمع کنم! گفتم: چگونه می

دھید؟ گفت: به خدا قسم کار خوبی است! و باالخره آنقدر با من صحبت کرد تا خداوند 
ھمانطور که تحمل این امر را برای ابوبکر و عمر آسان ساخته بود، بر من نیز آسان 

ی چوب ھای رو ساخت. شروع به جمع قرآن کردم و قرآن را از روی دست نوشته
درخت خرما و الواح ظریف سنگی و محفوظات سینۀ مردمان گردآوری کردم، تا دو آیۀ 

این قطعات  یافتم و نزد دیگری جز او نیافتم. )١(آخر سورۀ توبه را نزد ابوخزیمۀ انصاری
آوری کردم نزد ابوبکر و پس از او نزد عمر و پس از وی نزد حفصه  قرآن که من جمع

 )٢(.»ل باقی مانددختر عمر به ھمان حا
کند که چگونه زید بن  خوانیم، فورًا این اشکال خودنمایی می وقتی این روایت را می

کند به این که دو آیۀ آخر سورۀ توبه را فقط در نزد ابوخزیمۀ انصاری  ثابت تصریح می
شود. زیرا منظور  اشکال بکلی منتفی می ،یافته است؟! و بالفاصله با توجه به یک نکته

شدۀ این دو آیه را جز در نزد ابوخزیمه نیافته  زید این بوده است که نسخۀ نوشته
و به ھمین جھت در مورد پذیرش آن از ابوخزیمه ھیچ تردیدی نکرده است.  )٣(است

                                           

شھادت  ج نصاری که پیامبر اکرمابوخزیمۀ ا«... در روایت دیگری این عبارت چنین آمده است:  -١
. اما با توجه به بیان ٢٣٤، ص ١برھان. ج » او را به تنھایی به جای دو شاھد تأیید فرموده است

) خزیمة بن ثابت انصاری بوده است که ذوالشھادتین بوده ١٤٠، ص ٣(ج » تھذیب التھذیب«
آمده » فضائل القرآن«کتاب وی مردی غیر از ابوخزیمه است. در صحیح بخاری در  است. بنابراین

ای از سورۀ احزاب را یافته است.  است که زید در نزد ھمین خزیمه (ذوالشھادتین) نیز آیه
بنابراین، آیا امر بر راویان و مورخان مشتبه شده است؟ و نام این دو نفر مکرر در مکرر با یکدیگر 

 شوند؟! اشتباه گرفته می
باب سی و ھفتم؛ » حکاماأل«باب سوم و چھارم. و کتاب  »فضائل القرآن«صحیح بخاری. کتاب  -٢

)؛ طبقات ابن سعد. ٧٦، شمارۀ حدیث ١٨٥، ص ١(و از چاپ شاکر. ج  ١٣، ص ١مسند احمد. ج 
 .٢٠١؛ ص ١. ق ٣ج 

 .١٠١، ص ١اتقان. ج  -٣
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این دو آیه را اند و خود زید بن ثابت نیز  زیرا بسیاری از صحابه این دو آیه را از برداشته
خواسته  احتیاط و دقت در امر جمع و تدوین قرآن میفقط به عنوان  داشته است؛ از بر

است عالوه بر حافظۀ صحابه به نسخۀ خطی قرآن نیز استناد کند. زید بن ثابت در 
آوری و نگارش تمام آیات قرآن که بنا به دستور ابوبکر به پایان برد، به ھمین  جمع

یعنی حافظه و نسخۀ  -ای از قرآن تا با دو شاھد و ھر آیه یا چند آیه کرد شیوه عمل می
 شد. شد، پذیرفته نمی تأیید نمی -خطی

را که در سخن ابوبکر خطاب به عمر و زید آمده است، » دو شاھد«ابن حجر کلمۀ 
به ھمین گونه معنا کرده است: ابوبکر به عمر بن خطاب و زید بن ثابت چنین دستور 

کس که قسمتی از کتاب خدا را با دو شاھد به نزد  در مسجد بنشینید و ھر بر«داد که 
از طریق  )٢(قطع ابن ابی داوداین روایت را با سند من )١(.»بنویسیدآن را  شما آورد،

لی راویانی که نامشان در سند و، ھشام بن عروه از پدرش در کتاب خویش آورده است
این ترتیب بنا به مفھومی  اعتماد) ھستند. به ، ھمه ثقه (مورد وثوق وروایت آمده است

دھد، برای پذیرش و نگارش آیات قرآن  به دست می» دو شاھد«که ابن حجر از کلمۀ 
شده است، در صورتی  در زمان ابوبکر به یک شاھد کتبی و یک شاھد حفظی اکتفا می

ھد برای ھای خطی و دو شا که بنا به نظریۀ دیگر علمای اسالمی دو شاھد برای نسخه
موارد حفظی الزم بوده است و نه نسخۀ خطی و نه آیات حفظی قرآن با شھادت یک 

شده است. این دانشمندان و صاحبنظران به روایتی که ابن  نفر به تنھایی پذیرفته نمی
کنند که  ابی داود از طریق یحیی بن عبدالرحمان بن حاطب نقل کرده است استناد می

کس از زبان رسول خدا چیزی از قرآن را فرا گرفته و در  ھر اعالم کردگفته است: عمر 
الواح و  ،ھا اختیار دارد، بیاورد. در زمان رسول خدا آیات قرآن را روی صحیفه

آورد از او پذیرفته  کس قسمتی از قرآن را می اند. ھر نوشته ھای درخت خرما می شاخه
 )٣(.»ده است داشته باشدبودن آیاتی که آور  شد مگر آن که دو شاھد بر قرآن نمی

                                           
 .١٠٠، ص ١اتقان. ج  -١
ن حدیث بوده است. از ابوبکر عبدالله بن سلیمان بن اشعث ازدی سجستانی. از بزرگان حافظا -٢

» الناسخ والمنسوخ«، »القراءات«، »التفسیر«، »السنن«، »المسند«، »المصاحف«ھای وی  کتاب
 ).٢٤، ص ٤(االعالم، ج 

 .١٠٠، ص ١اتقان. ج  -٣
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ست که دو نفر ا منظور از دو شاھد این«گوید:  می» جمال القراء«سخاوی در کتاب 
و  )١(»شھادت بدھند که آن نسخۀ خطی در محضر مبارک رسول خدا نوشته شده است

خواھد بگوید که  گویا در رابطه با پذیرش دو آیۀ آخر سورۀ توبه از ابوخزیمۀ انصاری می
مبنایش  و از ابوخزیمه به تنھایی پذیرفته است -استثنائاً  -ه را زید بن ثابتاین دو آی

این بوده است که زید به تواتر آن آیات در نزد بسیاری از صحابه که دقیقًا آن آیات را به 
ای از صحابه که در حد تواتر  حفظ آیات توسط عده و اند، استناد کرده است یاد داشته

بوده است، جایگزین دو شاھد که بر نگارش آن دو آیه در محضر رسول خدا شھادت 
 بدھند، گردیده است.

این سخن زید بن ثابت که گفته است: دو آیۀ آخر سورۀ توبه را «گوید:  زرکشی می
ندارد که در جمع و تدوین قرآن به جز در نزد ابوخزیمه انصاری نیافتم! داللتی بر آن 

شده است، زیرا زید بن ثابت خود این آیات را شنیده بود و  خبر واحد نیز استناد می
گوید: دو آیۀ آخر سورۀ توبه را) و این که از  دانست (خودش می ھا را می جایگاه آن

کرده است، برای اطمینان بیشتر بوده است، نه به عنوان کسب  صحابه تفحص می
 )٢(.»ظرن

ست که جنگ یمامه در سال دوازدھم پس از ھجرت رخ داده ا نکتۀ جالب توجه این
جمع قرآن توسط ابوبکر پس از این جنگ صورت گرفته است، بنابراین، باید  و است

ابوبکر تمام کار جمع و تدوین قرآن را تقریبًا در فاصلۀ فقط یک سال به پایان برده 
ھای قرآن از  ه چگونه در این مدت کوتاه تمام آیات و سورهآوریم ک باشد! وقتی به یاد می

اکتاف و جلود، استنساخ گردیده و به صورت یک کتاب  ،اقتاب ،لخاف ،عسب ،روی رقاع
یابیم که از ھمت بلند و تصمیم قاطع و پشتکار  کامل درآمده است، راھی جز این نمی

 و اند ه خدا پاک باخته بودهناپذیر صحابه تجلیل کنیم که تا چه اندازه در را خستگی
ای جز این نداریم که با علی بن  اند؟! و چاره خود را وقف خدمت به اسالم کرده بوده

 بنيَ  اهللاِ  كتابَ  ن مجعَ مَ  ولُ أ بابكر! هوَ أ اهللاُ مَ حِ رَ «گوید:  سخن شویم که می ابی طالب ھم

کسی است که کتاب ! او نخستین را خداوند رحمت کند ابوبکر«یعنی:  )٣(.»نيوحَ اللَّ 

                                           
 .١٠٠، ص ١اتقان. ج  -١
 .٢٣٤، ص ١برھان. ج  -٢
 .٥؛ مصاحف ابن ابی داود، ص ٢٣٩، ص ١برھان. ج  -٣
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نامش به  ،عمر بن خطاب نیز در تاریخ». خدا را تدوین کرد و در میان دو جلد قرار داد
 این عنوان ثبت شده است که برای نخستین بار طرح جمع و تدوین قرآن را داده است

نام زید بن ثابت نیز در تاریخ صدر اسالم به عنوان کسی که این طرح را جامۀ عمل  و
 ست، ثبت شده است.پوشانیده ا

ھای قرآنی  رساند که این صحیفه ذیل روایتی که از صحیح بخاری نقل کردیم، می
آوری شد و به نگارش درآمد، ھمچنان نزد ابوبکر ماند تا  که توسط زید بن ثابت جمع

پس از ابوبکر به عمر رسید و ھمچنان نزد او ماند تا او  ،جان به جان آفرین تسلیم کرد
خداوند شتافت؛ و پس از وی به حفصه دخترش منتقل گردید، نه به  نیز به دیدار

 خلیفۀ سوم عثمان!
المعارف اسالمی شده است تا این  این موضوع دستاویزی برای نویسندگان دائرة

ھای قرآن را به او  تر نبود که صحیفه شبھه را ایجاد کنند که: مگر عثمان شایسته
ست که: ھرگز! حفصه سزاوارتر و ا راشان اینت پاسخ ما به این اشکال )١(بسپارند؟!

به  ھای قرآن را به حفصه بسپارند. تر بود! زیرا عمر وصیت کرده بود که صحیفه شایسته
از این گذشته تمامی قرآن را از بر  و المؤمنین بوده عالوه وی ھمسر رسول خدا و ام

ھا که بگذریم، عمر تعیین  دانسته است. از ھمۀ این داشته و خواندن و نوشتن نیز می
خلیفه را بر عھدۀ شورا نھاده بود. چگونه روا بود که پیش از آن که حتی به ذھن 
احدی از مسلمانان خطور کند که عثمان خلیفۀ سوم پیغمبر اکرم خواھد شد، 

 ھای قرآن را به او بسپارند؟! هصحیف
نیز به دوران خالفت ابوبکر مربوط » مصحف«رسد، نامگذاری قرآن به  به نظر می

از طریق موسی بن عقبه از ابن شھاب » المصاحف«در کتاب  )٢(شود. ابن اشته می
روایت کرده است که: وقتی کار گردآوری و نگارش قرآن به پایان رسید، ابوبکر گفت: 

بگذاریم! ابوبکر گفت: یھودیان » ِسفر«یش بگذارید! بعضی گفتند: نامش را اسمی برا
کنند! و صحابه را از این نام خوش نیامد. بعضی دیگر گفتند: نامش  چنین نامگذاری می

                                           
 ١١٣٠ .Islam. ll, p ,١ Encyclopedie deر. ک.  -١
ای بوده است. وی بسیار به  ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد بن اشته. عالم نحو و محقق ثقه -٢

که از تألیفات اوست، داللت بر علم بیکران او دارد. » المحبر«علوم قرآنی پرداخته است. کتاب 
 ).١٨٤، ٢در طبقات قراء قرآن. ج  ة النھایةھـ .ق فوت کرده است (ر. ک. غای ٣٦٠وی به سال 
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ھا به کار  نامی است که در حبشه برای چنین کتاب» مصحف«بگذاریم! » مصحف«را 
 )١(.نامگذاری کردند» مصحف«ن را برند. باالخره، صحابه باتفاق آراء قرآ می

بودن و   مصحف ابوبکر از این امتیاز برخوردار است که امت اسالم بر صحیح
بیشتر علمای  و دانند ھای آن را متواتر می آیات و سوره ،بودن آن اجماع دارند  دقیق

ھای  اسالمی برآنند که در شیوۀ نگارش مصحف ابوبکر نیز ھماھنگی خط قرآن با قرائت
از این جھت جمع دوم قرآن در زمان ابوبکر با جمع اول  و تگانه رعایت شده استھف

 انند بوده است.قرآن در زمان حضرت رسول اکرم ھم

 جمع سوم قرآن در زمان عثمان
در صحیح بخاری آمده است که ابن شھاب از انس بن مالک نقل کرده است که 

ربایجان بازگشت، نزد عثمان ارمنستان و آذ بن الیمان وقتی از فتح هگفت: حذیف
شتافت و نگرانی خود را از اختالفاتی که در قرائت قرآن در شام مشاھده کرده بود، 
برای او بیان کرد و به عثمان گفت: امت را دریاب! پیش از آن که مانند یھود و نصارا با 

تا از یکدیگر اختالف پیدا کنند! عثمان نزد حفصه فرستاد که ُصُحف را نزد ما بفرست 
روی آن چند مصحف بنویسیم و به تو بازگردانیم. حفصه آن ُصُحف را نزد عثمان 

سعید بن عاص و عبدالرحمان بن حارث  ،عبدالله بن زبیر ،فرستاد. عثمان، زید بن ثابت
عثمان به آن سه نفر که از قبیلۀ  .را دستور داد که چند نسخه از روی آن بنویسند

ای با زید بن ثابت اختالف پیدا کردید، آن  رد نوشتن کلمهقریش بودند، گفت: اگر در مو
را مطابق لھجۀ قریش بنویسید که قرآن به زبان قریش نازل شده است. ھمین کار را 

 ھا آماده شدند، عثمان صحف را به حفصه باز گردانید و به ھر کردند و وقتی مصحف
 ،آن چند مصحف رسمی ھا را فرستاد و دستور داد که به جز استان یکی از آن مصحف

 )٢(.ھر صحیفه یا مصحفی را که آیات قرآنی در آن نوشته بیابند، بسوزانند
 کند: این حدیث صحیح پنج مطلب مھم را برای ما بیان می

                                           
 .٨٩، ص ١اتقان. ج  -١
؛ المصاحف. ابن ابی داود ١٠٢، ص ١؛ اتقان. ج ٣و  ٢صحیح بخاری. کتاب فضائل القرآن. باب  -٢

. روایت طبری از قول زید بن ثابت است و ٢١و  ٢٠، ص ١؛ تفسیر طبری. ج ١٨سجستانی، ص 
ن مالک است. در روایت طبری جمع دوم قرآن در زمان ابوبکر روایت صحیح بخاری از قول انس ب

اند. اما در روایت صحیح  و جمع سوم آن در زمان خالفت عثمان کامًال به یکدیگر ربط داده شده
 آورد. بخاری فقط از جمع سوم قرآن در زمان عثمان سخن به میان می
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حفصه انگیزۀ اساسی پرداختن عثمان به نسخه برادری از ُصُحف ابوبکر که نزد  -١
بنـابراین، بالشـر و دیگـر بود، اختالف مسلمانان در قرائت قـرآن بـوده اسـت. 

رسد که انگیزۀ عثمان در کار جمع و تدوین قرآن را مـورد  خاورشناسان را نمی
گوینـد:  اند که می سؤال قرار دھند! این خاورشناسان این سخن را از کجا آورده

خلیفۀ سوم برای تثبیت موقعیت سیاسی خویش به تھیۀ مصـاحف امـام اقـدام 
ت که جمع و تدوین قرآن به نام طبقـۀ مکـی کرده است؛ و ھدفش آن بوده اس

دانسته اسـت، انجـام  مسلمانان (مھاجرین) که خودش را نمایندۀ آن طبقه می
 )١(پذیرد؟!

خاورشناسان برای اثبات ھیچ یک از این سخنانشان دلیل و مدرکی به جز تخیل 
ان را گرنه کدام روایت تاریخی صحیح ادعای آنھای دروغین ندارند! و مند و گماننیرو

پایۀ آنان را بر اسناد و  کند؟ و آیا ھیچ انسان خردمندی حدس و تخمین بی تأیید می
 ،دقت و امانت ،صداقت ،مدارک تاریخی که شخصی مانند شیخ بخاری که در راستگویی

 دھد؟! ارائه کرده است، ترجیح می ،تاریخ ھمانند او را نشناخته
قـرآن پرداختنـد، متشـکل از  ھیئتی که از جانب عثمان به کار جمع و تـدوین -٢

از این چھار نفر به جز زید بن ثابت کـه از انصـار و اھـل  )٢(زچھار نفر بوده است

                                           
 ٥٧ .Blachere, pر. ک.  -١
ز آنجا که اصوًال اشتیاق عجیب و غریبی دارد به این که روایات شگفت این که ابن ابی داود، ا -٢

مختلف را در رابطه با یک موضوع گردآوری کند، ھرچند که با یکدیگر اختالف شدید داشته 
کند، بلکه  ھایشان را آورده است، اکتفا نمی باشند، به گزارش این ھیئت چھار نفری که بخاری نام

کند و در کتاب  ھای دیگری را ھم دست و پا می ای ھیئتمحض رضای خدا، صورت اسامی اعض
آورد، از جمله یک ھیئت دو نفری متشکل از زید بن ثابت و سعید بن عاص و نیز یک  خودش می

). ھمین اختالف روایات باعث ٢٥، ٢٤، ٢٢ھیئت دوازده نفری (المصاحف. ابن ابی داود، ص 
 Schwally, Dieھم گردد. ر. ک. شده است که زمینه برای تحقیق گستردۀ شوالی فرا

Sammlung des Qorans, II, ٥٠ sqqشود که چگونه ابن ابی داود،  زده می . بالشر شدیدًا شگفت
ھا ذکر کرده است، در صورتی که وی دست  از این ھیئت ینام ابی بن کعب را در صورت اسامی یک

ن اوصاف، بالشر دچار یک اشتباه اما با ھمۀ ای! کم دو سال پیش از این تاریخ از دنیا رفته بود
 ٣٠برداری مصاحف در حدود سال  پندارد که این ھیئت نسخه تاریخی شده است. وی چنین می

گوید:  ) در حالی که ابن حجر می٥٣ ,Blachere, Intr, au Qoranھجری تشکیل یافته است (
گوید:  ر میابن حج». ھجری انجام پذیرفته است ٢٥برداری مصاحف عثمانی در سال  نسخه«
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و  )١(مدینه است، سه نفر دیگر از قبیلۀ قریش و از اھل مکه (مھاجرین) ھسـتند
)٢(.اند ھر چھار نفر، از صحابۀ مورد اعتماد و دانشمند پیغمبر اکرم بوده

 

کـه » صحف«برداری از  نسخه :ارشان عبارت بوده است ازچھار نفری، کھیئت  -٣
آوری شده و در نزد حفصه بوده است. بنابراین، جمع سوم  در زمان ابوبکر جمع

قرآن در زمان عثمان از ھر حیث، مستند به جمع دوم قـرآن در زمـان ابـوبکر 
 بوده است.

یئت به ھمین جھت به دستور عثمان ھ رآن به لھجۀ قریش نازل شده است.ق -٤
چھار نفری موظف بوده است که در موارد اختالف میان زید و سه نفر دیگر 

                                                                                                       
پندارند که جمع و نگارش قرآن در زمان  بعضی از معاصران ما از این نکته غفلت دارند و می

 –ولی برای این سخنشان سند و مستندی ندارند! ، ھجری اتفاق افتاده است ٣٠عثمان در سال 
 .١٠٢، ص ١اتقان. ج 

یل نیرومندش به پرواز آورد و بر بال سیمرغ تخ اینجاست که بالشر از خوشحالی پر درمی -١
گوید: عثمان و آن سه نفر مکی  شنویم که می گذارد! ناگھان می و ھمه جا را زیر پا می آید درمی

کردند.  دیگر که به کار جمع و تدوین قرآن پرداختند، این کار را با انگیزۀ اریستوکراسی دنبال می
ه تعلیم دینی ھنوز در آن رنگ فھمیم در آن جامعۀ نوپای اسالمی ک ست که ما نمیا حقیقت این

تواند مطرح گردد؟! بعد بالشر به پیوند سببی و خویشاوندی  اند، اریستوکراسی چگونه می نباخته
کند که منافع مشترک  گیری می و چنین نتیجه کند ھریک از اعضای این گروه با عثمان اشاره می

د ناظر آن باشند که کار جمع و ان خواسته این چند نفر را بدور ھم جمع کرده است! اینان نمی
برداری مصاحف در شھر دیگری غیر از شھر مکه زادگاه عزیز و گرامی آنان  تدوین قرآن و نسخه

صورت پذیرد! بالشر برای این که بتواند این نمایشنامۀ خیالی را به نحوی به آخر برساند، از توافق 
چه کند؟!  ؛آورد آنان صحبت به میان میو سازش زید با آن سه نفر مکی و چاپلوسی زید در برابر 

تواند به ھیچ وجه او را متھم به اریستوکراسی  داند که زید بن ثابت مدنی است و نمی خوب می
) نیازی به توضیح ندارد که این سخنان بالشر با آن ھمه ٥٨ ,Blachere, Intr. au Coranبکند! (
ھای محققانه و  و این استنتاج ازدس گویی که در بر دارد، خودش خودش را رسوا می تناقض

 گرداند. عالمانه(!) را به خود بالشر برمی
برداری مصاحف عثمانی را  پارسایی و احتیاط کاری اعضای ھیئت نسخه ،بسیاری از خاورشناسان -٢

تواند به خودش جرأت بدھد که دربارۀ  گوید: ھیچکس نمی اند. به عنوان مثال بالشر می ستوده
روش «شدید اعضای این ھیئت تردید کند! و اگر بتوان گفت که آنان از احساس مسئولیت 

اند، این را ھم  که در آن زمان برای ھیچکس میسر نبوده است، برخوردار نبوده» تحقیق
 ,Blachereاند! ( توانیم بگوییم که از جھت خصایص تقوا و پارسایی و احتیاط کاستی داشته نمی

Intr, au Coran, ٦١.( 
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ھای ھفتگانه (احرف سبعه) خواھیم  لھجۀ قریش را برگزیند. در بحث قرائت
دید که این موضوع منافاتی ندارد با این که نگارش قرآن به ترتیبی انجام شده 

است، مطابقت داشته باشد که با ھفت قرائتی که قرآن مطابق آن نازل شده 
در  و باشد. به دلیل این که خط در آن زمان ھنوز نقطه و اعراب نداشته است

توانسته است با قرائت آن به چند  مواردی که نگارش کلمه به یک صورت نمی
 اند. نوشته وجه ھماھنگی داشته باشد، ھریک از مصاحف را با یک قرائت می

بالد اسالمی آن روزگار، یکی از این مصاحف را که  عثمان به ھر یک از مراکز -٥
کردن  کن توسط ھیئت چھار نفری نوشته شده بود، فرستاد و برای ریشه

ھای شخصی  ھا و مصحف اختالف قرائات چنین مصلحت دید که دیگر صحیفه
و غیر شخصی را که در دست مردم بود، بسوزانند تا راه برای ھرگونه شک و 

 ای بسته شود. شبھه

رسد که حذیفة بن الیمان تنھا کسی نبوده است که از اختالف  ضمنًا به نظر می
مسلمانان در قرائت قرآن به وحشت افتاده است. اختالف قراءات روز بروز فزونی 

یافت و کار به جایی رسیده بود که خود صحابه ھم در قرائت قرآن با یکدیگر  می
خیم رسد، به نوبۀ خود از عواقب و می اختالف پیدا کرده بودند. وقتی خبر به عثمان

گیرد که پیش از آن که کار به جای  افتد و تصمیم می این اختالفات به ھراس می
یشد. این مطلب را به روشنی از روایتی که ابن جریر دباریکتری بکشد، تدبیری بین

 توان دریافت. قالبه نقل کرده است، می طبری در کتاب تفسیرش از طریق ایوب از ابو
 ،ابوقالبه گفته است: در زمان خالفت عثمان وضع اینطور شده بود که این معلم قرائت

آن قاری را. در نتیجه نوجوانان وقتی به  ،آن معلم قرائت وداد این قاری را یاد می
 و افتاد خواندند، میانشان اختالف می برای یکدیگر قرآن می و خوردند یکدیگر برمی

شد و کار به جایی  فات به محضر معلمان قرآن کشیده میاندک اندک دامنۀ این اختال
خواند ایمان ندارم!  گفت: من به قرآنی که آن معلم دیگر می رسید که این معلم می می

آرایی مسلمانان در برابر یکدیگر در امر قرائت قرآن  ماجرای این اختالف و تکفیر و صف
شما که نزد من «به گفت: ای ایراد کرد و ضمن آن خط به گوش عثمان رسید. خطبه

با یکدیگر بر سر قرائت قرآن اختالف  و خوانید ھستید این چنین قرآن را غلط می
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کنید! پس آنان که از ما دورند، قطعًا در قرائت قرآن بیشتر از ما با یکدیگر اختالف  می
 )١(برای مردم یک مصحف نمونه بنویسید.دارند! ای یاران محمد! گرد ھم آیید و 

دیگر در فاصله طوالنی (دست کم پانزده سال) وفات پیغمبر اکرم تا زمانی  از سوی
که عثمان مسلمانان را پیروی از یک مصحف رسمی وادار کرد، غیر از مصحف (یا 

ھای مشھور دیگری در میان مسلمانان  ابوبکر که نزد حفصه بود، مصحف») صحف«
مشھورترین  داد. افزایش می ھمین امر اختالف در قرائت قرآن را و شناخته شده بود

شاید  )٢(.این مصاحف، مصحف ابی بن کعب و مصحف عبدالله بن مسعود است
اند، در آن زمان موجود  ھای دیگری نیز که آنچنان معروف و مشھور نشده مصحف

داود و  فھرست ابن ندیم و مصاحف ابن ابی اند. نام تعدادی از این مصاحف را در بوده
ھا  خواھیم در مورد تعداد این مصحف توانیم ببینیم. البته نمی مصاحف ابن اشته می

بیش از اندازه مبالغه کنیم. زیرا، از یک طرف سند و مدرک صحیحی که وجود این 

                                           
) به نقل از ابن اشته در کتاب ١٠٣و  ١٠٢، ص ١. در کتاب اتقان (ج ٢١، ص ١طبری. ج  تفسیر -١

و در اتقان این روایت  مصاحف از طریق ایوب از ابوقالبه قریب به ھمین مضمون آمده است
ۀ دربارصحابه جمع شدند و مصحف امام را نوشتند. ھرگاه «خوانیم:  ای دارد که باھم می دنباله

به فالن کس  ج گفتند: این آیه را حضرت رسول اکرم کردند، می اختالف پیدا می ای نگارش آیه
فرستادند  کرد، کسی را نزد او می یاد داده است! حتی اگر او در سه فرسنگی مدینه ھم زندگی می

تا رو در روی او قرار گیرد و به او بگوید: فالن آیه را حضرت رسول اکرم چگونه به تو یاد داده 
ی که برایش باز گفت: چنین و چنان. و بر ھمین پایه، آیه را در جای خال است؟ و آن مرد می

و ابوعمر ودانی در » المصاحف«کردند. روایت ابن ابی داود در کتاب  گذاشته بودند، ثبت می
 نیز نزدیک به ھمین مضمون است.» المقنع«کتاب 

اند. ابی بن  ترین صحابه نسبت به علوم قرآن بوده دارندۀ این دو مصحف از اجلۀ صحابه و از عالم -٢
دمی برخوردار بود که وقتی در زمان ابوبکر قرآن در یک مصحف کعب از آنچنان اعتماد مر

ر پا کرده بود و برای مردم قرآن را امال بوی ھمزمان جلسات درس قرآن ، گردآوری گردید
). عبدالله بن مسعود نیز یکی از آن ٩نوشتند (المصاحف، ابن ابی داود. ص  کرد و مردم می می

ا فرمان داده است که قرآن را از آنان فرا گیرند! (صحیح چھار نفری است که پیغمبر اکرم مردم ر
). بعد از مصحف ابی بن کعب و مصحف عبدالله بن مسعود نوبت به ١٨٦، ص ٦بخاری. ج 

. ١، ق ٣رسد (طبقات ابن سعد. ج  مصحف ابوموسی اشعری و مصحف مقداد بن عمرو می
 ).١١٦تا  ١١٤ص
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از طرف دیگر ھیچ یک از این  و)١(یابیم مصاحف را در یک زمان نشان بدھد، نمی
کنیم،  تنھا اثری که از این مصاحف مشاھده میھا به دست ما نرسیده است.  مصحف

ھا و نحوۀ قرائت بعضی کلمات را در این مصاحف بیان  روایاتی است که ترتیب سوره
 )٢(.مضامین این روایات از جھات بسیاری نیازمند تحقیق و تدقیق ھستند و دارند می

 -باشد ھرچه که بوده -)٣(اما فرمان عثمان دایر بر سوزانیدن مصاحف غیر رسمی
ھای  ھا و احیانًا ترتیب الخط است، زیرا ماندن آن مصاحف با رسمتردید حکیمانه بوده  بی

ناگزیر زمینۀ اختالف را  -ھرچند که موارد اختالفشان جزئی بوده باشد -گوناگون
مردم دیگر اندک اندک با زمان رسول  ،کرد. به خصوص که در زمان عثمان تر می فراھم

د. این بود که کار حکیمانۀ عثمان مورد تأیید و تحسین صحابه و گرفتن خدا فاصله می
تنھا صحابی پیغمبر اکرم که در این رابطه با عثمان مخالفت  )٤(.مسلمانان قرار گرفت

کرد، عبدالله بن مسعود بود. وی چنانکه پیش از این دیدیم، مصحفی مخصوص به 

                                           
دھد  به بعد) به عمر بن خطاب نسبت می ٥٠ص ». المصاحف«از جمله ابن ابی داود (در کتاب  -١

که وی در صدد تھیۀ یک مصحف مخصوص برای خودش برآمده است! شوالی خاورشناس ھم این 
 روایت به مذاقش خیلی شیرین آمده است و در تحقیقات قرآنی خودش آن را نقل کرده است:

Schwally, Die Sammlung des Qorans, II, ٢٧. 
و فورًا روی این روایات نیفتاده است! وی دریافته است که  چشم تنگی نکرده است اما بالشر آنقدر

خواھند انتساب یک مصحف به  روایاتی که ابن ابی داود در این رابطه نقل کرده است، نمی
ھای مخصوصی ھستند که عمر  خصوص را به عمر بن خطاب بیان دارند، بلکه فقط بیانگر قرائت

 ,Blachereلمات قرآن را متفاوت با قرائت مشھور بخواند. ر. ک. ترجیح داده است بعضی ک
Introduction au Coran, را نیز بخوانید. ٣٧و در ھمین صفحه پاورقی شماره  ٣٥ 

ۀ این دربارکند به این که اگر بخواھیم سخنی جدی  داند و اعتراف می در اینجا بالشر ھم می -٢
مدارک صحیح استناد کنیم که جایشان خالی است.  مصاحف غیر رسمی بگوییم باید به اسناد و

 .٣٦ .Blachere, Intr. Cor. Pر.ک. 
گوید: عثمان فرمان داد مصاحف غیر رسمی را بسوزانند. اما ابن  روایت صحیح بخاری صریحًا می -٣

و باالخره  آورد بردار نیست و چندین روایت متناقض با یکدیگر می دست -طبق معمول -ابی داود
رساند که معلوم نیست، عثمان مصاحف غیر رسمی را سوزانیده است یا پاره  به اینجا می سخن را

). البته ما بدون تردید حدیث ٢٠، ١٦، ١٣پاره کرده است یا به دریا ریخته است؟ (المصاحف. ص 
ھای غیر رسمی با آن  پذیریم. آری! آن مصحف دھیم و می صحیح بخاری را مستند قرار می

 و خداوند شر ماندنشان را از سر مسلمانان کوتاه گردانید! متفاوت سوزانیده شدندھای  الخط رسم
 .١٢المصاحف. ابن ابی داود. ص  -٤
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اضر نشد مصحفش را ابتدا با عثمان از در مخالفت درآمد و ح و خودش داشت
بعدھا خداوند به او الھام فرمود که رأی عثمان را که در آن روزگار در واقع  )١(.بسوزاند

الخط  کن شدن اختالف قرائت و رسم ریشه و وحدت کلمه و )٢(رأی ھمۀ مسلمانان بود
 کرد، بپذیرد. قرآن را تضمین می

خلیفۀ  ،مان عثمانھجری در اجرای فر ٢٥به ھر حال، ھیئت چھار نفری در سال 
این ھیئت متشکل از کسانی بود که خودشان با آن که  و)٣(مسلمین تشکیل گردید

حافظ تمام قرآن بودند، عثمان آنان را موظف گردانید که از روی مصحف حفصه 
از  .به مصحف ابوبکر باشند شوند، مستند برداری کنند، تا مصاحفی که نوشته می نسخه

ھای خطی قرآن بود که در زمان حیات  آنجا که مصحف ابوبکر نیز مستند به نسخه
رسول خدا و در محضر مبارک آن حضرت و با توقیف و نظارت دقیق آن حضرت نوشته 
شده بودند، این شیوۀ مدبرانه جمع و تدوین قرآن در زمان عثمان راه را برای ھر 

آن مصاحفی که «... گوید:  وعبدالله محاسبی میاب بندد. پردازی می سرایی و شبھه وهیا
ع حل مصحف امام بود (یعنی: مرج و قرآن از روی آن نوشته شد، نزد صدیق ماند

ھا و آیات قرآن) و تا آخر عمر صدیق  الخط و جایگاه سوره اختالف در مورد قرائت و رسم
به حفصه  پس از وفات وی؛ از وی جدا نشد. ھمچنین در زمان عمر نیز نزد او بود

                                           
گذارند که وی به زید بن ثابت گفته است:  آمیزی می در دھان این صحابی بزرگوار سخنان دشنام -١

) یا این که به زید گفته ١٧تو ھنوز در صلب پدرت بودی که من اسالم آوردم! (ابن ابی داود، ص 
کردی که من ھفتاد و چند سوره را مستقیمًا از دو لب  ھا بازی می است: تو ھنوز با دختر بچه

. ص ٢. بخش ٢مبارک حضرت رسول اکرم فرا گرفته و از بر کرده بودم (طبقات ابن سعد. ج 
ن مسعود چنین آید که اب ) ولی ما باورمان نمی١٥؛ کتاب المصاحف ابن ابی داود. ص ١٠٥

سخنانی را بر زبان آورده باشد! اگر ھم به فرض چنین چیزی بوده باشد. حاکی از شدت ناراحتی 
نیاوردن او در ھیئت جمع و تدوین قرآن بوده است. با وجود این  و افسردگی او از بابت به حساب
 کند. زارش می) بازگشت ابن مسعود را به رأی مقام خالفت گ١٢ھمین ابن ابی داود است که (ص 

 .١٢کتاب المصاحف. ابن ابی داود. ص  -٢
گوید: شرکت  . و بر این پایه، پندار بالشر پایه و اساسی نخواھد داشت که می١٠٢، ص ١اتقان. ج  -٣

ھجری که ھمان سالی  ٣٠سعید بن عاص در ھیئت افتخاری بوده است! زیرا وی در حدود سال 
والی کوفه بوده است! ، ارش مصاحف عثمانی تشکیل یافتاست که بنا به پندار بالشر آن ھیئت نگ

بر  مبنیو نظریۀ ابن حجر را  نادرستی این پندار را مورد بررسی قرار دادیم ،البته ما پیش از این
 .٥٦ ,.Blachere Intr. Corھجری پذیرفتیم. ر. ک.  ٢٥تشکیل ھیئت مذکور در سال 



 ١٢١ فصل اول: جمع قرآن نگارش قرآن

تا آن که در زمان عثمان نیاز به  ،سپرده شد و دست ھیچکس به آن نرسیده
مصحف ابوبکر در اختیار عثمان قرار  و کردن قرائت قرآن محسوس گردید یکسان
یک  عثمان آن را مصحف امام قرار داد و از روی آن چند نسخه برداشت (که ھر .گرفت

 )١(.)»دند...نامیده ش» مصحف امام«از این مصاحف نیز 
مصحف ابوبکر پس از آن که مصاحف امام از روی آن نوشته شد و به اطراف و 

ھمچنان نزد او ماند،  و اکناف بالد اسالمی فرستاده شد، به نزد حفصه عودت داده شد
ھجری) خواست این مصاحف را از حفصه  ٦٥تا از دنیا رفت. مروان بن حکم (متوفای 

اضر نشد. وقتی حفصه از دنیا رفت، مروان آن مصحف را باز گیرد و بسوزاند. حفصه ح
این کار را به این «در مقام توجیه صالحدید خود چنین گفت:  و گرفت و سوزانید

منظور انجام دادم که با آن که تمام آنچه در این مصاحف بود، عینًا در زمان عثمان در 
دن این مصحف و مصاحف امام ثبت و ضبط شده بود، امکان داشت که در صورت مان

کسانی پیدا شوند که این مصحف را دستاویز خویش قرار  ،درازی بر آن  گذشت سالیان
با ادعای موارد اختالف بین این مصحف و مصاحف عثمانی ایجاد شبھه و  و دھند

 )٢(.»اختالف کنند
بارۀ این که در زمان عثمان چند مصحف امام نوشته شده و به اطراف بالد در

 فرستاده شده است؟ علمای اسالمی اختالف نظر دارند:اسالمی 
اکثر دانشمندان بر آنند که «گوید:  می» المقنع«در کتاب  )٣(دانی وابوعمر -

 ،دیگری را به بصره ف امام نوشت و یک نسخه را به کوفه،عثمان چھار مصح
اند که  سومی را به شام فرستاد و چھارمی را نزد خود نگاه داشت. بعضی گفته

یمن و  ،بصره و شام، به مکه ،ان ھفت مصحف امام نوشت و عالوه بر کوفهعثم
گوید: ولی  بحرین نیز یک نسخه از مصاحف امام را ارسال داشت. ابوعمرو می

                                           
 .٢٣٩، ص ١برھان. ج  -١
 .٢٤ابی داود. ص کتاب المصاحف. ابن  -٢
ھایش عبارتند  ابوعمرو عثمان بن سعید دانی. از بزرگان ائمۀ قرائات بوده است. مشھورترین کتاب -٣

والمحکم فی نقط المصاحف. وی به سوال  از: التیسیر فی القراءات السبع، المقنع فی رسم القرآن
 ).٣٤٢و  ٣٤١، ص ٢ھـ .ق درگذشت (انباه الرواة. ج  ٤٤٤



 مباحثی در علوم قرآن   ١٢٢

و بزرگان دانشمندان و صاحبنظران علوم قرآنی  تر است قول اول صحیح
)١(.»برآنند

 

به این طرف و آن  مشھور آنست که مصاحف امام که عثمان«گوید:  سیوطی می -
و اگر نسخۀ مخصوص را نیز که عثمان  )٢(»اند طرف فرستاده است، پنج تا بوده

نزد خویش نگاه داشته است، به این تعداد بیفزاییم، بالغ بر شش مصحف 
 گردد. می

 عددحف امام پنج اصگوید: م منظور از روایاتی که می تواند ھمانطور که می -
اند و یکی را عثمان نزد خویش نگاه داشته  بودهاند، این باشد که شش تا  بوده
تواند  اند، می گویند: مصاحف امام ھفت تا بوده روایاتی نیز که می و است

» مصحف امام«ھا را به عنوان  مفادشان این باشد که عثمان شش نسخه از آن
ای را  دھیم نظریه به ھمین دلیل ما ترجیح می به اطراف فرستاده است.

ھفت مصحف نوشت و عثمان شش  ،گوید: ھیئت چھار نفری بپذیریم که می
نسخه را به اطراف فرستاد و یکی را برای خودش نگاه داشت. نکتۀ دیگری که 

دانیم بعضی از  ست که میا کند، این تمایل ما را به این نظریه تأیید می
المؤمنین ام سلمه  ین حفصه و امالمؤمن عبدالله بن زبیر و امان از جمله مسلمان

اند به مصحف مخصوص دست یابند و از روی آن برای خودشان نسخه  توانسته
 –تواند منطقی داشته باشند  به نظر ما این کار به ھیچ وجه نمی )٣(.بردارند

 لی از آن طرفو، اجازه داده باشد که از روی مصحف مخصوص نسخه برداند
بعضی از بالد اسالمی را از داشتن یک نسخه از مصحف امام که ضامن وحدت 

خصوص که به بشدن اختالف است، محروم گردانیده باشد!   کن کلمه و ریشه
ایم که انگیزۀ اساسی عثمان برای اقدام به تھیۀ مصاحف رسمی  خوبی دریافته

اف بالد و استنساخ مصحف ابوبکر و ارسال مصاحف امام به اطراف و اکن
 .الخط قرآن بوده است زون مردم در قرائت و رسماف اسالمی، اختالف روز

                                           
 .١٠را با: المقنع، ص  ٢٤٠، ص ١نید برھان. ج مقایسه ک -١
 .١٠٤، ص ١اتقان. ج  -٢
 و نیز بنگرید به:٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨١کتاب المصاحف. ابن ابی داود. ص  -٣

 Arthur Jeffery, Material, For the history of the Quran. ٢٦٢ ,٢٣٥ ,٢٣١ ,٢١٢. 
 .این کتاب به منزلۀ مقدمۀ ناشر برای کتاب المصاحف است
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، تردیدی نداریم در این که کامًال استچند که بوده  عثمانی ھر تعداد این مصاحف
ھا تمامی قرآن را که عبارت از صد و چھارده  یک از آن ھر و اند ھمانند یکدیگر بوده

ھا و  اعراب و بدون ذکر نام سوره ،ه بدون نقطهسوره باشد، در برداشته است. البت
ھا  اعراب بود و نام سوره نقطه و بی گذاری آیات. عینًا مطابق مصحف ابوبکر که بی شماره

، مصاحف نیز مشخص نشده بود. عالوه بر ایندر آن نوشته نشده و فواصل آیات 
بعضی از صحابه  عثمانی از عبارات توضیحی و تفسیری نیز پیراسته گردید. پیش از آن

بارۀ بعضی از آیات از رسول خدا شنیده بودند، در یحی را نیز که درتفسیر و توض
، سورۀ البقره از مصحف ابن مسعود چنین ١٩٨نوشتند. مثًال آیۀ  مصحف خود می

 نوشته شده بود:

ّ�ُِ�مۚۡ  لَيَۡس ﴿ ن تَبَۡتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
گناھی بر « ﴾مواسم احلج] [يف َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

 .»شما نیست که (در ایام حج با خرید و فروش) از فضل پروردگارتان (روزی) طلب کنید
یک جملۀ تفسیری و توضیحی » مواسم الحج يف«ما ھیچ تردیدی نداریم در این که 

تواند از متن قرآن باشد. زیرا با متن مصحف که اجماع و اتفاق امت اسالم  نمی و است
 ندارند.بر آن است، مطابقت 

گوید: چه بسا صحابه تفسیر  ابن جزری این مطلب را به وضوح بیان کرده است. می
بعضی از آیات قرآن را به منظور توضیح و بیان در کنار متن قرآن که از پیغمبر اکرم فرا 

اند متن قرآن را که از حضرت  ست که مطمئن بودها اند. علت آن اند، افزوده گرفته
اند، ھرگز با جمالت توضیحی و تفسیری اشتباه نخواھند گرفت.  رسول اکرم فرا گرفته

به ھمین دلیل بود که صحابه غالبًا تفسیر آیات قرآن را که از حضرت رسول اکرم 
توان مصحف  برای نمونه از این دست، می .)١(نوشتند می شنیدند، در کنار آیات قرآن می

 عایشه را نام برد.
دی که از قبیل یھای عثمانی از ھمۀ این زوا توان دریافت که مصحف از اینجا، می

ھا به تواتر ثابت نبوده  بودن آن قرآن و تفسیر آیات یا تفصیل عبارات مجمل بوده است
 است، پیراسته شده است.

                                           
 .١٣٤، ص ١اتقان. ج  -١



 مباحثی در علوم قرآن   ١٢٤

 و حتی در یک مورد به خبر واحد اکتفا نشده استدر پذیرش و تدوین آیات قرآن 
ھای عثمانی عینًا ھمین ترتیب بوده است که  ھا و آیات قرآنی در مصحف ترتیب سوره

 ھای قرآن در اطراف و اکناف جھان موجود است. امروز در ھمۀ نسخه
کرد که بعضی از  بودن مصاحف عثمانی این زمینه را فراھم می اعراب نقطه و بی بی

ْ ﴿ات قرآن به چند وجه خوانده شوند. مانند کلمۀ کلم سورۀ  ٦در آیۀ  ﴾َ�َتبَيَُّنٓوا

نیز خوانده شده است (این دو کلمه مترادف و در معنا یکی  ﴾َ�تَثَبَُّتوا﴿الحجرات که 
 ھستند)؛ و مانند عبارت:

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ  .﴾َ�َِ�ٰتٖ  ۦَءاَدُم ِمن رَّ
 .»پروردگارش فرا گرفت و بر زبان آوردآنگاه، آدم کلماتی را از «

 به این صورت نیز خوانده شده است:

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  َءاَدمَ  َ�َتلَ�َّ  .﴾َ�َِ�ٰٖت  ۦِمن رَّ
 .»آنگاه کلماتی از جانب پروردگار آدم به او رسید«

نوشته شده  یالخط مصحف عثمانی به صورت در اینگونه موارد، علت آن که رسم
ست که دلیل قاطع دیگری بر ا شود، ایندو صورت خوانده  است که بتواند به ھر

دو قرائت مشھور  غیر مشھور وجود داشته است. رسول خدا ھر یھا درستی این قرائت
دو قرائت را در محضر مبارک پیغمبر  و غیر مشھور را خوانده است، یا یکی از صحابه ھر

 نفرموده است.تراضی به او اع و اکرم خوانده است و آن حضرت تأیید فرموده است
کرده است  که مشخص میھمین وجود دلیل قاطع بر اثبات تواتر یک قرائت بوده است 

عکس (به این معنا که الخط عثمانی با آن قرائت ھماھنگ باشد یا نباشد، نه بال باید رسم
کنندۀ صحت آن قرائت باشد).  الخط محصف عثمانی با یک قرائت، تعیین سازگاری رسم

رسید،  بارۀ کلمه یا کلماتی از قرآن به حد تواتر نمیاگر یک قرائت بخصوص در ابراین،بن
و غیر قابل قبول به  )١((فاقد شھرت و تواتر)» شاذ«به اصطالح  و شد پذیرفته نمی

، سورۀ المالئکه را که در قرائت مشھور ٢٨آمده است. مانند قرائتی که آیۀ  حساب می
 چنین است:

َما َ�َۡ� ﴿ َ إِ�َّ ْ ِمۡن ِعَبادِهِ  ٱ�َّ ُؤا  .﴾ٱلُۡعلََ�ٰٓ

                                           
 .١٣٣، ص ١اتقان. ج  -١
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 .»برند فقط بندگان دانشمند خداوند از او در بیم و امید بسر می«
 خواند: اینطور می

َما َ�َۡ� « ُ إِ�َّ ِ  ٱ�َّ   .»الُعلََماءَ  ِمۡن ِعَبادِه
 .»ترسد خداوند فقط از بندگان دانشمندش می«

 نیازی به توضیح ندارد که دستۀ دیگری از کلمات قرآنی که قرائتشان ،با این وصف
کلمات  و اند شده جز به یک صورت متواتر نبوده است، فقط به یک صورت نوشته می

نبوده است لی میسر و اند دستۀ سوم، یعنی کلماتی که بیش از یک قرائت متواتر داشته
ھا  ی بنویسند که ھمۀ آن قرائتھای رسمی طور الخط مصحف که آن کلمات را در رسم

ناگزیر  ،ھا سازگار باشد، نویسندگان مصاحف امام با ھمۀ آن قرائت و برگیردرا در 
اند که اینگونه کلمات را در یک مصحف به این صورت و در مصحف دیگر به  شده می

، سورۀ ١٣٢در آیۀ » َوّصی«صورت دیگری بنویسند. نمونۀ این دسته از کلمات، کلمۀ 
َل «البقره است که طبق قرائت اصلی قرآن بر وزن  در قرائت  و خوانده شده است» َفعَّ

خوانده » َاْفَعَل «بر وزن » َاوصی«ح و متواتر ثابت است، متواتر دیگری که بسند صحی
ثبت شده » وصی«شده است. این کلمه ناگزیر در بعضی مصاحف عثمانی به صورت 

ناگفته نماند که این کلمات دستۀ  )١(است. نوشته شده» اوصی«است و در بعضی دیگر 
لمات با دقت کامل و از ھمان صدر اسالم، اینگونه ک و سوم در قرآن بسیار اندک ھستند

» مصاحف«بارۀ ھایی که در طه در بسیاری از کتابھمراه با ذکر شمارۀ آیه و سورۀ مربو
 تألیف و تدوین شده است، ثبت و ضبط گردیده است.

گویند که عثمان برای جلب توجه بیشتر مردم و افزایش اشتیاق  روایات به ما می
حفظ و نگارش قرآن، مردم را  ساختن  ھماھنگ و ھای رسمی مردم نسبت به مصحف

از حافظان  و قرآن اکتفا نکنند یھا کرده است که به خواندن از روی نسخه تشویق می
بر روایت دقیق دھان  ،اند، قرآن را بیاموزند قرآن که قرآن را از پیغمبر اکرم فرا گرفته

 ای برای ھای رسمی انگیزه توجه به مسئلۀ نگارش مصحف و به دھان اعتماد کنند

                                           
گوید: اما قرائات معتبری که در مقایسه با قرائت  ) می٢٨٩، ص ٢سیوطی در این باره (اتقان. ج  -١

الخط کلمه در مصحف عثمانی تاب آن را  ای زیادتر داشته باشند که رسم مشھور، حرف یا کلمه
و » سیقولون الله«، »تجری من تحتھا«و » ری تحتھاتج» «وصی«و » اوصی«نداشته باشد، مانند 

ھا را به ھمین ترتیب در مصحف امام  این قرائت». ما عملته«و » ما عملت«، »سیقولون الله«
 نوشتند. می
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متارکۀ حفظ و تعلیم و تعلم قرآن نگردد. عثمان برای این منظور، به دنبال بیشتر 
فرستاد، یک نفر حافظ قرآن را  ھای اسالمی می مصاحف رسمی که به اطراف سرزمین

داشت: زید بن ثابت  الخط آن مصحف با قرائت او مطابقت داشت، اعزام می ز که رسمنی
د. عبدالله بن سائب به عنوان ُمقری مصحف به عنوان ُمقری مصحف مدنی تعیین ش
عامر بن عبدالقیس به عنوان  و مصحف کوفهمکی؛ مغیرة بن شھاب به عنوان ُمقری 

 )١(.ُمقری مصحف بصره
 ماند: بررسی دو موضوع باقی می

که در دست صحابه و  ھای شخصی و غیر رسمی را یکی این که چرا عثمان مصحف
ست که عثمان این کار را با مشورت و تأیید صحابۀ ا ایند؟ پاسخ مسلمانان بود، سوزان

بزرگوار اسالم انجام داد. این سخن علی بن ابی طالب است که سوید بن غفله از او نقل 
 کند: می

 )٢(.»انَّ أل مِ ن مَ ال عَ إ فِ صاحِ املَ بِ  علَ الذي فَ  علَ ما فَ  اهللاِوَ رياً! فَ خَ  الإولوا يف عثامن قُ ال تَ «
چه با مصاحف  گویید که به خدا سوگند، ھر به نیکی سخن می بارۀ عثمان جزدر«

 .»انجام داد در حضور جمعی از ما انجام داد
 و نیز از علی ابن ابی طالب مرویست که:

َ ما وُ  يتُ لِّ و وُ لَ «  )٣(.»ملَ ما عَ  املصاحفِ بِ  لتُ مِ عَ عثامن لَ  يلِّ

                                           
 .٣٩٧و  ٣٩٦، ص ١مناھل العرفان. ج  -١
 .١٠٣، ص ١اتقان. ج  -٢
) نیز ١٢ابن ابی داود (ص . نزدیک به ھمین مضمون در کتاب المصاحف ٢٤٠، ص ١برھان. ج  -٣

آمده است. اما بالشر معتقد است که علی بن ابی طالب آنچنان موضع تأیید کننده و 
ای از کار عثمان نداشت و با سوزاندن مصاحف غیر رسمی موافق نبود! و فقط از آن  کننده حمایت

 ،کرم روی چوبھای قرآن را که در زمان پیغمبر ا نوشته  کرد که دست جھت عثمان را تأیید می
و شر اختالفات احتمالی را بر سر قرآن از سر  استخوان و چرم نوشته شده بود، از میان برد

پایه خود به خود  ). ھدف بالشر از این سخنان بی٦٣ .Blachere, Intrمسلمانان کوتاه کرد (
ال قرار آمیز علی بن ابی طالب را در برابر عثمان مورد سؤ خواھد موضع حمایت معلوم است. می

ای را که با ظاھر اسناد و مدارک موجود  خواھد نظریه ھا می بدھد. بالشر با این پشت ھم اندازی
مخالفت دارد، به ھر ترتیب که ھست بر متون اسناد و مدارک تاریخی تحمیل کند! جای تردید 

و  تنیست در این که علی بن ابی طالب جز حمایت و تأیید در برابر عثمان موضعی نگرفته اس
 حتی شیعیان و یاران جان بر کف او نیز این موضع را باور دارند. مقالۀ زیرا را مطالعه کنید:
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مصاحف رسمی ھمان ھای قرآن و تھیۀ  بارۀ نسخهاگر من به جای عثمان بودم در«
 !»کردم که عثمان کرد کاری را می

کنند که  دیگر این که ھمۀ محققان در زمینۀ تاریخ قرآن این سؤال را عنوان می
ای برای این  کننده ھای رسمی عثمان ھم اکنون کجا ھستند؟ اما، پاسخ قانع مصحف

 ھای قشپرسش وجود ندارد. توضیح این که: در مصاحف عثمانی قطعًا طالکاری و ن
روی این حساب  و دیگر قرآن وجود نداشته است ھا یا جھات تزیینی در فاصلۀ سوره

ھای خطی کھن که در دارالکتب قاھره  کنند، مصحف آنچنان که بعضی عنوان می
ھای عثمانی باشند. از این گذشته خاورشناسان  توانند ھمان مصحف موجودند، نمی

گویند: بعضی از علمای اسالمی  اند که می هروایات تاریخی فراوانی را گردآوری کرد
ھای معینی از بالد اسالمی  ھا را در محل ھای عثمانی را یا قسمتی از آن مصحف

است. برگشتراسر و  Quatermereرأس این خاورشناسان، استاد کواترمیر در  اند. دیده
انوا کاز )١(.اند پرتزل نیز در تحقیقی که در زمینۀ تاریخ قرآن دارند، این مطلب را آورده

نام است، تحقیق کواترمیر را مورد بررسی مجدد قرار نیز که یکی از خاورشناسان ب
شود که یکی از  داده و موارد بسیاری بر آن افزوده است. از این تحقیقات معلوم می

مصاحف عثمانی در آغاز قرن چھارم ھجری در برخی محافل علمی معروف بوده 
د: ابن بطوطه جھانگرد مشھور نیز در مسافرت طوالنی خودش افزای کازانوا می )٢(.است

یکی از آن مصاحفی را که به عنوان مصحف عثمانی مشھور بوده است، یا اوراقی از 
انگیز است  ولی بسیار شگفت )٣(.بصره و شھرھای دیگر دیده است ،ھا را در مراکش آن

عثمانی، بالفاصله در ارزش  که کازانوا به دنبال نقل این آثار معتبر و گویا از مصاحف
ترین نظریه را در میدان  باکانه ترین و بی عجیب و کند تاریخی این روایات تردید می

                                                                                                       
Mirza Alexandre Kazem, Journal Asiatiqe, December ١٨٩٣. 

 و با مطالبی که در کتاب دکتر محمد عبدالله دراز به زبان فرانسوی آمده است، مقایسه کنید:
M.A. Drag, Initiation au Koran. P. ٢٤. 

 بنگرید به: -١
Bergestrasser et Pretzel. Geschicte des Goran texts, ٧ sqq. 

 بنگرید به: -٢
Casanova, Mohammed et la fin du monde, p. ١٢٥. 

٣- Casanova, op, cit, ١٣٩ -١٣٠. 
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دھد. بنابه نظریۀ کازانوا داستان جمع و تدوین  گستردۀ تحقیقات علوم قرآنی ارائه می
ز قرآن در زمان عثمان یک افسانۀ خیالی بیش نیست که در عھد خالفت عبدالملک ا

آمیز  مبالغه تا آن راالخط قرآن انجام پذیرفته است  گذاری و غیره در رسم بیل نقطهق
تر این که  ھا عجیب از ھمۀ این !)١(ای دست و پا کنند جلوه دھند و برای آن سابقه

ای دارد که حتی  کند و به دنبال این نظریه سخن کودکانه کازانوا به این ھم اکتفا نمی
تواند سخن او را  یک نفر انسان عاقل، حتی از برادران خاورشناس خودش نیز نمی

گوید: حجاج بن یوسف ثقفی نخستین کسی است که قرآن را  کازانوا می )٢(.بپذیرد
گوید:  کند و می بالشر با صراحت کامل نظریۀ او را رد می )٣(.ع و تدوین کرده استجم

شکنند،  توانیم این پندار گستاخانۀ کازانوا را که نصوص قطعی آن را می ھرگز نمی
 )٤(.»بپذیریم

ھجری است، یکی که از دانشمندان قرن ھشتم  )٥(ابن کثیر بگذریم. مشھور است
دیده است. وی در کتاب را ن به شام فرستاده است که عثما از مصاحف عثمانی

نامیده » مصحف امام«مشھورترین مصاحف عثمانی که «گوید:  می» فضائل القرآن«
شوند، ھمانست که در زمان ما در مسجد جامع دمشق، نزدیک ستون شرقی ایوان  می

ھـ  ٥١٨بعد در سال  و مسجد قرار دارد. این مصحف، سابقًا در شھر طبریه بوده است
ود که با اند. این مصحف را من دیدم. کتاب قطور و بزرگی ب آن را به دمشق آورده.ق 

واخت و برجسته نوشته شده بود و در میان جلدی قرار داشت خطی زیبا، مرکبی یکن
 )٦(.»کنم از پوست شتر باشد که تصور می

                                           
١ - Casanova, op. cit. ١٤١. 

 ٩٢ .Blachere, Intro Cor., pبرای نمونه بنگرید به:  -٢
٣- Casanova, op. cit. p. ١٢٧. 
 بقیۀ استدالل وی را برای اثبات خطابودن این نظریه مطالعه کنید: -٤

Blachere, Intr. Cor. P. ٦٨. 
مفسر. تفسیر قرآن وی  ،عمادالدین، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر. حافظ قرآن، مورخ، فقیه -٥

را نوشته است و آثار گرانبھای دیگری نیز دارد. وی به » ةالبدایة والنھای«مشھور است و در تاریخ 
 ).١٠٩، ص ١ھـ .ق درگذشت (االعالم. ج  ٧٧٤سال 

 .٤٩ھـ ق. ص  ١٣٤٨فضائل القرآن. چاپ المنار،  -٦
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لله و ابن فضل ا »القراءات العرش النرش يف«ظاھرًا ابن الجزری مؤلف کتاب 

ھمین مصحف شامی را  »مصاراأل كممال بصار يفمسالک األ«نویسندۀ کتاب  )١(العمری
تزارھای روسیه اند. گروھی از محققان معتقدند که این مصحف مدتی در اختیار  دیده

از آنجا به انگلستان برده شده  و در پطروگراد (لنینگراد فعلی) قرار داشته است
اما دیگر محققان معتقدند که این مصحف ھمچنان در مسجد دمشق محفوظ  )٢(.است

 )٣(.سوزی جامع دمشق از میان رفته است در آتشھـ .ق  ١٣١٠بوده است تا در سال 
کوتاه سخن این که قطعی و مسلم است و ھیچ یک از محققان و صاحبنظران اھل 

رآن، مانند قرآن مورد توجه انصاف تردیدی ندارند در این که ھیچ کتاب دیگری به جز ق
سند معتبر و  و ھا انسان در طی اعصار و قرون قرار نگرفته است ھزاران و میلیون
دھد، برای  ای که این کتاب را به زمان حضرت رسول اکرم پیوند می متواتر و پیوسته

کاملتر و دقیقتر از آن که «ھیچ کتابی تاکنون وجود نداشته است. به قول شفالی: 
و در عین حال ھیچ جای شگفتی نیست. قرآن  )٤(!»انتظارش را داشته باشدانسان 

 اش فرموده است: بارهدرکتاب جاویدان خداوند است که خود 

�ِيهِ  �َّ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز  ۥ�نَّهُ ﴿
ۡ
تَ�ِ�ٞل ّمِۡن  ۦۖ مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخلۡفِهِ  ٱۡلَ�ِٰطُل يَأ

و به راستی که آن کتابی ارجمند است. که ھیچ گونه « ]٤٢-٤١فصلت:[ ﴾٤٢َحِكيٍ� َ�ِيٖد 
باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به او راه نیابد، از سوی حکیم ستوده نازل شده 

 .»است

                                           
شھاب الدین احمد بن یحیی بن فضل الله قرشی عدوی عمری، مورخ معتبری است. برترین آثار  -١

ھـ .ق درگذشت (اعالم.  ٧٤٩است. وی به سال » ممالک االمصارمسالک االبصار فی «گرانبھایش 
 ).٨٥، ص ١ج 

ھا را دارند، رجوع کنید به جلد  ھایی که این نسخه برای اطالع بیشتر از مصاحف خطی و کتابخانه -٢
 دھم کتاب شوفان:

Chauvin, Bibliographie des ourages arages arabes ou relatifs aux Arabes. Lirge, 
t.x. p. ٥٦ -٤٥. 

. دوست من، دکتر یوسف العش از قول قاضی عبدالمحسن اسطوانی ٢٧٩، ص ٥خطط الشام. ج  -٣
سوزی مسجد جامع دمشق  کرد که وی مصحف شامی را پیش از آن که در آتش برای من نقل می

 از میان برود، در ایوان مسجد دمشق در میان یک جعبۀ چوبی دیده است.
٤ - Die Sammlung des Qorans, II, ٩٣. 





 

 

 
 

 :فصل دوم
 مصاحف عثمانی بهسازی و زیباسازی

 بدون نقطه و بدون اعراب نوشته شدند؛ ھای عثمانی پیش از این دیدیم که مصحف
توانستند به چند وجه خوانده شوند؛ اما مسلمانان عرب  از این رو بسیاری از کلمات می

خواندن قرآن نیازی به زیر و  برای درست )١(،زبان چون زبان مادریشان زبان عربی بود
� )٢(ھجری ٣٨٢متوفای  -زبر و نقطه نداشتند. ابواحمد عسکری گوید: مردم  می 

خواندند، تا  و اعراب می مدت چھل سال و اندی قرآن را ھمچنان بدون نقطه ،مسلمان
رو به فزونی » تصحیف قرآن«اندک اندک موارد  و زمان خالفت عبدالملک رسید

 خواندن کلمات قرآن در عراق رایج گردید. غلط و گذاشت
که در این روایت آمده » تصحیف قرآن«توان گفت که به طور قطع منظور از  می

است. اشتباھاتی است که به تدریج در قرائت قرآن رخ داده است و علتش آن بوده 
درھم است که (در اثر فتوحات پیاپی رزمندگان اسالم) مسلمانان عرب و غیر عرب 

 )٣(.ھای بیگانه قرار گرفته است زبان عربی تحت تأثیر زبان و اند آمیخته
ھجری، بعضی از زمامداران به  ٦٥به ھر حال، در زمان خالفت عبدالملک به سال 

ماندن متن قرآن سبب بشود که قرآن  نقطه و اعراب ھراس افتادند که مبادا بی
تادند که با افزودن زیر و زبر و نقطه به این بود که به فکر اف )٤(.دستخوش تحریف گردد

شدن قرآن را تضمین کنند. در این رابطه، نام دو نفر در   خط قرآن، صحیح خوانده

                                           
 م. -واسطه یا با واسطه از پیغمبر اکرم فرا گرفته بودند بلکه چون قرائت صحیح و دقیق قرآن را بی -١
بغیة «(چاپ قاھره). و برای بیوگرافی ابواحمد عسکری. ر. ک.  ١٢٥، ص ١وفیات األعیان. ج  -٢

بیوگرافی  ٢٧، ص ١ج » العربتاریخ آداب «. برو کلمات در کتاب ٢٢١تألیف سیوطی، ص » الوعاة
ابواحمد عسکری را با ابوھالل عسکری درھم آمیخته است، اما بعدھا متوجه شده است و در 

 پیوست کتاب این اشتباه را تصحیح کرده است.
 .١٩و  ١٨ابوعمر ودانی: المحکم، ص  -٣
یک چیز است،  ، از ابوبکر بن مجاھد نقل کرده است که: َشکل و َنقط٢٣ص » المحکم«در کتاب  -٤

 ».نقط«شود تا  سریعتر منتقل می» شکل«جز این که فھم خواننده یا 
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دیگری حجاج  و ھجری ٦٧روایات ثبت شده است: یکی عبیدالله بن زیاد، متوفای سال 
شود که وی  ھجری. راجع به ابن زیاد گفته می ٩٥بن یوسف ثقفی، متوفای سال 

الخط عثمانی الف را  کلمۀ قرآن که در رسم ٢٠٠٠که در  مردی ایرانی را دستور داد
و به » قالت» «قَلت«را اضافه کند. این نویسنده به جای » الف«حذف کرده بودند، 

شود که وی  حجاج نیز گفته می راجع به )١(.نوشت می» کانت» «کنت«جای 
و در نتیجه بعد از این اصالحات  موضع تصحیح کرده است ١١الخط قرآنی را در  رسم

اگر  -سخن مشھور عثمان آن و)٢(تر و فھم آن آسانتر گردید خواندن متن قرآن ساده
گویند: وقتی مصاحف  به ھمین مطلب اشاره دارد که می -عثمان چنین گفته باشد

جد فيها مالحن يستصلحها أ«ھا را وارسی کرد و گفت:  رسمی تھیه شد، عثمان آن

بنابراین،  )٣(.»دارند آن را جایز و روا می ھا عرببینم که  ھایی در آن می طغل« »العرب
ل است و مربوط شود، از ھمین قبی مطرح می» تصحیف«و » غلط«در این رابطه وقتی 

 کند الخط است که ناگزیر تحت تأثیر تغییر محیط و گذشت زمان تغییر پیدا می به رسم
ه تصحیف و تحریف ھرگز به نص قرآن ست کا چیزی که قطعی و مسلم است این و

 و دنکن کلمات متن اصلی قرآن تحت تأثیر ھیچ عاملی تغییر پیدا نمی ،کند سرایت نمی
ھمواره حافظۀ عدۀ زیادی از مسلمانان که نسل اندر نسل با دقت کامل قرآن را از 

 سلسلۀ سند قرائت قرآن از زمان پیغمبر اکرم و حافظ آنست ،گیرند یکدیگر فرا می
 تاکنون در حد تواتر یقینی ھمچنان پیوسته مانده است.

الخط قرآن یک مرتبه انجام نپذیرفته است، بلکه قرن به  بھسازی و زیباسازی رسم
شده است تا در پایان قرن سوم ھجری  تر می قرن، به تدریج نگارش قرآن زیباتر و کامل

گذاری و اعراب قرآن  نقطهست که اصول ا به اوج کمال خود رسیده است. مشھور این
آید که یک نفر به تنھایی  گذاری کرده است. ولی به عقل باور نمی را ابواالسود دئلی پایه

به ھمین دلیل، از دیرباز علمای اسالمی در این  .بتواند چنین کاری را به انجام برساند
ف گذاری کرده است، چه کسی بوده است؟ اختال که نخستین کسی که قرآن را نقطه

                                           
 ؛ و نیز، ر. ک.١١٧ابن ابی داود: کتاب المصاحف، ص  -١

Geshichte des Qorantexts, ٢٥٥. 
 کند. . در ھمین صفحه آن یازده مورد را ذکر می١١٧ابن ابی داود: کتاب المصاحف،  -٢
 .٣٢المصاحف، ص ابن ابی داود: کتاب  -٣
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خورد:  در کتب علوم قرآنی به چشم می )٢(در این رابطه نام سه نفر )١(.اند نظر داشته
 )٤(.نصر بن عاصم لیثی و)٣(یحیی بن یعمر -که از ھمه مشھورتر است -ابواالسود دئلی
لی، مشھور شده است به این که نخستین کسی است که قواعد علم ئابواالسود د

رسد که  به نظر می و)٥(ب تدوین کرده استنحو را به دستور علی بن ابی طال
گذاری کرده است، نیز  که قرآن را نقطه یعنوان نخستین کسیافتن وی به  شھرت

                                           
گذاری قرآن بوده  داند که صحابۀ پیغمبر اکرم خودشان آغازگر نقطه دانی بعید نمی حتی، ابوعمرو -١

باشند و برای نخستین بار، خود صحابه بر سر پنج آیه پنج آیه یا ده آیه ده آیه عالمت گذاشته 
 ).٢باشند. (المحکم، ص 

و نام حسن  اند ده است که اینان ھفت نفر بوده) آور٢٩٠، ٢(ج » االتقان«سیوطی در کتاب  -٢
گذاری  افزاید. گو این که از حسن بصری اصوًال فعالیت مثبتی در کار نقطه بصری را به آنان می

گذاری  توان گفت، این است که حسن بصری نقطه مصحف سراغ نداریم. تنھا چیزی که می
انند دانشمندان صحابه و تابعین م -ھا و در برابر این نوآوری داند مصاحف را مکروه نمی

اند:  کند. ابن ابی داود از او و از ابن سیرین نقل کرده است که این دو گفته سختگیری نمی
گوییم شاید  ). از اینجاست که می٢٩٠، ص ٢(اتقان. ج » گذاری مصاحف اشکالی ندارد نقطه«

ندانستن آن، سبب شده   گذاری مصاحف و مکروه ھمین آسانگیری حسن بصری در رابطه با نقطه
 اند نام ببرد. گذاری مصحف را آغاز کرده است که سیوطی او را در ردیف نخستین کسانی که نقطه

ھجری به دنیا آمد. بخشی از عمرش را در عراق بسر  ٤٥یحیی بن یعمر در بصره در حدود سال  -٣
(ر. ک. وفیات به خراسان مھاجرت کرد. وی شیعی و طرفدار علی بود  برد و سپس از آنجا

ق) شاید ھم حجاج او را به جرم تشیع به  .ھـ ١٣١٠. چاپ قاھره، ٢٢٧، ص ٢األعیان. ج 
گویند: وی در طفولیت از ابن عباس و ابن عمر حدیث روایت  خراسان تبعید کرده باشد. می

ی ق) از او روایت کرده است. ابن یعمر روزگار .ھـ ١١٨و قتاده (در گذشته به سال  کرده است می
ھـ .ق درگذشت (ر. ک. وفیات  ١٢٩ھا، به سال  ھم قاضی شھر مرو گردید و در ھمان سال

) در کتاب ٤١٧، بغیة الوعاة، ص ٣٨١؛ غایة النھایة في طبقات القراء، ص ٢٢٦، ص ٢األعیان. ج 
 ھجری بوده است. ٩٠) آمده است که وفات وی قبل از سال ٢٥١، ص ٤سیر اعالم النبالء (ج 

اصم لیثی یکی از قاریان بصره است. قرآن را نزد ابواالسود دئلی و یحیی بن یعمر فرا نصر بن ع -٤
ھجری درگذشت (ر.  ٨٩گرفته و ابوعمرو بن العالء قرآن را از وی فرا گرفته است. وی به سال 

 ).٣٣٦؛ طبقات القراء، ص ٤٠٣ک. بغیة الوعاة، ص 
 .٣٧٨، ص ١برھان. ج  -٥
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بارۀ او در )١(.امتداد ھمان شھرت وی در رابطه با تنظیم و تدوین قواعد علم نحو است
ساند. ر کنند که شدت توجه و دقت او را در رابطه با زبان قرآن می داستانی نقل می

 گونه سورۀ التوبه را این ٣گویند: روزی صدای قاری قرآن به گوشش رسید که آیۀ  می
 خواند: می

نَّ ...﴿
َ
َ أ  .﴾...ۥَورَُسوُ�ُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ءٞ ّمَِن بَرِيٓ  ٱ�َّ

شود:... که خداوند بیزار است از  که معنای این قسمت از آیه با این قرائت غلط چنین می«
خواندن  . این غلط»!بیزار است -که پیغمبر اسالم باشد -فرستادۀ خودش نیزمشرکان و از 

خداوند منزه و پیراسته است «برآورد که:  قرآن، ابواالسود را به وحشت انداخت و فریاد
بالفاصله به نزد زیاد در بصره شتافت و به او  »!از این که از رسول خویش بیزار باشد

و را بپذیرم! قضیه از این قرار بود که پیش از آن، زیاد ام که درخواست ت گفت: من آماده
ھایی ترتیب بدھد که مردم بتوانند به کمک  از ابواالسود درخواست کرده بود که عالمت

دادن به زیاد  ابواالسود از پاسخ )٢(.ھا کتاب خدا را صحیح و آسان بخوانند آن عالمت
االسود کوشش وآن روز به بعد اب . ازا این که داستان مذکور پیشامدرفت، ت طفره می

عبارت از این رو بود گذاریی که باالخره در نظر گرفت،  خود را آغاز کرد و نظام اعراب
کسره (زیر) با گذاردن یک نقطه زیر  و ر) با گذاردن یک نقطه باالی حرفکه: فتحه (زب

حرف و ضمه (وسط یا پیش) با گذاردن یک نقطه در داخل شکل حروف نشان داده 
 )٣(.روی حرف ساکن دو نقطه بگذارند و شود

گذاری را به دستور  اند که ابواالسود کار نقطه بعضی از علمای اسالمی بر این عقیده
توان  اما اصوًال از طریق روایات به دشواری می )٤(.عبدالملک بن مروان انجام داده است

دانیم که آیا ابواالسود  گذاری قرآن تشخیص داد. ما نمی انگیزۀ ابواالسود را برای نقطه

                                           
کند که وی  از مبرد نقل می ٢٥٠، ص ١ج » البرھان«کشی در کتاب و به ھمین جھت است که زر -١

نظیر این ». لی بودئگذاری مصاحف را آغاز کرد، ابواالسود د نخستین کسی که نقطه«گفته است: 
 ) نیز آمده است.٦(ص » المحکم«روایت در کتاب 

را آورده است که وابوالفرج این داستان «آمده است:  ٢٥١و  ٢٥٠، ص ١ج » البرھان«در کتاب  -٢
 ».گذاری کند زیاد بن ابی سفیان ابواالسود را فرمان داد تا مصاحف را نقطه

. مقایسه کنید بیان او را با بیان ابن انباری در کتاب ٤٠١، ص ١زرقانی: مناھل العرفان. ج  -٣
 .١٧و  ١٦، ص ١االیضاح. ج «

 .٢٩٠، ص ٢اتقان. ج  -٤



 ١٣٥ : بهسازی و زیباسازی مصاحف عثمانیدومفصل 

است خلیفۀ وقت را جامۀ عمل این کار را از جانب خودش انجام داده است، یا درخو
ۀ آن ھیچ فکری باراز آن که به او پیشنھاد بشود، درده است و خودش پیش پوشان

نکرده بوده است. ھمچنین از چند و چون کاری که ابواالسود انجام داده است، 
کس دیگر به  اطالعی نداریم. ولی در این یک جمله که ابواالسود پیش از ھر

این دست کم مطلبی است که  و گذاری قرآن ھمت گماشته است، تردیدی نداریم نقطه
به  -آید. اما این که ابواالسود ابطه به دست میاز اخبار و روایات موجود در این ر

گذاری کرده باشد، نه  گذاری و اعراب قرآن را پایه توانسته باشد اصول نقطه -تنھایی
تواند  اینگونه کارھا را ھیچگاه یک نفر به تنھایی نمی ؛ زیرامنطقی است و نه معقول

توان گفت:  وند. حتی میدار چنین امر مھمی بش انجام بدھد، بلکه باید یک گروه عھده
اینگونه کارھا باید در طی  و تواند از عھدۀ چنین کارھایی برآید یک نسل ھم معموًال نمی

چند نسل و چند قرن انجام پذیرد؛ و ابواالسود را ھمین امتیاز بس که سر حلقۀ این 
 )١(.سلسله است

دارد که الخط قرآن، حلقۀ دیگری نیز وجود  در زنجیرۀ زیباسازی و تکمیل رسم
خواھند آن را حلقۀ نخستین این زنجیره به حساب  بعضی از علمای اسالمی می

گذاری کرد، یحیی  گویند: نخستین کسی که قرآن را نقطه بیاورند. این دانشمندان می
ست که تردیدی نیست در این که یحیی بن یعمر کاری در ا نظر ما این )٢(.بن یعمر بود

ت این که او نخستین کسی اثبا برایجام داده است. ولی گذاری قرآن ان رابطه با نقطه
که این کار را انجام داده است، دلیلی در دست نداریم؛ مگر آن که این سخن را  بوده

ست که وی نخستین کسی است که در شھر مرو ا توجیه کنیم و بگوییم: منظور این
کرده است. افسانۀ پیشتازی یحیی بن یعمر در گذاری  ھای خطی قرآن را نقطه نسخه

رسد. ابن  گذاری قرآن با پندار ابن خلکان به اوج گیرایی و رواج خود می میدان نقطه
ای داشته است  گذاری شده خلکان چنین پنداشته است که ابن سیرین مصحف نقطه

رتی که ابن در صو )٣(یحیی بن یعمر انجام پذیرفته بود.گذاری آن به دست  که کار نقطه

                                           
 ر. ک. -١

Geshichte des Qorantexts, ٢٦١ (cf. Blach., intr. P. ٨٠, note ١٠٣.( 
). به شیخ بخاری ٥ای دارد (المحکم، ص  . ھارون بن موسی نیز چنین نظریه١٤١المصاحف، ص  -٢

 ).٣٨١، ص ٢دھند (غایة النھایة. ج  ای را نسبت می نیز چنین نظریه
 .٢٥٠، ص ١؛ البرھان. ج ٢٢٧، ص ٢ھـ ق) ج  ١٣١٠وفیات األعیان (چاپ قاھره.  -٣
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روی این حساب، باید بگوییم که پیش از  و ھجری درگذشته است ١١٠سیرین در سال 
گذاری مصحف به مرحلۀ  گذاری و اعراب آن تاریخ (یعنی در قرن یکم ھجری) کار نقطه

 )١(.این مطلبی نیست که به سادگی بتوان آن را پذیرفت و کمال رسیده است
آید، نصر بن  گذاری قرآن نامش به میان می سومین شخصی که در رابطه با نقطه

توان امتداد کار دو استادش  گذاری قرآن می عاصم لیثی است. کار وی را در نقطه
ابواالسود و ابن یعمر دانست. زیرا، چنانکه پیش از این گفتیم وی شاگرد این دو نفر 

کند  أکید میاش ت بوده است. گو این که ابواحمد عسکری در یکی از روایات باورنکردنی
بر این که زمانی که حجاج بن یوسف ثقفی از کاتبان دربارش خواست که حروف قرآن 

 )٢(،اشتباه نشود)» س«عالمتی بگذارند که با » ش«گذاری کنند (و مثًال برای  را نقطه
ای نشست و به این کار پرداخت تا به پایان رسانید. این روایت  نصر بن عاصم به گوشه

گذاری کرده  که نصر نخستین کسی است که مصاحف را نقطه خواھد بگوید می
ست که بتواند پایه و مایۀ یک ا تر از آن بنیاد مطلب سست ،لی با وجود اینو)٣(است

 نظریۀ قاطع گردد.
در عین حال باید توجه داشت که اگر ما نتوانیم در این باره داوری قاطعی داشته 

ابن یعمر یا نصر بن عاصم کدام یک نخستین  نتوانیم بگوییم که ابواالسود یا و باشیم
که ھمۀ توانیم بگوییم  گذاری کرده است، این را می کسی بوده است که قرآن را نقطه

سازی قرائت قرآن برای مردم سھیم  الخط قرآن و آسان آنان در کار زیباسازی رسم
اختالف بارۀ او ھرچند که در -ردیدی نیست که حجاجدر این مطلب نیز ت و اند بوده

در رابطه  -نیز قصد و نیت او را از این کار ھرچه که بوده باشد و نظر فراوان وجود دارد
گذاری قرآن و اظھار عالقه و پافشاری در این امر اندیشۀ بزرگی را  با نظارت بر نقطه

 جامعۀ عمل پوشانیده است.

                                           
 ٨٠ ,Blachere, Intr. Corاین بیان را با تعبیر بالشر مقایسه کنید:  -١
تألیف ابواحمد عسکری نقل شده است. ابن خلکان نیز این » التصحیف«این روایت از کتاب  -٢

 آورده است. ١٢٥، ص ١ج » وفیات األعیان«روایت را در کتاب 
آمده است: و جاحظ در کتاب  ٢٥١، ص ١ج  »البرھان«ظاھرًا این نظریۀ جاحظ است. در کتاب  -٣

گذاری مصحف را آغاز کرد.  آورده است که نصر بن عاصم نخستین کسی بود که نقطه» االمصار«
 مقایسه کنید. ٦ص » المحکم«مطلب را با کتاب 
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زی سا مردم بیشتر به کار سادهگذرد،  از زمان حجاج به این طرف، ھرچه می
الخط قرآن اشکال مختلفی به خود  سازی رسم  ساده و پردازند الخط قرآن می رسم
گذاری  بارۀ نقطهنخستین کسی است که در )١(گیرد: خلیل بن احمد فراھیدی می

وی  )٢(؛کند اطراف و جوانب این امر را بررسی می ،نویسد و در آن رساله ای می رساله
 )٣(.وم و ِاشمام قرار دادھمزه و تشدید و َر ه عالماتی برای نخستین کسی است ک

اری قرآن کتاب گذ بارۀ نقطهه و او درنرسید )٤(ھنوز نوبت به ابوحاتم سجستانی
 گردد. قرآن به مرحلۀ کمال خود نزدیک می الخط ننوشته است که رسم

سر بر  و رسد الخط قرآن به اوج زیبایی و شیوایی می در پایان قرن سوم ھجری، رسم
گیرد. از جمله برای  ھای جدید، رقابت سر می ھای زیبا و ابتکار عالمت ن خطبرگزید

برای ھمزۀ وصل (مثًال،  و گیرند ) در نظر می_حروف مشدد عالمتی شبیه کمان (

                                           
ابوعبدالرحمان، خلیل بن احمد فراھیدی ازدی. در زمان خود امام علوم عربیت بود. علم عروض  -١

 ھـ .ق درگذشته است. ١٧٥رات اوست. وی به سال از ابتکا
 .٩المحکم، ص  -٢
 مقایسه کنید با: ٢٩٠، ص ٢؛ و نیز، ر. ک. اتقان. ج ١٣٣تألیف ابوعمر ودانی، ص » النقط«کتاب  -٣

Cechichte des Qorantexts, ٢٦٢ (cf. Intr. Cor. ٩٧.( 
دادن حرکتی است که به خاطر وقف یا ادغام باید  و عبارت از نشان در لغت به معنای قصد ومَر 

تبدیل به سکون شود، به صورت تلفظ نیمی از صدای نمایندۀ آن حرکت. به عنوان مثال، کلمۀ 

خوانده شود.  ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن ﴿، سورۀ الذاریات در صورت وقف باید ٥٦در آخر آیۀ  ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن ﴿
عبارت از این است که این کسرۀ نون آخر کلمه را به صورت یک نیم کسره تلفظ کنیم تا » روم«

که در لغت به معنای به  -شنونده دریابد که نون آخر کلمه مکسوره بوده است. ِاشمام
به دادن حرکتی است که به خاطر وقف یا ادغام باید تبدیل  عبارت از نشان -رسانیدن است مشام

ھای گوینده نگاه کند آن حرکت را باز  سکون شود، با حرکت لب به طوری که اگر شنونده به لب
را اگر بخواھیم با اشمام بخوانیم باید به  -سورۀ یوسف] ١١در (آیۀ » تامنا«شناسد. مثًال کلمۀ 

ریم تا شوند، درآو ھا را به صورتی که موقع تلفظ ضمه یا واو جمع می ھنگام تلفظ نون مشدد، لب
 م. -بوده است نشان داده شود» تامننا«که  -قبل از ادغام -اصل کلمه

معروف به ابوحاتم سجستانی از بزرگان علمای لغت در زمان خویش بوده است.  ،سھل بن محمد -٤
) گلچینی از سخنان ابوحاتم را در رابطه با ١٤٤(ص » المصاحف«ابن ابی داود در کتاب 

 ھـ .ق درگذشته است. ٢٤٨وی به سال  الخط قرآن آورده است. رسم
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ھمزۀ اکتب در کلمۀ فاکتب) برحسب آن که پس از حروف مفتوح یا مکسور یا مضموم 
 )١(.گذارند سط شکل الف میقرار گرفته باشد، عالمتی در باال یا زیر یا و

الخط  زی و زیباسازی رسمسا ھای پر پیچ و خم که در کار ساده چه بسیار گردنه
قرآن بر سر راه مردم وجود داشته است! دانشمندان اسالمی تا اواخر قرون سوم 

گذاری قرآن اختالف نظر داشتند. اندیشۀ پرھیز از  ھجری ھمچنان در رابطه با نقطه
قرآن نخستین بار از آنجا نشأت گرفت که صحابی بزرگوار، عبدالله بن گذاری  نقطه

چیزی جز آن را با  و متن قرآن را به ھمان صورت که ھست رھا کنید«مسعود گفت: 
گردانیدن  پس از وی نیز، در میان تابعین کسانی پیدا شدند که معطر )٢(.»آن نیامیزید

تا این که  )٣(؛مصحف را مکروه دانستنداوراق مصحف، یا گذاردن برگ گل البالی اوراق 
که در این مسئله قائل به  دھد ترجیح می )٤(رسیم به عصر اتباع تابعین و امام مالک می

خواھند از روی آن آموزش  ھایی را که می گذاری مصحف شود. امام مالک نقطهتفصیل 
با وجود این،  )٥(.داند گذاری مصاحف اصلی را جایز نمی لی نقطهو، داند بدھند، جایز می

 گذاری مصاحف پرھیز داشتند اقشار مختلف مسلمانان از باب عمل به احتیاط، از نقطه
که عبارت از نقطه (و  -»نقط«بین  و شدند رو پیدا می ای میانه فقط گاه به گاه، عده و

که عبارت از گذاشتن عالمتی بر سر ھر ده آیه ده  -»تعشیر«و  -اعراب) گذاری است
گذاری با  ساختند که نقطه به مردم خاطر نشان می و گذاردند ق میفر -آیه است

 پیراسته نگھداشتن متن قرآن منافاتی ندارد.
اسماء سور و عدد آیات مکروه است.  ،اخماس ،گوید: کتابت اعشار می )٦(حلیمی

ده آیه ده آیه یا پنج آیه پنج آیه عالمت بگذارند یا نام  (یعنی: مکروه است که بر سر ھر

                                           
 .٤٠١، ص ١زرقانی: مناھل العرفان. ج  -١

 .١٠، ص »المحکم«. و مقایسه کنید با ٢٩٠، ص ٢. ر. ک. اتقان. ج »جردوا القرآن وال ختلطوه بيشءٍ « -٢
 .١٥اند. ر. ک. المحکم، ص  ھا را به مجاھد نسبت داده این سختگیری -٣
لمؤمنین در حدیث، ابوعبدالله مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر و امیرا امام اھل مدینه -٤

پرداخت و در طول این سالیان کتاب » الموطاً «اصبحی. وی مدت چھل سال به تألیف کتاب 
 ھجری درگذشته است. ١٧٩مذکور را بر ھفتاد نفر از فقھای مدینه عرض کرد. وی به سال 

 .٢٩١، ص ٢؛ اتقان. ج ١٣٤ابوعمر ودانی: النقط، ص  -٥
 ٤٠٣ابوعبدالله حسین بن حسن حلیمی جرجانی. بھترین کتاب وی المنھاج است. وی به سال  -٦

 ھجری درگذشته است.
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سوره را در آغاز آن مشخص کنند، یا در  ھا را در آغاز آن بنویسند یا تعداد آیات ھر سوره
قرآن را » «القرآن اجردو«ابن مسعود گفته است: فاصلۀ آیات شماره بگذارند. زیرا 

بخصوصی ندارد که باعث  گذاری جایز نیست. زیرا شکل قطهاما ن»! پیراسته نگھدارید
گذاری  یستند، کلمات قرآنی به حساب بیایند. کاری که نقطهشود کلماتی که از قرآن ن

کند که کلمات قرآنی را چگونه  ست که قاری قرآن را راھنمایی میا دھد این انجام می
 بنابراین، برای کسی  و بخواند

ھا باشد، گناھی نخواھد داشت که مصحف  که نیازمند این نشانه ولی با وجود این
با این رسایی و شیوایی  )٢(»تعشیر«و » نقط«موضوع )١(».گذاری کند خود را نقطه

شد، اقشار  به طور کامل توضیح داده می و گردید توسط علمای اسالمی مطرح می
خواستند از عمل به احتیاط قدمی فراتر بروند، ھمچنان تا  مختلف مسلمانان که نمی

نقطه و  ھای بی آغاز قرن پنجم ھجری اصرار داشتند بر این که قرآن را از روی مصحف
ھا بدعت به حساب  اعراب بخوانند. به نظر این محتاطان سختگیر، این عالمتگذاری بی
ھم که مشخص بود.  گذاری در دین خداوند سبت به بدعتدیدگاه مردم ن و آمد می

ِ  لكُّ «مسلمانان به این اصل معتقد بودند که   ضَ  ةٍ دعَ ب
َ
ھر « »ارِ يف انلَّ  اللةٍ ضَ  لكُّ  و ةٌ الل

 .»پایانش آتش دوزخ استھر گمراھی  و و بدعتی گمراھی است نوآوری
نقطه به جای  گذاشتن -دانی ومربنا به نقل ابوع -که بعضی از آنانتر این عجیب

لی سخت پرھیز داشتند از این که خود آن و، گرفتند بعضی از حرکات را آسان می
نویسند. در عین حال، در حرکات را به صورت (ـَـــِـــُـــ) باال و پایین کلمات قرآنی ب

 )٣(دیدند! زمان بیشتر مسلمانان معاصرشان در این کار اشکالی نمیھمان 
دانی خودش نیز معتقد است که باید حتمًا متن قرآن پیراسته و مجرد  ابوعمرو

شوند،  حرکات اعرابی که به منظور توضیح در زیر و باالی کلمات گذاشته می و بماند
گذاری مصحف را  باید به طوری نوشته شوند که از خط قرآن متمایز باشند. وی نقطه

الخط قرآن  دادن شکل رسم داند و معتقد است که این تغییر با مرکب سیاه جایز نمی
ھای  مصحف با رنگ مختلف در یک ھای داند که قرائت است. ھمچنین جایز نمی

به چیزھای دیگر و  این کار را ناپسندترین نوع آمیختن قرآن و شوندگوناگون نوشته 

                                           
 .٢٩١، ص ٢اتقان. ج  -١
 آیه. ١٠عبارتست از گذاردن عالمتی پس از ھر » تعشیر« -٢
 .١٣٥و  ١٣٤دانی: النقط، ص  ابوعمرو -٣
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سکون و  ،تشدید ،تنوین ،زبر ،داند. به نظر وی، باید زیر الخط قرآن می تغییردادن رسم
 )١(.»ھا را با زنگ زرد بنویسند ھمزه و مد را با رنگ قرمز

نه تنھا دیگر کسی  و گیرد گذاری مصحف رواج می مانی که نقطهرسیم به ز بعد می
 .آورند شمارد، بلکه ھمه به این کار روی می ناروا نمی و داند آن را مکروه نمی

 ؛کند دیگر کسی با این کار مخالفت نمی و شود گذاری مصحف نیز معمول می اعراب
گذاری، متن قرآن  ابترسیدند با نقطه و اعر درست به عکس زمانی که مسلمانان می

با نقطه و اعراب  ھا را ترسیدند که مبادا اگر مصحف تغییر پیدا کند. حاال دیگر از آن می
شود که انگیزۀ  متن قرآن را اشتباه بخوانند. از اینجا معلوم می ننویسند، جاھالن

گذاری قرآن در صدر  گذاری و اعراب گرفتن مسلمانان در برابر نقطه  اساسی جبھه
گذاری در  گذاری و اعراب دادن به کار نقطه آوردن و عالقه نشان روی ،بعکس و اسالم

مندی مسلمانان به حفظ متن قرآن بوده است. َنَووی (از قچند قرن بعد، منحصرًا عال
گذاری قرآن مستحب  گذاری و اعراب گوید: نقطه می )٢(علمای قرن ھفتم ھجری)

شدن و تحریف   رآن از غلط خواندهای برای حفظ ق است، به دلیل این که وسیله
 )٣(.»است

لی در و، دانستند ھایی که علمای اسالمی در آغاز کار مکروه می از جمله نوآوری
بودن و حتی   فتوا به مباح و بودن آن را متوجه شدند  اشکال ھای بعدی، بی قرن

گذاردن عالئم فاصله  ،ھا ھا در آغاز سوره نگارش عناوین سوره ؛بودنش دادند  مستحب

                                           
 .١٣٣ص  ؛ ر. ک. النقط،٢٩١، ص ٢اتقان. ج  -١
زکریا یحیی بن شرف نووی، از بزرگان محدثان است. در علوم حدیث  امام حافظ محیی الدین ابو -٢

را باید نام برد. » شرح صحیح مسلم«ھایش  تألیفات مشھور بسیاری دارد. از مشھورترین کتاب
 ھجری درگذشته است. ٦٧٦وی به سال 

) این عبارت نووی را ٤٠٢، ص ١رفان (ج . زرقانی در کتاب مناھل الع٢٩١، ص ٢اتقان. ج  -٣
نووی در کتاب التبیان چنین «آوریم:  تر آورده است که ما در اینجا برای مزید استفاده می طوالنی

گذاری مصحف مستحب است، زیرا وسیلۀ حفظ قرآن از  اند: نقطه و اعراب علما گفته«گفته است: 
اند، فقط  گذاری قرآن را مکروه دانسته طهو علت آن که شعبی و نخعی نق شدن است  غلط خوانده

ھای دیگر در  اند که این موضوع بھانۀ دخالت ترسیده این بوده است که در آن روزگاران از آن می
متن قرآن گردد. و گرنه، صرفًا به خاطر این که یک نوآوری بوده است با مخالفت آنان روبرو 

علمای اسالمی قرار گرفته است و با مخالفتی  ھا که مورد پذیرش نگردیده است. چه بسیار نوآوری
 ».ھا و غیره. والله اعلم روبرو نشده است، مانند تدوین علوم و ساختن مدارس و رابط
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تقسیم ھر و  حزب ٤تقسیم ھر جزء به  ،جزء ٣٠تقسیم قرآن به  ،ھای قرآن میان آیه
در  نیز یک از این تقسیمات، عالئم و نقوش خاصی دادن ھر برای نشان .ربع ٤حزب به 

 .دصفحات قرآن افزودن
را احساس زیھا را مردم پذیرفتند.  ھای فاصلۀ میان آیه ھا عالمت پیش از ھمۀ این

که چگونگی تقسیم آیات قرآن را باز شناسند. به ویژه پس از آن که کردند به این نیاز می
مسلمانان به اتفاق نظر رسیدند و اجماع کردند بر این که ترتیب آیات قرآن را 

البته،  )١(.اعالم کنند و به کسی حق دخالت در ترتیب آیات قرآن را ندھند» توقیفی«
شود  اند، یکسان نیست. مشاھده می گزیده گذاری برمی این عالمتھایی که برای  روش

گاھی نیز فراموش  و نویسند آیه شمارۀ ترتیبی آیه را در سوره می که گاھی بر سر ھر
ده آیه  شود که در آخر ھر کنند که شمارۀ بعضی از آیات را بنویسند. گاھی دیده می می

یا در آخر  )٢(،نویسند را می» ء«ین کلمه (ده) یا حرف اول ا» َعشر«کلمۀ  ،ده آیۀ سوره
(پنج) یا حرف اول این کلمه (خـ) را » َخمس«پنج آیه پنج آیۀ سوره، کلمۀ  ھر
 بینند. ھا اشکالی نمی گذاری این عالمتدر ھیچ کدام از  و نویسند می

دھندۀ نام ھر  ھای قرآن به طوری که نشان ھا در آغاز سوره اما نوشتن عناوین سوره
بودن آیات آن باشد، موضوعی نبود که ھمه کس به سادگی از کنار  مکی و مدنی سوره و

کار و طرفداران  ھای سختی را از سوی اقشار محافظه ناگزیر مخالفت و آن بگذرد
�که بسیاری از علما گردید. توضیح این موارد باعث می سرسخت احتیاط در این گونه

اجتھاد صحابه سھم  و معتقد بودند که این موارد توقیفی نیستند -عموم مردم برخالف
ھای  وافری در اینگونه تغییرات دارد. ما نیز با آن که در مبحث مربوط به ترتیب سوره

ھای قرآن را نپذیرفتیم و ترجیح دادیم که ترتیب  بودن ترتیب سوره» اجتھادی«قرآن، 

                                           
(ج » البرھان«با وجود این، دانشمندان دربارۀ تعداد آیات قرآن اختالف دارند. زرکشی در کتاب  -١

پیغمبر اکرم معموًال «ضیح داده است که ) علت وجود این اختالف را چنین تو٢٥٢و  ٢٥١، ص ١
فرمود تا آغاز و پایان آیات قرآن مشخص گردد. وقتی ھمۀ صحابه آن آیات را  آیه وقف می بر سر ھر

فرمود [یعنی: بر سر آیات  شد که آن حضرت بعضی آیات را به ھم وصل می گرفتند، گاه می فرا می
و شنونده دو آیه را یک آیه  ل بیان کرده باشدم] تا مطلب را به طور کام -فرمود مکث کمتری می

 ».آورد به حساب می
گذاری بر سر ده آیه ده آیۀ  و اما عالمت«) چنین آمده است: ٢٥١، ص ١(ج » البرھان«در کتاب  -٢

 ».اند: حجاج فرمان داد و بعضی نیز گفته اند: مأمون عباسی فرمان داد قرآن را بعضی گفته
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بدانیم، دلیل » توقیفی«سوره از قرآن  یات در ھرھای قرآن را مانند ترتیب آ سوره
و » توقیفی«ھای قرآن نیز  قاطعی در دست نداریم که بتوانیم بگوییم اسامی سوره

ھای قرآن نیز  بودن سوره در مورد مکی و مدنی )١(.شده از جانب خداوند ھستند تعیین
آن ھمۀ علمای سوره از قر توانیم ادعای اجماع کنیم، به طوری که در مورد ھر نمی

شود  ھمین اختالف نظرھا باعث می )٢(.اسالمی یک سخن باشند که مکی است یا مدنی
سوره مشخصات سوره را بنویسند، با مخالفت شدید  که پیشنھاد این که در آغاز ھر
کشد که نداھای مخالف  پاید و طولی نمی ھا دیری نمی روبرو بشود. ولی، این مخالفت

ھا در  شود که نه تنھا نوشتن عناوین و مشخصات سوره ده میمشاھ و)٣(کند فروکش می
زدن و  گردد، بلکه اندک اندک نقش و نگار سوره از قرآن کامًال رایج می آغاز ھر

کار به جایی  و گردد ھای قرآن معمول می ھای آغاز سوره کردن کتیبه  طالکاری
ھا  ھا و طالکاری کتیبهخبران چنین اعتقاد پیدا کنند که این  رسد که جاھالن و بی می

 جزء الینفک وحی قرآنی ھستند!
ھا عالمت فاصله  قتی مردم این حق را به خودشان دادند که در میان آیهو بعدھا

ھا  ھا را نیز باالی سوره اندک اندک جرأت بیشتری پیدا کردند و عناوین سوره و بگذارند
ھا و  انواع آرایشکردن   نوشتند، دیگر کسی قادر نبود که مردم را از پیاده

ھا در مصاحف باز دارد. مردم دیدند بھتر است قرآن را به جزء و حزب  گذاری نشانه
آوردن دالیل و مستنداتی از سنت پیغمبر  به این منظور برای به دست و تقسیم کنند

زیب و گوید: اما تح پرداختند. زرکشی می اکرم و صحابۀ آن حضرت به کاوش در روایات

                                           
ھای قرآن  بجاست دربارۀ اسامی سوره«گوید:  ) می٢٧٠، ص ١(ج » نالبرھا«زرکشی در کتاب  -١

ھا منحصرًا باید از طریق وحی صورت  تحقیق شود که آیا توقیفی ھستند (یعنی، نامگذاری سوره
ھای دیگر جایز نیست) یا با توجه به مناسبات مختلف  ھای قرآن با نام و نامیدن سوره گیرد

ای مفاھیم  سوره تواند از ھر وقیفی نباشد، یک فرد باھوش میشوند؟ اگر بخواھد ت نامگذاری می
و این بسیار بعید  ھای آن سوره بیفزاید ھا نامی بر نام بسیاری استخراج کند و به تناسب آن

 .٩٠، ص ١ر. ک. اتقان. ج ». است
توانید اختالفات موجود در رابطه با مکی یا  ) می٢٣تا  ١٨، ص ١(ج » االتقان«در کتاب  -٢

ھای قرآن را مشاھده کنید. ما نیز در فصل سوم از باب سوم ھمین  بودن بعضی از سوره نیمد
 کتاب در این باره سخن خواھیم گفت.

توانید مواضع موافق و مخالف را  به بعد) می ١٥٨تألیف ابن ابی داود (ص » المصاحف«در کتاب  -٣
 در این رابطه به تفصیل ببینید.
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عنی تقسیم قرآن به جزء و حزب) از آنجا شروع شد که ابتدا قرآن را به تجزیۀ قرآن (ی
؛ سپس به آموزان قرآن قرار دادندبه صورت جزوه در اختیار نو و جزء تقسیم کردند ٣٠

حزب و ھر  ٤جزء را نیز به  ھر ،الوصول گردانیدن قرآن برای نوآموزان منظور سھل
 ربع تقسیم کردند. ٤حزب را به 

سنن ابوداود و سنن ابن ماجه از اوس بن حذیفه روایت  ،احمد بن حنبلدر مسند 
شده است که وی در زمان حیات رسول خدا از اصحاب آن حضرت پرسید: قرآن را 

 ١٣ سوره، ١١سوره،  ٩سوره،  ٧سوره،  ٥سوره،  ٣کنید؟ گفتند:  بندی می زبچگونه ح
 )١(.ست تا آخر قرآناز سورۀ قاف (سورۀ پنجاھم قرآن) ا» مفصل«حزب  و سوره

خطاطان و ناسخان نیز در زیباسازی و تکامل نگارش و خط قرآن به نوبۀ خود 
ھجری) خالد بن  ٩٦تا  ٨٦گویند: خلیفه ولید بن عبدالملک ( اند. می سھیم بوده

ابوالھیاج را که خط زیبایش شھرت فراوانی داشته است به کار نوشتن مصاحف گماشته 
ھای محراب مسجدالنبی را در مدینه نوشته  است که کتیبهوی ھمان کسی  بوده است.

 )٢(.است
پردازان تا اواخر قرن چھارم ھجری ھمچنان مصاحف را با خط  نویسان و نسخه خط

در اوائل قرن پنجم ھجری خط زیبای نسخ جای خط کوفی را  و)٣(نوشتند کوفی می

                                           
اد محمد عزت دروزه در ذیل این روایت توضیحی دارد که با توجه به ، است٢٥٠، ص ١برھان. ج  -١

معروف است، » مصحف عثمانی«کنیم: در قرآن موجود فعلی که به  اھمیت آن در اینجا نقل می
ھا که در حدیث  و مجموع تعداد سوره سورۀ حجرات (قبل از سورۀ قاف) سورۀ چھل و نھم است

بندی  باضافۀ سورۀ فاتحة الکتاب که داخل در حزب )٣+ ٥+ ٧+ ٩+ ١١+ ١٣نیز آمده است (
توان اطمینان حاصل کرد که قرآن تدوین شده در  است. بنابراین می ٤٩مذکور در روایت نیست، 

قرآن موجود در دست ما بوده است (تاریخ قرآن،  ،زمان پیغمبر اکرم عینًا به ھمین شکل و ترتیب
 م.–) ٤٢ص 

 .٦میالدی) ص  ١٨٧١ندیم (چاپ فلوگل، ر. ک. الفھرست تألیف ابن ال -٢
اند، بنگرید به مقالۀ موریتز در دائرة  نوشته ھا مصحف را می ھایی که با آن در رابطه با انواع خط -٣

 المعارف اسالمی:
Moritz, Encyclopedie de Islam, article Arabie, ٣٩٤. 

 و در رابطه با برتری و امتیاز خط کوفی بنگرید به:
Gechichte des Qorantexts, ٢٥١ Sqq “cf. Blach., Intr., ٨ note ١١٢.” 
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ھمچنان تا به امروز گرفت. در خط نسخ نظام کامل نقطه و اعراب و دیگر عالئمی که 
 )١(.در نگارش قرآن معمول است، موجود است

شود و مشیت خداوند بر این قرار  رسیم به زمانی که صنعت چاپ اختراع می تا می
گیرد که قرآن کتاب آسمانی اسالم در اطراف و اکناف جھان منتشر گردد. چاپ  می

تکامل خود را طی چند  ھای خطی قرآن مراحل زیباسازی و قرآن نیز مانند تھیۀ نسخه
ھجری به  ١٥٣٠قرن گذرانیده است. قرآن برای نخستین بار، در شھر بندقیه در سال 

ھای  لی مقامات کلیسا فرمانی صادر کردند دائر بر این که ھمۀ نسخهو، چاپ رسید
در  Hinkelmanقرآن به محض از چاپ در آمدن معدوم گردند. پس از آن ھنکلمان 

پس از وی  و نسبت به چاپ قرآن اقدام کرد ١٦٩٤در سال  Hamburgشھر ھامبورگ 
بار دیگر قرآن را به چاپ  ١٦٩٨در سال  Padoueدر شھر پادو  Marracciماراکی 

رسید، مسلمانان در  رسانید. در آن اثنا که قرآن در این ممالک غیر اسالمی به چاپ می
 )٢(.ھای اسالمی حتی خبر از چاپ قرآن نیز نداشتند سرزمین

 Saintدر شھر پطرزبورک  ١٨٧٨نخستین چاپ قرآن توسط مسلمانان در سال 
Petersbourg در ھمان زمان نسخۀ  و ھمت موالی عثمان صورت گرفته روسیه، ب

قرآن  و رسد بعد، نوبت به ایرانیان می )٣(.دیگری از قرآن در شھر قازان به چاپ رسید
م و  ١٨٢٨ق=  .ھـ ١٢٤٨شود: یکی در تھران در سال  دو بار در ایران چاپ سنگی می

 م. ١٨٣٣ق=  .ھـ ١٢٥٣دیگری در تبریز در سال 
آلمانی قرآن را به سبک مخصوصی در  Flugelمیالدی، فلوگل  ١٨٣٤در سال 

ایی که ھ نویسی الخط جدید و ساده به خاطر رسم و رساند به چاپ می Leipzigلیپزیک 

                                           
 ١٣٣ ,.Blachere, Intr. Corبنگرید به:  -١

٢ - Blachere, Id., ١٣٣. 
 ایم: مراحل مختلف چاپ قرآن را از کتاب بالشر نقل کرده -٣

Blachere, Intr. Cor., ١٣٣. 
میالدی را از  ١٨٠١سال بالشر نیز بنوبۀ خویش اطالعات مربوط به چاپ قرآن پیش از 

 ھای شنری و بفان مولر گرفته است. ر. ک. نوشته
Schnurrey “Ch.F.”, Bibliotheca Arabica, nos ٣٨٦ -٣٦٧. 
Prannmuller, Handbuch der Islam- Literatur, Berlin, ١٩٢٥. 
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ای مورد استقبال اروپائیان قرار  سابقه در نگارش آن به کار رفته بود، به طرز بی
 کند. کند و جایی باز نمی لی در جھان اسالم موفقیتی کسب نمیو، گیرد می

 ١٨٧٧از سال  و شود ھایی متعددی از قرآن منتشر می بعد در ھندوستان چاپ
 پردازد. رآن میبه کار مھم چاپ ق» آستانه«میالدی به بعد 

ھای اخیر در رابطه با چاپ قرآن اقدام بسیار جالبی در جھان  باالخره، در سال
م. چاپ بسیار زیبا و دقیق و  ١٩٢٣ق=  .ھـ ١٣٤٢اسالم انجام پذیرفت و در سال 

ای از قرآن زیر نظر اساتید دانشگاه االزھر مصر و با تأیید نمایندگان ملک فؤاد  آراسته
د. نگارش و ضبط کلمات در این مصحف مطابق قرائت عاصم به اول، منتشر گردی

اکنون  روایت حفص است. جھان اسالم این مصحف را تلقی به قبول کرده است و ھم
شاید تنھا مصحفی باشد  و رسد ھا نسخه از این مصحف به چاپ می سال میلیون در ھر

و نگارش آن  که ھمۀ دانشمندان در اطراف و اکناف جھان بر دقت ضبط و صحت خط
 اجماع دارند.





 

 

 
 

 :فصل سوم
 َاحُرف سبعه

یابیم که  را می شده است، روایاتیدر میان احادیثی که از طرق مختلف روایت 
یکی از گویاترین احادیث از  حرف نازل شده است.تصریح دارند بر این که قرآن بر ھفت 

ما متن آن را از  و این دست، روایتی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده است
 کنیم: صحیح بخاری نقل می

گوید: ھشام بن حکیم سورۀ فرقان را در زمان حیات رسول  می سعمر بن خطاب
کرد. به قرائتش گوش فرا دادم. با کمال تعجب شنیدم که  در نماز قرائت می ج خدا

کند که با ترتیبی که رسول خدا قرائت آن  سورۀ فرقان را با وجوه متعددی قرائت می
سوره را به من تعلیم فرموده است تفاوت بسیار دارد! چیزی نمانده بود که در ھمان 

یا:  -ظر شدم تا نمازش را سالم داد. عبایش راحال نماز با او گالویز بشوم. ولی منت
بر او پیچیدم و او را درھم فشردم و گفتم: چه کسی قرائت این سوره را به تو  -عبایم را

گویی. به خدا  یاد داده است؟ گفت: رسول خدا مرا یاد داده است. به او گفتم: دروغ می
طور دیگری به من  خواندی ای را که شنیدم تو می رسول خدا ھمین سوره !سوگند

آموخته است! براه افتادم و کشان کشان او را به نزد رسول خدا بردم و گفتم: یا 
خواند که با  الله! من شنیدم که این مرد سورۀ فرقان را با وجوه متعددی می رسول

دارد؟! تو خود سورۀ فرقان را به من یاد ای تفاوت  ترتیبی که تو به من تعلیم فرموده
خدا فرمود: عمر! رھایش کن! ھشام بخوان! ھشام ھمان قرائتی را که از دادی! رسول 

ْت «او شنیده بودم دوباره خواند. آنگاه رسول خدا فرمود: 
َ
نِْزل

ُ
َذا أ

َ
سوره ھمینطور « »َهك

 و سپس فرمود: عمر تو بخوان». خواند از جانب خداوند نازل شده است که ھشام می
اد داده بود، خواندم. باز ھم رسول خدا من ھمانطور که آن حضرت خودش به من ی

ْت «فرمود: 
َ
نِْزل

ُ
َذا أ

َ
آنگاه ». خوانی نازل شده است طور که تو می سوره ھمین« »َهك

َ ِمْنهُ «خدا فرمود:  رسول َرُءوا َما تَيَرسَّ
ْ
اق

َ
ْحُرٍف، ف

َ
نِْزَل ىلَعَ َسْبَعِة أ

ُ
یعنی:  »إِنَّ َهَذا الُقْرآَن أ
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ھرگونه که برایتان میسر است قرآن را قرائت  ست.قرآن بر ھفت حرف نازل شده ا«
 )١(.»کنید

رسد که حدیث نزول قرآن به ھفت حرف. از گروه کثیری از صحابه نقل  به نظر می
آمده است  )٢(شده باشد که بر شمردن آنان بسیار دشوار است. در مسند حافظ ابویعلی

یک از شما از  ھم که ھرد که عثمان روزی بر سر منبر گفت: شما را به خدا سوگند می
 «پیامبر اکرم این حدیث را شنیده است که فرمود: 

ُ
ْحُرٍف إِنَّ َهَذا الُقْرآَن أ

َ
 نِْزَل ىلَعَ َسْبَعِة أ

 
ُّ
رآن بر ھفت حرف نازل شده است که ھمه آنھا درست و کامل ق« .»ها شاٍف اكٍف لُك

برخیزد و بایستد. عدۀ بیشماری برخاستند و ایستادند و شھادت دادند که این  »ھستند
 )٣(.دھم اند. آنگاه عثمان گفت: من ھم شھادت می حدیث را از پیغمبر اکرم شنیده

در شھادت بر صدور این حدیث از  )٤(شمار ھای بی آوازی این گروه و ھم اتفاق نظر
می را بر آن داشته است که بگویند: این پیغمر اکرم، بعضی از بزرگان علمای اسال

را باید ذکر کرد. در  )٥(حدیث متواتر است. در رأس این عده نام ابوُعَبید قاسم بن سالم
صورتی که تواتر حدیث را ھم نپذیریم به دلیل این که در طبقات بعدی راویان تا زمان 

                                           
ه نیز آمد ١٠، ص ١. نزدیک به این مضمون در تفسیر طبری. ج ١٨٥، ص ٦صحیح بخاری. ج  -١

، ١)؛ برھان. ج ١٥٨، شمارۀ حدیث ٢٢٤، ص ١(چاپ شاکر. ج  ٢٤، ص ١است. مسند احمد. ج 
 .٢١١ص 

ه ابویعلی، احمد بن علی بن مثنی تمیمی موصلی، حافظ ثقه، دو مسند صغیر و کبیر از خود ب -٢
ھجری درگذشته است (الرسالة المستطرفة، ص  ٣٠٧یادگار نھاده است. وی در موصل به سال 

 ).٥٤و  ٥٣
 .٧٨، ص ١اتقان. ج  -٣
با توجه به صورت اسامی راویان نخستین این حدیث از صحابۀ پیغمبر اکرم که سیوطی آورده  -٤

 ٧٨، ص ١ج ». االتقان«توان به نحوی تعداد آنان را مشخص گردانید. سیوطی در کتاب  است، می

ْحُرٍف نزَ «حدیث «گوید:  می
َ
ابه نقل شده است که عبارتند از: ابی از جماعتی از صح »َل ىلَعَ َسبَْعِة أ

بن کعب، انس، حذیفة بن یمان، زید بن ارقم، سمرة بن جندب، سلمان بن صرد، ابن عباس، ابن 
مسعود، عبدالرحمان بن عوف، عثمان بن عفان، عمر بن خطاب، عمرو بن ابی سلمه، عمرو بن 

دری، ابوطلحۀ انصاری، عاص، معاذ بن جبل، ھشام بن حکیم، ابوبکرة، ابوجھم، ابوسعید خ
 ».نفر ٢١ابوھریره و ابوایوب. جمعًا 

بودن حدیث احرف سبعه تأکید کرده است. ر. ک.  کند که وی بر متواتر سیوطی از او نقل می -٥
 .٧٨، ص ١اتقان. ج 



 ١٤٩ فصل سوم: َاحُرف سبعه

ب ھمین بس است ما، روایت در ھر طبقه به حد تواتر نرسیده است، برای اثبات مطل
بارۀ یک حقیقت دینی، قطعی و مسلم ، صدور چنین سخنی را درکه احادیث صحیح

 گردانند. می

*** 
ای  الخط مصاحف عثمانی به گونه اند که رسم اسالمی بر این عقیده جمھور علمای

قاضی ابوبکر بن  )١(.گرفته است ھای ھفتگانه را در بر می بوده است که ھمۀ قرائت
ست که این وجوه ھفتگانۀ ا صحیح آن«گوید:  طیب باقالنی در مقام تأیید این نظریه می

 ج قرائت قرآن در زمان رسول خدا خوانده شده است و روایات بسیاری از رسول خدا
ھای ھفتگانه را قاریان نخستین قرآن و  ھا رسیده است؛ و این قرائت در باب این قرائت

اند؛ و عثمان و صحابه  علوم قرآنی از شخص رسول خدا فرا گرفتهبزرگ دانشمندان 
 اند ھا را مورد تأیید قرار داده صحت صدور این قرائت اند؛ ثبت کردهھا را در مصحف  آن

 )٢(.»اند ھایی را که به تواتر برایشان ثابت نشده است حذف کرده و قرائت
خود » حرف« و است» فحر«که در این حدیث آمده است، جمع » احرف«کلمۀ 

 دارای معانی گوناگونی است:
گوید:  رود. مانند: سخن ابن جزری که می به کار می» قرائت«گاھی به معنای  -

 ».خواندند می )٣(شامیان قرآن را به حرف ابن عامر«
در این حدیث به معنای » حرف«گوید:  می )٤(ابوجعفر محمد بن سعدان نحوی -

 )٥(.آمده است» وجه«و » مقصد«
در این حدیث » حرف«ن اقوال در معنای کلمۀ یتر شک سست قول سوم که بی -

» احرف سبعه«احمد منسوب است که گفته است: مراد از  است، به خلیل ابن
ترین اقوال و  تردید، سست ھای مختلف است. این قول بی در این حدیث، قرائت

                                           
 .٨٥، ص ١اتقان. ج  -١
 .٢٢٤، ص ١برھان. ج  -٢
 .٢٩٢، ص ١ابن جزری: طبقات القراء. ج  -٣
خواند. بعدھا برای خودش قرائت  معروف است. ابتدا قرآن را با قرائت حمزه می یکی از قاریان -٤

، ص ٢ھجری درگذشته است. ر. ک. انباه الرواة. ج  ٢٣١خاصی را انتخاب کرد. وی به سال 
 .٤٥؛ بغیة الوعاة، ص ١٤٣، ص ٢؛ طبقات القراء. ج ١٤٠

 .٢١٣، ص ١برھان. ج  -٥



 مباحثی در علوم قرآن   ١٥٠

ین سخنی به ویژه، اگر گویندۀ چن )١(،است» احرف«نظریات در معنای کلمۀ 
» ھای ھفتگانۀ قرائت«برد، منظورش  را به کار می» قرائات«وقتی کلمۀ 

 )٢(.اصطالحی باشد
در این حدیث » احرف«اختالف نظر علمای اسالمی در تشخیص معنای کلمۀ 

مشھور، نظریات و اقوال مختلف و متفاوتی را در رابطه با مفھوم این حدیث به میان 
بعضی  و)٣(ز علمای اسالمی سی و پنج معنای مختلفآورده است، تا آنجا که بعضی ا

اند. البته بیشتر این معانی در وضعی  برشمرده برای این حدیث )٤(دیگر چھل معنا
کند و نه منطق سلیم. گام اول این  ھا را تأیید می ھستند که نه روایت صحیح آن

کنند  مییک از علما که معنایی را برای این حدیث ذکر  ست که ھرا اشتباھات آن
خواھند بر سبیل جزم و به صورت قطعی عنوان کنند، در صورتی که برای تشخیص  می

به ھمین  و ھیچگونه نص و حدیثی نداریم -عربیالبنابه قول ابن  -معنای این حدیث
 )٥(.»اند دلیل، مردم بر سر فھم صحیح این حدیث اختالف کرده

مشھور، این سؤال را مطرح در رابطه با این حدیث  -ناگزیر�علمای اسالمی 
است » ھفت حرف«منحصر به  ج اند که آیا این تخفیف و آسانگیری پیغمبر اکرم کرده

که قاری قرآن تحت فشار نباشد و انحصاری در  این استیا اصوًال منظور آن حضرت 
 کار نیست؟

در این حدیث » سبعه«اند بگویند کلمۀ  آن عده از دانشمندان و محققان که خواسته
رساند، کسانی ھستند که در کنار  منحصربودن وجوه قرائت مجاز را به ھفت وجه، نمی

در صورتی  ورزند. گذاشتن احادیث، حتی اگر به درجۀ تواتر نیز رسیده باشند، افراط می
آید که حضرت  ھمۀ این روایات به عقل باور نمی ،در متن» سبعه«که با وجود کلمۀ 
نداشته باشد. به خصوص با توجه به این که این  را منظور» ھفت«رسول اکرم عدد 

                                           
 .٢١٤، ص ١برھان. ج  -١
گوید: ایرادی که بر این  ی دارد. وی میقپایه تعلی . سیوطی بر این نظریۀ بی٧٨، ص ١ ان. جتقا -٢

شود که به ھفت وجه قرائت بشود مگر  ای یافت نمی نظریه وارد است، این است که در قرآن کلمه

 .٢٢٣، ص ١و نیز بنگرید به: برھان. ج  »فأال تقل هلام «و  »عبدالطاغوت«چند نمونه مانند: 
 .٢١٢، ص ١ن. ج برھا -٣
 .٧٨، ص ١اتقان. ج  -٤
 .٢١٢، ص ١برھان. ج  -٥



 ١٥١ فصل سوم: َاحُرف سبعه

چگونگی نزول وحی  و ای ارتباط دارد که مستقیمًا با مسئلۀ وحی حدیث با مسئله
ست که حدیث را به طور ا شود. در این گونه موارد، شیوۀ رسول خدا این مربوط می

ته باشد، عددی را که مفھوم مشخص و آشکاری نداش و فرماید مبھم و پیچیده بیان نمی
صحابۀ بزرگوار آن حضرت در رابطه با مسائلی که به  و برد در چنین حدیثی به کار نمی

 اند! شود، چنین طرز بیانی از حضرت رسول اکرم نقل نکرده اعتقادات مربوط می
پروا که چندان ارزشی برای  ای از محققان بی شود کرد؟! عده با این وصف چه می

ای  اکی ندارند از این که احادیث را با کوچکترین بھانهب و متون مذھبی قائل نیستند
اند که: منظور از  ھا عدول کنند، شتابزده گفته کنار بگذارند، یا از معانی ظاھری آن

خواسته است  نیست! بلکه پیغمبر اکرم می» ھفت«در این حدیث عدد » سبعه«کلمۀ 
در زمینۀ قرائت قرآن در تنگنا آنان را  و به این وسیله کار را برای مسلمانان آسان گیرد

در میان اعداد یکان مانند عدد » ھفت«افزایند: عدد  قرار ندھد. این محققان می
این اعداد غالبًا بر  و در میان صدگان است» ھفتصد«عدد  و در میان دھگان» ھفتاد«
 )١(.داللت بر عدد معینی ندارند و کنند داللت می» کثرت«

ست ا ای را به قاضی عیاض ھم که شھرتش به این هشگفت اینجاست که چنین نظری
شده است، چیزی را بر حدیث ترجیح بدھد، نسبت  که به ھیچ وجه حاضر نمی

 )٢(.دھند می
با استفاده از متون  و سیوطی این قول را با قاطعیت ھرچه تمامتر رد کرده است

 )٣(.مردود بودن این نظریه را به اثبات رسانیده است ،معتبر
گونه که بیشتر  داللت کند. بلکه ھمان» کثرت«تواند بر  نمی» سبعه«بنابراین، کلمۀ 

» ھفت«را در ھمان عدد اند، انحصار مطلب  علمای اسالمی این حدیث را فھمیده
ھای  به ھمین دلیل علمای اسالمی تا این اندازه مشقت و زحمت آن بحث رساند. می

                                           
اندازه دوست  . خاورشناسان بی٢٨٧، ص ١؛ محاسن التأویل (قاسمی) ج ٧٨، ص ١اتقان. ج  -١

 دارند که این تار را به صدا دربیاورند. دربارۀ عدد سحرآمیز ھفت، بنگرید به:
Buhl. Encyclopedie de ١’ Islam. II, ١١٣٥ b. Noledeke. Geschichte des Qorans, p. ٥٠. 

. قاضی عیاض، دانشمند بزرگ کشور مغرب و امام اھل حدیث در زمان ٨٧، ص ١اتقان. ج  -٢
الشفا بتعریف حقوق «خویش، عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر و یحصبی، صاحب کتاب 

 .٧٤٩، ص ٢ھـ .ق درگذشته است. االعالم. ج  ٥٤٤وی به سال ». المصطفی
 .٧٨، ص ١اتقان. ج  -٣



 مباحثی در علوم قرآن   ١٥٢

چنانکه . اند د این حدیث بر خویشتن ھموار ساختهدار را در رابطه با مفھوم و مفا دامنه
» سبعه«اکثر قریب به اتفاق علمای اسالمی برآنند که عدد  گفته است )١(ابن حبان
 )٢(.کند می» حصر«داللت بر 

اند  ھای این دانشمندان و محققان که خواسته ناگفته نماند که بسیاری از کوشش
ثمر  ر این حدیث مشخص سازند، بی(سبعة احرف) را د» حرف«ھفت «معنا و مفاد 

مانده است و موفقیتی کسب نکرده است. از جمله دیدیم که کوشش کسانی که 
ھای گوناگون بگیرند، به جایی نرسیده  را به معنای قرائت» احرف سبعه«اند  خواسته

 است.
ای  ست که عدها پایه و مایۀ دیگری که در این رابطه عنوان شده است این نظریۀ بی

اند، در  ھای مختلف زبان عربی گرفته ھا و لھجه را به معنای گویش» ف سبعهاحر«
ھای مختلف تفاوت بسیار دقیقی دارد.  با لھجه» احرف سبعه«صورتی که مفھوم 

در حدی نیست  )٣(ھای مختلف زبان عربی به نظر بعضی از دانشمندان اختالف لھجه
روم  ،پیدا کنند. زیرا اظھار و ادغام که از حدیث لفظ و معنا آنچنان گوناگونی و تفاوتی

یافتن طرز تلفظ یک کلمه  فقط باعث تنوع )٤(نقل و ِابدال ،تخفیف و تسھیل ،و ِاشمام
گرداند.  خارج نمی» بودن  یک کلمه«این تنوع در تلفظ آن یک کلمه را از  و شود می
صد در صد  شماریم. زیرا ما این نظریه را به این دلیل سست نمی -با وجود این -ولی

قبول نداریم که تنوع در تلفظ یک لفظ را تبدیل به چند لفظ نکند. اما از جھت دیگری 
                                           

ھـ .ق  ٣٥٤ابوحاتم حافظ محمد بن حبان بستی، از بزرگان محدثان بوده است. وی به سال  -١
 ).١٦، ص ٣درگذشته است (شذرات الذھب. ج 

 .٢١٢، ص ١برھان. ج  -٢
 آمده است. ٨٠، ص ١منظور ابن جزری است، چنانکه در کتاب االتقان. ج  -٣
ک اداکردن و نیاوردن نبرۀ ھمزه که به سه صورت انجام پذیرد: تخفیف ھمزه عبارتست از سب -٤

کردن ھمزه به  عبارتست از تبدیل» ابدال«ابدال و حذف (یا نقل حرکت) و بین بین (یا تسھیل). 

عبارتست » نقل«یا » حذف« ».ايتوين«که بخوانیم:  »ائتوين« :ی) مانند -ا -یکی از حروف عله (و
شود (نقل حرکت)  از حذف ھمزه که در این صورت حرکت ھمزه به حرف ما قبل آن داده می

اداکردن ھمزه آنست که نه » بین بین«یا » تسھیل. «»ولرض«که بخوانیم  »واالرض«مانند: 
ۀ ھمزه و ھمزه را حذف کنیم و نه تبدیل به حرف عله (مصوت بلند) بلکه آن را به صورتی میان

ابن » الشافیه«. ر. ک. شرح النظام. شرح محمد بن حسن نیشابوری بر یمحرف عله ادا کن
 م. -١٢٧حاجب. ص 



 ١٥٣ فصل سوم: َاحُرف سبعه

ا زمینۀ ست که ما اصوًال اختالف لھجات را تنھا آن این و دانیم پایه می این نظریه را بی
کنیم، به  زیرا وقتی موارد اختالف قرائات را بررسی می دانیم؛ اختالف قرائات نمی
ھای زبان عربی ندارد؛  خوریم که ھیچ ارتباطی با اختالف لھجه موارد بسیاری بر می
 چنانکه خواھیم دید.
خورد  ھای مختلف یک لغت تنھا تفاوتی که به چشم می ھا و گویش در اختالف لھجه

فرعی ھای  ا در اختالف لغات (یعنی زبانگوناگونی طرز تلفظ یک لفظ واحد است. ام
خوریم که برای یک شیء یا  ب از یک زبان اصلی یا زبان مادر) به مواردی برمیمنشع

ھای متعدد عربی را که  شد زبان حال اگر می رود. یک پدیده الفاظ مختلفی به کار می
گردانیم؛ و  منحصر -٨و نه  ٦نه  -اینگونه اختالفات را با یکدیگر دارند، در ھفت لغت

مبنا بودن  فرض کنیم که ھیچکس ھم بی و پذیرفتند تردید از ما می این شمارش را بی
ھمان » لغات ھفتگانه«توانستیم بگوییم که این  یافت، با قاطعیت می داوری ما را درنمی

حاصل نبود. اما چه  ھستند؛ و دیگر نیازی به این ھمه گفتگوی بی» احرف سبعه«
منطقی آنچنان آشکار  بودن چنین سخن و چنین داوری بی پایه بیکنیم که بیراھه و 

تفاوتی ندارد که بگوییم  و تواند از ما بپذیرد کس چشمش را باز کند نمی است که ھر
سعد بن  و این لغات ھفتگانه عبارتند از: لغت قریش، ھذیل، تمیم، ازد، ربیعه، ھوازن

ن قبایل ُمَضر است ھای گوناگو فقط زبان یا بگوییم: منظور از این لغات ھفتگانه .)١(بکر
 )٢(.قریش وه که عبارتند از: ُھذیل، کنانة، قیس، ضبة، تیم الرباب، اسد بن خزیم

ھا و  ای که در برابر این چنین بررسی قاطعترین و ارزشمندترین سند زنده
ان ھایی از زب ایستد، خود متن قرآن است که در آن واژه پایه و اساس می ی بیھا اورید

                                           
). ٢١٧، ص ١ابوعبید قاسم بن سالم و احمد بن یحیی ثعلب نیز ھمین نظریه را دارند (برھان. ج  -١

و به سخن عثمان انیم. ک گوید: ما ھم ھمین نظریه را اختیار می می» التھذیب«ازھری در کتاب 
در ھرمورد که «کرد، گفت:  کند که ھنگامی که فرمان تھیۀ مصاحف رسمی را صادر می استناد می

با زید اختالف پیدا کردید، آن را به زبان قریش بنویسید. زیرا بیشتر قرآن به زبان قریش نازل 
ه منظور از اختالف در ایم ک ). ولی پیش از این توضیح داده٢١٨، ص ١گردیده است (برھان. ج 

 الخط است نه چیزی دیگر. اینجا اختالف مربوط به نگارش و رسم
بر این نظریه اعتراضی را از قول  ٢١٩، ص ١ج » البرھان«. زرکشی در کتاب ٨٠، ص ١اتقان. ج  -٢

ھای مضر را در قرآن  و دیگران وجود ھمۀ زبان«گوید:  کند که می ابوعمر بن عبدالبر نقل می
ھا خوانده بشود، مانند  اند، زیرا مشتمل بر شواذی خواھد بود که قرآن نباید مطابق آن هنپذیرفت

 »!.کشکشۀ قیسو عنعنۀ تمیم... و قرآن با این لھجه سر و کاری ندارد
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ھا در ھیچ یک از این دو شمارش که نقل  قبایل دیگر به کار رفته است که نام آن قبیله
 )١(اند. ابوبکر واسطی ھا را به حساب زبان قریشی گذاشته این واژه و کردیم، نیامده است

) رسانیده ٤٠ھا را به چھل ( تعداد این واژه» االرشاد فی القراءات العشر«در کتاب 
 است:

ْ  ُٔ ٱۡخَ� ﴿کلمۀ  -١ ، سورۀ المؤمنون از زبان بنی عذره گرفته شده ١٠٨در آیۀ  ﴾وا

 .»گم شوید«»اخزوا« است، به معنای

سورۀ االعراف از زبان غسان گرفته شده است، به  ١٦٥در آیۀ  ﴾ي� َِٔ� ﴿کلمۀ  -٢
 ».شدید«معنای 

ْ ﴿کلمۀ  -٣ از زبان ، سورۀ المائده ٧٧در آیۀ ، سورۀ النساء و نیز، ١٧١در آیۀ  ﴾َ�ۡغلُوا

 .»غلو نمودن«»تزيدوا« لخم گرفته شده است، به معنای

، سورۀ النساء از زبان یمامه گرفته شده است، به ٩٠در آیۀ  ﴾َحِ�َۡت ﴿کلمۀ  -٤

 .»تنگ شدن دل«»ضاقت« معنای

المعارج از زبان خثعم گرفته شده  ٧٠، سورۀ ١٩در آیۀ  ﴾١٩َهلُوً� ﴿کلمۀ  -٥

 .»كم طاقت«»ضجر«است، به معنای 

الروم از زبان  ٣٠سورۀ  ٤٨، سورۀ النور و نیز در آیۀ ٤٣در آیۀ  ﴾ٱلَۡوۡدَق ﴿کلمۀ  -٦

 )٢(.»باران«»املطر«جرھم گرفته شده است، به معنای 
به معنای ھفت زبان از » سبعة احرف«بعید است که «گوید:  می )٣(ابن عبدالبر

زیرا، اگر چنین بود، اعراب مسلمان در آغاز کار، یکدیگر را در  ھای عربی باشد. زبان
 اگر چنین چیزی بود، باید قرائت ھر و گرفتند رابطه با قرائت قرآن به باد انتقاد نمی

شد. در صورتی که  یک از آن قاریان بر پایۀ زبان خودش بسیار طبیعی تلقی می

                                           
 حافظ ابوبکر واسطی، محمد بن محمد سلیمان. وی عمر بسیار طوالنی داشته است. -١
(النوع  ٢٣١تا  ٢٢٧، ص ١ھای دیگر. ر. ک. اتقان. ج  ه. برای یافتن نمون٢٣٠، ص ١اتقان. ج  -٢

 السابع والثالثون: فیما وقع فیه بغیر لغة الحجاز).
به سال ». االستیعاب«یوسف بن عبدالله بن عبدالصمد بن عبدالبر نمری قرطبی، صحاب کتاب  -٣

 .٣١٤، ص ٣ھجری درگذشته است (شذرات الذھب. ج  ٤٦٣
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 ت قرآن با یکدیگر اختالف دارندبینیم عمر بن خطاب و ھشام بن حکیم بر سر قرائ می
گزارش شده است. این  -چنانکه پیش از این دیدیم -قرائتشان در حدیثاختالف  و

چگونه ممکن است که عمر قرائت ھشام را که مطابق زبان خودش (زبان قریش) است، 
 )١(.»مورد سؤال قرار بدھد؟!

» ھای عربی ھفت زبان فرعی از زبان«را به معنای » سبعة احرف«کسانی که 
ست که بگویند: مراد ا گیرند، تنھا راه فراری که از این انتقاد ابن عبدالبر دارند این می

نیست! و  ٨و  ٦میان  ٧در این حدیث آن عدد » ھفت«عدد  و از عدد ھفت کثرت است
ما قبًال سستی و عدم انطباق این نظریه را به خصوص در رابطه با چنین موارد حساسی 

اری صححتمًا باید عدد، مفھوم انم و گفتیم که در چنین مواردی مدلل گردانیدی
 خودش را داشته باشد.

نقطه نظرھایی که تاکنون در فھم این حدیث برشمردیم، با وجود آن که 
ھا را ثابت گردانیدیم، از بابت این که علمای اسالمی این  بودن آن مبنا بودن و بی ضعیف

اند، به  آورده» احرف سبعه«در ذیل شرح حدیث  نقطه نظرھا را در ردیف نظریات دیگر
گیریم،  از آن طرف، نه تنھا انگشت حیرت به دھان میکنیم. اما  ھیچ وجه تعجب نمی

ھای بعضی از دانشمندان را که در مقام بیان  کنیم دیدگاه بلکه شدیدًا محکوم می
أیید گفتارشان ھیچ دلیلی برای ت و اند مفھوم این حدیث به توضیحات نادرستی پرداخته

چنین  و دھند خودشان، مفاھیم باطنی و عمقی حدیث را توضیح میبه قول  .ندارند
ھا  دانند که دیگران از دانستن آن چیزھایی می» احرف سبعه«بارۀ پندارند که در می

گویند: مراد از  محروم ھستند! از جمله این نقطه نظرھا این که بعضی از دانشمندان می
علم صفات  ،تنزیه و علم توحید ،ایجاد و علم است: علم انشاء ھفت» احرف سبعه«

 )٢(.علم نبوات و علم حشر و حساب ،علم صفات عفو و عذاب ،علم صفات افعال ،ذات
ھفت دسته آیات قرآن است: مطلق و » احرف سبعه«گوید: مراد از  نظریۀ دیگری می

                                           
 .٨٢، ص ١بودن عمر و ھشام. ر. ک. اتقان. ج  جع به قریشی؛ و را٢١٩، ص ٢برھان. ج  -١
) این علوم ھفتگانه را ٢٢٥و  ٢٢٤، ص ١ج » البرھان«. زرکشی در کتاب ٨٣، ص ١اتقان. ج  -٢

ولی ما به جھت رعایت اختصار به نقل عبارت ، کند کدام ذکر می ھمراه با شواھد قرآنی برای ھر
 اتقان اکتفا کردیم.
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استثناء و سوگندھای  و مفسر،مقید، عام و خاص، نص و مؤول، ناسخ و منسوخ، مجمل 
 )١(.قرآن

اند یک  اند که حاضر شده باکی را به آنجا رسانیده بعضی از این دانشمندان، بی
اساسشان ذکر کنند. اینان  حدیث ضعیف را به عنوان گواه و تأییدی برای نظریۀ بی

اند که گفته است:  اند، حدیثی را بدون ذکر سلسله سند از ابن مسعود نقل کرده آمده
شدند و یک وجه بیشتر نداشتند  ھای آسمانی پیشین از یک در (آسمان) نازل می کتاب

اما قرآن از ھفت در نازل شد و بر ھفت وجه: نواھی، اوامر، حالل، حرام، محکم، 
از ضرب  و ھا. حاللش را حالل بشمارید و حرامش را حرام بدانید متشابه و ضرب المثل

آمنا به كل من عند «ھاتش ایمان بیاورید و بگویید: به متشاب و ھایش پند گیرید المثل

 و گوید: صحت این حدیث در نزد اھل علم معلوم نیست . ابن عبدالبر می»ربنا
 )٢(.»بودن این روایت اجماع دارند دانشمندان بر ضعیف

گلی است که بعضی از بزرگان مفسران  آورتر دسته ھا خطرناکتر و زیان از ھمۀ این
راه را برای شبھه پراکنی خاورشناسان و  و اند به آب داده -سن نیتاز روی ح -البته

اند. این مشکل بزرگ از آنجا تکوین یافته است که این  مسلمانان سست ایمان باز کرده
ھفت وجه از  -منحصراً  -اند: مراد از احرف سبعه اند گفته عده از دانشمندان آمده

= مَّ لُ ل= هَ قبِ اَ است. مانند:  -یعنی: در لفظ متفاوت و در معنا یکسان -کلمات مترادف

فرصت بده. مھلت  -( لمهِ ر= اَ خِّ ر= اَ نظِ اَ  بشتاب) -(ع رشَ ل= اِ جِّ عَ  (بیا جلو)عال تَ 
. شاید ظاھر عبارات تفسیر طبری آشکارا این مطلب را برساند. طبری به سخن )٣(بده)

 نَّ يا عمر! اِ «کند که فرموده است:  پیغمبر اکرم خطاب به عمر بن خطاب استشھاد می
  القرآنَ 

ُ
  واٌب َص  هُ لك

َ
 مال

َ
، ل رمحةً عَ م جت

ً
 رمحةً  عذابا

ً
ھرطور  -اش عمر! قرآن ھمه -« »و عذابا

درست است، مادامی که رحمتی را به عذاب و عذابی را به رحمت بدل  -بخوانی
توان داشت، جز این که این  با این ترتیب، از خاورشناسان چه انتظاری می )٤(.»نگردانی

                                           
 .٢٢٥د ص ، ١برھان. ج  -١
 .٢١٦، د ص ١برھان. ج  -٢
 .٢٢٠، د ص ١برھان. ج  -٣
 .١٠، ص ١تفسیر طبری. ج  -٤
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اش را پیدا کرده باشد، فریاد  بدھند و مانند کسی که گمشدهمطلب را دستاویز قرار 
شک  نظریۀ قرائت قرآن بر مبنای معانی و مفاھیم آیات و کلمات بی«برآورند و بگویند: 

تغییر  کامالقرآن را زیرا متن  ؛ترین نظریه در فرھنگ اسالمی بوده است خطرناک
 )١(»!دھد می

ست که روایات ا غرضانۀ خاورشناسان اینھای م گیری نکتۀ انحرافی اینگونه نتیجه
کنند که ھرگز متن این روایات و قرائن زمانی و  اسالمی را طوری تجزیه و تحلیل می

د بحث، یکی از ھمین مطلب مور و ھا چنین مفاد و مفھومی را ندارند مکانی ھمراه آن
ناد طرز کار خاورشناسان است. با دقت در روایتی که به آن است ھای بارز نمونه
قرائت «شود که به ھیچ وجه این روایت، از چیزی با عنوان  اند، به خوبی معلوم می کرده

 و)٢(سخنی به میان نیاورده است» قرائت به معنا«یا به اختصار » بر مبنای معانی قرآن
در رابطه با احادیث نبوی را » نقل به معنا«خواھد در این رابطه چیزی شبیه  ھرگز نمی

 مطرح کند.
ھای مختلف، دو ماھیت متفاوت  قرآن و قرائت«ینجا نباید فراموش کرد که در ا
دارای دو  شده بر حضرت محمد بن عبدالله که عبارتست از وحی نازل» قرآن«دارند. 

ھم از نظر  و یعنی، ھم بیانگر شرایع و معارف اسالم است ُبعد بیان و اعجاز است؛
گوناگونی و  :عبارتند از» قرائات«اما  پردازی معجزه است. بالغت و سخن ،فصاحت

تفاوتی که به ھنگام نگارش کلمات و آیات قرآن یا تلفظ افراد و قبایل مختلف روی 
 )٣(»نماید، مانند آن که حرف مشدد را بدون تشدید بخوانند و بنویسند، یا به عکس می

از کار در بینیم در احادیث آمده است که حضرت رسول اکرم در آغ قتی میو، بنابراین
 زنان و پیر رعایت حال پیر و گرفته است امر قرائت قرآن بر مسلمانان سخت نمی

                                           
١ - Blachere, Intro. Cor., ٦٩. 

 و نیز بنگرید به:
 Geschichte des Qorans, III, ١٠٥ 

شمرد و  این جزری در کتاب النشر فی القراءات العشر قرائت به معنا را به کلی مردود می -٢
اما کسی که بگوید بعضی از صحابه مانند ابن مسعود قرائت به معنا را جایز «گوید:  می
اند، بر او دروغ بسته است. سخن ابن مسعود در این رابطه این بوده است که: من  دانسته می

ام. بنابراین، آنطور که فرا  ھا را نزدیک به یکدیگر یافته ام و آن قرائات قاریان را بررسی کرده
 ).٢٩٠، ص ١(محاسن التأویل قاسمی. ج » خوانیداید، ب گرفته

 .١٣٨، ص ١؛ و نیز، ر. ک. اتقان. ج ٣١٨، ص ١برھان. ج  -٣
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به آنان اجازه  و فرموده است اند، می ھای متفاوت داشته مردان یا قبایلی را که لھجه
قرآن  -یعنی مطابق زبان و لھجۀ خوشان -خودشان» حرف«داده است که مطابق  می

کلمات قرآن به شکلی متفاوت با لھجۀ خودشان به زحمت  را بخوانند و از بابت تلفظ
لزومًا این مفھوم را نخواھد داشت که آن حضرت این اجازه را نیز به آنان  )١(؛نیفتند

ھای مختلف از آیات و کلمات قرآن را به  ھای مختلف یا نگارش داده است که این قرائت
به ھمۀ  و ، ثبت و ضبط کنندعنوان وجوه مختلفی که قرآن به آن وجوه نازل شده است

 بدھند!» قرآن«ھای گوناگون نام  ھا و کتابت این قرائت
ست که آسانگیری پیغمبر اسالم در امر ا توان گفت این بنابراین، چیزی که می

ھای محلی و  گذاشتن مسلمانان از بابت خواندن قرآن با لھجه قرائت قرآن و آزاد
 و وده است بر بعضی موارد و برای بعضی افرادھای فرعی خودشان، غالبًا منحصر ب زبان

ھا را ثبت کنند و  فرموده است که اختالف قرائت آن مواردی که پیغمبر اکرم اجازه می
داده است به طریق تواتر محفوظ مانده است و برای  ھا را به کاتبان وحی تعلیم می آن

قرائات جز این عبارتست از موارد محدود و معدودی که علمای  و ما نقل شده است
پذیرند، حتی اگر در خبر واحد صحیح نیز آمده باشد.  شمارند و نمی موارد را مردود می

بر این پایه چگونه  )٢(.دانند یک قرائت تواتر را شرط می» بودن قرآن«زیرا برای اثبات 
گیری کرد که پیغمبر بزرگوار  توان این موارد استثنایی را تعمیم داد و چنین نتیجه می
نند؟! دیگر چه رسد ک» قرائت به معنا«الم به مسلمانان اجازه داده است که قرآن را اس

فقط ھمین یک » احرف سبعه«را از این فراتر بگذارند و بگویند: حدیث  به این که پا
 معنا را دارد!

                                           
روایتی است از ابی بن کعب که جبرئیل به نزد آن «بنابه قول زرکشی شاھد بر این مطلب،  -١

ام:  مبعوث شده -سواد بی -حضرت آمد، آن حضرت فرمود: یا جبرئیل! من به سوی یک امت امی
اند! جبرئیل گفت: یا  دهنپیر زن، پیر مرد، پسربچه، دختربچه و مردانی که ھرگز کتابی را نخوا

به دنبال نقل این روایت گفته است: این  ترمذی». حرفأنزل علی سبعة أن القرآن إ«محمد! 
 .٢٢٧، ص ١روایت حسن و صحیح است. ر. ک. برھان. ج 

ھای ھفتگانۀ قرآن  البته تواتری که در مورد قرائت .»ترهمعرفة وجوب توا« ١٢٥، ص ٢برھان. ج  -٢
شود، منظور تواتر متصل به پیغمبر اکرم نیست،  (به جز قرائت عاصم به روایت حفص) مطرح می

بلکه منظور این است که از آن قاریان به تواتر به ما رسیده است و اسانید خوِد قراء سبعه که در 
ل نقل واحد از واحداند. (ر. ک. سخن زرکشی به نقل کتب قرائات ثبت است، ھمه از قبی

 م. -)٢١٢ره، ص  -؛ نیز: قرآن در اسالم، عالمۀ طباطبائی٨٢، ص ١ره: اتقان. ج  -سیوطی
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 [نظریۀ مؤلف]
به ھیچ یک از این نظریات » احرف سبعه«حال که معلوم شد برای فھم حدیث 

رسد که اگر از مصادیق ھر نظریه،  توان اعتماد کرد، به نظر می نمی -تنھاییبه  -مذکور
ترین نظریه را داشته  مواردی را که با عقل و نقل مخالفتی ندارد، برگزینیم، شاید درست

 نه به راه افراط رفته باشیم و نه به راه تفریط. و باشیم
 -حدیث مشھور آمده است،که در این » احرف سبعه«ست که مراد از ا نظریۀ ما این

وجوه ھفتگانۀ آسانگیری پیغمبر اکرم بر مسلمانان در امر  -داند البته خداوند بھتر می
قرائت قرآن است که مفھومش این است که مسلمانان در صورتی که از ھریک از این 

کلمات قرآن را با قرائتی متفاوت با قرائت اصلی بخوانند،  و وجوه تخفیف استفاده کنند
اشکالی ندارد. اگر به حدیثی که در صحیح بخاری در  و آید ائت صحیح به حساب میقر

کنیم که پیغمبر اکرم گویا  این رابطه آمده است، نظری بیفکنیم، آشکارا مشاھده می
خاطر نشان  -گوییم که ما ھم اکنون می -خواھد با صراحت کامل ھمین مطلب را می

ِ� ِجرْبِ�ُل ىلَعَ َحْرٍف،«فرماید:  سازد. در این حدیث حضرت رسول اکرم می
َ
رَأ

ْ
ق
َ
رَاَجْعُتُه  أ

َ
ف

ْم 
َ
ل
َ
ْستَ ف

َ
 أ

ْ
َزل

َ
ْحُرٍف  يُدهُ عِ أ

َ
 َسْبَعِة أ

َ
جبرئیل، قرآن را به یک وجه برای من « .»َحىتَّ اْ�َتَ� إىِل

قرائت کرد و به من یاد داد. من پیاپی از او درخواست کردم که قرآن را با وجوه دیگری 
دست برنداشتم تا باالخره قرآن را بر ھفت وجه برای من قرائت  و بخواند نیز برای من

 )١(.»کرد و ھفت قرائت از قرآن به من یاد داد!
با  و ھای مختلف به خود بگیرد چند که تلفظ توضیح اینکه، یک کلمۀ قرآنی ھر

ت کند، از ھف ھایی که با تلفظ اصلی پیدا می ھای متفاوت خوانده بشود، تفاوت قرائت
 وجه زیر بیرون نخواھد بود:

وجه اول: تفاوت در اعراب، خواه معنا تغییر پیدا کند یا تغییر پیدا نکند. نمونۀ 
، سورۀ البقرة است که ٣٧کند، اختالف قرائت در آیۀ  مواردی که معنا تغییر پیدا می

ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی را « )٢(﴾َ�َِ�ٰتٖ  ۦَءاَدُم ِمن رَّ

                                           
 .١٨٥، ص ٦صحیح بخاری. ج  -١

ۡسَفارِنَ ﴿سورۀ سبأ:  ١٩. و نیز از این قبیل است، آیۀ ٧٩، ص ١ر. ک. اتقان. ج  -٢
َ
 ﴾اَر�ََّنا َ�ٰعِۡد َ�ۡ�َ أ

ۡسَفارِنَا﴿که یعقوب آیه را اینطور خوانده است: 
َ
. در متن قرآن این آیه به صورت ﴾َر�ََّنا َ�ٰعِۡد َ�ۡ�َ أ
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ٰٓ ﴿: این استکه قرائت دیگرش  »فرا گرفت ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ آنگاه کلماتی « ﴾َ�َِ�ٰٖت  ۦَءاَدُم ِمن رَّ
 ،کند نمونۀ مواردی که معنا تغییر پیدا نمی .»از جانب پروردگارش آدم را فرا گرفت

است  -بزرگترین آیۀ قرآن -البقرة سورۀ ٢٨٢در آیۀ  ﴾َوَ� يَُضآرَّ ﴿تالف قرائت کلمۀ اخ

لی این اختالف اعراب در معنا ایجاد اختالف و و، اند نیز خوانده ﴾َوَ� يَُضآرَّ ﴿که 
 )١(.کند تفاوتی نمی

ای باشد که فقط معنای  وجه دوم: اختالف در حروف، خواه این اختالف به گونه
لی شکل خطی کلمه تغییری نکند. به عبارت دیگر، شکل کلمه و، کلمه را تغییر بدھد

 )٢(﴾٢٢َ�ۡعلَُموَن ﴿و  ﴾١٣َ�ۡعلَُموَن ﴿گذاری تفاوت پیدا کند. مانند:  فقط از جھت نقطه
لی معنا و، ای باشد که شکل نگارش و تلفظ کلمه تغییر پیدا کند اختالف به گونهیا 

َ�َٰط ﴿تغییری پیدا نکند. مانند:   ﴾٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ ﴿ و در تمام قرآن »رساطال«و  ﴾ٱلّصِ
است، در » سین«سورۀ طور. این کلمه با آن که در اصل با  ٣٧در آیۀ  »املسيطرون«و 

تحقیقًا » صاد«کلمه با در نتیجه، قرائت  ؛نوشته شده است» صاد«مصاحف رسمی با 
عنا که کاتبان تقدیرًا به این م» سین«قرائت با  و الخط مصاحف رسمی است مطابق رسم

است » سین«اند که کلمه در اصل با  دانسته نخستین مصاحف نیز در ھنگام نگارش می
 )٣(.اند نوشته می» صاد» «سین«و به جای 

                                                                                                       
دعا آمده است و در قرائت یعقوب به صورت خبر. ر. ک. اتحاف فضالء البشر، تألیف: 

 .٣٥٩احمدالدمیاطی، ص 

 ﴾...َصۡدرِي َوَ�ِضيقُ ﴿سورۀ الشعراء:  ١٣. و نیز از این قبیل است، آیۀ ٧٩، ص ١ر. ک. اتقان. ج  -١

 .٣٣١خوانده است. ر. ک. اتحاف فضالء البشر، ص  ﴾...َصۡدرِي َوَ�ِضيقُ ﴿که یعقوب 
) آمده است که وقتی از امام مالک پرسیدند که باید ٢٢٢، ص ١(ج » البرھان«در کتاب  -٢

بینم. در صدر  ؟ پاسخ داد: در این اختالف اشکالی نمی﴾٢٢َ�ۡعلَُموَن ﴿ بخوانیم یا ﴾١٣ُمونَ َ�ۡعلَ ﴿
، سورۀ ٢٥٩کس برای خودش مصحفی داشته است! و نیز از این قبیل است آیۀ  اسالم ھم ھر

ۚ  ۡلعَِظامِ ٱإَِ�  نُظرۡ ٱوَ ...﴿ البقرة که در متن قرآن چنین است: ٗما که  ﴾َكۡيَف نُنِ�َُها ُ�مَّ نَۡ�ُسوَها َ�ۡ

 .١٦٢است. ر. ک. اتحاف فضالء البشر، ص  ﴾نُنِ�َُها﴿قرائت دیگر آن 
الخطی این چنین نشانۀ گویایی است از این که کلمه به کلمۀ قرآن  وجود اینگونه کلمات با رسم -٣

و گرنه  ی نوشته شده استتوسط کاتبان وح ج تحت نظارت و تعلیم مستقیم پیغمبر اسالم
ھای خالف اصل، به صورت متواتر و یکسان در ھمۀ  چگونه قابل تصور بود که این نگارش
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 )١(آوردن کلمات قرآن جمع و مذکر و مؤنث ،وجه سوم: اختالف در مفرد و تثنیه
 فرماید: سورۀ المؤمنون که خداوند می ٨مانند اختالف قرائت در آیۀ 

ِينَ وَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  ٱ�َّ
َ
شان و عھد خود  ھای که امانت و کسانی« ﴾٨ُهۡم ِ�

 .»کنند را رعایت می
 ست:ا و قرائت دیگرش این

ِينَ وَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعو ٱ�َّ
َ
 .﴾٨َن ُهۡم ِ�

به صورت مفرد » امانت«به صورت جمع و در قرائت فرعی » امانات«در قرائت اصلی 
 -به عنوان مثال -آمده است. در اینگونه موارد، ما تردیدی نداریم در این که این کلمه

َ�َٰ�ٰتِِهمۡ ﴿در مصحف عثمانی به این شکل: 
َ
زیرا به طور قطع  ؛نوشته شده بوده است ﴾ِ�

برای » آ«ھایی که صدای بلند  الف -ھای ساکن ( دانیم که در مصاحف عثمانی الف می
اند. از نظر معنا نیز در آیه تغییری  نوشته حروف پیش از خودشان ھستند) را نمی

با آن که به صورت مفرد آمده است، » امانت«زیرا مطابق قرائت فرعی  ؛شود حاصل نمی
گردد و مطابق قرائت  ھمۀ موارد امانت را شامل می و کند می» امانت«جنس داللت بر 
شود.  را شامل می» امانت«به صورت جمع آمده است، ھمۀ مصادیق » امانات«اصلی که 

معنای آیه  ،دو قرائت است و طبق ھر» داری امانت«بنابراین، آنچه در آیه مطرح است 
کسانی ھستند که یکی از رسند،  مؤمنانی که به فالح می«شود که  این می

ای و تحت ھیچ  در ھیچ زمینه و رابطه ،ست که امانتدار ھستندا ھایشان این ویژگی
کنیم که پس از کلمۀ  در ھمین آیه مشاھده می». کنند شرایطی در امانت خیانت نمی

َ�َٰ�ٰتِِهمۡ ﴿
َ
 دو وجه به دو قرائت و مطابق ھر بنابر ھر» عھد« ﴾وََ�ۡهِدهِمۡ ﴿در کلمۀ  ﴾ِ�

نخوانده است. این  »عهودهم«را  ﴾وََ�ۡهِدهِمۡ ﴿صورت مفرد آمده است و ھیچکس کلمۀ 
ساختن   در آیه به منظور خاطر نشان» عھد«آمدن کلمۀ  دھد که مفرد بررسی نشان می

شد:  گرنه باید این دو آیه با دو وجه دیگر نیز خوانده میو نکتۀ بخصوصی بوده است

ِينَ وَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِهِۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  ٱ�َّ
َ
ِينَ وَ ﴿و  ﴾٨ُهۡم ِ� َ�َٰ�ٰتِهِۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  ٱ�َّ

َ
 .﴾٨ُهۡم ِ�

                                                                                                       
ای از قرآن کریم با استفاده از  ھای قرآن از آغاز تا کنون محفوظ بماند؟! (ر. ک. بیان معجزه نسخه

 م. –کامپیوتر. تحقیق: دکتر رشاد خلیفه) 
 .٧٩، ص ١اتقان. ج  -١
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سورۀ البقرة] است که خداوند از قول  ٧٠ آیۀدر [» بقر«جمله این موارد کلمۀ از 

براستی این گاو بر ما « ﴾ا�ََ�َٰبَه َعلَۡينَ  ٱۡ�ََقرَ إِنَّ ﴿فرماید که گفتند:  بنی اسرائیل نقل می
بصورت فعل مذکر آمده است » تشابه« ی هدر قرائت اصلی این آیه، کلم. »مشتبه شده

ست که جنس بقر مراد است. اّما، ا بخاطر آن» بقر«که بازگشت ضمیر مذکر به کلمۀ 

خوانده شده است به صورت فعل مضارع مؤنث، بنابر آن که  ﴾�ََ�َٰبهَ ﴿ در قرائت دیگر،

هُ «اصلش  تَشابَ در آغاز آن طبق قاعده حذف شده باشد. » ت«یکی از دو  و باشد »تَ
ست که ا به خاطر آن» بقر«ی  مطابق این قرائت، بازگشت ضمیر مؤنث به کلمه

» جماعة«ی  ضمیر مؤنث را در واقع به کلمه و اند را مراد دانسته» جماعت بقر«
 )١(.اند برگردانیده

ترادف که علت پیدایش اینگونه اختالف در قرائت وجه چھارم: اختالف در کلمات م
 قرآن یکی از مسائل ذیل است:

تلفظ کلمۀ مترادف که در قرائت فرعی آمده است به زبان اھل یک قبیله آشناتر  -

َباُل  َوتَُ�ونُ ﴿سورۀ القارعة]:  ٥است، مانند [آیۀ  ھا  و کوه« ﴾٥ ٱلَۡمنُفوِش  ٱلۡعِۡهنِ كَ  ٱۡ�ِ
 که در قرائت دیگری خوانده شده است: »حالجی شده خواھد بودمانند پشم رنگین 

که به معنای پشم است، کلمۀ » عھن«(یعنی: به جای کلمۀ  »كالصوف منفوش«
 )٢(.اند) را که به ھمین معنا است و به زبانشان آشناتر بوده است گذشته» صوف«

ان قاری را تو تلفظ کلمۀ جایگزین و کلمۀ اصلی آنقدر به ھم نزدیک است که می -
توان گفت که  یک از دو صورت آزاد گذاشت و حتی از این فراتر می در تلفظ کلمه به ھر

نظر لفظ به ھم نزدیک ھستند، از نظر معنا نیز باید نسبت  ھمانگونه که این دو کلمه از

نُضو�ٖ ﴿سورۀ الواقعة:  ٢٩به ھم ھمین نزدیکی را داشته باشند. مثًال در آیۀ  َوَطۡلٖح مَّ
اند که چنانکه  نیز خوانده» َطلع«را » َطلح«کلمۀ  .»و درختان موز پربار تو برتو« )٣(﴾٢٩

                                           
دراسات فی فقه «. و نیز، ر.ک. ١٣٢، ص ١تألیف مبرد، ج » المذکر والمؤنث«قایسه کنید با م -١

 .٨٧از مؤلف، ص » اللغة
 .٢١٥، ص ١و نیز ر. ک. برھان. ج  -٢

ْ ٱفَ ﴿ را به جای »ىل ذكراهللاإفامضوا «. امام مالک خواندن ٢١٥، ص ١و نیز ر. ک. برھان. ج  -٣  ۡسَعۡوا
ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ). البته این قرائت به ٢٢٢، ص ١دانسته است (برھان. ج  جایز می] ٩[الجمعة:  ﴾�َّ
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» ع«و » ح«شود، تنھا اختالفی که این دو کلمه با یکدیگر دارند، جایگزینی  مشاھده می
است که مخرجشان آنچنان به ھم نزدیک است که در تلفظ بسادگی جای خود را با 

 کنند. یکدیگر عوض می
، سورۀ المائدة را که ٣٨گویند: وی آیۀ  ائت منسوب به ابن مسعود که میاما قر

ارُِق ﴿فرماید:  خداوند می ارِقَةُ وَ  َوٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعٓوا
َ
و مرد و زن دزد را « ﴾...�

والسارق والسارقة فاقطعوا « خوانده است: طور می این ،»ھایشان را قطع کنید دست

 و از این دست نیست )١(»مرد و زن دزد را دست راستشان را قطع کنیدو « »يامهنام...أ
آید، زیرا از طریق  (غیر متواتر و غیر قابل قبول) به حساب می» شاذ«در ردیف قرائات 

قرائات «دانیم که اینگونه قرائات صحابه  اصوًال ما می و خبر واحد به ما رسیده است
آن در متن کلمات و عبارات قرآن) بوده و بر سبیل ادراج (درج تفسیر قر» تفسیری

 است و قصدشان تفسیر آیه بوده است نه خواندن قرآن با قرائت دیگری.
تقدیم آوردن کلمات، مشروط به این که وجه  وجه پنجم: اختالف در مقدم و مؤخر

و تأخیر کلمات از نظر زبان عربی یا از جھت سیاق خاص کالم، کامًال آشکار باشد. 
ة است که قرآن در مقام توصیف مؤمنانی سورۀ التوب ١١١ختالف قرائت، آیۀ نمونۀ این ا

که خداوند جان و مالشان را از آنان خریداری فرموده و در عوض بھشت به آنان داده 
فرماید:  پذیرد، می ستد، در صحنۀ نبرد در راه خدا انجام می و است و این که این داد

کشند و کشته  جویان دشمن توحید می صحنۀ نبرد با ستیزهدر « ﴾َ�َيۡقُتلُوَن َوُ�ۡقَتلُونَ ﴿

تَ «در قرائت دیگری چنین خوانده شده است:  ؛»شوند می قْ يَ يُقتَلُونَ وَ در صحنۀ « »لُونَ فَ
 )٢(.»کشند شوند و می جویان دشمن توحید کشته می نبرد با ستیزه

منظور  گوید: مؤمنان به توضیح این که مطابق وجه اول (قرائت اصلی) آیه می
 شدن  در این راه از کشته و شتابند کشتن دشمنان توحید و انسانیت به صحنۀ نبرد می

خواھد بگوید  مطابق وجه دوم (قرائت فرعی) آیه میدھند.  ھم ھراسی به دل راه نمی
شتابند و  شدن در راه خدا به میدان جنگ می  که مؤمنان به منظور شھادت و کشته

                                                                                                       
 ٢١٥، ص ١و روایانش فقط عمر، ابن عباس و ابن مسعود ھستند (برھان. ج  تواتر نرسیده است

 ). ٩پاورقی 
 .٣٣٦، ص ١و نیز ر. ک. برھان. ج  -١
 .٨٠، ص ١و نیز ر.ک. برھان. ج  -٢
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کند، تغییری در مفاد و  با آن که دو کلمۀ قرآنی را جابه جا می احیانًا این اختالف قرائت
 کند. مفھوم آیه ایجاد نمی

سورۀ ١٩گویند: آیۀ  در اینجا نیز ناگفته نماند که قرائت منسوب به ابوبکر که می

ِ  ٱلَۡمۡوتِ َسۡكَرةُ  وََجآَءۡت ﴿قاف را که در قرائت اصلی چنین است:  ھوشی و  و بی« ﴾ٱۡ�َقِّ ب
ابوبکر چنین  !»ی به ھنگام سکرات و مرگ حقیقتًا خود را نمایان ساخته استخبر بی

سکرات حق به ھنگام مرگ، خود را « »بِالَۡموۡتِ  اۡ�َقِّ  َسۡكَرةُ  وََجآَءۡت «خوانده است:  می
ای که مورد بحث ماست  این قرائت ربطی به وجوه ھفتگانه )١(.»نمایان ساخته است

توان گفت:  حتی می و ندارد» تواتر«ندارد، زیرا از طریق خبر واحد به مارسیده است و 
و ابوبکر اگر آیه را چنین قرائت کرده باشد،  ؛)٢(است (یعنی: غیر قابل قبول)» شاذ«

ابوبکر خود عرب زبان است و  قرائت او با اجماع صحابه مخالف است. از این گذشته
» موت«شدن) مربوط به  خبری و دو ھوا ھوشی و بی فھمد که سکرات (بی چگونه نمی

گاه است و » حق«است و   ؟آید نمی به تصور در» حق«برای » سکرات«ھمواره بیدار و آ
گردد، از آن جھت است که انسان اشتباه  بینیم حق دچار ابھام می اینکه گاه به گاه می

ای را به جای  بدون آن که خودش متوجه باشد، کلمه و لغزد کند، یا زبان انسان می می
 –گذارد. چنانکه ابوبکر در این مورد دچار لغزش و اشتباه شده است یا  کلمۀ دیگر می
اند و به  دقتی چنین قرائتی را از او روایت کرده به اشتباه و از روی بی –به عبارت بھتر 
 اند. او نسبت داده

جه ششم: اختالف در حذف و اثبات یکی از حروف جّر یا حروف عطف، مطابق و
عادت عرب زبانان در اینگونه موارد، اختالف از این دست در میان قرائات قرآنی بسیار 

علمای قرائات تصریح دارند بر این که موارد دیگر از قبیل  و محدود و معدود است
عنوان اختالف موردی که متواتر است به فقط چند  و و غیر قابل قبول ھستند» شاذ«

 اند: قرائات پذیرفته
 فرماید: ، سورۀ التوبة که می١٠٠نمونۀ افزودن یکی از حروف مزبور: آیۀ  -

                                           
 .٣٣٥، ص ١و نیز ر. ک. برھان. ج  -١

َجآَء  إَِذا﴿است به جای  »ذا جاء فتح اهللا والنرصإ«قرائت:  نظیر این قرائت شاذ و غیر قابل قبول، -٢
ِ ٱنَۡ�ُ   است. ﴾١ ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
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ٰٖت َ�ۡرِ ...﴿ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ َ�َۡتَها  يَوأ

َ
ھایی (از بھشت)  ھا باغ و برای آن...« ﴾...ٱۡ�

 .»...زیر (درختان) آن جاری استآماده کرده است، که نھرھا از 
 و در قرائت فرعی چنین خوانده شده است:

...تِها األجتري من حت جناتٍ  لَُهمۡ  عدَّ أ... و«  »هنارُ
الخط مصحف امام نیز مطابقت  دو قرائت با رسم ھر و دو متواترند این دو قرائت ھر

الخط مصحف مکی  در قرائت اصلی مطابق رسم» من«ذف با این توضیح که ح )١(.دارند
الخط مصاحف دیگر  در قرائت فرعی مطابق رسم» من«دن نھا  بوده است و بر جای

 )٢(.بوده است
 فرماید: سورۀ البقرة که می ١١٦نمونۀ حذف یکی از حروف مزبور: آیۀ  -

﴿ ْ َذَ  َوقَالُوا ُ  ٱ�َّ �ۗ ُسۡبَ�ٰنَهُ  ٱ�َّ فرزندی الله «و (یھود و نصاری و مشرکان) گفتند: « ﴾َوَ�ٗ
 .»-منّزه است او -» (برای خود) بر گزیده است

 از آغاز آیه حذف شده و چنین خوانده شده است:» واو«و در قرائت دیگری 

﴿ ْ َذَ  قَالُوا ُ  ٱ�َّ �ۗ ُسۡبَ�ٰنَهُ  ٱ�َّ  ﴾َوَ�ٗ
الخط ھمۀ مصاحف عثمانی به جز مصحف  ن مورد نیز قرائت اصلی مطابق رسمدر ای

 )٣(.فرعی مطابق مصحف شامی شامی بوده است و قرائت

َكرَ ﴿در اینجا نیز باید خاطر نشان ساخت که قرائت فرعی  نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 ٣از [آیۀ  ﴾٣ ٱۡ�

َكرَ َوَما َخلََق ﴿ست: ا سورۀ لیل] که اصل آن این نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
و در این قرائت دو  ﴾٣ ٱۡ�

 ٧٩ھمچنین قرائت منسوب به ابن عباس در [آیۀ  و)٤(حذف شده است» ما خلق«کلمۀ 

ُخُذ ُ�َّ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا ...﴿سورۀ الکھف] 
ۡ
لِٞك يَأ (چرا که) پشت  ...« ﴾٧٩َوَ�َن َوَرآَءُهم مَّ

گویند: ابن  می .»گرفت ھا پادشاھی (ستمگر) بود که ھر کشتی (سالمی) را بزور می سر آن

 صاحلةٍ  سفينةٍ  كلَّ  يأخذُ  كٌ لِ م مَ هُ مامُ إ ... وكانَ «خوانده است:  طور می عباس، آیه را این

» وراء«به جای کلمۀ  و را بر متن اصلی قرآن اضافه دارد» صالحة«که کلمۀ  »صباً غَ 

                                           
 .٣٣٦، ص ١و نیز ر. ک. برھان، ج  -١
 .١٣٠، ص ١اتقان. ج  -٢
 .١٣٠، ص ١و نیز ر. ک. اتقان. ج  -٣
 .٣٠٩ص  ٢القرآن، ابن عربی؛ ج و نیز ر. ک. احکام  -٤
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» آحادی«کلمۀ امام (روبرو) را جایگزین کرده است. این دو قرائت  ،(پشت سر)
ھا به علت تواتر  بودن آن  اند و قرآن هھستند، یعنی از طریق خبر واحد بر ما رسید

 )١(.نداشتن مورد قبول نیست
دھند و  به ابن مسعود نسبت می ھایی است که نظیر این دو قرائت آحادی قرائت

 شته است:گویند که وی در مصحف اختصاصی خود این آیات را با ھمین قرائات نو می

 »نود و نه میش« ﴾َ�ۡعَجةٗ  �ِۡسٞع َو�ِۡسُعونَ ﴿سورۀ ص] پس از جملۀ  ٢٣در [آیۀ  -

 ست.را افزوده ا »اُنثى«کملۀ 

ا ﴿] پس از عبارت الکھف سورۀ ٨٠در [آیۀ  - مَّ
َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡ�ِ  ٱۡلُغَ�ٰمُ َوأ

َ
و « ﴾...فََ�َن �

را افزوده  »وكان كافراً «جملۀ  »...اما نوجوان، پدر و مادرش (ھردو) با ایمان بودند
 است.

ْ َ�َ ﴿سورۀ البقرة پس از عبارت  ٢٣٨در آیۀ  - لََ�ٰتِ َ�ٰفُِظوا ِ وَ  ٱلصَّ لَٰوة  ٱلصَّ
ھا و (بخصوص) نماز میانه (نماز عصر) محافظت  بر (بجا آوردن) نماز« ﴾ٱلۡوُۡسَطيٰ 

 را افزوده است. »وصالة العرص«جملۀ  »کنید

�ھا  این افزوده �چنانکه پیش از این گفتیم   ضیح آیات قرآن بر سبیل تفسیر و تو 
ھا را وجھی از وجوه ھفتگانۀ قرائت قرآن و  توان آن بوده است و به ھیچ وجه نمی

 )٢(.به شمار آورد» احرف سبعه«مصداقی از 
تسھیل و  ،ھمز ،تفخیم ،ترقیق،اماله ،ھا از قبیل فتح وجه ھفتم: اختالف لھجه

بعضی حروف به ال مضارع، قلب کردن حروف ن أ ت ی در آغاز افع  مکسور تلفظ
اشباع میم ضمیر جمع مذکر (ھم و کم) و اشمام بعضی از حرکات مانند  ،حروف دیگر

 موارد زیر:

تَٮَٰك َحِديُث ُموَ�ٰٓ ﴿سورۀ طاھا:  ٩در آیۀ  »موسى«و  »تىأ« -
َ
و (ای « ﴾٩َوَهۡل �

 .»پیامبر!) آیا خبر موسی به تو رسیده است؟

                                           
 .١٣٢، ص ١اتقان. ج  -١
 .٢١٥، ص ١برھان. ج  -٢
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دِ ﴿سورۀ قیامت:  ٤در آیۀ » بلی« - َي َبَناَنهُ َبَلٰی َقٰ َسوِّ ن نُّ
َ
آری، ما « ﴾ۥِریَن َعَلٰیٓ أ

 .»قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم
در قرائت دیگری با امالۀ الف به » بلی«و » موسی«و » اتی«در این سه مورد کلمات 

 طرف کسره قرائت شده است.

در اینگونه » ر«که طبق قواعد تجوید و تلفظ فصیح عربی باید  »خبرياً بصرياً « -
 قرائت شده است.» ر«فرعی با ترقیق کلمات با تفخیم ادا شود، در یک قرائت 

ادا بشود، در قرائت » ل«که طبق قاعده باید با ترقیق  »الطالق«و  »الصالة« -
 قرائت شده است.» ل«دیگری با تفخیم 

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿ -
َ
سورۀ المؤمنون] در قرائت دیگری بدون ھمزه قرائت  ١در [آیۀ  ﴾أ

و حرکت فتحۀ ھمزۀ حذف شده به حرف پیش از آن (د)  »قد فلح«شده است: 
 )٢(.شود نامیده می» تسھیل ھمزه«و این عمل )١(داده شده است

 اند. خوانده »لقوم يِعلمون«را در قرائت دیگری  ﴾لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿ -

لم«را در قرائت دیگری  ﴾َ�ۡعلَُمُهمۡ  َ�ۡنُ ﴿ -  اند. خوانده »نحن نِعْ

- ﴿ ٞ  اند. خوانده »تِسود وجوه«دیگری  را در قرائت ﴾�َۡسَودُّ وُُجوه

ۡ�َهدۡ ﴿ -
َ
لَۡم أ

َ
 اند. خوانده »مل اِعهدأ«را در قرائت دیگری  ﴾�

ٰ ِح�ٖ ﴿ - را در این دو » ح«خوانند، یعنی  می »عتى عني«را قاریان ھذیل  ﴾َح�َّ
 کنند. می» ع«کلمه قلب به 

وۡءِ َعلَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ ﴿ -  اند. خوانده »عليهمو دائرة السوء«را در قرائت دیگری  »﴾ٱلسَّ

                                           

ۡفلَحَ ﴿و مانند  ٣٢٠، ص ١. برھان. ج و نیز ر. ک -١
َ
وِ�َ ﴿«است.  »قد فلح» «﴾قَۡد أ

ُ
(که با  »﴾قُۡل أ

ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهمۡ ﴿شود) و  حذف ھمزه و نقل حرکت، ُقُلوِحَی خوانده می خلوال  قد» «﴾َخلَۡوا

 شود). خوانده می »شياطينهم
است که ھمراه با حذف ھمزه » نقل«یا به اختصار » نقل حرکت« -شد  این عمل چنانکه اشاره -٢

 م. –نامیده شده است » تسھیل«ولی در متن ظاھرًا از روی سھو، این عمل ، است
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ن يَلِۡمُزَك ِ� ﴿ - َدَ�ِٰت َوِمۡنُهم مَّ  ومنهمو من يلمزك يف«را در قرائت دیگری  ﴾ٱلصَّ

 اند. خوانده »الصدقات

در کلمۀ » ی«و کسرۀ » غ«را در قرائت دیگری با ِاشمام ضمۀ  ﴾ٱلَۡمآءُ  وَِ�يَض ﴿ -

که طبق قاعده و قبل  »غيض«دادن تلفظ اصلی کلمۀ   یعنی: نشان - »غيض«

 اند. خوانده -بوده است »غيض«از اعالل 
رین وجوه ھفتگانۀ قرائت قرآن است، زیرا در در واقع باید گفت: این وجه آخر مھمت

شود. در این وجه ھفتم  که راز بزرگ نزول قرآن به ھفت وجه آشکار می این وجه است
خواسته است کار قرائت قرآن را  که پیغمبر اکرم می شود است که به روشنی دیده می

بر عرب زبانان سخت نگیرد، تا مبادا برای آنان دشوار جلوه کند. حضرت رسول اکرم 
�خواسته است رعایت حال قبائل مختلف عرب  می �غیر از قبیلۀ قریش   را کرده باشد  

آنان با زبان و لھجۀ قریش متفاوت بوده و بعضی کلمات را طور دیگری  که زبان و لھجۀ
زبان ھمۀ قبائل  اند. توضیح این که ضرورتی نداشت که قرآن مطابق کرده تلفظ می

ش شود و کافی بود که مطابق زبان قریش نازل شود، زیرا زبان قریمختلف عرب نازل 
ھای قبائل مختلف عرب بود. البته این را نیز باید گفت که قرآن  مجموعۀ کاملی از زبان

ھای مختلف عربستان  در عین حال که به زبان قریش که نمودار و نمایندۀ ھمۀ زبان
بود، نازل شده است، کلمات و اصطالحات و قواعدی را نیز از لھجات قبایل دیگر 

 )١(.برگزیده و به کار برده است
گفتیم: امتیاز زبان قبیلۀ قریش این بود که زبان ھمۀ قبایل عرب در آن تبلور یافته 

جھت پافشاری دارند بر  ست که بعضی از دانشمندان بیا بود. این تأکید به خاطر آن
�اینکه در زبان قریش  �و به عبارت دیگر: زبان قرآن   ھایی از زبان بعضی از  نمونه 

لی برای اثبات این و، شده است نه زبان ھمۀ قبائل قبائل معینی به کار گرفته
 گفتارشان ھیچگونه دلیل عقلی یا نقلی ندارند.

                                           
» قریش و عرب نزول قرآن به زبان«یک باب را به » صحیح«و به ھمین جھت شیخ بخاری در  -١

نزول القرآن بلسان قريش والعرب قرآناً عربياً بلسان عريبٍ «عنوان: دھد. تحت این  اختصاص می

 ).١٨٢، ص ٦(فضائل القرآن، ج  »مبنيٍ 
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قبیلۀ قریش را به عنوان ھا پیش از ظھور اسالم، زبان  مدت اعرابتوضیح این که 
ھایی از زبان  ھم در آن تأثیر گذاشتند (یعنی: مایه و زبان ادبی مشترک برگزیدند

خودشان به آن دادند) و ھم از آن تأثیر پذیرفتند (یعنی: بعضی کلمات و اصطالحات و 
ھایشان به کار بردند).  پردازی قواعد را از زبان قریش گرفتند و در محاورات و سخن

نیز از قانون ھمۀ  ست که بگوییم: زبان و لھجۀ قریشا بنابراین، سخن درست آن
حق ھم  و ھای دنیا مستثنی نبوده است و مشمول قاعدۀ تأثیر و تأثر بوده است زبان

مورد بررسی » پدیدۀ انسانی«را به عنوان یک » زبان«ھمین است، زیرا اگر بخواھیم 
 )١(.قرار بدھیم، ناگزیریم قانون تأثیر و تأثر را نیز بپذیریم

ھای مختلف،  ئل عرب که از میان لھجات و زبانبه اعتراف ھمۀ قبا –زبان قریش 
ھای موجود در عربستان آن زمان بوده است،  ترین زبان پرمایه –زبان قریش را برگزیدند 

ھای عربی  ترین گنجینۀ واژگان را داشته است؛ از ھمۀ زبان بھترین سبک بیان و غنی
عھدۀ تعبیرات زیبا و  آن روزگاران نیرومندتر بوده است؛ و بھتر از ھر زبان دیگری از

 )٢(.ھای مختلف برآمده است انگیز در زمینه دقیق و دل
 زبان قریش را به عنوان زبان ادبی مشترک برگزیدند ،روی این جھات بود که اعراب
گفتن به زبان قریش وادار کردند.   خود را به سخن ،بهو در نگارش، تألیف، شعر و خطا
خواست شعر بگوید، خصوصیات زبان و لھجۀ  میقتی و شاعری که از قبیلۀ قریش نبود

ترکیب جمالت  ،خصوص ساخت کلماتم . شیوهسپرد خودش را به دست فراموشی می
بتواند با مردم گذاشت، تا  می شد کنار اش مربوط می و تلفظ حروف را که به زبان قبیله

عوامل  به ھمان زبانی که با آن آشنا ھستند سخن بگوید. زبانی که طی سالیان دراز،
سازی آن دخالت داشته است و ھمۀ قبائل عرب آن را به  متعددی در پاکسازی و ساده

 )٣(.اند عنوان زبان مشترک پذیرفته
برگزیده  ،گیریم که اسالم وقتی ظھور کرد با یک زبان نمونه از این بررسی نتیجه می

و  توانست ابزار بیان خواص و یک زبان متحد و مشترک رویاروی گردید که می
لی تودۀ اعراب با آن زبان سر و کاری نداشتند. این زبان نمونه و، روشنفکران عرب باشد

ھای قبائل عرب به این  با نزول قرآن به این زبان صد چندان نیرومندتر گردید و توده

                                           
 .١٠٩ر. ک. دراسات فی فقه اللغة. از مؤلف. چاپ اول، ص  -١
 .٦٠و  ٥٩ھمان.  -٢
 .٦٠ھمان.  -٣
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گرایش پیدا کردند (و در  –که اینک زبان قرآن و زبان اسالم شده بود  –زبان نمونه 
رفت در اثر اختالف فراوان لھجات متعددش راه نابودی و  ه مینتیجه، زبان عربی ک

 شدن را بپیماید، بار دیگر تجدید حیات کرد). ای شدن و در اعماق تاریخ مدفون افسانه
خواھیم بگوییم که پیش از ظھور اسالم و نزول قرآن با پیدایش این  ما ھرگز نمی

ی گوناگون اعراب به کلی از میان ھا ھای فرعی و لھجه زبان نمونه و زبان مشترک، زبان
زبان  –خواھیم بگوییم که با آمدن اسالم و نزول قرآن به زبان قریش  رفتند. حتی نمی

بساط لھجات متفاوت به کلی برچیده شد. بلکه  –یگانه و مشترک میان ھمۀ قبائل عرب 
گر با اند، دی گشته یقین داریم که اعراب غیر قریشی وقتی به سرزمین خودشان باز می

اند و بار دیگر با ھمان زبان و گویش قبلی  گفته آن زبان نمونۀ مشترک سخن نمی
اند و ھمۀ خصوصیات لھجه و زبان خاص خودشان در  کرده خودشان صحبت می

قبائل عرب اشعار یکدیگر را «گوید:  ابن ھشام می )١(.شده است سخنانشان مشاھده می
خواندند، به مقتضای  عر قبیلۀ دیگری را میافراد ھر قبیله که شعر شا و خواندند می

از اینجاست که  و آوردند عادت زبانی خودشان در روایت اشعار تغییراتی به وجود می
 )٢(.»بعضی از ابیات اشعار جاھلی چندین روایت دارند

در برابر این پدیده که یک واقعیت اجتماعی غیر قابل اجتناب بود، قرآن دو شیوۀ 
 ،از یک سو، به منظور تثبیت و تقویت آن زبان عربی نمونه خواصمتفاوت پیش گرفت. 

خواند  فصحا و بلغای عرب را به ھماوردی فرا می ،سنجان سخن ،شاعران ،دانشمندان
که ھمانند قرآن یا دست کم ھمانند یک سوره از قرآن بیاورند. از سوی دیگر روادید 

سواد  اعراب بی و قرائت قرآن به ھفت وجه و ھفت قرائت، کار را برای عوام آسان گرفت
ای متفاوت با لھجۀ  ا لھجهقرآن را ب ؛سواد را وادار نکرد که زبانشان را عوض کنند و کم

 )٣(،شود بخوانند اند و به راحتی بر زبانشان جاری می خودشان که به آن عادت کرده
سخن » احرف سبعه«این نکته را ابن جزری دریافته است و آنجا که در رابطه با 

علت آن که قرآن به ھفت وجه نازل «گوید:  می ؛گوید، این نکته را کامًال در نظر دارد می
کار خواندن  و ست که خداوند خواسته است بر مسلمانان سخت نگیردا ه است، آنشد

تا از یک سو، به امت اسالم ارج نھاده باشد و این وجوه  ؛قرآن را برایشان آسان سازد

                                           
 .٥١و  ٥٠ھمان. ص  -١
 .٢٦١ص  ،١المزھر، ج  -٢
 .٥٠دراسات فی فقه اللغة، ص  -٣
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مختلف قرائت کتاب آسمانی را امتیازی برای مسلمانان قرار داده باشد و از سوی دیگر 
باشد و در امر قرائت قرآن بر آنان سخت نگرفته  به مسلمانان لطف و مرحمتی کرده

تقاضای پیامبر بزرگوارش را که برترین آفریدۀ آفریدگار و محبوب  ،باشد و از ھمه مھمتر
افزاید:  ابن جزری در مقام توضیح مطلب می». حق متعال است، تحقق بخشیده باشد

شدند، اما پیامبر  ور میکدام فقط به تبلیغ قوم خودشان مأم پیامبران بزرگوار الھی ھر«
عرب و عجم مبعوث  ،پوست سیاه ،پوست بزگوار اسالم بر ھمۀ آفریدگان خداوند، سرخ

شده است. از طرف دیگر عرب زبانانی که قرآن به زبان آنان نازل شده بود، زبانشان با 
برای آنان دشوار بود که به زبان و  .ھایشان یکسان نبود یکدیگر فرق داشت و لھجه

دیگری جز زبان و لھجۀ خودشان سخنی بگویند و بخوانند. حتی بعضی از اعراب لھجۀ 
 )١(.»شدند کوشش و تالش فراوان نیز قادر به این کار نمی ،با تعلیم

یعنی:  –بندی ما  بنابه بررسی و دسته –ما معتقدیم که ھمین اھمیت وجه ھفتم 
را » احرف سبعه«است ات بوده که بعضی از دانشمندان را وادار کرده اختالف لھج

منحصرًا لھجات مختلف زبان عربی بدانند. در حالی که دیگر دانشمندان به کلی این 
شان این بوده است  دلیل و اند اند و از آن سخنی به میان نیاورده وجه را فراموش کرده

دو را  اختالف لھجات آن گونه نیست که لفظ و معنا ھر -بنا به گفتۀ ابن قتیبه –که 
ھای متفاوتی که اھل لھجات مختلف از یک کلمه دارند، آن کلمه را  تلفظ و بدھد تغییر

شش  .افراطی ھستند دو نظریه ست که ھرا اینحق  )٢(.برد بودن بیرون نمی از یکی
ھا را نادیده گرفت و به وجه ھفتم  شود آن وجه پیشین آنقدر اھمیت دارند که نمی

باشد،  میجات در تلفظ بعضی حروف و صداھا اکتفا کرد. وجه ھفتم نیز که اختالف لھ
در قرائت صحابه وجود داشته است و شاید بتوان گفت که شدیدترین و بیشترین موارد 

 اختالف آنان در قرائت قرآن بوده است.
ھمین نارسایی بررسی قدما از وجوه ھفتگانۀ قرائت قرآن ما را بر آن داشت که در 

با نحوۀ بررسی ھمۀ این دانمشندان مخالف  این بررسی راه دیگری پیش گیریم که

                                           
. واقعًا عجیب است که ابن جزری از این نظریه دفاع کند، ١٣٩، ص ١زرقانی: مناھل العرفان. ج  -١

 .١٠٩قرائت مشھور را قبول ندارد. ر. ک. ص  ٧ای بین  با این که خودش اختالف لھجه
را ابن جزری در جای دیگر نیز دارد. . نظیر این عبارت ١٥٤، ص ١زرقانی: مناھل العرفان. ج  -٢

 .١٠٩ر.ک. ص 
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ایم با آن که زرقانی در کتاب مناھل  را نپذیرفته )١(است. ما نظریۀ ابوالفضل رازی
العرفان نظریۀ وی را بر نظریۀ ابن قتیبه و نظریۀ ابوالخیر بن جزری و نظریه قاضی 

این سه نفر  ھمچنین نظریۀ ھیچ یک از )٢(.ابوبکر بن طیب باقالنی ترجیح داده است
ایم. اما علت آن که نظریۀ رازی را  نپذیرفته کاملدیگر را در این رابطه به طور 

اصًال به بیان وجه اختالف در حروف از قبیل » اللوائح«ست که کتاب ا ایم این نپذیرفته
نپرداخته است، با آن که این وجه در » تعلمون«و » یعلمون«اختالف قرائت در 

گیرد. از این  ش وجه دیگر که ذکر کرده است قرار نمیارچوب ھیچ یک از شھچ
ھا را  مضارع و امر خواندن آن ،ال و به صورت ماضیدر صرف افعگذشته وی اختالف 

با آن که این وجه خود به خود زیر عنوان یک وجه جداگانه به حساب آورده است، 
نفر دیگر نیز گیرد. برای قابل قبول نبودن نظریۀ سه  قرار می» اختالف در اعراب«

جه ھفتم را که عبارت از اختالف لھجات باشد عمًال و ھمین بس که ھر سه دانشمند
اند، اگرچه در جای دیگر وجود اینگونه اختالفات را در قرائت قرآن تأیید  فراموش کرده

 اند. کرده
ای که ما استقرا کردیم و  گوییم: وجوه ھفتگانه این را ھم بگوییم که وقتی ما می

ست پیش آید، استقصا ا برشمردیم و انواع اختالفاتی را که در قرائت قرآن ممکن
ایم؛ منظورمان این نیست که ھمۀ این وجوه ھفتگانۀ قرائت باید در یک کلمۀ  کرده

توجه داریم به این که گاھی عمًال در یک کلمه دو وجه اختالف یا  و واحد جمع بشوند
شود. بلکه  وجه اختالف در آن پیدا میگاھی فقط یک  و آید بیشتر فراھم می

یک از کلمات قرآن پیدا بشود، زیر  خواھیم بگوییم که ھرگونه اختالفی در قرائت ھر می
 )٣(.گیرد ایم قرار می عنوان یکی از این وجوه ھفتگانه که ما برشمرده

                                           
 ).١٧٩، ص ١ق (النشر. ج .ھـ  ٢٩٠امام کبیر، ابن شاذان رازی، در گذشته به سال  -١
، آورد . زرقانی نظریات این سه دانشمند بزرگ را می١٦٠تا  ١٤٨، ص ١ر. ک. مناھل العرفان، ج  -٢

گزیند.  کند و باالخره نظریه رازی را برمی یسه میسپس نظریۀ آنان را با نظریۀ ابوالفضل رازی مقا
) نظریۀ باقالنی و بعد، نظریۀ ٢٨تا  ٢٦، ص ١(ج » النشر فی القراءات العشر«ابن جزری در کتاب 

داند. زرقانی نیز از باقالنی گرفته است ولی  ابوالفضل رازی و ابن قتیبه را بھترین نظریات می
 مطلب را به وی ارجاع نداده است.

 .٢٢٣، ص ١ر. ک. برھان. ج  -٣
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اینک که منحصربودن وجوه اختالف در قرائت قرآن را در ھفت وجه بیان کردیم، 
این سخن را نیز ناگفته نگذاریم که ما بدون تمھید قبلی و به صورت اتفاقی به این 

این نظریه نتیجۀ خود به خود گردآوری نظریات صحابه و قدما است و  رسیدیم.نظریه 
بودن این نظریه منافاتی با   درست است ومده از بررسی و تلفیق آن نظریات به دست آ

را با این بیان و توضیح ندانسته باشند. » احرف سبعه«آن ندارد که خود صحابه مراد از 
شده  صحابۀ بزرگوار پیغمبر اکرم که قرآن در برابر دیدگانشان بر رسول خدا نازل می

است و به موارد  داده است و آن حضرت قرآن را به ھمان ھفت وجه به آنان یاد می
گاھشان می سواد  ساخته است، این صحابه بیشترشان بی اختالف قرائت کلمات قرآن آ

اند و به ھیچ وجه برایشان امکان نداشته است  دانسته اند و خواندن و نوشتن نمی بوده
اند  دانسته را به طور مشخص دریابند. تنھا از یک سو می» احرف سبعه«که منظور از 

ھفت و بیشتر از ھفت وجه  ف در قرائت ھمۀ کلمات قرآن کمتر ازکه وجوه اختال
ھای مختلفی که  از سوی دیگر این ھفت وجه اختالف در قرائت قرآن در قرائت ندارد؛

 اند اند و مورد تأیید آن حضرت قرار گرفته مبارک پیغمبر اکرم خوانده صحابه در محضر
این  هرسیده است، عمًال موجود است؛ و ب از آن زمان تاکنون به تواتر نقل شده و به ما و

و » احرف سبعه«نماید که در زمان ما برای تشخیص مفاد حدیث  ترتیب بدیھی می
راھی به جز استنباط و استقراء وجود نداشته » احرف سبعه«تعیین مفھوم و معنای 

آوری قرائات مختلف متواتر و مطالعه و تحقیق در  باشد. چنانکه ما از طریق جمع
عبارتست » احرف سبعه«ھا، توانستیم به این نتیجه برسیم که  ھای مشترک آن ینهزم
 ».وجوه ھفتگانۀ اختالف در قرائت قرآن« :از
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 فصل اول:
 ی علوم قرآنی تاریخچه

بیانات قرآنی را با ذوق عربیت خودشان ، ی پیغمبر اسالم اعراب خالص بودند صحابه
گردید، به راحتی  آیات بینات قرآن را که بر رسول خدا نازل می و یافتند درمی

م آمد، از حضرت رسول اکر ھرگاه فھم قسمتی از قرآن برایشان دشوار می .فھمیدند می
 فرماید: ی األنعام] نازل شد که خداوند می سوره ٨٢ ی د. مثًال وقتی [آیهکردن سؤال می

ِينَ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ٱ�َّ
ُ
ۡمنُ َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ

َ
ۡهَتُدوَن  ٱۡ�  .﴾٨٢َوُهم مُّ

بر  آن کسانی که ایمان آورده باشند و ھرگز«گوید:  به خوبی دریافتند که آیه می
ت برخوردارند و ی ایمان اس که بھره» امن«ایمانشان لباس ظلم نپوشیده باشند، ھمانا از 

ست مؤمنی به ا . اما این سؤال برایشان پیش آمد که: مگر ممکن»ندیافتگان  ھمان راه
نگردیده باشد؟! اگر چنین شرطی برای » ظلم«ھیچ وجه ِگرِد ھیچ یک از انواع و اقسام 

مان در بھبود وضع دنیوی و اخروی اھل ایمان قید شده باشد، کدام سودمند افتادن ای

ام يُّ أ«ایمان است که این خصوصیت را داشته باشد؟ این بود که از رسول خدا پرسیدند: 

» کدام یک از ماست که به خویشتن دست کم ظلم نکرده باشد؟!« »؟!هُ م نفسَ  يظلِ ملَ 
تفسیر فرمود و » شرک«ی انعام به  ه سورهرا در آن آی» ظلم«پیامبر اکرم در پاسخ آنان 

 فرماید: ی لقمان می سوره ١٣ی  ی دیگر قرآن را دلیل آورد که خداوند در آیه آیه

ۡكَ إِنَّ ...﴿  .»گمان شرک، ستم بزرگی است ... بی« )١(﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  ٱلّ�ِ
ی النساء در  سوره ١١٣ی  این از صحابه؛ شخص پیغمبر اکرم نیز خداوند در آیه

 فرماید: شأن او می

نَزَل ﴿
َ
ُ َوأ ِ فَۡضُل  نَ وََعلََّمَك َما لَۡم تَُ�ن َ�ۡعلَُمۚ َوَ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱلِۡكَ�َٰب َعلَۡيَك  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .﴾١١٣َعلَۡيَك َعِظيٗما 

                                           
 .١٤، ص ١برھان. ج  -١



 مباحثی در علوم قرآن   ١٧٨

دانستی، به تو آموخت، و  و الله کتاب و حکمت (= سنت) برتو نازل کرد، و آنچه را نمی...«
 .»است فضل الله بر تو (ھمیشه) بزرگ بوده

آن حضرت نیازی به تألیف  ی هبنابراین، در زمان پیغمبر اکرم و نیز در زمان صحاب
 .)١(ی علوم قرآنی نبوده است ھایی در زمینه کتاب

التحریر ھم به آن فراوانی نبوده  لوازم و اند سواد بوده از این گذشته بیشتر صحابه بی
اند.  ی خود مانعی برای تألیف و تدوین علوم قرآنی بوده است و این دو علت نیز به نوبه

در  و غیر قرآن نھی فرموده بودعالوه بر این حضرت رسول اکرم صحابه را از نوشتن 
 ھای نخستین نزول وحی به آنان توصیه کرده بود که: سال
 تَْ�ُتُبوا �َ «

َ
،ال ِّ�  َ�ْ�َ 

ً
ُقرآِن َشيْئا

ْ
َيْمُحهُ  و  ال

ْ
ل
َ
ُقْرآِن ف

ْ
َتَب َ��ِّ َ�ْ�َ ال

َ
وا َ��ِّ  و َمْن ك

ُ
ث  َحدِّ

 َحَرجَ و
َ

َّ و ال َذَب يلَعَ
َ
 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ  َمْن ك

ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
ًدا ف  .»ُمَتَعمِّ

گفتار من از سخنان من غیر از قرآن چیزی ننویسید؛ و ھرکس غیر از قرآن از «
که بر من عمدًا  چیزی نوشته است پاک کند؛ اما نقل سخنان من اشکالی ندارد؛ و ھر

پیغمبر اکرم این توصیه را  )٢(.»دروغ ببندد، جایگاه خود را در آتش دوزخ فراھم بیند
 فرمود که مبادا آیات قرآن با غیر قرآن درھم بیامیزد. برای آن می

                                           
ی عمومی  اما داستان عدی بن حاتم که شھرت فراوان دارد، یک مورد استثنایی است و شیوه -١

 »إن وسادتك العر�ض!« دھد. به ھمین جھت پیغمبر اکرم به او فرمود: صحابه را نشان نمی
ای! گرچه قاضی عیاض  ه دچار غفلت شدهکنایه از این ک» خوابت خیلی پھن است! تشک و رخت«

تو «ست که ا ست که منظور حضرت رسول اکرم از این عبارت آنا و بر آن این معنا را قبول ندارد
ر. ک. » تو ُگرده (دنده) پھن ھستی!«یا چنانکه در صحیح بخاری آمده است » خیلی چاق ھستی!

کتاب «وایت صحیح مسلم در . داستان مزبور به ر٢٠١، ص ٧شرح نووی بر صحیح مسلم. ج 

َ لَُ�ُم ﴿ی  وقتی آیه«چنین است: » الصیام ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
ِمَن  ۡ�

در رابطه با ھنگام آغاز روزه در سحرگاه نازل شد، عدی گفت: یا رسول الله! من زیر  ﴾ۡلَفۡجرِ ٱ
ھا شب و روز را تشخیص  گذارم: یکی سیاه و یکی سفید و از روی آن تشکم دو تکه طناب می

منظور سیاھی شب و سفیدی روز  »إنَّ وِساَدتَِك لََعر�ٌض!«دھم! پیغمبر اکرم به او فرمود:  می
 ».است

ین روایت در صحیح مسلم از ابوسعید خدری آمده است. مقایسه کنید با کتاب علوم الحدیث و ا -٢
 .٨مصطلحه، ص 



 ١٧٩ ی علوم قرآنی فصل اول: تاریخچه

غمبر اکرم و شیخین (ابوبکر و عمر) ھمچنان از بنابراین، علوم قرآنی در زمان پی
گردید. در زمان خالفت عثمان آمیزش  طریق دھان به دھان و سینه به سینه نقل می

را  عرب زبانان با غیر عرب زبانان موجب شد که عثمان فرمان بدھد که مصحف امام
اسالمی  ھای دیگر تھیه کنند و به مراکز سرزمین ی بنویسند و از روی آن چند نسخه

ھای خطی قرآن را که در اختیار دارند  بفرستند؛ و دستور بدھد که مردم دیگر نسخه
 و وزانند. در فصل اول از باب دوم ھمین کتاب این مطلب را به تفصیل بیان کردیمسب

 اند، برشمردیم. ھا و عواملی را نیز که در انجام این کار مؤثر افتاده انگیزه
عثمان با اقدام به کار ست که ا یم بگوییم، اینخواھ چیزی که در اینجا می

ی مصاحف رسمی، سنگ زیر بنای علمی را نھاد  ی از مصحف امام و تھیهبردار نسخه
 نامیده شد.» علم الرسم العثمانی«یا » علم رسم القرآن«که بعدھا 

 ٦٩و نیز مشھور است که علی بن ابی طالب ابواالسود دئلی (در گذشته به سال 
 )١(؛امر کرد که به منظور حفظ و پاسداری از زبان عربی قواعدی وضع کندھجری) را 

 است.» علم اعراب القرآن«گذار  بنابراین، علی بن ابی طالب نیز بنیان
از صحابه و تابعین گذاران تدوین علوم قرآنی  توانیم بگوییم: بنیان به ھر حال می

 عبارتند از:
عباس، ابن مسعود، زید بن ثابت، ابی علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، ابن  -١

 )٢(.بن کعب، ابوموسی اشعری و عبدالله بن زبیر (از صحابه)
مجاھد، عطاء بن یسار، عکرمه، قتاده، حسن بصری، سعید بن جبیر، زید بن  -٢

 اسلم (از تابعین).
 شاگرد زید بن اسلم (از اتباع تابعین). –مالک بن انس  -٣

اتباع تابعین بنیانگذاران علوم قرآنی ھستند که  تابعین و ،این نامبردگان از صحابه
 شناسیم: ی ذیل می امروز این علوم را با عناوین مشروحهما 

 علم تفسیر -
 علم اسباب النزول -
 علم مکی و مدنی -
 علم ناسخ و منسوخ -

                                           
 ببینید. ١٢تا  ١٠، ص ١٢؛ تھذیب التھذیب، ج ٢٣تا  ١٣، ص ١ج » أنباه الرواة«بیوگرافی وی را در  -١
 .٣٣ر. ک. الفھرست، ص  -٢



 مباحثی در علوم قرآن   ١٨٠

 علم غریب القرآن -
علتش  علوم تفسیر پیش از دیگر علوم قرآنی مورد توجه قرار گرفت. ،در عصر تدوین

در علوم قرآن است. مشھورترین کسانی که به کار تدوین ح بود: تفسیر، ماھم واض
 در تفسیر کتاب نوشتند، عبارتند از: و تفسیر پرداختند

 در قرن دوم *
به تألیف و تدوین تفسیر  )٣(و وکیع بن جراح )٢(، سفیان بن عیینة)١(شعبة بن حجاج

. ھایی از سخنان صحابه و تابعین بود قرآن پرداختند. تفاسیر این دانشمندان مجموعه
ھجری) دنبال کار تفسیر قرآن  ٣١٠گذشته به سال پس از ایشان ابن جریر طبری (در

نظیر است. امتیاز  را گرفت و تفسیر گرانقدری نوشت که تا امروز در نوع خودش بی
ست که روایات صحیح تفسیری را گرد آورده و به ا ری بیشتر به خاطر آنتفسیر طب
ھای  ھا پرداخته است؛ و اعراب کامل آیات را توضیح داده است؛ و بر تحقیق بررسی آن

 دقیق و نظریات ارزشمند مشتمل است.
پس از آن تفسیر به رأی در کنار تفسیر به مأثور جای گرفت. در این دوره نیز بعضی 

بعضی برای یک  و ی کامل تفسیر قرآن ھمت گماشتند علمای تفسیر به نوشتن دورهاز 
خصوص مانند آیات بجزء یا یک سوره و گاھی یک آیه یا آیاتی در رابطه با یک موضوع 

 االحکام تفسیر نوشتند.

                                           
شعبة بن حجاج بن وردعتکی ازدی الواسطی.  محدث بصره و امیرالمؤمنین در حدیث ابوبسطام -١

ی  ی ائمه وی انس بن مالک را دیده است و از چھار صد نفر از تابعین حدیث شنیده است و ھمه
 ھـ .ق درگذشته است. ١٦٠اند. وی به سال  دانسته» حجت«حدیث، او را 

ھـ .ق درگذشته  ١٩٨شیخ اھل حجاز در تفسیر و حدیث، سفیان بن عیینة ھاللی کوفی. به سال  -٢
 ).٢٦٢، ص ١است. (ر. ک. تذکرة الحفاظ. ج 

ابوسفیان و کیع بن جراح بن ملیح بن عدی رؤاسی کوفی، از قیس غیالن. از ابن جریح، اعمش،  -٣
اوزاعی و سفیان ثوری حدیث شنیده است. عبدالله بن مبارک، یحیی بن آدم، احمد بن حنبل و 

از دنیا رفت.  ١٩٧به دنیا آمد و به سال  ١٢٨د. وی به سال ان علی بن المدینی از او روایت کرده
(ثقه و » َثبت«اند: در عراق، تنھا راوی  ی وی گفته احمد بن حنبل و یحیی بن معین درباره

 ).٤٨١تا  ٤٦٦، ص ١٣معتبر) در نظر ما وکیع است (ر. ک. تاریخ بغداد. ج 



 ١٨١ ی علوم قرآنی فصل اول: تاریخچه

 اما، علوم قرآنی دیگر
 در قرن سوم *

 ول تألیف کرد.استاد شیخ بخاری کتابی در اسباب النز )١(علی بن َمدَینی -
قرائات و فضائل القرآن دست به  ،ابوُعَبید قاسم بن سالم در ناسخ و منسوخ -

 تألیف زد.
ی آیات مکی و  درباره) ھـ .ق ٢٩٤محمد بن ایوب ضریس (در گذشته به سال  -

 )٢(.مدنی قرآن کتابی به نام فضائل القرآن نوشت
اب الحاوی فی ق) کت.ھـ  ٣٠٩محمد بن خلف بن مرزیان (در گذشته به سال  -

 )٣(.علوم القرآن را نوشت

 در قرن چھارم *
) کتاب عجائب ھـ .ق ٣٢٨ابوبکر محمد بن قاسم انباری (در گذشته به سال  -

علوم القرآن را نوشت. وی در این کتاب به بحث پیرامون فضائل قرآن و نزول 
آیات و کلمات  ،ھا شمارش سوره ،نگارش مصحف نخستین ،قرآن به ھفت حرف
 )٤(.قرآن پرداخته است

 )٥(.کرد علوم القرآن را تألیف ين فالمختزابوالحسن اشعری کتاب بسیار بزرگ  -
 کتاب غریب القرآن را تألیف کرد. )٦(ابوبکر سجستانی -
) ھـ .ق ٣٦٠ابومحمد قصاب محمد بن علی کرخی (در گذشته حدود سال  -

أنواع العلوم و  يالدالة علی البیان فکتابی تألیف کرد با این نام: نکت القرآن 
 )١(.نامعن اختالف األ المنبئةحکام األ

                                           
ھـ .ق (ر. ک. تذکرة  ٢٣٤ر گذشته به سال ابوجعفر، علی بن عبدالله بن جعفر، سعدی بالوالء. د -١

 ).٨١، ص ٢؛ شذرات الذھب. ج ١٦و  ١٥، ص ٢الحفاظ. ج 
 ی ظاھریه موجود است. ی ناقص در کتابخانه از این کتاب یک نسخه -٢
 جزء است. ٢٧نام برده است. این کتاب مشتمل بر  ٢١٤ص » الفھرست«در کتاب  -٣
 شھرداری اسکندریه موجود است. ی ای از این کتاب در کتابخانه نسخه -٤
 .١٥٩ر. ک. الدیباج، ص  -٥
). ٧٢ھـ .ق (بغیة الوعاة، ص  ٣٣٠محمد بن عزیز بن العزیزی سجستانی. در گذشته به سال  -٦

» غریب القرآن«) آنجا که از کتاب سجستانی به نام ١٩٥، ص ١(ج » االتقان«سیوطی در کتاب 
 ».ا استادش ابوبکر بن االنباری به تحریر این کتاب پرداختندوی پانزده سال ب«گوید:  برد، می نام می



 مباحثی در علوم قرآن   ١٨٢

 ياالستغناء ف«ھجری) کتاب  ٣٨٨محمد بن علی ادفوی (در گذشته به سال  -
 مجلد تألیف کرد. ٢٠را در  )٢(»علوم القرآن

 در قرن پنجم *
دو کتاب در علوم قرآنی تألیف کرد: یکی  )٣(علی بن ابراھیم بن سعید حوفی -

 علوم القرآن و دیگری اعراب القرآن. يالبرھان ف
ھجری) کتاب التیسیر فی القراءات  ٤٤٤دانی (در گذشته به سال  وابوعمر -

الخط  را در علم رسم» الُمحکم فی النقط«السبع را در علوم قرائات و کتاب 
 قرآنی تألیف کرد.

 در قرن ششم *
 کتاب مبھمات القرآن را نوشت. )٤(»سھیلی«عبدالرحمان معروف به  ابوالقاسم -
ی علوم قرآنی دو کتاب  ھجری) در زمینه ٥٩٧ابن جوزی (درگذشته به سال  -

املجتبی يف و دیگری  )٥(عجائب علوم القرآن فنان يففنون األیکی:  ؛تألیف کرد

 موجود است.دو در دارالکتب قاھره  ی خطی ھر که نسخه علوم تتعلق بالقرآن

                                                                                                       
 ی مرادمال موجود است. یک نسخه از این کتاب در کتابخانه -١
توان  به نظر ما نام صحیح کتاب ھمین است که در متن آوردیم، اگرچه این کلمه را می -٢

 نیز خواند.» االستفتاء«
اعراب «و کتاب » البرھان فی علوم القرآن«ب کتاب علی بن ابراھیم بن سعید حوفی مصری، صاح -٣

، ص ٢؛ انباه الرواة. ج ٢٢٨، ص ٢ق. (حسن المحاضرة. ج  ٤٣٠در گذشته به سال » القرآن
 ). از این پس سخن از کتاب وی به میان خواھد آمد که ھنوز به صورت خطی مانده است.٢١٩

در مراکش درگذشته است و  ٥٨١ه سال ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله بن احمد سھیلی، ب -٤

عالمُ بِام التعريفُ واإل«آن را با نام » کشف الظنون«است که صاحب » مبھمات القرآن«کتاب وی 

ن األسامءِ واألعالمأُ  آورده است. این عنوان توضیحی به خوبی محتوای کتاب را  »هبَم يف القرآن مِ
ی تیموریه وجود  ھایی خطی از این کتاب در دارالکتب قاھره و کتابخانه دھد. نسخه نشان می

ی ابن ھشام  ی سیره که به عنوان حاشیه» الروض األنف«دارد. سھیلی کتاب دیگری دارد به نام 
 ).١٦٢ص ، ٢نوشته است (ر. ک. انباه الرواة. ج 

تفسیر در کتابخانۀ تیموریه  ٢٢٢به شمارۀ » فنون االفنان«ی خطی ناقص از کتاب  یک نسخه -٥
 موجود است.



 ١٨٣ ی علوم قرآنی فصل اول: تاریخچه

 در قرن ھفتم *
 کتاب نوشت.» مجازات قرآن«در  )١(ابن عبدالسالم -
ھجری) در علم قرائات کتاب  ٦٤٣(در گذشته به سال  )٢(َعَلم الدین سخاوی -

 را تألیف کرد. )٣(َجمال الُقراء و َکمال اِالقراء

املرشد الوجيز فيام يتعلق ھجری) کتاب  ٦٦٥ابوشامه (در گذشته به سال  -

 را تألیف کرد. ن العزيزبالقرآ
ھای بدائع  ھایی در زمینه شود و کتاب پس از آن، علوم قرآنی نوینی بینان نھاده می

علوم قرآنی  ی در صحنه )٢(و امثال القرآن )١(َاقسام القرآن )٥(،حجج القرآن )٤(،القرآن
 گردند. میظاھر 

                                           
ق  ٦٦٠شیخ االسالم امام ابومحمد عبدالعزیز بن عبدالسالم، مشھور به عّز، درگذشته به سال  -١

 ).٣١٠، ص ٥؛ شذرات الذھب. ج ١٠٧تا  ٨٠، ص ٥(طبقات الشافعیة. ج 
ای  ق درگذشته است. منظومه ٦٤٣ی بن محمد بن عبدالصمد مشھور به سخاوی. وی به سال عل -٢

» ھدایة المرتاب فی المتشابه«مشھور است و نام اصلی آن » السخاویه«در قرائات دارد که به نام 
ھای قرآنی است که  نیست. منظور داستان» محکم«در مقابل » متشابه«است. البته منظور وی 

ھای  ھا با بیان ھای مختلف آمده است؛ تا این داستان ی مختلف قرآن به صورتھا در سوره
ببینید. و نیز ر.  ٣٤٥، ص ١گوناگون ارائه شده باشند. بیوگرافی سخاوی را در وفیات األعیان. ج 

 . نوع پنجم: علم المتشابه.١١٢، ص ١ک. برھان. ج 
و کمال اإلقراء مشتمل بر علوم قرائات، آید که کتاب جمال القراء  از کشف الظنون چنین برمی -٣

 تجوید، وقف و ابتدا و ناسخ و منسوخ بوده باشد.
گوید. ابن ابی االصبع  علمی است که از انواع بدیع که در قرآن به کار رفته است، سخن می -٤

نخستین کسی است که مستقًال در این علم به تألیف پرداخته و کتابش به چاپ نیز رسیده است 
 ).٥٨. نوع ١٦٠تا  ١٤٠، ص ٢اتقان. ج  (ر. ک.

دادن این نکته است که  است. منظور از مباحث این علم نشان» علم َجَدل القرآن«نام دیگرش  -٥
قرآن انواع گوناگون دالیل و براھین را آورده است ولی نه مطابق اسلوب اعراب جاھلی و نه مطابق 

علم مستقًال به تألیف پرداخت، نجم الدین  ی این ی علمای کالم. نخستین کسی که درباره شیوه
ق بوده است، چنانکه در  ٧١٦طوفی (سلیمان بن عبدالقوی بن عبدالکریم) در گذشته به سال 

، ص ٢) آمده است. در رابطه با این علم ر. ک. اتقان. ج ٣٤٢، ص ٢(ج » الدرر الکامنة«کتاب 
 .٣٣. نوع ٢٧تا  ٣٤، ص ٢؛ برھان. ج ٦٨. نوع ٣٣٣تا  ٢٢٩



 مباحثی در علوم قرآن   ١٨٤

 در قرن ھشتم *
البرھان  ی کتاب ارزنده )٣(ھجری) ٧٩٤بدرالدین زرکشی (در گذشته به سال  -

فی علوم القرآن را تألیف کرد. این کتاب توسط استاد محمد ابوالفضل ابراھیم 
تحقیق و منتشر گردیده و کوشش ایشان در نشر این کتاب درخور ستایش 

 است.

 در قرن نھم *
 تحقیق و تألیف در علوم قرآنی رواج گرفت. ،در این قرن

 را نوشت. )٥(کتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم )٤(جالل الدین بلقینی -
کتابی در علوم  )٦(ھجری) ٨٧٩محمد بن سلیمان کافیجی (در گذشته به سال  -

کند و از قول مؤلف کتاب در توصیف  قرآنی نوشت که سیوطی از آن یاد می

                                                                                                       
. عالمه ابن القیم نخستین کسی است که در این ٦٧. نوع ٢٢٨تا  ٢٢٥، ص ٢ر. ک. اتقان. ج  -١

االمعان فی اقسام «باره مستقًال تألیف کرده است. از متأخرین نیز، عبدالحمید فراھی کتاب 
 را نوشته است.» القرآن

 ببینید. ٦٦نوع  ٢٢٥تا  ٢٢٢، ص ٢توانید در کتاب االتقان، ج  ھای مربوطه را می بعضی نمونه -٢
امام بدرالدین محمد بن عبدالله بن بھادر زرکشی، از بزرگان علم تفسیر و اصول است. وی به سال  -٣

ق درگذشته است. شرح حال و مآخذ شرح حال او را  ٧٩٤ق به دنیا آمده و به سال  ٧٥٤
د ابوالفضل ابراھیم در ی کتاب البرھان فی علوم القرآن که توسط استاد محم توانید در مقدمه می

 چھار جلد تحقیق و منتشر شده است، ببینید.
الدین بلقینی. در فقه و اصول، عربیت، تفسیر، معانی و  عبدالرحمان بن رسالن ابوالفضل جالل -٤

االفهام ملا صحيح البخاری من بیان ید طوالیی داشته است. شرحی بر صحیح بخاری دارد به نام 

ق درگذشته است  ٨٢٤بارھا به سمت قضاوت دست یافت. وی به سال . در کشور مصر االهبام
 ).١٦٦، ص ٧(شذرات الذھب. ج 

 .٢، ص ١اتقان. ج  -٥
محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود، محیی الدین ابوعبدالله کافیجی. وی بسیار به کتاب  -٦

(=کافیه چی) » کافیجی«پرداخت و به ھمین جھت مشھور به  ابن حاجب (در نحو) می» الکافیه«
ھای بسیاری در تفسیر، فقه، اصول  سال مالزمت او را داشته است. وی کتاب ١٤شد. سیوطی 

نام برده » بغیة«لغت و نحو دارد. سیوطی آن کتاب استادش را که در اتقان نام نبرده است، در 
ی مبتکر گفت: و ی این کتاب گفته است: استاد ما می است: التیسیر فی قواعد التفسیر و درباره

ی این ادعا این بود که برھان زرکشی و  این علم است و کسی بر او پیشی نجسته است. زمینه



 ١٨٥ ی علوم قرآنی فصل اول: تاریخچه

پیش از آن کتابی این چنین در علوم قرآنی نوشته نشده «گوید:  کتاب می
 دانیم. این کتاب را ما نمینام  )١(»است!

ھجری) کتاب  ٩١١جالل الدین عبدالرحمان سیوطی (در گذشته به سال  -
االتقان فی علوم «التحبیر فی علم التفسیر را نوشت و پس از آن کتاب مشھور 

 را تألیف کرد. )٢(»القرآن
تا  گردد، از اواخر قرن نھم به بعد، تحقیق و تألیف در علوم قرآنی تقریبًا متوقف می

ای از دانشمندان بار دیگر به تحقیق و تألیف در پیرامون تاریخ قرآن  در قرن اخیر، عده
 پردازند: و علوم قرآن می

 .التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن شیخ طاھر جزائری: -

 .حماسن التأويلشیخ محمد جمال الدین قاسمی:  -

 .علوم القرآن مناهل العرفان يفشیخ محمد عبدالعظیم زرقانی:  -

 .علوم القرآن منهج الفرقان يفشیخ محمد علی سالمة:  -

 .تفسري القرآن الكريم اجلواهر يفشیخ طنطاوی جوھری:  -

 .اعجاز القرآنادیب بزرگ جھان عرب، مصطفی صادق الرافعی:  -

 .ظالل القرآن القرآن و يف التصوير الفنی يفاستاد سید قطب:  -

ی وحی  ی در مسئلها که تحقیق ارزنده نيةالظاهرة القرآ: ياستاد مالک بن نب -
 است.

                                                                                                       
ق درگذشته است. ر. ک. بغیة الوعاة،  ٨٧٩مواقع العلوم جالل بلقینی را ندیده بود. وی به سال 

 .٤٨ص 
لطیف و  این کتاب را تألیفی«ی این کتاب گفته است:  . سیوطی درباره٣، ص ١اتقان. ج  -١

 ».ای ظریف، با ترتیب و اسلوب ممتاز یافتم مجموعه
ی  کتاب االتقان در قاھره بارھا به چاپ رسیده است. سیوطی بیشتر مطالب این کتاب را بر پایه -٢

زرکشی قرار داده است و چندین فصل آن را نیز نقل کرده است. البته گاھی ارجاع » البرھان«
ی کتاب  رده است. بنگرید به سخن خود سیوطی دربارهداده است و گاھی سکوت اختیار ک

 .٨تا  ٦، ص ١ی اتقان. ج  در مقدمه» البرھان«



 مباحثی در علوم قرآن   ١٨٦

که مشتمل بر مباحث بسیاری از  تفسري القرآن احلكيمامام محمد رشید رضا:  -
 علوم قرآنی است.

 )١(.القرآن النبأ العظيم نظرات جديدة يفدکتر محمد عبدالله دراز:  -

 »]علوم القرآن«[اصطالح 
ی  به قرآن بر آن قرار گرفت که ھمهی دانشمندان در علوم مربوط  از آنجا که شیوه

» علوم القرآن«مسائل جزئی و کلی مربوط به قرآن را استقصا و بررسی کنند، اصطالح 
ی علوم قرآنی  را به عنوان نامی برای این علم جدید که متشکل از حاصل مسائل ھمه

 بود، برگزیدند.
» القرآن علوم«اصطالح  ی شیخ شافعی، برای نخستین بار به در زندگینامه

رھبری حزب علویان یمن دست  خوریم. گویند: در آن زمان که وی را به اتھام برمی
ا غل و زنجیر به شھر بغداد نزد ھارون الرشید بردند، ھارون الرشید از او پرسید: بسته ب

دانش تو از کتاب خداوند عزوجل تا چه اندازه است؟ کتاب خداوند برترین چیزی است 
ھای  ی کدام یک از کتاب دربارهز کرد. شافعی گفت: یا امیرالمؤمنین! که باید با آن آغا

ھای متعددی نازل فرموده است. ھارون  تابکنی؟ خداوند ک اوند از من سؤال میخد
الرشید گفت: قد احسنت! ولی منظور من کتاب خداوند است که بر پسر عمویم محمد 

ده و متعدد است. از علم نازل فرموده است. شافعی گفت: علوم قرآن بسیار گستر
ناسخ و «و یا از علم » تقدیم و تأخیر«کنی یا از علم  سؤال می» محکم و متشابه«

 )٢(و یا...؟!» منسوخ
با معنای  -» علوم القرآن«بعضی از محققان علوم قرآنی معتقدند که ظھور اصطالح 

ثر علی بن مقارن است با تألیف کتاب البرھان فی علوم القرآن ا –وسیع و فراگیرش 

                                           
ھای اخیر نیز تحقیقات و مطالعات قرآنی سودمندی انجام پذیرفته است، از جمله: نظرات  در سال -١

والمنھل فی القرآن تألیف استاد محمد غزالی که ھدف از نگارش آن ارشاد و تبلیغ بوده است. 
ھای اسلوب بیان قرآن بوده است. این کتاب را دوست  دادن زیبایی الخالد که موضوع آن نشان

ی شریعت در دانشگاه دمشق تألیف  فاضل و دانشمندمان استاد محمد مبارک رئیس دانشکده
 کرده است.

آورده است. ر. این داستان را امام جالل الدین بلقینی در کتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم  -٢
 .٢٦، ص ١ک. مناھل العرفان. ج 



 ١٨٧ ی علوم قرآنی فصل اول: تاریخچه

ولی ما  )١(.ھجری) ٤٣٠ابراھیم بن سعید مشھور به حوفی (در گذشته به سال 
ھا سال پیش از  توانیم این نظریه را بپذیریم، زیرا چنانکه پیش از این دیدیم ده نمی

ھای  اند که مشتمل بر تحقیقات و بررسی ھایی تألیف شده تألیف کتاب مزبور، کتاب
ھا ذکر شده است. با  آشکارا در نام این کتاب» م القرآنعلو«قرآنی ھستند و اصطالح 

ھا به نظر ما کتاب الحاوی فی علوم القرآن تألیف محمد بن خلف  ترین این کتاب سابقه
 بن مرزبان است که از علمای قرن سوم ھجری بوده است.

                                           
ی خطی آن به صورت پراکنده در  مجلد از نسخه ١٥مجلد است که فقط  ٣٠این کتاب شامل  -١

نماید که یک  تفسیر موجود است. ظاھر این کتاب چنین می ٥٩ی  دارالکتب قاھره به شماره
ر دارد. صاحب کتاب کشف الظنون کتاب تفسیر باشد، ولی مباحثی از علوم قرآنی را نیز در ب

 است.» تفسیر قرآن«و » اعراب القرآن«و » غریب القرآن«نویسد: شامل  ی این کتاب می درباره





 

 

 
 

 فصل دوم:
 علم اسباب النزول

نیز برای ھر  است وخداوند در این جھان آفرینش برای ھر معلولی علتی قرار داده 
ای مقرر داشته است. نوزاد انسان چشمش به زندگی در این جھان روشن  چیزی اندازه

ھا و عواملی چند.  به دنبال پیاپی آمدن انگیزه و شود، مگر پس از طی مراحلی چند نمی
  دھد مگر به ھمراه پیش درآمدھا و زمینه ر عالم وجود ھیچ رویدادی روی نمید

دھد،  رخ نمی  و جوامع بشری ھیچگونه دگرگونی در جھان آفرینش .ھای بسیار سازی
ست سنت ا ھا. این ھا و بنیانگذاری سازی زمینه ،ھا مگر در پی یک سلسله آمادگی

سنت خداوند ھرگز «زندگی انسان و  و انتدبیر امور جھ ،خداوند در آفرینش آفریدگان
 )١(!»دپذیر تغییر نمی

آن را بر  و دھد تاریخ به بھترین وجھی این سنت راستین خداوندی را نمایش می
خواھد موشکافانه  سازد. مورخ تیزبینی که می ی حوادث زندگی بشر منطبق می ھمه

مدارک و متون تاریخی  ،درویدادھای تاریخی را بررسی کند، اگر بخواھد از البالی اسنا
ھا و علتھای حوادث تاریخی را  تواند انگیزه به حقایق مسلم تاریخی دست یابد، نمی

 نادیده انگارد.
یافتن به نتیجه   ی تاریخ برای دست طور ھم نیست که فقط در زمینه اما، این

عوامل و  ،کشیدن حقایق از ژرفنای علل  نیازمند بررسی دقیق مقدمات و بیرون
علوم طبیعی و مطالعات اجتماعی و فنون ادبی نیز از این جھت با  ھا ھستیم. انگیزه

حرکات و  ،عوامل ،ھا ی این علوم، ضرورت شناخت انگیزه تاریخ ھماھنگ ھستند و ھمه
 اند. ھا را به عنوان یک ضابطه پذیرفته ھدف

یک از این  ی نیاز ھر ی علوم مختلف و تشخیص اندازه در اینجا ما در مقام مقایسه
ی اسباب و عوامل و مقدمات و مبادی مربوطه  بارهلوم و فنون به مطالعه و تحقیق درع

ست که از این دیدگاه، نظری به فنون ادبی ا پردازی این نیستیم. منظور از این مقدمه

                                           
 ی الفتح. ی المالئکة، سوره ی االحزاب، سوره ، سوره٦٢اشاره به آیات  -١
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ارترین پیوند را با مباحث دینی و قرآنی ما دارند و از دیگر علوم و واستبیندازیم که 
ی ادبیات، ھمواره متون  ھای قرآنی ما نزدیکترند. در زمینه نون به مطالعات و بررسیف

زیبای ادبی مطرح است، خواه از طریق خواندن و شنیدن یا از طریق نگریستن و 
 و توانیم یک متن ادبی را به خوبی بفھمیم کردن. در دنیای ادبیات ما نمی مطالعه

ن را احساس کنیم، مگر آن که پیش از بررسی متن ھای آ آنطور که باید و شاید زیبایی
ی آن خصوصیات و شرایط روانی و اجتماعی که ادیب را واداشته است تا به  از چھره

 این مضامین بیندیشد و این کلمات را برگزیند و این مفاھیم را بیافریند، نقاب برگیریم.
ی واژگان  نجینهی تاریخ ادبیات عرب به گ آید که محقق در رشته بسیار پیش می

به شواھد بسیاری که از اشعار و امثال عرب  و نازد زبان عربی که در اختیار دارد می
ی آثار ادبی و بررسی سخنان  ھا در مطالعه بالد و به خیال خودش سال دارد به خود می

ی مشھور را پیش  فصحا و بلغای عرب ممارست داشته است. اما وقتی که یک قصیده
تا داوری کند که شاعر این اشعار را به چه منظور سروده است؟ و در  نھند روی او می

شود و ذھن تیزبین او  چه شرایطی به نظم آن پرداخته است؟ کمیت محقق لنگ می
بیند که نظری ابراز کند،  گردد و چون باالخره، خود را ناگزیر می دچار تردید می

مدح است، در صورتی که در گوید: موضوع قصیده  خورد. می لغزد و به زمین می می
گوید: این قطعه شعر یک غزل عاشقانه است،  واقع ھجاء (دشنام و نکوھش) است! می

خواھد در این اشعار  گوید: شاعر می در صورتی که واقعًا عتاب و سرزنش است! می
تقاضای آتش بس کند و جنگجویان را به صلح تشویق کند، در صورتی که به عکس 

ی نبرد وادارد!  ت که جنگجویان را به فعالیت بیشتری در صحنهسا شاعر در صدد آن
لی و، ی صلح و تشویق به صلح باشد دهمه مژست مضامین اشعار ھا چه کند؟! ممکن

 سرایی داشته باشد. ی حماسه مایه
پردازی شعرا و فصحا و بلغای  ھای سخن ھا با مضامین و شیوه ادیب محقق که ساله

 خواند: رسد، چنین می اشعار سعد بن مالک که میعرب آشنایی دارد، به این 

ـــــــــــي ـــــــــــرب الت ـــــــــــابوس للح  ي
 

 وضـــــــــعت اراهـــــــــط فاســـــــــرتاحوا 
 

ـــــــــي جلامحهـــــــــا  واحلـــــــــرب ال يبق
 

 التخيـــــــــــــــــــــــل واملـــــــــــــــــــــــزاح 
 

 اال الفتـــــــــى الصـــــــــبار يف الــــــــــ...
 

ـــــــاح   )١(...ــــــــنجيات والفـــــــرس الوق
 

                                           
 .١٦٧. شماره ٥٠٠، ص ٢ی ابوتمام (شرح مرزوقی) ج  حماسه -١
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ھایی که در شعر به کار رفته است او  ابتدا، سھولت و سادگی زایدالوصف یکایک واژه
ی ناآشنا در این اشعار به کار نرفته است که  بیند حتی یک کلمه کند. می را مجذوب می

گیرد و  محقق را ناگزیر بسازد که به کتاب لغت مراجعه کند. شتابزده قلم به دست می
ند. ولی ھنوز قلم روی کاغذ یشن ین اشعار سھل و ساده میتحلیل ابه شرح و تجزیه و 

کند: آیا باید  در ھمان بیت اول نظرش را جلب می» اراھط«ی  نگذاشته است که کلمه
این کلمه را مرفوع بخواند و در جایگاه فاعل قرار دھد؟ یا باید منصوب بخواند و در 

اھط (مبارزان) جنگ را رھا خواھد بگوید: ار جایگاه مفعول قرار بدھد؟ آیا شاعر می
بدور از میدان جنگ آرامش و آسایش را ترجیح  و اند اند و از نبرد دست کشیده کرده
خواھد بگوید: جنگ، مبارزان را بر زمین افکنده و خوار و زبونشان  اند؟ یا می داده

اند؟ در  به آرامش و آسایش روی آورده و اند در نتیجه تسلیم دشمن شده است وساخته 
خواھد آتش جنگ را بیفروزد و کسانی را که فارغ  غاز این قطعه شعر نیز آیا شاعر میآ

گوید: زھی بدبختی و زھی  اند نکوھش کند؟ و می اند و به میدان نبرد نیامده نشسته
خواھد جنگ را نکوھش  آغاز این قطعه میرغ نشستگان؟! یا شاعر در سرافسوس بر فا

ی گوید: زھی شوم کوبد؟ و می سرھا را بر زمین می و ددھ ھا را بر باد می کند که عظمت
سوز است! و بنابراین، چقدر  ی جنگ خانمان شراره  و بدفرجامی جنگ! تا چه اندازه

 سزاوار است که جنگ را رھا کنند و صلح و آرامش و آسایش را جایگزین آن سازند؟!
ط زمانی و مکانی که پاید، اگر بتواند بر آن شرای اما این سرگردانی محقق دیری نمی

سعد بن مالک این حماسه را سروده است دست یابد. با اندک کاوشی از البالی اخبار و 
رسد که سعد بن مالک در این اشعار در مقام نکوھش حارث  روایات به این مطلب می

بن عباد است که به پرھیز از جنگ و جانبداری از حفظ آسایش و آرامش شھرت داشته 
 )١(.است

خواھد از البالی این اشعار که ظاھر  یابد که شاعر می ن ترتیب محقق درمیبه ای
ی جنگ  الفاظش دعوت به صلح و پرھیز از جنگ است، دالوران را فرا خواند تا شراره

ھا را در آتش جنگ بسوزانند، تا از آن پس دیگر ھیچ  ھا و زبونی ی ذلت برافروزند و ھمه
 ه زبونی گردن ننھد.جنگجوی دالوری تن به ذلت ندھد و ب

*** 

                                           
 .٢٢٠، ص ٥الفرید. ج  ابن عبدربه: العقد -١
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وقتی قرار باشد که شناسایی شرایط زمانی و مکانی سرودن یک قصیده توسط یک 
شاعر و تشخیص فضایی که قصیده در آن سروده شده است، به فھم درست شعر کمک 

محقق را  ،پھلو به پھلوی شرح ادبی قصیده و د بدھد، مھارت ادیب و محقق را مدکند
ھا و عواملی که  تردید، دانستن داستان نزول آیات قرآن و شناخت زمینه یاری کند؛ بی

کرده است، به طریق اولی در فھم دقیق آیات قرآن مؤثر  نزول آن آیات را ایجاب می
دھد که بتواند سازگارترین تأویل و  افتد و به محقق در مفاھیم قرآن این امکان را می می

 سیر را باز شناسد و برگزیند.ترین تف درست
در قرآن (بررسی مفاھیم قرآن) » تدبر«که: اگر ما واقعًا بخواھیم به توضیح این

بپردازیم، با قرآنی سر و کار داریم که بسی واالتر و باالتر از تفاسیری است که بر آن 
فراتر برویم. سخنان و » علم تفسیر«ی  لزومًا باید برای فھم قرآن از محدوده و اند نوشته

ی  ھمه و زداید ھا را نمی ی شبه ھمه ،گشاید ھا را نمی ی گره نظریات مفسران ھمه
 دھد. اجمال و اختصارھا را تفصیل و توضیح نمی

عد و ادبیات ما وقتی با قرآن سر و کار داریم، متنی را پیش روی داریم که مافوق قوا
بخش کلمات قرآن و  انگیز عبارات قرآن و آھنگ الھام زبان عربی است. تعبیرھای دل

رویدادھای گذشته را  ،ھای قرآن، حوادث تاریخی را زنده تابلوھای رنگارنگ داستان
دھد که گویی قھرمانان  ھای مختلف حوادث را آنچنان برجسته نمایش می گویا و صحنه

ی زندگی به تکاپو ھستند! لغت  به امروز ھمچنان در صحنهھای قرآن تا  داستان
خواھند در این  ای و اصطالحات خشک علوم بالغت چگونه می سنگواره یھا معنی

این عبارات پوسیده و این اصطالحات خشکیده چگونه  و میدان خودنمایی کنند
نند و برای ما خواھند وقایع تاریخی را آنچنان که بوده است، زنده و گویا بازسازی ک می

ھا بیرون بکشند؟! علوم لغت و  نمایش بدھند؟ و اسرار و رموز حوادث را از اعماق آن
ی کلمات و آیات قرآن را در ابالغت نارساتر از آنند که بتوانند طنین شیرین و گوار

ی کشف حقایق  ھا بیفکنند؛ چه جای آن که بخواھند فھم انسان را در زمینه گوش
 یاری دھند؟

ایم که مافوق  قتی ما با قرآن سر و کار داریم، کتابی را در دست گرفتهو، خرهو باال
تاریخ است. بنابراین، اگر ما بتوانیم داستان تاریخی نزول آیات قرآن را بفھمیم، به ھمه 

ایم.  ی امکانات الزم را برای فھم قرآن به دست نیاورده ایم و ھمه چیز دست نیافته
ھای شاخدار که از زبان  دروغگو است و مورخان چه دروغ کیست که نداند تاریخ چقدر
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 و ھا که بر ایوان تاریخ افتاده است و باید مرمت بشود اند؟! چه بسیار شکاف تاریخ نگفته
 ھا که بر سر راه مورخ وجود دارد که باید ھموار گردد! چه بسیار پست و بلندی

ظر ادبی، اما از نقطه نظر از نقطه ن» اسباب النزول«این بود بررسی اھمیت شناخت 
کند که خود واقعیت را درک کنیم، نه آن  دینی دانستن اسباب النزول به ما کمک می

ی  آشنا شویم نه با ھم قیافه –فی المثل  –اش را بنگریم؛ و با خود این شخص  که چھره
ی آن دل خوش سازیم. بنابراین، چه جای  با خود حقیقت دمساز گردیم نه با آوازه ؛او

شگفتی است که علما و محققان اسالمی پرداختن به تفسیر کتاب خدا را برای کسانی 
به ھیچ وجه مبالغه  )٢(واحدی )١(دانند، تحریم کرده باشند؟! را نمی» اسباب النزول«که 

ال يمكن معرفة تفسري اآلية دون الوقوف عىل قصتها و بيانِ «نکرده است که گفته است: 

گاھی« »نزوهلا ھا  یافتن از داستان و چگونگی نزول آن شناخت تفسیر آیات قرآن بدون آ
 )٣(.»امکان ندارد

برد، از  را به کار می» قصه«ی  کلمه» اسباب النزول«این تعبیر واحدی که به جای 
دیدگاه ھنری را با نظرگاه دینی  و ممارست و مھارت او در ادبیت و عربیت نشان دارد

بود  ،نزول یک آیه چیزی جز یک قصه و داستان نیست که تار و پودآمیزد. سبب  درمی
 و گیرد ھای تاریخی می ھا و رویدادھایش را ھمه و ھمه از واقعیت شخصیت ،و نبود

 و کند که آیات قرآن در ھر زمان و مکان با شور و شعف خوانده شوند کاری می
با توجه به داستان نزول آیات، گیرند. زیرا  خستگی و افسردگی را از قاریان قرآن باز می

ھای آن روزگاران و رویدادھای زندگی  قاریان قرآن در کنار عبارات قرآن داستان انسان
ستان یابند، چنانکه گویی آیات قرآن بیانگر دا شان را زنده و گویا می نیاکان و گذشتگان

                                           
 .٢اسباب النزول سیوطی، ص  -١
، ١ق. (انباه الرواة. ج  ٤٢٧ابوالحسن، علی بن احمد واحدی، نحوی و مفسر، در گذشته به سال  -٢

 ).١٩ص 
باز شناختن سبب نزول به فھم آیه کمک «. ابن تیمیه گفته است: ٣اسباب النزول واحدی، ص  -٣

ابن دقیق العید گفته است: ». رساند ن را به علم به مسبب میکند، زیرا علم به سبب انسا می
نظیر این تعبیر را ». ی توانایی است برای فھم معانی قرآن بازشناسی سبب نزول آیات قرآن شیوه«

ی بنیادی در فھم معانی  گوید: بررسی اسباب النزول یک شیوه ابوالفتح قشیری نیز دارد. وی می
ی قرائنی که ھمراه نزول  لمی است که برای صحابه از راه مشاھدهکتاب عزیز است و این ھمان ع

 .٢٢، ص ١شد. ر. ک. برھان. ج  آیه بوده است حاصل می
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زندگی شرح و توصیف  و خوانند آیات خداوند را میپدران و نیاکان آنان است که 
به وجد  و دھند ھای آسمانی گوش فرا می شان است که دارند به نغمه گذشتگان

 آیند! می
گاھی مردم از داستان نزول آیات قرآن، چه بسیار که آنان را در  به ھمین جھت، ناآ

اند و مراد خداوند  آیات قرآن را طور دیگری فھمیده است وفھم قرآن به اشتباه انداخته 
 اند: آنی درنیافتهرا از آن آیات قر

ی آل عمران را خواند که خداوند  سوره ١٨٨ی  گویند: مروان بن حکم وقتی آیه
 فرماید: می

ِينَ َ�َۡسَ�َّ  َ� ﴿ ن ُ�َۡمُدواْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُواْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم  ٱ�َّ
َ
�ُِحبُّوَن أ تَواْ وَّ

َ
َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ �

شوند، و دوست  خوشحال می اند که به آنچه کرده گمان مبر کسانی« ﴾...ٱۡلَعَذاِب بَِمَفاَز�ٖ ّمَِن 
 .»ستوده شوند، قطعًا گمان مبر از عذاب (الھی) نجات و رھایی یابند... اند دارند به آنچه نکرده

چنین پنداشت که این آیه تھدید و وعیدی است برای مسلمانان. به دربانش گفت: 
کس از  ھر –بنا به مضمون این آیه  –: اگر قرار باشد رافع! به نزد ابن عباس برو و بگو

داند  کاری که کرده است شادمان گردد و دوست داشته باشد که در برابر کاری که می
انجام نداده است او را بستایند، دوزخی باشد؛ ھیچ یک از ما مسلمانان راه رھایی 

؟! این آیه وقتی نازل نخواھیم داشت! ابن عباس گفت: شما را به این آیه چه کار است
ی مطلبی سؤال کرد. یھودیان  بارهودیان را فرا خواند و از آنان درشد که پیغمبر اکرم یھ

چنین پنداشتند  و پاسخی دروغین به او دادند و حقیقت مطلب را از او پنھان داشتند
پیغمبر اسالم به  ؛اند که با این کار نزد پیغمبر اسالم جایی برای خود دست و پا کرده

نھایت سپاسگزار است و از سوی دیگر  اند از آنان بی خاطر آن که جواب سؤالش را داده
اند. آنگاه ابن  شادمان بودند از این که حقیقت مطلب را از رسول خدا پنھان داشته

َخَذ  �ذۡ ﴿فرماید:  ی قبل از این آیه را خواند که خداوند می عباس آیه
َ
ُ أ ِينَ َق ِميَ�ٰ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

وتُواْ 
ُ
که کتاب  و (به یاد بیاورید) ھنگامی را که الله، از کسانی« ]١٨٧آل عمران:[ ﴾...ٱلِۡكَ�َٰب أ

 )١(.ی مورد سؤال را قرائت کرد و بعد آیه »...ھا داده شده، پیمان گرفت (آسمانی) به آن

                                           
، ص ١؛ اتقان. ج ٤٣٦، ص ١؛ تفسیر ابن کشیر. ج ٤٠، ص ٦صحیح بخاری. کتاب التفسیر. ج  -١

 .٢٧، ص ١؛ برھان. ج ٤٨
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نزول آیه  بینیم اشکال در فھم این آیه جز با پی بردن به شأن به ھرحال چنانکه می
 )١(.از میان نرفت

معیار فھم قرآن نبود، مسلمانان ھمچنان تا به امروز » اسباب النزول«اگر توجه به 
ی المائدة  سوره ٩٣ی  به آیه و دانستند شرابخواری و انواع مسکرات را مباح می

 کردند که خداوند فرموده است: استدالل می

ِينَ َ�َ  لَيَۡس ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ْ  ٱل�َّ که  بر کسانی« ﴾...ُجَناٞح �ِيَما َطعُِمٓوا
 .»اند نیست... اند گناھی در آنچه خورده ایمان آورده و کارھای شایسته انجام داده

شرابخواری حرام «گفتند:  گویند: عثمان بن مظعون و عمرو بن معدیکرب می
به شأن نزول آیه توجھی  و کردند ئده استدالل میی ما ی سوره و به ھمین آیه»! نیست

یافتند که آیه چنین داللتی  کردند، درمی کردند، زیرا اگر به شأن نزول آیه توجه می نمی
ی  اند: وقتی آیه ندارد. داستان نزول این آیه چنین است که حسن و دیگران گفته

اند در حالی  از دنیا رفتهتحریم شراب نازل شد، مسلمانان گفتند: بر سر برادران ما که 
» رجس«که شراب در شکم آنان بوده است چه خواھد آمد؟! مگر خداوند شراب را 

 )٢(.ی مورد بحث ما را نزول فرمود (پلیدی) ننامیده است؟! خداوند در پاسخ این عده آیه

                                           
از اینجا  ی مورد نظر بود که اشکال رفع شد. بل از آیهی ق اما باید دانست که اوًال با خواندن آیه -١

تواند  گشاید. ثانیًا این روایت می ھا را می شود که بیان قرآن خود به خود اینگونه گره معلوم می
اگر  –چنانکه  –ی کیفیت سوء استفاده از روایات شأن نزول.  ی خوبی باشد برای مشاھده نمونه

گوید: شما را به این آیه چه کار؟! آیا این طرز برخورد با آیات،  ابن عباس می –نسبت صحیح باشد 
 م. –کردن یک به یک آیات قرآن نیست؟!  قرآن محدود کردن و از صحنه خارج

، ص ١؛ تفسیر ابن کثیر. ج ١٩٦. مقایسه کنید با اسباب النزول واحدی، ص ٢٨، ص ١برھان. ج  -٢
ھای دیگر آیه، کافیست که  ه مفاھیم قسمتی دیگری است، زیرا توجه ب . این ھم مبالغه٩٧

ی مورد نظر در  ای را از آیه بگیرد. خداوند به دنبال جمله نگذارد کسی آنچنان مفھوم کودکانه

ْ ٱإَِذا َما ﴿فرماید:  ھمان آیه می ٰلَِ�ِٰت ٱوََّءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �ََّقوا ْ ٱُ�مَّ  ل�َّ ْ ٱوََّءاَمُنواْ ُ�مَّ  �ََّقوا ْۚ  �ََّقوا ۡحَسُنوا
َ
أ وَّ

ُ ٱوَ  ْ ٱ﴿ی  آیا فقط تکرار سه بار کلمه ﴾٩٣ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ کافی نیست که ناھنجار بودن  ﴾�ََّقوا
ای آمده است که به  آن استنباط را از آیه به ما بفھماند؟! عالوه بر این، آیه به دنبال و در سیاق آیه

َها ﴿) و فرموده است: ٩٠ی  طور قاطع شرابخواری را تحریم کرده (آیه ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  �َّ َءاَمُنٓوا

نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱ
َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ ٱرِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ۡ� . ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ

بنابراین، شأن نزول در اینجا ھنر چندانی نداشته و آنچه به حساب روایت گذاشته شده، در 
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شرط الزم فھم صحیح قرآن نبود، مسلمانان خودشان » اسباب النزول«اگر توجه به 
خود را ناگزیر  ،خواھند روی کنند دیدند که در نماز به ھر سمتی که می میرا آزاد 

ی البقرة  سوره ١١٥ی  به ظاھر آیه و نبینند که به ھنگام نماز به طرف قبله بایستند
 استناد کنند که خداوند فرموده است:

﴿ ِ ْ َ�َثمَّ وَۡجُه  ٱلَۡمۡغرُِبۚ وَ  ٱلَۡمۡ�ُِق  َوِ�َّ ۡ�َنَما تَُولُّوا
َ
ِۚ فَ� َ إِنَّ  ٱ�َّ  ﴾١١٥َ�ِٰسٌع َعلِيٞم  ٱ�َّ

مشرق و مغرب از آن الله است، پس به ھر سو رو کنید، روی الله آنجاست. ھمانا الله «
 .»گشایشگر داناست

کند، زیرا  اما کسی که از داستان نزول این آیه باخبر باشد ھرگز چنین اشتباھی نمی
لمانان نازل شده است که در یک شب تار با ای از مس ی عده بارهداند که این آیه در می

به ھر ترتیبی  است ونماز گزاردند و نفھمیدند که قبله از کدام طرف  ج پیغمبر اکرم
کدام به ھر طرفی که فکر کردند قبله است به  ھر .که بود نمازشان را به پایان بردند

؛ و خداوند با فرو فرستادن این آیه به آنان بشارت داد که عمل ھیچ )١(نماز ایستادند
خداوند نمازشان را پذیرفته است و از ارزش عمل و  است وکدامشان تباه نگردیده 

اند و مبنای  ثوابشان نخواھد کاست. با آن که به ھنگام نماز رو به سوی کعبه نداشته
ب ظلمانی راھی برای تشخیص ست که این عده در آن شا این تخفیف حکم ھم آن

 اند. قبله نداشته
در این مبحث از آنجا که بررسی ما تنھا پیرامون اسباب النزول است، به آیاتی که 

ی آن  بارهبب نزول نداشته است و حتی کسی درفرستاده است و س خداوند ابتدائًا می
ھای  استان امتپردازیم؛ مانند بیشتر آیات قرآن که د سؤالی ھم نکرده بوده است، نمی
گردند، یا  کنند، یا بعضی حوادث تاریخی را متذکر می پیشین را با پیامبرانشان بیان می

ھای قیامت و بھشت و دوزخ را  دھند، یا چگونگی رستاخیز و صحنه از آینده خبر می
کنند. اینگونه آیات در قرآن بسیار است که خداوند این آیات را برای ھدایت  ترسیم می
ھای قرآنی جای داده  راه راست فرو فرستاده است و در بافت آیات و سورهمردم به 

به آیات قبل و بعد پیوند زده است و غالبًا در اینگونه موارد سؤالی در کار نبوده  است و
 است که آیه پاسخ آن باشد و رویدادی نبوده است که آیه در مقام بررسی آن برآید.

                                                                                                       
بندد و از ھرگونه  ھایی از بیان اعجازآمیز قرآن است که راه را برای ھر باطلی می حقیقت جلوه
 م. –کند  ای ممانعت می سوء استفاده

 .٢٥اسباب النزول واحدی، ص  -١
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عبارت از » سبب نزول«باید گفت: » زولسبب الن«گوید: در تعریف  سیوطی می
حادثه و رویدادی است که آیه ھمزمان با وقوع آن نازل شده باشد. با توجه به این 

ی فیل آورده است که سبب نزول این  داستانی که واحدی در تفسیر سوره ،تعریف
در شود، زیرا آیه  ی اسباب النزول خارج می سوره لشکرکشی ابرھه بوده است؛ از گردونه

کند.  ی تاریخی را گزارش می ھنگام وقوع آن حادثه نازل نشده است، بلکه این حادثه
ی کعبه و غیره را  ثمود و ساختمان خانه ،عاد ،درست مانند آیات قرآنی که داستان نوح

ی النساء:  سوره ١٢٥ی  کنند. ھمچنین داستانی که واحدی در ذیل آیه بیان می

َذَ وَ ﴿ ُ  ٱ�َّ آورد،  می .»است و الله ابراھیم را به دوستی خود برگزیده« ﴾١٢٥يَم َخلِيٗ� إِبَۡ�ٰهِ  ٱ�َّ
نی بر این که چه شد که خداوند ابراھیم را خلیل خود گردانید؟ آشکار است که این مب

 )١(.تواند بیان سبب نزول باشد مطالب نمی
سبب نزول عبارتست  است و» سبب نزول«ی  درباره –منحصرًا  –بنابراین، بحث ما 

ھا  ھا و ھمزمان با آن مسائل و حوادثی که یک آیه یا چند آیه از قرآن به سبب آن« :از
نازل شده است و آن حوادث را بررسی کرده است یا پاسخگوی آن مسائل بوده است یا 

 ».حکم آن موضوعات را بیان کرده است
ست که آیات قرآن ا یم، آنبه عمل آورد» سبب نزول«ی این تعریفی که ما از  الزمه

شوند: یک دسته آیاتی که دارای یکی از اسباب نزول ھستند و  به دو دسته تقسیم می
ی  دربارهی دیگر آیاتی که ھیچگونه سبب نزولی ندارند. بنابراین، روایاتی را که  دسته

ی پیغمبر اکرم  عبدالله بن مسعود و دیگر دانشمندان صحابه ،علی بن ابی طالب
دانستند که  ھیچ یک از آیات قرآن نازل نگردید، مگر آن که آنان می«ند: گوی می

نباید کلمه به کلمه معنا  )٢(.»ی چه چیزی و چه کسی و در کجا نازل شده است درباره
کنیم و ظاھر این روایات را بپذیریم. حتی اگر یکی از آنان برای تأکید مطلب سوگند 

 ایات را به یکی از سه وجه ذیل توجیه کنیم:بلکه باید این رو )٣(؛نیز خورده باشد

                                           
 .٥٣، ص ١اتقان. ج  -١
 .٢٢٢، ص ١اتقان. ج  -٢

واهللا ما «از علی بن ابی طالب نقل شده است که ھمین مفھوم را ھمراه با سوگند گفته است:  -٣

نظیر این سوگند از عبدالله بن مسعود نقل شده است، با این . »نزلت أية إال وأنا أعلم فيم نزلت

آید که این  به دست میبندی این دو روایت  . از جمع»فيمن نزلت«گوید:  تفاوت که وی می
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اند از طریق  خواسته ی بزرگوار پیغمبر اسالم می ست که این صحابها یا این -
توجه و دقت خودشان را  –که در فرھنگ عرب زبانان معمول است  –مبالغه 

نسبت به کتاب بزرگ خداوند نشان بدھند و این نکته را برسانند که از ھیچ 
 اند. باطی با نزول قرآن داشته است، غافل نماندهموضوعی که ارت

ی رسول خدا به مسموعات و مشاھدات خودشان در زمان  یا آن که این صحابه -
اند که مردم آن معارف را از  اند و مشتاق آن بوده نھاده پیغمبر اسالم ارج می

 و معلوماتی که در اختیار دارند با درگذشت آنان از دست نرود ؛ایشان فرا گیرند
اند این احتمال عقلی صحیح را نفی کنند که یکی از آنان در  خواسته ھرگز نمی

بعضی موارد نتوانسته باشد مستقیمًا سبب نزول یک یا چند آیه را بفھمد و از 
لی در عین حال این و، صحابی دیگری سبب نزول آن آیات را جویا شده باشد

در ردیف اطالعاتی که  –ه است اگرچه با واسطه بود –اطالع از سبب نزول آیه را 
 مستقیمًا و بدون واسطه کسب کرده است قرار داده باشد.

در نقل سخن آنان راه  ؛اند که راویان عین عبارت سخن آنان را نقل نکردهیا آن -
اند!  آمیزی را به آنان نسبت داده چنین ادعاھای اغراق و اند مبالغه را پیموده

ت که در عباراتی که این روایات را به این سا چیزی که قابل انکار نیست، این
شود که  اند، نوعی فخر فروشی مشاھده می ی بزرگوار پیغمبر نسبت داده صحابه

ی کبار چنین سخنانی را گفته  توانیم باور کنیم این صحابه به سختی می
دانی و  ادب ،ادعائی بی ،ی پیغمبر اسالم ضرب المثل فروتنی باشند! صحابه

اظھار نظر در مسائل دینی برایشان سخت  و اند ر امر دین بودهاحتیاط کاری د
 آمده است. دشوار می

ست که ھمواره ا ی رسول اکرم سراغ داریم، این از این گذشته آنچه ما از صحابه
حافظه و  ،سطور ،جمع و تدوین قرآن در صدور ،مشغول فراگرفتن قرآن و سرگرم حفظ

رسیم که  ی کوتاه به این نتیجه می یک محاسبه اند. با دفاتر مخصوص نگارش قرآن بوده
ی ھوش و حواس  ھمه است وکتاب خدا بیشتر وقت آنان را به خود اختصاص داده 

آنان را به خود جلب کرده است. وحی قرآن لحظه به لحظه پی در پی بر پیغمبر اکرم 
رویدادی  توان گفت که در ھر لحظه و به دنبال ھر آید، یا دست کم این را می فرود می

                                                                                                       
ھا نزول شده  ی آن ی بزرگوار مدعی علم به اشخاص و اشیائی که یکایک آیات قرآن درباره صحابه

 اند. است، بوده
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ی پیغمبر چگونه فرصت  ست یک یا چند آیه نازل بشود. آن وقت صحابها ممکن
چگونه برایشان امکان ایک آیات قرآن را دنبال کنند؟! اند که سبب نزول یک یافته می

ھا و  ی مکان داشته است که نزول یکایک آیات قرآن را زیر نظر داشته باشند؟! و در ھمه
اگر به  ، علی الدوام حاضر بوده باشند؟!اند قرآن نازل شده ھایی که تك تك آیات زمان

فرض، یکی از صحابه توانسته باشد آنچه را که در رابطه با اسباب نزول آیات قرآن 
کردن و  توان حفظ ی تحریر درآورد، آیا می شنیده است، به ذھن بسپارد یا به رشته

ی آیات  استان نزول ھمهدانستن مواردی را که در دسترس او بوده است، دانستن د
 )١(ی قرآن به حساب آورد؟! ی شرایط زمانی و مکانی ھمراه با نزول آیه آیه قرآن و ھمه
از آیات  کدام یک از این صحابه سبب نزول ھر ست که بگوییم: ھرا تر این منطقی

ند، برای مردم  دشان مستقیمًا آن را شنیده بودهخو و اند دانسته قرآن را که دقیقًا می
ی پیغمبر که از سبب  دانیم که ھمین صحابه کردند. در عین حال بعید نمی بیان می

خبر باشند و نیز  اند، از دیگر اسباب نزول آیات بی نزول بعضی آیات قرآن اطالع داشته
دانیم که حتی معلمان قرآن در زمان رسول خدا از بسیاری از اسباب نزول  بعید نمی

چه مردم از زمان رسول خدا  ردید نیست در این که ھرجای ت اند؛ خبر بوده آیات بی
یافته است، زیرا  اطالعی آنان از اسباب نزول آیات قرآن افزایش می اند، بی شده دورتر می

آالیش  ی جوشان و بی افتادن از سرچشمه شدن از عھد پیغمبر اکرم به معنای دور دور
ی از دیرباز در پذیرش روایات نظران راستین در علوم قرآن وحی است. از این رو صاحب

اند. این سختگیری و  مربوط به شأن نزول آیات قرآن سختگیری و احتیاط بسیار داشته
 نی سند روایا احتیاط پیش از ھمه در حاالت خود تابعین و اتباع تابعین که در سلسله

 شود! اند، مشاھده می شأن نزول قرار گرفته
ای از  ی شأن نزول آیه دربارهید: از عبیده گو است که می )٢(این، محمد بن سیرین

حساب سخن مگوی! آنان  خدا را به یاد داشته باش و بی«قرآن پرسیدم. در پاسخ گفت: 
 )١(.»ی چه چیز و چه کسی نازل شده است، رفتند دربارهی قرآن  دانستند آیه آیه که می

                                           
ایم که  . در آنجا به تفصیل بیان کرده٧مقایسه کنید با: علوم الحدیث و مصطلحه، از مؤلف ص  -١

اند؟! موضوع مورد بحث در اینجا نیز  کرده چقدر احتیاط می» قال رسول الله«صحابه برای گفتن 
 ی مشترکی با موارد مذکور در آن کتاب دارد. زمینه

ابوبکر، محمد سیرین بصری. شھرت وی در حدیث و تعبیر خواب است. وی امام زمان خویش در  -٢
 ).٢١٤، ص ٩ق درگذشته است (تھذیب التھذیب. ج  ١١٠علوم دینی در بصره بوده است و به سال 
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ر اینگونه کاری آنان را از قبول اخبار صحابه د اما در عین حال این محافظه
ی  موضوعات باز نداشته است و دلیل انکار ناپذیرشان بر پذیرش اقوال صحابه در زمینه

سخن صحابه ھرگاه راجع به مسائلی باشد که میدان نظر «که  این استشأن نزول آیات 
ست که از پیغمبر اکرم ا و اجتھاد نیست و تکیه بر نقل و سماع دارد، در حکم آن

به  )٢(.»یار بعید است که از قول خودشان سخنی گفته باشندزیرا بس ؛شنیده باشند
حاکم و دیگران در علوم حدیث این مطلب را به عنوان یک  ،ھمین جھت ابن الصالح

اند که صحابی پیغمبر که شاھد وحی و تنزیل قرآن بوده است، اگر  اصل، مقرر داشته
است، حدیث وی حدیث  ای بگوید که این آیه در فالن زمینه نازل شده ی آیه درباره

 )٣(.مسندی است که در حکم حدیث مرفوع است (یعنی: در حکم حدیث نبوی است)
ی شأن نزول آیات قرآن  دربارهولی اگر یکی از تابعین بنا به روایت صحیحی سخنی 

شود، مگر آن که با حدیث مرسل  گفته باشند، به عنوان حدیث صحیح پذیرفته نمی
ی تفسیر قرآن در نزد  ن تفسیر که شاگردی آنان در رشتهدیگری که از یکی از اماما

مانند عکرمه، مجاھد، سعید بن جبیر، عطاء، حسن بصری، سعید  ؛صحابه مسلم است
 )٤(.بن مسیب و ضحاک، روایت شده باشد، تأیید گردد

                                                                                                       
 .٥٢، ص ١اتقان. ج  -١
 .٥٢، ص ١؛ و نیز ر. ک. اتقان. ج ٣٩منھج العرفان. تألیف: محمد علی سالمة، ص  -٢
بازشناسی سبب نزول آیات قرآن از روی قرائتی که به ھمراه داشته است برای صحابه آسان بوده  -٣

اند و مثًال  تهگف است. با این وصف چه بسا بعضی از صحابه با قاطعیت در اینگونه موارد سخن نمی
چنانکه صاحبان صحاح سته ». کنم این آیه در فالن مورد نازل شده باشد گمان می«اند:  گفته می

اند که عبدالله بن زبیر گفت: زبیر با مردی از انصار بر سر استفاده از آبی که از  ھمگی نقل کرده
ی نزد پیغمبر اکرم رفتند. گذشت اختالف پیدا کردند و برای داور ھا و مزارع مدینه می داخل خانه

آن حضرت فرمود: زبیر! تو اول از آب استفاده کن و پس از آن که رفع نیازت شد، آب را به منزل 
ات بود؟! رنگ سیمای  ات باز کن. آن مرد انصاری گفت: یا رسول الله! چون پسر عمه ھمسایه

ی چھارم  ی النساء سوره سوره کنم این آیات گوید: گمان نمی پیامبر اکرم تغییر کرد و... زبیر می

 فََ� ﴿فرماید:  به بعد) جز در رابطه با این موضوع نازل شده باشد که خداوند می ٦٥قرآن (آیات 
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ  ). و نیز ر. ک. اتقان. ٥٢، ص ١(اتقان. ج  ﴾...َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

 .٢٢٩، ص ١ج 
 .٥٥٣، ص ١اتقان. ج  -٤
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 النزول سخن تابعین را که ی اسباب علمای اسالمی در زمینه بینیم اکابر وقتی می
اند،  ای که شاھد تنزیل قرآن بوده اند در کنار سخن صحابه قرار گرفتهاز صحابه  بعد

در  از این کهیابیم که منظورشان  پذیرند، درمی دو را می گذارند و ھر یکسان ارج می
اند، این بوده است که اطمینان پیدا  النزول را شرط دانسته بودن روایت، اسباب صحیح

ای از قرآن  حادثه یا سؤالی که سبب نزول آیه کنند که مشاھده یا استماع نسبت به آن
 بوده است، تحقق یافته است.

یافتن نسبت به تحقق مشاھده یا استماع بوده  شاید ھمین کوشش برای اطمینان
یافتن از داستان نزول آیات   که علمای اسالمی را وادار کرده است که راه منحصر خبر

ھرگونه اظھار نظر شخصی و اجتھاد در  قرآن را روایات صحیح بدانند و راه را برای
گوید: حرام  اینگونه مسائل ببندند. سخن واحدی به ھمین مطلب اشاره دارد که می

که به روایت یا زول آیات قرآن سخن بگوید، مگر آنی داستان ن دربارهاست کسی 
اند  استماع از کسانی که شاھد تنزیل وحی و واقف بر اسباب نزول آیات قرآن بوده

اند و  ھا کرده آیات قرآن کوششیافتن از اسباب نزول   ناد کند که برای اطالعاست
ھایی از خودداری  واحدی پس از آوردن این عبارت، نمونه )١(.»اند ھا کشیده یسخت

کند که از آن  النزول بازگو می ی اسباب دربارهمسلمانان صدر اسالم را از اظھار نظر 
بستن   این کارشان دروغ و ی قرآن سخن بگویند دربارهرویه  اند که مبادا بی ترسیده می

 فرماید: ی الحج بشوند که خداوند می سوره ٨ی  بر قرآن باشد و مشمول آیه

ِ َمن يَُ�ِٰدُل ِ�  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ نِ�ٖ  ٱ�َّ از « ﴾٨بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ� كَِ�ٰٖب مُّ
الله  هھدایت و کتاب روشنی بخشی دربارمردم کسی است که بدون ھیچ دانش و ھیچ 

 .»کند مجادله می
کند که در نقل روایات و اظھار نظر  آنگاه واحدی از علمای معاصرش انتقاد می

کنند. چنانکه گویی به تھدید و وعید خداوند  انگاری می ی اسباب النزول سھل درباره
عد، رنجیده خاطر و گذارند! ب قعی نمیو، بندند نسبت به کسانی که بر او دروغ می

رسد از قول  کس از راه می امروزه دیگر کار گذشته است. ھر«افزاید:  پریشان می
زمام خویش را به دست  و سازد دروغ و ناروایی می ،بافد خودش داستانی بھم می

کند که خداوند کسانی را که  به ھیچ روی اندیشه نمی و سپارد خبری می جھالت و بی

                                           
 .٤و  ٣اسباب النزول واحدی، ص  -١
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کنند چه وعیدھا فرموده  ل آیات قرآن در این باره اظھار نظر میخبر از اسباب نزو بی
 )١(.»است؟!

 ]مؤلفی  [نظریه
سرایان  پردازان و یاوه دروغ ،منحرفان ،گزاران ما برای این که در ردیف این بدعت

کنیم  و به علمای معاصرمان نیز پیشنھاد می –کنیم  قرار نگیریم، متواضعانه اعتراف می
که ما ھمگی به ھر اندازه در جستجوی روایات صحیح که  –اف کنند که صادقانه اعتر

ی آیاتی  نمایانگر داستان نزول آیات قرآن باشند تکاپو کنیم، ھرگز نخواھیم توانست ھمه
اند، گرد آوریم. این کار  ای نازل شده را که در پاسخ سؤاالتی و یا به دنبال وقوع حادثه

در این زمینه تألیف کنیم که این اطالعات  ھای فراوانی ست که کتابا مستلزم آن
ی روایات اسباب نزول را از  ھر جمله به جمله و دقیق و گسترده را در بر داشته باشد

 نظر متن و سند کامًال مورد دقت و بررسی قرار دھیم.
که اکنون مآخذ  –ی چنین کاری برآییم. جایی که تألیفات قدما  به فرض که از عھده

امانتداری  ،احتیاط علمی ،علیرغم پرھیزکاری –دھند  ما را تشکیل میو مراجع تحقیق 
 این استاند، مگر نه  ھا خود در معرض انتقاد شدید قرار گرفته سنجی مؤلفان آن و نکته

 و گیرد تر قرار می که آنچه ما امروز بگوییم در معرض انتقادات شدیدتر و کوبنده
 ان خواھیم خرید؟!تر و ناگوارتری را به ج اعتراضات شکننده

پس از آن که  –النزول را ھمین بس که سیوطی  ی اسباب کار در زمینه دشواری
درنگ به  بی – )٢(برد اند نام می النزول کتاب نوشته سانی را که مستقًال در علم اسبابک
را به خاطر آن که این  )٤(و بالفاصله جعبری )٣(کند کتاب واحدی اشاره می» نارسایی«

ی سند روایات آن را حذف کرده است بدون آن  سلسله«تصر کرده است و کتاب را مخ
کند که شیخ االسالم  بازگو می ؛ بعدبه باد انتقاد گرفته است» که چیزی بر آن بیفزاید

                                           
 .٤ھمان. ص  -١
 ).٤٨، ص ١داند. (اتقان. ج  سیوطی قدیمترین مؤلف در این زمینه را علی بن مدینی، استاد بخاری می -٢
 .٤٨، ص ١اتقان. ج  -٣
جمله: ای دارد، از  برھان الدین، ابراھیم بن عمر بن ابراھیم مشھور به جعبری. تألیفات ارزنده -٤

و شرح شاطبیه در علوم قرائات به نام » عقود اجلامن«و  »روضة الطرائف، يف رسم املصاحف«
 ).٥٠، ص ١درگذشته است (الدرر الکامنة، ج  ٧٣٢وی به سال ». کنزالمعانی«
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ی نوشته است که ھنوز به صورت النزول کتاب ی اسباب در زمینه )١(ابوالفضل ابن حجر
سیوطی نتوانسته است که بر آن  ست وانویس بوده است که وی از دنیا رفته  پیش

کتاب به طور کامل دست پیدا کند. سیوطی با این که لحن عبارت کتابش در رابطه با 
ی  رساند که وی بر قسمتی از این کتاب با برھمه ی ابن حجر می نوشته این دست

ھای ابن حجر که پیش از پاکنویس و استنساخ آن از دنیا رفته است، دست یافته  نوشته
الجمله  خوشش آمده باشد یا کار او را فی است، به ھیچ وجه راجع به این که از کار او

ه تلویحًا از آن انتقاد کرده توان گفت ک ای نکرده است، بلکه می پسندیده باشد، اشاره
النزول، کار ابن  ی اسباب ی آثار گذشتگان در زمینهزیرا سیوطی در مقام ارزیاب است؛

ی دیگر ترازو  ھمه را در یک کفه و کار خودش را در کفه حجر و کارھای دیگران
نامد، کتابی حافل  می» لباب النقول فی اسباب النزول«کتاب خودش را که  و گذارد می

کند که در  وصیف میی تحریر درآمده) ت موجز (فشرده) و محرر (به رشته ،(فراگیر)
 )٢(.النزول ھمانند آن تألیف نشده است ی اسباب زمینه

سیوطی به خاطر تألیف کتاب لباب   بالیدن عالمه ناگفته نماند که این به خود
ھای اخیر به شنیدن این نواھای  نماید. در قرن النقول چندان به نظر ما عجیب نمی

ھای این دانشمندان که  در متون کتاب و ایم فخر فروشانه و طلبکارانه عادت کرده
به  و ایم ھا برخورده بارھا به اینگونه خودنمایی اند، کاری نکرده» گردآوری«جز بغالبًا 

                                           
امام حافظ مورخ، شیخ االسالم ابن الحجر عسقالنی، احمد بن علی، ابوالفضل شھاب الدین.  -١

است (در فلسطین) و زادگاھش نیز آنجا است. به حفظ حدیث روی آورد و منسوب به عسقالن 
ھایش در زمان حیات خودش انتشار یافت و در بین پادشاھان  ھای حدیث نوشت و کتاب کتاب

 و» لسان امليزان«اش که به چاپ رسیده است  ھای ارزنده دست به دست گردید. از جمله کتاب

و  »الدررالكامنة يف اعيان املئة الثامنة« و» اإلصابة فی متييز أسامء الصحابة« و» هتذيب التهذيب«

 »طبقات املدلسني« و» بلوغ املرام يف أدلة االحكام«و  »تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة«
ر ھای خطی او که سزاوار چاپ و انتشا نامیده است، باید نام برد. کتاب» اھل التقدیس«که آن را 

حتفة « و» نزهة األلباب ىف األلقاب« و» اإلحكام لبيان ما يف القرآن من األحكام«ھستند، عبارتند از: 

ق  ٨٥٢. ابن حجر به سال »املجمع املؤسس باملعجم املفهرس« و» أهل احلديث عن شيوخ احلديث
 ).١٧٣، ص ١درگذشته است (االعالم. ج 

ی تفسیر الجاللین به  ق در حاشیه ١٢٨٠ق به سال در بوال» لباب النقول. «٤٨، ص ١اتقان. ج  -٢
 چاپ رسیده است.
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ھای خود سیوطی خو  ویژه با شنیدن این آوای ناخوشایند از البالی سطور کتاب
 اش را بپذیرد! ایم! خداوندش مشمول رحمت خویش گرداند و خدمات ارزنده گرفته

 که این به خود بالیدن این استچیزی که در این رابطه برای ما اھمیت دارد 
تألیفات قدما در  ی آن است که واقعاً  نشانه و پایه و مایه باشد تواند بی سیوطی نمی

 فراوان داشته است. بدیھی است که اگر جز این بود» نارسایی«النزول  ی اسباب زمینه
ی مسائل این دانش  توانست پاسخگوی ھمه ھای تألیف شده در این زمینه می کتاب و

آید، باشد. سیوطی و دیگران جرأت  م قرآنی به شمار میبزرگ که یکی از مھمترین علو
 ا به ضعف و نارسایی متھم کنند!.ھا ر یافتند که آن کتاب آن را نمی

ی  النزول تنھا نقطه ی مسائل اسباب و نپرداختن به ھمه» نارسایی«ای کاش فقط 
منطقی و ھای  ھا از اشتباھات تاریخی و مغالطه ضعف این تألیفات بود؟! اینگونه کتاب

کنده ھای عجیب و غریب و داستان گویی اغراق  اند! ھای باورنکردنی نیز آ
خواند که خداوند  ی البقرة] را می سوره ١١٤ی  احدی [آیهو، به عنوان مثال

َنَع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿فرماید:  می ن مَّ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ أ ن يُۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
ٓۚ  ٱۡسُمُهۥأ  وََسَ�ٰ ِ� َخَرابَِها
ن يَۡدُخلُوَهآ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهۡم 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َ�َن لَُهۡم أ

ُ
ۡ�َيا ِ� أ ِ  ِ� َولَُهۡم  يٌ ِخز ٱ�ُّ َعَذاٌب  ٱ�ِخَرة

ھای الله را باز داشت که در آن نام  و کیست ستمکارتر از آن کس که مسجد« ﴾١١٤َعِظيٞم 
شایسته آنان نیست، جز به حال ترس وارد این ھا کوشید؟!  الله برده شود، و در ویرانی آن

 .»مساجد شوند، بھره آنان در دنیا خواری و رسوائی، و در آخرت عذاب بزرگی است
کند که آیه مشتمل بر وعید عمومی و  ھرگز به این مضمون آیه توجھی نمی ولی

را شعائر اسالمی  ،گذارند مطلق نسبت به کسانی است که به معابد و مساجد وقعی نمی
ھای  کوشند که خانه می و آورند احترام مقدسات دینی را به جای نمی ،کنند تعطیل می

خدا را خراب کنند! اصًال گوشش بدھکار نیست به این که آیه چنین مفھوم صریحی 
شود که اگر به خودش مربوط  دارد. از آن طرف دچار یک غلط شاخدار تاریخی می

کار اینجا است که وی این اشتباه را ناشی از  لی عیبو، شد، چندان اشکالی نداشت می
دیگری ھرگز حق ندارند  ھیچ فردنمایاند، غافل از این که واحدی و  متن کتاب خدا می

که اشتباھات خودشان را به قرآن منتسب سازند و حقیقت قرآن را با اباطیل خودشان 
د؟! در ذیل آیه کن بیاالیند! واقعًا عجیب است! واحدی اصًال متوجه نیست که چه می

ی بختنصر بابلی و یارانش  دربارهاین آیه «کند که گفته است:  ی قتاده را نقل می نظریه



 ٢٠٥ فصل دوم: علم اسباب النزول

نازل شد که آنان با یھودیان به جنگ درآمدند و بیت المقدس را خراب کردند و 
 )١(.»کردند مسیحیان روم نیز با آنان ھمکاری می

 بیھوده سخن به این درازی؟!
کردن بیت المقدس به  ھمکاری مسیحیان یا بختنصر در خرابسخن از ھمیاری و 

سال پیش از میالد مسیح روی  ٦٣٣آورد، در صورتی که ماجرای بختنصر  میان می
اند که شش قرن پیش از میالد مسیح، این  چگونه اینان از خود نپرسیده )٢(.داده است

 اند؟! مسیحیان روم کجا بوده
که: وی ھرگز توان بر واحدی بخشید: یکی این می البته این اشتباه را به دو دلیل

ی قتاده را فقط  خود را در ردیف مورخان قلمداد نکرده است. دیگر این که وی نظریه
ی آن خودداری کرده است. تنھا  دربارهاز پذیرش آن یا اظھار نظر  است ونقل کرده 

یت نشده است. که متوجه اشکال این روا این استاش گفت،  دربارهتوان  چیزی که می
گرچه واحدی پیش از نقل این روایت یک تأویل برای آیه آورده است و پس از نقل این 
روایت نیز یک تفسیر برای آیه ذکر کرده است و با توجه به این بافت سخن واحدی 

 توان بسادگی بر او بخشید. نمی
آورد  مینخست واحدی در ذیل آیه این تأویل را از قول ابن عباس به روایت کلبی 

رومی و یاران مسیحی او نازل  )٣(ی تیتوس دربارهکه ابن عباس گفته است: این آیه 
 و داستان از این قرار بوده است که آنان به جنگ با بنی اسرائیل درآمدند است وشده 

، تورات را آتش زدند، زنان و کودشانشان را اسیر کردند ،جنگجویان اسرائیلی را کشتند
مردار در آن ریختند. مورخان این تأویل ابن عباس را  و اب کردندالمقدس را خر بیت

آن کردن  المقدس و ماجرای خراب ی تیتوس به بیت دانند، زیرا حمله اشکال می بی
 ھفتاد سال پیش از میالد مسیح روی داده است.

 – )٤(به روایت عطاء –پس از نقل روایت مورد بحث نیز واحدی تفسیری از ابن عباس 

                                           
 .٢٤اسباب النزول واحدی، ص  -١
 .٤٣١، ص ١مقایسه کنید با تفسیر المنار. ج  -٢
ی چاپی اسباب النزول (ص  آمده است و مؤلف اشاره کرده است که در نسخه» طیطوس«در متن  -٣

 م. –آمده است ولی درست نیست » ططلوس) «٢٤
توجه داشته باشید که چگونه در روایت که ھر دو از ابن عباس نقل شده است، این چنین باھم  -٤

تضاد دارند؟! گو این که یکی از این روایات از طریق کلبی رسیده است و دیگری از طریق عطاء! 
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ی مشرکان مکه نازل گردید که مسلمانان را  دربارهاین آیه «کند که گفته است:  نقل می
در این » ی خدا باز داشتند از واردشدن به مسجد الحرام و یاد خداکردن در خانه

ی حدیبیه اشاره کند. شاید این تعبیر در  خواھد به داستان ُعمره روایت، ابن عباس می
یا دست کم  و یخی آیه نزدیکتر به نظر آیدنگاه نخستین به بافت قرآنی و تار

ی زمانی طوالنی،  تر از ماجرای تیتوس باشد، زیرا بدیھی است که با آن فاصله باورکردنی
قرن پیش از نزول آیه روی داده  ٦ای باشد که  مناسبتی ندارد که منظور از آیه حادثه

بینیم یک اعتراض بر این تفسیر و تأویل وارد  کنیم، می دقت می یاست. اما وقتی اندک
 و اند داشته است: مشرکان مکه در زمان جاھلیت مسجد الحرام را ھمواره آباد نگاه می

اند!  ھرگز در ویرانی آن نکوشیده و اند دانسته ی افتخاراتشان می آن را مایه شکوه و پایه
اند در رابطه با آنان نازل شده باشد که عبارتست تو بنابراین، تنھا یک قسمت از آیه می

َنَع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿از:  ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ أ ن يُۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
و کیست ستمکارتر از آن « ﴾ٱۡسُمُهۥأ

و این عینًا کاری است  »...ھای الله را باز داشت که در آن نام الله برده شود کس که مسجد
 )١(.ل ششم ھجری (سال حدیبیه) انجام دادندکه مشرکان مکه در سا

اطالعی از تاریخ  باری، اشتباه آشکاری را که واحدی در نقل آن روایت به علت بی
توانیم به ترتیبی عذرش را معذور بدانیم و بگوییم که منظور از  مرتکب شده است، می

اند و  دهلقب دا» بختنصر دوم«بختنصر، آدرنال رومی بوده است که یھودیان او را 
ھای اورشلیم  بر ویرانه ،استیکصد و سی سال پیش از میالد مسیح به قدرت رسیده 

کبوتران فراوان در آن  ،استآن شھر را به انواع زیورھا آراسته  ،استشھری ساخته 
ی مشتری ساخته  ی ھیکل سلیمان، ھیکلی برای ستاره بر ویرانه ،استجای داده 

                                                                                                       
ولی جای بسی شگفتی است که گفته شود که ابن عباس نزول این آیه را گاھی در ارتباط با 

 دانسته است و گاھی در ارتباط با اعراب! یان میروم
تواند بود که آیه  گوید: می ) می٤٣١، ص ١از اینجاست که استاد محمد عبده در تفسیر المنار (ج  -١

در رابطه با دو حادثه باشد و ھر قسمت از آن مربوط به یک حادثه بشود، به این ترتیب که 
کسانی «مشرکان مکه باشند و » ذکر نام خداوند بشوداند در مساجد خداوند  کسانی که نگذاشته«

آوردن این دو عمل  مشرکان روم باشند؛ و در کنار ھم » اند که در تخریب مساجد خداوند کوشیده
 ای باشد به تساوی این دو عمل شنیع از نظر زشتی و ناپسندی و ناروایی! اشاره
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ورود به آن شھر را برای یھودیان قدغن کرده است و کیفر یھودیان را که به آن  ،است
 )١(.شدن مقرر داشته است شھر درآیند، کشته

به ھرحال گیریم که به طریقی عذر واحدی را برای این اشتباه معذور دانستیم، ابن 
ھا در با وجود این، نه تن و؟! جریر طبری را چه کنیم که ھم مفسر است و ھم مورخ

نقل کرده است، بلکه طبق  –عینًا مانند واحدی  –ذیل این آیه ماجرای بختنصر را 
ی آراء و نظریات در رابطه با شأن نزول آیه برگزیده  معمول این نظریه را از میان بقیه

است و با صراحت تمام گفته است: بھترین و سازگارترین تأویل برای این آیه سخن آن 

نََع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿مراد خداوند عزوجل از  کس است که گفته است: ن مَّ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ أ  ٱ�َّ

ن يُۡذَكَر �ِيَها 
َ
قرار بوده است که  داستان از این ھستند.» مسیحیان« ﴾ٱۡسُمُهۥأ

پس  و در این کار بختنصر را یاری دادند و مسیحیان در تخریب بیت المقدس کوشیدند
بازگشت، مؤمناِن بنی اسرائیل را از نمازخواندن از آن که بختنصر به سرزمین خویش 

 )٢(.»در بیت المقدس بازداشتند
 نج و دقیق استس نکته ،اھل تحقیق،تیزبین ،چرا ابن جریر که مورخی مورد اعتماد

توانیم از دیدگاه علمی در  دھد؟! چه کنیم؟ آیا می این نظریه را در تأویل آیه تجریح می
برآییم و سخن وی را چنین توجیه  جریر طبری مورخ جانبداری از ابن مقام دفاع و

کنیم که منظورش بختنصر دوم بوده است؟ یا بپذیریم که این عالم بزرگوار و مورخ 
 کبیر دچار یک اشتباه تاریخی شده است؟!

النزول دامنگیر  شتباھات تاریخی که در بیان اسباباگر بخواھیم به بررسی اینگونه ا
اند و قرآن ھرگز  سخنان ناروایی را که به قرآن نسبت داده علمای اسالمی شده است و

مستلزم  و ھایی را نگفته است، این بررسی بسیار به طول خواھد انجامید چنین یاوه
ھایی را که آوردیم به این منظور بود که بتوانیم  صرف وقت و تکاپوی بسیار است. نمونه

 دھیم.ی این اشتباھات را مورد سؤال قرار  راز پشت پرده
اند  ست که علمای اسالمی پنداشتها ی این اشتباھات آن رسد، پایه و مایه به نظر می
ای داشته باشد؛ حتی اگر این سبب  آیه از قرآن باید سبب نزول جداگانه که ناگزیر ھر

                                           
 .٤٣١، ص ١تفسیر المنار. ج  -١
کند که آنچه  شگفت این که ابن جریر با عبارات طوالنی استدالل می. ٣٩٧تفسیر طبری. ص  -٢

 .٣٩٨، ص ١تواند خود مراجعه کند: ج  ی گرامی می آورده است صحیح است! خواننده
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درآمدھا و پیامدھای آن  ھای پیشین باشد که پیش نزول مربوط به ماجراھای امت
ھا برای  طومار آن و ن و اعصار به خاک سپرده شده باشدحوادث، بکلی در اعماق قرو

اند و دست کم بگویند: اگر لزومًا  ھمیشه پیچیده شده باشد. حتی اندکی کوتاه نیامده
ای دست و پا کنیم، داستان نزول آیات  آیه از قرآن باید سبب نزول جداگانه برای ھر

و نصارای معاصر پیغمبر اکرم  قرآن را طوری بسازیم که به مسلمانان و مشرکان و یھود
 مربوط بشود!

ی  ی مورد بحث حمله اند به جای آن که بگویند: سبب نزول آیه دست کم نیامده
نگاه  ،المقدس بوده است المقدس به قصد تخریب بیت تیتوس به بیتبختنصر یا 
ای به آیات قبل از این آیه بیفکنند و مالحظه کنند که این آیه در چه  جستجوگرانه

ی اھل کتاب  یاقی است و چه بافتی دارد؟ تا بنگرند که روی سخن این آیات به ھمهس
ی کسانی است که به راه آنان بروند. بنابراین، ضرورتًا روی سخن  (یھود و نصارا) و ھمه

ای را که توھین  ی آنان است و این آیه ھر حادثه ی مورد بحث نیز ھمچنان با ھمه آیه
کند، خواه  اجد و معابد را در برداشته باشد، محکوم میبه مقدسات و ھتک حرمت مس

ای عمًال روی  چنین حادثه ؛ خواهخواه از دیگران و از خود آنان این عمل سر زده باشد
گرفتن اھل کتاب در این آیه به  داده باشد یا در آینده روی بدھد. نتیجتًا مخاطب قرار

و زمان به خصوصی پیوند ھیچ وجه مضامین آیه را منحصرًا به اشخاص و مکان 
ی کسانی  مشتمل بر وعید و تھدید شدید نسبت به ھمه –به ھرحال  –دھد و آیه  نمی

 کردن معابد و مساجد به سرشان بزند! زمان و در ھرمکان، ھوای ویران است که در ھر
وقتی که مفسر، آیه را چنین تأویل کند، دیگر چشم بسته در پرتگاه آنگونه تأویالت 

از این پندار غلط دست  و افتد ھای آنچنانی برای سبب نزول آیات نمی سازی و داستان
اش  ای داشته باشد! و نظریه ی قرآن ناگزیر باید سبب نزول جداگانه دارد که ھرآیه برمی

ھا و آیات قرآن نیز بدون آن که  کند که بسیاری از سوره را به این ترتیب تعدیل می
ی مشخصی برای نزولشان پدید آمده باشد،  ینهزم و سبب به خصوصی داشته باشند

تواند  ھا یک سبب کلی داشته است که نمی اند. یا به عبارت دیگر نزول آن نازل شده
باشد. مانند داستان حضرت موسی که در  –به معنای واقعی کلمه  -» سبب نزول«

ییم که بگو این استھای گوناگون تکرار شده است. حق  جاھای مختلف قرآن با بیان
تواند نزول آیاتی از قرآن را  اند. ولی اگر کسی نمی این آیات بدون سبب نزول نازل شده

ھایی  ھا و مصیبت تواند بگوید: در بحران و گیرودار سختی بدون سبب نزول بپذیرد، می
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رسید؛ آیات قرآنی که بیانگر  وفای پیغمبر به او می پیشه و بی که از جانب قوم ستم
که  –حضرت موسی  –د، در زمان حیات قھرمان اصلی داستان داستان موسی ھستن

بخشیدن به پیغمبر اسالم  این آیات برای تسلی«توان گفت:  اند؛ بنابراین می نازل نشده
که در این صورت سبب نزول با زمان نزول ھماھنگی دارد. اما چگونه » اند نازل شده

اند؟ در صورتی که این آیات  دهی موسی و قومش نازل ش دربارهتوان گفت: این آیات  می
ی نمایش زندگانی آنان برای ھمیشه فرو  ی صحنه ھا پس از آن که پرده ھا و نسل قرن

 اند؟! افتاده است، نازل شده
 :سؤال

با داستان حضرت یوسف انطباق پیدا  –ھای قرآن  در رابطه با داستان –این بیان 
گویند: صحابه  تی داریم که میی شأن نزول داستان یوسف، روایا دربارهکند.  نمی

گفتی: آنگاه خداوند آیات نخستین  ای می گفتند: یا رسول الله! ای کاش برای ما قصه
 ی یوسف را نازل فرمود: سوره

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن  ١ ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ تِۡلَك َءاَ�ُٰت  الٓر� ﴿ نَزۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
ٓ أ ا  ٢إِ�َّ

ۡحَسَن  َ�ۡنُ 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا  ٱلَۡقَصِص َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

َ
 ۦ�ن ُكنَت ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانَ بَِمآ أ

الر (الف. الم. را) این آیات کتاب روشنگر است. ھمانا ما آن را قرآن « )١(﴾٣ ٱلَۡ�ٰفِلِ�َ لَِمَن 
ھا را با وحی کردن این  بھترین داستان(ای پیامبر!) ما  عربی نازل کردیم؛ شاید شما دریابید.

گاھی نداشتی) کنیم، و مسلمًا تو پیش از آن از بی می قرآن بر تو بازگو  .»خبران بودی (و آ
 :جواب

 شود، نه فقط آیات نخستین آن. ی سوره مربوط می اوال، این سبب نزول به ھمه
گفتیم. صحابه ھمواره ثانیًا، بازگشت اینگونه روایات به ھمان مطالبی است که ما 

ھای قرآن بودند تا از آن  جستجوگرانه و مانند تشنگان گرمازده، مشتاق شنیدن قصه
 ی گوش فرا تردیدی نیست در این که ھمواره آماده و ھا پند و اندرز گیرند داستان

ی  ی ویژه سرایی که شیوه و بھترین وجه داستان» احسن القصص«ھای  دادن به داستان

                                           
 . این حدیث از سعد بن ابی وقاص روایت شده است.٢٠٣اسباب النزول واحدی، ص  -١
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وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا ﴿قرآن است 
َ
با وحی کردن این قرآن بر تو ...« ]٣یوسف:[ ﴾ٱلُۡقۡرَءانَ بَِمآ أ

 )١(.اند بوده »...کنیم می بازگو
خواھیم وجود موارد اندکی را که برای آیات داستانی قرآن و آیات مربوط  ثالثًا، نمی

، انکار کنیم. یکی ھای قیامت به عنوان سبب نزول ذکر شده است به رستاخیز و صحنه
ی ذوالقرنین است. قتاده  دربارهدیگر از این موارد پرسش یھودیان از پیغمبر اکرم 

 ٨٣ی  ی ذوالقرنین پرسیدند. خداوند متعال آیه دربارهگوید: یھودیان از پیامبر اکرم  می
 ی الکھف را نازل فرمود: سوره

�  يلُونََك َعن ذِ  َٔ َو�َۡ� ﴿ تۡلُواْ َعلَۡيُ�م ّمِۡنُه ذِۡكًرا  ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ
َ
و (ای پیامبر!) « )٢(﴾٨٣قُۡل َس�

به زودی چیزی از سر گذشت او برای شما «پرسند؛ بگو:  می» ذوالقرنین«ی  از تو درباره
 .»خواھم خواند

یک دسته از آیات قرآنی ابتدائًا و بدون «به ھمین دلیل در اعالم این نظریه که 
جانب احتیاط را گرفتیم و نگفتیم که این دسته از آیات قرآنی ، »اند سبب نازل گردیده

گویا از مناظر  تابلوھایمشتمل بر  و اند ھای قیامت ی آیاتی را که نمایانگر صحنه ھمه
اند، از این  گیرد. بلکه گفتیم: بیشتر آیات قرآنی که راجع به قیامت رستاخیزند، دربرمی

بنابراین، اشکالی ندارد که بعضی  )٣(.دارندن» سبب نزول«دسته آیات قرآنی ھستند که 
از آیات داستانی قرآن و بعضی از آیات مربوط به قیامت دارای سبب نزول باشند. در 

تواند نپذیرد که حتی در این  عین حال ناگفته نماند که ھیچکس از موضع تحقیق نمی
و فضیلت و  موارد استثنائی نیز در مقایسه با آیات مشتمل بر احکام شریعت و آداب

                                           
گوید: آنگاه گفتند: یا  ی ھمین حدیث می دلیل دیگر بر این مطلب آن است که سعد در ادامه -١

ُ ٱ﴿گفتی. خداوند این آیه را نازل فرمود:  رسول الله! ای کاش برای ما حدیث می ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ نَزَّ

َثاِ�َ  ۡ�َِديِث ٱ تََ�ٰبِٗها مَّ  »كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن«وید: گ ]. سعد در ذیل حدیث می٢٣[الزمر: ﴾كَِ�ٰٗبا مُّ
 .٢٠٣ر. ک. اسباب النزول واحدی، ص ». ھا برای آن بود که به قرآن ایمان بیاورند ی این ھمه«

 .٢٢٥مقایسه کنید با اسباب النزول واحدی، ص  -٢
ی الواقعة نقل  سوره ٢٨ی  از این قبیل است روایتی که ابوالعالیه و ضحاک در شأن نزول آیه -٣

کردند، انبوھی درختان  ی آباد و پر درختی را در طائف نظاره می اند که: مسلمانان یک بیشه کرده
سدر بسیار برایشان جالب توجه بود. گفتند: ای کاش ما نیز ھمانند این سرزمین را داشتیم؟ 

ُۡضوٖ� ﴿خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:  در بھشت انبوه درختان سدر «: یعنی ﴾٢٨ِ� ِسۡدرٖ �َّ
 .٣٠١ص . اسباب النزول واحدی »خار در انتظار شما است بی
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، اینگونه آیات نیازشان به اخالق اسالمی، چه در رابطه با فرد و چه در رابطه با جامعه
النزول بسیار کم است. وقتی قاری قرآن چشمش به متن یکی از آیات مربوط به  اسباب

 ،حقوق فردی و اجتماعی ،جنگ و جھاد ،حالل و حرام ،معامالت ،احکام عبادات
افتد، بالفاصله به داستان  ھای بین المللی و از این قبیل آیات تشریعی قرآن می پیمان

اندیشد. دلیلش ھم واضح است. اینگونه آیات تا زمانی که با سبب نزول  نزول آیه می
در چارچوب آن محیط و شرایط خاص روانی و اجتماعی که  و شان پیوند نیابند تاریخی

شریعت اسالم در آن زمین و زمان ھستند، مورد مطالعه رازگشای نزول وحی قرآن و 
 شود. ھا فھمیده نمی قرار نگیرند، چیزی از آن

*** 
گاه ، اسباب نزول آیات قرآن را با موضوع آیات قرآنی گفتیم که مفسران ناخودآ

ی قرآن باید سبب نزول  آیه آیه اند که ھر اند و از آن روی که معتقد بوده درھم آمیخته
اند وقایع تاریخی را به عنوان سبب نزول آیات قرآنی  داشته باشد، حتی آمدهجداگانه 
تنھا دشواری  اند. اما این اند، ذکر کرده ھا نازل شده ھا پس از وقوع آن ھا و قرن که سال

آوردن   تنھا سنگی نیست که بر سر راه به دست و النزول نیست کار تحقیق در اسباب
ی  ل آیات قرآن وجود دارد. شخص محقق در زمینهھای صحیح و واقعی نزو داستان

این ھا  ھای دیگری نیز باید بگذرد که از جمله مھمترین آن اسباب النزول، از گردنه
که عبارت روایات ھمیشه در بیان سبب نزول صراحت ندارند. بعضی روایات  است

روایات لی بعضی دیگر از و، کنند صریحًا داستان نزول یک یا چند آیه را بیان می
خواھند سبب  توان فھمید که آیا می النزول بیانشان طور دیگری است که نمی اسباب

ای که در اینجا  نزول آیه یا آیاتی از قرن را بیان کنند؟ یا منظور دیگری دارند؟ ضابطه
 ست که:ا وجود دارد آن

سبب «مثًال بگوید:  و در روایت به کار ببرد –صریحًا  –را » سبب«ی  اگر راوی کلمه

ای یا سؤالی که از پیامبر  یا آن که به دنبال نقل و بیان حادثه »نزول هذه اآلية كذا
بیاورد معلوم » ف«کند،  ای که داللت بر نزول آیه می اسالم شده است پیش از کلمه

 یا» حدث كذا«گوید:  شود که روایت در مقام بیان سبب نزول است. مثًال راوی می می

. در این دو نمونه روایات صریحند در این که »كذا فنزلت آية كذاسئل عليه السالم عن «

نزلت اآلية «گوید:  خواھد سبب واقعی نزول آیه را باز گوید. اما وقتی راوی می راوی می
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ولی، معنای » سبب نزول آیه عبارت بوده است از...«که  این استیک معنایش  »كذا يف
 ».فالن حکم نازل گردیده استی  دربارهاین آیه «که  این استدیگرش نیز 

اصوًال وقتی صحابه و تابعین گفته باشند: «گوید:  می» برھان«زرکشی در کتاب 

که این آیه بیان فالن حکم و فالن  این استمنظورشان  »نزلت هذه اآلية فی كذا«
موضوع، سبب نزول آیه باشد. گروھی از  موضوع را دربردارد؛ نه اینکه آن حکم و

دانند و روایاتی مانند روایت  ه روایات را در حکم حدیث مرفوع مسند میمحدثان اینگون
فرماید:  ی البقرة که خداوند می سوره ٢٢٣ی  ی شأن نزول آیه دربارهابن عمر را 

در ردیف احادیث مسند  »...زنان شما کشتزار شما ھستند« ﴾َحۡرٞث لَُّ�مۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿
از جمله امام احمد و مسلم این روایات را در لی گروھی دیگر از محدثان و، آورند می

دانند، به جھت آن که در مقام استدالل و تأویل بیان  حکم حدیث مرفوع مسند نمی
ی قرآن استشھاد  خواسته است در مورد حکم یا موضوعی به آیه اند و گوینده می شده

 بنابراین: )١(.»ای را که شاھد و ناظر آن بوده است بازگو کند کند، نه آن که واقعه
آیه «ی از قرآن دو روایت داشته باشیم که اولی بگوید:  ا ی آیه دربارهاگر  )١(

آیه «و روایت دوم بگوید: » ی فالن مطلب یا فالن حادثه نازل شده است درباره
 ؛ اگر متن آیه با ھر»ی دیگری نازل شده است ا حادثهی مطلب دیگری ی درباره

پذیریم و تناقضی  می» سبب نزول«عنوان دو را به  دو مطلب سازگار باشد؛ ھر
 آید. ھم به وجود نمی

اگر یکی از دو روایت با متن آیه سازگار باشد و دیگری نه، فقط آن روایتی را که  )٢(
پذیریم و دومی را رھا  با متن آیه ھماھنگ است به عنوان سبب نزول می

 کنیم. می

که  »فنزلت اآلية«یا  »اسبب نزول هذه اآلية كذ«اگر یکی از دو روایت با عبارات  )٣(

نزلت هذه «د، آمده باشد و عبارت روایت دیگر دارن» سبب نزول«صراحت در 

ی آن بیان سبب نزول آیه  باشد که معلوم نیست قصد گوینده »اآلية يف كذا
شود که برای  پذیریم. بسیار می ھست یا نیست؟ فقط آن روایت صریح را می

                                           
) به ٥٣، ص ١) که سیوطی در اتقان (ج ٣٢و  ٣١، ص ١این عبارت زرکشی در برھان است (ج  -١

 اختصار آورده است.
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اند، چندین سبب نزول در روایات  زل شدهیک یا چند آیه از قرآن که ھمزمان نا
ی این روایات در بیان سبب نزول صراحت دارند. در اینگونه  ھمه و آید می

معیار دقیقی در دست دارند که  –آید  چنانکه ذیًال می –موارد علمای تفسیر 
ای قابل  توانند یکی از این روایات را برگزینند، یا در صورت امکان به گونه می

 ھا را تلفیق کنند. گونه تناقضی بدور باشد، آن از ھرقبول که 
ای از قرآن دو روایت داشته باشیم که ھردو صحیح  اگر در سبب نزول آیه )٤(

نتوانیم یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح بدھیم، بین آن دو جمع  وباشند
گذاریم که آیه دو سبب نزول داشته است و به دنبال  بنا را بر آن می وکنیم می
دو سبب نازل گردیده است. به عنوان مثال، در صحیح بخاری و  وع ھروق

عاصم بن صحیح مسلم از سھل بن سعد روایت شده است که عویمر به نزد 
ی مردی که مرد  دربارهعجالن بود، رفت و گفت:  ی بنی عدی که رئیس قبیله

شما  گویید؟ آیا او را بکشد تا بیند، چه می ای را در آغوش ھمسرش می بیگانه
ھم او را بکشید؟ یا کار دیگری بکند؟ این مطلب را برای من از رسول خدا 

و گفت: یا رسول الله! پیامبر سؤال کن. عاصم به نزد پیغمبر اکرم شتافت 
رگوار اسالم او و دیگر اصحاب را سرزنش فرمود که پی در پی از این مسئله و بز

دارم تا از  آن مسئله سؤال نکند. عویمر گفت: به خدا سوگند! دست برنمی
ویا شوم! آنگاه به نزد آن حضرت شتافت و گفت: یا جرسول خدا در این باره 

رد، آیا او را بکشد نگ ای می رسول الله! مردی ھمسرش را در آغوش مرد بیگانه
تا به جرم قتل نفس او را نیز بکشند؟ یا کار دیگری بکند؟ رسول خدا فرمود: 

ی تو و ھمسرت آیاتی در قرآن نازل فرموده است. آنگاه آن  دربارهخداوند 
عویمر با ھمسرش  و امر فرمود» لعان«حضرت آن دو را طبق آیات قرآن به 

 )١(.مالعنه کردند
 )٢(از عکرمه از ابن عباس روایت شده است که ھالل بن امیه یبخارنیز در صحیح و 

در محضر پیامبر اکرم به ھمسرش نسبت زنا با شریک بن سحماء داد. پیغمبر اکرم 

                                           
 .٩٩، ص ٦بخاری. ج صحیح  -١
ھالل بن امیة خزاعی یکی از آن سه نفر است که در شھر ماندند و از رفتن به جھاد خودداری  -٢

کردند. در نتیجه چنان عرصه بر آنان تنگ گردید که زمین با آن ھمه وسعت برای آنان به صورت 
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کنی و یا این که  آوری و نسبتی را که به ھمسرت دادی ثابت می یا دلیل می«فرمود: 
له! این چه حرفی است؟! وقتی یا رسول ال ھالل گفت: »!آید ات فرود می تازیانه برگرده

بینیم، او را رھا کنیم و برویم اسناد و مدارک  ھمسرمان می شای را در آغو مرد بیگانه
ی النور را بر پیغمبر اسالم  سوره ٩تا  ٦جبرئیل امین نازل شد و آیات  )١(تھیه کنیم؟!

وع با مردانی که ھمسرشان را به روابط نامشر«فرماید:  نازل فرمود که خداوند می
سازند و به جز خودشان شاھد دیگری ندارند، شھادت خودشان  مردان بیگانه متھم می

به تنھایی جایگزین شھادت چھار نفر است. مشروط بر این که شوھر چھار مرتبه با این 
ی پنجم بگوید:  ! و در مرتبه)٢(»بخدا سوگند، من راست گویم«عبارت شھادت بدھد: 

! زن نیز در صورتی که چھار مرتبه با این )٣(»وغگو باشملعنت خداوند بر من اگر در«
ی پنجم  ! و در مرتبه)٤(»بخدا سوگند، شوھر من دروغگو است«عبارت شھادت بدھد: 

! از کیفر معاف خواھد )٥(»خشم خداوند بر من اگر شوھرم راستگو باشد«بگوید: 
 ».گردید

ثه به ھم نزدیک است، به جمع بین این دو روایت از آنجا که زمان وقوع این دو حاد
توان گفت که یکی از این دو صحابی پیغمبر اکرم نخست  پذیر است و می سادگی امکان

به سؤال در رابطه با این مسئله مبادرت کرده است و پیش از آن که آن حضرت پاسخ او 
دو  در پاسخ ھر» لعان«آیات  است ورا بدھد، صحابی دیگری نیز ھمین سؤال را کرده 

 –چنانکه حافظ خطیب نیز گفته است  -توان گفت:  اند. حتی می سؤال نازل گردیده

                                                                                                       

�ُض ٱَضاقَۡت َعلَۡيِهُم ﴿سیاھچال زندان درآمد 
َ
ی التوبه) و باالخره  سوره ٢٥ی  آیه. ﴾بَِما رَُحَبۡت  ۡ�

 .١٠٠، ص ٦ی آنان را پذیرفت. مقایسه کنید با صحیح بخاری. ج  خداوند توبه
سوگند به آن خداوندی که تو را به حق «و در روایت دیگری چنین آمده است که وی گفت:  -١

ی  د که گردهمبعوث گردانیده است، من راستگو ھستم. و خداوند متعال آیاتی نازل خواھد فرمو
 .١٠١، ص ٦صحیح بخاری. ج »! مرا از تازیانه معاف بدارد

ِينَ ﴿ -٢ ِ  َوٱ�َّ ۡرَ�ُع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل

َ
ِ يَۡرُموَن أ  ٱ�َّ

ِٰد�ِ�َ لَِمَن  ۥإِنَّهُ   ].٦ی  [آیه ﴾٦ ٱل�َّ
نَّ لَۡعَنَت  ۡلَ�ِٰمَسةُ ٱوَ ﴿ -٣

َ
ِ ٱأ  ].٧ی  [آیه ﴾٧ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَعلَۡيهِ إِن َ�َن ِمَن  �َّ

٤- ﴿ ْ ِ  ۡلَعَذاَب ٱَ�ۡنَها  َوَ�ۡدَرُؤا ۡرَ�َع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب
َ
ن �َۡشَهَد أ

َ
ِ ٱأ  ].٨ی  [آیه ﴾٨ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱلَِمَن  ۥإِنَّهُ  �َّ

نَّ َغَضَب  ۡلَ�ِٰمَسةَ ٱوَ ﴿ -٥
َ
ِ ٱأ ٓ إِن َ�َن ِمَن  �َّ ِٰد�ِ�َ ٱَعلَۡيَها ]. تفصیل قصه را ٩ی  [آیه ﴾٩ ل�َّ

 .٥٦، ص ١ببینید و نیز مقایسه کنید با اتقان. ج  ٢٦٥، ص ٣توانید در تفسیر ابن کبیر. ج  می
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در اینگونه موارد، قاعدتًا باید بنا را بر آن  دو سؤال ھمزمان مطرح شده باشد. ھرکه 
درست ھم ھمین است. چه  بیش از یک سبب نزول داشته است. بگذاریم که آیه

داشته باشند؟ ابن حجر نیز نظیر این تعبیر را  اشکالی دارد که یک آیه چند سبب نزول
 )١(.دارد
دو را بر دیگری ترجیح  دو روایت صحیح باشند و نتوانیم یکی از آن اگر ھر )٥(

ی زمانی طوالنی امکان نداشته  دو نیز از جھت فاصله بدھیم و جمع بین آن
عنوان گذاریم که آیه بیش از یکبار نازل شده است. به  باشد، بنا را بر آن می

 مثال:
بیھقی و بزار از ابوھریره  ١٢٨تا  ١٢٦ی النحل آیات  نزول آیات پایانی سورهدر شأن 
اند که پیامبر اکرم زمانی که حمزه به شھادت رسید، بر سر بالین او ایستاد  روایت کرده

اند)  اند (یعنی: یکایک اعضای بدن او را قطع کرده و چون نگریست که او را ُمثله کرده
جبرئیل ھمان حال که آن »! به جای تو ھفتاد نفر از آنان را ُمثله خواھم کرد: «فرمود

ی نحل را آورد  ی آخر سوره حضرت بر سر بالین عمویش ایستاده بود نازل شد و سه آیه
 فرماید: که خداوند می

ْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِ  �نۡ ﴿ َ  ۦۖ َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا ُ�ۡم ل ِٰ�ِ�َن َولَ�ِن َصَ�ۡ  ١٢٦ُهَو َخۡ�ٞ ّلِل�َّ
ِ  َوٱۡصِ�ۡ   ب

ِۚ َوَما َصۡ�َُك إِ�َّ ا َ�ۡمُكُروَن  ِ� َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك  ٱ�َّ َ إِنَّ  ١٢٧َضۡيٖق ّمِمَّ  ٱ�َّ
ِينَ َمَع  ْ  ٱ�َّ َقوا ِينَ وَّ  ٱ�َّ ِۡسُنوَن  ٱ�َّ چنان و اگر خواستید مجازات کنید، پس « ﴾١٢٨ُهم �ُّ

اند، و اگر صبر نمایید، مسلمًا آن برای صابران بھتر  مجازات کنید که شما را مجازات کرده
ھا اندوھگین  است. و (ای پیامبر گرامی) صبر کن و صبر تو جز به (توفیق) الله نیست، و بر آن

ند، و ورزند؛ دلتنگ مباش. ھمانا الله با کسانی است که تقوا پیشه کرد مشو، و از آنچه مکر می
 .»کارانند که نیکو کسانی

اند که  و نیز در شأن نزول ھمین آیات ترمذی و حاکم از ابی بن کعب روایت کرده
نفر شھید شدند که یکی از  ٦نفر و از مھاجرین  ٦٤گفت: در جنگ احد از انصار 

شھدای مھاجرین بود که او را ُمثله نیز کرده بودند. انصار گفتند: اگر روزی دستمان به 
لی در روز فتح و، ین مشرکان برسد، انتقام این شھیدان را چندین برابر خواھیم گرفتا

 مکه خداوند این آیات را نازل فرمود:

                                           
 .٥٦، ص ١اتقان. ج  -١
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 .)١(﴾...ۦۖ َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِ  �نۡ ﴿
یکدیگر  توانیم بین این دو روایت جمع کنیم، زیرا این دو حادثه با در اینجا دیگر نمی

روایت دوم مربوط  است وی زمانی بسیار دارند. روایت اول مربوط به جنگ احد  فاصله
ناگزیر باید  ؛ی زمانی این دو حادثه در حدود پنج سال است فاصله و به فتح مکه

 بگوییم: آیه دو بار نازل شده است. یک بار در جنگ احد و بار دیگر به ھنگام فتح مکه.
ولی عبارات از خود  –بخاری از مسیب روایت شده است مثال دیگر: در صحیح 

ھنگامی که مرگ ابوطالب فرا رسید، در حال احتضار، پیغمبر اکرم بر : «-بخاری است 
بالین او آمد. ابوجھل و عبدالله بن ابی امیه نیز در کنار بستر او بودند. پیغمبر اکرم به 

تا من نزد خداوند از تو حمایت کنم! ابوجھل و  »ال اله اال اهللا«او فرمود: عمو جان! بگو 
خواھی از کیش پدرت  عبدالله بن ابی امیه گفتند: ای ابوطالب! در این دم آخر می

مادامی که خداوند مرا از «عبدالمطلب دست برداری؟! حضرت رسول اکرم فرمود: 
 ١١٣ی  هبالفاصله آی»! استغفار برای تو نھی نفرماید، برای تو استغفار خواھم کرد

 فرماید: ی التوبه نازل شد که خداوند می سوره

ِينَ وَ  �ِ�َِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿   ٱ�َّ
ُ
ن �َۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

َ
قُۡرَ�ٰ مِۢن َ�ۡعِد َما  ْوِ� َءاَمُنٓواْ أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم �  .﴾١١٣ ٱۡ�َِحيمِ تَبَ�َّ

که ایمان آوردند (شایسته) نبود که برای مشرکان طلب آمرزش  یبرای پیامبر و کسان«
ھا اھل  ھا روشن شد که آن بعد از آنکه برای آن -شان باشند ھر چند از نزدیکان -کنند، 

 )٢(.﴾١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيٞم  ۥإِنَّهُ ﴿فرماید:  که می ١١٧ی  تا آخر آیه !»دوزخند
روایات تاریخی دیگر که با قرائن قطعی ھمراه  توان با این روایت را به ھیچ وجه نمی

ی  کنند، جمع کرد، زیرا این آیات از سوره ھستند و وفات ابوطالب را در مکه گزارش می
در مدینه نازل  ج توبه به اتفاق جمیع مفسرین در اواخر عمر حضرت رسول اکرم

اند.  ر نازل شدهبا اما در عین حال اشکالی ندارد که بگویم: این آیات دو )٣(.اند شده
شود تا اھمیت مطلب معلوم  گاھی یک یا چند آیه دو بار نازل می«گوید:  زرکشی می

سبب نزول آن نوعی یادآوری باشد که مبادا بیان  ،به ھنگام پدیدار شدن مجدد و گردد

                                           
 .٥٧، ص ١اتقان. ج  -١
 .٦٩، ص ١ر. ک. صحیح بخاری. کتاب التفسیر. ج  -٢
 .٣١ص  ،١برھان. ج  -٣
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اند که  ی فاتحة الکتاب گفته ی سوره دربارهقرآنی در آن رابطه فراموش بشود. چنانکه 
 )١(.»و بار نازل شده است: یک بار در مکه و یک بار در مدینهاین سوره د

لی بتوانیم یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح و، دو روایت صحیح باشند اگر ھر )٦(
دو روایت شخصًا وقوع حادثه را دیده  بدھیم؛ مانند آن که راوی یکی از آن

ر این که دیگری فقط شنیده باشد؛ در اینگونه موارد، تردیدی نیست د و باشد
تر یا آن روایتی را که به نحوی بر روایت دیگر رجحان  باید آن روایت صحیح

 بپذیریم:» سبب نزول«دارد. به عنوان 
ی بنی اسرائیل در صحیح بخاری از  سوره ٨٥ی  به عنوان مثال: در شأن نزول آیه

و  رفتیم ابن مسعود روایت شده است که گفت: ھمراه پیامبر اکرم در مدینه راه می
ای از  پیغمبر اکرم چوب خرمایی را مانند عصا به دست گرفته بود. در این اثنا بر عده

یھودیان گذشتیم. یکی از آن یھودیان گفت: خوبست برویم از این مرد سؤالی بکنیم! 
ی روح برای ما صحبت کن! حضرت رسول اکرم  دربارهنزد آن حضرت آمدند و گفتند: 

ر بر آسمان داشت. من فھمیدم که دارد وحی به او ساعتی در جای خود ایستاد و س
ْمِر َر�ِّ ...«رسد. تا وقتی که نزول وحی به پایان رسید، آنگاه فرمود:  می

َ
وُح ِمْن أ ِل الرُّ

ُ
 ق

 
ً

لِيال
َ
 ق

َّ
ِم إِال

ْ
وتِيُتْم ِمَن الِعل

ُ
بگو: روح از امر پروردگارم است و به شما فقط «... )٢(»َوَما أ

 ».ستاندکی علم داده شده ا
و نیز در شأن نزول ھمین آیه، ترمذی روایتی را از ابن عباس نقل کرده است و آن 
را صحیح دانسته است که ابن عباس گفت: کفار قریش به یھودیان گفتند: سؤالی برای 

ی  دربارهما طرح کنید که ما از این مرد بپرسیم و او را بیازماییم! یھودیان گفتند: 
سؤال » روح«ی  دربارهاز او سؤال کنید. قریشیان نزد آن حضرت آمدند و » روح«

 کردند. خداوند در پاسخ آنان این آیه را نازل فرمود:

                                           
ی اخالص نیز  در این فصل آمده است که سوره». فصل، فیما نزل مکرراً . «٢٩، ص ١برھان. ج  -١

دوباره نازل شده است. یک بار در مکه در پاسخ مشرکان مکه و بار دیگر در مدینه در پاسخ اھل 
 کتاب.

در صحیح  کند. ) است که از صحیح بخاری نقل می٥٥، ص ١این عبارت سیوطی در اتقان (ج  -٢
بخاری روایت دیگری نیز در این باب آمده است که اندکی با این روایت اختالف عبارت دارد 

کند  ) به این حدیث اشاره می٦٠، ص ١). ابن کثیر در تفسیرش (ج ٨٧، ص ٦(کتاب التفسیر. ج 
 کند. و حدیث را به روایت احمد مسندًا از عبدالله بن مسعود نقل می
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وِح� َعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ قُِل  ٱلرُّ ۡمرِ  ٱلرُّ
َ
وتِيُتم ّمَِن  َرّ�ِ ِمۡن أ

ُ
ٓ أ إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ َوَما

روح از فرمان «کنند، بگو:  ی روح سؤال می و (ای پیامبر!) از تو درباره« ]٨٥ سراء:إلا[ )١(﴾٨٥
 .»پروردگار من است، و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است

ھستند، یکی در صحیح بخاری آمده است و دیگری » صحیح«این دو روایت ھردو 
ھست، صحیح دانسته است. چیزی که » صحیح«آن را  را ترمذی نقل کرده است و

دارند. بنابراین، روایت اولی  ی علمای اسالمی بر صحیح ترمذی مقدم می بخاری را ھمه
بر روایت دومی رجحان دارد. از این گذشته در این روایت اولی، ابن مسعود شخصًا 

و از این » شنیدن کی بود مانند دیدن؟!«شاھد عینی وقوع سبب نزول بوده است و 
اصوًال در ترجیح روایات بر یکدیگر، روایت دومی ترجیح دارد. اولی بر  جھت نیز روایت

 )٢(.ی مستقیم راوی را بر ھرچیز دیگری مقدم دانست باید مشاھده
ای داشته  وقتی قرار شد که در مواردی که دو روایت صحیح در سبب نزول آیه )٧(

تر یا روایتی را که بر دیگری بنحوی رجحان دارد، به  باشیم، روایت صحیح
ای یک  برگزینیم؛ طبعًا مواردی که در سبب نزول آیه» سبب نزول« عنوان

روایت صحیح داشته باشیم و یک روایت غیر صحیح (یعنی روایتی که شرایط 
 حدیث صحیح را نداشته باشد)، منحصرًا باید روایت صحیح را بپذیریم.

ح سوم قرآن) در صحی و ی نود ی ضحی (سوره به عنوان مثال: در شأن نزول سوره
حدیثی از جندب روایت شده است که پیامبر  ،بخاری و صحیح مسلم و دیگر مجامیع

داری بپردازد. زنی نزد آن  اکرم بیمار شد و یک شب یا دو شب نتوانست به شب زنده
حضرت آمد و گفت: یا محمد! اطمینان دارم که شیطان تو تنھایت گذاشته است؟! 

 ود:ی ضحی را نازل فرم خداوند این آیات سوره

﴿ ٰ�َ ۡلِ وَ  ١ َوٱلضُّ  .]٣-١الضحی:[ ﴾٣َما َودََّعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ  ٢إَِذا َسَ�ٰ  ٱ�َّ

                                           
 .٥٥، ص ١اتقان. ج  -١
دلیل این ترجیح آن است که (اوال) روایت بخاری صحیحتر از «گوید:  در این باره سیوطی می -٢

(اتقان. » روایت ھر کس دیگری است و (ثانیًا) ابن مسعود شخصًا شاھد عینی داستان بوده است
 ).٥٥، ص ١ج 
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که آرام گیرد. (که) پروردگارت تو را وا  سوگند به آغاز روز. و سوگند به شب ھنگامی«

 )١(.»نگذاشته و (بر تو) خشم نگرفته است
ابی شیبه از حفص بن میسره از و نیز در شأن نزول ھمین سوره، طبرانی و ابن 

ی رسول خدا بوده است، روایت کرده است که  مادرش و او نیز از مادرش که خادمه
ی پیغمبر اکرم راه یافته و زیر تختخواب آن حضرت رفته و  ای به خانه سگ توله«

ھمانجا مرده بود. بعد از این حادثه چھار روز نزول وحی بر پیغمبر اکرم قطع گردید. 
ی رسول خدا چه اتفاقی افتاده است؟ جبرئیل دیگر نزد من  : خوله! در خانهفرمود

ست خانه را آب و جارویی بکشم. وقتی جاروب را زیر ا آید؟! با خود گفتم: خوب نمی
سگ با جاروب بیرون آمد. در ھمان اثنا، پیامبر  ی توله تختخواب فرو بردم، آن الشه
رسید ھمین حالت به او  بر او وحی می وقت جنبید. ھر اکرم وارد شد و ریشش می

ی  سوره ٥تا  ١افتاد. آنگاه خداوند آیات  لرزه بر اندام شریفش می و داد دست می
 (ضحی) را بر آن حضرت نازل فرمود.

ی عباراتش و جزء  بودن در روایت دوم کامًال مشھود است. کلمه به کلمه آثار جعلی
است. اما روایت اولی صحیح است. دیگر به جزء مفاھیمش دور از ذھن و باورنکردنی 

در اینجا روا نیست، تردیدی به دل راه بدھیم و سؤال کنیم که کدام یک را باید 
ی باطل با صحیح؟! ابن حجر  پذیرفت و کدام یک را باید رھا کرد؟ چه جای مقایسه

سگ در توله  ی آن این داستان تأخیر نزول جبرئیل بجھت وجود الشه«گوید:  می
ای از قرآن  ی پیغمبر، شھرت فراوان دارد، اما این که این داستان سبب نزول آیه خانه

ی سند آن بعضی راویان ناشناخته  باشد باورنکردنی است. از این گذشته در سلسله
 )٢(.وجود دارند. بنابراین، منحصرًا باید روایت صحیح را پذیرفت

که  این استوجود دارد، » النزول اسباب«یگری که در تحقیق راجع به مشکل د
گاھی یک حادثه سبب چند مرتبه نزول وحی قرآنی است که علمای اسالمی از آن با 

 کنند. تعبیر می» تعدد نازل و سبب واحد«عنوان 
اند  به عنوان مثال: ابن جریر طبری و طبرانی و ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده

اکنون آدمی به نزد  فرمود: ھم ؛ی نشسته بودکه گفت: رسول خدا با اصحاب زیر درخت
آید با او سخن  نگرد! وقتی که او می آید که با دو چشم شیطانی به شما می شما می

                                           
 .١٨٢، ص ٦صحیح بخاری. ج  -١
 .٤٥، ص ١اتقان. ج  -٢
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نگویید! طولی نکشید که مردی با چشمان آبی به نزد ما آمد. رسول خدا او را به نزد 
دھید؟! آن مرد  نام میخویش فرا خواند و به او فرمود: برای چه تو و یارانت مرا دش

 و اند ھمگی سوگند یاد کردند که آن حضرت را دشنام نداده و را آورد شنرفت و یارا
 ی التوبه را نازل فرمود: سوره ٧٤ی  پیغمبر اکرم از آنان درگذشت. خداوند آیه

ِ  َ�ۡلُِفونَ ﴿ ِ ب واْ بَِما لَۡم  ٱۡلُ�ۡفرِ َما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ َ�َِمَة  ٱ�َّ َوَ�َفُرواْ َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمِهۡم وََهمُّ
ۡ�َنٮُٰهُم 

َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ْۚ َوَما َ�َقُمٓواْ إِ�َّ ُ َ�َنالُوا َُّهۡمۖ �ن  ۦۚ مِن فَۡضلِهِ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ � ل فَإِن َ�ُتوُ�واْ يَُك َخۡ�ٗ

ۡ�ُهُم  ُ َ�تََولَّۡواْ ُ�َعّذِ ِ�ٗما ِ�  ٱ�َّ
َ
�ۡ َعَذابًا أ ِ� وَ  يَاٱ�ُّ �ِض َوَما لَُهۡم ِ�  ٱ�ِخَرة

َ
 .﴾٧٤مِن َوِ�ّ َوَ� نَِص�ٖ  ٱۡ�

اند، و به راستی که  کنند که (سخنان نادرست) نگفته (منافقان) به الله سوگند یاد می«
اند، و قصد چیزی (خطرناک)  شان، کافر شده اند، و پس از اسالم آوردن سخن کفر گفته

ھا را از  کنند که الله و رسولش، آن جوئی می د، تنھا به این سبب عیبکردند، که به آن نرسیدن
ھا بھتراست، و اگر روی بگردانند؛ الله  نیاز کرد، پس اگر توبه کنند، برای آن فضل خود بی

کند، و در (روی) زمین ھیچ کارساز  شان می ھا را در دنیا و آخرت، با عذابی دردناک عذاب آن
 .!»و یاوری نخواھند داشت

لی ذیل حدیث به و ،استحاکم نیشابوری این حدیث را به ھمین ترتیب نقل کرده 
 ی المجادله را نازل فرمود: سوره ١٨و  ١٨روایت وی چنین است: خداوند آیات 

ُ َ�ۡبَعُثُهُم  يَۡومَ ﴿ ٰ  ۥَ�ِيٗعا َ�َيۡحلُِفوَن َ�ُ  ٱ�َّ ُهۡم َ�َ َّ�
َ
َكَما َ�ۡلُِفوَن لَُ�ۡم َو�َۡحَسُبوَن �

ُهۡم ُهُم  َ�ٓ إِ�َّ
َ
� � ٍء ۡيَ�ٰنُ َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتۡحَوذَ  ١٨ ٱلَۡ�ِٰذبُونَ َ�ۡ �َسٮُٰهۡم ذِۡكَر  ٱلشَّ

َ
ِۚ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
أ

ۡيَ�ِٰن� ِحۡزُب  َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ٰنِ � ونَ ُهُم  ٱلشَّ  .﴾١٩ ٱلَۡ�ِٰ�ُ

روزی که خداوند ھمگی آنان را برانگیزاند و آنگاه در برابر او سوگند یاد کنند ھمچنانکه «
کنند و چنان پندارند که مقام و منزلتی برای خویش دست و پا  در برابر شما سوگند یاد می

جود آنان را در اختیار وکامال کنند! ھمه بدانند که اینان ھمان دروغگویانند! شیطان،  می
یش گرفته است و یاد خدا را از یاد آنان برده است. ھم اینانند حزب شیطان. ھمه بدانند خو

 )١(.»که حزب شیطان بدون تردید نصیبش شکست و زیان خواھد بود
دو روایت آمده است، سبب دو مرتبه  بنابه مفاد این دو روایت، داستانی که در ھر

یک داستان سبب نزول بیش از دو نزول وحی قرآنی بوده است. مثال مواردی نیز که 
 آید: فقره وحی قرآنی بر پیغمبر اکرم باشد، ذیًال می

                                           
 .٥٨، ص ١اتقان. ج  -١
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شنوم که  اند که گفت: یا رسول الله! نمی حاکم و ترمذی از ام سلمه روایت کرده
 ١٩٥ی  یادی از زنان مھاجر کرده باشد؟ خداوند آیه ،خداوند در رابطه با ھجرت

 ی آل عمران را نازل فرمود: سوره

ّ�ِ لَُهۡم َر�ُُّهۡم  فَٱۡستََجاَب ﴿
َ
� َ�ۡعُضُ�م  � نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
َ�ٓ أ

ِينَ ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  ْ ِ�  ٱ�َّ وُذوا
ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ ْ َوقُتِلُواْ  َسبِيِ� َهاَجُروا َوَ�َٰتلُوا

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
ٰٖت  َٔ َ� ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
نَۡ�ٰرُ مِن َ�ۡتَِها  رِيَ� اتِِهۡم َوَ�

َ
ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ٱۡ�

 ِۚ ُ وَ  ٱ�َّ  .﴾١٩٥ ٱ�ََّواِب ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ
ای از  پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد. (و فرمود:) من عمل ھیچ عمل کننده«

کنم، برخی از برخی دیگرید (و ھمنوعید). پس،  یع نمیشما را، زن باشد یا مرد؛ تباه و ضا
ھای خود رانده شدند، و در راه من آزار دیدند و جنگیدند و  که ھجرت کردند و از خانه کسانی

ھای (بھشتی) که از زیر (درختان)  بخشم و آنان را به باغ شان را می کشته شدند، قطعًا گناھان
) پاداشی است از جانب خدا، و پاداش نیکو تنھا نزد آورم. (این آن نھرھا جاری است، در می

 .»الله است
و نیز حاکم از ام سلمه روایت کرده است که گفت: گفتم: یا رسول الله! ھمواره از 

آوری؟! آنگاه خداوند این آیات را نازل  گویی و زنان را به حساب نمی مردان سخن می
 فرمود:

َل  َوَ� ﴿ - ْ َما فَضَّ ُ َ�َتَمنَّۡوا ا  ۦبِهِ  ٱ�َّ ٰ َ�ۡعٖض� ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ
 ْۖ ا  ٱۡ�تََسُبوا ۚ َولِلنَِّسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ آنچه را که الله بدان « ]٣٢[النساء:  ﴾...ٱۡ�تََسۡ�َ

است، آرزو مکنید، مردان را از آنچه به  بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده
ای  اند؛ بھره ای است، و زنان را (نیز) از آنچه به دست آورده بھرهاند؛  دست آورده

 .»است...

 ٱۡلَ�ٰنَِ�ٰتِ وَ  ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ وَ  ٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ  إِنَّ ﴿ -
ِٰد�ِ�َ وَ  ِٰدَ�ِٰت وَ  ٱل�َّ ِٰ�ِ�نَ وَ  ٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ وَ  ٱل�َّ  ٱلَۡ�ِٰشَ�ٰتِ وَ  ٱلَۡ�ِٰشعِ�َ وَ  ٱل�َّ
�ِ�َ وَ  َ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمَتَصّدِ �ِِم�َ وَ  ٱلُۡمَتَصّدِ ٰٓ �َِ�ٰتِ وَ  ٱل�َّ ٰٓ فُُروَجُهۡم  ٱۡلَ�ٰفِِظ�َ وَ  ٱل�َّ
ٰكِرِ�نَ وَ  ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت وَ  َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ َعدَّ  ٱل�َّ

َ
ُ أ ۡجًرا َعِظيٗما  ٱ�َّ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ لَُهم مَّ

ھمانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان « ]٣٥[األحزاب:  ﴾٣٥
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مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان 
صابر و زنان صابر، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان صدقه دھنده و زنان 

مگاه خود را حفظ که شر صدقه دھنده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردانی
که الله را بسیار یاد  کنند، و مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند، و زنانی می
) آنان آمرزش و پاداش ۀکنند، الله برای (ھم که الله را بسیار یاد می کنند، و زنانی می

 .»عظیمی آماده کرده است

ّ�ِ لَُهۡم َر�ُُّهۡم  فَٱۡستََجاَب ﴿
َ
ِضيُع َ�َمَل  �

ُ
نَ�ٰ َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِ َ�ٓ أ

ُ
ۡو أ

َ
 ﴾ن َذَكٍر أ

(و فرمود:) من عمل ھیچ  پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد.« )١(]١٩٥عمران: [آل
 .»کنم ای از شما را، زن باشد یا مرد؛ تباه و ضایع نمی عمل کننده

*** 
 نروایاھایی از معیارھای مفسران و محققان در مقایسه و گزینش  این بود نمونه

آیی و رمربوط به اسباب النزول. این معیارھا چنانکه دیدیم، از دقت و ظرافت و کا
خبر  خود از ذوق لطیف و تسلط علمی و فنی واضعان و نقادی زایدالوصفی برخوردارند

ی این معیارھا  دھند. محققان علوم قرآنی و پیشوایان علم تفسیر به واسطه می
با  و النزول بگذارند ی ارزشمند اسباب ای گنجینهکلیدھ اند انگشت روی نتوانسته

کنندگان  مانند محققان نوپا و گردآوری ؛صدا نشوند گویان ھم بافان و اغراق گزافه
ھای مورخان نیفتند. راز این موفقیت  پردازی ، در گرداب اراجیف و خیالدست و پا بی

م در مفاھیم قرآن و ست که این علمای بزرگ، ھمانگونه که برای تحقیق مستقیا در آن
وم بالغت قائل قواعد لغت و عل ،ای باالتر و واالتر از علم تفسیر تفسیر قرآن به قرآن رتبه

از آیات قرآن را بسی  زسا بخش و زندگی  روشنگر و ھدایت ،مستقیم  بیاند، مفھوم یا شده
 اند! واالتر و ارزشمندتر از روایات تاریخی دانسته

ھای دقیق و ارزنده، این محققان با چشم  حقیقات و نقادیدر پرتو این مطالعات و ت
ھا که دارای چھارچوب  اند که نزول آیات قرآن در رابطه با اسباب نزول آن خود دیده

ھایی  گرفتن آیات قرآن در جایگاه وجه با قرار یچھ زمانی و مکانی محدودی ھستند، به
،  روند و بافت آیات قبلی و بعدی، برخورد و منافاتی ندارد، آیات قرآن ،متناسب با سیاق

شد و  بخش به بخش در رابطه با حوادث و وقایع دوران رسالت پیامبر اسالم نازل می

                                           
 .٥٨و  ٥٧، ص ١اتقان. ج  -١
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آیه یا چند آیه را در کنار  فرمود تا ھر حضرت رسول اکرم به کاتبان وحی دستور می
که از علم خداوند فرا گرفته بود که جایگاه ھایی  ھا و در جایگاه آیات متناسب با آن

این ترتیب ھم وحی قرآنی متناسب با رویدادھا و  هاصلی آن آیات ھستند، قرار دھند. ب
ی نوپای اسالمی در پرتو وحی جا  شد و زندگی تازه مسلمانان در جامعه نیازھا تنزیل می

ھماھنگی سیاق آیات و کرد و ھم نظم اعجازآمیز قرآن و  افتاد و استقرار پیدا می می
 )١(.گردید ھای قرآن کامًال رعایت می سوره

مفسران با جمع بین سبب نزول تاریخی و سیاق ادبی آیات قرآنی به تحقیقات 
اند که زبان قلم از بیان ظرافت نقد و دقت فنی آنان ناتوان است.  ای دست یافته ارزنده

انی و سبب نزول قرآنی را شرط این مفسران محقق از آنجا که درک شرایط زمانی و مک
اند، از یک سو حقایق تاریخی را به دست فراموشی  الزم فھم صحیح قرآنی قرار داده

از سوی دیگر از ھماھنگی فنی و  و اند در فھم آیات قرآنی به کار گرفته و اند نسپرده
اند و مفاھیم جانبخش و  آسای آن نیز غفلت نکرده ادبی آیات قرآن و سیاق معجزه

اند.  آید از دست نداده وشنگری را که از ارتباط آیات قرآن با یکدیگر به دست میر
لی در مناسبت آیات و ،استگوید: زمان در سبب نزول آیات قرآن شرط  زرکشی می

آیه در  شرط نیست. زیرا در ترتیب و نظم سیاق آیات قرآن منظور این بوده است که ھر
خواسته است  آید که وی می ن زرکشی برمیجایگاه مناسبی قرار گیرد، از این سخ

 )٢(.ھمین مطالبی را که ما توضیح دادیم، خاطر نشان سازد

                                           
 .٢٦و  ٢٥، ص ١برھان. ج  -١
ولی اگر بپرسیم: اوًال توجه به سیاق آیات و در نظرگرفتن شأن نزول آیات کدام یک سودمندتر  -٢

است؟ ثانیًا کدام یک را پیغمبر اکرم اصرار داشته است که صحابه فرا گیرند؟ و از کدام یک عمًال 
اش نفرموده است؟ ثالثًا آیا تاکنون موردی  قه و تأکیدی دربارهفرموده است و اظھار عال منع می

ای سیاق قرآنی را به کار  پیش آمده است که محقق و مفسری، آنطور که باید و شاید در فھم آیه
ای که در آن قرار دارد، فھمیده باشد، یا آیات مفسر آن را  گرفته باشد و آیه را در فضای تمام سوره

قرآن گرد آورده باشد و در خود مفاھیم آیات به آن اندازه از مناسبات نزول نیز از جاھای دیگر 
آیات که در جھت فھم بھتر آیه مؤثر است، دست نیافته باشد؟ پاسخگویی محققانه به این سؤاالت 

رساند که بھتر است این روایات را دست کم پیش از آن که در پرتو فھم  بندی می ما را به این جمع
 م. –ایم، نپذیریم  نقادی و پاکسازی نکرده صحیح قرآنی،
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چه بسیارند آیات قرآنی که بر حسب حکمت الھی و ترتیب معجز نشان قرآنی در 
مسلمانان و حافظان قرآن در » صدور«بندی تاریخی در  قرآن و بر حسب زمان» سطور«

 :اند صدر اسالم جای گرفته
 فرماید: ی النساء که خداوند می سوره ٥١ی  آیه

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ تََر إَِ�  � ْ نَِصيٗبا ّمَِن  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ أ ۡبِت يُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ وَ  ٱۡ�ِ َو�َُقولُوَن  ٱل�َّ

ۡهَدٰى ِمَن 
َ
ْ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ أ ِيَن َ�َفُروا ِينَ لِ�َّ ْ َسبِيً�  ٱ�َّ کسانی را که آیا ندیدی « ﴾٥١َءاَمُنوا

ای از کتاب (آسمانی) به آنان داده شدند، به جبت (= بت و سحر) و طاغوت (= معبودان  بھره
که ایمان  اینان از کسانی«گویند:  اند می که کفر ورزیده آورند، و درباره کسانی باطل) ایمان می

 .؟!»ترند اند، ھدایت یافته آورده
نام کعب بن اشرف نازل شده است که به ی مردی از اھل کتاب (یھودیان) به  درباره

کفار مکه را به خونخواھی از  و مکه رفت و کشتگان جنگ بدر را مشاھده کرد
شدگان بدر و نبرد با پیامبر اسالم تشویق کرد. کفار قریش از او پرسیدند: کدام  کشته

را  تریم؟ ما یا پیروان محمد؟ کعب بن اشرف از روی چاپلوسی جانب آنان یک راه یافته
 )١(ترید! گرفت و گفت: البته شما از مسلمانان راه یافته

ی نساء در رابطه با این شخص از اھل کتاب و دیگر یھودیان و  سیاق آیات سوره
کند، تا به  اند، ھمچنان ادامه پیدا می عقیده بوده سخن و ھم مسیحیانی که با او ھم

سخن از فرمان خدا  و خورد رسد. از این آیه سیاق سوره برش دیگری می می ٥٨ی  آیه
در رابطه با ادای امانت و بازگردانیدن آن به صاحبانش و کسانی که صالحیت آن را 

 آید: دارند به میان می

َ ۞إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ن تَُؤدُّوا
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها ٱۡ�

َ
گمان الله به شما فرمان  بی« ﴾...إَِ�ٰٓ أ

 ...».ھا باز گردانید صاحبان آنھا را به  دھد که امانت می
 ،ی عثمان بن طلحه بن ابی طلحه عبدری درباره –ی مفسران  بنابه گفته –این آیه 

ی کعبه را رسول خدا از  دار کعبه نازل شده است که چون روز فتح مکه کلید خانه پرده
 )٢(.او گرفت، این آیه نازل شد و پیغمبر اسالم کلید را به او باز گردانید

ی اخیر به ھنگام فتح مکه  آید که با وجود آن که آیه ینجا این سؤال پیش میدر ا

                                           
 .٨٥، ص ٥مقایسه کنید با تفسیر طبری. ج  -١
 .٩٢و  ٩١، ص ٥. و نیز مقایسه کنید با تفسیر طبری. ج ٥١٥، ص ١تفسیر ابن کثیر. ج  -٢
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ی قبلی در رابطه با سفر کعب بن اشرف به مکه پس از جنگ بدر  نازل شده است و آیه
اند؟  و شش سال بین نزول این دو آیه فاصله بوده است، چرا در کنار ھم قرار داده شده

ی زمانی با یکدیگر دارند، به دنبال یکدیگر  لهو چرا این دو حادثه که آن ھمه فاص
 اند؟! گزارش شده

دانشمندان محقق و صاحبنظر پیوند مشترک بین این دو برش (مقطع) سیاق آیات 
اند که  در فھم این رابطه به آنجا رسیده و اند را در این سوره به درستی دریافته

ستحکم را استخراج کنند، اند از مجموع این دو سیاق یک موضوع ھمگیر و م توانسته
 به طوریکه این دو سیاق مکمل یکدیگر باشند.

گویند: از این که این دو سیاق  که می این استیکی از بیانات مفسران در این زمینه 
آید که کسانی که در نزد مشرکان چاپلوسانه از آنان  اند برمی به دنبال ھم آمده

خودشان اھل »! ترید از مسلمانان راه یافته شما«گویند:  کنند و به آنان می جانبداری می
کتاب ھستند و در کتاب آسمانی خودشان پیشگویی خداوند را در رابطه با چگونگی 

خداوند از  و ھا و خصوصیات آن حضرت در اختیار دارند بعثت پیغمبر اکرم و ویژگی
ه است از آنان پیمان گرفته است که رازھایی را که به عنوان امانت به آنان سپرده شد

مردم نپوشانند و برای مردم فاش سازند. اما این مردمان اھل کتاب (!) به این امانت 
اند.  کند، عمل نکرده ی امانتداری ایجاب می اند و آنچنان که وظیفه خیانت کرده

بنابراین، از آنجا که کار این گروه از اھل کتاب نوعی خیانت در امانت بوده است، بسیار 
ست که ھم به اھل کتاب و ھم به دیگر مردم این توجه داده شود که در متناسب بوده ا

 )١(!آیند رابطه با ھر مسئولیتی که از ھر حیث بر عھده دارند، امانتدار آن به حساب می
ای  آیه اند که در مورد ھر ی درستی را به کار گرفته توان گفت که مفسران شیوه می

اند، ابتدا به ذکر  الم و فھم مطلب مؤثرتر دیدهدادن نظم ک که ارتباط آیات را در نشان
اند و سپس در رابطه با شأن نزول آیه سخن  وجه تناسب آیات با یکدیگر پرداخته

                                           
وجه ترتیب و نظم «گوید:  مقایسه کنید با سخن فقیه مالکی، ابوبکر بن العربی در تفسیرش که می -١

ھای  کند که یھودیان و مسیحیان ویژگی ی اولی، بازگو می آیات آن است که خداوند در آیهاین 
تر  حضرت محمد را از کتابشان محو کردند و پوشیده داشتند و به مشرکان گفتند که شما راه یافته

از مسلمانان ھستید! این خیانتی بود که اھل کتاب مرتکب شده بودند؛ و از اینجا سخن به 
) ٢٦، ص ١کشیده شده است. زرکشی نیز این مطلب را در برھان (ج » امانتداری«و » امانت«

 آورده است.
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اند آنجا که به عنوان یک  اند و شاید بتوان گفت که به اوج تحقیق علمی رسیده گفته
یگر جز از راه یکدشدن وجه تناسب آیات با  اصل در تفسیر قرآن در مواردی که معلوم

النزول میسر نیست، نخست به ذکر سبب نزول پرداختن را برای  فھم صحیح اسباب
بازگردانیدن امانت «ی مزبور، مربوط به  اش ھمین آیه اند. نمونه مفسر واجب گردانیده

که اگر کسی از سبب نزول آیه خبر نداشته باشد، تقریبًا امکان ندارد که » به صاحبانش
ی النساء که در یک یا دو سیاق پیوسته  سوره ٥٨و  ٥١تناسبی بین آیات بتواند وجه 
 )١(.اند، پیدا کند قرار گرفته

علی رغم این که معموًال در تفسیر آیات  –کنیم که مفسران  ھمین که مشاھده می
کنند که  پی در پی این سؤال را عنوان می –پردازند  قرآن نخست به ذکر سبب نزول می

یات را سزاوارتر است مقدم دارند یا ذکر سبب نزول را؟ این سؤال دقیق و بیان ارتباط آ
فھماند که علم ارتباط آیات قرآن و  بجا در حدی فراتر از فصاحت و صراحت به ما می

مناظر و تابلوھایش،  ،عباراتش ،ھماھنگی آیات قرآن با یکدیگر و نظم دقیق کلمات
نکات مفاھیم قرآن با کسب این دانش به دانش پر ارزشی است که بسیاری از دقایق و 

بیشتر احکام و قوانین قرآن در پرتو آن تفسیر و توضیح به خود  و آید دست می
ی این  که خود احیاکننده )٢(گیرند، به ھمین جھت است که امام ابوبکر نیشابوری می

را  علم در بغداد است، دانشمندان بغداد را از بابت این که وجوه ارتباط آیات قرآن
کند که ھرگز در این اندیشه نیستند که وقتی آیه یا  گیرند، سرزنش می نادیده می

شنوند، دست کم بپرسند که: چرا این آیه را در کنار این آیه  خوانند یا می ای را می سوره
 )٣(اند؟ اند؟! چرا این سوره را در کنار این سوره قرار داده قرار داده

تواند نھضتی در تفسیر قرآن به وجود  یشابوری میی ابوبکر ن این رھنمود ارزنده
آورد، دائر بر اینکه مفسران ھمانگونه که وجه ارتباط آیات یک سوره را مورد سؤال و 

ھای قرآن نیز به تحقیق  دھند، برای کشف وجوه ارتباط میان سوره تحقیق فرار می
ھای فراوان  رآوردهف است وکه آنچه سزاوار کاوش و پژوھش  این استبپردازند. اما حق 

سیاق است که در  مبافت و ھ جوه ھماھنگی و ارتباط آیات ھمو ی اول دارد، در درجه

                                           
 م. -» ای تحقیق سوره«مگر با روش صحیح  -١
فقیه شافعی، حافظ ابوبکر عبدالله بن محمد. نزد مزنی شاگردی کرد و بعدھا امام شافعیان در  -٢

 ).٣٠٢، ص ٢ذرات الذھب. ج ق. درگذشته است (ش ٣٢٤عراق گردید. وی به سال 
 .٣٦، ص ١برھان. ج  -٣



 ٢٢٧ فصل دوم: علم اسباب النزول

ی قبلی است یا مستقل است؟ و اگر  رابطه با آیه، نخست سؤال کنیم که: آیا مکمل آیه
ی قبلی چیست؟ و چرا در این سیاق گرفته  مستقل است وجه تناسب و ارتباط آن با آیه

 است؟
گذشته از اینکه  –ھای قرآن  حقیق به منظور پیداکردن وجوه ارتباط بین سورهاما ت

تواند وجھی داشته  در صورتی می –ثمری است  فایده و تالش بی مستلزم کوشش بی
و تعیین » توقیفی« -مانند ترتیب آیات ھر سوره  –ھای قرآن را  باشد که ترتیب سوره

داوند، بدانیم. درست است که در بحث ھای قرآنی را نیز از جانب خ جایگاه سوره
بودن ترتیب  ی توقیفی ھای قرآن، ما خود از نظریه مربوط به ترتیب آیات و سوره

ھای قرآن دفاع کردیم و ھمین نظریه را پذیرفتیم؛ ولی چیزی که ھست،  سوره
ای  دو سوره اش این نیست که بین ھر ھای قرآن حتمًا الزمه بودن ترتیب سوره توقیفی

بودن ترتیب  اند، پیوندھای نزدیکی برقرار باشد. ھمچنانکه توقیفی ه دنبال ھم آمدهکه ب
ی  ی قبلی و آیه آیه از قرآن با آیه اش ارتباط کامل ھر آیات یک سوره نیز عقًال الزمه

ای  ھای متعدد و متفاوت داشته باشند. تنھا پدیده توانند سبب نزول می و بعدی نیست
که ھر سوره دارای یک  این استشود،  ای قرآن مشاھده میھ یک از سوره که در ھر

ھای پیاپی و پیوسته بر آن محور  موضوع نمایان و کلی است که اجزاء سوره در مقطع
ھر مقطع بیانگر ابعادی از آن موضوع است. اما وحدت موضوعی  و چرخند مشترک می
ادعای وحدت  است وھای قرآن یک مطلب  یک از سوره بودن مطالب ھر و یک پارچه

موضوعی تمام قرآن و یک پارچگی بیان قرآن از ابتدا تا انتھا، مطلب دیگری است. البته 
اند و به این اندازه بیھوده خود را به زحمت  روی نکرده مفسران تا اینجا پیش

اند به این که وجه ارتباط آیات پایانی ھر سوره را با سر آغاز  اند و اکتفا کرده نیفکنده
 »بسم الله الرحمن الرحیم«اگر اند بگویند که  عدی نشان دھند. گویا خواستهی ب سوره

ی نخستین یا  ھای قرآن برداشته شود، آیات پایانی ھر سوره از قرآن با آیه از میان سوره
با یکدیگر ارتباط  –ھمانگونه که آیات ھر سوره باھم مرتبطند  –ی بعدی  آیات آغاز سوره

 )١(دارند...

                                           
تر در قرآن  تر و پیچیده شمارد، اتفاقًا بسیار جالب ای که مؤلف وجود آن را در قرآن بعید می پدیده -١

فرماید:  ی النساء می سوره ٨٢ی  وجود دارد و جای شگفتی ھم نیست، زیرا خداوند بزرگ در آیه

فََ� ﴿
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱَ�َتَدبَُّروَن  أ چرا قرآن را « ﴾٨َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
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ھای قرآن  ی این که در چه صورتی بیان وجه ارتباط میان سوره به نظر ما ضابطه
که باید دید آیا دو  این استطبیعی و حقیقی است و در چه صورتی ساختگی و تخیلی؟ 

خواھیم بیان کنیم، از نظر موضوعی ھمانندی و  ای که ارتباطشان را با یکدیگر می سوره
اگر واقعًا دو سوره که در ترتیب قرآنی پشت سرھم ھمسانی و ھمخوانی دارند یا نه؟ 

قرار دارند، راجع به یک موضوع یا راجع به چند موضوع مرتبط و متشکل با یکدیگر 
یک از آن دو سوره دارای  باشند، این تناسب و ارتباط معقول است و مقبول، اما اگر ھر

ندارند، سخن بگویند، ھای مختلف باشند و از مطالبی که پیوندی با یکدیگر  شأن نزول
تواند وجود داشته باشد؟! چه خوب و  دو سوره می چه تناسب و ارتباطی میان آن

 درست گفته است آن که گفته است:

 )١(.»مر معقول، اذا عرض عىل العقول، تلقته بالقبولاملناسبة أ«
ھای قرآن یک امر ذھنی و عقلی است و  وجه تناسب و ارتباط میان آیات و سوره«
گردد، آن را  ورتی حقیقی و دور از تکلف است که وتقی بر خردمندان عرضه میدر ص

 ».بپذیرند
که وجه تناسب و  این استدھد،  دست کم ھشداری که این معیار دقیق به ما می

ھای قرآن گاه پنھان است و گاه آشکار و ھمانگونه که بندرت  ارتباط آیات یا سوره
ی قبل و بعدش برای ما کامًال پوشیده  ای با آیه آید که وجه ارتباط آیه مواردی پیش می

 ی شود که وجه ارتباط میان یک سوره با سوره مین ترتیب، بندرت دیده میھ بماند، به
ھای قرآن از نظر  عدش کامًال آشکار باشد. علت این تفاوت میان آیات و سورهقبل و ب

مطلبی در یک آیه به طور کامل بیان  است که بندرت امکان دارد ارتباط با یکدیگر، آن
مین جھت آیات متعددی به دنبال آن و راجع به ھمان موضوع ھ به و شده باشد

کنند، یا بازگشت به مطلب بدھند، یا آن را تأکید و تفسیر آن را  آیند تا مفاھیم می
نشان بدھند، آن را  توضیح دھند، یا استثنائی برای آن بیاورند، یا منحصربودن مصادیق

در  ؛یا اعتراضی را در رابطه با مفاھیم آن آیه مطرح کنند، یا مطلب را تفصیل بدھند
                                                                                                       

کنند تا دریابند که اگر از جانب جز خداوند یکتا بود، در آن اختالف بسیار  بررسی نمی
 م. - »یافتند؟! می

 »نظم الدرر يف تناسب اآليات و السور«ی خود  . برھان الدین بقاعی کتاب ارزنده٣٥، ص ١برھان. ج  -١
ی اصلی از این کتاب در دارالکتب قاھره موجود  را بر ھمین پایه تألیف کرده است. چند نسخه

 است.
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ت یکدیگر به نظر گیرند، آشکارا ھمانند و جف نتیجه آیاتی که در یک سیاق قرار می
 آیند. می

 فرماید: خوانیم که خداوند می ی البقرة] را می سوره ١٨٩ی  وقتی [آیه

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ
ۗ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ِ�َ قُۡل  ٱۡ� تُواْ  ٱلِۡ�ُّ َولَۡيَس  ٱۡ�َّجِ

ۡ
ن تَ�

َ
بِأ

� ٱ�َّ َمِن  ٱۡلِ�َّ ِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�ُُيوَت  تُواْ  َ�ٰ
ۡ
بَۡ�ٰبَِهاۚ وَ  ٱۡ�ُُيوَت َو�

َ
ْ ِمۡن � ُقوا َ  ٱ�َّ لََعلَُّ�ۡم  ٱ�َّ

 .﴾١٨٩ ُ�ۡفلُِحونَ 
ھا بیان اوقات برای مردم و (تعیین  کنند، بگو آن ھای (ماه) از تو سؤال می درباره ھالل«

بلکه  ھا وارد شوید، وقت) حج است. و نیکوکاری آن نیست که (در حال احرام) از پشت خانه
ھا از درھایشان وارد شوید، و از الله بترسید تا  نیکوکار کسی است که تقوا پیشه کند، و به خانه

 .»رستگار شوید
ای ھست میان  پرسیم: چه رابطه اختیار از خود می خوانیم، بی وقتی این آیه را می

آمدن به ی تغییر شکل ماه در آسمان (اھله) و بیان حکم چگونه به خانه در دربارهسؤال 
آییم که  ھنگام بازگشت از سفر حج، در پاسخ این سؤال؟! بعد ناگزیر در پی آن برمی
رسیم که  ببینیم راز این پیوندی که قطعًا وجود دارد چیست؟ و ناگھان به این نکته می

خواھد بگوید که  می است وبیان خداوند در این آیه با نوعی سرزنش و نکوھش ھمراه 
کنند که: راز تغییر شکل  و گویا وقتی از پیغمبر اکرم سؤال می )١(این سؤال بیجا است!

کار  خواھد در پاسخ آنان بفرماید: این که معلوم است که ھر ماه در آسمان چیست؟ می
کند بر وفق حکمت و مصلحت بندگان است. این چه سؤالی است که  خداوند می

بیندیشید که اثری از ارزش و فضیلت ی چیزھایی  دربارهگویید  کنید؟! اگر راست می می
 )٢(شوید! ھا ارزش قائل می ھا نیست و شما برای آن در آن

وجه ارتباط میان این دو ترکیب را که در یک آیه » أھلة«ی  پرواضح است که در آیه
ایم و از آن جھت خود را ناگزیر دیدیم این وجه ارتباط را پیدا کنیم که  اند، دریافته آمده

                                           
 .١٩٧، ص ٢تفسیر المنار. ج  -١
. گفتنی است که اگر سؤال بیجا بوده است چرا خداوند آن را در قرآن مطرح ٤١، ص ١برھان. ج  -٢

تواند با  کند، می ھا و زمین می کند؟! و آیا قرآنی که ھمواره امر به تفکر در آفرینش آسمان می

جواب  »جِّ ٱ�َۡ ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ «چنین موضعی با چنین سؤالی برخورد کند؟! و اگر عبارت 
که آشکارا مرجعش (األھلة) را » ھی«سؤال مطرح شده در این آیه نیست، چیست؟ و آیا ضمیر 

 م. –فھماند که این عبارت جواب آن سؤال است؟!  دھد، به ما نمی نشان می
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م امکان ندارد قسمت دوم آیه کامًال بریده و گسسته از قسمت اول آیه یقین داشتی
اند و از نظر  ھم آمده باشد. پس چرا در مقام بیان وجه تناسب دو آیه که پشت سر

ھای پایانی کلمات آخرشان (که  مضامین مستقل از یکدیگرند، اما از نظر آھنگ و بخش
بینیم  ک قرار دارند، خود را ناگزیر نمینامند) در یک سیاق مشتر می» فاصله«اصطالحًا 

ھا کاوش کنیم؟! چه کسی گفته است که  که برای کشف وجه تناسب و ارتباط آن
آیه از آیات قبل و بعد است؟ یا  بودن ھر ی گسسته ھای قرآن الزامًا نشانه بندی سوره آیه

 ی قبل و بعد است؟! آیه از آیه بودن ھر حتمًا رمز جدا
خوانیم که خداوند  ی الغاشیة را می سوره ٢٠تا  ١٧وقتی آیات آیا درست است که 

 فرماید: می

فََ� ﴿
َ
بِلِ يَنُظُروَن إَِ�  أ َمآءِ �َ�  ١٧َكۡيَف ُخلَِقۡت  ٱۡ�ِ  �َ�  ١٨َكۡيَف ُرفَِعۡت  ٱلسَّ
َبالِ  �ِض �َ�  ١٩َكۡيَف نُِصَبۡت  ٱۡ�ِ

َ
تر آیا (کافران) به ش« ﴾٢٠َكۡيَف ُسِطَحۡت  ٱۡ�

و به آسمان (نمی نگرند،) که چگونه بر افراشته شده  نگرند، گه چگونه آفریده شده است؟ نمی
کنند) که چگونه (محکم بر زمین محکم) نصب شده است؟ و به  ھا (نگاه نمی است؟ و به کوه

 .»نگرند،) که چگونه گسترده شده است؟ زمین (نمی
ھا را بر کنار از  اری کوهواستآسمان برافراشته را جدا از آفرینش شتر بنگریم؟ و 

ھا در  رابطه با پا برجایی کوه برافراشتگی آسمان نظاره کنیم؟ و گستردگی زمین را بی
 نظر بگیریم؟

ی فکری و ذھنی برقرار نسازیم؟! آیا  میان این آیات ھیچگونه وجه مشترک یا رابطه
آیات، نوعی ھماھنگی وجود ندارد، از این جھت که تابلوھای دیدنی  دست کم بین این

دھد؟ به طوری که  جھان آفرینش را به صورت یک مجموعه در برابر نگاه انسان قرار می
دست نقش آفرین  و تواند این مناظر را در کنار ھم بنگرد کجا باشد می انسان در ھر

لو با ابعاد متناسب، آسمان برافراشته و نقاش ماھر خلقت را ببیند که چگونه در یک تاب
ھای بلند اشتران را که در یک بیابان گسترده  کوھان و ھای سر به آسمان کشیده کوه

 )١(اند، یکجا برای او ترسیم کرده است؟! در حرکت
یا بیاییم عبارت زرکشی را به منظور کشف چگونگی ارتباط و ھماھنگی این آیات به 

نشین  ی محیط زیست اعراب بیابان کننده ین آیات را بازگوترتیب ا و ت بگیریمعبار

                                           
 .١٤٩، ص ٣٠مقایسه کنید با فی ظالل القرآن. ج  -١
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خداوند در این آیات، شرایط محیط زیست «سخن شویم و بگوییم:  با وی ھم و بدانیم
نشینان را برای ما آشکار ساخته است و ترتیب این آیات منطبق بر ترتیبی است  بادیه

نشینی به  یک زندگی بادیه نشینان وجود دارد. توضیح این که در که در زندگی بیابان
نشینان بیش  شود. به ھمین جھت توجه بادیه طور کلی معاش مردم از شتر تأمین می

پشم و دیگر  ،ن که بتواند شیرآچیز معطوف به اشترانشان است. شتر ھم برای  از ھر
شدن شتر ھم  نشینان را تأمین کند، ناگزیر باید بچرد و آب بنوشد. سیراب مایحتاج بادیه

اال آب و گیاھی وجود نخواھد داشت. به این جھت،  و که باران ببارد این استتلزم مس
مانند. وقتی از  در انتظار نزول باران می و دارند نشینان پیوسته سر بر آسمان می بیابان

شوند، در  بابت آب و غذای شتران و در نتیجه قوت و غذای خودشان خاطرجمع می
جایی بھتر از  و جویند برای خود پناھگاھی می ،آیند ی جایی برای آرمیدن برمی اندیشه

مصروف یک  نشین ی یک انسان بیابان ھا که بگذریم، اندیشه یابند! و از این کوه نمی
تواند بماند  آن این که در یک قسمت از بیابان مدت مدیدی نمی و چیز دیگر نیز ھست

ی گستردگی زمین  و به ناچار باید به جای دیگری کوچ کند و اینجاست که متوجه
نشین این چھار تابلویی که در این آیات  گردد. بنابراین، در ذھن یک انسان بیابان می

 )١(؟!»تیب موجود استآمده است، با ھمین تر
ی القیامة را بخوانیم که خداوند  سوره ١٩تا  ١٦و نیز آیا درست است که آیات 

فَإَِذا  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿فرماید:  می
َ�ُٰه فَ 

ۡ
(ای پیامبر! ھنگام نزول قرآن) زبانت را « ﴾١٩ ۥَعلَۡيَنا َ�َيانَهُ  ُ�مَّ إِنَّ  ١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  ٱتَّبِعۡ قََرأ

) ۀآوری و خواندن آن بر (عھد زده حرکت مده. مسلمًا جمع برای (تکرار و خواندن) آن شتاب
ماست. پس ھرگاه (توسط جبرئیل) آن را (بر تو) خواندیم، خواندن او را پیروی کن. سپس 

و آشکارا مشاھده کنیم که این آیات را از یک سو، دو  .») ماستهکردنش بر (عھد بیان

�َ�ٰنُ بَِل ﴿ی  آیه ٰ َ�ۡفِسهِ  ٱۡ�ِ لَۡ�ٰ َمَعاذِيَرهُ  َولَوۡ  ١٤بَِصَ�ةٞ  ۦَ�َ
َ
بلکه انسان به خوبی « ﴾١٥ ۥ�

گاه است. اگر چه (در دفاع از خود) عذرھایش را در میان آورد و از سوی  .»بر خویشتن آ

ھرگز چنین نیست « ﴾٢١ ٱ�ِخَرةَ َوتََذُروَن  ٢٠ ٱۡلَعاِجلَةَ بَۡل ُ�ِبُّوَن  َ�َّ ﴿ی  دیگر، دو آیه
پندارید) بلکه شما دنیا(ی زودگذر) را دوست دارید. و آخرت را رھا  (که شما مشرکان می

اند و با این وصف، میان این آیات ھیچگونه ارتباطی نیابیم؟! مگر  در برگرفته .»کنید می

                                           
 .٤٥، ص ١برھان. ج  -١
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ی زیبایی است به کوتاھی  نامیدن اشاره» عاجله«که دنیا را در این آیات  این استنه 
دوران زندگی انسان در این جھان و این توصیف برای دنیا ھماھنگی بسیاری دارد با 
شتابزدگی پیغمبر اکرم در ھنگام گرفتن وحی که از شدت اشتیاق به فراگرفتن وحی و 

اختیار زبان مبارکش را در  م شنیدن وحی، بیرسانیدن پیام پروردگار به مردم، به ھنگا
ست که گویی خداوند به پیغمبر اکرم ا دھد؟! تعبیر این آیات چنان دھان حرکت می

آن شتابزدگی که در طبیعت انسان  و شود تدبر کن فرماید: در آنچه به تو وحی می می
 )١(اش کوتاھی مدت درنگ انسان در این جھان است، تو را نگیرد! است و زمینه

، ٢٧و  ٢٦ی  جه ارتباط و تناسبی که زمخشری میان دو آیهو، روی این حساب
ی  ی األعراف یافته است و توضیح داده است، کامًال درست است. خداوند در آیه سوره

 فرماید: می ٢٦

نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا  َ�َٰبِ�ٓ ﴿
َ
َ�ٰلَِك  ٱ�َّۡقَوىٰ ُس َسۡو�تُِ�ۡم َورِ�ٗشاۖ َوِ�َا يَُ�ٰرِيَءاَدَم قَۡد أ

 ۚ  .﴾َخۡ�ٞ
پوشاند و (مایه) زینت  تان را می ای فرزندان آدم! به راستی برای شما لباسی که شرمگاه«

ھا)  ھای) الله است تا (انسان شماست، نازل کردیم، و لباس تقوا بھتراست، این از آیات (و نشانه
 .»متذکر شوند

(توضیح مطلب و گسترش دادن آن)  گوید: این آیه بر سبیل استطراد زمخشری می
ی آن درخت  به دنبال نقل ماجرای آشکارشدن عورت آدم و حوا پس از خوردن میوه

ممنوعه و چسبانیدن برگ درختان به خودشان ذکر شده است، تا منت خداوند را بر 
ھا یادآور شود که  به انسان است وھا گوشزد کند که برای انسان لباس آفریده  سر انسان

                                           
اش بیاوریم که وی این فھم  که در اینجا این سخن را دربارهزمخشری بر گردن ما حق دارد  -١

، ٤جانانه را از قرآن مدیون مقام واالی ادبی خویش است. در تفسیر این آیات در کتاب کشاف (ج 
را از عادت  ج خواھد حضرت رسول اکرم می» کال«ی  ) گفته است: خداوند با کلمه١٦٥ص 

شیوه را به او بفھماند و او را به تأمل و تأنی وادارد. به  عجله و شتابزدگی بازدارد و ناپسندی این

خواھد بگوید:  گویا می ﴾٢٠ ۡلَعاِجلَةَ ٱبَۡل ُ�ِبُّوَن  َ�َّ ﴿فرماید:  ھمین جھت به دنبال این آیه می
در  –اید و سرشتتان شتابزده است  آفریده شده» َعَجل«بلکه شما آدمی زادگان به خاطر آن که از 

را وا » آخرت«دارید و  را دوست می» عاجلت«کنید و روی ھمین حساب  ھر کاری عجله می
 گذارید! می
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کردند! و عالوه بر این اشاره  غیر این صورت چه خواری و رسوایی که باید تحمل میدر 
 )١(.دارد به این که پوشانیدن بدن یک بخش عمده از تقوا و پرھیزگاری است

ی األنفال دریافته و آن را  سوره ٥و  ٤ی  ھمچنین وجه ارتباطی که میان دو آیه
 ٥ی  ، کامًال درست است. خداوند در آیه(نظیرآوردن) ادبی دانسته است» تنظیر«نوعی 

 فرماید: می

﴿ ٓ ِ  َكَما ۡخرََجَك َر�َُّك ِمۢن بَۡيتَِك ب
َ
 .﴾٥لََ�ٰرُِهوَن  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ �نَّ فَرِ�ٗقا ّمَِن  ٱۡ�َقِّ أ

ات (= مدینه، به سوی میدان بدر) بیرون  که پروردگارت تو را به حق از خانه گونه ھمان«
گوید: بیان خداوند در  زمخشری می .»گروھی از مؤمنان ناخشنود بودندکه  آورد، در حالی

) ٤ی  ی قبل از این آیه (آیه این آیه ھمراه با نوعی تشبیه و تنظیر است. خداوند در آیه

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿فرماید:  می
ُ
َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ٱلُۡمۡؤِمنُونَ ُهُم  أ اۚ ل  .﴾٤َحّقٗ

پی (عالی) نزد پروردگارشان است، و  اینان، مؤمنان حقیقی ھستند، برای آنان درجاتی پیا«
 .»(ھمچنین) آمرزش، و روزی فراوان و نیکو (در بھشت) است

فرماید که فرمان خداوند را در  میاش امر  خداوند در این دو آیه به پیامبر گرامی
ای از مسلمانان را خوش  جھت بازگرفتن انفال از جنگاوران مسلمان با آن که عده

شدن از  ی اجرا بگذارد، ھمچنانکه فرمان خداوند را مبنی بر بیرون آید، به مرحله نمی
از خانه به قصد حمله به کاروان تجارتی قریش اجرا کرد و در آن ھنگام نیز گروھی 

مسلمانان از آن پیشامد و از آن اقدام پیغمبر اکرم خشنود نبودند، به عبارت دیگر 
ای از مسلمانان را از بازگرفتن  نیامدن عده فرماید خوش خداوند در این دو آیه تشبیه می

کردن به  نیامدن ایشان از حرکت غنائم جنگی از مسلمانان توسط پیغمبر به خوش
 )٢(.ن جنگ با دشمنان اسالمھمراه پیامبر به سوی میدا

خوانید، به وجوه ارتباط و تناسب آیات پی ببرید، باید  اگر بخواھید وقتی قرآن می
گاھی به منطق فطری خویش، تا به ھرحال،  و گاھی به ذوق ادبی خویش مراجعه کنید

                                           
. باید توجه داشت، دو ٤٩، ص ١. و نیز مقایسه کنید با برھان. ج ٥٩، ص ١تفسیر کشاف، ج  -١

کند، دارند.  ی مورد بحث در ترتیب قرآنی درست عکس ترتیبی را که زمخشری مطرح می آیه

ای که  ی اعراف است و آیه سوره ٢٦ی  آیه ﴾...َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿کند  ای که نخست مطرح می عنی آیهی

ۡخَرجَ ...﴿کند  ی قبلی مطرح می پس از آن به عنوان آیه
َ
 م. –این سوره است  ٢٧ی  ایه ﴾َكَمآ أ

 .١١٤، ص ١تفسیر کشاف. ج  -٢
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ی عام یا خاص، ذھنی یا عینی، نقلی یا حسی یا تخیلی برسید. ولی این  به یک رابطه
کنند. بسیار  ھا را به ھیچ وجه اصطالحات فنی و استدالالت فلسفی بازگو نمی رابطه

ی علت و  ی علت با معلول است. گاھی رابطه ی میان دو آیه، رابطه شود که رابطه می
لی مفاھیم دو آیه با یکدیگر ھمراھی و مالزمت دارند که در این صورت، و، معلول نیست

» عذاب«پس از » رحمت«دھند، مانند ذکر  ر نشان میغالبًا برابری اضداد را با یکدیگ
ھا پس از به اندیشه  ساختن دل متوجه» دوزخ«پس از توصیف » بھشت«توصیف 

 پرداختن. پس از بیان احکام به پند و اندرز و موعظه و واداشتن مغزھا
ما با استناد به ھمین منطق فطری که به راحتی و بدون ھیچ دردسری انواع 

ایم که درست  یابد، به این نتیجه رسیده رتباط میان آیات قرآن را درمیمختلف وجوه ا
ھا قاعدتًا باید موارد پیچیدگی و  ی ارتباط سوره به عکس ارتباط میان آیات، در زمینه

 مناسبة ترتیب سور ياگر کتاب ابوجعفر بن زبیر به نام البرھان ف و ابھام، زیاد باشد
ھای بسیاری از این پیچیدگی و ابھام را در آن  نهالقرآن به دست ما رسیده بود، نمو

ھای قرآن با  کردیم! به نظر ما این که مفسران کمتر به بیان روابط سوره مشاھده می
ھا نبوده است،  بودن این رابطه  بودن و ظریف  اند، تنھا به خاطر دقیق یکدیگر پرداخته

تکلف بسیار الزم دارد. بارھا ی چندانی ندارد و دردسر و  اند که فایده بلکه دریافته
اند تا در میان دو سوره که  بینیم که مفسران از بس به این سوی و آن سوی دویده می

ی نظیر یکدیگر بیابند!  ی شبیه یکدیگر یا دو آیه اند، دو کلمه دنبال ھم در قرآن آمده
اواسط خواھد باشد: در آغاز سوره، در  جای سوره که می حال این کلمه یا آیه در ھر

 اند. سوره، یا در آیات پایانی سوره، به ستوه آمده

َ� َرۡ�َبۛ  ٱلِۡكَ�ُٰب  َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿ی بقره:  بگذارید چنین پندارند که در سرآغاز سوره
اشاره است به  »ذلک« »الف. الم. میم. این کتابی است که ھیچ شکی در آن نیست« ﴾�ِيهِ� 

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا﴿اب: ی فاتحه الکت سوره ٦ی  در آیه» صراط« ما را به « ﴾٦ ٱلُۡمۡستَقِيمَ  ٱلّصِ
اند که آنان  گویا ھنگامی که بندگان خداوند از او درخواست کرده .»راه راست ھدایت کن

آن «را به صراط مستقیم ھدایت فرماید، در پاسخ درخواست آنان گفته شده است: 
یابید، ھمین کتاب  صراط مستقیمی که شما درخواست کردید که به سوی آن ھدایت

 )١(.»هوالكتاب... ليهِ إ اط الذي سألتم اهلدايةَ الرصِّ  ذلكَ «است که... 
                                           

 .٣٨، ص ١مقایسه کنید با برھان. ج  -١
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ی المالئکة متناسب با  در آغاز سوره» الحمدلله«بگذارید چنین پندارند که آمدن 
 فرماید: ی سبأ است که خداوند می سوره ٥٤ی  آیه

ۚ  وَِحيَل ﴿ ۡشَياِعِهم ّمِن َ�ۡبُل
َ
ھا و آنچه  و میان آن« ﴾بَۡيَنُهۡم َو�َۡ�َ َما �َۡشَتُهوَن َكَما فُعَِل بِأ

ھا  گمان آن ھا انجام شد، بی که از پیش با امثال آن گونه خواستند جدایی افکنده شد، ھمان می
 .»سخت در شک (و تردید) بودند

اسرائیل با تسبیح خداوند (سبحان) با ی بنی  بگذارید بپندارند که آغازشدن سوره
 حمدلله) آغاز شده است تناسب دارد؛ی الکھف که با حمد خداوند (ال سرآغاز سوره

 )١(.»زیرا، تسبیح ھمه جا در قرآن مقدم بر حمد آمده است«
ی  ی کوثر قسمت به قسمت در برابر قسمت به قسمت سوره بگذارید بگویند: سوره

ی ماعون آمده  ی کوثر بعد از سوره رعایت ھمین تناسب، سورهگیرد و با  ماعون قرار می
خداوند منافقان را با چھار صفت توصیف فرمود: بخل، » ماعون«ی  است. در سوره

ی کوثر، در برابر صفت بخل منافقان  ندادن. در سوره نمازنخواندن، ریا در نماز، زکات

ٓ ﴿فرموده است:  ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّا
َ
ۡ�َ�ُ إِنَّ َشانِئََك ُهَو  ٢ ٱۡ�َرۡ َصّلِ لَِرّ�َِك وَ فَ  ١ ٱلَۡكۡوثَرَ أ

َ
 ﴾٣ ٱۡ�

ی کوثر  نخواندن منافقان در سوره . در برابر نماز»ایم عنایت کرده» خیر کثیر«ما به تو «

در برابر صفت ریاکاری منافقان  »بنابراین، تو نماز بخوان« ﴾فََصّلِ ﴿فرموده است: 

را آورده است و در برابر ندادن وسایل زندگی  »پروردگارتبرای « ﴾لَِرّ�َِك ﴿قید  (يراؤن)

گوشت «یعنی:  ﴾ٱۡ�َرۡ وَ ﴿به دیگران که صفت منافقان است، فرموده است:  (ماعون)

 )٢(.»قربانی در راه خدا صدقه بده
گوید: ارتباط  تر، دست و پازدن اخفش است، آنجا که می ھا شگفت ی این از ھمه

ۥٓ ﴿ی  نظیر ارتباط جمله ،ی فیل ی قریش با سوره سوره با  ﴾َءاُل فِرَۡعۡونَ  فَٱۡ�ََقَطُه

� وََحَزنًا﴿ی  جمله ی القصص است و ھمانطور که  سوره ٨ی  در آیه ﴾ِ�َُكوَن لَُهۡم َعُدّوٗ
فرماید که سرانجاِم گرفتن فرعونیان موسی را از روی آب دریا این  در آنجا خداوند می

اه آنان گردید؛ در اینجا نیز خداوند جانک اندوه  شد که وی دشمن سرسخت و مایه

                                           
 .٣٩، ص ١برھان. ج  -١
 ھمان. -٢
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رسیدن سپاھیان ابرھه که به قصد تخریب  خواھد بفرماید که ماجرای بھالکت می
 )١(یافتن مردم قریش با یکدیگر گردید!  ی کعبه آمده بودند، سرانجام باعث الفت خانه

به حال این عده از مفسران را  و ھا که بگذریم از اینگونه خود به زحمت انداختن
ھای ساختگی میان آیات و  خواھند برای یافتن رابطه چه می خود واگذاریم که ھر

ھای قرآن دست و پا بزنند، از آنجا که قابل انکار نیست که محققان و  سوره
محتوا در  گونه بیان ساختگی و بی اند پشت پا به ھر صاحبنظران اھل تفسیر که توانسته

ھای قرآن بزنند و خود را متقاعد سازند و نیز شاگردان و  سورهرابطه با ارتباط آیات و 
خوانندگان آثارشان را قانع گردانند به این که قرآن در طول بیست و چند سال در 

 ھر ھا ازل شده است، با وجود این آیهھای مختلف و متفاوت ن شرایط گوناگون و زمینه
را دارا ھستند، تا جایی که در  اش با یکدیگر کاملترین و فراگیرترین ھماھنگی سوره

بسیاری موارد، ھمین ھماھنگی و تناسب آیات، مفسر را از تکاپو برای جستجوی سبب 
ھای قرآن با آیات ھماھنگ و  سازد و چون نیک نگریسته شود، سوره نیاز می نزول بی

دھند که چونان طوقی  ی یک زنجیر را نشان می شان، یکصد و چھارده حلقه موزون
 افتاده است!» زمان« برگردن

کتاب دیگری بر تناسب و ھماھنگی ھنری میان کلمات و عباراتش  قرآن بیش از ھر
اند تا  ی محققان کوشیده اصرار ورزیده است و دانشمندان محقق ما نیز بیش از ھمه

ھا را یکایک بگشایند. تا آنجا که در مواردی که شأن نزول آیات  رازھای این ھماھنگی
یا معلوم است ولی ثبت نشده است، یا ثبت و ضبط شده است ولی از معلوم نیست، 

گردد.  شھرت کافی برخوردار نیست، این وجوه ارتباط، جایگزین شأن نزول آیات می
النزول توسط این وجوه ارتباط آیات تأیید  شود که روایات اسباب این، گاه میباالتر از 

و ارتباطشان با متن آیه دو چندان یابند و پیوند  شوند و ارزش خود را باز می می
ھا  ھای متمادی که بر آن روایات شأن نزول را از البالی گرد و غبار قرن ،گردد می

ھا و  ھمخوانی و بخشند شور و نشاط دیگری می و آورند گذشته است، بیرون می
ھا دانش ارزشمندی پدید  آورند که از مجموع آن ھای رنگارنگ به وجود می ھماھنگی

 گیرد. به خود می» علم المناسبة«د که در علوم قرآنی نام آی می
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ھای دیگری نیز از ھماھنگی و  عالوه بر تناسب آیات قران با یکدیگر، در قرآن چھره
زولی نداشته باشد، جایگزین شود که در مواردی که آیه شأن ن ھمخوانی مشاھده می

وایات آمده باشد و از گردد و در مواردی که سبب نزول آیه در ر النزول می اسباب
کند و از مفاھیم آن روایات  شھرت کافی برخوردار باشد، مفاد آن روایات را تأکید می

ھا ھستند به  ھایی را که آن روایات گزارشگر آن صحنه وکند تابلوھایی گویایی ترسیم می
ھای فراوان از مصادیق آن روایات را در اختیار  نمونه و کند صورت زنده بازسازی می

 گذارد. انسان می
 العاده چشمگیر است: مخوانی در قرآن، در سه رابطه فوقاین ھماھنگی و ھ

آیات متعددی که علمای اسالمی اتفاق نظر دارند بر این که عالوه بر موارد  -١
 شوند. خاصی که سبب نزول آن آیات بوده است، شامل موارد دیگر نیز می

چند مورد خاصی را گزارش  ھر یاتآکه در اینگونه  این استی قران بر  شیوه -٢
آورد، تا شامل دیگر موارد  افعال و ضمائر را به صورت جمع می ،کند، اسماء می

 نیز بشود.
دھد که این الگوھا پایبند  قرآن، در ھر زمینه، الگوھای انسانی به دست می -٣

النزول و مناسبات بین آیات، کارآیی  زمان و مکان نیستند و بسی فراتر از اسباب
 د.دارن

ی اوس بن صامت نازل گردید که  دربارهی المجادلة]  ، سوره٤تا  ١» [ظھار«آیات 

پشت تو « »يمِّ أُ هرِ ظَ کِ كَ ظَهرُ «کرده بود (یعنی: به او گفته بود: » ظھار«ھمسرش را 
)! و طبق قانون جاھلیت با این کار، ھمسرش بر او حرام »مانند پشت مادر من است

کردن یک برده،  به صراحت تعیین شده بود: آزاد» ظھار« ی شد. در این آیات کفاره می
گرفتن دو ماه به دنبال ھم، یا غذادادن شصت نفر بینوا. پس از چندی، ھمین  یا روزه

کرد و تا » ظھار«موضوع برای سلمة بن صخر نیز پیش آمد که وی نیز ھمسرش را 
مبر اکرم رفت و کسب پایان ماه رمضان او را بر خویشتن تحریم کرد. وقتی به نزد پیغ

ی اوس بن  دربارهی مجادله را که  تکلیف کرد، آن حضرت ھمان آیات نخستین سوره
کنیم،  اکنون وقتی به تفاسیر مراجعه می صامت نازل شده بود برای او بازخواند. ھم

ی سلمة بن صخر  دربارهگویند: این آیات  بینیم که مفسران در ذیل این آیات می می
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اند  ت. این نیست مگر آن که علمای اسالم با یکدیگر اتفاق نظر داشتهنازل گردیده اس
 )١(.بر این که آیه را نباید به یک مورد خاص محدود گردانید

ود آن که کسانی که بانو عایشه بینیم با وج می» افک«در رابطه با ماجرای 
ت قرآن نازل قتی آیاو، ای بودند شده  المؤمنین را متھم کرده بودند، اشخاص شناخته ام

کند، این قانون از  زدن) را تعیین می (تھمت زنا به کسی» قذف«شود و کیفر  می
رفته  شود و با آن که انتظار می دیگران را نیز شامل می است وعمومیت کامل برخوردار 

زدن  که تھمت» قذف«رین نوع ت ترین و بیشرمانه است که این اشخاص به خاطر زشت
ست، به نام معرفی شوند، یا مجازات آنان منحصرًا و به طور المؤمنین بوده ا به ام

شود! و حتی عبارت آیه ھم به صورت عام و  جداگانه مطرح گردد؛ ولی چنین عمل نمی
 و شود (زنان شوھردار) به عایشه اشاره می» محصنات«ی  ید و با کلمهآ با لفظ جمع می

 فرماید: می

ِينَ ﴿ که زنان پاکدامن را (به زنا) متھم  و کسانی« ﴾...ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت يَۡرُموَن  َوٱ�َّ
 .»کنند... می

ھمین عمومیت لفظ و پوشش طبیعی بیان قرآن نسبت به موارد دیگر، غیر از سبب 
خاص نزول آن، بیشتر دانشمندان اسالمی را بر آن داشته است که به جای آن که به 

و داللت عبارات قرآنی بودن لفظ » عام«بودن سبب نزول آیات قرآن بنگرند، » خاص«
قرآنی که دارای سبب نزول آیات را » عام«به این ترتیب عبارات  و را در نظر بگیرند

ی نیست که عبارات عام قرآن نظر به یک نشوند و ھم موارد دیگر را. زیرا عقال شامل می
اگرچه بر سر این مطلب گفتگو و «گوید:  شخص معین داشته باشند. ابن تیمیه می

ای از قرآن با لفظ جمع و به صورت عام، اما در رابطه  یار است که وقتی آیهکشمکش بس
کند یا نه؟ اما،  شود، آیا به سبب نزولش اختصاص پیدا می با سبب به خصوصی نازل می

و با لفظ جمع » عام«ھیچ کس نگفته است که عبارات قرآن و سنت که به صورت 
ھستند) اختصاص به شخص معین دارند. اند (و بیانگر قوانین و مقررات اسالم  آمده

گویند: در اینگونه موارد،  که بعضی می این استتنھا اختالفی که در اینجا وجود دارد 
شود و موارد مشابه آن  مورد مربوط به آن می» نوع«آن لفظ جمع و عبارت عام شامل 

ستفاده گیرد. اما اینطور نیست که آن عمومیت و شمول از خود لفظ ا میرا نیز دربر 

                                           
 .٣٢٢تا  ٣١٨، ص ٤ر. ک. تفسیر ابن کثیر. ج  -١
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ر ھ شود (یعنی از نوع داللت مطابقی نیست بلکه از نوع داللت التزامی است) و به
ای که دارای سبب نزول مشخص است، اگر مشتمل بر امر یا نھی باشد، آن  ترتیب، آیه

امر و نھی ھمانگونه که به آن شخص معین متوجه است، به دیگر کسانی که در شرایط 
 )١(.»خواھد گردیدھمانند او باشند نیز متوجه 

به عنوان مثال، موضوع نفاق و منافقان را در نظر بگیرید. حرکت منافقانه در 
ی اسالمی با ورود پیامبر اسالم به مدینه آغاز گردید و تأثیر به سزایی در  جامعه
ی نوبنیاد اسالمی و وقایع و حوادث تاریخ صدر اسالم داشت.  ھای جامعه گیری جھت

ه، از آغاز ھجرت پیغمبر اسالم به مدینه تا زمان رحلت آن حضرت جریان نفاق در مدین
گردید. به ھمین  ھای رنگارنگ ظاھر می ماسک و اشکال مختلف، ھای گوناگون با چھره

علیه  ی شدیدی را بر ھا و آیاتش حمله جھت الزم بود که قرآن در بسیاری از سوره
 ھای آنان سرایی ا برمال سازد و یاوهھای آنان ر ھا و خیانت منافقان ترتیب بدھد و توطئه

ی منافقون نازل  ی منافقان به نام سوره ی ویژه را پاسخ بدھد. تا آنجا که سوره
گویند.  عنوان و محتوای آن ھمه از نفاق سخن می ،ای که اسم و رسم گردد. سوره می

ن سوره کند. ای ھا را از منافقان ترسیم می ترین چھره در این سوره، خوارترین و زبون
خواند و به  کند و آنان را کودن می منافقان را به کند ذھنی و نفھمی نکوھش می

سازد که ھیچ  ھای بر دیوار کوبیده ھمانند می ھای گنگ و الل و تخته پاره مجسمه
دھد که  دھند! در نگاھی دیگر منافقان را در وضعی نشان می تحرکی از خود نشان نمی

ھرگاه صدایی بلند  ،سازند ینجا و آنجا خود را پنھان میھمواره ھراسان و لرزان در ا
جنبد، آنچنان که ھرگز از  ی مییخیزد، یا چیزی یا کسی از جا شود، یا فریادی برمی می

ای را  بیننده ھای بلند باال و چھارشانه که ھر انداز و قد و قامت ھای غلط آن قیافه
 گذارند! ترسو پا به فرار میھای  رود، مانند موش سازند، انتظار نمی مجذوب می

ھای آن چگونه  آمیزی این تابلو تا چه اندازه زنده است و برجستگی بنگرید که رنگ
آسای قرآن در این  دھند! و تنھا در یک آیه از آیات معجزه با انسان داد سخن می

 ی بیان را در کنار ھم فراھم ببینید: توانید چندین نوع معجزه ی منافقون شما می سوره

َسنََّدةۖٞ ﴿ �َُّهۡم ُخُشٞب مُّ
َ
ۡجَساُمُهۡمۖ �ن َ�ُقولُواْ �َۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖ َك�

َ
ۡ�َتُهۡم ُ�ۡعِجُبَك أ

َ
۞�ذَا َر�

ۖ َ�َٰتلَُهُم  ٱۡحَذرُۡهمۚۡ فَ  ٱلَۡعُدوُّ َ�َۡسُبوَن ُ�َّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚ ُهُم  ُ ٰ يُۡؤفَُكوَن  ٱ�َّ َّ�
َ
�٤﴾. 

                                           
 .٥١، ص ١اتقان. ج  -١
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را ببینی، جسم (و قیافة) شان تو را به شگفت آورد، و اگر (سخن) ھا  که آن و ھنگامی«
ھای تکیه داده به دیوارند، ھر  ھا چوب دھی، گویی آن شان گوش فرا می گویند به سخنان

ھا دشمن (واقعی) ھستند، پس از آنان بر حذر باش! الله  پندارند، آن بانگی را علیه خود می
 )١(.»شوند؟! ف میھا را بکشد، چگونه (از حق) منحر آن

آیا عقالئی است که قرآن با این عبارات فراگیر و با این الفاظ جمع، تنھا چند تن از 
اند و دیری نپاییده است  زیسته منافقان اوس و خزرج را که در عصر نزول این آیات می

ده از منافقان را به عنوان حال که قرآن این ع )٢(اند، منظور داشته باشد؟ که درگذشته
ھای نخستین نفاق در تاریخ اسالم مورد توجه قرار داده است و اخالقیات و  ونهنم

مانعی دارد که این  -از نظر عقلی –روحیات آنان را این چنین توصیف کرده است، آیا 
ھای جاویدانی را  نمونه و ھا یک نمودار کلی با شمول نامحدود باشند آیات و امثال این

زمان با مصادیق خود مطابقت داشته باشند و در  ، در ھرارائه کنند که تا قیام قیامت
ھا را  توان این نمونهین یا یک ایدئولوژی مطرح است، بای که در آن یک د ھر جامعه

آیا فقط این آیات را  )٣(مأخذ عمل قرار داد و منافقان را به راحتی شناسایی کرد؟!
اند: این آیات گزارشگر  اند که گفته قتاده و سدی فھمیده ،حسن ،ابن عباس ،ابوالعالیه

و دیگر مفسران که  )٤(صفات منافقان اوس و خزرج در عھد رسول خدا ھستند؟
کس که دارای منش و  این آیات از اوصاف منافقان اوس و خزرج و ھر«اند:  گفته

 اند؟! گویند؛ سخن ناروایی بر زبان رانده خصوصیات آنان باشد، سخن می
ھای مسلمانان با کفار و مشرکان در زمان حیات حضرت رسول  در نخستین درگیری

شدند که ھمچنانکه از  ، مسلمانان باید از طریق وحی آسمانی ھشدار داده میج اکرم
، ھستندکه منافقان  ،بیشتر از دشمنان داخلی، باید دشمن خارجی واھمه دارند

                                           
ھای جالبی داشتند، چرب زبان و  منافقان ژست و قیافه«؛ ٣٦٨، ص ٤ر. ک. تفسیر ابن کثیر. ج  -١

سخنان آنان گوش فرا کرد که ھرچه بیشتر به  شیرین بیان بودند، به طوری که شنونده رغبت می

آید،  یعنی: ھرگاه موضوعی پیش می ﴾َ�َۡسُبوَن ُ�َّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهمۚۡ ﴿فرماید:  دھد. خداوند متعال می
کنند  نماید، از ترس و وحشتی که در درونشان نھفته دارند، فکر می یا گرفتاری و وحشتی رخ می

 ».ھدف، خود آنان ھستند!
 ی البقرة. ، سوره٨ی  در تأویل آیه ١٤٩و  ١٤٨، ص ١ج » منارال«مقایسه کنید با تفسیر  -٢
ی منافقان را ترسیم  . در تأویل آیاتی که چھره٤٧، ص ١مقایسه کنید با تفسیر ابن کثیر. ج  -٣

 ی البقرة). ، سوره٢٠تا  ٨کنند (آیات  می
 .٤٨، ص ١تفسیر ابن کثیر. ج  -٤
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سازد  یه، خداوند مسلمانان را متوجه میی نساء، طی چندین آ ھراسان باشند. در سوره
اند که کاری جز  نما رخنه کرده که در البالی صفوف متحدشان گروھی مسلمان

ی آنان و پخش شایعات و  کردن اراده ُکندکردن حرکت جنگجویان مسلمان و سست
پاشیدن صفوف فشرده و مستحکم سپاھیان  سرایی ندارند و ھمواره برای از ھم یاوه

خوانند، حرکتی از خود  ھرگاه آنان را به میدان جنگ فرا می .کنند ش میاسالم کوش
کنند که به نحوی از رفتن به میدان جنگ شانه خالی  جویی می دھند و بھانه نشان نمی

به صورت سیاھی  و کنند. آنان دوست دارند که در آخر صفوف مسلمانان حرکت کنند
باشند، تا سرنوشت جنگ معلوم گردد در صحنه حاضر » دار و مریز کج« .لشکر باشند

که آیا تیره و تار است یا نورانی و درخشان؟! اگر صحبت از شکست بود و خداوند در آن 
ی محنت و بال گداخته  آور چنین خواسته بود که در بوته جنگ برای مسلمانان رزم

ب کردند که چه خو ھا درس خوبی بگیرند؛ منافقان شادی می از این گرفتاری و شوند
کردند که خوشبختانه فرار  شد که ما در جنگ شرکت نکردیم! و اظھار خشنودی می

ھای جنگ را تحمل  شدن و دیگر مصیبت اند و طعم تلخ شکست و کشتار و زخمی کرده
خداوند در آن جنگ پیروزی سپاھیان اسالم را  و شد اند! اما اگر کار به عکس می نکرده

ساخت، اندوه و  اسالم را بر لشکر کفر چیره میلشکر  و شان خواسته بود بر دشمنان
کردند که ای کاش مسلح یا  گرفت و آرزو می حسرت و پشیمانی وجودشان را فرا می
اکنون در پیروزی و  ھم و ی نبرد رفته بودند غیر مسلح، یک تنه با دیگران، به صحنه

 بودند. غنائم جنگی با مسلمانان رزمنده شریک می
ھای نیرنگ و  ی النساء این حاالت ضد و نقیض و این چھره هسور ٧٣و  ٧٢در آیات 

 فرماید: توانیم ببینیم. در این دو آیه خداوند می فریب را آشکارا می

ۡ�َعَم  �نَّ ﴿
َ
ِصيَبةٞ قَاَل قَۡد � َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
َ�َّ فَإِۡن أ َُبّطِ ُ ِمنُ�ۡم لََمن �َّ ُ�ن  ٱ�َّ

َ
َّ إِۡذ لَۡم أ َ�َ

َعُهۡم َشِهي َ�ٰبَُ�ۡم فَۡضٞل ّمَِن  َولَ�ِنۡ  ٧٢ٗدا مَّ
َ
ِ أ ن لَّۡم تَُ�ۢن بَۡيَنُ�ۡم َو�َۡينَهُ  ٱ�َّ

َ
 ۥَ�َُقولَنَّ َكأ

فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما 
َ
ةٞ َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت َمَعُهۡم فَأ و به راستی از (میان) شما کسی است « ﴾٧٣َمَودَّ

گوید: الله بر من  به شما برسد، میکند، پس اگر مصیبتی  که (از شرکت در جھاد) سستی می
انعام کرد که با آنان حاضر نبودم. و اگر فضل و غنیمتی از جانب الله به شما برسد، چنان که 

ھا بودم،  گویند: ای کاش من ھم با آن گویا ھرگز میان شما و آنان دوستی و مودتی نبوده، می
 .»شدم و به کامیابی بزرگی نائل می
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دادن روحیات منافقان  قتی قرآن، این دو آیه را برای نشاناین پرواضح است که و
 و ایمان داشته باشد ای مسلماِن سست تواند اختصاص به عده گزیند، ھرگز نمی برمی

قتاده و  ،بگذارید اھل تأویل مانند مجاھد -محتوای آیه فقط و فقط ھجو آن عده باشد؛ 
ای از منافقان است  وحیات عدهدیگران بگویند که این دو آیه فقط گزارشگر صفات و ر

 )١(اند! که در عھد رسول خدا با او بر سر ستیز بوده
گر و ابتکار آفرین خویش در این دو آیه یک دسته از مردم را  قرآن با قلم معجزه

ھا و  ی قرن نشان داده است که در ھر زمان و در ھر مکان وجود دارند و در محدوده
گوید:  نکته را فھمیده است، آنجا که در تفسیرش میگنجد! ابن جریح این  ھا نمی نسل

این دو آیه در مقام توصیف منافقانی ھستند که مسلمانان را از جھاد در راه خداوند باز 
کنند  بینند، زبان به شماتت باز می ھرگاه مسلمان از لشکر دشمن ضربتی می و دارند می

آورند، مانند  تی به دست میزنند و ھرگاه مسلمانان پیروزی و غنیم و زخم زبان می
 )٢(کنند! زبان به کاشکی و افسوس باز می ،حسودان

ی ھمزه  شود. در آغاز سوره ھا در قرآن بسیار و بسیار یافت می از این نمونه
پست و حقیر را برای ما  ،ی یک انسان زبون ی صد و چھارم قرآن) خداوند چھره (سوره

پردازد و با اشارات  بش به عیبجویی مردم میصاح کند که ھمواره با زبان بی ترسیم می
زند و ھمه  دم طعنه میآمیزش بر مر با حرکات مسخره و بند و بارش چشم و ابروی بی

نگرد و برای  امتیازات دیگران را ناچیز می، خواھد ھمه کس را از آن خود می چیز و
ازد و به ھیچ چیز در زندگی ارزش قائل نیست، به جز ثروتی که روی ھم انباشته س

ن که اگر ھمه چیز از بین برود، ثروت او از میان آشمارش آن بپردازد، به گمان 
 ی این چنین انسان پست و حقیری، قرآن باید چنین بگوید: دربارهنخواھد رفت! آری، 

َُّمَزٍ�  َوۡ�لٞ ﴿ ِ ُهَمَز�ٖ ل
ِي ١لُِّ�ّ َدهُ  ٱ�َّ نَّ َماَ�ُ  ٢ ۥَ�ََع َماٗ� وََعدَّ

َ
هُ  ۥٓ َ�َۡسُب أ ۡخَ�َ

َ
 ﴾٣ ۥأ

که مال فراونی گرد آورد و  ای. (ھمان) کسی کننده جوی غیبت وای بر ھر عیب« ]٣-١ :ةالهمز[
 .»سازد کند که مالش او را جاودانه می شمارش کرد. گمان می

                                           
 .١٠٥، ص ٥تفسیر طبری. ج  -١
 طبری نیز این نظریه را پذیرفته است. ر. ک. تفسیر طبری، ھمانجا.امام المفسرین  -٢
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کاری نداشته باشید به این که بعضی از مفسرین، آنقدر میدان داللت این آیات را 
 )١(.یند: مراد خداوند در این آیات، اخنس بن شریق استگو گردانند که می محدود می

ی آنان برآید!  اینان را با زمخشری تنھا بگذارید تا آنطور که باید و شاید از عھده
کند: چه اشکالی  ی خودش را با کمال صراحت، این چنین عنوان می زمخشری نظریه

ھر  ؛باشد» عام«یز آیه ید و تھدیدآمعلی بیان وو، باشد» خاص«دارد که سبب نزول آیه 
تا  و انسانی را که در ھر زمان و مکانی این چنین خود را حقیر و پست و زبون گرداند

زمام نفس خویش را به دست ثروت عاریت  و این اندازه از اخالق انسانی فاصله بگیرد
این ترتیب، شخص مورد نظر را نیز با  هی این جھان بسپارد، شامل گردد و ب چند روزه

شدت بیشتری مورد سرزنش و نکوھش قرار دھد که بنگرید وی چقدر زبون و پست و 
کس که خصوصیاتی مشابه وی داشته باشد، روی رستگاری نخواھد  بدبخت است! ھر

امام زرکشی نیز، آنجا که در کتاب البرھان فصلی را به بیان اینگونه موارد در  )٢(دید!
گوید: گاھی در قرآن با وجود آن که سبب نزول آیه  دھد و می رآن اختصاص میق
آنچه  که آید، تا توجه دھد به این نکته می» عام«است، لفظ و عبارت به صورت » خاص«

باید در نظر گرفته شود عمومیت و شمول و گسترش داللت لفظ است (و نباید محتوا و 
در آنجا، به  )٣(ی آن مورد توجه قرار گیرد) ویژهمفھوم آیه فقط در رابطه با سبب نزول 

 بیانی نظیر ھمین بیان ما دارد. و کند ھمین سخن زمخشری استشھاد می
ی  ھایی که در زمینه در عین حال قابل تردید و انکار نیست که این نمونه

شناسی در قرآن آمده است، در ھر عصر و در ھر نسل مصادیق فراوان دارد و در  مردم
اند. به  شوند، با آن که از قید و بند زمان و مکان بیرون یط و شرایطی یافت میھر مح

اند،  اند یا مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده ھا پیدا شده ھرحال، در آغاز که این نمونه
ی جالب  اند، اما نکته به صورت اشخاص و افراد معین و مشخصی خود را نشان داده

ھا در قرآن منحصر به مواردی نیست که در رابطه با  که این نمونه این استتوجه 
ھا  ھایی از انسان اشخاص و افراد معینی مطرح شده باشند. چه بسا در قرآن نمونه

                                           
ی  . زمخشری چند نام دیگر را نیز ذکر کرده است، اگرچه با کلمه٦٤٨، ص ٤تفسیر ابن کثیر. ج  -١

وقيل: يف أمية بن خلف «فھمانیده است که روایات مربوطه چندان قابل اعتماد نیستند: » قیل«

 .٢٣٢، ص ٤. ر. ک. کشاف. ج »ريةوقيل: يف الوليد بن املغ
 .٢٣٢، ص ١کشاف. ج  -٢
 .٣٢، ص ١برھان. ج  -٣
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اند که ھر اندازه مفسران خودشان را خسته کنند و افراد مورد نظر را در  معرفی شده
ی آن دسته از  زمره عصر نزول آن آیات بیابند، دستشان به جایی نرسد! این آیات در

ای و بدور از ھر زمینه و  آیات قرآن ھستند که ابتدائًا و بدون ھیچگونه سبب و مقدمه
یات تابلوھای ھنری گویایی ھستند که آاند. تو گویی این  ای نازل شده محدوده

ی افراد آن با یکدیگر  دھند که ھمه نشان می» واحد«دمیزادگان را به صورت یک آ
ا به عبارت دیگر نوع انسانی را به صورت افرادی که دارای مشخصات و شباھت دارند، ی

 . سازند... گر می خصوصیات ھمانند یکدیگر ھستند، جلوه
خواھد و دوست دارند  چه دلشان می بگذارید مفسران در مقام تأویل این آیه ھر

 فرماید: بگویند که خداوند می

�َ�ٰنَ َمسَّ  �َذا﴿ ُّ  ٱۡ�ِ هُ  ۦٓ ا ِ�َ�بِهِ َدَ�نَ  ٱل�ُّ ا َكَشۡفَنا َ�ۡنُه ُ�َّ ۡو قَآ�ِٗما فَلَمَّ
َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
 ۥأ

هُ  سَّ ٖ مَّ ن لَّۡم يَۡدُ�َنآ إَِ�ٰ ُ�ّ
َ
و چون به انسان زیان (و رنجی) برسد، « ]١٢[یونس:  ﴾...ۥَمرَّ َكأ

که  پس ھنگامی خواند. (در ھر حال که باشد) به پھلو خوابیده، یا نشسته، یا ایستاده، ما را می
رود که گویی ھرگز ما را برای دفع زیان (و  آن زیان (و رنج) را از او بر طرف کردیم، چنان می

 .»...رنج) که به او رسیده بود، نخوانده است
ی  توانند شخص معینی را به عنوان مصداق این تصویر زنده ھیچ یک از مفسران نمی

ھیچ یک از مفسران نخواھند توانست سخنی  –به نظر من  –نظیر معرفی کنند و  بی
نظیر  تر از سخن بی تر با ژرفنای این بیان قرآنی و آسمانی تر و متناسب برازنده ،تر جالب

حقیقتًا «گوید:  ی مبتکر اسالمی معاصر، استاد سید قطب بگویند. استاد می نویسنده
اش از  زندگی شود و چرخ انسان ھمینطور است! وقتی دچار گرفتاری و دردسری می

نیروی بزرگ زمامدار جھان آفرینش را به یاد  ،گرداند ایستد، روی برمی شتاب باز می
شود و  گردد. اما وقتی که گرفتاری بر طرف می آورد و ناگزیر به او پناھنده می می

دوباره خون در  و رود گردد و موانع از سر راه زندگی او به کناری می دردسر رفع می
نمایند و در پاسخ  امیدھای زندگی دوباره رخ می ،زند موجه می ھای زندگیش رگ

رود که گویی اصًال دیروز  گذارد و می شنود، آنچنان می دعایش لبیک استجابت می
 )١(.»خبری نبوده است!

                                           
کنم که فصل  ی گرامی توصیه می . چاپ دوم. به خواننده١٧٨التصویر الفنی فی القرآن، ص  -١

تواند او را از خواندن  را در این کتاب بخواند که خواندن این چند صفحه می» نماذج انسانیة«
 نیاز گرداند. ھای بالغت بی بمجلدات بزرگ کتا
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ھای انسان نسبت به روان آدمی متعدد گردند،  ھا، ھرچند که دیدگاه این نمونه
ھای بلند ھمت و  ھای پلید؛ انسان ی پاک و انسانھا یابد؛ انسان افزایش می تعدادشان

ھای محافظه کار و  ھای کافر؛ انسان ھای مؤمن و انسان ھای زبون؛ انسان انسان
ھای خیانتکار؛ دشمن و دوست؛  ھای درستکار و انسان ھای شتابزده؛ انسان انسان

که در ھا را ھمچنان  دانشمند و نادان؛ که شخص محقق در مفاھیم قرآن این نمونه
تواند مشاھده کند، به ھمان ترتیب، در این سوی و آن  ھای مختلف می جوامع و محیط

 تواند ببیند و بیابد. سوی قرآن نیز می

*** 
ھای ادبی قرآن  دادیم که به تفصیل وارد بحث در جنبه اگر ما به خودمان اجازه می

نقاشی این تابلوھا با گرفتیم و به  ھای قرآنی را به دست می بشویم، قلم آغشته به رنگ
رسیدیم که طراوت و  به تابلوھایی می ،دادیم ھای آسمانی قرآن ادامه می الھام از نقش

ھا  بخش وحی قرآنی از البالی تصاویر آن ی آرام ھا دیده شود و سایه شادابی قرآن در آن
ی علمی از علوم  دربارهتنھا در صدد آن ھستیم که  ،احساس گردد. اما در این کتاب

که  این استالنزول) سخن گفته باشیم و به طور خالصه، سخن ما  قران (علم اسباب
ی تفریطی  ی افراطی علما صحیح است و نه نظریه النزول، نه نظریه در رابطه با اسباب

که آیات قرآن بر دو نوعند: یک نوع، دارای سبب نزول  این استی ما  نظریه .ادبا
ھا ھیچ چیز  ستند که ما راجع به اسباب نزول آنخصوصی ھستند و نوع دوم، آیاتی ھب

جود مردمانی این چنین است در ھر زمان و و، ی نزول این آیات دانیم. انگیزه نمی
زندگی جاوید و ابدی انسان مطرح  ،مکان، نه وقایع زندگی این مردمان و به عبارت دیگر

 است، نه این زندگی محدود فانی!





 

 

 
 

 فصل سوم:
 علم مکی و َمَدنی

ھا سال در این  پیش از آن که به پیامبری مبعوث گردد، ده ج پیامبر بزرگوار اسالم
چیست و » کتاب«دانست  نمی –مانند دیگر مردم زمان جاھلیت  –زیست و  جھان می

چیست؟ تا آن که خداوند، او را برای تبلیغ رسالت خویش برگزید و روح فرمان » ایمان«
خویش را به او وحی فرمود. خداوند بعثت پیامبر خاتم را نیز مانند دیگر پیامبران پیش 

ای  دهتر، ارا تر، عزیمتی راستین از وی در سن چھل سالگی قرار داد، تا از فکری پخته
 تر برخوردار باشد. تر و دلی آرام ای گسترده تر، تجربه ای کوبنده تر، حمله آھنین

سن پیغمبر اسالم را به  –به ھر نحوی که بشود  –اند  بعضی از مفسران خواسته
اند و  جز یک آیه در این رابطه نیافتهبھنگام بعثت، از متن قرآن استخراج کنند و وقتی 

اند که  در قرآن دیده ج د را از زبان حضرت رسول اکرمفقط این نقل قول خداون
 فرماید: می

بگو: ... به راستی که « ]١٧[یونس:  ﴾...ۦٓ َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن َ�ۡبلِهِ  ...قُل﴿
اند و با قاطعیت ھرچه  ھمین آیه را گرفته .»ام پیش از این عمری را در میان شما گذرانده

مفسران، تفسیرھای  )١(.مترادف سن چھل سالگی است» ُعُمر«مه اند: کل تمامتر گفته
ھای  عجوالنه و شتابزده از این دست، فراوان دارند که مفاھیم لغوی را با واقعیت

 آمیزند! تاریخی درھم می
گویند ندارد و در  به تنھایی به ھیچ وجه چنین داللت یقینی که می» ُعُمر«ی  کلمه

ای به یک عدد صریح نیست. ولی با الھام از سیاق  مفھوم لغوی این کلمه ھیچ اشاره
ای دست یافت. بنابراین،  توان تلویحًا به اشاره عبارت یا از روند واقعیت تاریخی می

ی  گوید: از سن چھل سالگی در این آیه با کلمه می مفسری که با این قطع و یقین

                                           
 به روایت قتاده. ٦٨ -٦٧، ص ١مقایسه کنید با: تفسیر طبری، ج  -١
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ی نبوی الھام گرفته است و سپس بیان قرآنی را  تعبیر شده است، ابتدا از سیره» ُعُمر«
 با آن واقعیت تاریخی تطبیق داده است...

اند، به جز غلط  القا کرده اما شبھاتی که خاورشناسان در اطراف تفسیر این آیه
ا سخنانی از روی نابخردی، چیز دیگری نیست. بعضی از این ھای آشکار ی اندازی

 )١(،خاورشناسان عقیده دارند که به خاطر تناقض و تضادی که میان این روایات ھست
شود مدت عمر پیغمبر اکرم را از روی این آیات و روایات موجود به طور دقیق به  نمی

دت عرب زبانان و بیشتر بعضی دیگر از خاورشناسان، معتقدند که عا )٢(.دست آورد
که عددی اسرارآمیز است، یک صفت جادویی » چھل«که به عدد  این استسامیان 

 )٣(بدھند!
که  این استمان  کنند، دلیل اندازی می غلط –فھمیده و سنجیده  –گوییم  این که می

دانند که روایات شأن نزول باھم تناقض و برخوردی ندارند. درست  اینان خودشان می
لی است وه روایات متعددی از طریق متعددی در این زمینه به دست ما رسیده است ک

آید که  ھیچگاه دلیل تناقض و برخورد نیست. تناقض و برخورد وقتی پیش می» تعدد«
شان با یکدیگر نخوانند و  مفاھیم و روایاتی متناسب و ھماھنگ با یکدیگر داشته باشیم

و ارزیابی نیز نتوانیم یکی از آن دو را کنار با توجه به معیارھای گوناگون مقایسه 
بگذاریم و دیگری را برگزینیم؛ چنانکه ناقدان حدیث در جای خودش متذکر 

ھم  اند، با توان روایات متعددی را که در یک زمینه آمده اما وقتی می )٤(.اند گردیده
ھا  ن دهگفتن؟! مورخا» تناقض«مقایسه کرد و یکی را برگزید، دیگر چه جای سخن از 

                                           
 بنگرید به: -١

Lammens, L’Age de Mahomet et la chronologie de la sira (journal Asiatique, ١٩١١.( 
 ی قرآن؛ بنگرید به: ی بالشر است، در آغاز ترجمه این نظریه -٢

Blachere, traduction, t.II, p.١. 
ی آلمانی استفاده کرده است  ی منتشر شده در یک مجله ی خود به دو مقاله بالشر برای این گفته -٣

 گردد، به نام: که در الیپزیگ منتشر می
Zeitschrift der Deutschen Margenal angenal andischen Gesellschaft 

آمده است،  ٦٥است و دومی در جلد  Konigی  آمده است، نوشته ٦١ی اول در جلد  مقاله
 .Rescherی  نوشته

؛ نیز مقابله ٤٧، ص ٢؛ توضیح االفکار، صنعانی، ج ٩٣بنگرید به: تدریب الراوی، سیوطی، ص  -٤
 .١٩٣کنید با: علوم الحدیث، از مؤلف این کتاب، ص 
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لی ھمواره و)١(،اند روایت در رابطه با سن پیغمبر اسالم به ھنگام بعثت نقل کرده
اند و  کند، پذیرفته ی مورخان روایتی را که چھل سال تمام را پیشنھاد می ھمه
 )٢(.اند پذیرند و محققان اھل تفسیر نیز ھمین نظریه را پذیرفته می

گویند، یا  گویم: خاورشناسان این سخنان را از روی نادانی می اما این که می
خواھند، آن  بینیم وقتی می زنند، به این جھت است که می خودشان را به نادانی می

اسرارآمیز و جادویی را که اعراب و سامیان آن را به طرز  –به قول خودشان  –عدد 
یا واقعًا و یا به صورت ساختگی، سرگردان گیرند، مشخص کنند؛  مخصوصی به کار می

است؛ گاھی » چھل«گویند: این عدد اسرارآمیز و جادویی، عدد  شوند. گاھی می می
این  )٣(است!» ھفتاد«گویند: عدد  است و گاھی ھم می» ھفت«گویند: عدد  می

اند که اگرچه یک واقعیت در زبان عربی است که  خاورشناسان متوجه این نکته نشده
لی نه به آن و، شود ) نوعی مبالغه افزوده می٧٠و  ٧و  ٤٠ی به داللت این اعداد (گاھ

ھا باز گیرد و ھرگز  ترتیب که در ھرحال مفھوم عددی اصیل خودشان را ھم از آن
خصوص در جاھایی که بای با مبالغه در مفھوم عدد ندارد.  کاربرد این اعداد مالزمه

 کنند. ھا را تأیید می ، مفھوم عددی اصیل آنروایات معتبر و حوادث تاریخی مشھور
اندازانشان یا آنانکه  اعم از غلط –بنابراین، ما ناگزیر باید در برابر این خاورشناسان 

بایستیم و با قاطعیت بگوییم که: آری، خداوند  –زنند!  خودشان را به نادانی می
د. برای تأیید این یپیامبرش را درست در سن چھل سالگی مبعوث به رسالت گردان

ی قرآن را  در آن آیه» ُعُمر«ی  سخنان ھم به ھیچ وجه نیازی نداریم به این که کلمه
ی این عدد عجیب به  دربارهبگیریم، یا صحبت از پندارھای سامیان » سال ٤٠«مترادف 

میان آوریم. ھمین روایات صحیح مشھور و نزدیک به حد تواتر که از طریق شیعه و 
اند برای تأیید گفتار  به ما رسیده –از دیرباز تاکنون  –اند و دھان به دھان  سنی نقل شده

 ما بس است.

                                           
 .٨٢، ص ٢، ق ٢ر. ک. برای مھمترین این روایات به: الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  -١
. ابن کثیر در اینجا نخست نظر مشھور ٤١٠، ص ٢به عنوان مثال، بنگرید به: تفسیر ابن کثیر، ج  -٢

سال در میان مردم زیسته بودند؛ آنگاه  ٤٠گوید آن حضرت پیش از بعثت  را آورده است که می
 سال است. ٤٠سال که نظر مشھور و صحیح ھمان  ٣٣آورد:  نظر سعید بن مسیب را می

 ».احرف سبعه«ی  رجوع شود به توضیح فصل مؤلف درباره -٣



 مباحثی در علوم قرآن   ٢٥٠

بعثت و  ج تردیدی نیست در این که شبھه پراکنی در پیرامون سن پیغمبر اکرم
آغاز وحی آسمانی، گام نخستین در راه ایجاد تردید در اذھان مسلمانان نسبت به روند 

گیرد تا  ھای دیگری انجام می ه به دنبال آن کوششدعوت اسالمی در مکه است ک
ی مراحل پیاپی نزول و ابالغ وحی قرآنی  دربارهباالخره ارزش اطالعات تاریخی را که 

تفسیر و حدیث محفوظ است، از میان ببرند!  ،در مکه و سپس در مدینه در کتب تاریخ
ھن یک محقق شما خودتان اندکی دقت کنید: اگر تصویری که از آغاز وحی در ذ

ی عطف  ی حقیقی این نقطه چھره و گردد، با پیچیدگی فراوان ھمراه باشد ترسیم می
ھای ابھام نگاه دارد، این محقق چگونه خواھد توانست برای خودش  تاریخ را پشت پرده

 تجسم کند که مراحل مختلف نزول وحی چگونه صورت پذیرفته است؟!
ایم و  پیچیدگی را از نقطه آغاز وحی زدودهگونه تاریکی و  اما ھم اکنون که ما ھر

توانیم مرحله به  ایم، به خوبی می سن پیامبر اکرم را به ھنگام مبعث مشخص گردانیده
مرحله ھمگام با نزول تدریجی قرآن پیش برویم و تنزیل قرآن را قدم به قدم دنبال 

مراحل  کنیم و به مطالبی که اھل تحقیق و علمای بزرگ اسالمی در مقام توصیف
اند، اطمینان داشته باشیم؛ ھمچنانکه پیش  ابتدائی و میانی وحی قرآنی برای ما گفته

ی وحی  ھای گذشته با نھایت اطمینان و اعتماد، تحلیلی را که از پدیده از این در فصل
ی پیگیری مراحل مختلف نزول  به دست داده بودند، پذیرفتیم. ھمچنین در زمینه

ی فردی و اجتماعی مسلمانان ھمراه با تکوین و تشکیل قرآن که بر حسب نیازھا
ھای  نیز در جھت بازسازی صحنه و گرفت ی اسالمی به تدریج صورت می جامعه

تھیه و  ،برداری نسخه ،نگاھداری ،حفظ ،ھای قرآن گردآوری و تدوین آیات و سوره
نگام الخط قرآنی و نیز به ھ باالخره مراحل زیباسازی رسم و تنظیم مصاحف رسمی

النزول  رائت قرآن و نیز در پیگیری اسبابی ق بازشناسی موارد متواتر از وجوه ھفتگانه
ھا، ما به پارسایی و احتیاط  ی این زمینه و وجوه صحیح ارتباط میان آیات قرآن، در ھمه

ھمچنین به  ؛ای که بر وجود راویان و متون و اسناد این روایات حاکم است العاده فوق
ھا و دقائق اعجاز تعبیر  ریف این محققان و صاحبنظران که ھماھنگیاحساس ھنری ظ

اند؛  اند و در عین حال، حقایق تاریخی را ھم از نظر دور نداشته قرآنی را در نظر گرفته
 ایم. اعتماد کرده کاملبه طور 

ھای مکی و  شاید جای ھیچگونه گفتگویی نباشد که در علم بازشناسی آیات و سوره
لم مکی و مدنی) بیش از دیگر علوم قرآنی نیاز به پاکسازی روایات و مدنی قرآن (ع
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و حتی بیش از تحقیق متون و ارجاع داوری به تاریخ صحیح و معتبر، محسوس است 
ھای یاد شده است، زیرا علم به اسباب نزول  نیز، نیازمند تحقیق» النزول اسباب«علم 

بیشتر  و شود ی و اجتماعی میشامل موارد مشخص و جزئی در رابطه با مسائل فرد
اند،  ای نازل شده ھای تفصیلی قرآن را که ابتدائًا و بدون ھیچگونه سبب و مقدمه بیان

ھا و آیات قرآن  اما علم مکی و مدنی ناگزیر است که به یکایک سوره )١(.گیرد در برنمی
دادی از ھای قرآن یا مکی است یا مدنی که البته گاھی تع بپردازد: ھر سوره از سوره

ی مدنی، مکی  ی مکی، مدنی ھستند و گاھی تعدادی از آیات یک سوره آیات یک سوره
دارای ھویت شناخته شده ھستند و  –عمًال  –ھستند. از طرفی، یکایک آیات قرآن 

یک از آیات مکی یا مدنی قرآن که از گروه  ھر است وھا کامًال مشخص  بیوگرافی آن
گروه دیگر جای گرفته است، دانشمندان مورد خودش بیرون رفته است و در آن 

اند و تحقیق را تا آنجا  ھا رفته اعتماد ما با معیارھای دقیق نقد و تحقیق به سراغ آن
یک از آن  اند که ھر ع و یقین یا نزدیک به قطع و یقین رسیدهاند که به قط امه دادهاد

 آیات وابسته به کدام گروه مکی یا مدنی ھستند؟
ھای مکی و مدنی قرآن، سزاوار  رمایید که علم بازشناسی آیات و سورهف مالحظه می

آن ھمه توجھی که به آن مبذول شده است، بوده است و درخور آن ھست که به حق، 
مسیر اصلی پژوھش علمای اسالمی برای تحقیق در مراحل مختلف پیشرفت و 

ھای  اه گاممحققان و صاحبنظران از این ر و گسترش آیین اسالم به شمار آید
ی  ھا و شرایط جامعه زمینه ،حوادث ،ی وحی آسمانی قرآن را ھمراه با وقایع حکیمانه

نوبنیاد اسالمی بازشناسند و از ھمین راه نیز چگونگی و ھماھنگی و تأثیر متقابل آیین 
در زندگی  ،در مکه و مدینه ،اسالم و جاھلیت را در یکدیگر، در محیط عربستان

 ،گفتن قرآن را با مسلمانان ھای گوناگون سخن ھرنشینان و نیز شیوهنشینان و ش بیابان
 یھودیان و مسیحیان بشناسند. ،مشرکان

ای را که به اختصار از  ی آن معارف گسترده قتی این علم بخواھد ھمهاست وبدیھی 
کند: از یکسو،  ھا یاد کردیم، به انسان بدھد، طبعًا مباحث متنوع و مختلفی پیدا می آن

آورد و از سوی دیگر تحقیق به  ق در ترتیب زمانی نزول آیات قرآن را الزم میتحقی
گردانیدن مکانی که ھر قسمت از آیات قرآن در آن نازل شده است، در   منظور مشخص

                                           
 بنگرید به توضیح مؤلف در صفحات نخستین از فصل پیشین. -١
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بندی موضوعی آیات قرآن الزم  گیرد. ھمچنین دسته دستور کار این علم قرار می
آیات قرآن در رابطه با آنان نازل شده  نیز تعیین نام و مشخصات کسانی که و آید می

 ھای علمی قرار دارد. ی این پژوھش است، جزء برنامه
رسد که این انواع گوناگون و فنون مختلف مربوط به بازشناسی  به نظر ما چنین می

بینیم وقتی  مکی و مدنی قرآن، از دیرباز به ذھن علمای اسالمی گذشته است. ما می
ھای مکی و مدنی تقسیم کنند،  ھای قرآن را به آیات و سوره اند آیات و سوره خواسته

را یا اشخاصی را که آیات » زمان«را مبنا قرار دھند یا » مکان«اند که آیا  تردید داشته
 اند؟ ھا نازل شده در رابطه با آن

ست که در مکه نازل شده باشد، اگرچه پس از ا آن» مکی«گوید:  کس که می  آن -
محور بازشناسی مکی  است ورا در نظر گرفته » مکان«، ھجرت نازل شده باشد
 و مدنی قرار داده است.

ست که روی سخن و خطابش با اھل مکه ا آن» مکی«گوید:  کس که می آن -
را » اشخاص«آن است که مخاطبش اھل مدینه باشند، رعایت » مدنی«باشد و 

 کرده است.
پذیریم که:  میگوید: ھمان اصطالح معروف و مشھور را  کس که می و آن -

ھایی ھستند که پس از ھجرت رسول اکرم به مدینه نازل  آیات و سوره» مکی«
ھایی ھستند که  مدنی آیات و سوره و شده باشد، اگرچه نزولشان درمکه نباشد

ترتیب «اند، اگرچه در مکه نازل شده باشد،  پس از ھجرت پیغمبر اکرم نازل شده
 آیین اسالم را محور قرار داده است. مراحل تدریجی پیشرفت و گسترش» زمانی

 ی مؤلف] [نظریه
» مدنی«و » مکی«ما در عین حال که ھمین تعریف آخری (تعریف مشھور) را برای 

سه تعریف مذکور  داریم که در ھر ی گرامی پنھان نمی لی از شما خوانندهو، پذیریم می
و » کانم« ،»زمان«دست داده شد، ھر سه عنصر به » مدنی«و » مکی«که از 

عالوه بر این، ما یک عنصر چھارمی را  )١(.وجود دارند –به طور یکسان  -» اشخاص«
بینیم که بر اھل دقت و بصیرت نیز پوشیده نیست  می» مدنی«و » مکی«نیز در تعریف 

 است.» موضوع«و آن عنصر 
                                           

 .١٤ -١٣، ص ١؛ اتقان، ج ١٨٧، ص ١بنگرید برای این اصطالحات سه گانه به: برھان، ج  -١
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تا ی شصتم قرآن) را در نظر بگیرید. از آغاز  ی ممتحنه (سوره به عنوان نمونه، سوره
طبعًا پس از ھجرت نازل شده است، این  و)١(پایان این سوره در مدینه نازل شده است

اند، روی سخن  ھم از نظر زمان. اما از نظر اشخاصی که مخاطب این سوره قرار گرفته
این سوره با اھل مکه است و از نظر موضوعی شامل یک تربیت اجتماعی است که 

آراید. به ھمین جھت،  ایمان و اخالق اسالمی می ،ھای مسلمانان را به نور معرفت دل

(یعنی:  »يما نزل باملدينة وحكمه مك«دانشمندان علوم قرآنی، این سوره را در ردیف 
 )٢(.اند اند و حکمشان مکی است) آورده ھایی که در مدینه نازل شده آیات و سوره

َها﴿ی الحجرات:]  ، سوره١٣ی  ی دیگر: [آیه نمونه ُّ�
َ
� إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن  اُس ٱ�َّ  َ�ٰٓ

 ْۚ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا
ُ
شک ما شما را از یک مرد  ای مردم! بی« ﴾َذَكرٖ َوأ

» مکان«از نظر  .»ھا قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید ھا و قبیله و زن آفریدیم، و شما را تیره
روز فتح مکه نازل شده است (یعنی در سال » زمان«ر در مکه نازل شده است. از نظ

آمیز و  ھدف آن دعوت مردم به ھمزیستی مسالمت» موضوع«ھشتم ھجرت) و از نظر 
گاھی ھا به این که ھمه از یک پدر و مادرند و ھرگونه تبعیض نژادی و  دادن انسان آ

روی سخن آیه ھم با اھل مکه است و  ،»اشخاص«طبقاتی و غیره غلط است. اما از نظر 
» مکی«ھم با اھل مدینه. به ھمین جھت، دانشمندان علوم قرآنی، این آیه را نه مطلقًا 

ما نزل بمكة وحكمه «اند، بلکه آن را در ردیف  دانسته» مدنی«اند و نه مشخصًا  نامیده

نی است) اند و حکمشان مد ھایی که در مکه نازل شده (یعنی: آیات و سوره »مدين
 )٣(.اند محسوب داشته

ھای قرآن را به مکی و مدنی با  اما این که ما بدون ھیچ تردیدی تقسیم آیات و سوره
 این استدر نظر گرفتن عنصر زمان بر تقسیمات و تعریفات دیگر ترجیح دادیم، برای 

در چنین مواردی ما  و اری با تاریخ داردواستپیوند » مدنی«و » مکی«که موضوع 
ھایی را  بندی مکانی داشته باشیم. به ویژه اگر بخواھیم آیات و سوره توانیم تقسیم نمی

                                           
ی  ین سوره درباره. ا١٧ -١٦برای تفصیل این داستان بنگرید به: سیرة الرسول، ابن ھشام، ص  -١

به  جحاطب بن ابی بلتعه نازل شد که برای قریش نامه نوشت و آنان را از عزیمت پیامبر اکرم 
 سوی مکه باخبر گردانید.

 .١٩٥، ص ١برھان. ج  -٢
 ھمان مأخذ. -٣
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اند،  میانه و پایان دوران اقامت پیغمبر اکرم در مکه یا در مدینه نازل شده ،که در آغاز
ھای پیاپی طبعًا گزینش یک ترتیب  دقیقًا مشخص سازیم، زیرا پیگیری این دوران

 ماند ماند. می ه تردیدی باقی نمیبه طوری که جای ھیچگونسازد،  زمانی را بدیھی می
بندی موضوعات که دو  اند و دسته تعیین اشخاصی که آیات در رابطه با آنان نازل شده

اند و در روند ترتیب تاریخی و زمانی نزول آیات و قرآن و نیز در البالی  کار جداگانه
کنند، جایگاه  بندی می دستهصفحات تاریخ و تفسیر که وقایع و حوادث اسالم را 

 یابند. مناسب خود را می
ھای  بندی آیات و سوره در تقسیم –زمانی  –امتیاز به کار گرفتن این روش تاریخی 

شرایط و تحوالت اجتماعی در  ،که حاالت روانی مسلمانان این استمکی و مدنی قرآن 
تأثیرات محیط زیست در زندگی انسان  ،مانند ی نوبنیاد اسالمی از نظر دور نمی جامعه

صاحبنظران و محققان علوم قرآنی از دیرباز این  و شود به دست فراموشی سپرده نمی
اند:  اند که گفته اند و آنچنان کار را سخت گرفته روش را دستور کار خویش قرار داده

دارد به کسی که مراحل مختلف دعوت پیامبر اسالم را دقیقًا باز نشناخته است، حق ن
تر، در اقیانوس بیکران آیات قرآن و سخنان  به تعبیر دقیق دا بپردازد!تفسیر کتاب خ

بیھوده  ،تجربه خداوند به غواصی مشغول بشود و در نتیجه مانند غواصان ناشی و بی
 زیر و باال برود و دست و پا بزند!

 علومِ  فِ رشَ أَ ن مِ «گوید:  می )١(ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشابوری

لما  ترتيبُ  و هاءً نتِ طاً واِ سَ وَ  بتدائاً واِ  ةِ كَّ مَ بِ  لَ زِّ ما نُ  ترتيبُ  و هوجهاتِ  هِ نزولِ  علمُ  القرآنِ   نُزِّ

لما  مَّ ، ثُ كذلكَ  باملدينةِ  ةِ  نُزِّ كَّ لَ ما  و مدينٌ  هِ حكمِ و بِمَ  )٢(.»يٌ مكِّ  هِ حكمِ  و باملدينةِ  نُزِّ
ھای  نیشابوری صریحًا به تقسیم آیات و سورهفرمایید، ابوالقاسم  چنانکه مالحظه می

 ،ی ابتدائی ی زمانی اشاره کرده است: سه مرحله قرآن از نظر نزول به شش مرحله
میانی و پایانی در مدینه. بنابراین، کاری  ،ی ابتدائی میانی و پایانی در مکه و سه مرحله

ی شأن نزول  ن را بر پایهھای قرآ اند آیات و سوره اند و آمده که بعضی خاورشناسان کرده
اند و نزول تدریجی قرآن را به شش یا چھار مرحله تقسیم  ھا مرتب کرده آن

                                           
ھـ .ق درگذشت (بغیة الوعاة،  ٤٠٦نحوی، مفسر پیشوای روزگار خویش در علم قرائات؛ به سال  -١

 ).٢٢ص 
 .١٣ -١٢، ص ١؛ نیز: سیوطی در اتقان، ج ١٩٢، ص ١برھان، ج  -٢
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اشکالی ندارد. زیرا  خود به خودی –چنانکه اندکی پس از این خواھیم دید  -)١(اند کرده
شود  ھا از آنجا شروع می اند. اشتباھات و کجروی علمای اعالم نیز چنین کاری را کرده

پندارھای  و شود گیری ترتیب زمانی نزول قرآن بدور از روایات صحیح دنبال میکه پی
 گردد. ھای قرآنی می بندی آیات و سوره پایه و اساس مبنای تقسیم بی

کنیم که وی پس از آن  اگر سخن ابوالقاسم نیشابوری را دنبال کنیم، مشاھده می
کند،  ھای قرآن تأکید می آیات و سوره» زمانی –تاریخی «بندی  که بر روش تقسیم

شود که در نظر ما کوچک و  درنگ جزئیاتی را نیز در رابطه با این روش متذکر می بی
 ؛لی از دیدگاه وی فوق العاده اھمیت دارد و قابل دقت استو، نماید پیش پا افتاده می

اجب وکس که بخواھد به تفسیر قرآن بپردازد او دانستن ھمین جزئیات را ھم برای ھر
ھایی  و نیز مفسران محقق باید به خوبی باز بشناسند آیات و سوره«گوید:  شمرد. می می

ھایی را که در مدینه  اند در رابطه با اھل مدینه؛ آیات و سوره را که در مکه نازل شده
اند در رابطه با اھل مکه؛ آیاتی که در سیاق آیات مدنی قرار دارند ولی به نظر  نازل شده

لی به و، شند؛ و به عکس آیاتی که در سیاق آیات مکی قرار دارندرسد که مکی با می
اند؛ آیاتی که در  نازل شده )٢(رسد که مدنی باشند؛ آیاتی که در ُجحفه نظر می

اند؛ آیاتی که در حدیبیه نازل  اند؛ آیاتی که در طائف نازل شده المقدس نازل شده بیت
ھایی که در وقت روز  اند و آیات و سوره ھایی که شب ھنگام نازل شده اند؛ سوره شده

ای از  ھا عده ھایی که جبرئیل را در موقع نزول وحی آن اند؛ آیات و سوره نازل شده
ھایی که جبرئیل به تنھایی برای ابالغ  و آیات و سوره اند کرده فرشتگان ھمراھی می

ھای مکی و آیات مکی در  ھا نزد پیغمبر اکرم آمده است؛ آیات مدنی در سوره آن
ھایشان) از مکه به مدینه برده شده (و  ھایی که (نوشته ھای مدنی؛ آیات و سوره سوره

ایشان) از مدینه به مکه برده ھ ھایی که (نوشته اند) و آیات و سوره در مدینه خوانده شده
ھایی که از مدینه به سرزمین حبشه برده شده است؛ آیات  شده است و آیات و سوره

                                           
مرحله در  ٥مرحله:  ٦سخن ما ناظر به کوشش مویر است به منظور تدوین ترتیب نزول قرآن در  -١

مرحله تقسیم کرده  ٤ی ششم در مدینه؛ ھمچنین کوشش ویل که نزول قرآن را به  مکه و مرحله
ارم در مدینه، نولدکه، شوالی بل، رودول و بالشر نیز ترتیب ی چھ مرحله در مکه و مرحله ٣است: 

نزول پیشنھادی وی را رفتند. تفصیل این مراحل پیشنھادی خاورشناسان را در ھمین فصل 
 خواھیم آورد.

  ُجحفه، روستایی است بر سر راه مکه به مدینه واقع در چھار منزلی مکه. -٢
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اند؛ آیات  مجمل؛ آیاتی که با توضیح کامل ھمراه ھستند؛ آیاتی که به صورت رمزی آمده
گویند  گویند: مکی ھستند و بعضی می ھایی که اختالفی ھستند و بعضی می و سوره

ھا  شود که ھر کس شناخت کافی از آن مورد می ٢٥ھستند. این موارد جمعًا  مدنی
ی این جھات از یکدیگر باز شناسد، برای او  نداشته باشد و نتواند آیات را با توجه به ھمه

 )١(.»روا نیست که در رابطه با مفاھیم کتاب خداوند متعال سخن بگوید!
ی آن  یش کار ما نیست که در اینجا ھمهکنیم به این که در گنجا ما خود اعتراف می

زیرا  ؛بندی و بازشناسی آیات قرآن به تفصیل مطرح سازیم جھات مختلف را در تقسیم
گیرد و تازه ھیھات که  ی ھریک از این جھات یک مجلد کامل را فرا می دربارهتحقیق 

بنابراین،  ی جوانب موضوع را بررسی کند. آنطور که باید و شاید مطلب را برساند و ھمه
فقط به خاطر آن که نشان بدھیم که علمای اسالمی چه زحماتی را در راه پیگیری 

ی مختصری خواھیم داشت به  اند، اشاره مراحل مختلف وحی بر خود ھمواره داشته
بعضی از روایات و نظریاتی که در مقام توصیف آیات مکی و مدنی قرآن به این اکتفا 

یات مکی است یا مدنی است. یا پیش از ھجرت نازل شده اند که بگویند: این آ نکرده
شان به این کتاب بزرگ آسمانی فراتر  است یا بعد از ھجرت نازل شده است، بلکه توجه

کاوش و پژوھش را در این راه به  ،تحقیقی تدقیق،  وده است و باالترین درجهھا ب از این
ئیات از نظر تیزبینشان دور ترین تفصیالت و کوچکترین جز گسترده و اند کار گرفته

 نمانده است.
اند که بیشتر آیات قرآن در وقت روز نازل  قتی به طور کلی دیدهو، به عنوان مثال

اند که پیگیری کنند که  بنابراین، توجه خود را معطوف این نکته گردانیده )٢(اند شده
ی  مثًال به سوره ھای قرآن از این قاعده مستثنا ھستند و نزول کدام یک از آیات و سوره

 ی مریم شب ھنگام نازل شده است: اند که آری، سوره اند و دیده مریم رسیده

                                           
 .١٩٢، ص ١برھان، ج  -١
). اما ١٩٨، ص ١دھند (بنگرید به: برھان، ج  سیده عایشه ام المؤمنین نسبت میاین سخن را به  -٢

ھای آیات و سور نازل شده در وقت روز بسیارند. ابن  ) گوید: نمونه٣٤، ص ١سیوطی (اتفان، ج 
بنابراین وی این سخن را به ابن ». بیشتِر قرآن در وقت روز نازل شده است«حبیب گفته است: 

د: ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشابوری که پیش از این اشارتی به دھ حبیب نسبت می
 وی رفت.
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رفتم و  ج از ابومریم غسانی نقل کرده است که گفت: نزد رسول خدا )١(طبرانی
برای «فرمود:  ج گفتم: امشب ھمسر من یک فرزند دختر زاییده است! پیغمبر اکرم

 )٢(»گردید. نام او را مریم بگذار!ی مریم نازل  من ھم امشب سوره
ی چھل و ھشتم قرآن) نیز شب ھنگام نازل  ی فتح (سوره آیات نخستین سوره

فرمود:  ج اند. در صحیح بخاری از عمر نقل شده است که گفت: پیامبر اکرم شده
تابد برای من  آنچه خورشید بر آن می ای بر من نازل شد که از ھر امشب سوره«

بِيٗنا  إِنَّا﴿آنگاه شروع به خواندن فرمود: ارزشمندتر است!   )٣(﴾...١َ�تَۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

 .»ایم به راستی ما برای تو (فتح و) پیروزی آشکاری مقرر کرده« ]١ الفتح:[
ی بیست و دوم قرآن) نیز شبانه بر آن حضرت  ی حج (سوره آیات نخستین سوره

َها﴿نازل شد:  ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ اَعةِ َر�َُّ�ۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة  ٱ�َُّقوا ای « ﴾...١َعِظيٞم  ءٌ َ�  ٱلسَّ

این آیات  .»ی عظیمی است ی قیامت حادثه مردم! از پروردگارتان بترسید، بدون شک زلزله
ای از  المصطلق که شاخه ی بنی امبر اکرم از جنگ با قبیلهشبانگاه، ھنگامی که پی

در حال حرکت بودند، نازل  –به فرمان پیغمبر  –مسلمانان  و گشت خزاعه بودند، باز می
 )٤(.شد

رسیم که  اگر این چنین، روایات صحیح را مأخذ کار خویش قرار دھیم، به آنجا می
توانیم دریابیم که آیات قرآنی در آغاز شب یا در ساعات نیمه شب و یا  حتی می

 نازل شده است؟! ج سحرگاھان بر پیغمبر اکرم
توانم حضرت رسول اکرم را بنگرم که در رکعت دوم نماز صبح  حظه میمن ھمین ل

ۡمرِ لََك ِمَن  لَۡيَس ﴿شود:  ی آل عمران بر او نازل می سوره ١٢٨ی  است و آیه
َ
 ٱۡ�

 .»ھیچ چیز از کار (بندگان) در دست تو نیست...« ﴾...ءٌ َ� 

                                           
ھای سودمند نیز تألیف کرده است  طبرانی، حافظ که فراوان حدیث محفوظ داشته است و کتاب -١

ھـ .ق در  ٣٦٠ھا سه معجم حدیثی کبیر و صغیر و اوسط اوست. وی به سال  که مشھورترین آن
ماھگی درگذشت (بنگرید به: الرسالة المستطرفة، محمد بن جعفر کتانی، سن یکصد سال و ده 

 ).٣٠ص
 .٣٥، ص ١اتقان، ج  -٢
 .١٣٥، ص ٦صحیح بخاری، ج  -٣
 .١٩٨، ص ١برھان، ج  -٤
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حال ی چرمینی در  توانم حضرت رسول اکرم را در خیمه من ھم اکنون می
گردند و از او  بینم گروھی از یارانش گرداگرد خیمه می استراحت بنگرم! من می

ی المائده را  سوره ٦٧ی  پاسی از شب گذشته است که خداوند آیه و کنند پاسداری می

ُ وَ ﴿فرماید:  بر او نازل می و الله تو را از (شر) مردم حفظ « ﴾...ٱ�َّاِس َ�ۡعِصُمَك ِمَن  ٱ�َّ
 .»کند می

ی ام سلمه ام المؤمنین  توانم حضرت رسول اکرم را در خانه ھم اینک می من
ی  ساعتی پس از نیمه شب، آیه و)١(بنگرم، در حالی که دو سوم شب گذشته است

ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ  َوَ�َ ﴿شود:  ی التوبة بر آن حضرت نازل می ، سوره١١٨ ْ  ٱ�َّ و « )٢(﴾...ُخّلُِفوا
 .»تبوک) تخلف نمودند، (لطف و احسان نمود)به آن سه نفری که (از جنگ 

شده است که نزول وحی در یک شب زمستانی صورت گرفته است که ھوا  گاه می
گذرد و این به  بسیار سرد بوده است. راوی، حتی از توصیف سرمای آن شب نیز نمی

دھند که  خاطر اصرار فراوانی است که این پاسداران فرھنگ اسالمی از خود نشان می
فرسایی  جھانیان اعالم کنند که آین آیات قرآنی در چنین شرایط سخت و طاقت به

 اند. نازل شده
 –چند از نظر ما پیش پا افتاده ھستند  ھر –به طور کلی، مسائل بسیار جزئی را 

ھا ارزش دینی و اجتماعی فراوان قائلند و بر ھمین پایه، احساس  راویان برای آن
ل امانت و دقت، تصویر واقعی ھریک از این موارد جزئی را کنند تا با کما مسئولیت می

 ارائه دھند. به این نمونه توجه کنید: –مطابق با اصل  –ترسیم کنند و بدون کم و زیاد 
در شب جنگ خندق (لیلة االحزاب) مردم ھمه از اطراف رسول خدا پراکنده 

دھد و  ا مخاطب قرار میشوند مگر دوازده نفر. پیغمبر اکرم صحابی بزرگوار حذیفه ر می
گوید: برخیز سری به اردوی دشمن بزن و خبری از آنجا برای ما بیاور! حذیفه پاسخ  می
دھد: یا رسول الله! سوگند به خداوند که تو را به حق مبعوث گردانیده است، فرمان  می

! بوداز بس ھوا سرد  تو را اجابت نکردم و برنخاستم بروم مگر از روی رودربایستی!...

َها﴿ی األحزاب را نازل فرمود:  سوره ٩ی  آنجا بود که خداوند آیه ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َءاَمنُواْ  ٱ�َّ

 ْ ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجنُوٗدا لَّۡم تََرۡوَهاۚ  ٱ�َّ
َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ

                                           
 .٣٦، ص ١بنگرید به: اتقان، ج  -١
 ).٣٨، ص ١چنانکه در صحیح مسلم از انس روایت شده است (اتقان، ج  -٢



 ٢٥٩ مکی و َمَدنی فصل سوم: علم

ُ َوَ�َن  اید! نعمت الله را بر خود به  که ایمان آورده ای کسانی« )١(﴾٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا  ٱ�َّ
ھا  ھایی به سوی شما آمدند، پس ما تند باد (سختی) بر آن که لشکر یاد آورید، ھنگامی
 ھا را درھم کوبیدیم) و الله دیدید، (و آن ھا را نمی ھایی (از فرشتگان) که آن فرستادیم، و لشکر
 .»دھید؛ بیناست به آنچه انجام می

ی تبوک در شدت گرمای تابستان نازل  بینیم آیات مربوط به غزوه ھمچنین، می

در این ھوای سوزان به جنگ :!رِّ روا يف احلَ نفِ ال تَ «گوید:  اند که یکی از منافقان می شده

ماید: فر ی التوبة ضمن نقل سخن آن منافق می ، سوره٨١ی  و خداوند در آیه »نروید

﴿ �ِ ْ ْ َ� تَنفُِروا ۗ َوقَالُوا � ٱۡ�َّرِ َشدُّ َحّرٗ
َ
در این گرما، (برای «گفتند: « )٢(﴾قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ

اگر در » تراست آتش جھنم (از این) گرم«، (ای پیامبر! به آنان) بگو: »جھاد) بیرون نروید
 .»یافتند می

» َحَضری«ھا تعبیر به  شده است (که از آن بیشتر آیات قرآن در حضر نازل می
شود) ولی تالش و کوشش و رفت و آمد پیغمبر اکرم در راه تبلیغ آیین اسالم  می

رسیده است تا  حضرت وحی مینیز به آن اش این بوده است که گاه در حال سفر  الزمه
شود  تر گرداند و بسیار دیده می ا کفار پابرجایی برای او باشد و او را در جھاد بقوت قلب

نزلت «کنند:  که راویان، شأن نزول اینگونه آیات را با عباراتی نظیر این عبارت بیان می

این آیه یا این آیات در حال سفر بر پیغمبر « »هُ لَ  يف مسريٍ  ج ىل النبيِ و اآليات عَ أ اآليةُ 
ان و زمان این سفرھا را نیز بازگو و غالبًا خصوصیات مک »اکرم نازل گردیده است

 کنند: می

                                           
). دانشمند بزرگ، ٣٧، ص ١در دالئل النبوة آورده است (بنگرید به: اتقان، ج  این حدیث را بیھقی -١

فرسنگی  ٢٠ی نیشابور، واقع در  بیھقی به بیھق منسوب است که دھستانی است در حومه
اند حدود یک ھزار بوده و مشھورترین  ھای فراوان تألیف کرده است که گفته نیشابور. بیھقی کتاب

ھـ .ق درگذشت  ٤٥٨و دالئل النبوة است. این پیشوای بزرگ به سال ھا: السنن الکبری  آن
 ).٢٦ -٢٥(بنگرید به: الرسالة المستطرفة، ج 

 .٣١، ص ١بنگرید به: اتقان، ج  -٢
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ی نحل در محل  بیھقی در کتاب دالئل النبوة آورده است که آیات پایانی سوره -
بر پیغمبر اکرم نازل گردید، در حالی که بر بالین عمویش حمزه که » ُاُحد«

 )١(.شھید شده بود ایستاده بود
ی جھاد پیاپی و تالش و  هزندگی پیامبر بزرگوار اسالم عبارتست از یک زنجیر

کوشش مداوم. به ھمین جھت، بسیاری از آیات قرآن در گیرودار غزوات بر آن حضرت 
 نازل گردیده است:

ی انفال  پذیرفتن جنگ بدر، آیات نخستیِن سوره در جنگ بدر، به دنبال پایان -
 )٢(.نازل گردید

عمره در  در (سال شش ھجرت) زمانی که پیامبر اکرم و یارانش برای انجام -

تُواْ  ٱلِۡ�ُّ َولَۡيَس ﴿ی البقره:  ، سوره١٨٩ی  منزل کرده بودند، آیه هحدیبی
ۡ
ن تَ�

َ
بِأ

... و نیکوکاری آن نیست که (در « )٣(﴾ٱ�ََّ�ٰ َمِن  ٱۡلِ�َّ ِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�ُُيوَت 
یشه کند، و ھا وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پ حال احرام) از پشت خانه

 نازل شد. »ھا از درھایشان وارد شوید، و از الله بترسید تا رستگار شوید به خانه

ونََك مَِن  �ن﴿ی بنی اسرائیل  ، سوره٧٦ی  ی تبوک، آیه در غزوه - َ�ُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ
�ِض 

َ
و نزدیک بود « )٤(﴾٧٦ِ�ُۡخرُِجوَك ِمۡنَهاۖ �ٗذا �َّ يَۡلَبُثوَن ِخَ�َٰفَك إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡ�

(با مکر و توطئه) تو را از (سرزمین) (مکه) بلغزانند، تا ترا از آن بیرون کنند، (و اگر 
 نازل شد. »ماندند کردند) آنگاه پس از تو جز مدت کمی (باقی) نمی چنین می

ھای مذکور در جای خودش در  ی دیگر را در زمینه سیوطی چندین نمونه -
 )٥(.کتاب اتقان آورده است

لی در و، آید ی زمانی، یک شب به حساب می شب ِاسراء و معراج از نظر محاسبه -
نھایت ازلیت و ابدیت است؛  ی نامحدود و بی علم ازلی خداوندی جزئی از فاصله

                                           
 ھمان مأخذ. -١
 ھمان مأخذ. -٢
. بعضی نیز عقیده دارند که این آیه در فتح مکه، یا در حجة الوداع ٣٠، ص ١بنگرید به: اتقان، ج  -٣

 ازل شده است.ن
 .٣٢، ص ١بنگرید به: اتقان، ج  -٤
 ».نوع دوم: شناخت َحَضری و َسَفری« ٣٤ -٣٠، ص ١اتقان، ج  -٥
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بعضی از آیات قرآن در آن شب مقدس نازل شده است. در حدیث صحیح آمده 

رَۡسۡلَنا  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ید: فرما ی الزخرف که خداوند می ، سوره٤٥ی  است که آیه
َ
َمۡن أ

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن 
َ
ٓ أ و از « ﴾٤٥َءالَِهٗة ُ�ۡعَبُدوَن  ٱلرَّ�ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنا

پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا غیر از (الله) رحمان، معبودانی برای 
 ازل شد، در آن شبی کهالمقدس بر پیغمبر اکرم ن در بیت .»پرستش قرار دادیم؟!

االقصی  الحرام به مسجد ای از مسجد العاده خداوند آن حضرت را به صورت خارق
چنانکه ابن العربی  –ی بقره  ی آخر سوره تر، دو آیه از این جالب )١(.سیر داد

آن ھنگام که  )٢(،در فضای میان آسمان و زمین نازل شده است«گفته است: 
 ».در معراج سرگرم دیدن آیات بزرگ پروردگارش بود ج محمد

آوردن موارد جزئی که چه بسا در  سنجی در پیگیری و به حساب دقت و نکته هآین
کرده است و در عین حال،  اھمیت جلوه می نظر بسیاری از این راویان بیھوده و بی

تر ندارد و آن اند، یک توضیح و تفسیر بیش ی این موارد را جزء به جزء نقل کرده ھمه
توانیم  دھد که می راستگویی این روایان است و این صداقت و دقت به ما اطمینان می

در باالترین حد ممکن در جھت تشخیص آیات مکی و مدنی قرآن به روایات آنان 
 اعتماد کنیم.

سنجی که از آن سخن گفتیم، حتی  ی دقت و نکته علمای اسالمی بر ھمین پایه
ھای مکی قرار دارند و شباھتی به آیات نازل شده  اتی را که در سورهاند آی مشخص کرده

ھای مدنی قرار دارند و شباھتی به آیات  ھمچنین آیاتی را که در سوره ودر مدینه دارند
منظورشان از این شباھت کامًال معلوم است. در مقام  )٣(.نازل شده در مکه دارند

بودن و  گیرند (و مکی سوره را در نظر میی کلی  ھای مکی و مدنی، کلیشه تعیین سوره
قدر  کنند) و آنگاه آیاتی را که در آن سوره قرار دارند، ھمین بودن آن را تعیین می مدنی

ھای الزم را داشته باشند، مطابق ھمان عنوان مکی و یا مدنی که  که بعضی از نشانه
ی ھود که  گر در سورهشمرند. مثًال ا می» مدنی«یا » مکی«اند،  برای سوره تعیین کرده

قِمِ ﴿فرماید:  مکی است، این آیه را یافتید که می
َ
لَٰوةَ  َوأ َوُزلَٗفا ّمَِن  ٱ�ََّهارِ  َطَرَ�ِ  ٱلصَّ

                                           
 .١٩٧، ص ١برھان، ج  -١
 .٣٨، ص ١اتقان، ج  -٢
 .١٩٦، ص ١بنگرید به: برھان ج  -٣
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ِۡل�   »...و (ای پیامبر!) در دو طرف روز، و ساعاتی از شب، نماز را بر پادار« ]١١٤هود: [ )١(﴾...ٱ�َّ
ھای متعددی را از آیات مدنی قرآن با خود دارد، ھیچ ضرورتی ندارد که  با آن که نشانه

است، تالوت » مدنی«ی انفال را که  حساب کنید. یا مثًال وقتی سوره» مدنی«آن را 

ْ  �ذۡ ﴿فرماید:  رسید که می کنید و به این آیه می می  ٱۡ�َقَّ إِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو  ٱللَُّهمَّ قَالُوا
ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن 

َ
َمآءِ ِمۡن ِعنِدَك فَأ وِ  ٱلسَّ

َ
ِ�ٖ�  ٱئۡتَِناأ

َ
و « )٢(،]٣٢ی  آیه[ ﴾٣٢بَِعَذاٍب أ

پروردگارا! اگر این (قرآن) حق است، و از جانب توست، پس از «(به یاد آور) آنگاه که گفتند: 
نباید فورًا حکم کنید به این  .»آسمان سنگی بر ما بباران، یا عذاب دردناکی بر ما بفرست

قرار گرفته است، اگرچه » مدنی«ی  است و در این سوره» مکی«که این آیه استثناء 
 ھمانندی فراوانی با آیات مکی قرآن دارد.

ھای نزدیکی که میان آیات مکی و مدنی قرآن وجود  شود که شباھت چه بسیار می
ی بسیار حساس در تاریخ پیشرفت و  مرحلهدارد، محققان شتابزده را از پیگیری یک 

کنند که به  دارد. این محققان دیگر فرصت آن را پیدا نمی گسترش آیین اسالم باز می
ی  شده شده است که آیات نازل این نکته رسیدگی کنند که در بعضی شرایط الزم می

بنابراین،  ،قرآن از جایی به جایی دیگر برده شود (و در آنجا برای مردم خوانده شود)
محل ابالغ و تالوت آن آیات متفاوت بوده است. اما دانشمندان و  ،محل نزول

اند و ھمه را برای ما بیان  ی این نکات را در نظر گرفته صاحبنظران مورد اعتماد ما ھمه
توان گفت: ھر  ی قرآن تاریخ مخصوصی دارد، بلکه می اند. آنچنان که ھر آیه آیه کرده

 ای دارد: ی ویژه شرح حال و شناسنامهی قرآن  کلمه کلمه

                                           
نازل شد،  ی مردی از انصار ) آمده است که این آیه درباره١١١ -١١٠، ص ٩در تفسیر قرطبی (ج  -١

ی ابومقبل  ) آمده است که این آیه درباره١٩٦، ص ١به نام ابوالیسر بن عمرو. در برھان (ج 
 حسین بن عمر بن قیس نازل شد و زنی که از او خرما خرید و او با آن زن باب مراوده را گشود.

ی  از سوره. از ھمین قبیل است که بعضی دانشمندان اسالمی ١٩٧، ص ١بنگرید به : برھان، ج  -٢

ِينَ ٱَ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿اند:  ) را نیز استثنا کرده٣٠مدنی انفال، این آیه ( ۡو  �َّ
َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ 
َ
) این استثنا را ٢٤، ص ١اند مکی است، اما سیوطی (در اتقان، ج  و گفته ﴾َ�ۡقُتلُوَك أ
کند که وی گفته است  گوید: حدیث صحیح از ابن عباس این مطلب را رد می کند و می تأیید نمی

 ایم. النزول آورده ھمین آیه عینًا در مدینه نازل شده است، چنانکه در اسباب
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ی البقره:  ، سوره٢١٧ی  کند که آیه شیخ المفسرین طبری، برای ما بازگو می -

ۡهرِ َعِن  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ از تو درباره جنگ کردن در ماه « ﴾...قَِتاٖل �ِيهِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلشَّ
 )١(.از مدینه به مکه برده شده است .»پرسند... حرام، می

َها﴿ی البقره:  سوره ٢٧٨ی  گوید که آیه به ما می )٢(قرطبی - ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 ْ ُقوا َ  ٱ�َّ ْ َما  ٱ�َّ ْ مَِن  بَِ�َ َوَذُروا ا اید! از الله  که ایمان آورده ای کسانی« ﴾...ٱلّرَِ�وٰٓ
 .»...بترسید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده است رھا کنید؛ اگر مؤمن ھستید

ی التوبة از مدینه به مکه برده شده است و علی بن  اه آیات نخستین سورهھمر
 ابی طالب در مکه در روز عید قربان آن آیات را برای مردم خوانده است؟

ھا را در  ی ریزه کاری کوشند تا ھمه بینیم دانشمندان ما این چنین می وقتی می
قرآن را مطابق پیامدھا و تحوالت  ھای روایات بیابند و ثبت و ضبط کنند تا بتوانند سوره

اجتماعی دوران رسالت پیغمبر اکرم با رعایت دقیقترین جزئیات آن مرتب گردانند، 
ھای دلسوزتر  شنویم خاورشناسان (دایه رود وقتی که می اختیار ھوش از سرمان می بی

راویان چه  دھند که با استناد به این روایات و اعتماد به این از مادر) آه و واویال سر می
ی نبوی و روایات  کنند که بشود با اعتماد به سیره توان ساخت؟! و تردید می کاری می

صحیحی که گزارشگر وقایع و حوادث جزئی و کلی عصر حضرت رسول اکرم و دوران 
 )٣(!تنزیل قرآن ھستند، آیات قرآن را مرتب گردانید

که توانایی آن را خواھند پندارند  واقعًا عجیب است که این خاورشناسان چنین می
ی روایات صحیحی که در این زمینه در دست است، ترتیبی  داشت که با کنار زدن ھمه

ھای قرآن دست و پا کنند، حال اگر این شیوه را داشتند که با  برای آیات و سوره
سختگیری تمام به بررسی روایات بپردازند و روایات ُمسَند و صحیح را دستچین کنند 

را مبنای ترتیب زمانی نزول آیات قرآن قرار دھند، اشکالی نداشت. دانشمندان ھا  و آن

                                           
 .٢٠٤ -٢٠٣، ص ١یز بنگرید به: برھان، ج ؛ ن٢٠٦ -٢٠١، ص ٢تفسیر طبری، ج  -١
امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرج انصاری خزرجی اندلسی، مشھور به قرطبی،  -٢

ھـ .ق  ٦٧١صاحب کتاب الجامع الحکام القرآن (معروف به تفسیر قرطبی). وی به سال 
 درگذشت.

 به عنوان مثال، بنگرید به: -٣
Blachere, Intro. Cor, ٢٥٢ 
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شوند روایات  اند و دارند که به ھیچ وجه حاضر نمی اسالمی نیز این شیوه را داشته
تواند  ضعیف را چه در تشخیص مکی و مدنی قرآن و چه در موضوعات دیگری که می

سیر تدریجی ،آیات قرآن ،ھا ترتیب سوره و دپرتوی بر پیگیری مراحل تنزیل قرآن بتابان
 تعالیم قرآن و بیان معارف اسالمی را در آن مشخص سازند، بپذیرند.

شوند که موضوع مورد بحث  ناگفته نماند که بین خاورشناسان نیز کسانی پیدا می
اند که چندان تفاوتی با طرز کار ما ندارد: استاد  را در سطحی مورد بررسی قرار داده

روایات و اسناد و مدارک اسالمی را مبنای کار خود قرار داده و به  H.Grimmeگریم 
اما با وجود این، دو ایراد اساسی به کار  )١(.ه استھای قرآن ھمت گماشت ترتیب سوره
 او وارد است:

ھا  آنچنانکه باید و شاید به پاکسازی روایات و تشخیص صحیح و سقیم آن :اوالً 
نپرداخته است و مانند دیگر خاورشناسان در این راه وامانده است و در نتیجه، باکی 

ای که از یک  ھای سست و پوسیده ایهنداشته است از این که ترتیب قرآن را مبتنی بر پ
 اند، قرار دھد. سلسله روایات ضعیف و گاھی مردود و مجھول تشکیل شده

در ضمن کار طرحی را که در آغاز کار برای تحقیق خودش در نظر گرفته و بر  :ثانیاً 
خودش فرض کرده است که آن شیوه را از دست نگذارد و روایات را ھمواره محترم 
شمارد؛ به دست فراموشی سپرده است و در نتیجه در بسیاری از موارد، در پایان کار 

ده است و در توصیف و پیگیری مراحل سر از نظریۀ نولدکه خاورشناس آلمانی درآور
در حالیکه نولدکه  )٢(.عقیده شده است پیاپی تنزیل وحی قرآنی بارھا با نولدکه ھم

Noldeke  واقعًا معتقد بوده است که ترتیب زمانی آیات قرآن را فارغ از روش اسالمی
اری این موضوع تھیه و تنظیم باید کرد و برای خودش روش نوینی اتخاذ کرد که بسی

تحت تأثیر روش او قرار گرفتند و از او پیروی کردند. این ترتیب زمانی پیشنھادی 
ورشناسان را به خودش مشغول داشته و انولدکه، اندک اندک اذھان ھمۀ خ

ترین اشتباھات را موجب گردیده و بزرگترین خطرات را برای جھان تحقیقات  سھمگین
 قرآنی دربر داشته است!

                                           
 ی استناد وی به روایات در کتاب خود، بنگرید به: برای شیوه -١

H. Grimme, Mohammed, ٢e partie (Munster, ١٨٩٥) ef, Blachere, Intro, ٢٥٠ 
 برای برخی مواضع ھمراھی وی با نولدکه، بنگرید به: -٢

Geschichte des Qorans, ٧٣ 
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ھای قرآن با  کردن سوره ھایی به منظور مرتب قرن نوزدھم کوششدر اروپا در نیمۀ 
ترتیب زمانی و تحقیق و بررسی مراحل تاریخی نزول قرآن به عمل آمد. از جمله: 

بود که مراحل نزول قرآن را به شش مرحله تقسیم کرد:  William Muirویلیام مویر 
کار، نخست اسناد و  وی برای این )١(.پنج مرحله در مکه و مرحلۀ ششم در مدینه

مدارک مربوط به سیرۀ پیغمبر اکرم را مورد تحقیق و نقد دقیق قرار داد و اطالعات 
تاریخی بسیاری فراھم آورد و تا حدود زیادی سیرۀ پیغمبر اکرم را مبنای کار ترتیب 

اما با وجود این دچار اشتباھات متعددی شد و  )٢(.ھای قرآن قرار داد آیات و سوره
ست و ضعیفی را نیز در مبانی کار خویش داخل گردانید. از این جھت روایات س

 مقایسه کرد. Grimmeتوان کار او را با گریم  می
میالدی آغاز کرد و در سال  ١٨٤٤بود که کار خود را در سال  Weilدیگری ویل 

به صورت نھائی ارائه داد. ویل اصوًال توجھی به روایات و اسناد و مدارک اسالمی  ١٨٧٢
حقیقتًا تنھا روشی «و به ھمین جھت است که روش تحقیق او از نظر بالشر  )٣(ندارد

و پیش از بالشر نولدکه روش ویل را نقطۀ آغازی برای  )٤(!»رسد است که به ثمر می
ترین اقدام در جھت یافتن ترتیب زمانی نزول آیات قرآن دانسته بود و روش  باکانه بی

ر داد و تحقیق خودش را بر بسیاری از مبانی ویل وی را مبنای کار خودش نیز قرا
 ار گردانید.است و

مراحل نزول قرآن را به چھار مرحله تقسیم کرد: سه مرحله در مکه و  Weilویل 
تاریخ «ۀ دربارمیالدی که کتاب او  ١٨٦٠مرحلۀ چھارم در مدینه. نولدکه نیز در سال 

                                           
 کتاب از تألیفات مویر مطالعه کنید؛ یکی:توانید در دو  چگونگی این کوشش را می -١

 Life of Mahomet (London, ٦١-١٨٥٨) 
به چاپ  T.H. Weirم در ادینبورگ زیر نظر  ١٩٢٣این کتاب پس از ویرایش با اضافاتی به سال  

 رسید؛ و دیگری:
 The Coran, its Composition and Teaching (London ١٨٧٨) 

 بنگرید به: -٢
 Blac, Intro. Cor. ٢٤٨. 

٣ - G. Weil, Historich – Kritische Einleitung in der Koran (Bielefeld, ٢ ;١٨٤٤e ed. 
Leipzig, ١٨٧٢.( 

 بنگرید به: -٤
 Blach, Intro. Cor., ٢٥١. 
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برای نخستین بار از چاپ خارج شد، روی ھم رفته، از روش ویل پیروی کرد  )١(»قرآن
و فقط در تعداد آیات نازل شده در ھر مرحله، تغییرات جزئی داده بود. در چاپ دوم 

در نشر کتاب با او ھمکاری داشت، ھمان  Shwallyنیز که شوالی » تاریخ قرآن«کتاب 
ری متابعت کرد، خاورشناسان دیگر، از جمله روش ویل را البته باز ھم با تغییرات دیگ

نیز ھمین روش را مبنای کار  )٤(Blachereو بالشر  )٣(Rodwell، )٢(R.Bellِبل 
 خودشان قرار داند.

ھنوز که ھنوز است به خاطر آن روح  –به عقیدۀ ما  –امروزه، ترجمۀ قرآن بالشر 
چ چیز از ارزش واالی ترین ترجمۀ قرآن است و ھی علمی که بر آن حاکم است، دقیق

بنابه  –ھای قرآن را به ترتیب زمانی درآورده است که  کاھد، مگر آن که سوره آن نمی
. انگیزۀ بالشر برای دادن )٥(خالی از بیراھه روی و اشتباه نیست –اعتراف خود بالشر 
ھای قرآن و ارائۀ ترجمۀ قرآن با آن ترتیب، این بوده است که وی  این ترتیب به سوره

توان مراحل پیشرفت و گسترش آیین  عتقد بود که فقط از طریق بررسی قرآن میم
ھای قرآن را به ترتیب زمان نزول مرتب گردانید و سیر  اسالم را دنبال کرد و سوره

سیرۀ پیغمبر اکرم و اخباری که صحابه از او نقل  وتکاملی تعالیم اسالم را دریافت
ل از قرآن به توضیح نکته و موضوعی بپردازند که توانند به تنھایی و مستق کنند نمی می

 .)٦(قرآن از بیان آن ساکت است
با توجه به آن ھمه دقت و سختگیری علمای اسالمی راجع به ھر مطلبی  –ولی ما 

ھرگز تردیدی  –شود  ھای مکی و مدنی قرآن مربوط می که به تشخیص آیات و سوره

                                           
 ایم: این کتاب معروف نولدکه است که در این مباحث بسیار به آن مراجعه داشته -١

 Geschichte des Qorans. 
٢ - R. Bell, Qoran translated with a critical re – arrangement of the surahs (Edinbur, 

١٩٣٧ sq.( 
٣ - A. Rodwell, the Koran Translation with the suras arranged in Chronological order, 

London, ١٨٦١. 
٤ - Blachere, le Coran, Traduction selon un essai de reclassement des sourates, Paris, 

٥١-١٩٤٩. 
 بنگرید به: -٥

 Blach., Intro’ Cor., ٢٥٤. 
٦ - Id., Ibid., ٢٥٣ 
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معتبر اسالمی تنھا راه مطمئن برای  نداریم در این که اعتماد به روایات صحیح و
ترین ترتیب زمانی نزول آیات قرآن است.  رسیدن به بھترین و دقیقترین و شایسته

روایات مربوط به نزول قرآن، یا از صحابه نقل شده است که در مکان وحی شاھد 
یف و اند؛ یا از تابعین نقل شده است که توص اند و از نزول آیات دقیقًا باخبر بوده بوده

اند. البته از خود حضرت رسول اکرم  تفصیل ھمین مطالب را از صحابه فرا گرفته
» االنتصار«در کتاب  )١(چنانکه قاضی ابوبکر –روایاتی از این قبیل نرسیده است. زیرا 

پیامبر اکرم مأمور به این کار نبوده است و خداوند دانستن زمان و مکان «آورده است: 
شک بسیاری  با وجود این بی )٢(.»مسلمانان واجب نفرموده است نزول آیات قرآن را بر

اند در  اند و توانسته از صحابه تسلط کاملی بر بازشناسی آیات مکی و مدنی قرآن داشته
ھای  ھای تفسیر به مأثور و ھمچنین کتاب این رابطه آن جزئیات دقیقی را که کتاب

کنده از آن ا نیز درخور گنجایش این کتاب بر ھاست، به دست آورند و م علوم قرآنی آ
 یدم.دسبیل تمثیل و استشھاد بخشی از این روایات را آور

توانیم از سخن ابن  را در این موضوعات می ج فراوانی معلومات صحابۀ پیغمبر اکرم
سوگند به آن خداوندی که به جز او خدایی «گوید:  مسعود استنباط کنیم که می

دانم  وند متعال نازل نشده است، مگر آن که من میای از کتاب خدا نیست! ھیچ آیه
تر این که ابن  جالب )٣(.ۀ چه کسی نازل شده است و چه وقت نازل شده استدربار

تنھا صحابی  –ھرچند که یکی از بزرگان و دانشمندان صحابه بوده است  –مسعود 
کند. نظیر این سوگند را علی بن ابی  پیغمبر اکرم نیست که چنین سوگندی را یاد می

اند که این  طالب نیز یاد کرده است. در بین دیگر صحابه ھم بدون تردید کسانی بوده
فرصت را یافته باشند که مشھودات این دو صحابی بزرگوار را خودشان نیز دیده باشند. 

دانیم  از آنان مشھودات بیشتری ھم داشته باشند. بلکه ما بعید نمی حتی شاید بعضی

                                           
 قاضی ابوبکر بن طیب باقالنی. -١
 .١٤، ص ١، نیز بنگرید به: اتقان، ج ١٩١، ص ١برھان، ج  -٢
األولیاء از ایوب آورده . این حدیث را بخاری آورده است. نیز ابونعیم در حلیة ١٤، ص ١اتقان، ج  -٣

ی آن کوه  در دامنه«ای از قرآن پرسید؛ گفت:  است که وی گفت: مردی از عکرمه راجع به آیه
 و به کوه سلع اشاره کرد.» نازل شد
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ای را دربر  بین صحابۀ گمنام پیامبر اسالم کسانی بوده باشند که روایتی از آنان نکته
 )١(.داشته باشد و این دانشمندان و مشاھیر صحابه از آن غافل مانده باشند

معتبر منافاتی با به کارانداختن فکر از این رو باید گفت: اعتماد بر روایات صحیح و 
ھا سخن  و نیروی اجتھاد ندارد، به ویژه در موضوعاتی که روایات به صراحت دربارۀ آن

ھای مکی و مدنی قرآن، این اجتھاد  گویند. در رابطه با تشخیص آیات و سوره نمی
 گیرد: ھا و اشکال گوناگونی به خود می صورت

ھای قرآن با  بودن بعضی از سوره مدنی بودن یا گاھی محققان بر سر مکی -
 کنند. نظر پیدا می یکدیگر اختالف

ھای مدنی، یا آیات مدنی در  گاھی در رابطه با استثناکردن آیات مکی در سوره -
 ھای مکی نقطه نظرھای متفاوتی دارند. سوره

شده در مکه یا در مدینه در معرض اختالف  ھای نازل گاھی ترتیب آیات و سوره -
 گیرد. قرار می

ھای آیات مکی و مدنی قرآن از نظر سبک بیان و از نظر  ویژگی –اساسًا  –گاھی  -
 گیرد و... موضوع، مورد بحث و بررسی قرار می

 گردد. اینگونه اختالفات جز با نوعی اجتھاد برطرف نمی
معتقد است که سورۀ نساء (سورۀ چھارم قرآن) مکی است.  )٢(بینیم نحاس مثًال می

َ إِنَّ ﴿این سوره  ٥٨که آیۀ به دلیل آن  ْ  ٱ�َّ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها ٱۡ�

َ
 ﴾إَِ�ٰٓ أ

بنابه  .»ھا باز گردانید... ھا را به صاحبان آن دھد که امانت گمان الله به شما فرمان می بی«
ی نظریۀ ھمۀ علمای اسالمی در ارتباط با کلید کعبه و در مکه نازل شده است. سیوط

گوید: این استناد بسیار سست  شمارد و می پایه می ایستد و نظریۀ او را بی در برابرش می
شدن یک   است، زیرا وقتی عمدۀ آیات یک سورۀ طوالنی در مدینه نازل شده است، نازل

خصوص که بنابر ببودن آن سوره ندارد.   یا چند آیه از آن در مکه، منافاتی با مدنی

                                           
در ارتباط با دانش صحابه نسبت به » علم اسباب النزول«رجوع شود به گفتار مؤلف در فصل  -١

 اینگونه مسائل.
حمد بن محمد بن اسماعیل بن یونس مرادی، از بزرگان محدثان و ُلغویان مصر ابوجعفر نحاس، ا -٢

ھـ .ق درگذشته است. وی کتاب ارزشمندی در ناسخ و منسوخ دارد (بنگرید به:  ٣٣٨که به سال 
ھـ .ق به چاپ  ١٣٢٣ی سعادت  ). این کتاب وی در قاھره، مطبعه١٠١، ص ١ِانباه الرواة، ج 

 رسیده است.
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اند (مانند آیۀ مورد  نظریۀ مورد قبول ما، آیاتی که پس از ھجرت پیغمبر اکرم نازل شده
آیند. عالوه براین، با توجه  مدنی به حساب می –اگرچه در مکه نازل شده باشند  –بحث) 

 شود. بودن نظریۀ نحاس به خوبی معلوم می به شأن نزول بقیۀ آیات سورۀ نساء مردود
کنند، روایتی است که در صحیح بخاری  له روایاتی که نظریۀ نحاس را رد میاز جم

سورۀ بقره و سورۀ نساء، نازل نشدند مگر آن «از عایشه نقل شده است که وی گفت: 
و ھمۀ علمای اسالمی اتفاق نظر دارند بر این که زناشویی » که من نزد رسول خدا بودم

 )١(.دینه بوده استپیغمبر اکرم با عایشه پس از ھجرت به م
اند و ھمچنین آیات مکی که  ھای مکی قرار گرفته در مورد آیات مدنی که در سوره

را مبنای » اجتھاد«نظران  اند، بعضی از علما و صاحب ھای مدنی قرار گرفته در سوره
این روش با حدیثی که از ابن  )٢(.کنند دھند و به روایات مأثور اعتنایی نمی کار قرار می

ای در مکه نازل  وقتی سرآغاز سوره«گوید:  منقول است منافاتی ندارد که میعباس 
آمد) سپس خداوند  به حساب می» مکی«شد (و آن سوره  شد، در مکه نیز نوشته می می

زیرا در آن زمان نیز بر مبنای اجتھاد، آیات مکی را ». افزود خواست بر آن می ھرچه می
 اند. افزوده ھای مکی می ه سورهھای مدنی و آیات مدنی را ب به سوره

این  ٧٣لی آیۀ است وبه عنوان مثال، سورۀ بنی اسرائیل (سورۀ ھفدھم قرآن) مکی 

ْ َ�َۡفتُِنونََك َعِن  �ن﴿فرماید:  سوره را که خداوند می ِيٓ َ�ُدوا ٓ إَِ�َۡك  ٱ�َّ وَۡحۡيَنا
َ
و « ﴾...أ

ایم؛  ای خود) از آنچه بر تو وحی کردهھ (ای پیامبر!) نزدیک بود (مشرکان) تو را (با وسوسه
 اند خصوص را ترجیح دادهببودن این آیۀ  اند و مدنی از آن مستثنا دانسته .»منصرف کنند

بارۀ گروھی از قبیلۀ ثقیف که به نزد پیامبر این آیه در«اند که  آن آوردهدر شأن نزول  و
ھای نابجایی از پیغمبر  درخواستاسالم آمده بودند، نازل شد. این ھیئت آمده بودند و 

ھا  گفتند: خدایان ما را به ما برگردان تا ھدایایی را که مردم برای آن اکرم داشتند و می
ھا، با دست خودمان  دھیم که پس از گرفتن ھدایای آن آورند، بگیریم و قول می می

                                           
ھا مورد  بودن آن ھایی که مکی یا مدنی . سیوطی در اتقان برای بررسی سوره١٩، ص ١ اتقان، ج -١

اختالف است، فصلی جداگانه گشوده و با نوعی اجتھاد اختالفات موجود در این زمینه را از میان 
 ).٢٣ -١٨، ص ١برداشته است (بنگرید به: اتقان، ج 

 .٢٣، ص ١اتقان، ج  -٢
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حل حرام مان را بشکنیم و اسالم بیاوریم و سرزمین خودمان را ھمانند مکه م خدایان
 )١(.ھا بدانند که ما از آنان برتر ھستیم (و امن و امان) قرار ده، تا ھمۀ عرب

ھای  ھای مکی و سوره سوره –به پیروی از روایات و اسناد و مدارک  –علمای اسالمی 
گردانند و بر سر  ھا را به ترتیب نزول مرتب می سپس آن و)٢(سازند مدنی را مشخص می

و باالخره  )٣(که کدام سوره اول نازل شده و کدامیک بعد؟مانند  این مسئله درمی
کشد که مسلمانان آن را در ھفده رکعت  کارشان به اختالف بر سر سورۀ فاتحه می

خوانند: بعضی این سوره را مکی و بعضی دیگر این سوره را  روزی می نمازھای شبانه
آید و  میان به وجود می در نتیجه، نظریۀ سومی ھم در این )٤(.آورند مدنی به حساب می

از اینجا به بعد  )٥(.گوید: سورۀ فاتحه دو بار نازل شده است کند که می طرفدار پیدا می
دھند که بگویند این سوره مرتبۀ اول که نازل گردید، در  ھم بعضی از آنان ترجیح می

مکه بود و بنابراین نخستین قسمت از قرآن بوده است که پیش از ھر قسمت دیگری 
الکتاب  ةبعضی دیگر برآنند که چند سوره از قرآن پیش از سورۀ فاتح )٦(.زل شده استنا

 نازل شده است.

                                           
 .٢٩٩، ص ٩القرآن، ج قرطبی، الجامع الحکام  -١
ای به نظم آورده است که از آن چنین  حسن بن حصار در کتاب خود الناسخ و المنسوخ قصیده -٢

سوره اتفاق نظر دارند: بقره، آل عمران، نساء،  ٢٠بودن  آید که علمای اسالمی بر مدنی برمی
، ممتحنه، جمعه، مائده، انفال، توبه، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادله، حشر

ھا متعدد است،  ی نزول آن سوره نیز که روایات درباره ١٢منافقون، طالق، تحریم و نصر. در مورد 
اختالف نظر دارند: فاتحة الکتاب، رعد، رحمان، صف، تغابن، تطفیف، قدر، بینه، زلزال، اخالص، 

، ص ١نگرید به: اتقان، ج ھا بنابه به اجماع علمای اسالمی مکی ھستند (ب فلق و ناس؛ دیگر سوره
ھای مکی  که سیوطی این قصیده ابن حصار را آنجا آورده است). بنابراین، شمار سوره ١٨ -١٧
 سوره دارد. ١١٤سوره خواھد بود؛ زیرا قرآن کریم جمعًا  ٨٢

ھای مورد اختالف را به  . زرکشی بیشتر سوره١٩٤ -١٩٣، ص ١برای مثال، بنگرید به: برھان، ج  -٣
سوره و شمار  ٨٥ھای مکی نزد وی  گرداند؛ در نتیجه شمار سوره ای مدنی ملحق میھ سوره
 سوره است. ٢٩ھای مدنی  سوره

اند: مکی است و مجاھد گفته است: مدنی است (برھان،  ابن عباس، ضحاک، مقاتل و عطاء گفته -٤
 ).١٩٤، ص ١

 .»فصٌل، فیما نزل مکرراً «؛ ٢٩، ص ١برھان، ج  -٥
 .٢٠٧، ص ١؛ نیز مقایسه کنید با: برھان، ج ١٨، ص ١اتقان، ج  -٦
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در چنین مواردی، دانشمندان و محققان با آوردن دالیل و براھین گوناگون با 
است تا » اجتھادی«آورند که بیشتر  ی میپردازند و مستندات گر به رقابت مییکدی

النزول) را  (صاحب کتاب اسباب» واحدی«مانند  شمندیبرای نمونه دان». نقلی«
گوید: بعید است که رسول خدا ده  الکتاب می بینیم که در رابطه با نزول سورۀ فاتحة می

آنطور که ما او را  –! واحدی )١(الکتاب خوانده باشد سال و اندی در مکه نماز بدون فاتحة
النزول) تنھا  کتاب مشھورش (اسباب ار خود را درپایۀ تحقیق و مبنای ک –ایم  شناخته

باب  –با وجود این  –لی است وروایات صحیح و اسناد و مدارک معتبر درنظر گرفته 
بی نصوص و اجتھاد و استنباط حتی برای اھل حدیث و کسانی که در مقام ارزیا

 العاده تعصب دارند، ھمواره باِز باز بوده است. دالالت کتاب و سنت فوق
به جای آنکه در این طرز تفکر و بررسی محققانۀ واحدی کوششی  –بالشر در اینجا 

نوعی تسلیم از روی ناامیدی را در اندیشۀ واحدی  –در جھت استنباط و اجتھاد بنگرد 
کند که گویی واحدی در اینجا از ھر طرف  یابد! و موضوع را چنان بررسی می باز می

ه رسیده است که ھیچ راھی برای رفع و رجوع به این نتیج است وقطع امید کرده 
که به نادانی خودش اعتراف کرده است و اعتراف را تنھا راه به  این استقضیه ندارد! 

 )٢( . و دار دیده است!... یرگسالمت رستن از این 
کند. وی به این نکته توجه ندارد که در  به عقیدۀ ما، بالشر فقط دارد مبالغه می

ترتیب  هاسی که بست که با قطع و جزم در رابطه با موضوع حّس شأن دانشمندان نی
ست تا این اندازه ا کند، سخن بگویند؛ بلکه کافی نزول وحی قرآنی ارتباط پیدا می

که یک طرف قضیه را بر طرف دیگر  –ھمچنانکه واحدی کوشیده است  –کوشش کنند 
صد از میان  در عی و صدھای ما با علم قط آن ترجیح بدھند، قرار نیست ھمیشه نادانی

بروند. غالبًا ھمین که بتوانیم یک طرف را ترجیح بدھیم و از تردید کامل بدر آییم، 
 کند. برای تحصیل علم و معرفت کفایت می

خواھیم به این نکته توجه  در اینجا ما در پی دفاع از واحدی نیستیم. فقط می
ھای مکی و مدنی را از طریق  بدھیم که ما اصوًال بسیاری از خصوصیات آیات و سوره

ایم و برای رسیدن به علم در رابطه با یک مطلب، عقل ھمطراز نقل  اجتھاد باز شناخته

                                           
 .١٣واحدی، اسباب النزول، ص  -١
 بنگرید به: -٢

 Blachere, Intro. Cor., ٢٦٣. 
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گوید:  است و قیاس ھمسنگ َسماع. جعبری این نکته را خوب فھمیده است. وی می
را به این » سماعی« )١(.»برای شناخت مکی و مدنی دو راه ھست: ُسماعی و قیاسی«

کند که طریقۀ سماعی برای تشخیص مکی و مدنی عبارتست از این  یف میصورت تعر
خبر و روایتی به ما رسیده باشد که فالن آیه یا سوره در مکه یا در ، که از طریق اثر

 کند. ذکر می» قیاسی«ھا و شواھدی را برای طریقۀ  مدینه نازل شده است. بعد مثال
ھای مکی و مدنی  زشناسی آیات و سورهھا و شواھدی را که جعبری برای با اگر مثال

ھایی که توسط دانشمندانی آورده شده است که  آورد، با مثال قرآن با روش قیاسی می
ھای بیان قرآنی را به خوبی باز  اند و اسلوب در علوم قرآنی ممارست فراوانی داشته

تنباط ھا یک ضابطه و قاعدۀ سیاسی اس اند، کنار ھم بگذاریم؛ از مجموع آن شناخته
 ،ھای مکی و مدنی را باز شناسیم و با کلیشه کنیم که بتوانیم به کمک آن سوره می

خواھیم دید که این ضابطه با  و ھای مکی و مدنی کامًال آشنا شویم اسلوب و ویژگی
 کمتر موردی است که ناھمخوانی و ناسازگاری پیدا بکند. با توجه به این ضابطه

 ند از:ھای مکی عبارت ھای سوره یژگیو
 )٢(.ای که سجده داشته باشد مکی است ھر سوره -١
باشد مکی است. این کلمه فقط در نیمۀ دوم » کال«ای که در آن لفظ  ھر سوره -٢

 )٣(.قرآن به کار رفته است
                                           

 .٢٩، ص ١؛ اتقان، ج ١٨٩، ص ١برھان، ج  -١
از اسماء » رحمان«یادآور شده است که نام  Buhl. یکی از خاورشناسان به نام ٢٩، ص ١اتقان، ج  -٢

ھای  ھای سوره ھای مدنی ذکر نشده است و اگر چنین باشد، این نیز یکی از ویژگی الھی در سوره
ھای رحمان را مطرح کرد که  توان در پاسخ وی سوره مکی قرآن کریم است البته، به سادگی می

ی رحمان مکی است  المی برآنند که سورهای مدنی است؛ ھرچند جمھور علمای اس بنابه نظر عده
 ). نیز بنگرید به:٢٠، ص ١(اتقان، ج 

 Encycl. De I’Islam, II, ١١٣٧ b. 

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿ی شریفه:  تر به خاورشناس مذکور، آیه پاسخ روشن   لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 ھیچ اختالفی مدنی است.] بدون ١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ

عمانی در  »وما نزلت كال بيثرب فاعلمن ومل تأت يف القرآن يف نصفه األعىل«دیرینی گفته است:  -٣
ی دوم قرآن بیشتر در مکه نازل  حکمت آن این است که نیمه«بیان علت این امر، گفته است: 

گویی و  در مقام تھدید، درشت» کال«ی  اند؛ به این جھت، کلمه شده و بیشتر مکیان جبابره بوده
شتر ی اول قرآن کریم که بی سرزنش در برابر آنان به تکرار عنوان شده است، برخالف نیمه
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َها ﴿ای که در آن  ھر سوره -٣ ُّ�
َ
َها﴿به کار رفته باشد و  ﴾�َّاُس ٱَ�ٰٓ� ُّ�

َ
ِينَ  َ�ٰٓ�  ٱ�َّ

 ْ در آن سوره نباشد، مکی است. مگر سورۀ حج (سورۀ بیست و دوم  ﴾َءاَمُنوا

َها﴿خوانیم:  می ٧٧قرآن) که در اواخر آن در آیۀ  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا  ٱۡرَكُعوا

و با  »اید! رکوع کنید، و سجده کنید... که ایمان آورده ای کسانی« )١(﴾...�وَ 
 دانند. وجود این، بسیاری از علمای اسالمی این سوره را مکی می

ھای پیشین آمده باشد، مکی  ای که در آن داستان پیامبران و امت ھر سوره -٤
 .)٢(است مگر سورۀ بقره

ای که در آن داستان آدم و ابلیس آمده باشد، مکی است، مگر سورۀ  ھر سوره -٥
 )١(.بقره

                                                                                                       
ی یھود نازل شده است و با توجه به خواری و ناتوانی یھودیان در مدینه نیازی به آوردن  درباره
، ص ١و مقایسه کنید با: برھان ج  ٢٩، ص ١نبوده است. بنگرید به: اتقان، ج » کال«ی  کلمه

د يف. عمانی ابوالحسن علی بن سعید عمانی، از ُمقریان بزرگ است، صاحب کتاب ٣٦٩  املُرشُ

الُمقصد لتلخیص ما في . این کتاب را زکریا انصاری در کتابی به نام الوقف عند تالوة القرآن
 م به چاپ رسیده است. ١٩٣٤مختصر گردانیده و این مختصر در قاھره به سال  المرشد

َها﴿ای که در آن  شود ھر سوره طبعا، در برابر این ضابطه عنوان می -١ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ به کار  ﴾َءاَمُنوا

. اما زرکشی (از ھر دو طرف) این ضابطه ١٨٩، ص ١رفته باشد، مدنی است. بنگرید به: برھان، ج 
این سخن اگر به طور مطلق مطرح بشود، مورد تأمل است، زیرا «گوید:  برد و می را زیر سؤال می

َها ﴿ی بقره مدنی است و در آن آمده است:  سوره ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ . و نیز: ٢١ی  آیه ﴾...َر�َُّ�مُ  ۡ�ُبُدوا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ا ِ�  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ْ ِممَّ �ِض ٱُ�ُوا

َ
ی نساء مدنی  . ھمچنین سوره١٦٨ی  آیه ﴾...َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا ۡ�

َها ﴿است و در آن آمده است:  ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ َها﴿. و نیز: ١ی  آیه ﴾َر�َُّ�مُ  �َُّقوا ُّ�

َ
 يُۡذهِۡبُ�ۡم �

ۡ
 إِن �ََشأ

َها ﴿ی حج مکی است و در آن آمده است:  . ھمچنین، سوره١٣٣ی  آیه ﴾...�َّاُس ٱ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

 ْ ْ ٱَءاَمُنوا اند،  . بنابراین، اگر مفسرین مرادشان از این سخن که گفته٧٧ی  آیه ﴾�وَ  ۡرَكُعوا
بینیم که این  دلیلی نمی ). البته ما١٩٠، ص ١ھا باشد، درست خواھد بود. (برھان ج  غالب سوره

به حساب بیاوریم (و به عنوان قاعده و ضابطه نشناسیم) زیرا، اگر » امارات غالبه«ھا را تنھا  نشانه
ھای مذکور، موارد استثنا را نیز که بیش از آنچه زرکشی یادآور گردید، نخواھد بود،  در کنار نشانه

به » ضابطه«و » قاعده«توانند  د بود (و میناپذیر خواھن تخلف» امارات قطعیه«در نظر بگیریم، 
 حساب بیایند).

 .٢٩، ص ١اتقان، ج  -٢



 مباحثی در علوم قرآن   ٢٧٤

و غیره شروع شده » الر«و » الم«عۀ رمزی مانند ای که با حروف مقط ھر سوره -٦
فقط  –یعنی سورۀ بقره و سورۀ آل عمران  -» زھراوین«باشد، مکی است، مگر 

 )٢(.گویند: مدنی است نه مکی بعضی می است ودر مورد سورۀ رعد اختالف 
ھای قطعی و  نشانه –اگر استثناھایش را کنار بگذاریم  –ھای ششگانه  این ویژگی

ھای دیگر نیز  دھند. بعضی ویژگی ھای مکی و مدنی به دست می اپذیری از سورهن تخلف
شوند. این خصوصیات که معموًال در  ھای مکی مشاھده می ھستند که غالبًا در سوره

 کلیت ندارند، عبارتند از: –در عین حال  –لی و، ھای مکی وجود دارند آیات سوره
رت تعبیر و ھماھنگی فراوان کلمات و حرا ،ایجاز عبارت ،ھا سوره ،کوتاھی آیات -١

 عبارات.
تعریف و توصیف بھشت و  ،قیامت ،دعوت مردم به اصول ایمان به خداوند -٢

 دوزخ.
 ھا. بندی به اخالق نیک و استقامت در راه نیکی دعوت مردم به سوی پای -٣
 ھا و افکارشان. کردن اندیشه مجادلۀ با مشرکان و احمقانه قلمداد -٤
 )٣(.ھماھنگ با سبک خطابۀ معمول در بین اعراب آن زمانسوگندھای فراوان،  -٥

 ھای مدنی عبارتند از: ناپذیر سوره ھای قطعی و تخلف ھای مدنی؛ ویژگی اما، سوره
باشد؛ خواه ِاذن جھاد باشد یا در پیرامون » جھاد«ای که در آن مسئلۀ  ھر سوره -١

 است. جھاد باشد؛ یا بیان احکام و مقررات جھاد باشد؛ آن سوره مدنی
قوانین  ،حقوقی ،ای که در آن تفصیالت احکام کیفری و فرائض دینی ھر سوره -٢

 )٤(.مدنی و اجتماعی و بین المللی آمده باشد، آن سوره مدنی است
ای که در آن شرحی راجع به منافقان آمده باشد، آن سوره مدنی  ھر سوره -٣

وجود آن که است. به استثنای سورۀ عنکبوت (سورۀ بیست و نھم قرآن) که با 

                                                                                                       
 .١٨٩، ص ١برھان، ج  -١
. البته ارجح آن است که این سوره از نظر مضامین و اسلوب بیان مکی ١٨٨، ص ١برھان، ج  -٢

 است.
َامارات «پیرامون این ) در دائرة المعارف اسالم، ُطرفه نظراتی در Brockelmannبروکلمان ( -٣

 شناسی درست است، بنگرید به: دارد که بیشتر نظرات وی از دیدگاه اسلوب» غالبه
 Encyclopedie de I’Islam, Art. ٤١١ a. 

 .٢٩، ص ١اتقان، ج  -٤
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البته  )١(.آیۀ نخستین آن مطالبی در رابطه با منافقان دارد، مکی است ١٠در 
توان گفت که این سوره ھم از قاعدۀ کلی خارج نیست و شرح مربوط به  می

ھای قطعی  آیه دارای ویژگی ١٠آیۀ اول سوره آمده است که این  ١٠منافقان در 
 آیات مدنی ھستند.

ھودیان و مسیحیان) و دعوت آنان به سوی حذف مجادلۀ با اھل کتاب (ی -٤
ھای برجستۀ مذھبی (ُغُلّو در  آمیز از پیامبران و شخصیت ھای مبالغه تجلیل
 )٢(.دین)

ھای  که ترجیحًا از ویژگی )٣(ھای عمومی (امارات غالبه) از جمله دیگر نشانه
 ھای مدنی ھستند: سوره
اسلوب  ،اطناب در تعبیرات است وھا و بعضی آیات  بودن بیشتر سوره طوالنی -١

 ھا. گذارانۀ آن آرام و متین قانون
 تفصیل دالئل و براھین در جھت اثبات حقایق دینی. -٢

بوط به اسلوب ا مربوط به موضوع و بعضی دیگر مرھ بعضی از آن -ھا که این ویژگی
ھای حکیمانه و  و تبیین گام ترسیمخواه قطعی باشند و خواه غیر قطعی، کار  -اند بیان

کردن معارف   کردن مقررات و جایگزین  تدریجی اسالم را در مسیر قانونگذاری و پیاده
تواند ھمانند لحن خطاب با مردم  عھده دارند، لحن خطاب با مردم مدینه نمی خود بر

مکه باشد. در مدینه محیط جدیدی به وجود آمده است که پذیرای تفصیالت مقررات 
شان را به دھان پیغمبر  تن یک جامعۀ نوین چشممردم برای ساخ است وآیین اسالم 
کند و » ایجاز«را جانشین » ِاطناب«باید  –ناگزیر  –اند. بنابراین، قرآن  اکرم دوخته

ھایش رعایت حال  گرداند و در بیان ھمۀ آیات و سوره» اختصار«را جایگزین » تفصیل«
 مخاطبان را بکند.

و مسلمانان را تحت فشار  پیشه رسول خدا در مکه، گروھی سرکش و لجاجت
سورۀ  ٣٣بنابراین، کمال مناسبت را داشت که در مکه آیاتی نظیر آیۀ  ؛گذاشته بودند

                                           
 .١٨٨، ص ١برھان، ج  -١
 ھای: بقره، آل عمران، نساء، مائده و توبه. چنانکه در سوره -٢
زمینه خالی از نوآوری نیست، چیزی که ھست وی در پشت این نظرات، نظرات بالشر در این  -٣

 کند که با روح دعوت اسالمی سازگار نیست. بنگرید به: اھدافی را دنبال می
 Blachere, Coran, traduction, ٢e vol, ٢٨-٧٢٢ . 
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َ�َۡحُزنَُك  ۥقَۡد َ�ۡعلَُم إِنَّهُ ﴿األنعام بر حضرت رسول اکرم نازل گردد و به او دلداری بدھد: 
ِي ای  یا آیه ...»کند تو را غمگین می گویند، دانیم که آنچه می یقینًا ما می« ﴾...َ�ُقولُوَنۖ  ٱ�َّ

بَۡت رُُسٞل ّمِن ﴿حضرت نازل گردد:  ھمین سوره بر آن ٣٤ھمانند آیۀ  َولََقۡد ُكّذِ
 ای با این مضمون بر آن یا آیه ...»و براستی پیامبرانی پیش از تو تکذیب شدند« ﴾...َ�ۡبلَِك 

َمآءِ َولَۡو َ�تَۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗ�ا ّمَِن ﴿حضرت نازل گردد:  لََقالُٓواْ  ١٤َ�َظلُّواْ �ِيهِ َ�ۡعرُُجوَن  ٱلسَّ
ۡسُحوُروَن  بَۡ�ُٰرنَا بَۡل َ�ُۡن قَۡومٞ مَّ

َ
َما ُسّكَِرۡت � و اگر دری از آسمان « ]١٥ -١٤[الحجر: ﴾١٥إِ�َّ

یقینًا ما را چشم بندی «گویند:  ھا بگشاییم که پیوسته در آن باال روند، باز ھم می به روی آن
و بر ھمین منوال در مکه آیات بسیاری نازل  »ایم! ، بلکه ما گروھی سحر شدهاند کرده

داد و آداب و رسوم افکار و عقاید  شد که مشرکان را مورد حمالت انتقادی قرار می می
داد و به آنان  کرد و پیامبر اکرم و مسلمانان را دلداری می آنان را به شدت تخطئه می

 آموخت. میدرس گذشت و مدارا و بزرگواری 
، مردم مدینه سه گروه را تشکیل ج اما، در مدینه پس از ھجرت پیامبر اسالم

دادند! مؤمنان که عبارت بودند از مھاجران و انصار؛ منافقان؛ یھودیان. قرآن در  می
کند که بیایند  گیرد و آنان را دعوت می برابر یھودیان در مقام گفتگو و مجادله قرار می

سخن بشوند؛ منافقان را ھم، قرآن بنای رسواسازی  با مسلمانان یک(در مسئلۀ توحید) 
گذارد و گروه سوم، مؤمنان و مسلمانان  ھایشان را می ھا و تبھکاری و افشاگری خیانت

در جھت ایستادگی و استقامت در ادامۀ راه و حرکت  –سو   از یک –واقعی را ھم، قرآن 
 ،در رابطه با صلح –از سوی دیگر  – و بخشد در صراط مستقیم، شجاعت و شھامت می

جانبه و  اقتصاد و... قوانین و مقررات ھمه ،سیاست ، زندگی فردی و اجتماعی،جنگ
 فرماید. ای برای آنان وضع می موشکافانه

چه معنا داشت که در مکه در شرایطی که » زکات«به عنوان مثال، ھمین 
شد؟ یا آن  یش بودند واجب میدست و تحت فشار زورمندان و اکابر قر مسلمانان، تھی

توانست  که مخصوص شرایط جنگ و رویارویی با دشمن است، چگونه می» نماز خوف«
در مکه تشریع بشود! مسلمانان تا به مدینه ھجرت نکردند، روادید جنگ با کفار و 

ھای مکی به ھیچ وجه  مشرکان از جانب خداوند برای آنان صادر نگردید؛ و در سوره
 شود. جھاد و مسائل مربوط به آن دیده نمی ای به اشاره
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 –تاریخی «بندی  اگر بخواھیم تابع نظریۀ ابوالقاسم نیشابوری بشویم که روش تقسیم
مطابق  –کند، ناگزیر خواھیم بود از این که  ھا و آیات قرآن را پیشنھاد می سوره» زمانی

کدام  ھای مدنی، ھر سورهھای مکی و  سوره –نظریۀ او و تحت تأثیر ابتکار و پیشنھاد او 
درِدسر فراوانی نخواھیم داشت  و تقسیم کنیم» ابتدائی، میانی، پایانی«را به سه مرحلۀ 

ترین  توانیم صحیح از بابت این که به چه ترتیبی این مراحل را مشخص سازیم، زیرا می
ھل حدیث را نیز به کار احادیث را مبنای کارمان قرار دھیم و معیارھای ناقدان ا

ھای مدنی بررسی ما بسیار ساده خواھد بود، بلکه  خصوص در رابطه با سورهب بگیریم.
اصًال به حساب نخواھد آمد، زیرا اسالم در مدینه گسترش پیدا کرده است و حافظان 

 ،برداری وسائل نسخه و اند اند و قاریان و کاتبان قرآن فراوان گشته قرآن بسیار شده
ھمگان قرار گرفته است. اما در رابطه با  سدسترروایت و آموزش دین در  ،نقل

ھای مکی کار به این سادگی نیست. زبان حوادث مدت اقامت پیامبر اکرم در مکه  سوره
توان به آسانی مراحل مختلف نزول قرآن را در مکه ترسیم  ست که نمیا گویای آن خود

یرا اسالم، در خصوص مرحلۀ ابتدائی نزول قرآن در مکه بسیار تاریک است، زبکرد. 
ھای نخستین وحی فقط چند نفر معدود به  آغاز در شھر مکه غریب بود و در سال

حضرت که نخستین  جز برای آن عده از صحابۀ آن ،بنابراین ؛رسول اکرم ایمان آوردند
پیگیری و ردیابی مراحل » سابقین اولین«گروندگان به اسالم بودند، یعنی جز برای 

داده است و جز برای این عده از مسلمانان امکان  نمیمختلف تنزیل قرآن دست 
شده از قرآن را به  ھای نازل نداشته است که به طور مشخص و معین، نخستین سوره

 ترتیب برشمارند.
ھا  در عین حال، اگر اختالفات دانشمندان و محققان را در ترتیب دقیق زمانی سوره

اند مشخص کنند که کدام سوره زودتر و کدام سوره دیرتر نازل  که باالخره نتوانسته –
 ،کنار بگذاریم، برایمان چندان دشوار نخواھد بود که بر چند گروه متشابه –شده است 

ھا  ھای قرآن انگشت بگذاریم که در آن ھمخوان و ھماھنگ از آیات و سوره ،ھمانند
رسانند نسبت به این  ود دارد که ما را به جزم و یقین میھای آشکار و گویایی وج نشانه

ھای قرآن مرحلۀ ابتدائی یا میانی یا پایانی از  که این گروه به خصوص از آیات و سوره
 سلسله تنزیل مکی یا مدنی است.

  ھای نازل اند که از نخستین سوره ھایی که مورخان و مفسران یک سخن گفته سوره
مرحلۀ نخستین «ایم مربوط به  طالح جدیدی که ما پیشنھاد کردهاند،یا به اص شدۀ قرآن
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ھای: علق، مدثر، تکویر، اعلی، لیل، انشراح، عادیات،  شوند، عبارتند از سوره می» مکی
 تکاثر و نجم.

شوند، عبارتند از  می» مرحلۀ میانی مکی«ھایی که مربوط به  به ھمین ترتیب سوره
 ، مرسالت، بلد و حجر.ھای: عبس، تین، قارعه، قیامت سوره

شوند، عبارتند از:  می» مرحلۀ پایانی مکی«ھایی که مربوط به  و بر ھمین مبنا، سوره
 ھای صافات، زخرف، دخان، ذاریات، کھف، ابراھیم و سجده. سوره

ھای تنزیل مکی  ھا نشانه چند که از ھمۀ آن ھر –ھای قرآن  این سه گروه از سوره
ظر محتوا و ھم از نظر اسلوب بیان، تفاوت اندکی با یکدیگر ھم از ن –بارز و آشکار است 

شوند) و حتی  گروه (که مربوط به یک مرحلۀ مشخص می دارند، به طوری که ھر
ھا یک واحد مستقل تبلیغی و فکری ھستند. تحلیل  یک از این سوره توان گفت ھر می

مین خواھد بود که ھا خواھیم داشت، منحصر به ھ کوتاه و گذرایی که ما بر این سوره
ھا موجودند، اشاره کنیم  ھایی که در کلمات و فواصل آیات این سوره به بارزترین نشانه

 ھا را دربر دارند، مشخص سازیم: ھای جدیدی را که آیات معجزآسای این سوره و بینش
شده از  دیدیم که نخستین سورۀ نازل» پدیدۀ وحی«که در فصل  –در سورۀ علق 

خورد.  ترین حادثه در تاریخ بشر به چشم می ای از مھم صویر زندهت )١(،قرآن است
ای که در گیرودار آن، انسانیت تولد دوبارۀ خود را شاھد بود. تولد دیگری که  حادثه

ساخت و نویدی بود حاکی  داد و با رازھای آن آشنایش می انسان را به آسمان پیوند می
سبد و در ِگل و الی زمین فرو نرود. تواند دیگر به زمین نچ از این که انسان می

نخستین مقطع این سوره محمد رسول خدا را به پیوند با عالم باال و خواندن به نام 
خداوندی که آغاز از اوست و انجام به سوی اوست و  )٢(؛سازد خداوند متوجه می

ر ساخته وست که انسان را تکریم فرموده و اسرار ھستی را به او یاد داده و او را قادا ھم
را که رمز دانش و راز آموزش است. با آن » قلم«را به کار گیرد. » قلم«است بر این که 

                                           
 ».َبدء الوحی« ٧، ص ١به فصل مربوطه مراجعه کنید و مقایسه کنید با: صحیح بخاری، ج  -١
شده از وحی را با الھام  است آیات و ُسَور نازل جدر اینجا، تالوت پیامبر اکرم » قرائت«منظور از  -٢

ی مکتوب؛ زیرا آنحضرت اّمی بودند و خواندن و نوشتن  از روی نسخه» خواندن«خداوند، نه 
اط ما با در این ارتب» توانم بخوانم! من نمی«دانستند و به ھمین جھت به جبرئیل فرمودند:  نمی

Buhl ی وی در دائرة المعارف اسالم. بنگرید به: ھم سخن ھستیم، در مقاله 
 Encyclopedie de I’Islam, II, ١١٢٤ b 
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 ؛»َعَلق«از  ،ارزش آفریده است که (از نظر خمیرمایۀ مادی) انسان را از چیز پست و بی
ای که چسبیده به رحم است و در آن جایگاه آرام (که محل  یعنی خون بسته

 )١(.قرار داردیافتن جنین است)  پرورش
که چنانکه دیدیم پس از آن مدت فترت وحی نازل شده  –در سرآغاز سورۀ مدثر 

دھد که قیامی را آغاز کند که خواب و استراحت  خداوند پیامبرش را ندا می -)٢(است
شناسد. پیامبر  کندی و کسالت نمی ،شناسد و فعالیتی را شروع کند که خستگی نمی

انداز گرم و نرم واب خویش بر جھد و زیرانداز و روز رختخاسالم مأمور شده است که ا
را رھا کند! در برابرش جنگ و گریزی طوالنی و دشوار قرار دارد. خطر نزدیک در 

خبران است. مظھر ھدایت خداوندی، رسول اسالم، باید این  کردگان و بی کمین ره گم
ی و عظمت را ن، بزرگیرگویاخبر را (از خواب خرگوشی) بیدار کند و تکب خفتگان بی

ھر توطئه و نقشه و  ؛فقط برای پروردگار بزرگ جھان و انسان به رسمیت بشناسد
ای را در برابر ھدف بزرگ خویش کوچک بشمارد و به نشانۀ پاکی نیت و  برنامه

ھای  از انواع شرک و دیگر آلودگی ،اش، لباسش را تطھیر کند بودن برنامه راستین
محابا، با ھمۀ عوامل بدبختی و تباھی انسان بجنگد  بی و ھداردجاھلیت خود را بدور نگا

و بدون آن که منتی بر سر کسی داشته باشد و خود را برتر از دیگران ببیند و بداند، از 
ھرنوع فداکاری و از خودگذشتگی که الزمۀ جھاد در راه رسیدن به ھدف باشد، دریغ 

 )٣(.نکند
پردازد که ھیچگاه پیوند این حقایق با ایمان و  میسورۀ تکویر به بیان سه حقیقت 

عقیده گسستنی نیست: حقیقت انقالب آفرینش در روز قیامت، حقیقت وحی 
ای از مشیت خداوند  دعوت جھانی اسالم و حقیقت ارادۀ انسان که جلوه ،جاویدان

 )٤(.علیم و حکیم است
یی خود را نشان زا انقالب آفرینش، در سرآغاز سوره به صورت ھولناک و وحشت

ھای آتشینش فرو مرده  بینیم که سرد شده و شعله تاب را می دھد. خورشید جھان می
ھا رو به تیرگی رفته است.  اند و روشنایی آن بینیم که پراکنده شده است. ستارگان را می

                                           
 .١٦١، ص ٣٠مقایسه کنید با: تفسیر طبری، ج  -١
 .١٠١، ص ٦و مقایسه کنید با: صحیح بخاری، ج » ی وحی پدیده«مراجعه کنید به فصل  -٢
 .٩٠، ص ٢٩تفسیر طبری، ج مقایسه کنید با:  -٣
 .٣٣٧، ص ٨بنگرید به: تفسیر کبیر فخر رازی، ج  -٤
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چونان  ،اند اند و چون گرد و غبار به ھوا رفته نگریم که متالشی گشته ھا را می کوه
ماھۀ آبستن را  گذرند. ماده شتران ده کنند و چون ابر شتابان می ر میسراب سی

ترین اشترانند، اینجا و آنجا از ترس و  نگریم که با آن که در نزد اعراب پرارزش می
ھا  سارھا و جنگل اند. جانوران وحشی را که در کوه وحشت صاحبانشان رھایشان کرده

بینیم که از شدت ھول و ھراس و  اینک می کنند، ھمواره از پیشاپیش یکدیگر فرار می
اند.  اند و دوشادوش یکدیگر ایستاده نگرانی و اضطراب گرداگرد یکدیگر جمع شده

ھای  اند که از دل دریاھا شعله کنیم که آنچنان التھاب پیدا کرده دریاھا را مشاھده می
ند. ارواح ھم ا دریاھا به جای آب لبریز از مواد سوزاننده شده است وآتش بلند شده 

اند.  ھایی را تشکیل داده ھا و جفت گروه ،نگریم که با یکدیگر سنخ و متجانس را می
کنیم که  رحمی زنده به گور شده است مشاھده می دختری را که با خشونت و بی

مخصوصًا مورد سؤال قرار گرفته است و فقط خود او مورد استنطاق قرار گرفته است: 
تواند انسان بوده باشد آن کسی که اقدام  اند؟ و چگونه می کردهچرا او را زنده به گور 

 کردن این دختر کرده است در حالی که این دختر زنده بوده است! به زیرخاک
ھا را نیز  ھای عمل انسان این انقالب جھانی آفرینش، ھمچنین منتشرشدن نامه

. در روند این انقالب ماند شود. آنچنانکه دیگر در آن روز ھیچ چیز پنھان نمی شامل می
رود؛ دوزخ را آتش  است که سقف برافراشته و گنبد زمردین آسمان به کنار می

افروزند؛ بھشت  ھا و سنگ است، آتش را برمی اندازند و با ھیزمی که عبارت از انسان می
سازند تا جایی که ھمانند عروسی آرایش کرده جلوه  را به سعادتمندان نزدیک می

کند که به او نزدیک شود و او را در آغوش گیرد و بوی  ش را دعوت میکند و نامزد می
فھمد که چه پیش فرستاده  کس می خوش او را به مشام جان بکشد. آنروز است که ھر

ای به ھمراه آورده است که بتواند از عذاب  است و چقدر کوتاه آمده است؟ و چه توشه
 او چیزی بکاھد!

سازی برای بیان حقیقت دوم که به  به زمینه ،پس از بیان این حقیقت نخستین
پردازد و به این منظور روند بیان  شود، می وحی و طبیعت و چگونگی وحی مربوط می

یابد. سوگندھای زیبای گویا، به مظاھری از  سوره به یک سلسله سوگند انتقال می
ده ھا دمیده ش ھا پوشانیده شده است و روح در آن آفرینش که خلعت حیات بر آن

گردند تا در افالک  است: سوگند به ستارگانی که در آسمان جریان دارند، سپس باز می
دوند و آنگاه به  خودشان بیارامند. ھمانند آھوانی که بامدادان تا شامگاھان شتابان می
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ھا  گردند، تا خویشتن را نھان دارند و به دنبال آن شتابان دویدن بازمی ھایشان النه
اش جھان آفرینش را پوشانیده است.  سوگند به شب که با تاریکیاستراحتی بکنند. 

کوران  برد. ھمچون شب بیند و نه راه به جایی می آنچنانکه آدمی نه خودش را می
کند.  رود و چون نابینایان با دستش ھمه چیز را کاوش می افتان و خیزان راه می

آید. اندک اندک  سوگند به صبح که پس از گذشتن شب چون نوزادی به دنیا می
وی انوار حیات ر روزنۀ قلبش را بر ،خورد تکان می ،کند چشمانش را در روشنایی باز می

 کند. افتد و تنفس آغاز می قلبش به طپش می ،گشاید می
کند که: محمد ھیچ  به این مظاھر زندۀ جھان آفرینش، خداوند سوگند یاد می

صاحب عرش وحی را به او تلقین  دخالتی در وحی ندارد. فرشتۀ بزرگواری به فرمان
دھد که  کند. فرشتۀ بزرگواری که آنچنان نیرویی دارد که به او این توانایی را می می

امانت آسمان را دریافت کند و به اھل زمین تحویل دھد و دارای مقام و منزلتی است 
 که ھمۀ فرشتگان در مالء اعلی فرمانبردار او ھستند.

کند که: محمد  ۀ جھان آفرینش، خداوند سوگند یاد میو نیز به ھمین مظاھر زند
امین وحی است. از عقل سالم و کامل برخوردار است. ھمین مردم مکه چھل سال 

اند و او را  اند و او را به خوبی شناخته پیش از بعثت با او از نزدیک معاشرت داشته
است به آنان خبر اند. اینک آن محمد راستگوی درستکار آمده  لقب داده» صادق امین«

دھد که فرشتۀ وحی را با دو چشم خویش در افق روشن و آشکار آسمان دیده  می
 )١(.است. نه چشمش سیاھی رفته است و نه این دیدن یک دیدن خیالی بوده است

                                           
گردانیدن مالقات  ی وحی و روشن رغم این دقت تمام در جھت بارز گردانیدن اوصاف فرشته علی -١

با این فرشته، مالقاتی که ھیچگونه شک و تردید به آن راه نداشته باشد؛  ج پیامبر اکرم
ی برخی خاورشناسان چیره گردیده است و به موجب آن، ِالقاء  ر اندیشهگرایی شگفتی ب سطحی

ی نزول مکی از ذکر نام این فرشته  کنند در پیرامون این که قرآن در طول مرحله شبھه می
یاد کرده است و » جبرئیل«سکوت کرده است و آنگاه در مدینه، دوبار با صراحت نام او را 

یھودیان مدینه را در آشنا ساختن پیامبر اسالم با این حقیقت خواھند با این سخنان، تأثیر  می
ھاست و  ی اعتبارھا از آِن نام دینی به طور غیر مستقیم، مورد اشاره قرار دھند. گویی ھمه

یا این که گویی آن ھمه توصیفات قرآن، در نخستین  ھا را ھیچ اعتباری نیست؛ صاحبان نام
ر این دوران آغازین نزول مکی، دردشان را درمان نکرده ی وحی د ی فرشته مراحل نزول، درباره

اند،  ی وحی آراسته است؛ یا اینکه گویی این اوصاف با اوصافی که در کتاب مقدس بر پیکر فرشته
ھا مقدم  ھا را بر شکل ھا و حقیقت داشتند، مسماھا را بر اسم مباینت دارند! اینان اگر انصاف می
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پندارند که محمد  شود که ھمه می گیرد و چه می چگونه به یکباره مورد اتھام قرار می
 شوند؟! پیوسته بر او نازل میدیوانه شده است و شیاطین 

اندازد که این وحی به  در ھمین مقطع خداوند مردم مکه را به یاد این نکته می
تنھایی متوجه آنان نیست و نباید ھم چنین باشد، بلکه دعوت قرآن یک دعوت جھانی 

چند که اینان چند صباحی در برابر آن  و باید گسترش یابد و پیروز گردد؛ ھر )١(است
ت کنند و گروندگان به آن را تحت فشار و شکنجه و آزار قرار دھند. درھای این مقاوم

                                                                                                       
به این که این توصیفات روشن و صریح جز بر جبرئیل بر ھیچ کردند  داشتند و اعتراف می می

کردند در این که برشمردن این اوصاف، بیانی رساتر از  ی دیگری صادق نیست و تردید نمی فرشته
ی وحی و برای شناساندن بخشی از حقایق وحی به تدریج، به  گرداندن شخص فرشته مشخص

ی َمَدنی جا نخوردند؛  ز شنیدن نام جبرئیل در دو سورهُامیان کارآمدتر است. اما یھودیان مدینه ا
ھای آنان نیفزود، جز آنکه  زیرا این حقایق ھم نزد آنان شناخته شده بود و قرآن چیزی بر دانسته

آن حقایق را تصدیق و تثبیت کرد، زیرا حقایق ثابتی را که در اختیار آنان بوده است قرآن تکذیب 
کند.  گیرد و تصدیق می ھا را پیش روی خود می کند و آن انی میھا نگھب کند، بلکه از آن نمی

 ی لودز: مقایسه کنید با مقاله
Lods, Recherches sur le prophetisme Israelite, dans la Revue de I’histiore des 
Religions, Publiee a Raris, ١٩٢٢. 

کند بر این  مکی نزول قرآن، تصریح میی ابتدائی  ی آغازین، در مرحله ی شریفه در آن مرحله آیه -١
ماند که  که این دعوت اسالمی یک دعوت ھمگانی و جھانی است. بنابراین، جایی برای آن نمی

بودن  بجز آنچه ما یادآور شدیم، یعنی جھانی را ﴾إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ی  ی شریفه این آیه
ماند که یھودیان مدینه تأثیری در این  برای این پندار نمیاین دعوت، تفسیر کنند. ھمچنین جایی 

قضیه داشته باشند؛ زیرا علمای اسالمی، ھمگی اتفاق نظر دارند بر این که تمامی این سوره مکی 
ی معظمه است. حتی  ی نخستین نزول قرآن در مکه ھای مرحله است، بلکه به طور قطع از سوره

شان؛  دادن، مطابق عادت دیرینه ی چشم نشان ی برای گوشهخود خاورشناسان نیز در اینجا فرصت
ی  ھای پیشنھادی خودشان، در نخستین مرحله اند و ھمگی آنان این سوره را در ترتیب نیافته

اند که آیا  اند؟! جز این که بعضی از ایشان زیرکانه این سؤال را مطرح کرده نزول مکی جای داده
ای را افاده کند، نه معنای  ینجا معنای عمومیت محلی و منطقهدر ا» عاَلمین«ی  امکان دارد کلمه

تواند باشد؟ البته  در زبان فرانسه می mondeی  بودن را؟ و آیا این کلمه مثًال برابر با کلمه جھانی
اند به این که این آیه در  ھای (زیرکانه و احیانًا موذیانه) اعتراف کرده رغم طرح این سؤال علی

 بنگرید به:ای دارد.  دن وسعت آفاق دعوت اسالمی سھم عمدهگردانی جھت روشن
 Blachere, Trad., II, ٣٩. 
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کس که بخواھد در طریق حق و ھدایت و در خط مستقیم تکامل  دعوت رویاروی ھر
 کامًال گشاده است. ،انسانیت قدم بگذارد

حقیقت سوم، فقط در آیۀ پایانی این سوره (سورۀ تکویر) مطرح شده است. تنھا در 
یک آیه، با لحنی کوبنده و قاطع، در آخر سوره خداوند به بیان این نکته پرداخته است 

ای جدا از  که ارادۀ فعال حقیقی ھمان ارادۀ خداوند است. بنابراین، ھیچکس اراده
گیری و تقدیر فرموده و آنگاه  د. بلکه اوست که اندازهارادۀ خداوند علیم و خبیر ندار

برداری  ای ارزانی فرموده است که با بھره اوست که به انسان اراده است وھدایت کرده 
مشّرف » تکلیف«اگر این اراده نبود، به شرف  و تواند به اختیار عمل کند از آن اراده می

 گردید. نمی
شود که ھمه چیز  ای آغاز می مجید آفرینندهسخن با ستایش و ت )١(،علیادر سورۀ 

او را  است وای را برای او ترسیم کرده  مل ھر آفریدهاراه ھدایت و تک است ورا آفریده 
به سوی ھدف نھایی و تکاملی وجود او ھدایت فرموده است. بعد، به بررسی بعضی از 

زمین روزی مشخص پردازد که برای ھر جنبنده و جانوری در  آثار او در آفریدگانش می
جانوران را در مراتع سبز  گیری و مقدر فرموده است. روزی بعضی از و معینی اندازه

ھای پژمرده و پالسیدۀ سیاھرنگ مقرر فرموده  روزی بعضی دیگر را در علف و قرار داده
 است.

کند که پیامبر اسالم از یک کفایت و ضمانت ربانی  سپس به این حقیقت اشاره می
ست که پروردگار جھان و انسان ضمانت فرموده است که قرآن را به ذھن برخوردار ا

در لوح قلب او نقش بزند، بدون آن که الزم باشد که پیامبر کمترین  و پیامبر بسپارد
بدون آن که احتمال  و کوششی برای حفظ آیات قرآن از خود نشان بدھد

در رابطه با قرآن،  کردن حتی یک حرف از قرآن وجود داشته باشد. زیرا، فراموش
ابسته به مشیت الھی است که ھیچ قید و بندی آن را و کردن کردن و فراموش حفظ

ھمواره در معرض  –ھرچند واال باشد  –سازد، نه وابسته به انسانی که  محدود نمی
دادن به پیامبر و  شود به مژده اشتباه و فراموشی است. از اینجا، روند سخن منتقل می

العاده  پسند) را برای آنان فوق (و انسانداوند پیشبرد این دعوت آسان مسلمانان که خ

                                           
 .٢٦٠، ص ٤، تفسیر َنَسفی، ج ٣٩٨، ص ١١تفسیر بیضاوی، ج «ھا را در  بنگرید تفسیر این سوره -١
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ھای بزرگ در رابطه با این دعوت را برای آنان  قبول مسئولیت و آسان خواھد ساخت
 دشوار نخواھد گردانید.

ت وگیری مردم در برابر این دع پردازد که جھت سپس به بیان این حقیقت می
بعضی از مردم به خداوند ایمان دارند و امیدوار به رحمت پربرکت یکسان نخواھد بود: 

از عذاب او واھمه دارند. بعضی دیگر، در دنیا بدبخت و اسیر جان تاریک و  و اویند
ھای دردناک و شدیدی که  در آخرت نیز بدبختند و دچار شکنجه و فروغ خویشند بی

ھست تا این  شان است. در دوزخ، نه از مرگ خبری فرآوردۀ ھمان جان تاریک
نه از زندگی آسوده و آرام در میان آتش جھنم  و ھای بدبخت استراحت پیدا کنند انسان

ای است  شود، موعظه شود. مطلب دیگری که در این سوره مطرح می اثری مشاھده می
ھایی است که از فطرت سالم برخوردارند. نخست تأکید  که روی سخنش با انسان

زبان و ُخسران و تباھی نتیجۀ  است واکی و طھارت کند که رستگاری نتیجۀ پ می
شدنی و فانی  دھد که این دنیای گذران تباه پلیدی و آلودگی است. آنگاه ھشدار می

 آخرت باقی و جاودانی است. است و
آنچه  است ومطلب پایانی سوره، یادآوری این حقیقت است که دین خدا یکی 

فرستد، ھمانندش را پیش  فرو می ج لب محمدپروردگار خالق متعال (به نام قرآن) بر ق
الله نازل فرموده است. بنابراین یک  األنبیاء ابراھیم و بر موسی کلیمبر شیخ  از این

ع و منشأ دارد مرج ،فقط یک مصدر و یک سلسله تعالیم و معارف دینی است وعقیده 
 )١(.العالمین، پروردگار جھان و انسان است که ھمان خداوند رب

                                           
شویم که دعوت اسالمی از  در اینجا، با الھام از روند کالم وحی در خوِد این سیاق، یادآور می -١

نخستین مرحلۀ نزول مکی قرآن کریم اعالم کرده است که یک دعوت جھانی است و اصول و 
مبانی آن تغییرناپذیر است و با اصول و مبانی دیگر ادیان آسمانی نیز یکی است و به این مطلب، 

وِد این سیاق مورد بحث ما، با یادکردن از ُصُحف ابراھیم و موسی اشاره کرده است. به در خ
به مدینه مھاجرت بفرمایند و با یھودیان در  جعبارت دیگر، قرآن منتظر شده است تا پیامبر اکرم 

سخن بگوید. بلکه درست،  ÷آنجا مالقات کنند و آنگاه از کتاب پیامبر آنان، حضرت موسی
نیز نام برده  ÷نام برده است، از حضرت موسی ÷که در مکه از حضرت ابراھیمھمانطور 

اش ثابت و تغییرناپذیر  است، تا تأکید کرده باشد بر این که دعوتش جھانی است و اصول و مبانی
 است، نیز بنگرید به:

 Horovits, Koranische Untersuchengen, ٦٨ sq. 
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آفرینش نر و ماده، سوگند یاد  وجایی شب و روز ، خداوند به جابه)١(سورۀ لیلدر 
کند که راه و روش مردم در زندگی با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین، مسلمًا  می

ھای متفاوتی نیز خواھند داشت. پس، ھمچنانکه در طبیعت در برابر چھرۀ  سرنوشت
ھمچنانکه در برابر طبیعت لطیف و  وروشن روز، چھرۀ تیره و تار شب وجود دارد

حساس زن، طبیعت خشن و سختگیر مرد وجود دارد، کوشش پارسایان نیکوکار نیز با 
پاداش نیکبختان با کیفر بدبختان تضاد  وفعالیت مجرمان تبھکار بسیار فاصله دارد

خداوند سرزمین قلب ھیچکس را از رضوان و خشنودی خویش سیراب نخواھد  ودارد
ای که از جانب او  بھترین (سخن و برنامه وآن که گذشت و تقوا داشته باشدکرد، مگر 

 ھا آمده است) را تصدیق کند. برای انسان
در سورۀ انشراح، نجوای شیرین و لطیفی است که طی آن خداوند دلتنگی و نگرانی 

بار غم و اندوھی را که بر پشت او سنگینی  است وپیامبرش را که برای او رویداده 
او را  و دارد ھایش را درھم شکند، از میان برمی حتی نزدیک است که استخوان وکند می

کارھا برای ، نگرانی او رفع خواھد گردید ،دھد که دلتنگی او پایان خواھد یافت مژده می
مقام و منزلت او در زمین و آسمان باال خواھد رفت. نام او با نام و  او آسان خواھد شد

خواند که ھرگاه از  او را فرا می ،خواھد گردید و شامگاه مقرون خداوند در ھر بامداد
از ھریک از مشکالت  و ھای زندگی بیاساید از گرفتاری و تبلیغ مردم فراغت یابد

د به عبادت و وفراوانی که در راه طوالنی این دعوت وجود دارند، بپردازد، با تمام وج
 )٢(.نیایش او گرایش پیدا کند

کند به اسبانی که در میدان جنگ تاخت  خداوند سوگند یاد می )٣(،در سورۀ عادیات
کند و از  ھای زیر پایشان برخورد می ھا با سنگ سم آن ،افتند از نفس می، کنند و تاز می

سرزمین دشمن را با حملۀ صبحگاھی غافلگیر  ،پرد جرّقه می و جھد ھا آتش می آن
شود. اسبانی که در البالی  از تاخت و تازشان غبار فراوان به آسمان بلند می و کنند می

صفوف دشمن را از ترس و  ،تازند ھای سرزمین دشمن می صفوف دشمن و در کرانه

                                           
 .١٣٨، ص ٣٠ر طبری، ج بنگرید تفسیر این سوره را در: تفسی -١
 .٤٢٨، ص ٨مقایسه کنید با: تفسیر کبیر فخر رازی، ج  -٢
 .٣٢٨، ص ٤مراجعه کنید به تفسیر این سوره در: تفسیر کّشاف، ج  -٣
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خداوند به  )١(...دارند سپاه دشمن را ناگزیر به فرار وامی و سازند حشت ماالمال میو
کند که انسان نعمت پروردگارش را  گند یاد میرزمنده و شورشگر سو ،این اسبان تازنده

به بیان این حقیقت  و گیرد خود انسان را بر این انکار و کفران شاھد می است ومنکر 
کند، مگر  پردازد که ھیچ چیز انسان را بر این کفران نعمت پروردگارش وادار نمی می

دارد! پس این انسان  رفاه و کامیابی در زندگی دنیا ،آن عشق فطری و ذاتی که به ثروت
بر بال ھمای  و باید خویشتن را از زنجیرھایی که به گردن و دست و پا دارد رھا سازد

نگاھی گذرا بر سرنوشت حتمی  و در دنیای دیگر دوری بزند و بلند پرواز خیال فراز آید
 خویش بیفکند که ھمانند دیگر ھمنوعانش چگونه درمانده و بیچاره ایستاده است و راه

 و شوند ھایشان برانگیخته می ھا از آرامگاه برد! آن ھنگام که انسان جایی نمی به
پروردگارشان کفر و عنادشان  و سازد راز دل آنان را فاش می و شکافد قبرھایشان برمی

ھا  به کیفر کردارشان در زندگانی دنیا به بدترین شکنجه و کند را برایشان بازگو می
 گرداند! دچارشان می

خبران بازیگری که در گردآوری مال  تکاثر، ھشداری است کوبنده برای بی در سورۀ
کشند،  فرزندان متعدد خویش را به رخ یکدیگر می و کنند و ثروت با یکدیگر رقابت می

ھا  آیند! گورھای تنگ و تاریکی که در آن تا آن که به دیدار آن گورھای تنگ نائل می
چونان کابوسی بر سر آنان » ھول اکبر«ست که توانند نفس بکشند! در آن ھنگام ا نمی

تحت تأثیر فشار و اضطراب آن ھول و ھراس که غافلگیرشان ساخته  و آید فرود می
 حقیقت را با تمام تلخی و ھولناکی آن باز و پرند است، ناگھان از خواب ناز می

در  و کنند شان مشاھده می شناسند. دوزخ و عذاب دوزخ را با مردمک چشمان می

                                           
این تصویر روشن که جز بر اسبان تازی شیھه کشنده و شبیخون زننده، نه به اجمال و نه به  -١

در برابر ذھن برخی خاورشناسان پیچیده مانده است و رغم روشنی،  آید، علی تفصیل، صادق نمی
خراش و آن  آن صداھای گوش –خواھند دریابند؟!  و با کدام ذوق و قریحه می –اند  درنیافته

خوردۀ در حال فرار را که در این  افروز، آن غبارھای برافراشته و آن سپاھیان شکست ھای آتش ُسم
ترین  شان، در تفسیر این آیات، ضعیف ق عادت دیرینهبینی که طب آیات خودنمایی دارند! و می

را عبارت از ُاشترانی » عادیات ضبحا«گزینند و  قولی را که در روایات تفسیری موجود است، برمی
کنند و  گیرند که حاجیان بر آنان سوارند و از عرفات به ُمزدلفه و از مزدلفه به منی عزیمت می می

کنان به سوی  ؛ ُاشترانی که رقص -» (راقصات إلی منی«ب به با سوگندی که یکی از شاعران عر
 گردانند. بنگرید به: روند) یاد کرده است، دل خوش می منی می

 Gaudefroy, Demombynes, Pelerinage, ٢٥٦. 
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اند، برای  برخوردار بوده نھای رنگارنگ دنیا را که از آ نخستین نگاه، ھمۀ نعمت
ترس و وحشت عذاب جاودانۀ ابدی و جودشان را فرا  و کنند ھمیشه فراموش می

 )١(.گیرد می
چگونگی دریافت  است وحقیقت وحی با دقت فراوان ترسیم شده  )٢(،در سورۀ نجم

 چگونگی فرود است وفرشتۀ وحی معرفی شده  است وو ابالغ وحی بوضوح بیان شده 
اند و  پرستان به باد سرزنش گرفته شده آمدنش نیز روشن شده است. آنگاه، بت

است اند. آنگاه، عقاید اعراب دربارۀ مالئکه تصحیح شده  ھایشان مسخره قلمداد شده بت
از آنجا به  واست ای به حکمت خداوندی در آفرینش جھان به میان آمده  سپس اشاره و

قوانین مسئولیت و  و بیان یگانگی و ھماھنگی رسالت ھمۀ پیامبران در اصول عقاید
گرایان  ھا و بازیگران و بیھوده چی با ھشداری به مسخره و پاداش و کیفر، منتقل گردیده

 –شان ھمانند دیگر جباران عنید نزدیک است  مبنی بر این که سقوط و ھالکت –
 رسد. نھایی می زنجیرۀ سخن به حلقۀ

کند آن ھنگام که پس از درخشش  خداوند در سورۀ نجم به ستاره سوگند یاد می
ھای افق بیکران آسمان  بعد از آن که در جگر آسمان و در دور دست و کند سقوط می

آور پروردگار است، ره یافته  آید که محمد پیام چرخد و فرود می جایگزین شده بود، می
اش که  خبری بدور، بلکه خود قوم و قبیله گاه است و از بیاست و گمراه نیست، آ

اند و نه بدی از او  مخاطبان این پیام آسمانی ھستند پیش از این عمری با او سر کرده
رسد جای گفتگو  اند! بنابراین، پیام آسمانی که به او می نه دروغی از او شنیده و اند دیده

آورد،  سمانی را برای او میام آو مجادله نیست. فرشتۀ وحی نیز که این پی
قیافۀ  و انداماست. سخت نیرومند است و قوی ھیکل، آنچنانکه » القوی شدید«

این پیامبر اّمی توانسته است که با او  )٣(.کند پرھیبتش سراسر افق آسمان را پر می

                                           
 .٢٣٠، ص ٤مراجعه کنید به تفسیر سورۀ تکاثر در: تفسیر کشاف، ج  -١
، تفسیر طبری، ٨٢، ص ٣، تفسیر نسفی، ج ٦٥٩، ص ٧رجوع شود به: تفسیر کبیر فخر رازی، ج  -٢

 .٢٤، ص ٢٧ج 
ھای او یاد شده است و نام او صریحًا نیامده  ترین ویژگی با مشخص ÷در اینجا نیز، از جبرئیل -٣

است؛ و مسّمای جبرئیل، جای نیاز به اسم او را باقی نگذاشته است و سیمای خلقتش، ژرفنای 
است و چنانچه در سورۀ تکویر دیدیم، این نحوۀ بیان،  شخص و شخصیت او را شناسانیده
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ھنگام بار در آغاز نزول وحی، آن  دو بار، او را با چھرۀ حقیقی ببیند: یک و مالقات کند
که او را سخت درھم فشرد و نخستین آیات قرآن را برای او فرا خواند. این دیدار یک 
دیدار یقینی و از نزدیک بود که دل و دیدۀ پیامبر باور کرد که فرشتۀ وحی را دیده 

 و است! و بار دیگر، در شب إسراء و معراج، آن ھنگام که با او به یک سفر واقعی رفت
سدرة «کبرای پروردگار را مشاھده کرد و در اوج پرواز به  در طی آن سفر، آیات

آنجا که علم اولین و آخرین به آنجا منتھی  و رسید که پایان سفر بود )١(»المنتھی
گردد. در آنجا، خویشتن را کامًال نزدیک به فردوس برین و جایگاه متقین یافت که  می

حال، کیست که دربارۀ آنچه  )٢(.ارواح صدیقین و مالئکه و مقربین در آن مأوا دارند
اند و نه  محمد دیده است با او بگو مگو کند، در حالی که نه چشمانش به خطا رفته

 اند؟! اشتباه دیده
است » دیده شده«یک حقیقت مشھود و » وحی«از سوی دیگر، در جایی که 
اوھام و  ھایشان و دیگر بت» َمَنات«و » ُعّزی«و » الت«پرستش و نیایش اعراب در برابر 

اند و  ھا مظھر مالئکه پندار آنان مبتنی بر این که این بت و اساطیری بیش نیست
ھنری به  ،این مردم و ھوس ندارد و ای جز گمان و ھوا مالئکه دختران خداوندند، پایه

شان  اند: در حالی که خودشان از دختر خوش جز تقسیم ظالمانه از خود نشان نداده
مالئکه را که بندگان خداوندند از  و دھند ا به خداوند نسبت میداشتن ر آید، دختر نمی

 کنند (بدون آن که اطالعی داشته باشند)! جنس ماده قلمداد می
ھا  گذارند و گاھی مالئکه را به این نام ھایشان می ھا که گاھی بر بت این نام

را تأیید ھا  ھیچ دلیل و منطقی این نام و نامند، ھیچ مدلول و محتوایی ندارند می

                                                                                                       
ای به دست داده است تا برخی حقایق غیبی، به تدریج، گوشزد مشرکان گردد و در مقام  زمینه

 انگیز به کار گرفته شود. نظیر عالم غیب بیانی ھول ھای اعجازآمیز و بی ای از پدیده توصیف پدیده
گر بدانید که امیر کایتانی حاضر نشده است که در این سوره، آن آیید، ا ھرگز از شگفتی بدر نمی -١

ورزد بر این که  و بدون دلیل، اصرار می اند، ببیند معنای رمزی دینی را که مفسران مسلمان دیده
 جایی است در نزدیک مکه به ھمین نام! نیز بنگرید به:» ِسدرة المنتھی«

 Caetani, Annali de l’Islam, ٢٣١. 
در دیدگاه اشپرنگر و مولر، به » جنة المأوی«شوید، اگر بدانید که  نجا نیز، دچار ھراس میدر ای -٢

گر شده است که بوستانی پر ُگل و بلبل آن را دربر  صورت خانه یا ویالیی در حومۀ مکه جلوه
 گرفته است!! بنگرید به:

 Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, ٣٠٧, Muller, der Islam, I, ٦٥. 
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کار و  ،کند. بنابراین، چقدر سزاوار و بجاست که پیامبر از این جاھالن اعراض کند نمی
ھا و  جود متوجه خداوندی بشود که آسمانوبا تمام  و افکار آنان را به خودشان واگذارد

باالخره پاداش نیکوکاران را به نیکی و کیفر  است وزمین را از نیست به ھست آورده 
 به بدی خواھد داد... بدکاران را
دار است. از ھمان آغاز  بسیار کھن و ریشه» کیفر و پاداش«و » مسئولیت«مفھوم 

داوند پیامبران را برای تبشیر و انذار بشر مبعوث فرموده است. این مفاھیم را خکه 
ھمۀ  و اند اند. پیامبران ھمه در بیان اصول عقاید یک سخن بوده ھمۀ آنان القا کرده

 اند... کرده گرفتن عوارض رفتار و کردارشان دعوت می ھا را به گردن آنان انسان
ھا باالخره به سوی خداوند  ھمۀ انسان ،گردد ھر چیزی به خداوند منتھی می

ھا در ُصُحف ابراھیم و موسی  ھمۀ این و رسند به پاداش و کیفر خود می ،گردند بازمی
تواند  آمده است. ھمچنانکه در صحف ابراھیم و موسی آمده است که خداوند می

وجه با یکدیگر سازگار نیستند در زندگی  چیزھایی را که نقیض یکدیگرند و به ھیچ
مرگ و رستاخیز را در سیر تکاملی  ،نیستی ،انسان فراھم آورد: خداوند است که ھستی

ھای  ھای خنده و انگیزه نسان در ردیف یکدیگر قرار داده است. خداوند است که انگیزها
دو را در وجود انسان قرار داده است. خداوند است که در عین حال که  گریه، ھر

آمادگی زندگی را در وجود انسان قرار داده است، برای مرگ نیز او را مجھز گردانیده 
ھای نر یا  شود ویژگی که در رحم مادر ریخته می است. خداوند است که در آب منی

کند. با وجود این، آیا آفرینش دیگر، برای خداوند  ھای ماده را تعیین و تثبیت می ویژگی
 تر از آفرینش نخستین نخواھد بود؟! آسان

خبری  از این گمراھی و بی و شان را بازشناسند پس، مشرکان باید محدودۀ قدرت
کنندگان و منکران دعوت پیامبران  ورند که چگونه خداوند تکذیبایبه یاد ب ،بدر آیند

پیشین را ھالک گردانید و آنان را در دل زمین یا در آغوش فضا متالشی ساخت! و 
پیش از آن که  است وسقوط و تباھی آنان نزدیک  است وبدانند که خطر دامنگیر آنان 

 و در برابر خداوند به سجده بیفتندخداوند حق را باال ببرد و بر سر باطل ایشان بکوبد، 
 کنند! پیش از آن که در حال کفر روح از جسدشان در برود، راھی به سوی خداوند باز

*** 
ھای مکی قرآن که در مرحلۀ ابتدائی نازل  این بود اندکی از بسیار مطالبی که سوره

ید و تعالیمی که اند دربر دارند. ما خودداری کردیم از این که عالوه بر افکار و عقا شده
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ھای نخستین  مسلم است که محتوای پیام –و نیز از نظر علما و محققان  –از نظر ما 
، وجود  اند، مطلبی را در این فھرست اجمالی بیاوریم. با این داده وحی را تشکیل می

کند،  کفایت می –آسا بود  اگرچه گذرا و برق –ھای وحی قرآنی  تحلیل ما از نخستین پیام
ھا بتاباند و نیز از عھده  این که پرتوی بر موضوعات مورد بحث در این پیامبرای 
ھا ترسیم شده است، به خوبی نشان بدھد.  آید که تابلوھایی را که در این پیام برمی

ھای مکی قرآن را با تمام خصوصیات  تواند این گروه از آیات و سوره ھمچنین، می
ھای مکی که در دو مرحلۀ  گر آیات و سورهاسلوب و لحن و تعبیرشان از دو گروه دی

ھای  میانی و پایانی آیات و سورهگانۀ ابتدائی، ھای سه ھمانند گروهاند،  بعدی نازل شده
 مدنی قرآن، متمایز گرداند.

شده در  ھای نازل توان دریافت که در تمام سوره از این بررسی کوتاه، به سادگی می
است؛ و توصیف قدرت خداوند و آثار » دین«و » وحی«مرحلۀ ابتدائی مکی سخن از 

بیان چگونگی سرای آخرت در مقایسه با زندگی این جھان؛ و تصویر و  و رحمت او
ترسیم تابلوھایی از مناظر قیامت؛ و اخطار به مشرکان که در انتظار عذابی در ھمین 

کنندگان پیامبران پیشین باشند؛ و تسلیت و دلداری پیامبر  دنیا ھمانند عذاب تکذیب
بیند، از راه توصیف و  اش می قوم و قبیلهھا و فشارھایی که از  اکرم در برابر شکنجه

 و اند ی که برادرانش، پیامبران پیش از وی، از مردم خویش دیدهیھا بیان مصیبت
بودن این  تصریح به یکسانی اصول عقاید و یگانگی ادیان آسمانی؛ و اشاره به جھانی

ھا موضوعات اصلی  فراگیری آن نسبت به ھمۀ افراد بشر. این و دعوت پربرکت
ھای مختلف با  ھای مکی قرآن در مرحلۀ ابتدائی ھستند، اگرچه در سوره سوره

 اند. یزی تنظیم شدهتمامموسیقی ھای  با آھنگ و اند ھای متفاوتی بیان شده اسلوب
ھا ھمه کوتاھند. ایجاز فراوانی  توانیم دریابیم که آیات این سوره و نیز، به سادگی می

 ،امر است وھا بسیار آمده  ه مظاھر آفرینش در آنھا بکار رفته است. سوگند ب در آن
ھا  ھای انشائی (غیر خبری) در البالی مقاطع مختلف آن استفھام و دیگر صیغه ،نھی

بخشند. کلماتی که در این  ھا حرارت دیگری می به این سوره و اند جایگزین شده
گاھی نوای موسیقی  ای ھستند که شده اند، کلمات زباندار و انتخاب ھا به کار رفته سوره

ھا جریان دارد.  ھای باصدای آن ھا و گاھی در حرف صدای آن ھای بی در حرف
شان با ریتم شگفتی که دارند: گاھی ھموار و گاھی ت آیا دار ھای موزون و قافیه فاصله

گاھی  و گاھی آرام و متین، گاھی توفنده و کوبنده، مواج، گاھی خشن و خشمگین
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کردن  مجسم ؛ھمچنین و آسا گاھی زمزمه و ، گاھی فریادگردھنده  مھربان و پناه
دادن حرکت و حیات و گفتگو به  نسبت و بخشیدن به جمادات تشخص ،معنویات

ھا را به تابلوھای ھنری برخوردار از  زبان، مناظر ترسیم شده در این سوره موجودات بی
 اند. ھای زنده و بانشاط تبدیل کرده آب و رنگ

رسی و تحلیل سورھایی که به نظر ما مربوط به مرحلۀ میانی مکی ھنگامی که به بر
ھای موضوعی  ھای این گروه نیز نظیر ھمین ویژگی پردازیم، در ھمۀ سوره شوند، می می

ھای گروه میانی مکی نیز ھمانند  یک از سوره کنیم. در ھر و اسلوبی را مشاھده می
ھا عینًا ھمین تصویرھا و ھمین  آن سورهیک از  یابیم و در ھر ھمین افکار و تعالیم را می
ھا و الحان از البالی کلمات و  کنیم و مشابه ھمین نغمه حال و ھوا را درک می

  شدن بعضی عقاید یا اضافه  رسد. چیزی که ھست با افزوده عباراتشان به گوشمان می
 –ھای گروه میانی مکی  یک از سوره رسد که ھر شدن بعضی حقایق، چنان به نظر می

خواھند یک منظومۀ آسمانی باشند که  می –جداگانه، دیگر چه رسد به تمام گروھشان 
 ھا را برای خود ُقرق گردانند! ھا و گوش دل

ھایی است که در مرحلۀ میانی  است که از سوره» َعَبَس «به عنوان مثال: این سورۀ 
ین مرحله نیز ھای ا توان گفت از نخستین سوره مکی نازل شده است و بر وجه یقین می

پردازد؛ به  بر اسالم میمھست. این سوره به بیان و بررسی یکی از حوادث زندگانی پیا
در روز قیامت. این سوره این ھمه حقایق پیچیده را با » اکبر عفز«قت یمنظور و حق

ھای عمیق و نافذ و آنچنان تصویرھای  آنچنان نوازش و چنان اشارات و الھامات مؤثر
کند که از  ھای دلنشین و در عین حال کوبنده بیان می گویا و روشنگر و با چنان فاصله

 آید. ھا برمی ی آن کردن ھمه ی روشن عھده
اعراض کرد. مسلمان  سروی درھم کشید و از ابن ام مکتوم ج پیامبر اکرم

وی درخواست کند که از آنچه خدا به او آموخته است به او  بینوایی که آمده بود تا از
گیرد و به خاطر آن پیامبر اکرم را  بیاموزد. قرآن، این برخورد فردی را آنچنان پی می

ساختن  آن حضرت را به جایگزین و)١(دھد مورد سرزنش و عقابی سخت قرار می
ۀ شریعت به جای معیارھای عادالن و ھای زمینی ھای آسمانی به جای ارزش ارزش

خواند و ھمین برخورد فردی را درسی کارساز و  قراردادھای ظالمانۀ بشر فرا می

                                           
 در ھمین کتاب.» ی وحی پدیده«رجوع کنید به فصل  -١



 مباحثی در علوم قرآن   ٢٩٢

ٓ إِنَّهُ ﴿دھد:  ھشداری فراموش ناشدنی برای پیامبر اکرم و مسلمانان قرار می تَۡذكَِرةٞ  ۥَ�َّ
ری است. آوگمان این (سوره) تذکر و یاد ، بیھرگز چنین نیست« ﴾٥٥ ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ  ٥٤

 )١(.»پس ھرکس بخواھد از آن پند گیرد
 و کشید کرد و روی درھم می بایست از این شخص نابینا ِاعراض می پیامبر اکرم نمی

زیرا این شخص نابینا به خاطر تقوایی که داشت نزد خداوند از آن  کرد؛ پشت به او می
ھای زندگی تا  اصوًال ھیچ یک از ارزش و اشرافزدگان قدرتمند واالمقام، ارجمندتر بود

زمانی که جامۀ ایمان به تن نپوشند و به زیور تقوا آراسته نشوند، در نظام ارزشی اسالم 
 جایی نخواھند داشت.

ھا که بگذریم، حقیقت ھستی و حیات، خود نیز داستان پر طول و  از حقیقت ارزش
مھربان نوازشگری به تدبیر فصل و ھر مرحله از آن دست سر تفصیلی دارد که در ھر

قوت و غذایشان را آماده  ،ھا و جانوران دیگر مشغول است و خوراک زندگی انسان
مواظب حفظ سالمتی آنان است! ابر، آب باران را به فراوانی برای آنان فرو  و کند می
آنگاه در البالی خاک زمین نفوذ  ؛یابد ریزد. این آب در مخازن زیرزمینی جریان می می
شکافد تا گیاه بتواند نشو و نما کند و  ی زمین را اینجا و آنجا بر می پوسته و کند می

این گیاھی  ،خود را از تیرۀ تراب نجات بدھد و در فضای باِز باالی زمین قد بکشد. بعد
شود و  انگور می ،شود شود و آرد می آورد تبدیل به حبوبات می که از زمین سر برمی

شود که تازه به تازه با آن ھمه طراوت  ھایی می شود. میوه ه میشھد و شراب از آن گرفت
شود و سر به  نخل خرما می ؛چکد شود که از آن روغن می زیتونی می ؛شوند خورده می

کشد. و باالخره ھمان آب باران که از آسمان باریده و در زمین فرو رفته بود،  فلک می
ھای  ختانش به ھم پیوسته و شاخهھایی درآمده است که در اکنون به صورت باغستان

ھا و  ھا به ھم بسته و سراندرپا به ُگل و میوه نشسته است. در این باغستان آن

                                           
» کال«کلمۀ «) که گفته است: ١٨٥، ص ٤مقایسه کنید با سخن زمخشری در تفسیر کشاف (ج  -١

نیدن طرف عتاب از مورد عتاب و بازداشتن وی از این که بار اگرد تکیه کالمی است برای منصرف
یعنی: این یک موعظه است که باید ھمگان در پرتو » إنھا تذکرة«. دیگر چنان کاری را تکرار کند

یعنی: حال، ھرکه خواھد این  ﴾٥٥ ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ ﴿آن به خود آیند و بر مقتضای آن عمل کنند. 
 ».موعظه را به گوش جھان بسپرد و فراموش نکند
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ھا آماده است و ھم برای رفع نیاز  ھا ھم برای انسان انواع میوه مرغزارھای اطراف آن
 ھای خوبی فراھم است. جانوران دیگر چراگاه

ھا را درک کند، زیرا انسان موجود  قیقت ارزشانسان قاعدتًا باید حقیقت زندگی و ح
ای است که به ھمۀ وسائل زندگی مجھز است. اما به عکس، انسان یک دنده است  زنده

خیره سر است و ناسپاس! فراموش کرده است که در اصل از یک قطرۀ  ؛و حق ناشناس
خبری  به بی مقدار نشو و نمای او آغاز گردیده است. خود را ارزش و بی نطفه، آن آب بی

آورد که خداوند تا چه اندازه او را تکریم فرموده است و  زند و به روی خودش نمی می
وست که پس از مردن او را ا ھای زندگی را برای او آسان گردانیده است و ھم دشواری

دھد. این فراموشکاری و یکدندگی انسان است که او را از ادای  در دل خاک قرار می
دارد و او سرگشته و  ام وظایفش در پیشگاه پروردگار متعال باز میحق خداوند و انج

ھدف، آنچنانکه گویی حساب و کتابی در کار نیست، ھمچنان خودخواھانه به  بی
دھد. واقعًا که تا چه اندازه شگفت است حقیقت انسان و چقدر  سری ادامه می خیره

 عجیب است کافرشدن این انسان!
بزرگتری در روز قیامت که روز وحشت و اضطراب و  یقت وحشتناکقبا این ھمه ح

 و رسد روزی که ساعت رستاخیز فرا می زع اکبر است، در انتظار انسان اس؛روز ف
شکافد. ھیچ صدایی به جز فریادھای  ھا را می آھنگ گوشخراشی پردۀ گوش ھمۀ انسان

ن روز، انسان رسد. نگرانی و اندوه آ کوبنده و خشونت بار رستاخیز به گوش انسان نمی
اندیشد و به  گرداند. انسان تنھا به خودش می خبر می را از حال نزدیکترین افرادش بی

سرنوشت و سرانجام کارش. وضع سیمای مردم، خود بخود آنان را در دو گروه 
بختان با سیمای با طراوت و نورانی و خوش خبر  کند: نیک بندی می مشخص رده
با سیمای درھم کشیده و سیاه فام و اندوھگین متمایز بختان  تیره و شوند شناخته می

به راستی که چه بد است سرانجام کار  و گرداند. ای خوشا به حال اھل ایمان می
 )١(فاجران و کفاران!

 ھم است وخواھد حقیقت فطرت انسان را ھم در حالی که روبراه و سالم  قرآن می
معرض نمایش بگذارد. برای این  گردد، به رف میدر حالتی که از صراط مستقیم منح

گزیند و در چارچوب سوگند یادکردن  را به عنوان نمایشگاه برمی» تین«منظور، سورۀ 

                                           
، ٤مقایسه کنید با: زمخشری، ج و  ٣٢، ص ٣٠مراجعه کنید به تفسیر این سوره در: طبری، ج  -١

 .١٨٤ص 
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سخن از تکریم انسان به  )١(ھای مقدس ھای پر برکت و بعضی سرزمین به بعضی میوه
گذارد که در وجود او فطرتی سر براه تکوین فرموده و  آورد و بر او منت می میان می

روح و پیکر انسان را به  ،جان ،یکر او را با موازین اعتدال، شکل بخشیده و جسمپ
واالترین مقام ارتقا داده است. آنگاه به آمادگی انسان برای ھبوط روانی و سقوط 

کند. مگر  اخالقی و در سراشیبی پرتگاه ھولناک اسفل سافلین سرازیر شدن اشاره می
آن که فطرت، راه زندگی را برای او روشن گرداند و او را به حقیقت ایمان بینا سازد و 

او را وارث  و کارھای شایسته ترغیب و تشویق کند و او را به سرحد کمال برساند به
جنات نعیم گرداند. حال که چنین است، آیا رواست که انسان پس از درک این 
حقیقت، نور فطرت را تیره گرداند و دین خداوند را تکذیب کند و حکمت خداوندی را 

رو ھوای نفس و  سره ھماھنگ و دنبالهخبری نادیده انگارد و یک از روی جھل و بی
 )٢(درماندگی و گمراھی خویش گردد؟

کنده  انگیز که دل قرآن در یک سلسله آیات پرطنین و ھول ھا را از ترس و وحشت آ
کند و بالفاصله، منظرۀ پاداش و  گرداند، یکی از مناظر قیامت را شتابزده ترسیم می می

(کوبنده) » قارعة«. این پدیده را در سورۀ آورد حساب را در برابر دیدگان انسان می
رسد که  کوبد و کار به جایی می بینیم که ھول و ھراس آن ھمه چیز را در ھم می می

مقدار  ارزش و بی شوند و پای در ھوا و بی مردم درگیر و دار محشر آنچنان سرگردان می

                                           
ھای پر برکت، اشاره است به انجیر و زیتون، به ویژه، اگر مراد از تین و زیتون مناطق رویش و  میوه -١

در کنار دمشق و کوه زیتون در بیت المقدس » تین«پرورش این دو میوه باشد که منظور کوه 
طور سینا و مکه شھر أمن و امان. اختالف در ھای مقدس نیز اشاره است به  خواھد بود. سرزمین

توانیم ھمان  تفسیر تین و زیتون از شھرت کافی برخوردار است؛ جز اینکه در این زمینه ما نیز می
سخن صواب در این باب نزد ما «را که امام المفسرین طبری گفته است، بگوییم. وی گفته است: 

ھمان » زیتون«است که خوراکی است و ھمان انجیر » تین«سخن کسی است که گفته است: 
گیرند؛ زیرا این دو معناست که نزد عرب شناخته شده است، (از  زیتونی است که از آن زیت می

نام داشته باشد، شناخته » زیتون«نام داشته باشد، یا کوھی که » تین«سوی دیگر) کوھی که 
سوگند یاد » زیتون«و » تین«ه ب –جل ثناؤه  –شده نیست، مگر اینکه کسی بگوید: پروردگارمان 

کرده است و مراد از این کالم، سوگند یادکردن به مناطق رویش و پرورش انجیر و زیتون بوده 
 ).١٥٤، ص ٣٠(طبری، ج » است

؛ تفسیر کبیر فخر ٣٦٥، ص ٤برای تفسیر این سوره مراجعه کنید به: الدر المنثور، سیوطی، ج  -٢
 .٤٣١، ص ٨رازی، ج 
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 دانند که این نه میکنند و  دانند چرا پرواز می ھای سر به ھوایی که نه می ھمانند ملخ
اند  ار در آن روز به ذرات گرد و غبار تبدیل یافتهواست ھاي انجامد! کوه پرواز به کجا می

و  شوند ین سوی و آن سوی پراکنده میکه با وزش باد، ھمانند پشم حالجی شده به ا
تواند در میان این ھمه اضطراب و وحشت، در انتظار یک  این انسان است که می

وش و خرم باشد اگر خوش عمل بوده است و یا این که باید چشم براه آتش زندگانی خ
در  است وسوزان و نابودی ابدی باشد، اگر تبھکار بوده است و بدبخت. حال که چنین 

ھای  دھند و ھمانند رشته ھای بزرگ سنگینی خودشان را از دست می کوه» قارعه«روز 
شوند، چقدر انسان نیازمند  راکنده مینازک پشم و ذرات کوچک گرد و غبار در ھوا پ

وزنِی او را جبران کنند و  وزنی و بی ھای سنگینی ھمراه داشته باشد تا کم است که وزنه
 )١(ھای سرگردان در ھوا معلق بماند؟ نگذارند ھمانند ملخ

در سورۀ قیامت، قرآن انقالب فراگیر و ھولناک سرتاسری جھان آفرینش را ترسیم 
پوشاند، تا بعث و  ھا را با چند اشارۀ سریع جامۀ عمل می ن روشنگریکند و ھمۀ ای می

نشر را تأکید کرده باشد و منکران را پاسخگو باشد. بعد، بالفاصله پیامبر اکرم را نسبت 
ازد که ھرگز س خاطر نشان می و دھد اش اطمینان می به نقش بستن وحی در سینه

ورزیدن به زندگی فانی این جھان  ه با عشقای که بشر را در رابط نباید آن شتاب و عجله
دست به گریبان شده است، او را فرا بگیرد و در کنار بیان این مطلب، بسیار موجز و 

گرداند و تابلوی  بختان را مشخص می کار نیکبختان و فرجام تیره مختصر، سرانجام
موجود  نسان) که بر پیشانی ھران کندن ای از آن حالت ھولناک احتضار (و جگویای
چگونگی حقیقی زندگی این  اباالخره انسان را ب ؛کند نوشته شده است، ترسیم می زنده

سازد تا انسان خودش بتواند زندگی در آن سرای دیگر را با زندگی  جھان متوجه می
 این سرای خویش مقایسه کند.

 قرآن، در سورۀ قیامت پیش از آن که تابلوی مورد نظر خود را از انقالب سراسری
سازی بیان، ھمراه با اشارات پرمعنایی به روز  جھان آفرینش ترسیم بکند، برای زمینه

                                           
ھایشان  ھای کسانی که میزان میزان): «٢٣، ص ٤د با سخن زمخشری (در کشاف، ج مقایسه کنی -١

ھای آنان در  بودن میزان ی پیروی آنان از حق و سنگین در روز قیامت سنگین گردید، به واسطه
ھای  دنیا بود، زیرا سزاوار میزانی که جز حسنات در آن نگذارند آنست که سنگین باشد. میزان

بودن  ھایشان در روز قیامت سبک گردید، به واسطۀ پیروی آنان از باطل و سبک کسانی که میزان
 »!ھای آنان در دنیا بود؛ زیرا سزاوار میزانی که جز سیئات در آن نگذارند آنست که سبک باشد میزان
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کند و به نفس لوامه روح پرھیزگار انسان که: رستاخیز، شدنی  قیامت سوگند یاد می
است و ساعت قیامت باالخره فرا خواھد رسید و در این باره ھیچگونه تردیدی وجود 

ھای پوسیده و خاکسترشده را  سان گردآوری استخوانندارد. آنگاه از آنجایی که ان
دھد که  پندارد، خداوند (در این سوره) به این حقیقت توجه می کاری ناشدنی می

تر نیز توانایی دارد: خداوند انگشتان  تر و مھم ظریف ،تر خداوند بر کارھایی از این دقیق
اند، جایگزین  داشتهدھد و عینًا در ھمان جاھایی که قرار  انسان را ھم شکل می

وط طھایی که خ گرداند و حتی ھمۀ آن تفاوت ھا را باز می گرداند و ترکیب اولیۀ آن می
ھا با  ھایی که شکل انگشتان انسان ھمۀ آن فرق ،انگشت ھر انسانی با انسان دیگر دارد

فجور شوند! بنابراین چرا باید انسان به  یکدیگر دارند، عینًا دوباره ساخته و پرداخته می
 کشیده شود؟ و چرا باید انسان رستاخیز و حشر و نشر را کاری ناشدنی بپندارد؟!

ھای غافل را ب نیرومندی که دلتأکید بر روی مسئلۀ بعث و رستاخیز با چنین اسلو
چینی برای بیان انقالب  تواند بھترین مقدمه کند، می گیرد و محاصره می ھدف می

مردم در برابر پروردگار جھانیان برپا  سراسری جھان آفرینش باشد. روزی که
ایستند و با سرعت ھرچه تمامتر در آن روز رستاخیز انقالب ھمه چیز و ھمه کس  می

زدۀ مضطرب، ناگھان با دیدگان بھم پیچیده و سیاھی  گیرد! انسان وحشت را فرا می
ظام نگرد که جھان آفرینش سراسر از ھم پاشیده و ن اش، می رفته و از حدقه درآمده

اند، دیگر نوری ندارد؛  خود را از دست داده است! ماه پس از آن که رویش را پوشانیده
شده است دیگر طلوع و تابشی ندارد و انسان نیز  خورشید نیز بعد از آن که با ماه جفت

رانند، تا حساب او را  در آن موقعیت و با آن وضعیتی که او را به سوی خداوند می
ش چه چیز برای خودش پیش فرستاده است، ھیچ پناھگاھی برسند که با دست خود

 آفرین رستاخیز حمایت کند! ھای ھولناک و دھشت ندارد که او را در برابر آن صحنه
شود که انسان بعث و نشر و حساب اعمال را ناشدنی  (اما اگر بپرسیم: پس چه می

کیفر و پاداش را بعید  ،حشر و نشر، رستاخیز، که) انسان این استپندارد؟ جواب  می
ندانسته و ناشدنی نپنداشته است، مگر از سر پیروی ھوای نفس و استقبال از شھوات 

دنیوی دویدن! اما زندگی  ھای کامرانھای زندگی و  شتابان به سوی لذت و با آغوش باز
ھر چقدر که طوالنی بشود، باالخره روی به زوال دارد، پس چرا باید شتاب کرد؟! حتی، 

ھای انسان شتابزده و عجول در وجود  ل امین خداوند نیز گاه و بیگاه یکی از نشانهرسو
شود و از ترس این که مبادا از عھدۀ حفظ قسمتی از آیات قرآن برنیاید،  او مشاھده می
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جنباند! اما انتظاری که خداوند از او  عجوالنه و شتابان، زبانش را به (تکرار) وحی می
نیروی نبوت، بر این طبیعت انسانِی شتاب آلوده تفوق پیدا کند و که با  این استدارد، 

کنندۀ وحی بر قلب او، حفظ و صیانت وحی را نیز کفالت  اطمینان باید به این که نازل
 )١(.کرده است و جمع و بیان آن را نیز بر عھدۀ خویش گرفته است

شق به این به راستی چقدر خوشبخت است آن انسانی که عشق به خداوند را بر ع
دنیای سراسر شتاب و عجله! ترجیح بدھد. چنین انسانی به خداوند اطمینان دارد؛ 
چشم به خشنودی و رضوان خداوند دوخته است و در یک بھشت برین روحانی بسر 

گردد.  اش نمودار می نگرد، شادابی در چھره برد و آن ھنگام که به جمال خداوند می می
را بر » عاجله«دار (و  دنیای شتابزده را بر آخرت مدتھایی که این  اما، آن انسان

ترجیح بدھند و پیروی ھوای نفس را بر طاعت خداوند برگزینند، چه ») آجله«
فروزان بصیرت محرومند  سرنوشت نکبت باری دارند و چقدر بدبختند! اینان که از نور

فرارسیدن  کشیدۀ خویش در ھراس و واھمه از و با آن چھرۀ عبوس و ابروھای درھم
ھایشان را ُخرد کند و ھشداری در  یبتی ھستند که پشتشان را بشکند و استخوانصم

 )٢(.رابطه با عذاب دردناک خداوند (که پس از آن در انتظار آنان است) باشد
منکران رستاخیز، اگر فقط یکبار به خود آیند و منظرۀ احتضار را که ھمه روزه در 

ھا  ، مورد تأمل قرار بدھند و توجه کنند که چگونه انسانشود برابر دیدگانشان تکرار می
بندند،  ای باز سفر می گردند و به سوی جھان ناشناخته به فراق عزیزانشان دچار می

کنند به این که ھمان خداوند قھاری که زنده را میرانیده است، قدرت آن  یقین پیدا می
ھا و  دانند که طلسم ھا به خوبی می نرا دارد که مرده را نیز زنده گرداند. خود این انسا

کنند. محتضر روحش  اوراد برای شخصی که در حال احتضار است، دردی را دوا نمی

                                           

و  ﴾١٦ ۦٓ َل بِهِ لَِسانََك ِ�َۡعجَ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿النزول، میان آیۀ شریفه:  در اینجا و نیز در فصل اسباب -١

ای باشد  شکن و کوبنده پیوند دادیم، تا جواب دندان ﴾٢٠ ۡلَعاِجلَةَ ٱبَۡل ُ�ِبُّوَن  َ�َّ ﴿آیۀ شریفه: 
اند در مضامین این سوره گسستگی پیش آمده است.  برای ھمۀ کسانی که (ناسنجیده) پنداشته

آری، خوانندۀ ھوشمند این سوره برای دریافتن وجه تناسب میان این دو مقطع به ھیچ چیز نیاز 
ھای عرب زبانان را در باب ھمبستگی  شیوهندارد، جز یک احساس و ذوق لطیف، تا بتواند 

تواند فھم و  دستگاه کالم و ارتباط روند سخن دریابد. اما مردی عجمی مانند المنس، کجا می
 درک خود را بر قلۀ چنین بیان بلندی برکشد؟! بنگرید به:

  به بعد. ٢٥٩، ص ٨در این ارتباط رجوع شود به تفسیر کبیر فخر رازی، ج -٢
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به حلقومش رسیده است و در اثر فشار سکرات مرگ، با اندوه جانکاھی دست به 
کندن و احتضار  برد. آن کسی که منظرۀ جان گریبان است و در پیچ و تاب بسر می

گرداند،  اندازد و فراق دوستان و عزیزان او را مضطرب نمی را به وحشت نمی دیگران او
آزاد است برود! باد در غبغب بیندازد و در گلستان خیالِی زندگی که در رؤیاھای خود 

زده روی برتابد و ھرطور که  ترسیم کرده است به گردش پردازد و سرگشته و حیرت
در انتظار اوست! و خشم خداوند » َویل«خواھد از حق و حقیقت ِاعراض کند!  می

 (ھرکجا که برود) در کنار او بار انداخته است!
کنند، کافیست که ھمین سرای فانی دنیا را با دقت  کسانی که رستاخیز را انکار می

را براساس آن بسنجند و با منطق فطرت، آن  تربنگرند، تا بتوانند سرای باقی آخنظر 
برند  ای دیگر را با زندگانی این سرای که در آن بسر میجھان را دریابند و حیات سر

مقدار نبوده است؟ مگر این قطره آب  قیاس کنند. مگر انسان قطره آبی رقیق و بی
ھای رحم چسبید (َعَلقة) تحول نیافت؟ مگر  مایه به خون منجمدی که به دیواره بی

ھای پیاپی یافت  یونجایگاه امن و امان (رحم) دگرگ ھمین لختۀ خون نبود که در این
ھای یک انسان ماده  تا به صورت جنینی درآمد که خصوصیات یک انسان نر و یا ویژگی

توان گفت) آن که این موجود را آفریده و از عدم به  را با خود داشت؟ آن وقت آیا (می
وجود آورده است از این که (بار دیگر) او را زنده گرداند عاجز و ناتوان است؟ آیا 

مسئولیت رھا خواھد  برنامه و بی ان گفت که) آفرینندۀ حکیم انسان، او را بیتو (می
بودن رستاخیز و حشر و نشر مردمان و  ساخت؟ آیا فطرت سالم انسانی گویای قطعی

 )١(پاداش پارسایان و کیفر تبھکاران نیست؟
شویم که خداوند  نظیر مواجه می در سورۀ مرسالت، با یک سبک اختصاصی و بی

 ترھای آخ ترین صحنه ترین و ھولناک ھای دنیا و خشن ین سوره) زیباترین صحنه(در ا
ترین حقایق آفرینش و  ده است و درست و راستیرا (در کنار ھم) به تصویر کش

ده ترین اعماق روح و روان انسانی را (در کنار این تابلوھا) به سلک بیان درآور ژرف
ھای متعدد در تنظیم آیات در نظر  ثر و آھنگالعاده مؤ ھای فواصل آیات فوق است. ُبرش

�َِ�  َوۡ�لٞ ﴿گرفته شده و سخن خداوند متعال  در آن روز (قیامت) « ﴾١٥يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ

                                           
و مقایسه کنید با: ١٠٨، ص ٢٩با تفسیر سورۀ قیامت، مراجعه کنید به: طبری، ج  در ارتباط -١

اف، ج   .٢٣٥، ص ٤؛ نیز: َنَسفی، ج ١٦٣، ص ٤کشَّ
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جزئی از  گردد که گویا ای تکرار می ده بار در این سوره به گونه »کنندگان! وای بر تکذیب
و شدتی که به  کوبنده با ھمه حدتفرازھای مقطع و این  سازمان موسیقی آن است.

اند. خداوند به  آفرین سوره کامًال ھماھنگ آیند، با مطلع وحشت دنبال یکدیگر می
ھای وی راجع به آخرت بدون ھیچ  کند که وعده فرشتگان ُمرسالت سوگند یاد می

 شدنی است. تردید و کم و کاستی واقع
ای دارد که با  ابل مالحظهھم پیچیدگی ق» ُمرسالت«سوگند یادکردن خداوند به 

شود، ھماھنگی دارد، زیرا که ھرچه در عالم  عالم غیب که پس از سوگند مطرح می
غیب وجود دارد پنھان و ناشناخته است. خداوند در مطلع سورۀ ُمرسالت به فرشتگانی 

شمار این فرشتگان ھمانند  فرستد و امواج بی سوگند یاد کرده است که آنان را پیاپی می
شدید باد از این سوی به آن سوی با شتاب در حرکتند و اوامر خداوند متعال را  وزش

گسترانند و به اذن  ھای آسمانی را در زمین می کنند. این فرشتگان شریعت اجرا می
نشان  برند و راه و چاه را به مردم خداوند، با وحی آسمانی که برای پیامبران الھی می

 )١(.اندازند دایی میج دھند، میان حق و باطل را می

                                           
) را با بیان ١٤٠، ص ٢٩در تفسیر مطلع سوره و سوگندھای آن، مقایسه کنید بیان طبری (ج  -١

ری که ما برگزیدیم به نظر ). تفسی١٧٣، ص ٤) و بیان زمخشری (ج ٢٨٨، ص ٨فخر رازی (ج 
شویم که این گونه سوگند یادکردن، یک چارچوب ادبی  تر است. یادآور می زمخشری نزدیک

ھای دینی شرقی به آن آراسته است و به خصوص، در  زیباست که فصول مختلف بعضی از کتاب
اما جمھور  ھا (برای شنونده و خواننده) است، بخش ترس و ھراس از ناشناخته مطلع سخن، الھام

دانشمندان مسیحی، ھر کتاب دینی شرقی را که یک یا چند فصل از آن با اینگونه سوگندھای 
گردانند. چنانکه سرود  بودن متھم می بودن و ساختگی بخش آغاز شده باشد، به جعلی ادبی الھام

ئکة والمال«خوانیم:  اند. در این سرود می را جعلی و ساختگی عنوان کرده Golgotta(درود) 
وجبل  ورشلیمأو«خوانیم:  و نیز می »مس قدماشلی الإالسحب تترا، الماضیات  يالمرسالت ف

(بنگرید به ترجمۀ این سرود به زبان فرانسه، ضمن مجموعۀ:  »وذری الزیتون وطور صھیون طابور
 .»اآلثار الحبشیة الموضوعة«

Apocryphes etiopiens, Fasc. V, ٣٤, trad. Fr. R. Basset. 
شاید دانشمندان مسیحی حق داشته باشند این سرود و سوگندھایش را در ردیف مجعوالتی که 

ھا سخن محتمل است، ھرچند دلیل  به نظر آنان اصلی ندارند جای دھند؛ زیرا تأثیر قرآن در آن
 قاطع و مؤکدی بر این مطلب اقامه نشده است.
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کنده از اسرار، سورۀ مرسالت صحنۀ جدیدی از  به دنبال این سوگند غیبی آ
آورد محاصره  گذارد که نور چشم انسان به وجود می ھای قیامت را به نمایش می صحنه

ندش گردنب کند! این جھان آفرینش که در جلوی دیدگان ما است، ناگھان رشتۀ می
گردد. ھمه چیز در اطراف آن  شکافد و منفجر می برمیگسیخته است! ھمه چیز آن 

اند! آسمان،  شان را از دست داده گردد: ستارگان، روشنایی شود و نابود می ذوب می
اند و با زمین یکسان  ھایشان خاک شده ھا، قله سفرۀ چرمینش پاره پاره شده است! کوه

بر جای مانده است. اما ھا  اند، چنانکه گویی تپۀ ھولناکی از سنگریزه از آن گشته
فرستادگان خداوند موعدی که برایشان تعیین شده است تا در پیشگاه خداوند بایستند، 
بسیار طوالنی و ناگوار است و چون آن موعد فرا رسد، خداوند میان دشمنان پیامبران 

کند و بر ھیچکس  فرماید و به حق داوری می پیامبران فصل خصومت می پیروانو 
کنندگان و  این ترتیب، چقدر دردسر و عذاب و گرفتاری تکذیب ود. بهر ستمی نمی

 ُمجرمان شدید خواھد بود!
اند و مشرکان مکه  شان رخت برکشیده ھا، به آرامگاه دشمنان پیامبران، در ھمۀ نسل

نوَبر ُمجرمان جھان نیستند و از ھمین لحظه در انتظار ھالکت زودرس دنیوی 
 ر چه رسد به عذاب آیندۀ آنان در جھنم سوزان!برند، دیگ خودشان به سر می
پیش از آن که به سوی روز داوری (یوم الفصل) رھسپار گردند،  ای کاش، اینان

ۀ این شتر راھوار زمین که زیر پایشان آن را درباراندیشیدند و  قدری دربارۀ خودشان می
اندیشیدند، به  پرداختند. اگر دربارۀ خودشان می کنند، به تفکر می پیوسته لگد می

ریزی دقیق کردگار حکیم که آنان را در شکم مادرانشان  آمدند از برنامه شگفت می
اند و با  مرحله به مرحله آفریده است، تا آن که به صورت افراد بشر تام الخلقه درآمده

اند به اینجا  ھایی در درون رحم مادرانشان بوده طی این مراحل، از آنجایی که جنین
کنند، اندکی به تفکر  و نیز اگر دربارۀ زمین که ھمواره لگدش میاند  رسیده

دیدند که این مادر مھربان چگونه آنان را به سینۀ خودش چسبانیده و  پرداختند، می می
اند و به  در آغوش گرفته است، ھمۀ زندگان و مردگانشان را! از ھمین زمین آفریده شده

شوند. چرا  زمین بار دیگر بیرون آورده می شوند و از ھمین ھمین زمین برگردانیده می
گردد و  ھا سرازیر می ھای آن ارش که آب باران از قلهواستھای بلند و  نگرند به کوه نمی

ھای گوارا و زالل  شکافد و از این چشمه ھا را برمی خداوند با این آب باران چشمه
 گرداند؟! سیرابشان می
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اند، ناگزیرند که با سرعت ھرچه بیشتر،  ادهحال، اگر تن به تفکر در آفاق و انفس ند
ھای گستردۀ سه  راه خودشان را به سوی عذاب پیش گیرند. دود و َدم دوزخ سایه

گردد و حرارت و سوزندگی آن از شعلۀ آتش  شاخه دارد که سیاه و سوزان برافراشته می
ر آنجا زیر ھای گسترده! و د براه بیفتند و بروند به سوی این سایه ؛جھنم بیشتر است

ھای  چتر آتش و دود بیاسایند! آن وقت در صورتی که دود جھنم این چنین سایه
اش چگونه خواھد بود؟! ھر شرارۀ آتش  گیر و سوزانی داشته باشد شعله و شراره نفس

اش که به  ھای زرد شده دوزخ در حجم و ارتفاع ھمانند یک کاخ بزرگ است و جرقه
آورند که با  ر مایگی قطار ُاشترانی زرد فام را به نظر میگردند از پُ  اطراف پراکنده می

 )١(َدَوند! جست و خیز سھمگینی در بیابان از این سو به آن سو می
ھا ساکت و صامت  براستی، سزاست که در آن روز، صداھا در ھم ُخرد شوند و زبان

بفشارند و ھایشان را بھم  در میان کام خشک شوند! سزاست که مجرمان تبھکار حنجره
ھایشان انباشته گردانند! در چنین ایستگاه وحشتناکی  ھایشان را در سینه عذر و بھانه

ھیچکس حرفی برای گفتن ندارد! خداوند اولین و آخرین را محشور گردانیده است تا 
کس حیله و نیرنگی دارد کوتاه نیاید! و  با حکم خودش در میان آنان داوری فرماید. ھر

 د به خوبی زورآزمایی کند!...کس زوری دار ھر
ھایی را نیز به دنبال دارد و  ھا و ترغیب ھا در قرآن ھمواره تشویق اما ترسانیدن

ھای قرآن ھمانند دو مصراع یک بیت شعر در قصیده،  بھشت و دوزخ در بیشتر سوره
ھای حقیقی که بر سر  اند: پارسایان در فردوس، زیر سایه در برابر یکدیگر قرار گرفته

ھای سوزان و سیاه خبری نیست،  برند و از آن سایه نان گسترده در رفاه کامل بسر میآ
ور آتش  ھای شعله ھای جوشان و گوارا جریان دارند و شراره ھایشان چشمه تخت زیر

گیرند و خداوند آنان را  کشد. مورد تکریم خداوند قرار می باالی سرشان تنوره نمی
گوارا «خورند و آشامند،  نان برای چیزھایی که میدھد و به آ مخاطب خویش قرار می

 گردد. گوید و سکوت پرغم و اندوه بر آنان تحمیل نمی می» باد
گیرند؟ و چرا درک  با این ھمه چرا این مجرمان خودشان را به باد مالمت نمی

کنند که متاع دنیا قلیل است؟ چرا جانشان در پیشگاه حق و حقیقت خاشع  نمی
                                           

رٖ كَ تَ  إِ�ََّها﴿بخش این تصویر، در آیۀ شریفه:  الھام -١ نَّهُ  ٣٢ ۡلَقۡ�ِ ٱۡرِ� �َِ�َ
َ
اند  ﴾٣٣ِجَ�ٰلَٞت ُصۡفٞر  ۥَك�

ھا از میان اقوال متعدد تفسیری دیگر برگزیدیم. نیز بنگرید به: کشاف،  که ما این تأویل را برای آن
 .١٧٤، ص ٤ج 
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کنندگان در برابر خداوند بزرگ سر خم کنند؟ مبادا که بر آنان  راه رکوعگردد تا ھم نمی
 )١(آورند؟! بدبختی و نافرجامی نوشته شده است و از این رو است که ایمان نمی
فرماید که زندگانی  در سورۀ بلد، خداوند با سوگندی عظیم به این نکته اشاره می

(در مطلع این سوره) دو چیز مورد ای است از رنج و مشّقت و نبرد.  انسان زنجیره
که اقامت و سکونت پیامبر خدا در آن بر  )٢(گیرد: یکی بیت الله الحرام سوگند قرار می

ھایی که در ھمۀ  ای با ھمه رنج شرفش افزوده است و دیگری ھر زاینده و ھر زاییده
ه گردد و ب مراحل زندگانی دست به گریبانش است! اما غرور بر انسان مستولی می

کند که خداوند است که این نیرو را به او  شود و فراموش می اش فریفته می نیروی بدنی
اش  تواند آن را از او باز گیرد. ھمچنین انسان به دارایی ارزانی داشته است و ھمو می

پردازد، با این پندار که بسیاری از آن را در  ساختن آن می  گردد و به گنجینه فریفته می
کند (و در نتیجه اندوختن مابقی آن کار ناروایی نیست)! و بار  انفاق میھای خیر  راه

اش را  بیند که چگونه او دارایی کند که خداوند بر او محیط است و می دیگر فراموش می
فراھم آورده و کجا به مصرف رسانیده است؟ این انسان باید باز شناسد و دریابد که در 

ھای مغرورانۀ خودش فقط  اندازی و با این دستگرِو دستاوردھای خودش خواھد بود 
ھایی به او بخشیده است که او را به راه  کند، زیرا خداوند ویژگی به خودش خیانت می

ھایی به او بخشیده است که او را به راه  زیرا خداوند ویژگی ؛گرداند راست رھنمون می
گوید و  ه با آن سخن میبیند؛ زبان ک ھا می گرداند: دو چشم که با آن راست رھنمون می

 قدرت درک و فھم برای تمیزدادن خیر و شر.
فرض است  –که ھمۀ ابزارھای ھدایت را به طور کامل در اختیار دارد  –بر این انسان 

ای که بر سر راه او به سوی بھشت  ای سخت ناھموار عبور کند. گردنه که از گردنه
دد مگر با ایمان و عمل صالح. پس گر برین قرار گرفته است و این گردنه ھموار نمی

                                           
و  ٢٤١، ص ٤؛ َنَسفی، ج ١٤٠، ص ٢٩مراجعه کنید به تفسیر سورۀ مرسالت در: طبری، ج  -١

 .١٧٣، ص ٤؛ زمخشری، ج ٣٧٧، ص ٢ه کنید با: بیضاوی، ج مقایس
درست بوده است. بنگرید » بیت الله الحرام«در اینجا به » الَبَلد«کار مویر، خاورشناس، در ترجمۀ  -٢

 ؛ و مقایسه کنید با:١٢٣، ص ٣٠به: طبری، ج 
Muir, trad., ١٤ 
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یتیمان خویشاوند و  ،و در روزگاران گرسنگی )١(باید در راه خدا بردگان را آزاد گرداند
ایمان و  ،بینوایان درمانده را غذا برساند و ھمۀ این کارھا را به منظور وفای به عھد

ھای  زترین نمونهھا انجام بدھد و بار درک باالترین و واالترین مفاھیم صبر بر دشواری
ھمنوع دوستی و مھربانی را در زندگی به ظھور برساند تا با چنین پندار و کرداری نام 

 درآید.» اصحاب الیمین«بختان درج گردد و در زمرۀ  او در طومار نیک
اما انسانی که غرور راه او را به سوی ایمان بسته یا منحرف کرده است و بر 

ورزد، سرنوشت شوم او در جھنم انتظارش را  صرار میگردنکشی و نافرمانی لجوجانه ا
میرد و نه زنده  بندند و در آنجا دیگر نه می کشد: در دوزخ درھا را به روی او می می
 )٢(.ماند می

با سورۀ حجر، تحلیل و بیان آن قسمت از آیات نازل شده در مرحلۀ مکی دوم یا 
دھیم. این سوره از نظر طول  ان میرا که در نظر گرفته بودیم، پای» میانی«مرحلۀ مکی 

ھا سخن گفتیم  ھایی که در دو مرحلۀ مکی نزول قرآن از آن نسبی در میان سوره
آیات این سوره نیز ھمین خصیصۀ انفرادی را از  و آیه دارد ٩٩منفرد است: سورۀ حجر 

 نظر طول نسبی دارا ھستند، البته با تفاوتی که در میان آیات سوره از نظر بلند یا
حروف «ھای این سوره است که با بعضی از  بودن وجود دارد و نیز از خصوصیت  کوتاه

 (الف. الم. را) آغاز شده است.» مقطعه
بارزترین حقیقتی که سورۀ حجر به بررسی آن پرداخته است، ھشدار دادن کافران 
 نسبت به سرنوشت بد آنان است و بیان سنت خداوند (در رابطه با تکذیب کنندگان و

نمایش آیات خداوند در آسمان و در زمین و میان آسمان و زمین و گفتاری دربارۀ 
استکبار ابلیس و تقویت روحیۀ پیغمبر  ،سجدۀ مالئکه به آدم ،آفرینش آدم و ابلیس

یافتن ابراھیم در سنین   ھای پیامبران و فرستادگان خدا! از جمله مژده اکرم با داستان
اش از ھالکت و رفتن به کام  یافتن لوط و خانواده جاتن ،پیری به فرزند پسری دانا

» اصحاب َایکه«ھالکت  ،ھای ِگلین از میان رفتن قوم لوط با زلزله و سنگریزه ،زمین
خراش و  یحۀ گوشنی قوم صالح به صیع» اصحاب حجر«گرفتارشدن  ،یعنی قوم شعیب

اند و  تبیین حق و حقیقتی که آسمان و زمین به واسطۀ آن بر پای ایستاده ،سھمگین

                                           
از بردگی، در تاریخ اسالم، خیلی زود آغاز شویم که فراخوان آزادسازی بردگان  در اینجا یادآور می -١

 بردند. گردید، زمانی که ھنوز مسلمانان در مکه در َحصر و استضعاف بسر می
 .٤٠٣، ص ٨؛ و مقایسه کنید با: فخر رازی، ج ١٢٣، ص ٣٠بنگرید به تفسیر سورۀ بلد در: طبری، ج  -٢
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پوشی  چشم ،فرا خواندن پیامبر اکرم به گذشت ،استار واستساعت قیامت بر آن 
بردن به حمد خداوند، تا آنگاه که به  خشم و علنی گردانیدن دین خدا و پناه ،کینه بی

 )١(.جوار خداوند کریم راه یابد
که کافران را به گردن  )٢(سوره حاوی ھشداری ضمنی و ناآشکار استمطلع این 

کند. با  نھادن به اسالم پیش از آنکه فرصت از دست برود و مھلت بسر آید تشویق می
ھای گسترده مشغول  چند که آنان را با طمع این بیان که آرزوھا و امیدھای فریبنده ھر

یر دھد و خواھند دانست که سنت تواند تغی گرداند، سرنوشت حتمی آنان را نمی
ھای گوناگون مختلف نخواھد بود و ھر امتی کتاب معلوم و  خداوند در رابطه با امت

سرنوشت محتوم دارد: مدت زمانی را که خداوند برای آنان نوشته (و مقدر فرموده) 
باشد، به زندگانی ادامه خواھند داد و آنگاه که از آن راه روشن و جادۀ مشخص که 

وند برایشان مقرر فرموده است منحرف گردند، فرمان خداوند شبانه یا روزانه به خدا
 سراغ آنان خواھد آمد و ِدمار از روزگارشان برخواھد داشت.

دارند،  زا، از باطل و غرورشان دست برنمی اما مشرکان در برابر این ھشدار ِدھشت
به استھزای پیغمبر اکرم  دھند و ه گرایی و تبھکاری خودشان ادامه میدبلکه به بیھو

سازند و از او فرود آمدن فرشتگان را برای تصدیق  او را به دیوانگی متھم می ،پردازند می
 کنند! گردانیدن وحی آسمانی که مدعی آنست مطالبه می گفتار وی و ثابت

ُمحال نیست، جز آنکه نشانۀ ھالکت  –به خودی خود  –آری، فرود آمدن فرشتگان 
طلبند؟  این وصف، آیا مشرکان عذاب را برای خویشتن ھرچه زودتر می زودرس است! با

 )٣(خواھند که فرمان تخریب و تار و مار کردنشان (ھرچه زودتر) عملی گردد؟! و آیا می

                                           
 .٢٥٣، ص ٥ج  ؛ فخر رازی،١، ص ١٤بنگرید تفسیر سورۀ حجر را در: طبری،  -١

َ�َما يََودُّ ﴿در این سخن اشاره داریم به این آیۀ شریفه:  -٢ ِينَ ٱرُّ  َذرُۡهمۡ  ٢َ�َفُرواْ لَۡو َ�نُواْ ُمۡسلِِمَ�  �َّ
ْ َوُ�ۡلِههُِم  ْ َوَ�َتَمتَُّعوا ُ�لُوا

ۡ
ۖ ٱيَأ َمُل

َ
. زیرا کلمات این دو آیه در بر دارندۀ ِانذار ﴾٣فََسۡوَف َ�ۡعلَُموَن  ۡ�

کنده از ریشخند گزنده؛ ھرچند مدلوالت و مضامین در این باب صراحت نداشته  (کوبنده)اند و آ
» در این تعبیر اتمام حجت و مبالغه در ِانذار وجود دارد«باشند. مقایسه کنید با سخن زمخشری: 

 ).٣١٠، ص ٢(کشاف، ج 
بر آنان نازل شوند، قرآن خواستند که فرشتگان از آسمان  ج زمانی که مشرکان از پیامبر اکرم -٣

ُِل  َما﴿درخواست آنان را با این آیۀ شریفه رد کرد:  ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱُ�َ�ّ  ب
ْ إِٗذا  ۡ�َّقِ ٱإِ�َّ َوَما َ�نُٓوا

نَظِر�نَ  شوند مگر به ھنگام عذاب تکذیب کنندگان و ھمین که  که فرشتگان نازل نمی ﴾٨مُّ
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به آسمان کشیده که با ھمه سنگینی و حجمی که دارند بر روی زمین افکنده شده 
کنند. این گیاھانی  جلیل را تداعی میاند و ھیبت و جالل خداوند  و در زمین فرو رفته

اند، چگونه  اند، یا سر به ھوا کشیده اند، یا روی زمین لمیده که زمین را فرش کرده
ریزی کرده است، تا  ھا را طرح طعم و رنگ و بوی آن ،ترین سنجش خداوند با دقیق

به قدر روزی مخلوقات و معیشت بندگان خدا را تأمین کنند و از خزائن خداوند رحمان 
ور کننده که آب را با خود رھای حساب شده فرود بیایند. آن بادھای با معلوم و با اندازه

و  )١(برند تا به صورت رگبار پر مایۀ باران از آسمان فرو ریزند کنند و می حمل می
تشنگان را سیراب گردانند و مردگان را زنده سازند! پس فرمانروایی جھان یکپارچه به 

کند و  رسد و اوست که زنده می ھا و زمین به او می ست و میراث آسماندست خداوند ا

سرانجام « ﴾١٨ ٱلَۡمِص�ُ �َ�ۡهِ ﴿پیوندد  ھا به او می ھا و شدن میراند و ھمۀ رفتن می
 .»بازگشت به سوی اوست

ھا را برای بیدار کردن آرمیدگان به خواب  ھمانندترین شیوه قرآن ظریفترین و بی
ھای در غالف  ست که دلا ھای دینی آن برای آن کار گرفته است: داستانفرو رفته به 

 ،کشیده شده را از نیام تیره و تارشان بیرون بکشاند و چشمان نابینا را روشن گرداند
ھای سنگین را حساس و شنوا سازد، تا اسرار وجود را که در سراسر جھان  گوش

ورۀ حجر در اینجا حقایق مربوط به شوند دریابند. به ھمین جھت، س آفرینش زمزمه می
گذارد: این دو  ھدایت و ضاللت را از البالی داستان آدم و ابلیس به معرض نمایش می

(خاستگاه) متفاوت بودند، پس شگفت ھم نیست که از » منشأ«مخلوق خداوند از نظر 
 (فرجام) نیز مختلف باشند. آدم از ِگل این زمین آفریده و ساخته شده» مصیر«نظر 

خشک که چون دست به آن زنند، صدا کند و در آن َدمی از روح » صلصال«است، از 
گردد و به واسطۀ آن  خدا دمیده شده است که به واسطۀ آن به مأل َاعلی نزدیک می

گردد که فرشتگان در برابر او به سجده بیفتند. اما ابلیس از آتش  سزاوار آن می

                                                                                                       
، ١٤ی نخواھد بود. مقایسه کنید با: تفسیر طبری، ج مالئکۀ عذاب فرود آیند، دیگر مھلت و فرصت

 .٦ص 
رَۡسۡلَنا﴿از عبدالله بن مسعود روایت شده است که در معنای این آیۀ شریفه:  -١

َ
 ﴾لََ�ٰقِحَ  لّرَِ�ٰحَ ٱ َوأ

دارد، آنگاه به ھمراه ابرھا به  شود؛ آب را از آسمان با خود برمی باد فرستاده می«گفته است: 
ابن عباس و ». ریزند، از آسمان ببارند آید؛ ابرھا ھمانند گردۀ درختان که بر زمین می حرکت درمی

 .٥٤٩، ص ٢اند (تفسیر ابن کثیر، ج  ابراھیم نخعی و قتاده نیز چنین گفته
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ه است. پس شر از ھر طرف او را در بر گرفته ریده شدفو شعلۀ خالص آتش آ )١(زھرآلود
کند و  کردن به آدم امتناع می از سجده ،دھد است و غرور او را به گردنکشی سوق می

به جز بندگان  –کشانیدن ذریۀ آدم   کردن و به بیراھه وظیفۀ خودش را در گمراه
 گرداند. منحصر می –مخلص و برگزیدۀ خداوند 

شوند: (یکی) گمراھان پیرو ابلیس  به دو گروه تقسیم می و به این ترتیب، افراد بشر
که ھفت  –گردند و ھر دروازۀ آن  آیند و به اعماق آن پرتاب می که به جھنم درمی

گان از بندگان  (و دیگری) راه یافته )٢(.به گروه مشخصی اختصاص دارد –دروازه دارد 
و نه ترس و وحشتی برای  اند سارھا متنعم ھا و چشمه خداوند رحمان که در باغستان

 آنان ھست و نه اندوھی دارند.
آید:  ھای پیاپی در داستان پیامبران می حقایق ھدایت و ضاللت به صورت حلقه

مشرکان به داستان ابراھیم با فرشتگان که برای عذاب قوم لوط فرستاده شده بودند 
سپس ھنگامی که او  گوش فرا دھند و به یاد آورند که چگونه ابراھیم از آنان ترسید و

را در آن سن پیری به فرزند پسری دانا بشارت دادند، خاطرش از جانب آنان آسوده 
 شد.

به داستان لوط، ھنگامی که از دست قوم بدکار و ننگینش به تنگ آمد و شبانگاه با 
 –بامدادان که خیلی زود فرا رسید  –اش از خانه و شھر بدر آمد و به دنبال آن  خانواده

 ھای ِگلین بر سر قوم لوط بارید! ر سنگریزهرگبا
که شعیب را تکذیب کردند و در زمان قطعی و محتومی » اصحاب َایکه«به داستان 

 که برایشان مشخص شده بود سرشان به سنگ آمد!
که صالح را تکذیب کردند و از او کناره گرفتند و  )٣(»اصحاب ِحجر«به داستان 

ھای سھمگین  ی محکمی که در دل تخته سنگھا آرزوھای دروغین در میان خانه

                                           

رَۡسۡلَنا﴿اس در معنای این آیۀ شریفه: ابن عب -١
َ
منظور باد َسموم است «گفته است:  ﴾لََ�ٰقِحَ  لّرَِ�ٰحَ ٱ َوأ

این َسموم یک جزء از ھفتاد جزء آن سموم «اند که:  از ابن مسعود روایت کرده». که کشنده است
 .٥٥٠، ص ٢مراجعه کنید به: تفسیر ابن کثیر، ج ». است که جنیان از آن آفریده شدند

 .٢٤، ص ١٤مقایسه کنید با: تفسیر طبری، ج  -٢
» مدائن صالح«ھمان جایی است که امروزه با نام » حجر«ھمان قوم ثمودند. » اصحاب الحجر« -٣

معروف است و بر سر راه حجاز و شام به وادی القری واقع شده است. نیز برای یک تحقیق نوین 
 دربارۀ حجر و اصحاب حجر، بنگرید به:
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ھای  ۀ وحشتناک آسمانی بر قلعهحتدارک دیده بودند، سرگرمشان ساخت. آنگاه صی
ھا را به کلی ویران گردانید، در حالی که در کمال امنیت  مستحکمشان فرود آمد و آن

 و آرامش در آن صبح زیبا آرمیده بودند!
گیرند، برای حضرت محمد الگوھای  ھا عبرت نمی حال، اگر مشرکان از این داستان

بیند، تسلی یابد و از  ھا در برابر آزارھایی که از قومش می باشد و با این داستان خوبی 
ھا حق و حقیقتی را که خداوند آسمان و زمین را بر پایۀ آن برپای  البالی این داستان

ای به دل بگیرد، از  نھایت متانت، بدون آن که از آنان کینه داشته است کشف کند و در
پوشی کند و در طریق دعوت به سوی خداوند به راه خویش  دشمنان نادانش چشم

به  ،ادامه دھد و غافالن را انذار کند و ھشدار دھد و دیده از کاالی فریب دنیا برگیرد
ت قانع باشد و با صدای بلند و قرآن عظیم که خداوند به او داده اس )١(سبع المثانی

ھای پیامبران دیگر نیز فرستاده است  وحی آسمانی را که خداوند ھمانند آن را بر دل
 ابالغ کند، که فرجام کار از آِن پارسایان خواھد بود.

ھای مرحلۀ متوسطه  در این ھنگام که تحلیل فشردۀ خودمان را از برخی سوره
 م، این نکته را نباید از نظر دور بداریم که منفردبری (مکی) با سورۀ حجر به پایان می

ای است برای  بودن سورۀ حجر از نظر طوِل نسبی (سوره و آیات آن) مقدمه و زمینه
طول نسبی (اکثر آیات و ُسَور) که در مرحلۀ نھائی (مکی) خواھیم دید، زیرا اگر به این 

و نھائی) دشوار خواھد  ھای این دو مرحله (متوسط نکته توجه نکنیم تمیز بین سوره
گردید. به خصوص اگر این را ھم در نظر بگیریم که تقسیم دوران نزول تدریجی قرآن 
به چند مرحله یک امر قراردادی است و از حق و حقیقت و واقعیت نصیبی ندارد: ھر 

به بھترین  –مرحله امتداد مرحلۀ پیش از آن است و این امتداد یکدیگر بودن مراحل 
ھای نخستین ھر مرحلۀ جدید را با  گردد مگر وقتی که سوره شن نمیرو –وجھی 

                                                                                                       
Schleifer, Encycl. De I’Islam, art. Hidjr, II, ٣٢٠ 

و مقایسه کنید با: ابن کثیر،  ٤١ -٣٥، ص ١٤بنگرید به: طبری، ج » السبع المثانی«برای تأویل  -١
آن است که سبع المثانی ھمان آیات فاتحة  –چنانکه طبری گفته است  –. ارجع ٥٥٧، ص ٢ج 

شوند. به ھمین جھت،  اند و در ھر رکعت از رکعات دوگانۀ نمازھا تکرار می اند که ھفت آیه الکتاب
ای در کار  در زبان عبری مقایسه» مشنا«در زبان عربی و » مشناة«بعضی از خاورشناسان کلمۀ 

 ردن (اعاده) ھست بنگرید به:اند؛ زیرا در ھر دو کلمه معنای تکرار ک آورده
Encycl, de I’Islam, Wensinck, art. Mathani, III, ٤٦٤. 
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ھای واپسین مرحله قبلی مقایسه  ھای متمایزشان با سوره مشخصات مستقل و نشانه
 کنیم.

ای  شدن سورۀ حجر با حروف مقطعه زمینه و مقدمه و نیز ناگفته نماند که آغاز
این تأکید  و اند حروف آغاز شده ھای مرحلۀ سوم که با این است برای بسیاری از سوره

کند مطلبی را که (در آغاز بحث) اشاره کردیم مبنی بر این که مراحل مکی نزول  می
ن ھای موضوعی و اسلوبِی ھمانند مشترکند و بھرۀ آنان از ای قرآن در ویژگی

اگر بر آن نبودیم که در بیان ترتیب مکی و  ھای مشترک متفاوت است. خصوصیت
ھای قرآن را دسته دسته و  ش زمانی را ِاعمال کنیم و بر این مبنا سورهمدنی قرآن رو

یک را به مراحل  ھای مدنی ھر ھای مکی و سوره گروه گروه گردانیم و گروه سوره
دادیم و در  ھای مکی را یکجا در یک گروه جای می چندی تقسیم کنیم، ھمۀ سوره

 دادیم. باشند، به طور کامل قرار میھا نیز یکجا گرد آمده  ھای مدنی که آن برابر سوره
پیش از آن  –اگر بخواھیم دربارۀ وجوه تمایز مرحلۀ متوسط مکی از مرحلۀ اول آن 

به تفصیل سخن  –ھای مرحلۀ بعدی یعنی مرحلۀ سوم برسیم  که به ترسیم نشانه
یابیم که بعضی مطالب اضافی که در کنار حقایق اصلی در  بگوییم، بسادگی و آسانی می

حلۀ اول مطرح شده بود، در مرحلۀ دوم به شکل موضوعات نسبتًا مستقلی مر
ھای  ھای این مرحله (مرحلۀ دوم) زیادتر از سوره ھا که سوره اند و بعضی از رنگ درآمده

ای (در  اند اسلوب اختصاصی و جداگانه اند، توانسته ھا آراسته شده مرحلۀ اول با آن
ھا بدھند، گذشته از اصولی که در  این سورهھای مرحلۀ اول) به  مقایسه با سوره

 شوند. دو مرحله کامًال مشخص و بارز مشاھده می ھای ھر سوره
ھمۀ حقایقی که مرحلۀ اول در رابطه با آفرینش و زندگی و انسان مورد بررسی قرار 

گیرند، جز آن که میدان بیان  داده بود در این مرحلۀ دوم نیز مورد بررسی قرار می
ھای مشخص  جزئیات مطلب به تفصیل کشیده شده و بر نشانه و هوسعت گرفت

موضوعات مستقیمًا پرتو افکنده شده است: در آغاز دعوت اسالمی باید مشرکان به 
گرفت. بنابراین،  ھایشان جای می در دل –حقیقتًا  –افتادند و ترس  وحشت می

سرنوشت بدشان ناپذیری آنان را نسبت به  ھای مرحلۀ اول) به طور خستگی (سوره
دھند و تابلوھایی را از ھالکت ستمگران به واسطۀ عذاب خداوند برایشان به  ھشدار می

سرایند و در مقام اثبات  ھای گذشتگان را برایشان می گذارند و داستان نمایش می
حشر و نشر و  ،قیام ساعت و وقوع رستاخیز ،راستی و درستی وحی ،توحید خداوند
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بھشت و دوزخ را در دو لوحۀ رویاروی  )١(.آورند ی تصیلی میھا ثواب و عقاب برھان
ھا و سایه  یک از این دو لوحه پر از صحنه کنند که ھر یکدیگر برایشان ترسیم می

ھای بی شمار خداوندی در آسمان و زمین و  ھا است. مردم را نسبت به نعمت روشن
آنان را به راه یافتن به نور فطرت دعوت  ،سازند در آفاق و انفس متذکر و متوجه می

کافران و مشرکان را با  ،خوانند کنند و به کردار شایسته و سازنده و خداپسند فرا می می
ھای  میزان ،گذارند اند به مقایسه می کسانی که ایمان آورده و کردار شایسته پیدا کرده

وحدت ادیان را در اصول ، سازد ھا و اخالقیات سر پا می قسط را برای اشخاص و ارزش
سرآغاز پیدایش آفرینش و خلقت آدم و ابلیس را ترسیم  ،گردانند ایمان واضح می

 سازند. کنند و رازھای ھدایت و ضاللت را برایشان روشن می می
امتداد  –در بیشتر جاھا  –چند که  اما اسلوب این مرحله (مرحلۀ دوم یا متوسط) ھر

ھا و  مکی است: ایجاز، گرمی تعبیر، تجانس ُبرشھمان اسلوب بیان در مرحلۀ اول 
ھای خیالی در ذھن شنونده ساختن و  مجسمه ،فواصل آیات، فراوانِی تصویر و ترسیم

سمت ه خواھند ب ھا می ھا و تابلوھا؛ مگر آنکه بعضی از سوره ھا و آرایش فراوانِی رنگ
ھا در  آھنگ )٢(.بشوند تر خواھند طوالنی شدن بال بگشایند و برخی آیات نیز می طوالنی

ھای ایقاع ظاھر  شوند و گاھگاھی در میان مقاطع مختلف آن نشانه یک سوره متعدد می
شوند و بعضی از فواصل آیات با یک یا دو نام از اسماء الحسنای خداوند پایان  می

شوند. گاھی الفاظ زیبا  ای انتخاب می کلمات دیگر به طور قابل مالحظه )٣(.اند پذیرفته
ھای قرآنی در این  دو حالت سوره برازنده و گاھی الفاظ خشن و کوبنده و در ھرو 

                                           
ھاست.  بنابراین، فارق میان این مرحلۀ میانی با آن مرحلۀ ابتدائی، ھمان تفصیل یافتن برھان -١

توحید، وحی، ساعت، بعث و جزاء، ھمه در اوائل نزول وحی مطرح شدند، اما بدون تفصیل؛ زیرا 
ھای دقت و تأمل و جلب توجه مخاطبان نسبت به عقیدۀ توحید بود. ھمین  ظور تحریک انگیزهمن

ای از آن حقایق و عقاید دریافتند، قرآن با دالیل و براھین با آنان  که مشرکان اطالعات اولیه
 رویاروی گردید.

مرحله که تقریبًا از  ھای دیگر این ای است از سوره چنانکه در سورۀ حجر دیدیم و این سوره نمونه -٢
ھا برابر است؛ ھرچند ما به تحلیل و بررسی این سوره به عنوان  نظر طول سوره و طول آیات با آن

 مثال اکتفا کردیم.
ترین مطلبی که بتوان در باب اسماء مطالعه کرد، نوشتۀ یک خاورشناس باشد. بنگرید  شاید طرفه -٣

 به:
Gaudefroy – Demombynes, Noms d’Allah, ٢٠. 
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رفتۀ مخاطبان را با بیانی بلند و جادویی رباینده به حرکت  مرحله احساسات به خواب
 آورند. درمی

*** 
به صورت  –رویم به سراغ مرحلۀ سوم یا پایانی مکی. در این مرحله ناگھان  اینک می

چند که  خوریم. ھر ھا به طور کلی برمی با طوالنی بودن آیات و سوره –ای  العاده فوق
ھا نیز در مقایسه  شوند، نه آیات و خود این ویژگی طول سوره تر می ھا غالبًا طوالنی سوره

ید. آ ھای مدنی و تعداد الفاظ در یک آیۀ مدنی، چیزی به حساب نمی با تعداد آیات سوره
خواھد  و انتظاری که خوانندۀ قرآن دارد و می ولی بدون تردید نسبت به توقع

یعنی  –ھا با تمایالت فصحای مکه  ھای قرآنی را در ھمۀ مراحل مکی نزول آن سوره
ھمانند  –ار واستگرایش به ایجاز تعبیر با تکیه بر اشارات پنھانی و کنایات برازنده و 

 شود. بیابد، خیلی طوالنی شمرده می
ھایی را که  نع از آن خواھد بود که ما بتوانیم ھمۀ سورهھا ما بودن این سوره طوالنی

ایم مورد تحلیل و بیان قرار بدھیم. بنابراین، به جای آنکه ھمۀ  در این مرحله نام برده
کنیم به  اکتفا می )١(،ھای نامبرده را به صورت گذرا و سریع بررسی کنیم آن سوره

ھای اساسی سه سورۀ: صافات، کھف و ابراھیم  دادن مشخصات و ویژگی نشان
ھا باید بر این سه سوره  ھجدھم و چھاردھم قرآن). دیگر سوره ،ھای سی و ھفتم (سوره

 قیاس شوند:
ھای  آیۀ پر فاصله است. آیات یکم تا یازدھم دارای وزن ١٨٢سورۀ صافات: دارای 

یاء و نون  ،ھای واو و نون (ون) آنگاه از آیۀ دوازدھم تا آخر سوره فاصله اند، گوناگون
 (ین) و گاھی یاء و میم (یم) دقیقًا رعایت شده است.

ھای مرتبط و  موقعیت ،ھا صحنه ،ھا ھای پیاپی سوره، اندیشه از خالل بخش
روح و ھا به سازندگی عقیده در  دھند که ھمۀ آن ھماھنگ با یکدیگر خود را نشان می

گردد: از تثبیت اندیشۀ توحیدی تا تأکید بر  ھا بدور از شائبۀ شرک باز می روان انسان
ھای ھولناک روز قیامت؛ از فرشتگان صف  اندیشۀ رستاخیز و ترسیم بعضی از صحنه

                                           
ھا را برشمردیم: صافات،  ھای مرحله پایانی مکی، این سوره در جای دیگر، در ھمین فصل، از سوره -١

زخرف، دخان، ذاریات، کھف، ابراھیم و سجده؛ علت آن که در اینجا به این سه سوره اکتفا 
به اواخر دوران اند که  ایم، این است که این سه سوره مورد اتفاق نظر مفسران و مورخان کرده

 شوند. نزول وحی در مکه مربوط می
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خواھند از مأل اعلی استراق سمع کنند و با  کشیده (صافات) تا شیاطین که دزدانه می
ای  شوند؛ از تکذیب مشرکان نسبت به پیامبر تا ارائۀ زنجیره یھای ثاقب رانده م شھاب

 ،الیاس ،ھارون ،موسی ،ابراھیم ،ھای پیامبران و فرستادگان خداوند: نوح از داستان
لوط و یونس، تا نمایش داستان ابراھیم و فرزند ذبیح او در ماجرای قربانی با آن 

ای که در میان  سانهاسطوره و اف ھای الھام بخش و مؤثرش و از حمالت پیاپی بر صحنه
بارۀ مالئکه رواج داشته است، تا وعدۀ خداوند به فرستادگانش مبنی بر اعراب در

 پیروزی بزرگ.
که صف در  )١(خداوند به فرشتگان صف آراسته در برابر پروردگارشان در آسمان

ھستند و  ھای او و اجرای مشیت او صف در برابر او ایستاده و در انتظار رسیدن فرمان
را  )٢(خداوند» ذکر«کنندگان فرستادگان خداوند را شکنجه دھند و  اند تا تکذیب آماده

بر اصفیا و برگزیدگان خلقش برخوانند، مبنی بر این که خداوند سبحان و یکتا است و 
 کند. یاد می شریک ندارد و در فرمانروایی جھان نیز ھمتایی ندارد، سوگند

یه بر آن اسطورۀ احمقانه است که رساترین رّد وحدانیت خداوند سبحان 
اند. اعراب چنین  را با جنیان اعتقاد داشته –جل و عال  –خویشاوندی خداوند 

اند که خداوند متعال از میان جنیان ھمسری برگزیده است و از این ازدواج  پنداشته می
ۀ صافات در چھار اند. بنابراین، مالئکه دختران خدایند! در سور فرشتگان به وجود آمده

 فرماید: موضع، خداوند این افترای جاھالنه را رد می
اول، مطلع سوره است که در پوشش سوگند، سیمای مالئکه را ترسیم کرده است، 

اند و در پیش خداوند صف  در حالی که کمر خدمت بسته و در خط فرمان ایستاده
رند. بنابراین، فرشتگان آو ھای انبیا فرود می اند و وحی آسمانی را بر دل کشیده

 برند. ھا بسر می مخلوقات خداوندند که در عالم غیب و پنھان از حواس انسان

                                           

ٰتِ ٱوَ ﴿این نظر برگزیدۀ طبری است در تفسیر آیۀ شریفه:  -١ َّ� ٰٓ ا  ل�َّ . بنگرید به: تفسیر ﴾١َصّفٗ
 .٢٢، ٢٣طبری، ج 

ھای آسمانی است که خدا را  در اینجا یک عنوان عمومی است و مرا از آن ھمۀ کتاب» ذکر« -٢
گیرد و  شده از سوی خدا بر پیامبران او را در بر می ھای نازل ابراین، ھمۀ وحیشوند. بن یادآور می

دلیلی نداریم که این عنوان را به قرآن تخصیص بدھیم؛ ھرچند که در درجۀ اول، این عنوان قرآن 
است. نیز مقایسه کنید با: » ِذکر حکیم«و » ِذکر«ھای قرآن  گردد؛ زیرا، از جمله نام را شامل می

 .٢، ص ٤ابن کثیر، ج  تفسیر
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َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ ﴿دوم: در این آیۀ شریفه است:  �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
َوَما بَۡيَنُهَما َورَبُّ  ٱۡ�

ھاست، و پروردگار  آنھا و زمین و آنچه میان  پروردگار آسمان« ]٥ صافات:ال[ )١(﴾٥ٱلَۡمَ�ٰرِقِ 
ھا و زمین است که شامل موجودات  آنچه که میان آسمان طبق این بیان ھر .»ھا مشرق

آنچه از فرشتگان پاک و ارواح ِعلوی به آسمان در حال  شود و ھر بینی می ذره
 ،اند، ھمه مخلوقات خداوندند و بندگانی در زمرۀ بندگان اویند و به الوھیت عروج

 فراگیر خداوند سبحان اعتراف دارند.وحدانیت و قدرت 
خواھند استراق سمع کنند، با وجود آن  سوم، راجع به رجم شیاطین است که می

این شیاطین ھمان جنیان ھستند که اعراب میان آنان و  –مطابق پندار اعراب  –که 
خداوند سلسلۀ نسب برقرار کرده بودند! (اگر اینطور است) پس چه بر سرشان آمده 

ھا به  شوند و به وسیلۀ شھاب در آسمان از این سوی به آن سوی طرد می است که
 رغم خویشاوندی مفروض آنان با خداوند کبیر متعال! گردند؟ علی پایین پرتاب می

اندکی پیش از خاتمۀ سوره است. آنجا که خداوند  –که آخرین موضع است  –چھارم 
گیرد و افترای  رشان را به مسخره میبرد و افکا به سختی بر این اعتقاد اعراب حمله می

فرماید: خداوند از این  اند به شدت محکوم می ای را که بر خداوند بسته مایه پایه و بی بی
خواھد! که منشأ این افسانه را توضیح بدھند و رازھای  کند و نظر می احمقان استفتا می

که خودشان دوست  ھای این که موجودانی را علت ؛مؤنث دانستن مالئکه را فاش کنند
حدانیت و، دھند؟! و به این ترتیب ندارند (یعنی دختران را) به خداوند نسبت می

یه بر افسانۀ قوم عرب در رابطه با فرشتگان و خداوند به خودی خود رساترین رّد 
 شیاطین بوده و خواھد بود!

ز ھا به خصوص به دنبال سخن ا شدن شیاطین به وسیلۀ شھاب گذشته از این رانده
آراستن آسمان زیرین (آسمان دنیا) با کواکب آمده است. توضیح این که: خداوند به 
، کواکب آسمانی دو ویژگی را سپرده است که ھریک مکمل آن دیگری است: نخست

یژگی تزیین و زیباسازی است، به این منظور که چشم در آسمان، جز بر شکوه و و

                                           

فرماید:  می »﴾ٱلَۡمَ�ٰرِقِ َوَربُّ ﴿قوله تعالی: «) گفته است: ٢٣، ص ٢٣طبری در تفسیر خود (ج  -١
ھای آن در زمستان و تابستان است و سرپرستی و  ھای خورشید و مغرب تدبیر کنندۀ مشرق

را رھا کرد و ذکر نکرد، به » مغارب«ھا را نیز او بر عھده دارد. البته  اصالح امور این طلوع و غروب
 کند. دلیل آن که این عبارت خودبخود بر آن کلمه داللت می
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و مراقبت است به این منظور که ھرگز یژگی حفظ و پاسداری و، زیبایی نیفتد؛ دیگر
گذرد! بنابراین،  چه می» شیطان نافرمانی نتواند استماع کند (و دریابد) که در مأل اعلی

ھای آسمان با تیرھای آتشین طرد  گران را از دروازه اند و ھجوم کواکب پاسداران آسمان
اند، باز  که آمدهکنند تا از ھمان راھی  ھا را محاصره می کنند و از ھر طرف آن می

 گردند!
شود،  ھمین انجام وظیفۀ کامل و دقیق که از کواکب آسمانی مشاھده می

وحدت و یکپارچگی این جھان آفرینش  ،ترین برھان بر ھماھنگی ترین و درست راست
دھد که) در آفرینش ھمه چیز به اندازه جریان دارد و ھر تحرک یا  است و (نشان می

آفرینش صورت گیرد به مدد قدرت خداوند آفریننده و  حرکتی که در سراسر جھان
 دھنده و زندگی بخش است. شکل

به جای آن که صنعت آفریدگار را که ھمه چیز را با اتقان و استحکام  –مشرکان مکه 
لجوجانه به سرکشی و گریز خودشان  –آفریده است، مورد بررسی و تدبر قرار دھند 

ورند. گویا اینان خودشان را از مالئکۀ  شان غوطهدھند و در گمراھی و غرور ادامه می
تر از شیاطین  تر و یا از حیث سرپیچی و نافرمانی سرکش صافات نیرومندتر و پرتوان

انکار  –ھا  شدن و پوسیدن استخوان پس از خاک –وقتی رستاخیز را  )١(پندارند! می
کنند که سحر و جادوست! و نسبت به آن شک و تردید  کنند و قرآن را متھم می می

انگیزی که  در عین موضع شگفت -دھد که دارند، خداوند پیامبرش را فرمان می
اند و  ای آفریده شده به آنان توجه بدھد که در آغاز از ِگل سست و چسبنده –اند  گرفته

و خود  و خیز به یکباره آنان را از جای برخواھد کندھشدارشان بدھد که فریاد رستا
راند و ناگھان خودشان را  پرستند، به سرزمین محشر می ھمسرانشان و آنچه را که می
کنند و اعتراف  یابند، آنگاه از یکدیگر اظھار بیزاری می خوار و ذلیل و بیچاره می

 کنند که سزاوار عذاب دردناک ھستند. می
واره سرنوشت نیکبختان را در برابر سرنوشت بدبختان بیان که ھم –شیوۀ قرآن 

بینیم که تابلوی بزرگی ترسیم شده است و  یابد. اینجا ھم می تغییر نمی –کند  می
                                           

ۡن َخلَۡقَناۚٓ إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰهم ّمِن  ۡسَتۡفتِِهمۡ ٱفَ ﴿جا در تأویل آیۀ شریفه: ابن کثیر در این -١ م مَّ
َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
أ

زِبِۢ  فرماید: حال از این ُمنکران رستاخیز سؤال کن:  خداوند متعال می«گفته است:  ﴾١١ِطٖ� �َّ
ھا که مالئکه،  ا و زمین و ساکنان آنھ کدام خلقتشان استوارتر و نیرومندتر است؟ اینان یا آسمان

 ).٣، ص ٤ھای عظیم خداوندند؟ (تفسیر ابن کثیر، ج  شیاطین و آفریده
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دھد. نخست آنان را از  ھای پذیرایی خداوند را از بندگان مخلص او نشان می جلوه
ت در جنات نعیم به کند، سپس آنچه را که دلخواھشان اس عذاب دردناک استثنا می

ھای  خهاند و از شا ھا تکیه زده دھد. در نھایت آرامش و آسایش بر تخت آنان می
چینند  نند، میوه میگسترا ای خود را در برابر آنان می العاده ای که به طرز خارق پرمیوه
آورد و نه لذت  نوشند که نه سر درد برایشان می از آن شراب آسمانی می خورند. و می

ھا با بھترین و ممتازترین ھمدمان و  این ھمه نعمت )١(.رود اب از میان میآن شر
ترین ندیمان، یعنی ھمسران پرحیا و پاک و پاکیزه یعنی حوریان پرنشاط و  شیرین

 گردد. خوش سیما نیز دو چندان می
برند که ناگاه یکی از آنان بیاد  ھا بسر می بھشتیان این چنین در میان انواع نعمت

کرد.  د که در دنیا دوست و ھمنشینی داشت که رستاخیز و حشر را تکذیب میآور می
روند تا از حال آن دوست و رفیقشان باخبر شوند و از سرنوشتش  نیکبختان بھشتی می

یابند و آن نیکبخت، دوست و  اطالعی به دست آورند. او را در وسط گودال آتش می
در خالل سخنانش  و دھد قرار میآمیز خویش  رفیق بدبختش را ھدف سخنان توبیخ

 گوید که او و برادرانش را از پارسایان مخلص قرار داده است. خداوند را سپاس می
کشاند و در  ترین زمینۀ آن می اینجا دیگر قرآن موازنه و مقایسه را به دور دست

کنندگان و انکارکنندگان، تفاوت چشمگیری را که میان بسر بردن  برابر تکذیب
ھای گلوگیر بدبختان که از میوۀ  ھای بھشتی و خوراک ان در آغوش نعمتسعادتمند

                                           

نه در این «گفته است:  ﴾٤٧َ� �ِيَها َغۡوٞل َوَ� ُهۡم َ�ۡنَها يَُ�فُوَن ﴿طبری در تأویل این آیۀ شریفه:  -١
ه خردھای آنان یورش َبَرد و ای که ب کشی خبری است، به گونه شراب از غافلگیری و سخت

برد، چونانکه  فرماید: این شراب، خردھای نوشندگانش را نمی خردھایشان را نابود گرداند. می
روی کنند. چنانکه شاعر گفته  ھای اھل دنیا، چون آن را بنوشند و در نوشیدن آن زیاده شراب
 است:

ــــا ــــاس تغتالن ــــت الک ــــا زال  و م
 

ـــــــــاألول األول  ـــــــــذهب ب  و ت
 

 «عرب زبانان گویند: 
ٌ
 «و » لیس فیهما غیلة

ٌ
 «و  »غائلة

ٌ
ول

َ
که ھرسه به یک معناست (تفسیر  »غ

گوید:  یادداشتی دارد و می »ینَزقون«و » ینِزقون«). آنگاه بر دو قرائت ٣٥، ص ٢٣طبری، ج 
سخن صواب، در این باب،آن است که این دو قرائت ھر دو مشھورند و صحیح المعنی و ھر دو به «

معنایند. بنابراین، قاری قرآن ھر یک از این دو قرائت را بخواند، درست است. توضیح این که یک 
گرداند و نه خردھایشان را از آنان  کشد و نه نوشیدن آن مستشان می بھشتیان، نه شرابشان َته می

 ».ستاند می
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گذارد. زقوم یک درخت دوزخی  جود دارد، به نمایش میو خورند درخت زقوم می
اندازه زشت است و ھولناک، تا آن حد که به سرھای شیاطین تشبیه  خبیث است که بی

و ھرگاه حلق و  )١(!شوند ترین وجھی تصویر می شده است که در خیال انسان به زشت
ای به آنان  گیرد، آب داغ جوشان و آلوده گلویشان از تشنگی و حرارت آتش می

طلبند که از این  پاشد و ھرگاه پناھگاھی می شان را از ھم می نوشانند که دل و روده می
شوند. چه جایگاه  گرفتاری و مصیبت سخت پناھشان دھد، به قعر جھنم برگردانیده می

 گاه بدی!و منزل
دھد. (عامل عمدۀ گمراھی  قرآن این گمراھان را به عوامل گمراھی آنان توجه می

گرانی ھستند که شتابان به دنبال آداب و رسوم پدران و  که) تقلید این استآنان 
دوند و یک مقایسۀ منطقی فیمابین سرنوشت تاریک خودشان و  نیاکانشان می

دھند، حال آنکه گذشتگانشان پیش  جام نمیسرنوشت درخشان و نیکبختانۀ مؤمنان ان
ن اند. با وجود آنکه انذار کنندگان یکی پس از دیگری در میان آنا از آنان گمراه شده
اند، از عذاب  دۀ کمی از آنان که نیکان برگزیده بودهاند و به جز ع ادای رسالت کرده

 اند. دنیوی ھم رھایی نیافته
کنده ا –در گیرودار این ھشدار  ھای غافل را به  ز اشارات پر تأثیر است و دلکه آ

 زند: استان را رقم میدھای شتابنده و سریع، چند  قرآن با جلوه –کند  شدت از جای می
داستان نوح که خداوند دعایش را مستجاب کرد و او و اھلش را از اندوه بزرگ  -

 کنندگان او را غرق گردانید. رھایی بخشید و تکذیب
ھای قومش را درھم شکست، مردم در صدد برآمدند که  بتداستان ابراھیم که  -

او را بکشند و برای او جایگاه آتشی ساختند تا او را بسوزانند. خداوند او را از 
 توطئۀ آنان نجات داد و آتش را برای او سرد و سالمت قرار داد.

داستان موسی و ھارون که خداوند آن دو را برای رسالت برگزید و تورات را به  -
ا برای آنان در برابر یشان عطا فرمود که در آن ھدایت و نور بود و پیروزی را

 باریان مفسدش تضمین فرمود.فرعون و در

                                           
تشبیه » کلۀ دیوان«ھای درخت زقوم را به  این که خداوند متعال شکوفه«ابن کثیر گفته است:  -١

فرموده است، ھرچند که نزد مخاطبان شناخته شده نبوده است، به خاطر آن است که در اذھان 
 .١٠، ص ٤اند. بنگرید به: تفسیر طبری، ج  ھمگان جا افتاده است که دیوان و شیاطین زشت روی
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داستان ِالیاس که قومش را به خاطر پرستیدن (بت مشھور) َبْعل و  -
 الخالقین محکوم کرد. وند) احسنکردن آنان از (خدا اعراض

از زلزله و ھالکت  –به جز ھمسرش  –داستان لوط که خداوند او و اھلش را  -
چه بد  ھای ِگلین پرتاب کرد. ن سنگریزهنجات بخشید و بر قوم گمراھش بارا

 بارید! شدگاننگسارسبارانی بود که بر 
داستان یونس که از تکذیب قومش به تنگ آمد و خشمناک و فراری شد.  -

اج کشتِی پر از مسافری را سوار شد و وقتی کشتی دستخوش طوفان و امو
کردن وزن کشتی باید چه  گردید، قرعه کشیدند تا معلوم شود که برای سبک

کسی را به دریا بیفکنند؟! قرعه به نام یونس درآمد. به دریایش افکندند و یک 
نھنگ او را بلعید! حضرت یونس سزاوار سرزنش بود که چرا ناامید شده است و 

ستایش خداوند  چرا غضب کرده است؟! در ھمان دل نھنگ، به تسبیح و
پرداخت و خداوند دعایش را مستجاب فرمود و او را از شکم ماھی نجات داد و 
او را برھنه و بیمار به ساحل افکند. و وقتی از آن بیماری بھبود یافت، قومش 
را به عبادت خداوند فرا خواند و ھمۀ آنان ایمان آوردند و عدۀ آنان یکصدھزار یا 

 )١(.بیشتر بود
کند. اما ھمه جا به سرعت  ھا را سورۀ صافات ترسیم و بازسازی می تانھمۀ این داس

کنندگان و استجابت خداوند برای  کند و از خالل این اشارات فرجام تکذیب گذر می
گرداند؛ بنابراین ھدف این سوره عبارتست از ھشدار  بندگان مخلصش را آشکار می

به  و اکرم به صبر جمیل دادن مشرکان نسبت به سرنوشت بدشان و دعوت پیامبر
تری اختصاص  ھا سیاق طوالنی ھمین جھت به حضرت ابراھیم در این سلسله داستان

داده شده است و مراحل مختلف داستان آن حضرت با توضیح و تفصیل بیشتری 
ھای پرتأثیرش و با آن  مطرح شده است: ماجرای قربانی فرزند ابراھیم با آن صحنه

ت ابراھیم با فرزندش) و با آن اسلوب ھراسناک در این سوره انگیِز (حضر گفتتگوی دل
شود، سورۀ صافات، این ماجرا را پس  شود. چنانکه مالحظه می به طور مشروح بیان می

خواھد مراتب تسلیم کامل  آورد و می ھا توسط ابراھیم می از داستان درھم شکستن بت
پروردگار عالمیان را نشان بدھد که در برابر خداوند و اطمینان کامل به او و اعتماد به 

                                           
 .٦٣، ص ٢٣اجعه کنید به داستان یونس در تفسیر طبری ج مر -١
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خواھد در راه  ای است که به زیور صبر آراسته است و می کننده  توشۀ حقیقی ھر دعوت
 طوالنی دعوت به حق گام بردارد:

به سوی پروردگارش رھسپار شد و در راه خداوند از ھمه چیز ھجرت  ÷ابراھیم
اختیار کرد و از خداوند درخواست کرد که به او فرزند صالحی عنایت فرماید. خداوند 

این پسر ھمواره در طی مراحل زندگانی ھمراه  )١(.فرزند پسری بردبار را به او مژده داد
ترین محنت و مشقت قرار گرفت  رض سختپدر و ھمه جا ھمپای پدر بود و حتی در مع

و شکیبایی و تسلیم از خویشتن نشان داد. حضرت ابراھیم در خواب دید که مشغول 
ای از جانب پروردگار اوست. با  کردن فرزندش است. دریافت که این رؤیا اشاره ذبح

با نھایت رضایت خاطر و اطمینان قلب، اجابت کرد و فرزندش را از خوابی که دیده بود 
معلوم شد که فرزندش نیز صبور و پذیرا خواھد بود. اما ھنگامی که  و خبر ساخت

شدن آماده کند، خداوند قوچ  پسرش را بر روی پیشانی خوابانید تا او را برای قربانی
بزرگی را به جای فرزند ابراھیم برای او ھدیه فرستاد و وفای به عھد او را پذیرفت و به 

ای ابراھیم! (تا ھمین جا) «و تشویق به عمل آورد و او را ندا داد خاطر انجام وظیفه از ا
دھیم کسانی را  ما ھم این چنین پاداش می ؛رؤیایی را که دیده بودی راست درآوردی

 ».احسن از عھدۀ وظایفشان برآیند که بنحو
چه با یک نمایش سریع و چه در  –ھای قرآنی  با خاتمه پذیرفتن این سلسله داستان

ھای پایانی سورۀ صافات به منظور تأکید بر توحید خداوند و  قسمت -ن طوالنییک بیا
ھای ناروای) جاھالن، به گفتگو با اعراب در پیرامون  تنزیه او از توصیفات (و نسبت

پس از  –گرفتن سوره  و با پایان )٢(پردازد ھای مربوط به فرشتگان و شیاطین می افسانه
با آیات حمد و تسبیح، ھماھنگی کامل میان آغاز و انجام سوره برقرار  –گفتگوی مزبور 

شود: در مطلع سوره خداوند سوگند یاد فرمود که یکتاست و منزه است از  می
خاتمۀ سوره نیز تسبیح و حمد خداوند است  .داشتن در ذات یا در فرمانرواییش شریک

                                           
مشھور نزد ھمگان و بیشتر مفسران آنست که وی اسماعیل بوده است. اما امام المفسرین  -١

گویند وی اسحاق بوده است، آورده است و سپس دالیل  طبری، نخست دالیل کسانی را که می
ده است و از نقطه نظر نخستین دفاع کرده و گویند وی اسماعیل بوده است، آور کسانی را که می

ترجیح داده است که قربانی، اسحاق بوده است. مراجعه کنید به دالیل وی در: تفسیر طبری، ج 
 .٥٥ -٥١، ص ٢٣

لَِرّ�َِك  ۡسَتۡفتِِهمۡ ٱفَ ﴿در آیۀ شریفه:  -٢
َ
 و آیات پس از آن (سورۀ صافات). ﴾١٤٩ ۡ�َُنونَ ٱَولَُهُم  ۡ�ََناُت ٱأ
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ند. این ھماھنگی و ھمخوانی، ک و او را بار دیگر از داشتن ھرگونه شریک تنزیه می
چند که  ترین برھان برای اثبات وحدت موضوع در یک سورۀ قرآنی است، ھر کوبنده

 آیاتش طوالنی و جزئیاتش شاخه به شاخه و پراکنده باشند.
آنجایی است  ،ظریفترین قسمت این حملۀ قرآن به افسانۀ عربی شیاطین و مالئکه

گوید تا از  د و با منطق خودشان با آنان سخن میآور که خداوند لحن کالم را فرود می
مایگی پندار و خیالشان را دریابند. خداوند پیامبر عربی ُامی را فرا  درون خودشان بی

خواند تا از اعراب ُامی استفتا کند و نظر بخواھد که چگونه خود آنان فرزند پسر را  می
خواھند بگویند  ند؟ آیا میدھ لی خداوند را نسبت دختر داشتن میو، دھند ترجیح می

شدن مالئکه  دھد؟ یا این که به ھنگام زاییده که خداوند دختر را بر پسر ترجیح می
اند؟ یا آن که بر خداوند دانسته دروغ  اند و جنسیت فرشتگان را دریافته حاضر بوده

 اند؟! بسته
 که چنین پندارند که میان خداوند و جنیان اند دهقبوالنچگونه به خودشان 

مانند ھمۀ  –دانند که  خویشاوندی و نسبتی است و حال آنکه جنیان خوب می
روز قیامت احضار خواھند گردید و به حساب دستاوردھایشان  –مخلوقات خداوند 

خواھد فریفت مگر کسی را که رسیدگی خواھد شد؟! براستی، این سخنان پوچ ھرگز ن
 ه دوزخ او را آماده گردانیده باشد.دل باشد و طبیعت تباه شدۀ او برای درآمدن ببیمار

ھای احمقانه  سرای، ردیۀ فرشتگان را بر این افسانه ای کاش، این پوچ گریان یاوه
کنند و با زبان  نیاز می و شنیدند. در مأل اعلی مالئکه ھمواره با پروردگارشان راز می

صف کشیده و صف  کنند: ما در پیشگاه تو حال و یا گفتار با زبان این سرود را زمزمه می
تو را از داشتن ھمسر و فرزند و  و کنیم حمد و تقدیس تو می تسبیح، )١(،ایم آراسته

 دانیم! نیاز و منزه و مبرا می ھرگونه شریک دیگر بی

                                           
ھای کار قرآن اینکه، در مواضع مختلف، مالئکه را با اوصافی که برای جمع مؤنث سالم  از شگفتی -١

ٰتِ ٱوَ ﴿شوند، موصوف گردانیده است؛ چنانکه در مطلع ھمین سوره دیدیم:  آورده می َّ� ٰٓ ا ل�َّ  ﴾َصّفٗ
اند که  کردهھای تأنیث را به این ترتیب توجیه  و نیز در مطلع سورۀ ُمرسالت، مفسران این نشانه

ھای فرشتگان است که این اوصاف را دارایند. توجیھشان نیز دور از قاعده نیست؛ »طائفه«مراد 
و البته خدا داناتر  –سد  ھای فراوان در زبان عربی دارند؛ اما به نظر می زیرا اینگونه موارد نمونه

اند، نشانه گرفته است: قرآن  که قرآن، رمز و رازی را فراتر از آنچه این مفسران یادآور شده –است 
بودن فرشتگان،  از بابت ساقط گردانیدن و از اعتبار انداختن آن افسانۀ عربی مبنی بر مؤنث
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ھای احمقانۀ جاھلیت عرب،  گرفتن افسانه  به دنبال این حملۀ شدید و به مسخره
رابطه با سرنوشت شومی که انتظارشان  ھا را در سورۀ صافات پدید آورندگان این افسانه

کند و سنت خداوندی را در جھت پیروزی لشکریان مخلصش بر  کشد تھدید می را می
رساند که عزت و قدرت از آن خداوند است و  کند و سخن را به اینجا می آنان عرضه می

 سالم بر رسوالن او و سپاس و ستایش، ذات مقدس او را که یکتاست و شریک ندارد و
 )١(.از ھمۀ این توصیفات و سخنان من درآوردِی این و آن منزه و مبرا است

شویم، ناگزیر خواھیم بود که سخت به اختصار و  اینک که به سورۀ کھف منتقل می
ای برگزار کنیم، زیرا  به اشاره و ایجاز بپردازیم و در بیشتر موارد از تصریح چشم پوشیم

ای رویاروی ھستیم و در خود آیات سوره نیز طول و  با یک سورۀ طوالنِی یکصد و ده آیه
جز چند مقطع از سوره؛ بکنیم، البته  تفصیل و سبک توضیحی بیان را مالحظه می

شوند و در  اواسط و اواخر سوره مطرح می ،ھای دینی که در اوائل گذشته از داستان
در  نیزھایی  توضیحات و تحلیل ،عالوه بر حواشی و گیرند حدود دوسوم سوره را فرا می

 آیند. ھا می البالی این داستان

                                                                                                       
اطمینان حاصل کرده است. بنابراین، دیگر باکی ندارد از این که مالئکه را از جھت لفظی، مؤنث 

به فرشتگان، سخت تاخته و آن را از  یا مذکر بخواند، در حالی که بر پایه و مایۀ آن طرز تفکر راجع
توانیم با قاطعیت بگوییم که قرآن، زمانی که  اساس ویران ساخته است. (از سوی دیگر) نمی

شناختن فرشتگان را باطل دانست، برای آنان وصف مذکر بودن را تثبیت فرمود! زیرا   مؤنث
دانیم، مگر آنچه با  ھیچ نمی اند و ما از عالم غیب به طور قطع و یقین، مالئکه از عاَلم غیب

صراحت در کتاب خدا یا بیان معصوم آمده باشد. خدا و رسول نیز ھیچگاه ما را مکلف 
اند یا مذکر؟ بلکه آنان را با برخی  اند جنسیت فرشتگان را بازشناسیم که آیا مؤنث نگردانیده

اوند در مطلع این سوره به وظایفشان که در مقام فرمانبرداری از خداوند دارند، گاه در پیشگاه خد

ِٰت ٱوَ ﴿صورت جمع مؤنث سالم:  َّ� ٰٓ ا  ل�َّ تعبیر کرده است و گاه در اواخر ھمین سوره از  ﴾١َصّفٗ

آفُّونَ ٱ�نَّا َ�َۡحُن ﴿زبان حال فرشتگان به صورت جمع مذکر سالم:  . البته، به طور کلی، ﴾١٦٥ لصَّ
ت. از جمله در جاھای دیگر خداوند متعال مذکر گرفتن فرشتگان بر سبک بیان قرآن غالب اس

َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسفُِك ﴿فرماید:  می
َ
� ْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱفََسَجَد ﴿]. ٣٠[البقرة:  ﴾ّ�َِمآءَ ٱقَالُٓوا

ۡ�َُعوَن 
َ
 ].٧٣[ص:  ﴾٧٣ُ�ُُّهۡم أ

و تفسیر ابن کثیر یادآور شدیم،  ھای این فصل از تفسیر طبری عالوه بر تأویالتی که در پاورقی -١
؛ ١٦٧، ص ٢؛ بیضاوی، ج ١١٨، ص ٧برای تفسیر سورۀ صافات، مراجعه کنید به: فخر رازی، ج 

 .١٣، ص ٤َنَسفی، ج 
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تواند میدان خوبی  ھایی است که می یکی از سوره –به نظر ما  –چه بسا سورۀ کھف 
ھای  ھا در قرآن بسوی ھدف گیری داستان جھت«باشد برای تفصیل بحث دربارۀ 

دک سخنی در این باره رویم و به ان ولی ما ھرگز به سراغ این بحث مفصل نمی» دینی
ھا از ھدف اصلی  کنیم. زیرا خوف آن را داریم که با این توضیح و تفصیل قناعت می

که  این استخودمان در این فصل از کتاب بس دور بیفتیم. در این فصل منظور ما 
ھای پیاپی دعوت اسالمی را در مکه و سپس در مدینه یک به یک پیگیری کنیم و  گام

ھایی که برای تحلیل  حتی در سوره -جویی این مراحل  اینکه پیت در تردیدی نیس
به ما فرصت پرداختن به مسائل ضمنی و پیگیری طول و  –ایم  کرده مطلب انتخاب

 دھد. ھای الزم در ھر مبحثی را نمی تفصیل
ھایی که به مرحلۀ  ھای مکی و به خصوص سوره مانند ھمۀ سوره –ھدف سورۀ کھف 
شائبۀ اعتقادات است بر اثبات  گذاری سالم و بی پایه –شوند  می سوم یا پایانی مربوط

ریدگار و ذات آفریدگان و فگردانیدن مرز فیمابین ذات آ وحدانیت و مشخص
بینیم به این که  برداری از پدیدۀ وحی و اسرار شگفت معجزآسایش. ما نیازی نمی پرده

کنند، یکایک به تصریح نقل  مقاطع مختلف سوره و آیاتی را که این حقایق را بیان می
ای نیز بر این سوره بیفکند، خود آن  چند که خوانندۀ قرآن نظر شتابزده زیرا ھر ؛کنیم

ست که در سرآغاز ا آیات ھدف و منظورشان را آشکار خواھند ساخت. ھمین کافی
دادن مؤمنان   سوره آمده است که این قرآن بدون ھیچ کژی و کاستی برای بشارت

نازل شده » خداوند فرزند گرفته است«اند:  ر دادن به کسانی که گفتهموحد و ھشدا
در پایان سوره نیز آمده است که حضرت محمد مأمور است برای مردم توضیح  )١(.است

ای را که میان ابعاد بشری محدود او با افق مبین وحی وجود دارد  اندازه دھد و فرق بی
دیگر افراد بشر و تنھا امتیازی که نسبت به آشکار گرداند. او یک فرد بشر است ھمانند 

ھای پروردگارش را که نبوت و ھدایت را در دل او  ست که فرمانا آنان دارد آن
آید  در البالی مطالب سوره نیز سخن اصحاب کھف می )٢(.دارد افکنند، دریافت می می

                                           
عرب بودند که گفتند:  »خداوند فرزند گرفته است«ابن اسحاق گفته است: آن کسان که گفتند:  -١

 .٧١، ص ٣پرستیم که آنان دختران خدایند. بنگرید به: تفسیر ابن کثیر، ج  ما مالئکه را می

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ ﴿در آیۀ شریفه:  -٢ َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
َمآ � . طبری بر مضمون ﴾قُۡل إِ�َّ

فرماید: به این مشرکان بگو ای  می –تعالی ذکره  –خداوند «گوید:  و میزند  این آیه حاشیه می
محمد! من خود بشری ھستم ھمانند شما از فرزندان آدم، دانشی جز آنچه خدا به من آموخته 
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َ�َٰ�ٰتِ َر�َُّنا َربُّ ﴿گویند:  که می �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
... « ]١٤ الکهف:[ ﴾إَِ�ٰٗها ۦٓ لَن نَّۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�

و  »...پرستیم ھا و زمین است، و ما ھرگز غیر از او معبودی نمی پروردگار ما، پروردگار آسمان
آید که به رفیق خوشگذران مغرورش که صاحب دو باغ است  نیز سخن آن مؤمن می

۠ ُهَو ﴿گوید:  می ِٰكنَّا َّ� ُ ۡ�ُِك  َربِّي ٱ�َّ
ُ
يَٓوَ�ٓ أ َحٗدا  ِبَربِّ

َ
لیکن من « ]٣٨ الکهف:[ ﴾٣٨أ

و نیز  »دھم گویم) الله پروردگار من است، و ھیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی (می

ّ�َِكۚ َوَما َ�َعۡلُتهُ ﴿گوید:  صالح که خطاب به موسی می سخن عبد َ�ۡن  ۥرَۡ�َٗة ّمِن رَّ
ۡمرِ 

َ
ھا) را من خود سرانه انجام  ازپروردگارت بود، این (کاراین رحمتی « ]٨٢الکهف:[ ﴾ي� أ

گویند و از علم فراگیر  ھا ھمه آیاتی ھستند که سخن از یگانگی خداوند می این. »ندادم
ای باشد چه در زمین و چه در آسمان از او  او که ھیچ چیز حتی اگر به اندازۀ ذره

 ماند. پنھان نمی
طرح شده در سورۀ کھف، با وجود آن که در با این توجه مختصر به حقایق اصلی م

یابیم که در این سوره موضوعی به بیان  این رابطه به تفصیل الزم نپرداختیم، درمی
ھای بسیار  کشیده شده است که با حقایق مذکور وابسته و پیوسته است و با اسلوب

خواھد به عنوان موضوع  می و شود ظریفی از درون آن مطالب بیرون کشیده می
» امور غیبی«ای مورد بحث قرار گیرد. این موضوع، ترسیم و نمایش  ستقل و یگانهم

ھا و  است و جداسازی آن از چارچوب کلی اعتقادات، به این منظور که ھمۀ پدیده
وجود دارند » امور غیبی«مسائل مربوط به ایمان را با رازھای ژرف و شگرفی که در 

 مقابله کند.
اعتقادات اھل ایمان را در  ،سه ل شده است که ھردر سورۀ کھف سه داستان نق

ھا  ھایی که علم و درکشان به آن کنند و مرز بین زمینه رابطه با امور غیبی تصحیح می
را برای مؤمنان مشخص  ھا ندارند واردی که شناختی از آنھا و م رسد و زمینه می
: داستان  -رداردمگر در جاھایی که خداوند پرده از روی دیدگانشان ب –گرداند  می

اش  اصحاب کھف، داستان موسی با عبدصالح، داستان ذوالقرنین در سفرھای سه گانه
 و با یأجوج و مأجوج.» دینسبین ال«خصوص در محل بو 

                                                                                                       
رساند که معبود شما که شما باید او را بپرستید و ھیچ چیز و  است ندارم و خدا به من وحی می

(طبری، » نید، معبودی است یگانه که نه دومی دارد و نه شریکھیچ کس را شریک او نگردا
 ).٣١، ص ١٦ج
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اما اصحاب کھف، خداوند در قرآن برای بیان قصۀ آنان سه تابلو اختیار کرده است 
کنده از حرکت و جنب و جو حتی آنجا که خواب طوالنی آنان را  اند؛ شکه این تابلوھا آ

یت خاص خودش در قدھند! بسی جای شگفتی است که قلم قرآن با خال نمایش می
اند!  دھد، حال آن که خوابیده نخستین تابلو، جوانان اصحاب کھف را بیدار نشان می

انداخته است و طول خوابی که خداوند دِر گوششان  (بنابه بیان قرآن) این جوانان در
، اند کرده ھای بیدار حرکت می درست مانند آدم )١(انجامد، از سه قرن به طول می بیش

اند و از سر جایشان تکان  کرده چشمانشان را باز نمی ،اند نشسته لی نمیو
أم با تحرکشان وحشت شدیدی در دل اند. به طوری که با چنان خواب تو خورده نمی

اند. این  افکنده اند، می کشیده غار سرک میاند و بدرون  گذشته ھا می کسانی که بر آن
قتی که سگ اصحاب کھف، چمباتمه زده روی و شود تر می تر و ُپرتحرک تابلو زنده

شود. چنانکه گویی پاسبانی آنان را به عھده دارد.  سکوی ورودی غار، نشان داده می
گاھانه) خود را از آن باز وقتی که خورشید را نشان می کند  ا دور میھ دھد که چگونه (آ

خواھد شعاع آفتاب بر روی آنان بیفتد! و  کشد، چنانکه گویی نمی و از غار آنان کنار می
گرداند و  اشعۀ خودش را به طرف راست غار متمایل می ،به این جھت، به ھنگام طلوع

 )٢(!گرداند، عجیب آیت شگفتی است از آیات خداوند نزدیک غروب به سمت چپ می
اند و  ھا بیدار شده پرجنب و جوش و زنده است: خوابیده –بیعتًا ط –تابلوی دوم ھم 

مالند و با تعجب فراوان به  اند. چشمانشان را می از نو نشاط خودشان را باز یافته
دانند که  اند ولی نمی اند که از خوابی طوالنی برخاسته کنند. فھمیده یکدیگر نگاه می

پرسند که چه مدت  اند. از یکدیگر می یدهچه مدت زمانی در غار خودشان مانده و خواب
نشینند. (باالخره) پندارشان بر  اند و با یکدیگر در این رابطه به نجوا می است خوابیده

                                           
ھای طالئی  داستان اصحاب کھف جھانی است. مسیحیان این داستان را از طریق افسانه -١

ھای سرزمین مغول  شناسند و این افسانه از سوی آنان تا کرانه ) میLegende doreeخودشان (
یحی این داستان که در سدۀ پنجم میالدی به زبان سریانی نوشته رواج یافته است. در روایت مس
کند،  تن و مدت خوابیدن آنان را در غار، تنھا دو قرن قلمداد می ٧شده است، شمار آن جوانان را 

زیرا خواب عجیب آنان در عھد امپراطور دقیانوس آغاز گردید و آنگاه در عھد تئودوسیوس پس از 
 رید به:سال بیدار شدند. بنگ ١٩٦

 Massignon, Recherche sur la valeur eschatologique des sept Dormants, dan Actes 
XXe Congres des Orientalistes, ٣٠٢. 

 .١٣٩، ص ١٥مقایسه کنید با: تفسیر طبری، ج  -٢
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یک شبانه روز یا کمتر  –چند که طوالنی بوده باشد  ھر –گیرد که خوابشان  این قرار می
اند و  ند. زیرا جوانانی مؤمنگذار از آن نبوده است، بعد ھم کار را به پروردگارشان وا می

 کنند. امورشان را به خداوند تفویض می
یکی از جوانان غار را  –دھد  که گذرا و سریع ھمه چیز را نشان می –در تابلوی سوم 

ای که برایشان باقی مانده است غذای  ھای نقره رود تا با پول کند و به شھر می ترک می
ی شدیدشان را پس از آن خواب عجیب رفع خوبی فراھم آورد و با آن خوراک گرسنگ

کنند که از مشرکان آن  شدن او از غار رفقایش او را نصیحت می کنند. به ھنگام بیرون
شھر برحذر باشد، مبادا که خانۀ امن آنان را شناسایی کنند و آنان را سنگسار کنند و 

 )١(.دبه قتل برسانند، یا این که از پرستش خداوند واحد قھار بازشان دارن
از خاتمۀ این داستان و از لحن توضیحی که در حاشیۀ آن آمده است، نتیجه 

اند و  اند، ایمان آورده گیریم که اھل شھر با آنکه پدران و نیاکانشان مشرک بوده می
خداوند آنان را از وجود گروھی از جوانان که در سه قرن پیش دینشان را برداشته و 

ند. اھل شھر وقتی که از طریق مالقات با رفیقشان که گردا اند، باخبر می فرار کرده
کنند، به استقبالشان  برای خریدن غذا به بازار شھر رفته است، آنان را شناسایی می

دارند. آنگاه خداوند اصحاب کھف را  روند و با تجلیل و تکریم مقدمشان را گرامی می می
شھریانشان در مقام بزرگداشت ھم و َبَرد رسد از دنیا می وقتی که اجل حتمی آنان می

خیزند و باالخره پس از یک کشمکش  آنان پس از مرگ با یکدیگر به رقابت برمی
شود که بر روی آرامگاھشان معبدی بسازند، تا خاطره  این می بر طوالنی بنا

شان برای ھمیشه (زبانزد خاص و عام)  شکوھمندشان جاوید گردد و خواب عجیب
 )٢(.بماند

کندگی از غرائب و عجائب  –رآنی این داستان ق ترین حادثه و  شگفت –با ھمه آ
با تمام  –قرآن تابلوھای سه گانۀ این داستان را بزرگترین آیت قدرت خداوندی نیست؛ 

ھمۀ  –در عین حال  –در یک چارچوب خاصی بیان کرده است که  –ھایش  شگفتی
داند با دست قدرت  یشمارد و قابل مقایسه نم ماجراھای این داستان را کوچک می

آید. با  خداوندی که به خوبی از عھدۀ این امور و تدبیر این حوادث و ماجراھا برمی
تأکید بر این طرز تفکر و برداشت است که خداوند در مقدمۀ نقل وقایع این داستان 

                                           
 .٧٧ -٧٦، ص ٤مقایسه کنید با: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .٣٨٤، ص ٢مقایسه کنید با: کشاف، ج  -٢
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ۡصَ�َٰب ﴿فرماید:  صریحًا می
َ
نَّ أ

َ
ۡم َحِسبَۡت أ

َ
 ﴾٩َ�نُواْ مِۡن َءاَ�ٰتِنَا َعَجبًا  )١(ٱلرَّ�ِيمِ وَ  ٱلَۡكۡهِف أ

ھای  ی نشانه آیا گمان کردی که اصحاب کھف (= غار) و رقیم (= نوشته) از جمله« ]٩ الکهف:[
و جواب این سؤال (طبعًا) حاکی از آن است که اصحاب کھف  »اند؟! شگفت انگیز ما بوده

جوانان بودند که به : اینان چند تن از )٢(اند ترین آیت قدرت خداوند نبوده عجیب
پروردگارشان ایمان آوردند و به این ایمان افتخار کردند و با قاطعیت قوم خودشان را 

وقتی که  وم کردند.به توحید فرا خواندند و پرستش خدایان غیر از خداوند یکتا را محک
از کفر مردم به تنگ آمدند، خداوند از رحمتش برای آنان پناھگاھی فراھم آورد و در 

ر جایشان داد و اجل آنان را به تأخیر انداخت و خوابشان را در غار طوالنی گردانید و غا
بودن خوابشان را که از نظر مردم خارق العاده بود، آیتی از آیات خویش قرار  طوالنی
 چند که بزرگترین آیت خداوند نیست! داد، ھر

کوشد که اعتقادات اھل ایمان را در  سخت می –ھا  در البالی این داستان –قرآن 
کند که مردم (نوعًا) در  رابطه با امور غیبی تصحیح کند. قرآن به این نکته اشاره می

کنند و نسل به نسل اینگونه  ھا و امور غیبی بسیار گفت و گو می اینگونه داستان
اَلم غیب اندازی به ع دھند و در صدد دست حوادث را بزرگتر و بزرگتر جلوه می

مان آیند که تعداد این قھرمانان را (به طور دقیق) مشخص گردانند! قرآن اھل ای برمی
گرداند و  آید متوجه می ان نمیبارۀ چیزھایی که به کارشرا به ترک گفتگو و مجادله در

چه  )٣(.دارد بارۀ این داستان از نظرخواھی از اھل کتاب و دیگران نیز آنان را باز میدر

                                           
ای یا  اند نام قریه اند. بعضی گفته اختالف کرده» رقیم«اھل تأویل (مفسران) در باب مراد از  -١

اند:  نام کوه اصحاب کھف است. دیگران گفته» رقیم«اند:  سرزمینی است؛ بعضی دیگر گفته
لوحی از سنگ بوده است که سرگذشت اصحاب کھف را بر آن نوشته و بر سر دِر غار آنان » رقیم«

ده بودند. امام المفسرین طبری تصریح کرده است به این که این نظر اخیر، از ھمۀ دیگر اقوال نھا
 ).١٣٢، ص ١٥به صواب نزدیکتر است (تفسیر طبری، ج 

اند. برای روایات تفسیری منقول از آنان، در این ارتباط بنگرید  این است آنچه اھل تأویل دریافته -٢
 .١٣٠، ص ١٥به: طبری، ج 

َحٗدا  �َّ َفَ� ُ�َمارِ �ِيِهۡم إِ ﴿ی در تأویل آیۀ شریفه: طبر -٣
َ
 ﴾٢٢ِمَراٗٓء َ�ِٰهٗر� َوَ� �َۡسَتۡفِت �ِيِهم ّمِۡنُهۡم أ

فرماید: حال، تو ای محمد، ال تمار!  می جبه پیامبرش محمد  –عزَّ ذکُره  –خداوند «گفته است: 
را » عدة«فرماید: با اھل کتاب دربارۀ ایشان یعنی شمار اصحاب کھف، مجادله مکن و کلمۀ  می

دانسته است؛ زیرا  حذف کرده است به خاطر آن که یاِد خوِد آنان را کافی می» ھم«پیش از ضمیر 
 ).١٥٠، ص ١٥ (طبری، ج» اند دانسته شنوندگان مراد گوینده را می
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ھا و سیمای آنان و  رند به این که زمان و مکان وقوع این داستان، یا شخصیتنیازی دا
ای از غار (در این مدت  تعدادشان را بدانند، یا این که بدانند با چه روشی در گوشه

طوالنی) مصون ماندند و ھیچ آفت و آسیبی به آنان نرسید تا وقت معلوم فرا رسید. 
ید از این داستان بگیرند، خود دست به کار حتی قرآن عبرتی را که اھل ایمان با

دارد که  گذارد و (در عین حال) آنان را وا می استخراج آن شده و در اختیار مؤمنان می
خودشان ھم به این نتیجه برسند (و آن عبرت از این قرار است که) انسان مؤمن حق 

د (و براساس ھای گذشته و حال خودش را دنبال کن ھا و دانسته ندارد که جز یافته
تواند  ھیچکس نمی است واما آینده غیب است و پوشیده  .ھا کارش را سامان بدھد) آن

بینی  کردن و پیش گفتار و کرداری به طور قاطع در رابطه با آن داشته باشد، البته فکر

ٓ  ٢٣ٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا لَِشاْيَوَ� َ�ُقولَنَّ ﴿برای آینده خوب است:  ن �ََشآَء إِ�َّ
َ
ۚ أ ُ  ٱ�َّ

�ََّك إِذَا �َِسيَت  ٱۡذُكروَ  من فردا آن را «ی ھیچ چیز نگو:  هدربارو ھرگز « ]٢٤-٢٣ الکهف:[ ﴾رَّ
مگر اینکه الله بخواھد، و ھرگاه فراموش کردی (و إن شاء الله نگفتی) ». دھم انجام می

 )١(.»پروردگارت را به خاطر بیاور
پیوستگی این داستان با امور غیبی از پیوستگی اما داستان موسی با عبدصالح 

ھای چھارگانۀ این داستان که  داستان کھف با امور غیبی بیشتر و محکمتر است: صحنه
در سورۀ کھف عرضه شده است، با طرز تفکر مردم نسبت به این امور که نامش را 

بی که در این گذارند، کامًال برخورد دارد و عجایب و غرای ھا و حوادث می منطق پدیده
دارد. در عین حال، به  داستان آمده است بسیاری را به انکار و باورنکردن آن وا می

شود و آن ھم وقتی است که با عالم غیب، با آن  ترین و آسانترین وجھی حل می ساده
 معجزات و حوادث غیر منتظره مقایسه شود! ،ھمه آیات

موسی کلیم الله است.  ،صحنهدر نخستین صحنه از چھار صحنۀ داستان، قھرمان 
باز ھم در مقایسه با سه صحنۀ بعدی که  –ھایی که دارد  با شگفتی –این صحنه 

که خداوند از نزد خودش رحمتی به او داده است و از  –قھرمانشان عبدصالحی است 
 آید! چیزی به حساب نمی –جانب خودش به او علمی آموخته است 

                                           
 .٧٩، ص ٣مقایسه کنید با: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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چند  برسد، ھر )١(»مجمع البحرین«م دارد به تصمی –در صحنۀ اول  –حضرت موسی 
ھا بگذرد تا باالخره به آن مکان برسد. خداوند اراده کرده است که موسی با  که قرن

که آن ماھی را که پیشخدمتش برای خوردن آماده  این استعبدصالح مالقات کند. 
و به دریا خزید شده بار دیگر زنده شد  کرده و شاید ھم بریان کرده بود، این ماھی بریان

و راھش را گرفت و رفت! پیشخدمت حضرت موسی از این ماجرای عجیب و غریب به 
شان را  لی حضرت موسی تعجبی نکرد، بلکه دریافت این مکانی که ماھیو، شگفت آمد

اند (و ماھِی مرده زنده شده است) ھمچنان میعادگاھی است که برای  فراموش کرده
شده است. این بود که برگشتند و در آن مکان ھمان  مالقات او با عبدصالح تعیین

 )٢(.گفتند و در جستجویش بودند، یافتند فردی را که راجع به او سخن می
شود و پیامبر خداوند  در صحنۀ دوم، پیشخدمت حضرت موسی دیگر دیده نمی

پردازد. نبی  حضرت موسی تک و تنھا به گفتگو با عبدصالح که علم َلُدنی دارد، می
کند که او را در سفری که در پیش دارد ھمراھی کند  م از ولی صفی درخواست میکری

 ھا برداشته است فرا و از او بخشی از حقایق غیب را که خداوند برای او پرده از روی آن
 ،کند که باید شکیبا و مطیع باشد گیرد. عبدصالح با پیامبر خدا حضرت موسی شرط می

از او پرس و جو نکند و اعتراض ھم  ،خود نشان ندھدنسبت به کارھای او تردیدی از 
شود،  کردن کشتی می شوند. عبدصالح مشغول سوراخ نداشته باشد. به کشتی سوار می

کند! موسی  آن ھم در حالی که کشتی پر از مسافر است و در میان دریا حرکت می
که چگونه  آید به شگفت می و پسندد آید و این کار را از مرد عجایب نمی بخروش می

ند و سرنشینان آن را در معرض ھالکت قرار دھد؟! گفتگو خواھد کشتی را غرق ک می
بندد که دیگر باعث زحمت او  گیرد و موسی با عبدصالح پیمان می بین آن دو باال می

 نشود و با سؤال و چون و چرای بسیار او را نرنجاند.

                                           
ای که واقع در مجمع البحرین بوده است، ساکت است. ما نیز نیازی  قرآن در جھت تعیین منطقه -١

کنیم  گیری می بینیم که در این باب کاوش کنیم. جز اینکه در پرتو اطالعات تاریخی، نتیجه نمی
پیوستن دو کانال عقبه و سوئز با دریای سرخ است.  موضع به ھم» ینمجمع البحر«که منظور از 

مراجعه به تفاسیر نیز در مواردی مانند این مسائل دلیلی ندارد. زیرا بیشتر نظرات در این ارتباط 
توان  ای که حتی خود تفسیر طبری را نیز نمی (تیر به تاریکی) است، به گونه» رجم به غیب«

 .١٧٦، ص ١٥مثال، بنگرید به: طبری، ج استثنا کرد. به عنوان 
 .٣٩٦، ص ٢مقایسه کنید با: کشاف، ج  -٢
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خورند. عبدصالح او را  برمیای  در صحنۀ سوم، موسی و عبدصالح در راه به پسربچه
کند که چرا  خروشاند! موسی اعتراض می علیه خودش برمی کشد و موسی را بر می

رساند؟! مرد عجایب، او را به یاد  عبدصالح یک انسان معصوم و پاک را بعمد به قتل می
گیرد که  کند و تصمیم می اندازد. موسی بار دیگر عذرخواھی می قولی که داده است می

 از عبدصالح سؤالی نکند. دیگر
اند. نه مھمانی  شوند که مردمش بسیار بخیل ارد یک شھری میو در صحنۀ چھارم

یابند که نزدیک  دھند. در این شھر دیواری را می ای را غذا می پذیرند و نه گرسنه را می
است خراب شود و بیفتد. این مرد غریب (عبدصالح) بدون دریافت اجرتی دیوار را 

خواھند! چرا این مرد مرموز  دو گرسنه ھستند و غذا می کند، در حالیکه ھر تعمیر می
 )١(طلبد تا در برابر آن بتوانند از این مردم بخیل خوراکی خریداری کند؟! اجرتی نمی

کند، برای بار سوم،  و سؤالی که می شحضرت موسی با آخرین دخالت و پرس
دارد که با یک دنیا  د و گوش فرا میدھ فرصت ھمراھی با عبدصالح را دیگر از دست می

شگفتی توضیح (و تأویل) عبدصالح را برای حوادثی که گذشت با ھمه راز و رمزی که 
 دارند بشنود.
ماندن  کردن کشتی (نه تنھا از میان بردن آن نبود، بلکه) به خاطر سالمت اما سوراخ

در آن زمان فرمانروایشان کردند، زیرا  و حفظ آن بود برای بینوایانی که در دریا کار می
کرد. اما این  ھای خوب و سالم را به زور تصاحب می مردی ستمگر بود و ھمۀ کشتی

کشتی به خاطر عیبی که داشت (که ھمان سوراخ احداث شده توسط عبدصالح بود) از 
 مصادره شدن رھایی یافت.

قتلش  با آنکه گناھی مرتکب نشده بود که شرعًا موجب –اما کشتن آن پسر بچه 
دو مؤمن بودند! توضیح اینکه خداوند  لطف و محبتی بود به پدر و مادرش که ھر –باشد 

به عبدصالح اعالم کرده بود که این پسربچه اگر زنده بماند، با طغیان و کفرش پدر و 
و اگر نبود این  )٢(اندازد، زیرا کافر آفریده شده است! مادرش را به زحمت می

                                           
) برای این آیۀ شریفه که نقل قول خداوند متعال از حضرت ٩٨، ص ٣ابن کثیر در تفسیر خود (ج  -١

ۡجٗر� ﴿است:  ÷موسی
َ
یعنی: به خاطر آنکه ایشان ما را مھمان  ﴾٧٧قَاَل لَۡو ِشۡئَت َ�ََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ

 نکردند، شما نیز سزاوار بود که برای آنان رایگان کار نکی!
؛ نیز مقایسه کنید با: شفاء ٥٣١، ابن قّیم، با تحقیق: مؤلف، ص ةبنگرید به: احکام اھِل الذم -٢

 .٢٨٤الغلیل، از ھمین مؤلف، ص 
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ز این حقیقت غیبی پنھانی از جانب خداوند، ھرگز نه او و نه یافتن عبدصالح ا  اطالع
 دیگران، چنین حقی را نداشتند که یک انسان معصوم را بناحق بکشند!

گرفتن، این ھم خدمتی به مردم بخیل آن شھر نبود،  اما تعمیر دیوار، بدون اجرت
دو کودک یتیم از آِن  و بلکه این کار برای حفاظت از گنجی بود که زیر آن دیوار بود

بود که پدرشان این گنج را برایشان در آنجا پنھان کرده بود، تا وقتی که بزرگ شدند 
شود، به  آن را از زیر دیوار دربیاورند. وقتی عبدصالح دید که این دیوار دارد خراب می

اذن خداوند آن را تعمیر کرد تا موضوع گنج برای اھل شھر آشکار نشود و آن را از 
 کودک صغیر درنیاورند! دست آن دو

کند!  با ھمۀ این توضیحات و تأویالت، عبدصالح برای خودش علم غیب را ادعا نمی
ش یدھد و به ناتوانی مطلق خو بلکه حکمت ھمۀ این امور را به خداوند رجوع می

 .کند دادن کاری که خداوند ِاذن آن را صادر نفرموده باشد، اعتراف می نسبت به انجام
گردد برای علم غیبی و لدنی  ب، این عبدصالح خداوند مظھر اسرارآمیزی میبه این ترتی

گیرد که نه  در وجود یک انسان و فردی از افراد مردم شکل می –به ارادۀ خداوند  –که 
به نبوت معروف است و نه به رسالت شھرت دارد و حتی قرآن از آوردن نام او ھم 

 )١(!سکوت کرده است
در این سوره آمده است یعنی داستان ذوالقرنین ظاھرًا به شاید داستان سومی که 

ارتباط و  –یعنی اصحاب کھف و عبدصالح  –نظر برسد که در مقایسه با دو داستان دیگر 
پیوندش با امور غیبی ضعیفتر است، زیرا (به یک حساب) بیش از این نیست که 

به نام ذوالقرنین ا که توسط مردی واستغرب و  ،توصیفی است برای سه سفر به شرق
 است وصورت گرفته است. اما جو پیچیده و اسرارآمیزی که این سفرھا را در برگرفته 

آید که قرآن این پیچیدگی را منظور داشته است، مفاھیم غیبی بسیاری را از  به نظر می
دھد! این ذوالقرنین در سفر نخستین به محل  رده مورد اشاره قرار میپپس 

                                           
اند و این نامگذاری را براساس روایاتی انجام  امیدهاند و او را خضر ن اما مفسرین ساکت نمانده -١

اند و ماجراھای داستان را بزرگ  ھا را برای یکدیگر نقل کرده اند که مردم نسل به نسل آن داده
گردانیدن داستان خضر در  اند. و نیسنک، خاورشناس، ُطرفه تحقیقی در پیرامون بزرگ کرده

 فرھنگ عامه دارد:
Wensinck, Encycl. De I’Islam, II, ٩١٢. 
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کردن خورشید و در سفر  رسد و در سفر دوم به محل طلوع میخورشید کردن  غروب
 .رسد می» المقدس نبی«ایی واستسوم به منطقۀ 

کنده از ِگل  در سفر غربی، خورشید را می یابد، در حالیکه در یک چشمۀ گل آلود آ
در موضعی که آب و گیاه فراوان است و قرآن از  )١(.کند چسبنده غروب می

این پیچیدگی متعمدی ما را  است وساکت مانده » گل آلود«کردن این چشمۀ  مشخص
» غیبی«برد که چه بسا مرموزتر از اموری که  در یک جھل و حیرت شدیدی فرو می

 کند! شوند، جلوه می نامیده می
کند که پوششی برای آنان  طلوع مییابد که بر قومی  در سفر شرقی خورشید را می

اند و  ست این تعبیر به ما بفھماند که این قوم برھنه بودها در برابر آن نیست. ممکن
ست بخواھد به ما بفھماند که سرزمینشان کامًال مسطح و باز بوده است و ا ممکن

 ای تابیده است. در متن قرآن ھیچ اشاره خورشید بدون ھیچ ساتر و پوششی بر آن می
که بتواند ما را به قطع و یقین به نام این قوم و یا به نام زمینی که در آن سکونت 

 جود ندارد.و اند، برساند داشته
ھایش انسان را در ھراس شدید فرو  ھمۀ صحنه» بین السدین«ایی واستاما سفر 

دھد بسی  برد. آنچنانکه گاھی این احساس خوف و وحشت که به انسان دست می می
دھد!  بیشتر از احساس ترس و ھیبتی است که در برابر امور غیبی دست می باالتر و

گذارد.  می» بین السدین«آن را  کند که نام قرآن در اینجا موضعی را مشخص می
گذارد و  می» یاجوج و مأجوج«کند که نام آن قوم را  ھمچنین قومی را مشخص می

توانیم این  ما نمی )٢(.کند توصیف می» مفسدین فی االرض«آنان را به عنوان 
گفتن قرآن از  ھا را در این بیان خداوند عمدی و قصدی ندانیم. سخن پیچیدگی

                                           
بخوانند درست است. اما بعضی از قراء  –با ھمزه » حمئة«این تفسیر در صورتیکه این کلمه را  -١

تواند چنین بوده باشد که خورشید در یک چشمۀ داغ،  می«اند که:  بزرگ چنین توجیه کرده
خوانده » حامیهفی عین «دارای لجن و ِگل و الی غروب کرده باشد. در این صورت، آن قاری که 

است، آن چشمه را با وضعی که دارد و عبارت از آن است که دارای لجن و ِگل و الی است وصف 
کند (تفسیر  اند، نقل و بررسی می آنگاه طبری اخباری را که مشتمل بر ھردو قرائت». کرده است
 ).١٠، ص ١٦طبری، ج 

ھای  مراد از این کلمات به کتابگردانیدن  بینیم که برای مشخص به ھمین جھت، نیازی نمی -٢
 تفسیری مراجعه کنیم.
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به گزارشی که در یک کتاب  –و نباید ھم داشته باشد  –ذوالقرنین، ھیچ شباھتی ندارد 
دھد.  آید و فتوحاتی را که یک فاتح بزرگ صورت داده است شرح می تاریخ یا سیره می

سته و پیوسته به خداوند ای یک انسان واردر طی این سه سفر، سیم –صرًا منح –قرآن 
کند که قدرت و سلطنت او با زور و نیروی شخصی او نبوده است، بلکه  را ترسیم می

اسباب و وسائل ھمه چیز را در اختیار او  ،خداوند او را در زمین تمکن بخشیده است
داده است او را ندا  ی که برای او رخ میھا و پیشامدھای در گرفتاری ،قرار داده است

خواسته  بھر نحوی که می –رسانیده است  کرده و یا وحی می داده و یا به او الھام می می
چشمۀ گل آلود به او جھی توجیه کند. تا جایی که بر سرتا او را به بھترین و –است 

» گیری را در نظر میکنی و یا در آنان ُحسنی  ای ذوالقرنین! یا عذابشان می«گوید:  می
 طور که بخواھی)! (کنایه از اینکه ھر

به  –گردد که به مردم  پیوند و ارتباط محکم و شدیش با خداوند آنجا آشکار می
ُمکنتی که پروردگار من به من داده است بھتر است، «گوید:  می –ھنگام ساختن سّد 

کشد  ھمچنین، ھنگامیکه از ساختن سّد دست می» شما فقط مرا کمک کنید...
آن را  گاھی که وعدۀ پروردگار من بیاید و این رحمتی است از پروردگار من«گوید:  می

 )١(.»وعدۀ پروردگار من حق است و دکش درھم می
تیب، این سه داستان در سورۀ کھف برای پرداختن به امور غیبی انتخاب و به این تر

شوند که این  سه داستان باالخره به ھمان (خداوندی) رجوع داده می اند و ھر شده
دارد مگر تا  نمی ھا را با اسرار پوشانیده است و پرده از روی این اسرار بر داستان

 ھا را ببیند، مگر از پس پرده! ن صحنهدھد که ای ای و به ھیچکس اجازه نمی اندازه
که اھل مکه نضربن  این استحال، اگر ما صحیح بدانیم آن روایتی را که حاکی از 

حارث و عقبة بن ابی معیط را نزد مالھای یھودی فرستادند تا از آنان سؤاالتی را 
دریافت کند که محمد را به مشقت بیندازند و علمای یھود دو فرستادۀ قریش را 

آن جوانانی که در روزگاران پیشین از شھر و «اداشتند که از پیامبر اکرم بپرسد: و

                                           
با وجود این، برخی از مفسران جاھل، داستان این ذوالقرنین متدین و با ایمان را با سرگذشت  -١

اند و این مطلب بھانۀ خوبی برای  پرستی شھرۀ آفاق است، خلط کرده اسکندر مقدونی که به بت
 ست داده است. به عنوان مثال، بنگرید به:یادداشت نگاری برخی خاورشناسان به د

Decourdemanche ,, J.A,, La legend d’Alexandre chez les Musulmans, dans la 
Revue de I’Historire des Religions, VI, ٩٨ ,١٨٨٢. 
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دیارشان بیرون شدند چه داستان شگفتی دارند؟ و آن مرد جھانگردی که به مشارق و 
تواند عمق این درس  این روایت می )١(؟»مغارب زمین رسید، داستانش چگونه بود

ل ایمان داده است، روشن گرداند. خداوند در قرآنی را که خداوند در این سوره به اھ
فرماید و آنان را از مجادلۀ  اندازی به عالم غیب نھی می این سوره اھل ایمان را از دست

ھایشان را به پروردگارشان که عالم الغیوب است پیوند  دارد و دل ثمر برحذر می بی
ف گرفته است، دھد. بنابراین، موضوعی که سورۀ کھف در درجۀ اول آن را ھد می
ریزی یک عقیدۀ صحیح و سالم نسبت به ذات خداوند است و در رابطه با امور غیبی  پی

 که موکول به علم خداوند است.
ھای کوتاھی نیز در البالی بعضی از  ھا که بگذریم، در سورۀ کھف، میان پرده از این

و  )٢(تھای مادی اس دادن ارزش آیند که کارشان کوچک جلوه ھای سوره می بخش
داری و ثبات  ھا به خویشتن و دعوت انسان )٣(بودن و زودگذر بودن دنیا نکوھش فانی

قدم (در ھمراھی و ھمگامی) با کسانی که بامدادان و شامگاھان به نیایش 
مندی حقیقی منحصرًا با ایمان و تقوی  پردازند، با تأکید بر اینکه عزت پروردگارشان می

لقای پروردگارشان کافر گردند در عمل زیانکارترین  و کسانی که به )٤(خواھد بود

                                           
 .٧١، ص ٣نیز، مقایسه کنید با: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
اند.  ط به آن دو مرد و آن دو باغستان به تصویر کشیدهاین مطلب را با رساترین تصویر، آیات مربو -٢

بینی که  اگر اینک می«گوید:  مرد فقیر با ایمان به آن مرد مغرور که صاحب دو باغستان است؛ می
من دارایی و فرزندانم از تو کمتر است؛ امید است که پروردگار من بھتر از باغستان تو را به من 

ای آسمانی فرو فرستد و باغستان تو با خاک و خاکستر یکسان  بدھد و باغستان تو را، صاعقه
در پایان کار نیز آن باغستان پر بار و پوشیده از درختان خرما و زراعت در ھم خرد گردید ». گردد

 .٣٨٩، ص ٢و از پای بست ویران گردید. بنگرید به: کشاف، ج 

َثَل  ۡ�ِۡب ٱوَ ﴿شریفه:  چنانکه در ضرب المثل قرآنی برای زندگی دنیا، در این آیۀ -٣  ۡ�ََيٰوةِ ٱلَُهم مَّ
ۡ�َياٱ نَزۡلَ�ُٰه ِمَن  �ُّ

َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ �ِض ٱَ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلََط ٱفَ  لسَّ

َ
] به تفسیر این ٤٦ -٤٥[الکھف:  ﴾...ۡ�

 ) مراجعه کنید.٣٨٩، ص ٢آیات در کشاف (ج 
ِينَ ٱَ�ۡفَسَك َمَع  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ترین مثال برای این مطلب در این سوره، این آیۀ شریفه است:  روشن -٤ َّ� 

 ِ در این خطاب ربانی فرمان رسیده است که  ﴾...ۥيُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
با اھل ذکر نشست و برخاست داشته باشد و به آنان تعلیمات نیکو دھد که دعوت  ج پیامبر اکرم

ماند، چه بینوا باشند و چه دارا، چه ناتوان باشند و  ھا برقرار می حق تنھا بر دوش امثال این انسان
 .٨٠، ص ٣چه توانا، مقایسه کنید با: تفسیر ابن کثیر، ج 
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ھا در البالی متون سورۀ کھف، با  تردید وجود این میان پرده بی )١(.مردمان خواھند بود
در پیرامون ساخت و ساز عقیده (صحیح) است  –چنانکه دیدیم  –محور اساسی آن که 

ھای  یده باید دیدگاهکه در سازندگی عق این استھماھنگی (فراوان) دارد. مگر نه 
 ھای زندگی تصحیح گردد؟ مردم نسبت به ارزش ھر چیز و مقیاس

ھای  ھای برگزیده از سوره رسیم به آخرین حلقه از زنجیرۀ سوره با سورۀ ابراھیم می
رسد که در این سوره مواجه ھستیم با تکرار  مرحلۀ پایانی مکی. به نظر ما چنین می

ھای مکی پیشین ھستند،  ق تحلیل شده در سورهحقایقی که بسیار شبیه به حقای
افتد  ھایی می ھای ما در این سوره نیز به صحنه چشم و خصوص در اواخر مرحلۀ دومب

اند!  ھای پیشین گویی سایۀ صحنه هشوند، چنانک که برای بار دیگر نمایش داده می
حدت واست ترین حقیقتی که سورۀ ابراھیم در پی بیان آن  (توضیح اینکه): شاخص

دعوت و ندای رسوالن خداوند است و تنزیه خداوند از داشتن ھرگونه شریک و 
گاھی ھای ظاھری و  دادن مشرکان نسبت به رستاخیز و حساب و برشمردن نعمت آ

ورزد. ھمچنین چشمگیرترین  ھا کفر می باطنی خداوند رحمان که انسان به آن
ای تکذیب کنندگان و لجاجت ھ کند، موضعگیری ای که سورۀ ابراھیم ترسیم می صحنه

پیشگان در برابر پیامبران است و تصویرھایی از مجرمان و تبھکاران در دوزخ و 
ھای توبیخ و سرزنش نیز پیوسته بر سر انسان  پارسایان و پرھیزگاران در بھشت. تازیانه

بیند، در  زند و صفحات زیبای آفرینش را نمی که خود را به نابینایی می ارفکظلوم 
ھا در معرض نمایش است،  تیکه این تابلوھای بسیار زیبا در برابر دیدگان انسانصور

 )٢(.آیند فرود می
تواند به مانند آن اکتفا بکنند که  اما این یک نگاه عجوالنه است که فقط کسی می

سوره از قرآن پرتو افکن است  ھای خاصی که در ھر خواند ولی از تابش قرآن را می

                                           

ِ  َهۡل  قُۡل ﴿در تأویل این آیات شریفه:  -١ ۡخَ�ِ�نَ ٱنُنَّبُِئُ�م ب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ ِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ  ۡ�ََيٰوة

ۡ�َياٱ �َُّهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا  �ُّ
َ
خداوند متعال «گوید:  ) می٢٨، ص ١٦طبری (ج  ﴾١٠٤َوُهۡم َ�َۡسُبوَن �

دھندۀ ھر کاری را که خود را در آن کار درستگار  با این کالم خود منظور داشته است انجام
دادن آن کار طاعت خدا کرده و خدا را از خویش راضی کرده  بپندارد و گمان کند که با انجام

به خشم آورده باشد و با آن عمل از جادۀ اھل دادن آن کار خدا را  است، اما (در واقع) با انجام
 ».ایمان منحرف شده باشد

 ) بنگرید.٢١٣، ص ٥مسائل با عظمت این سوره را در تفسیر کبیر فخر رازی (ج  -٢
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ای را در  ھای ویژه به آن ندارد که ھر مقطع جدید قرآنی چه الھامغفلت دارد و کاری 
 گرداند؟! ھا شکوفا می دل

ھا و مقاطعش زیر سایۀ  شاید مھمترین امتیاز این سوره آن باشد که ھمۀ بخش
چیزی برافراشته از شخصیت پیامبر برگزیدۀ خداوند قرار دارد. پیامبر نامی ارجمند 

. از البالی دعوت پربرکت اوست که وحدت رسالت در ھمۀ الھی، شیخ االنبیاء ابراھیم
در سایۀ ایمان راسخ و پایدار اوست که آیین توحید پای گرفته  ؛گردد ھا آشکار می نسل
در چارچوب قلب ُمنیب اوست که تابلوھای زیبای آفرینش ترسیم گردیده و آنگاه  ؛است

کافرانه نشان داده شده ھای  ھای شاکرانه و موضعگیری ھا موضعگیری در برابر آن
 است.

سزاوار است این نکته نیز از دستمان نرود که ابراھیم فقط در وسط سوره است که 
ھای بیشمار خداوندی است و تصویری  آید؛ آنجا که سخن از نعمت نامش به میان می

» َصّبار َشکور«ای است نمونه از  شود مجسمه که از حضرت ابراھیم به دست داده می
دار سپاسگزاری که پیوسته بدرگاه خداوند رازونیاز دارد و بامدادان و  خویشتنانسان 

شامگاھان به تسبیح و ستایش او مشغول است. اما (در عین حال) این تصویر حضرت 
ای موزون ھمۀ سوره را یکجا در برگرفته و در ھر مقطعی از  ابراھیم به صورت کلیشه

 ھیم خلیل را فروھشته است.ای از قامت بلندباالی ابرا سایه ،سوره
د و ثمود اع ،در مطلع سوره از حضرت موسی یاد شده است و آنگاه یادی از قوم نوح

رغم پرداختن سوره به ارائۀ بخشی از  علی –ھای چشمگیر  نیز شده است. اما این نام
در محور سوره جایی ندارند! توضیح این که وقتی خداوند در  –ھا  حوادث مربوط به آن

گوید و از اینکه آن حضرت قوم خود را از ظلمات  سوره از حضرت موسی سخن میاین 
کند که حضرت موسی قوم خودش را به  رھانیده و به سوی نور برد و یا نقل می

ھایی از  ھا برای بیان نمونه ھمۀ این )١(،گرداند یافتن آنان از فرعونیان متوجه می  رھایی
رت ابراھیم منادی آن بود. به ھمین جھت وحدت رسالت است؛ ھمان رسالتی که حض

درنگ (پس از اشاره به داستان حضرت موسی) به بیان حقیقت  روند بیان سوره، بی

                                           

رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ � َولََقدۡ ﴿در این آیات شریفه  -١
َ
ۡخرِۡج قَۡوَمَك ِمَن أ

َ
ۡن أ

َ
ُلَ�ِٰت ٱَ�ٰتَِنآ أ َوَذّكِۡرُهم  ورِ �ُّ ٱإَِ�  لظُّ

يَّٮِٰم 
َ
ِۚ ٱبِ� ِ َصبَّارٖ َشُكورٖ  �َّ

نیز برای مراد خداوند متعال از عبارت  ﴾٥إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلُِ�ّ

يَّٮِٰم ﴿
َ
ِۚ ٱَوَذّكِۡرُهم بِ�  .١٢٢، ص ١٣بنگرید به: طبری، ج  ﴾�َّ
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ھود و صالح  ،رسالت و حقیقت دعوت پیامبران به اعتقاد به خداوند یگانه بر زبان نوح
این  ھای گوناگون ھای مختلف و زمینه خواھد بگوید در زمان یابد و می انتقال می

ھا بر صاحبدالن و  اند که حقایق آن پیامبران ھمگی اصول ھمانند و شاخصی را آورده
یک از این پیامبران برگزیده و برجستۀ خداوند،  ھای با بصیرت پوشیده نیست. ھر انسان

ھا و زمین خودشان را به نابینایی  چند که قومشان در برابر آیات الھی در آسمان ھر
ساختند. در عین حال،  افزایشان متوجه مین را به شک تردیددند، باز ھم آناز می

بودن  اینکه بشرند (نه مالئکه) و بشر کردند بر یکایک این پیامبران الھی تأکید می

ُۡن إِ�َّ �ََ�ٞ ﴿ :گفتند کردند و به آن اقوام لجاجت پیشه می خودشان را انکار نمی إِن �َّ
َ ّمِۡثلُُ�ۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ِ  ٱ�َّ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ما جز بشری ھمانند شما « )١(﴾ۦۖ َ�ُمنُّ َ�َ

گذارد (و به پیامبری بر  نیستیم، و لیکن الله بر ھر کس از بندگانش که بخواھد مّنت می
رو  در با طغیان مخالفان رو –بدون استثنا  –و ھمۀ این پیامبران  .»گزیند) می
دادند؛ بر خداوند توکل  رھا صبر و شکیبایی نشان میایستادند؛ در برابر ھمۀ فشا می

یک از آنان تصویری دیگر بود از پدرش ابراھیم که به او اقتدا  داشتند و گویی ھر
گرفت و به این ترتیب (در سورۀ ابراھیم) وحدت رسالت  کرد و رد پای او را می می

سیمای ایمان شود؛ ھمه و ھمه در پرتو  گردد و آیین توحید شکوفا می آشکار می
 ابراھیم.

ھای  خورند: آب در سورۀ ابراھیم صفحات درخشانی از کتاب بزرگ آفرینش ورق می
ھای سیرکننده در دریاھا، خیر و  ھای روییده از زمین، کشتی ھا، میوه ریزان از آسمان

ھای پنھان در جویبارھا، خورشید با آن پرتو زرفامش، ماه با آن نور نقره گونش  برکت
کنیم که (ُصُحف)  ھمۀ این صفحات، یکایک ابواالنبیاء ابراھیم را مشاھده می و... در

                                           

ُۡن إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿گوید:  مقایسه کنید با سخن زمخشری در تأویل این آیۀ شریفه که می -١  ﴾إِن �َّ
گفتند پیامبران ھمانند آنان بشرند. منظور پیامبران  نوعی تسلیم در برابر سخن آنان است که می

اند؛ اما از این فراتر، دیگر ھمانند آنان  از این سخن آن است که تنھا از جھت بشربودن ھمانند آنان
بوده است. تنھا  اند، از روی تواضع اند. در عین حال اینکه امتیازات خودشان را یاد نکرده نبوده

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿اکتفا کردند به این سخن که  َّ�  ِ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه و منظورشان اشاره  ﴾ۦَ�ُمنُّ َ�َ
به مقام نبوت بود، زیرا معلوم بود که خداوند متعال آنان را به این کرامت اختصاص نداده است 

اند  ھایی را دارا بوده اند و خصوصیت را داشتهمگر به خاطر آنکه اھلیت و سزاوارِی این اختصاص 
 ).٢٩٦، ص ٢(کشاف، ج ». اند ھا بوده که مخصوص آنان بوده و ھمنوعان و ھم روزگارانشان فاقد آن
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گویی کند.  اندیشد و با نھایت خضوع و خشوع آه و زاری می خواند و در آن می می
و  گردد، بار دیگر تکرار شده است میباز دعای پر آه و نالۀ او ھرگاه که به حمد خداوند 

ی آفرینش در چارچوب قلب ُمنیب او ترسیم به این ترتیب، تابلوھای بس زیبا
 گردند. می

ھای سیمای خلیل خودش را بر ھمۀ  خواھد در این سوره، سایه روشن خداوند می
که دعای خاشعانه و ملتمسانۀ حضرت ابراھیم را چنین  این استاین تابلوھا بگستراند. 

ست، آنگاه که از ھا کند که در حال صعود به سوی او و باال رفتن به آسمان تصویر می
بندد که خود  طلبد و به او امید می خداوند برای بلدالحرام (مکه) امنیت و سالمت می

اینکه خداوند از ه بندد ب او و فرزندانش را از اینکه بت بپرستند، بدور نگاھدارد و دل می
ھمۀ کسانی که راه او را پیروی کنند خشنود گردد و در عذاب کسانی که از صراط 

شوند تعجیل نفرماید و با عذاب خودش آنان را به خواری و زبونی  منحرف می مستقیم
آورد که در سنین پیری اسماعیل و اسحاق را به او  حمد خداوند به جای می و نکشاند

خواھد که او  ارزانی داشته است. آنگاه در خاتمه با نھایت تضرع و التماس از خداوند می
ھای)  و پدر و مادرش و ھمۀ اھل ایمان را مشمول غفران گرداند، آن روزی که (میزان

 )١(.حساب برپای خواھند گردید
برابر این تصویر (در آئینۀ سورۀ ابراھیم) نمونۀ دیگری ھم منعکس است که در 

خواند اما با زبان  گرداند: او ھم کتاب آفرینش را می انسان کافر ناسپاس را مجسم می
که به  این استنگرد، اما با دیدگانی خسته و حسرت بار!  انکار! و به آفاق زیبای آن می

خورشید و ماه و  ،خشکی و دریا ،زمینو  ر آسمانھیچیک از چیزھایی که خداوند د
دھد. بر سر امثال این  شب و روز، مسخر او گردانیده است، اھمیتی نمی ،درخت ،ستاره
کوبد که  ھای کوبندۀ توبیخ و نکوھش را فرو می ھاست که قرآن آنچنان تازیانه انسان

ِ  وََءاتَٮُٰ�م﴿آورد:  آورد و فریاد برمی دھد و وجدان را به امان می قلب را تکان می
ّمِن ُ�ّ

واْ نِۡعَمَت  ۡ�ُُموهُۚ �ن َ�ُعدُّ
َ
ِ َما َس� �َ�ٰنَ َ� ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ  ٱ�َّ ارٞ  ٱۡ�ِ  ]٣٤ ابراهیم:[ )٢(﴾٣٤لََظلُومٞ َكفَّ

و از ھر چه از او خواستید به شما ارزانی داشت، و اگر (بخواھید) نعمت (ھای) الله را «
 .»شک انسان ستمگری ناسپاس است توانید آن را بشمارید، بی نمیبشمارید، 

                                           
 .٥٤٠، ص ٢مقایسه کنید با: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .٣٠٣، ص ٢مقایسه کنید با: کشاف، ج  -٢
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که این عقاید و تعالیم در پرتو شخصیت با عظمت پیامبری آن حضرت  ÷ابراھیم
شوند، در مکه ناشناخته نبوده است: ھمۀ اھل مکه ابراھیم را بزرگ  عرضه می

ثرب، خلیل را تقدیس اند. در مدینه نیز ناشناخته نبوده است: ھمۀ یھودیان ی داشته می
اند، سرگذشت حضرت ابراھیم  برده کنند. بر مسیحیان نیز در ھرجا که بسر می می

ھای مسیحیان حضرت ابراھیم مکانتی دارد که دیگر  پنھان نبوده است: در دل
خورند! (مختصر اینکه) روشن گردانیدن عقیدۀ  پیامبران در این رابطه بر او غبطه می

ن در چارچوب شخصیت حضرت ابراھیم، این سوره از قرآن توحید و دعوت پیامبرا
مجید را به رنگی درآورده است که برای ھمۀ اھل مکه و نیز برای ھمگی اھل توحید 

گشاید تا فوج  انگیز است و دروازۀ ایمان را به طور کامل در برابر حنفاء برمی زیبا و دل
ی قرآنی نوعی زیر سازی و ھای مکی وح فوج به دین خداوند درآیند. در اواخر پیام

شود که محور آن بزرگداشت  ھای مدنی مشاھده می چینی نیز برای اوائل سوره مقدمه
خواھد  ابراھیم است و با چنین بزرگداشت و تقدیسی از حضرت ابراھیم خلیل می

ھای  ھای یھودیان را به اسالم متمایل گرداند و (به این ترتیب) در پرتو این تابش دل
قرآنی سورۀ ابراھیم با شیوۀ منحصر به فردی پای به میدان عرضۀ آیین ویژۀ وحی 

 )١(.توحیدی نھاده است
 –ھای صافات و کھف  پس از سوره –به دنبال تحلیلی که از این سورۀ ابراھیم 

شویم. در این مرحلۀ سوم  داشتیم، به پایان (دوران نزول) وحی در مکه نزدیک می
خواھد این  ھای این مرحله وجود دارد و می ر سورهمکی دریافتیم که فضای نوینی د

اش  ھای طوالنی مرحلۀ پایانی مکی را به صورت یک مرحلۀ انتقالی درآورد که با سوره
حد وسطی باشد، فیمابین وحی مکی که نزول آن پایان گرفته است و وحی مدنی که 

وشش خواھد به دنبال آن خواھد آمد و حوادث و وقایع جدید پس از ھجرت را زیر پ
گرفت. چه بسا در پرتو ھمین شناسایی مرحلۀ انتقالی بتوانیم فراوانی آیات و 

ھای مرحلۀ پایانی مکی را تفسیر و توجیه کنیم. در شناخت این  ھای سوره بخش
اند  ھا را مدنی به حساب آورده اند و این سوره ھا مفسرین (غالبًا) دچار اشتباه شده سوره

اند. این مفسران از عامل زمانی  ھای مکی استثنا کرده را از سورهھا  و این آیات و سوره
ھا  اند. (به نظر ما) این بخش که به عقیدۀ ما در این رابطه مؤثر بوده است غفلت داشته

                                           
ھا ارجاع دادیم:  سیری برای تأویل سورۀ ابراھیم به آننیز بیفزایید به مآخذی که ما از کتب تف -١

 .١٩٥، ص ٢، َنَسفی، ج ٤٨٥تفسیر بیضاوی، ص 
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ھای  اند، با آنکه سوره ھای مکی تحمیل شده با این آیات که با کلیشۀ مدنی بر سوره
این نظر بوده است که راه را  اند، بنابر ودهھا و آیات، مکی خالص ب پذیرندۀ این بخش

 ،برای مراحل وحی مدنی که از ماورای حجاب غیب در راھند و به زودی خواھند رسید
 بگشایند.

 ھای مرحلۀ پایانی مکی عبارتند از: ھای سوره ویژگی
 بودن آیات. ھا و طوالنی بودن سوره طوالنی -
 ف مقطعه.ھا با بعضی از حرو افتتاح تعدادی از این سوره -
 ھا ھمگی مردم (ناس) ھستند؛ نه فقط اھل مکه. طرف خطاب این سوره -
ای است برای بیان  ھشدارھایی در مورد اطاعت از خدا و رسول که مقدمه -

 ھای مدنی که بعدًا نازل خواھند شد. تفصیلی فرائض و واجبات در سوره
 ن از دوزخ.یافت شدن به بھشت و رھایی دعوت به احسان و عمل صالح برای نائل -
توضیحی دربارۀ امور غیبی مربوط به ذات و صفات خداوندی، مالئکه و جن،  -

 انبیا و اولیا، یا معجزات و کرامات.
دادن ھدایت و ضاللت به خداوند، در کنار آزادی و اختیاری که انسان در  رجوع -

 زندگی دارد.
 ابراھیم. خصوص پیشوایان معظمشان مانند حضرتبھای پیامبران و  ارائۀ داستان -
 ترسیم و تبیین عقیدۀ توحیدی با اسلوبی نوین. -

ھا، بسیار گسترده  گانۀ نزول آن ھای مکی و مراحل سه تردید، در رابطه با سوره بی
خواستیم بدین وسیله  مقصود ما از این طول و تفصیل آشکار بود. ما می و سخن گفتیم

ھا  بتوانیم مقدم و مؤخر آن ھای مختلف تنزیل قرآن را یک به یک بازشناسیم تا دوران
ھا وجود  ھای صریح و گویایی را که در این سوره را مشخص کنیم و از این گذشته، جلوه

چند آیه یا چند سوره  کنند تا بتوانیم چارچوب زمانی نزول ھر و ما را کمک می –دارند 
یر توضیح دھیم و ارائه کنیم. در ھمین صفحات اخ –را با ترجیح صحیح تعیین کنیم 

اشاره کردیم که در بازسازی مراحل نزول وحی قرآنی در مکه بسیار دشوار است که 
در آغاز وحی، (اما بعکس) تعیین مراحل  ویژهبتوانیم با جزم و قطع سخن بگوییم. به 

ھای نازل شده در دوران تنزیل مدنی کار آسانی است.  مدنی تا آخرین آیات و سوره
یم که در دوران تنزیل مدنی، اسالم گسترش پیدا علت این تفاوت را ھم بیان داشت
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ھای قرآن  جایی سوره برداری و جابه نسخه ،کرده است و لوازم التحریر و کار نوشتن
 بسیار آسان شده است.

ھایی مورد اختالف است یا  بودن آیات یا سوره اگر موارد بسیار اندکی را که مدنی
فھمانند، نادیده  ھا را می بودن نزول آن بودن و بعضی دیگر مؤخر  بعضی روایات مقدم

بگیریم، خواھیم توانست که با مفسران محقق به اتفاق نظر برسیم و بنا را بر آن 
بگذاریم که مرحلۀ اول مدنی با سورۀ بقره آغاز گردیده و سپس سورۀ انفال به دنبال 

د. عمران و پس از آن: احزاب، ممتحنه، نساء و حدی لآن نازل شده است، سپس آ
ھمچنین مرحلۀ میانی مدنی (یا مرحلۀ دوم تنزیل مدنی قرآن) با سورۀ محمد آغاز 
گردیده و پس از آن سورۀ طالق نازل شده است، سپس حشر و پس از آن: نور، 
منافقون، مجادله و حجرات. مرحلۀ سوم یا نھائی نزول وحی در مدینه با سورۀ تحریم 

 توبه و نصر.ھای جمعه، مائده،  آغاز شده و سپس سوره
این توقع را  –شدن این فصل از کتاب  رغم طوالنی علی –شاید خوانندۀ این کتاب 

گانۀ نزول وحی در مدینه نیز یک  داشته باشد که ما اینک در ھر مرحله از مراحل سه
سوره را انتخاب کنیم و به تحلیل آن بپردازیم؛ درست ھمان کاری که در رابطه با 

در مرحلۀ دوم  و ام دادیم؛ و در مرحلۀ اول مدنی به سورۀ بقرهگانۀ مکی انج مراحل سه
به سورۀ نور و در مرحلۀ سوم یا پایانی به سورۀ مائده اکتفا کنیم. اما، ما در برابر کسانی 

کنیم نیازی  و حتی فکر می –کنیم  اند تأکید می که این فصل را با دقت و توجه خوانده
 وط اصلی تشریعی را درطبخواھیم فقط و فقط خ حتی –ھم به تأکید نباشد که اگر ما 

درازا ه مان ب سخن –در معرض تحلیل و بررسی قرار دھیم » نمونه«ھای  این سوره
سبک و شیوۀ کار را از دست ما  ،خواھد کشید و عبارات و تعبیرات فقھا و اصولیین

این منظور  خواھد گرفت و کتاب ما را که با آرمان تألیف یک کتاب ادبی آغاز شده و به
 اش دور خواھد گردانید. تألیف شده است، از ھدف اولیه

توضیح اینکه: اصطالحات شرعی در رابطه با عبادات و معامالت، حال و حرام، 
حوادث  ،مسائل جنگ و صلح ،امور سیاسی و اقتصادی ،قوانین دولتی ،احوال شخصیه
ھای متفاوت و  بتھای مدنی با نس ھا، در غالب این سوره رکشیککارزارھا و لش

ھای دائمًا  اند؛ و این شکل یابند، فراوان آمده ھای گوناگون که پیوسته تغییر می شکل
ی حکم ھاند) ھستند و گا متغیر، گاھی ناسخ آیات قبلی (که با شکل متفاوتی بیان شده
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آورند و  ا دست کم ِاجمال آن آیات را به تفصیل میی )١(،دھند آن آیات قبلی را تغییر می
زنند. به  گردانند و در مواردی عمومیت آیات را تخصیص می ھا را مطلق می مقّید آن

این دلیل، به نظر ما چنین رسید که اشاره به ھمین مسائل درگیر با تنزیل مدنی ما را 
چند که این جزئیات از حد تبیین خطوط  گرداند، ھر نیاز می دادن جزئیات بی از تفصیل

 اصلی و اساسی نگذرد.
ست ا میانی و پایانی چشم بپوشیم، کافی ،از پیاپی آمدن مراحل مدنی آغازین اگر

ھای مرحلۀ اول مدنی آمده است، اشاره  که به عناوین مسائلی که در یک سوره از سوره
کنیم. این سورۀ مورد نظر، سورۀ انفال یا سورۀ بدر ُکبری است، چنانکه عبدالله بن 

 )٢(.نامیده است میآن را  عباس
سوره با سخن از انفال آغاز گردیده است. جنگ پایان پذیرفته و پیروزی تحقق  این

یافته است و مسلمانان بنای اختالف و نزاع را در تقسیم غنائم و دستاوردھای پیروزی 
کند  اند! بعد سورۀ انفال تصویری از یک گروه از مسلمانان ترسیم می در جنگ، گذاشته

سوی میدان نبرد رفتند، چنانکه گویی آنان را به  نگرانی رو به که با کراھت و دل
درگاه ه ۀ مسلمانان را بثکنند! بعد، استغا برند؛ اینطور نگاه می کشتارگاه می

دارد و مدد رسانیدن خداوند را با اعزام فرشتگان و  پروردگارشان بیان می
ان از باریدن باران برای پلیدی شیطگردانیدن خواب کوتاه و عمیق بر آنان و  مسلط
گیرد و اوامر و احکام نظامی مربوط به فرار در  از اینجا به بعد، بیان سوره اوج می آنان.

گذارد بر مسلمانان که آنان را  خداوند منت می –به دنبال آن  –شود و  روز نبرد بیان می
دھد که (در حقیقت) مسلمانان نبودند که  پیروز گردانیده است و توضیح می

بلکه خداوند کشت و پیروزی نیست مگر از نزد خداوند. پس از آن دشمنشان را کشتند 
آید که پس از این پیروزی چگونه باید باشند.  تعالیم دینی و اخالقی برای مسلمانان می

ھای اجتماعی که فاسد و صالح را بھم  خدا و رسول را باید اطاعت کنند و از آشوب

                                           
علم ناسخ و «ھا عنوان  کند که برای طرح و بررسی مطالبی که بر آن ھمین مسئله ما را وادار می -١

زشناسی این ای بگشاییم. از البالی مباحث آن علم دریافت و با نھیم، فصل جداگانه می» منسوخ
اند، ھر بار  ھا مشتمل نمودارھایی که پیوسته در ارتباط با برخی مقاطع قرآنی و احکامی که بر آن

 گردد. گیرند، امکان پذیر می شکل جدیدی به خود می
 .٣٤٦، ص ٤مقایسه کنید با: تفسیر کبیر فخر رازی، ج  -٢
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دانسته  –ه خداوند و خیانت در امانت آمیزند، برحذر باشند و ھرگز به سوی خیانت ب می
 متمایل نگردند. –و فھمیده 

تابلوھایی که از مکر و نیرنگ کافران و لجبازی  –در البالی این تعالیم  –سورۀ انفال 
گذارد و اصول کلی حکم بر نابودی تدریجی نیروھای  و عنادشان به معرض نمایش می

دارد.  افسوس برای آنان را بیان می ت ورھایشان به حس شدن دارایی کافران و تبدیل
دھد که مسلمانان از کارزار با آنان به منظور حمایت از  پس از آن، کافران را ھشدار می

ھمچنین سخن از غنائم و  اعتقاداتشان و نشر و ترویج دین خدا کوتاه نخواھند آمد.
به تصویر  ای از معرکۀ جنگ بدر آید و گوشه ھا به میان می طریقۀ توزیع و مصرف آن

شوند، آن وقتی که مسلمانان بر  شود و حوادث آن به تفصیل برشمرده می کشیده می
تر از آنان در  کنارۀ فرودیِن دره بودند و مشرکان بر کنارۀ فرازین آن و کاروان پایین

 گرداند و از مغرور حرکت بود... و بار دیگر خداوند روی سخن را به جانب مسلمانان می
چشمی و ریا و  دارد و از اینکه برای چشم و ھم برحذرشان می شدن به پیروزی

فرماید: تصویر کافران را که در رختخواب  خودنمایی آھنگ میدان کنند، آنان را نھی می
سازی نیروھا  نمایاند و سپس مسلمانان را به بسیج و آماده اند به آنان می مرگ آرمیده

ا در مواقعی که صراحت مسلمانان رخواند و در کمال  برای حمایت از صلح فرا می
بس (و پس از آن برقراری صلح)  شدھند، به پذیرفتن آت بس می دشمنان تن به آتش
کوشد تا مسلمانان را بر نبرد با  کند. اما در عین حال، ھمچنان می ترغیب و تشویق می

 دشمنان اسالم حریص گرداند و نیروی معنوی را در درون آنان برانگیزد و یک تن از
آنان را در حال ضعف، برابر با دو نفر از مشرکان و در حال نیرومندی یک نفر مسلمان 

کند. بار دیگر به جنگ بدر باز  را برابر با ده نفر از مردان جنگی سپاه مشرکان اعالم می
گردد و پیامبر و اصحابش را به خاطر آنکه از اسیران فدیه گرفته و آنان را آزاد  می

اند، مورد سرزنش و عتاب  افتی دنیوی را بر اجر اخروی ترجیح دادهاند و بازی ساخته
دارد و بعضی از حقوق و  دھد و در پایان انواع چھارگانۀ والیت را مقرر می قرار می

اما ھمواره در ارائۀ این  )١(،گرداند ھا مترتب می بندی تکالیف را بر ھمین دسته
شده ھمان تابلوسازی و نمایش تصویر حوادث و اشخاص  وسیلۀ انتخاب ،ھا قانونگذاری

                                           
 .٢٥٧؛ بیضاوی، ص ٧١، ص ٢َنَسفی، ج  ؛١١٤، ص ٩برای تفسیر این سوره مراجعه کنید به: طبری، ج  -١
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خصوصی که باید ببا آن خشکی  –شوند  آنچنانکه مقررات قانونی بیان می –است و ھرگز 
 اند. داشته باشد، تفاصیل این مقررات در سورۀ انفال به رشتۀ بیان کشیده نشده

نی تنوع موضوعات بوده است. به این ترتیب مھمترین انگیزۀ تنوع در اسلوب قرآ
ھا ھیچ پیوند و ارتباطی  ت از دو اسلوب متعارض نیست که بین آنب(در این مورد) صح

یابد یا  شود، تفصیل می تر می گیرد یا نرم نباشد، بلکه تنھا یک اسلوب است که شدت می
ست این رمزی ا اع بر احوال مخاطبان اقتضا کند.گونه که اوض گراید، ھر به اجمال می

 از رموز اعجاز که امتیاز آن فقط از آِن قرآن کریم است.





 

 

 
 

 :فصل چهارم
 فواتح ُسَور نگاهی گذرا به

حروف تھجی است که خداوند  –چنانکه دیدیم  –ھای مکی  ھای سوره یکی از ویژگی
ھا آغاز فرموده است. اھمیت این فواتح ُسَور  مواضعی از کتابش سخن خود را با آن در

ھا را مورد بررسی قرار دھیم و در این بحث در  دارد که در یک بحث ویژه آن ما را وا می
 پی آن ھستیم که به فلسفۀ وجود این حروف مقطعه در قرآن دست یابیم.

 ُسَور (یا: حروف آغازین) به کار رفته است:ھای مختلفی از این فواتح  در قرآن شکل
حرفی ھستند. این شکل در آغاز  ھا بسیطند و فقط عبارت از یک تک بعضی از آن

پنجاھم و شصت و ھشتم قرآن)  ،ھای سی و ھشتم ھای صاد و قاف و قلم (سوره سوره
و سومی با حرف » ق«دومی با حرف آغازین  ،»ص«آمده است که اولی با حرف آغازین 

 شود. افتتاح می» ن«آغازین 
گروه دیگری از َاشکال حروف مقطعه، ده شکل ترکیبی دو حرفی است که ھفت 

زیرا سرآغاز ھمۀ این ھفت سوره  –شوند  نامیده می» حوامیم«ھا ھماندند و  تای آن
 )١(.گیرند (حامیم) است و از سورۀ چھلم تا سورۀ چھل و ششم قرآن را فرا می» حم«

را نیز به » عسق«سرآغاز » حم«چھل و دوم (شورا) عالوه بر سر آغاز  البته فقط سورۀ
در آغاز سورۀ » طه«دیگر از این ده شکل دو حرفی عبارتند از:  مورددنبال دارد. سه 

در آغاز سورۀ بیست و ھفتم (سورۀ » طس« ،شود) بیستم (که به ھمین نام نامیده می
 شود). به ھمین نام نامیده می در آغاز سورۀ سی و ششم قرآن (که» یس«نمل) و 

ھا دارای  اند که شش تای آن فواتح ُسَور ترکیبی سه حرفی در آغاز سیزده سوره آمده
)، آل عمران ٢ھای بقره ( از سوره :(الف. الم. میم.) ھستند و عبارتند» الم«سرآغاز 

 »الر«). پنج تای دیگر با ٣٢)، سجده (٣١)، لقمان (٣٠)، روم (٢٩)، عنکبوت (٣(
)، یوسف ١١)، ھود (١٠ھای: یونس ( اند و عبارتند از سوره لف. الم. را) آغاز شده«

                                           
 ھای: مؤمن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف. سوره -١
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(طا. سین. » طسم«باقیمانده دارای سرآغاز  مورد ). دو١٥)، حجر (١٤)، ابراھیم (١٢(
 )١(.٢٨و  ٢٦ھای  میم) ھستند، سوره

د: یکی ان ماند دو سوره که با شکل ترکیبی چھار حرفی فواتح سور آغاز شده باقی می
(الف. الم. میم. صاد) و » المص«سورۀ اعراف (سورۀ ھفتم قرآن) که سرآغاز آن 

(الف. الم. میم. » المر«دیگری سورۀ رعد (سورۀ سیزدھم قرآن) است که در آغاز آن 
 را) آمده است.

ای است که با شکل ترکیبی پنج حرفی از  سورۀ مریم آخرین سوره و تنھا سوره
 (کاف. ھا. یا. عین. صاد).» کھیعص«ده است: حروف مقطعه آغاز گردی

شود که مجموعۀ فواتح ُسَور (حروف مقطعه) در  با این بررسی مفصل روشن می
ھا  حروفی که بیش از دیگر حروف در آن .اند دارای سیزده شکل و قرآن بیست و ُنه

 ،اند، به ترتیب عبارتند از: الف، الم، میم، حاء، راء، سین، طا، صاد و سپس ھاء بکار رفته
 قاف و باالخره کاف و نون. ،عین ،یاء

ھا، چھارده حرفند که  اند، بدون تکراری ھمۀ حروف الفبا که در فواتح سور آمده
د. این پدیده (که نیمی از حروف تھجی در فواتح شون نصف تعداد حروف الفبا می

گویند: فواتح سور در قرآن  اند) بسیار مورد توجه مفسرانی قرار گرفته است که می آمده
اند فقط برای اینکه داللت کنند بر آنکه این کتاب کریم از ھمان حروف الفبای  آمده

اند (بدون  و مقطع آمدهمعروف تألیف یافته است و بعضی از این حروف به صورت منفرد 
ای بسازند) و ھمۀ حروف الفبا به صورت مجتمع و تألیف یافته (در کلمات  آنکه کلمه

اند، به این منظور که برای عرب زبانان روشن گردد که قرآن با ھمان  قرآن) به کار رفته
حروفی نازل شده است که آنان یاد دارند و این سرزنش و توبیخی باشد برای آنان و 

از میان مفسرین،  )٢(.ای برای ناتوانی آنان از آوردن ھمانند قرآن به حساب بیاید انهنش
نیز از او  )٣(زمخشری در بیان این نظریه بسیار گسترده سخن گفته است و بیضاوی

                                           
 ھای شعراء و قصص. سوره -١
 .١٦، ص ١بنگرید به: کشاف، ج  -٢
مفسر بزرگ، امام ناصرالدین ابوسعید عبدالله بن عمر بیضاوی، صاحب تفسیر معروف، در گذشته  -٣

 بحث تفسیر از او یاد خواھیم کرد. ھـ. ق. در ٦٨٥به سال 
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به حمایت از این  )٢(و شاگردش حافظ ِمَزی )١(تبعیت کرده است ھمچنین ابن تیمیه
 اند. نظریه برخاسته

سرایی برای این دستاورد فکری و نظری  در اوج حماسه –نظریه  صاحبان این
دریافتند که مبارز طلبی قرآن در برابر قوم عرب در رابطه با آوردن ھمانند  –خودشان 

گردد، اگر به پدیدۀ دیگری در فواتح  کند و نیرومندتر می ضوح بیشتری پیدا میو قرآن
اند بررسی را تا اینجا پیش  ونه توانستهما حقیقتًا در شگفتیم که چگ و سور توجه کنند

ببرند و به این نکته توجه کنند؟! این پدیده عبارت است از اینکه قرآن اکتفا نکرده است 
) ٢٩ھا مساوی تعداد حروف الفبا ( به اینکه مشتمل باشد بر فواتح مختلفی که تعداد آن

بلکه باالتر از این، فواتح  ؛ندباشد و یا به اینکه فواتح سور را با نصف حروف الفبا تألیف ک
سور از ھر جنس از حروف نصف تعداد حروف آن جنس را دارا ھستند: از حروف 

صاد و  سین، حا، کاف، )٤(،از حروف مھموسه )٣(.عین و ھا را دارند ،حلقی، سه حرف حا
ند؛ یاء و نون را دار ،قاف ،طاء ،راء ،عین ،الم م،می ،ھا را دارند؛ از حروف مجھوره، ھمزه

عالوه براین،  )٥(اف و طاء را...قو از حروف شفھی، فقط میم را؛ و از حروف قلقله، 
گاھی به صورت دو  ،اند حرفی آمده گاھی به صورت تک، با در فواتح سورفحروف ال

ھا) در  زیرا ترکیب (ریشه ؛گاھی چھار و پنج حرفی ،گاھی به صورت سه حرفی ،حرفی
کالم (عرب) نیز به ھمین ترتیب است و (از دو حرفی کمتر و) از پنج حرفی بیشتر 

 ندارد.

                                           
امام مجدد تقی الدین احمد بن تیمیةحرانی دمشقی، صاحب تألیفات سودمند بسیار، در گذشته  -١

ای در شرح حال ابن  ھـ .ق. خاورشناس فرانسوی، ِھنری الئوست، کتاب ارزنده ٧٢٨به سال 
 ھای اجتماعی و سیاسی وی تدارک دیده است. تیمیه و اندیشه

Henr; laoust, Essai sur les doctrines sociales et pditiques d’Ibn Taimiya, le Caire, ١٩٣٩. 
ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمان، مشھور به ِمّزی، منسوب به آبادیی در دمشق. وی به سال  -٢

). در ١٢٦ھـ. ق. در دارالحدیث اشرفیه در شھر دمشق درگذشت (الرسالة المستطرفة، ص  ٧٤٢
 .٣٨، ص ١اط با دفاع ابن تیمیه و مزی از این نقطه نظر، بنگرید به: تفسیر ابن کثیر، ج ارتب

 اند: ھمزه، ھاء، عین، حاء، غین و خا. حرف ٦» حلقی«حروف  -٣
» مجھوره«و مابقی حروف » فحثه شخص سکت«اند: که این عبارت:  حرف ١٠» مھموسه«حروف  -٤

 ھستند.
)؛ نیز بنگرید ١٧، ص ١ن را به درازا کشانیده است (کشاف، ج زمخشری در بیان این مطلب، سخ -٥

 .١٦٦ -١٦٥، ص ١به: برھان، ج 
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در این امر، چیزی بیشتر از یک  –با طرز تفکر قرن بیستم  –در عین اینکه ما امروزه 
واتح اند که این ف اندیشیده بینیم، سلف صالح ما (بعکس) جز این نمی تصادف ساده نمی

اند، تا قرآن بتواند حاوی ھمۀ مواردی  ُسَور از ازل به ھمین ترتیب در قرآن تنظیم شده
چند که ھمه  گرداند، ھر باشد که بشر را از آوردن ھمانند این کتاب عزیز ناتوان می

 پشتیبان یکدیگر گردند!
کنده از حریم نگھداری و پرھیز نسبت  اعتقاد به ازلیت این حروف فضای خاصی آ

(از قبیل  ؛ھا به وجود آورده است ه تفسیر این حروف و اظھار نظر صریح دربارۀ آنب
قرآن است که تأویلش را جز خداوند کسی » متشابھات«اینکه): فواتح سور از جمله 

سخن علی بن ابی طالب نیز  )١(.اند قرآن داند. شعبی گفته است: (فواتح سور) سّر  نمی

ھر « »يجِ هَ التَّ  حروفُ  هذا الكتابِ  صفوةُ و ةٌ فوَ صَ  تابٍ كِ  لِّ كُ لِ  إنَّ «به ھمین معناست: 
». خالصه و عصارۀ این کتاب حروف الفبا ھستند ،ای دارد کتابی خالصه و عصاره

در ھر « »رِ وَ السُّ  لُ وائِ أ يف القرآنِ  هُ ورسُّ  رسٌّ  كتابٍ  يف كلِّ «ھمچنین سخن ابوبکر صدیق: 
. اھل »ھا است در قرآن سرآغاز سوره ی است و سر خداوندسّر  –خداوند را  –کتابی 

این «اند که  حدیث از ابن مسعود و خلفای راشدین (مکررًا این مضامین را) نقل کرده
حروف علم مستور و سر محجوب خداوند است که خواسته است فقط به خودش 

حتی آن کسانی ھم که در  )٢(.ھا را نفھمد!) اختصاص داشته باشد (و ھیچکس آن
ھا رأی قاطعی  بارۀ آناند، در واتح سور دست و پایی زدهبه معانی این فجھت دستیابی 

ویل حقیقی اند و تأ اند. بلکه تنھا به بیان نقطه نظر خودشان در این رابطه پرداخته نداده
اند. به طور کلی، ازلی دانستن این حروف بر تمام اظھار  گذاردهھا را به خداوند وا آن

واتح ُسَور را اسرارآمیز گردانیده است. اسرار آمیزشدن نظرھای دیگر، حاکم بوده و ف
فواتح ُسوَر، کار را به تفسیرات باطنی کشانیده و تفسیرات باطنی لباس دشواری و 
پیچیدگی بر این حروف پوشانیده است که این کار نه انگیزۀ (درستی) دارد و نه طرح 

 قابل اعتمادی است.
ردانیدن فواتح سور دست داشته است سخن گ  ای که بیش از ھمه در پیچیده نظریه

ل محاسبه کرده اند از  اند و خواسته کسانی است که این حروف را بر مبنای حساب ُجمَّ

                                           
 .١٣، ص ٢اتقان، ج  -١
 .٣٠٢، ص ٨بنگرید به: تفسیر المنار، ج  -٢
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ھا را دلیلی بر کرامت  مدت دوام و بقای امت اسالمی را استنباط کنند یا آن ،این حروف
 خصوصی به حساب آورند.ب(و حقانیت) شخص یا گروه 

ھای قرآنی  گوید: شاید عدد این حروفی که در اوائل سوره مالحظه کنید: سھیلی می
اشاره به (مدت) بقای این امت باشند. این ھم  –با حذف مکررات  –اند  به کار رفته

بی کند: یکی از پیشوایان اسالم از سخن خداوند متعال:  است که روایت می )١(َخَویَّ

ومُ ُغلَِبِت  ١الٓمٓ ﴿  .»الم (الف. الم. میم). رومیان مغلوب شدند« ]٢-١ الروم:[ ﴾٢ ٱلرُّ
فتح خواھند کرد و چنانکه  ٥٣٨استخراج کرد که بیت المقدس را مسلمانان در سال 

کند که علی بن ابیطالب ماجرای  عّز بن عبدالسالم روایت می )٢(گفته بود، روی داد!
 )٣(.استخراج کرده بود» حم عسق«معاویه را از 

یک (دانشمند) شیعی مذھب چنین اظھار نظر کرده است که اگر ھمۀ این حروف 
آید:  این عبارت به دست می ،با حذف مکررات تنظیم کنیم –مقطعۀ فواتح ُسَور را 

یک ». راه علی حق است که ما به آن متمسک ھستیم« »رصاط عيل حق نمسكه«
 –با حذف مکررات  –سور  (دانشمند) سنی مذھب نیز ظریفانه، با ھمان حروف فواتح

 معَ  كَ ح طريقَ صَ «این عبارت دیگر را استنباط کرده است که لحن خطایی دارد: 

 »!راھت را با سنت درست گردان« )٤(»ةِ نَّ السُّ 
(محاسبات ابجدی) که » َعّد ابی جاد«این نوع استخراج محاسباتی معروف است به 

انسته و اکیدًا مسلمانان را از آن علمای اسالم ھمواره با شدت و حّدت آن را منَکر د
شمرد و اعتماد به  می» باطل«محاسبات ابجدی را  )٥(اند. ابن حجر عسقالنی نھی کرده

از ابن عباس نیز نقل این مطلب به ثبوت رسیده «گوید:  و میاداند.  نمی» جایز«آن را 

                                           
باشد: فقیه اھل مناظره، احمد بن » ُخَوّیی«) چنین آمده است. نیز شاید ١٦، ص ٢در اتقان (ج  -١

ھـ .ق درگذشت (شذرات الذھب،  ٦٣٧مام فخر رازی. وی به سال خلیل بن سعادة، مصاحب ا
 ).١٨٣، ص ٥ج

 .١٦، ص ٢اتقان. ج  -٢
 ھمان مأخذ. -٣
 .١٠٤، ص ١بنگرید به: تفسیر آلوسی، ج  -٤
ابن َحَجر عسقالنی، شھاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن علی، از بزرگان ُحفاظ و  -٥

 محدثین که شرح حال وی گذشت.
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این  کرده است و سخنانش اشاره به است که وی شدیدًا از محاسبات ابجدی نھی می
داشته است که محاسبات ابجدی از مقولۀ سحر و جادو است و بعید ھم نیست که 

 )١(.»ای در شریعت اسالم ندارند چنین باشد. زیرا این محاسبات ریشه
توانند نظریاتی دور از  تردید، صوفیان در میدان چنین تفسیرات باطنی می بی
تر داشته باشند که به نظر  پیچیدهتر و با معنایی بسی  تر، با الفاظی عجیب و غریب ذھن

ما بھترین نمونه سخن شیخ محیی الدین بن عربی (در کتاب الفتوحات المکیة) است 
 )٢(.که خالصۀ آن از این قرار است

مگر  ،ھا ندارند ھای قرآن را علم به حقیقت آن بدان که سرآغازھای مجھول سوره«
را بیست و ُنه سوره قرار داده است  ھا ھای معقول. خداوند تبارک و تعالی آن اھل صورت

ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل  َوٱۡلَقَمرَ ﴿که آن کمال صورت است:  ھای مقدر  و برای ماه منزلگاه« ﴾قَدَّ
و بیست و نھمین، قطب است که قوام فلک به آن است. علت وجود فلک نیز  »ایم کرده

ُ  ١الٓمٓ ﴿ھمان و این ھمان سورۀ آل عمران است  که اگر آن نبود بیست و ھشت  ﴾ٱ�َّ
ھفتاد  –ھا  با در نظر گرفتن تکراری –ماندند. ھمۀ این حروف  تای دیگر ھم بر جای نمی

است که رسول خدا  »بضع«) حقیقت معنای کلمۀ ٧٨اند: ھشت (در  و ھشت حرف
ِ  يمانُ اإل«فرماید:  می  ٧٨و این حروف ھم » ایمان ھفتاد و َاندی است« »نَ بعوُ وسَ  ضعٌ ب

ای اسرار ایمان را کامل نتواند کرد تا آنکه حقایق این حروف را  اند. پس ھیچ بنده حرف
آنگاه «گوید:  تا آنجا که در جای دیگر می» ھا باز شناسد... ھای مربوطۀ آن در سوره

است: بعضی موصولند و خداوند سبحانه و تعالی این حروف را بر مراتبی قرار داده 
بعضی مقطوع؛ بعضی منفردند و بعضی مثنی و مجموع. آنگاه خداوند ھشدار فرموده 

لی در ھر قطعی وصل نیست؛ زیرا ھر وصلی و ،استاست که در ھر وصلی قطعی 
وصل و فصل در جمع  کند. ھر فصلی داللت بر َوصل نمیولی  ،کند داللت بر فصل می

ھایی در عین دوری و فراق است. بنابراین، آنچه را که و غیر جمع است و فصل به تن
خداوند منفرد آورده است اشاره به فنای آثار بنده است در ازل و آنچه را که مثنی 

                                           
 .١٦، ص ٢اتقان، ج  -١
؛ ابن عربی ابوبکر محمد بن علی بن محمد حاتمی طائی ١٠١، ص ١به نقل از تفسیر آلوسی، ج  -٢

ھا الفتوحات المکیة  کتاب دارد که معروفترین آن ٤٠٠وی حدود ». شیخ اکبر«اندلسی، ملقب به 
 ).٢٤١، ص ٢ھـ .ق درگذشت (بنگرید به: فوات الوفیات، ج  ٦٣٨است. وی به سال 
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گردانیده است اشاره است به وجود آثار عبودیت در حال و آنچه را که جمع آورده است 
ست و جمع ای دریای ازلی انھایتش. ُمفرد آوردن بر اشاره است به ابدیت با موارد بی

مثنی برای برزخ محمدی انسانی و الف در این آیه که در آنیم اشاره  برای دریای ابدی.
به ذات توحیدی است و میم اشاره به ُملک زوال ناپذیر است و الم میان این دو واسطه 

 )١(.»ای باشد... است تا بین آن دو رابطه
 ؛آیند از نقطه نظر ویژۀ اصحاب تصوف برمی گرایانۀ صوفیان (طبعًا) این سخنان اوج

زیرا سخنان آنان بر ذوق و شوق و جذبات خودشان تکیه دارد و اسرارآمیزی این 
گیرد؛ روی این حساب،  سخنان نیز از مصطلحات و اسرار خودشان سرچشمه می

 توانند یک تصویر راستین از تفسیر اسالمی مورد اعتماد و معتبر برای فواتح ُسَور نمی
 ارائه کنند.

ای ھم که نه اصطالحات صوفیه را به  در مدار ھمین پیچیدگی و اسرارآمیزی، عده
نه اعتقادی به محاسبات ابجدی دارند و نه اصوًال محاسبه حتی از نوع  و برند کار می

یک  ای ھستند که ھر اند: این فواتح سور حروف مقطعه دیگری را قبول دارند، گفته
: این کلماتی )اند اند. (یا اینکه گفته ز اسماء الھی گرفته شدهھا از اسمی ا حرف آن

ھا اکتفا شده است و با کلمات دیگر جمالتی را  ھستند که به آوردن یک حرف از آن
سازند که معنایشان به عبارات بعدی که در آن سوره آمده است متصل است. (یا  می

ھا  ه در بیان سورۀ آغاز شده با آناند به ھدفی ک اند) این فواتح سور اشاره اینکه گفته
که » کھیعص«منظور بوده است. از جمله این اقوال، سخن ابن عباس است در تفسیر 

 )٢(.عین از علیم و صاد از صادق ،یا از حکیم ،ھا از ھادی ،گوید: کاف از کریم است می

است  »رأنا اهللا أ«گوید: معنای آن  می» لرا«چنین سخن ابن عباس که در تفسیر ھم

(من  »فَضلأنا اهللا أ«گوید:  می» المص«و در تفسیر  )٣(بینم) (من خداوند ھستم که می
اند که  نظریۀ کسانی که بر آن شده ھمچنین )٤(.دھم) خداوند ھستم که تفضیل می

                                           
 .١٠٢، ص ١تفسیر آلوسی، ج  -١
 .١٣، ص ٢اتقان، ج  -٢
 .١٧٤، ص ١برھان، ج  -٣
 .١٧٧، ص ٤بنگرید به: تفسیر طبری، ج  -٤
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ای که دارای این فواتح سور (طسم)  یعنی: طور سینا و موسی، زیرا دو سوره» طسم«
 )١(.دارند در طور سینا بیان می ھستند، داستان صاحب تورات را

پندارھا و  ،ھا بر ھیچکس پوشیده نیست که ھمۀ این نظریات را حدس و تخمین
یک از این مواردی که ذکر کردیم اقوال گوناگونی  اند، زیرا دربارۀ ھر ھا فرا گرفته گمان

ن ھا نقطه نظرھای متفاوتی دارند. از خود اب رسیده است که محققان در رابطه با آن

کنایه از پنج « »مني عامل صادقأكاف هاد «نقل شده است: » کھیعص«عباس در تفسیر 
یا و عین از  ،ھا از الله ،نیز از او نقل شده است که: کاف از َمِلک است». نام خداوند

ر و نیز از او نقل شده است:  و عزیز غیر از  )٢(.»مني عزيز صادقأكبري هاد «صاد از ُمَصوِّ
ربارۀ ھمین سرآغاز (کھیعص) اقوالی دارند که گاھی شبیه به اقوال ابن عباس نیز د

(در  )٣(اند. کرمانی اند و گاھی با کم و زیادی عبارت از ھمان اقوال متعدد ابن عباس

 مُ علَ أ نا اهللاُأ«» الر«که معنای  این استاش  کتاب عجائب) آورده است که ضحاک نظریه

افزاید و در  است، در حالیکه ابن عباس حم (حامیم) و ن (نون) را به آن می )٤(»عُ رفَ أو
» الرحمن«ھای مختلف، ھمان کلمۀ  نظر او این سه شکل فواتح ُسَور در آغاز سوره

 نا اهللاُ أ«کنند که معنایش  گاھی روایت می» المص«اما  )٥(،ھستند که پخش شده است

                                           
 اند. بنگرید به: بعضی از خاورشناسان نیز این احتمال را در نظر گرفته و مطرح کرده -١

Bauer, uber die Amordung der Suren and uber di gehiomnisvollen in Qoran. In 
(Zeitschrift der Deutschen Morgenloindischen Gesellschaft). LXXV, Leipzig, 
١٩٢١, p. ١٩. 

و » ح«یعنی جھنم. زیرا » حم«) دائر بر اینکه ٢٠ .ibid., pو نیز از این جمله است نظر بویر (
کند بر  آوردن این احتماالت اعتراف میدر رسم الخط عربی یکسانند! البته او خود به ھنگام » ج«

 ھایی بیش نیستند. ھا و گمان اینکه حدس
 و نیز حاشیۀ شوالی را بر آن، در١٤، ص ٢برای این اقوال و نظرات مختلف بنگرید به: اتقان، ج  -٢

 Geschichte des Qorans, II, ٧١.  
وی پس ». تاج القراء«ملقب به برھان الدین، ابوالقاسم محمود بن حمزة بن نصر کرمانی شافعی،  -٣

 ).١١٣ھـ.ق درگذشته است (بنگرید شرح حال وی را در: بغیة الوعاة، ص  ٥٠٠از سال 
 .١٣، ص ٢اتقان، ج  -٤
 .١٣، ص ٢؛ نیز بنگرید به: اتقان، ج ٥٧، ص ١١تفسیر طبری، ج  -٥
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ھای خداوند و گاھی اشاره به  یکی از نام» ورمص«است و گاھی داللت دارد بر  »الصادقُ 
 )١(.میم از الرحمن و صاد از الصمد ،سه نام مختلف دارد: الف از الله

که خاورشناس بزرگی مانند است  تر از ھمۀ این اقوال و نظریات این و غریب عجیب
پاسخگوی » طسم«بیند که اقوال یاد شده در تفسیر  وقتی می Sprengerاشپرنگر 
رونی او نیست، پیشنھاد کرده است که کار را به عکس کند و در (شکل سه کاوش د

هُ  �َّ ﴿سه حرف آشکار و غالب را در این سخن خداوند: » طسم«حرفی)  إِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ
ُرونَ  بنگرد: طا  »زنند که جز پاکان (= فرشتگان) به آن دست نمی« ]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩ ٱلُۡمَطهَّ

» یمسه«ترین حروف در کلمۀ  است و سین و میم قوی» مطھرون«حرف بارز کلمۀ 
با آنکه برحذر از این اقوال است در این نظریۀ عقیم (و  Lothاست. خاورشناس لوث 

 )٢(.»کرده است تفایده) از اشپرنگر تبعی بی
یر فواتح ُسَور ھا در تفس توان با تأکید فراوان گفت که مانند این حدس و تخمین می

پایانی نخواھد داشت و ھیچ حد و مرزی نخواھد شناخت و صرفًا عبارت از یک سلسلۀ 
ھا دلخواه و تمایالت ھر مفسری است. وگرنه، مثًال  تأویالت شخصی است که محور آن

و » قدیر«یا » قدوس«خداوند باشد، نه حرف اول نام » قاھر«چرا قاف حرف اول نام 
داللت کند » نور«و نون بر » عزیز«داللت کند نه بر » علیم«بر «؟ و چرا عین »قوی«

؟ و از کجا بفھمیم که »صمد«داللت داشته باشد نه بر » صادق«و صاد بر » ناصر«نه بر 
و نه در قول مشھور مفسران: » الرحیم«ھستند نه » الرحمن«حروف بارز » الم«

 )٣(؟»اللهم«

                                           
 .١٤، ص ٢برای این نظرات و اقوال بنگرید به: اتقان، ج  -١
 بنگرید به: -٢

 Loth “O” Tabari’s Korans Commentar, in (Zeitchrift der Deulschen… etc). XXXV, 
P. ٦٠٩ (cf. Bach., Intro Cor., p. ١٤٨, note ٢٠٠.( 

اساس ابراز  نظیر این استغراب را قاضی باقالنی در ارتباط با امثال این تأویالت من درآوردی و بی -٣
). ما نیز چگونه در این استغراب با ١٧٧، ص ٤رازی، ج دارد (بنگرید به: تفسیر کبیر فخر  می

: ای ماه -» (یابدر«معنایش: » طه«قاضی باقالنی ھمراه نشویم در برابر این اظھارات که مثًال: 
تمام) است، زیرا (مطابق است به مام تمام (بدر) زیرا، قرص ماه در شب چھاردھم کامل 

 ).١٨، ص ٢گردد؟! (اتقان، ج  می
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یک از  بدون آنکه در تفسیر فواتح سور پناه به این مبنا ببرند که ھر –عدۀ دیگری 
اند: ھمۀ این فواتح سور به طور  گفته –این حروف نمایندۀ اسمی از اسماء خداوند است 

که با تعبیرات  )١(عبارت از اسم اعظم خداوندند ،ھا و اشکالشان کلی و با اختالف صیغه
شناسیم تفاوت بنیادی  عھود و کالم بشری که ما میاند و با شیوۀ م مختلفی ارائه شده

ای  نقل شده است. نزدیک به ھمین زمینه است نظریه )٢(دارد. این رأی از ابن عطیه
گوید: اوائل (فواتح) سور سوگندھایی ھستند که خداوند در این سوگندھا به  که می

ھای خداوند  نامیک از این حروف آغازین نامی از  زیرا ھر )٣(.خودش قسم خورده است
است. (وقتی به اینجا برسیم، دیگر) استبعادی نخواھد داشت که (یکسره) بگوییم: به 

ھایی  سامی سورهبخصوص اھای خاص برای قرآن ھستند، یا  طور کلی این حروف اسم
 )٤(.اند از قرآن ھستند که با این حروف آغاز شده

اند و دورترین نظریه  فتهترین سخنی که در این باب گ ولی باز ھم عجیب و غریب
خاورشناس  Noldeke(در این رابطه) از حق و صواب، اظھار نظری است که نولدکه 

وی حکم کرده  ؛اش که بعدھا از آن عدول کرد (البته) در نخستین نظریه .آلمانی دارد
اند! (یعنی: به متن اصلی قرآن افزوده  است به اینکه فواتح سور دخیل در متن قرآن

تألیف  Schwally! در چاپ اول کتابش دربارۀ تاریخ قرآن که مشترکًا با شوالی اند) شده
ای ابراز  نظریه –برای اولین مرتبه در تاریخ مطالعات و تحقیقات قرآنی  –کرده است 

ھای قرآن چیزی نیست جز حروف آغاز یا  شود مبنی بر اینکه در سرآغاز این سوره می
ھای معین  ھایی از بعضی سوره مبر اسالم که نسخهھای بعضی از صحابۀ پیا پایان نام

سعد بن ابی وقاص است؛ میم حرف اول نام  منزد آنان بوده است: سین حرف اول نا
مغیره است، نون حرف آخر نام عثمان بن عفان است؛ ھاء از نام ابوھریره گرفته شده 

و از آن اش اشتباه است  فھمد که نظریه ظاھرًا نولدکه خودش می )٥(است و...!

                                           
 .١٥، ص ٢؛ نیز بنگرید به: اتقان، ج ٣٦، ص ١بن کثیر، ج تفسیر ا -١
آمده است. ابن عطیه، امام عبدالحق بن غالب بن عبدالرؤف.  ١٥٢، ص ٢چنانکه در اتقان، ج  -٢

تفسیر  ١٦٨تفسیری دارد به نام المحرر الوجیز که نسخۀ خطی آن در دارالکتب، قاھره به شمارۀ 
 ر شھر لورقه درگذشت.ھـ .ق د ٥٤٦موجود است. وی به سال 

 .١٥، ص ٢اتقان، ج  -٣
 .٣٦، ص ١؛ تفسیر ابن کثیر، ج ٦٧، ص ١بنگرید به: تفسیر طبری، ج  -٤

٥ - Geschichte des Qorans, Iere ed., p. ٢١٥. 
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گذارد و از این نظریه  گردد و شوالی در چاپ دوم کتاب موضوع را سکوت می برمی
از نو  )٢(Hirschfeldو ھرشفلد  )١(Buhlکند. اما دو خاورشناس دیگر: بوھل  ذکری نمی

شوند، غافل از آنکه این  خیزند و سخت به آن پایبند می به حمایت از نظریۀ او برمی
ست بدانیم که ا ه از منطق سلیم بدور است! در این مورد کافیاظھار نظر تا چه انداز

دھد  بودن این نظریه را با بیانی توضیح می خاورشناس (مشھور) دیگری: بالشر بیراھه
 Lothگذارد. بالشر به ھمراھی لوث  گذاری آن نمی که دیگر مجالی برای پذیرش و ارج

بعید است مسلمانانی که اسامی که بسیار  این استپس از وی، نظرشان  Bauerو بویر 
 –با آن ورع و پارسایی که در آنان سراغ داریم  –آنان در این نظریه به میان آمده است 

عناصری غیر قرآنی را در کتاب ُمنزل آسمانی بیفزایند: کاری که جز از دست 
 این استنظرش  –از این گذشته  –آید! بالشر  یقین برنمی ایمان و کم ھای سست انسان

ھای خودشان  یچ وجه که صاحبان مصاحف گوناگون در نسخهھ معقول نیست، به«که: 
حروف آغاز نام معاصران خودشان را نگاھدارند؛ اگر چنین چیزی بوده باشد و اگر 

اند که از این حروف جز این مقصودی در کار نیست! به نظر نگارنده، بر این  دانسته می
توانیم  توان افزود که ما به ھیچ عنوان نمی می مالحظات ارزشمند، این نکته را نیز

یم که در بای برای اصرار و پافشاری ابی یا علی یا ابن مسعود در این امر بیا انگیزه
مصاحف خودشان حروف آغازین نام اشخاصی را نگاھدارند که در کار استنساخ و جمع 

 )٣(.اند قرآن با آنان سخت رقابت داشته
رسد که ضرورتًا باید به ھمان نظریات اسالمی  این نتیجه می باالخره استاد بالشر به

بازگشت و آراء و اقوال مختلف را استخراج و پاکسازی و با یکدیگر مقابله کرد. البته وی 
گویی نبوده است، مورد  سرایی و بیھوده عمدًا بعضی از اقوال را که در نظر او جز یاوه

مسلمانان پارسایی که ھر کوششی « :است که اعتنایی قرار داده است و آشکارا گفته بی
(با این  ؛اند دانسته برای برشکافتن پردۀ راز و رمز این فواتح ُسور قرآنی را بیھوده می

                                           
١ - Cf. Blach. Intro. Cor., p. ١٤٨. 
٢ - Hirschfeld, New Researches into the composition and Exgesis of the Qoran. 

Asiatic Monographs, t. III; London, ١٩٠٢, p. ١٤٢. 
٣ - Le Coran, Introduction, p. ١٤٨. 
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م آنان خردمندان فرزانه اند که بدون شک و تردید، ھ روش و طرز تفکرشان) ثابت کرده
 )١(!»اند بوده
از این فرزانگان در خردمندی و ای دیگر ھم ھستند که دست کمی  نظر من، عدهه ب

ای  ای از دِر آن درآیند و با نظریه بینش ندارند: کسانی که دوست دارند که به ھر خانه
تر در مقام بیان ھدف از جایگزینی فواتح سور در قرآن برآیند.  تر و تفسیری روشن صریح

ت یک این گروه تفکراتشان (تاکنون) سه مرحله را پشت سر نھاده است تا به صور
 نظریۀ پخته و عمیق درآمده است.

ھای قرآنی که با این حروف (مقطعه)  (نخست) مالحظه کردند که بعضی از سوره
گردند.  آغاز می» بل«و » ال«شوند وضعی شبیه به سرآغاز قصاید دارند که با  آغاز می

ایی بنامند و سرآغازھ» فواتح«بنابراین، در آغاز کار از این فراتر نرفتند که این حروف را 
خداوند برای قرآن خودش قرار داده است که در حقیقت، صرفًا سرآغازھایی ھستند که 

خواھد بگذارد.  و این حق را خداوند دارد که (در ھر جای از کتابش) ھرچه می
ھمچنانکه شعرای عرب نیز برای قصایدشان سرآغازھایی این چنین در نظر 

عین ھمین نظریه را داشته است. این اندیشه (به مجاھد از بزرگان تاب )٢(.اند گرفته می
در نظر بعضی از این مفسران و » فواتح«تر و وسیعتری یافت و این  تدریج) میدان روشن

که در «تنبیھات و ھشدارھایی یا (بھتر بگوییم) ادوات تنبیه جلوه کرد  ،نظران صاحب
ما که : اال و ااننداین رابطه برای تنبیه و جلب توجه شنوندگان از کلمات مشھور م

ھا را مردم در کالم  خصوص این کار ھستند استفاده نشده است، زیرا این واژهم
شناسند و قرآن کالمی است که به ھیچ کالمی شباھت ندارد.  خودشان به خوبی می

بنابراین، مناسب است که ادوات تنبیھی در آن بکار گرفته شود که قبًال معھود و 
 )٣(.»!ا رسایی ھرچه تمامتر دِر خانۀ گوش شنوندگان را بکوبدشناخته شده نباشد تا ب

نیز که این مضمون را آورده است، طرف خطاب این تنبیھات را پیامبر اکرم  )٤(خویبی

                                           
١ - id. Ibid., ١٤٩. 

 .١٥، ص ٢اتقان، ج  -٢
 .١٧، ص ٢اتقان، ج  -٣
) به نقل از شرح ٣٠٢، ص ٨چنین آمده است. اما در تفسیر المنار (ج  ١٧، ص ٢در اتقان، ج  -٤

است که صاحب این سخن حربی است. پیش از این نیز یادآور شدیم که احیاء العلوم آورده 
 احتمال دارد خویی باشد که تصحیف در اینگونه موارد بسیار است.
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بعضی اوقات، خداوند او را در جھان «داند، به این معنا که اشکالی ندارد بگوییم  می
ت که به ھنگام نزول وحی بگوید: بشری سرگرم دیده است و جبرئیل را فرمان داده اس

الم! الر! حم! تا پیامبر اکرم صدای جبرئیل را بشنود و به او روی آورد و در برابر او 
 )١(.»سراپا گوش گردد

داند که این  سخت بعید می» المنار«اما، امام سید رشید رضا صاحب تفسیر مشھور 
گاه) بود و «گوید:  باشد و می ج تنبیھات متوجه پیامبر اکرم او ھمواره متنبه (و دل آ

گردید، حاالت روحانی بر  شد و به او نزدیک می به مجرد آنکه روح االمین بر او نازل می
ای که در رابطه با نزول  احادیث صحیحه کرد. این مطلب از طبع شریفش غلبه می

ذشته) در این نظریه شود. (از این گ وحی بدست ما رسیده است بخوبی فھمیده می
ھا در آغازشان ادوات  پاسخ این سؤال داده نشده است که چرا باید فقط بعضی از سوره

تنبیه و ھشدار اساسًا ابتدا متوجه «افزاید:  رشیدرضا می سید )٢(تنبیه داشته باشند؟!
وی در آغاز این اظھار نظر، ». مشرکان مکه بوده است و سپس اھل کتاب در مدینه

اند،  ای ھم دارد و این تأویل را پیش از وی نیز گفته ت که این نظریه سابقهدانس نمی
بعدھا ھمین نظریه را در قول دوازدھم (دربارۀ حروف مقطعۀ فواتح سور) در تفسیر 

کفار «کند که  نقل می )٤(و قطرب )٣(کبیر امام فخر رازی یافت که وی از ابن روق
وش ندھید و در آن سر و صدای بیھوده وقتیکه به یکدیگر گفتند: به این قرآن گ

بیفکنید تا غلبه با شما باشد! و به ھمدیگر سفارش کردند که از شنیدن قرآن اعراض 
بردن و بھبودیافتن زندگی آنان بود،  کنند؛ خداوند متعال از آنجایی که دوستدار بھره

ده نباشد، تا این اراده فرمود که کلماتی را برای آنان ایراد فرماید که برایشان شناخته ش
امر موجب سکوت آنان بشود و آن کافران (اندکی) به آیات قرآنی که برایشان خوانده 

شود گوش فرا دھند. این بود که این حروف را نازل فرمود. کافران وقتی که این  می
گفتند: گوش بدھید ببینیم محمد  زدگان می شنیدند مانند شگفت حروف مقطعه را می

برد و این امر  دادند، قرآن بر آنان یورش می که گوش فرا می قتیو نگاهچه آورده است! آ

                                           
 .١٧، ص ٢اتقان، ج  -١
 .٣٠٣، ص ٨تفسیر المنار، ج  -٢
 ھـ .ق درگذشت. ١٦٨محمد بن حسن بن عبدالله بن روق راسبی روقی، محدث، وی به سال  -٣
محمد بن مستنیر، از دانشمندان مشھور علم لغت که پیرو مکتب اھل بصره بود. وی به  قطرب، -٤

 ھـ .ق درگذشت. ٢٠٦سال 
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به این مضمون  )١(.»ای برای انتفاع آنان از آیات قرآنی بود انگیزۀ استماع و طریقه
و  )٤(ای گذرا دارند. ھمچنین ابن جریر اشاره )٣(و سیوطی در اتقان )٢(زرکشی در برھان

 اند. آورده –به اختصار  –ظریه را در تفسیرھایشان این ن )٥(ابن کثیر
به نظر ما، سید رشید رضا بھترین کسی خواھد بود که ھدف از افتتاح بعضی از 

ھای قرآنی را با این حروف مقطعه روشن ساخته است. بھترین جھت ما ھم به  سوره
نتیجۀ مورد نظر از بالغت «گوییم:  گرفتن عین عبارات وی می ھمراھی او ضمن عاریه

مانیده شود و شنونده بپذیرد و تحت تأثیر قرار گیرد. ھکه مراد گوینده ف این استتعبیر 
آید که گوینده مخاطب را به  (بنابراین) از حسن بیان و رسایی سخن به حساب می

ھا را در مقاصد و مفاھیم  نکات با اھمیت کالم خودش توجه بیشتری بدھد و اولویت
رزد بر اینکه شنونده نسبت به منظور و مراد کالمش برای او آشکار گرداند و حرص بو

گوینده احاطۀ علمی پیدا کند و بکوشد تا آن سخن را با آن مفاھیم در جان خودش در 
دادن است که گوینده پیش از آغاز  بھترین جای ممکن بنشاند و از قبیل این توجه

ده از دست سخن خود، شنونده را ھشداری بدھد تا مبادا قسمتی از مراد و مقصود گوین
اما) را برای  شنونده برود. در زبان عربی ھاء تثنیه و دیگر ادوات استفتاح (مانند اال و

اند. حال چه غرابتی دارد که قرآن، کتابی که در بالغت و حسن  این منظور قرار داده
بیان به مرز اعجاز دسته یافته است و باید پیشوا و مقتدای بالغت و بیان باشد، 

بھسازی و راھنمایی انسان پیشوای ھمگان است، بر این ادوات تنبیه یک ھمچنانکه در 
در اثنای خطاب و  ! از ھمین قبیل است بلندکردن صداچند ادات دیگر نیز بیفزاید؟
دن شنونده فریاد زدن و با اقتضای حال و به منظور ترسان تغییر کیفیت سخن متناسب

ای در  غنه ،لب محبت و تحریک عواطفکردن شنونده، یا به منظور ج با صدای بلند نھی
یا به سخن آھنگ  ؛گردانیدن یا در حالت عزا و اندوه صدا را سوزناک ؛کالم بکار بردن

یا در وقت بحث و  ؛یا آه و ناله و فریاد را با سخن درآمیختن ؛تشویق و ترغیب افزودن
ن از اشارات نیز از این قبیل است مدد گرفت پیاپی توجه مخاطب را برانگخیتن.مجادله 

                                           
 .٣٠٢، ص ٨تفسیر المنار، ج  -١
 .١٧٥، ص ١برھان. ج  -٢
 .١٧، ص ٢اتقان، ج  -٣
 .٦٩، ص ١تفسیر طبری، ج  -٤
 .٣٧، ص ١تفسیر ابن کثیر، ج  -٥



 ٣٥٧ فصل چهارم: نگاهی گذرا به فواتح ُسَور

ساختن معانی با حرکات (انگشت و سر و غیره) و نیز نگارش  (دست و غیره) و مجسم
 )١(.»بعضی کلمات و جمالت با حروف درشت، یا خطی باالی آن یا زیر آن کشیدن...

سازگاری و ھماھنگی این فلسفۀ وجودی فواتح ُسَور با واقعیت (بحران) روانی و 
وحی قرآن را روی سخن با آنان بوده است، بار دیگر  روحی کسانی که در زمان نزول

ھرحال) مقصودی در کار بوده است ه گردد. (ب موجب تأکید بیشتر ما بر این نظریه می
یا » کتاب«ھایی که در آغازشان حروف مقطعه آمده است با ذکری از  که ھمۀ سوره

این ھم  )٢(.اند شوند آغاز گردیده مربوط می» نبوت«و » وحی«مفاھیم دیگری که به 
ھا (ی بیست و ُنه گانه) ھمگی مکی ھستند. بجز بقره و آل  معلوم است که این سوره

ھای مکی، فواتح ُسَور برای دعوت مشرکان و اثبات نبوت و وحی است  عمران. در سوره
(بقره و آل عمران) باشند، برای مجادلۀ » ھراوانز«ھای مدنی که عبارت از  و در سوره

اند که آنان و اینان  و این سرآغازھا بر عھده گرفته )٣(.نحو احسن استه ببا اھل کتاب 

                                           
 .٢٩٩، ص ٨تفسیر المنار، ج  -١
ھا، ھر چند  کند. این سوره ھای: مریم، عنکبوت، روم و قلم انطباق پیدا می این شّق اخیر، بر سوره -٢

اند که به اثبات وحی و نبوت مربوط  اند، بر مفاھیمی مشتمل با یاد کتاب (قرآن) آغاز نشده
نیز در . زرکشی ٢٩٨ -٢٩٦، ص ٨شوند. برای تفصیل این مطلب، بنگرید به: تفسیر المنار، ج  می

بدان که عادت قرآن «گوید:  ) به این مطلب توجه داده است. چنانکه می١٧٠، ص ١برھان (ج 
ھا مطالبی را مربوط به قرآن یادآور گردد،  عظیم در یاد کرد این حروف آن است که به دنبال آن

]. اما دو سورۀ عنکبوت و روم خالف عادت آمده ٢ -١[البقرة:  ﴾...ۡلِكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿مانند: 
 ».گیرد است؛ این است که مورد سؤال قرار می

اند که در  ھایی بوده گردد، اگر بپذیریم که زھراوین از نخستین سوره تر نیز می این نظریه روشن -٣
در سرآغازشان حروف اند، چنانکه مشھور ھمین است: با نزول این دو سوره که  مدینه نازل شده

مقطعه دارند، حکمت الھی مبنی بر ھشیار ساختن یھودیان نسبت به دعوت جدید و برانگیختن 
ھای قرآنی با این حروف مقطعه  توجه آنان تمامیت پذیرفته است و دیگر ادامه یافتن افتتاح سوره

ی قرآنی فارغ حکمت آشکار و کارسازی نخواھد داشت و به ھمین جھت، پس از این دو سوره، وح
از این فواتح ُسَور نازل شده است. بنابراین، ضرورتی ندارد اعتراضی را که ابن کثیر در تفسیر خود 

) به این نظریۀ وارد کرده است مبنی بر اینکه دو سورۀ بقره و آل عمران مدنی ٣٨ -٣٧، ص ١(ج 
بیانی که ما آوردیم، ھستند و مضامینشان نیز خطاب مشرکان نیست؛ بپذیریم. زیرا با توجه به 

ھای مدنی) به این فواتح ُسَور کامًال رسا و کوبنده  یافتن زھراوین (از میان سوره حکمت اختصاص
 خواھد بود.
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ای از  شود گوش فرا دھند و نکته را بھوش بیاورند، تا به قرآنی که برایشان برخوانده می
 دستشان نرود!

امروزه نیز ھمچنان این سرآغازھای اسرارآمیز، استغراب و استعجاب ھمگان را 
ای بجز (ھمان)  ریند و اھتمام ھم نتیجهآف ھم لزومًا اھتمام می و استغرابانگیزند  برمی

اندازتر که بتواند مردمان را بھوش  تنبیه (و به ھوش آوردن) ندارد و ھرگز صوتی طنین
انگیزتر از آوای این حروف مقطعۀ ازلی که  ھایشان را بکوبد؛ دل آورد و دِر خانۀ گوش

 د.آسمان در گوش زمین کشیده است، نخواھد بو
 



 

 

 
 

 :فصل پنجم
 علم قرائات و گذری بر زندگانی ُقّراء

ھا نازل  که قرآن با آن» احرف سبعه«در بحثی پیش از این اشاره کردیم که مراد از 
باشند و در جای خودش این مطلب را شده است، امکان ندارد قرائات ھفتگانۀ مشھور 

ست که ا کنیم آن توضیح و تفصیل دادیم و علت اینکه بار دیگر بر این موضوع تأکید می
دانیم بسیاری از پیشینیان و معاصران دچار این توھم بوده و ھستند که این  ھمه می

الی املرشد الوجيز «ھستند. ابوشامه در کتاب » احرف سبعه«قرائات ھفتگانه ھمان 

ھای  گروھی بر این پندارند که این قرائت«نویسد:  می »علوم تتعلق بالقرآن العزيز
ای که ھم اکنون وجود دارند، ھمان احرف سبعه ھستند که در حدیث  ھفتگانه

منظورند و این پندار خالف اجماع قاطبۀ اھل علم است و فقط بعضی از اھل جھل(!) 
 )١(.»اند بر این پندار مانده

ھا، در رابطه با این خلط و اشتباه، گردن امام کبیر ابوبکر  ۀ این سرزنشسھم عمد
گیرد که درست در  را می )٢(احمد بن موسی بن عباس مشھور به ابن مجاھد

از ھفت امام و  )٣(آوری ھفت قرائت سیصدمین سال ھجرت در شھر بغداد به جمع
عراق عرب و عجم و شام اقدام کرد که این  ،مدینه ،پیشوای علم قرائت قرآن از مکه

الدوام در علم قرائت قرآن و دقت  ثق و امین بودند و به ممارست علیھفت نفر ھمه مو
در ضبط و روایت قرآن و امانت و پارسایی شھرت داشتند. اما این گردآوری ابن مجاھد 

 ؛ار نبود)واستق ای دقی صرفًا یک تصادق و اتفاق بود (و بر تحقیق و مقایسه و مقارنه
القدرتر بودند و  نی بودند که از این ھفت نفر جلیلزیرا در میان امامان قرائت قرآن کسا

                                           
، النوع الثانی والعشرون، التنبیه الثالث، نیز بنگرید به حاشیۀ زرقانی بر موطا ١٣٨، ص ١اتقان، ج  -١

 .١٣٤، ص ١مالک: ج 
ھـ .ق درگذشت (بنگرید به:  ٣٢٤اء بغداد در روزگار خویش بود. وی به سال ابن مجاھد، شیخ القر -٢

 .١٤٤، ص ٥؛ تاریخ بغداد، ج ٣٩، ص ١طبقات القراء، ج 
 .٣٢٧، ص ١برھان، ج  -٣



 مباحثی در علوم قرآن   ٣٦٠

کنیم ابوالعباس بن عمار ابن  که مشاھده می این است )١(تعدادشان ھم قابل توجه بود!
» مسبع سبعه«گوید:  بارۀ او چنین میکند و با تعبیرات خشنی در زنش میمجاھد را سر

گردانید) کاری کرد که » ھفت تا«ی: آن کسی که این قراء و قرائات ھفتگانه را (یعن
کسی را که نظریۀ  سزاوار او نبود. وی با این عمل امر را بر عامۀ مردم مشکل کرد و ھر

مذکوره » احرف سبعه«او را پذیرفت در این اشتباه علمی انداخت که این قرائات ھمان 
کرد، یا این تعداد را کمتر از  و این کار را ھم میدر حدیث ھستند. ای کاش اگر ا

 )٢(»!گشت داد یا بیشتر از آن، تا شبھه زائل می قرار می» ھفت«
که دانشمندان اسالمی خواستند  در بالد اسالمی، زمانی» قرائات ھفتگانه«اصطالح 

 بارۀ قرائات قرآن دست به تألیف بزنند، ھیچ معروفیتی نداشت. نخستین مؤلفان دردر
علم القراءات مانند ابوعبید قاسم بن سالم و ابوجعفر طبری و ابوحاتم سجستانی در 

اند. آغاز شھرت این عبارت  مصنفاتشان چندین و چند برابر این قرائات را نقل کرده
درست در سال دویست ھجری است که در اثر اقبال مردم در بالد مختلف اسالمی به 

م اقبال مردم نسبت به بعضی دیگر، در شھر مکه قرائت بعضی از امامان قرائت و عد
 ،ھـ) شھرت یافت که از صحابه انس بن مالک ١٢٠ -(د )٣(قرائت عبدالله بن کثیرداری

ایوب انصاری را درک کرده بود. در مدینه قرائت نافع بن  عبدالله بن زبیر و ابو
را از ھفتاد نفر ھـ) مشھور گردید که قرائت قرآن  ١٦٩ -(د )٤(عبدالرحمن بن ابی نعیم

عبدالله بن عباس و ابوھریره قرائت  ،از تابعین فراگرفته بود که آنان از ابی بن کعب
 -(د )٥(»ابن عامر«اند. در شام قرائت عبدالله یحصبی مشھور به  قرآن را روایت کرده

ھـ) شھرت یافت که قرائت قرآن را نزد مغیرة بن ابی شھاب مخزومی و او از  ١١٨
ان فرا گرفته بود و از صحابه، نعمان بن کثیر و وائلة بن اسقع را درک عثمان بن عف

کرده بود. بعضی نیز گویند: وی شخص عثمان را درک کرده است و قرائت قرآن را 

                                           
نه دیگران  –یافتن این قاریان ھفتگانه  ؛ در آنجا مکی علت شھرت٣٢٩، ص ١بنگرید به: برھان، ج  -١

 د.کن را به روشنی تشریح می –
. ابن عمار، امام ابوالعباس احمد بن عمار مھدوی، ُمقری و مفسر بزرگ. ١٣٨، ص ١اتقان، ج  -٢

 ).٦٨، ص ١درگذشت (بنگرید به: النشر، ج  ٤٣٠چنانکه حافظ َذَھبی گفته است: وی پس از سال 
 بنگرید. ٤٤٣، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -٣
 بنگرید. ٣٣٤ -٣٣٠، ص ٢اء، ج شرح حال وی را در طبقات القر -٤
 بنگرید. ٤٢٥ -٤٢٣، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -٥



 ٣٦١ فصل پنجم: علم قرائات و گذری بر زندگانی ُقراء

مستقیمًا از وی فرا گرفته است. در بصره قرائت (دو نفر از قراء) ابوعمرو و یعقوب به 
) است که از مجاھدین ھـ.ق ١٥٤ -عمار (دزبان بن عالء بن  )١(،شھرت رسید. ابوعمرو

روایت وی از ابی بن کعب قرائت قرآن ه سعید بن جبیر و از عبدالله بن عباس ب و ریجب
) است که قرآن ھـ.ق ٢٠٥ -ابن اسحاق حضرمی (د )٢(،را روایت کرده است. و یعقوب

است. در روایت وی از عاصم و ابوعمرو فرا خوانده ه را بر سالم بن سلیمان طویل ب
ابن حبیب  )٣(کوفه (نیز) قرائت دو نفر از قراء، حمزه و عاصم شھرت یافتند: حمزه

ق) است که قرآن را بر سلیمان بن .ھـ ١٨٨ -ة بن ربیع تیمی (دزیات مولی عکرم
روایت ه زربن حبیش بقرائت خود بر یحیی بن وثاب و بر  روایت وی ازه مھران اعمش ب

ابن ابی النجود  )٤(و ابن مسعود فرا خوانده است. عاصم وی از قرائت بر عثمان و علی
ق) است که قرآن را بر زربن حبیش و او بر عبدالله بن مسعود فرا ھـ. ١٢٧ -اسدی (د

خصوص بخوانده است. مالحظه شود که در میان این قراء اعراب اندکند و موالی بسیار! 
ن گروه قراء ھفتگانه فقط دو نفر و در ای«اند!  آن عده از موالی که از نژاد فارسی بوده

  .)٥(»عرب ھستند: یکی ابن عامر و دیگری ابوعمرو
ن مجاھد به گردآوری قرائات این امامان بھنگامی که (در سال سیصد ھجری) ا

 -(د )٦(ھفتگانه پرداخت، نام یعقوب را حذف کرد و بجای او نام علی بن حمزه کسائی
ی کوفی بوده است و یعقوب، بصری! و گویا ئدانیم که کسا ھـ) را گذاشت و ما می ١٨٩

ھم قرائت ابوعمرو اکتفا کرده است و از  ن مجاھد به ذکر یک قرائت از بصره و آنبا
عاصم و کسائی را در قراء سبعه ثبت کرده  ،طرف از قاریان کوفه نام سه نفر حمزه آن

 است!

                                           
 بنگرید. ٢٩٢ -٢٨٨، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -١
 بنگرید. ٣٨٩ -٣٨٦، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -٢
 ید.بنگر ٢٦٣ -٢٦١، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -٣
 بنگرید. ٣٤٩ -٣٤٦، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -٤
 ؛ نیز مقایسه کنید با:٣٢٩، ص ١برھان، ج  -٥

 Blachere, Intro. Cor. ١١٧. 
، بنگرید. ٥٤٠ -٥٣٥، ص ١؛ نیز شرح حال کسائی را در طبقات القراء، ج ٣٢٩، ص ١برھان، ج -٦

ھفتگانه، بنگرید به: التیسیر فی القراءات السبع، ابوعمرو ھای این قاریان  برای سلسله سند قرائت
  به بعد. ٨دانی، ص 
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ای برخوردار  ھای این ھفت نفر از شھرت گسترده به بعد، قرائت از زمان ابن مجاھد
چنانکه گفتیم بسیاری چنین اندیشیدند(!) که مراد از احرف سبعه که در  و گردیدند

که برای  این استحدیث نبوی آمده است ھمین قرائات سبع ھستند. حال آنکه حق 
پذیرفت و در آن را  د بایدای است که ھر قرائتی دارای این ضابطه باش این کار ضابطه

پرتو دارابودن ھمین ضابطه، قرائات عشر (دھگانه) و قرائات اربع عشرة (چھارده گانه) 
اند. قرائات عشر عبارتند از ھمان ھفت قرائت مشھور، به اضافۀ قرائت  بوجود آمده

ھـ) که  ٢٢٩ -(د )١(یعقوب که پیش از این مورد اشاره بود و قرائت خلف بن ھشام
قرآن را بر سلیم بن عیسی بن حمزة بن حبیب زیات فرا خوانده است و قرائت یزید بن 

ھـ) که قرائت قرآن را از عبدالله بن عباس و  ١٣٠ -مشھور به ابوجعفر (د )٢(قعقاع
ابوھریره و آن دو از ابی بن کعب، فراگرفته است. قرائات اربع عشره عبارتند از ھمان 

اضافۀ چھار قرائت دیگر که عبارتند از: قرائت حسن بصری ه یاد شده بده قرائت 
 -(د )٤(قرائت محمد بن عبدالرحمان معروف به این محیصن ،ھـ) ١١٠ -(د )٣(مشھور

ھـ) و قرائت ابوالفرج محمد بن  ٢٠٢ -(د )٥(قرائت یحیی بن مبارک یزیدی ،ھـ) ١٢٣
 ھـ). ٣٨٨ -(د )٦(احمد شنبوذی

کنون) ای قرائات (از آن زمان تا زنجیرهتأثیر آشکاری در حرکت ِاسنادھای محدثان 
داشته است. توضیح اینکه: ھمانطور که علمای اسالم احکام شرعی و اصول تفسیر را از 

کنند که دارای سند صحیح باشند، قرائت احدی از قراء را ھم  روایاتی استنباط می
رآن را از مافوقش به طری پذیرند مگر ھنگامی که ثابت شود که وی قرائت ق نمی

ھای خودش از دو لب استادش) فرا گرفته است؛ تا  مشافھه و سماع (یعنی: با گوش
ای که روایاتی در حالل  جایی که سلسله سندھای مربوط به قرائات نام (ھمان) صحابه

                                           
 بنگرید. ٢٧٢، ص ١شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -١
 بنگرید. ٣٨٢، ص ٢شرح حال وی را در طبقات القراء، ج  -٢
انشمندان حسن بن ابی الحسن یسار بصری، موالی انصار، یکی از بزرگان تابعین و از جمله د -٣

 اسالمی است که به زھد شھرت یافته است.
 ابن محیصن از مجاھد و درباس علم قرائت آموخته و استاد ابوعمرو بصری است. -٤
 از نحویان بغداد است که نزد ابوعمرو و حمزه شاگردی کرد و استاد دوری وسوسی بوده است. -٥
بغدادی، معروف به شنبوذی، منسوب محمد بن احمد بن ابراھیم بن یوسف بن عباس بن میمون  -٦

وی از ابن شنبوذ قرائات بسیاری را فرا گرفت و ثبت کرد و بھمین «به استادش، ابن شنبوذ 
 ) آمده است.١٢٢، ص ١چنانکه در کتاب النشر (ج ». جھت به او منسوب گردید
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 )١(.شود و حرام یا اسباب نزول یا بیان آیات از آنان به دست ما رسیده است تکرار می
لسله سندھای موجود برای قرائات، به علمای اسالمی این زمینه را داده است که این س

 )٣(و قرائت قرآن را بر مبنای قیاس مطلق منع کنند )٢(بتوانند قرائات را توقیفی بنامند
ای دیگر از علمای اسالمی را که زمخشری از جمله آنان است محکوم  و موضع عده

اختیاری (و گزینشی) ھستند و دائر مدار گزینش و گویند: قرائات  کنند. این عده می
بنابراین، حتی اگر قرائتی با  )٤(.»نظران در فصاحت و بالغت است اجتھاد صاحب

اشد (ھمانند الخط قرآن سازگار باشد ولی با سند صحیح نقل نشده ب رسمعربیت و با 
ز آن طرف) اند) مردود خواھد بود (و ا دثین موفق درست کردهسلسله سندھایی که مح

ھا را ُمنکر  ھایی که بعضی از علمای نحو یا بسیاری از نحویین آن چه بسیار قرائت
ان وقعی ننھاده لی کسی به نظرشو، اند (زشت و ناھنجار و غیر قابل قبول) اعالم کرده

با سکون راء خواندن کلمۀ  ،»بارئكم«گردانیدن ھمزه در کلمۀ  است. مانند: ساکن

فاصله  ،»قوما يليجز«منصوب خواندن  ،»رحامواأل«ندن مجرور خوا ،»يأمركم«

َ�ٓؤُُهمۡ ﴿انداختن میان مضاف و مضاف الیه در  ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ
َ
روی  )٥(.و از این قبیل ﴾َ�ۡتَل أ

                                           
د قرائات قاریان به بعد، گزارش دقیقی از سلسلۀ سن ٨در کتاب التیسیر، تألیف ابوعمرو دانی، ص  -١

گرداند تا چه اندازه علمای اسالمی در ارتباط با صحت روایات و  سبعه آمده است که روشن می
ثبوت فراگیری قرائات توسط راویان از طریق دھان به دھان و سماع نزد استاد سخت 

 اند. گرفته می
 .٣٢١، ص ١برھان، ج  -٢
 .١٣٢، ص ١اتقان، ج  -٣
 .٣٢١، ص ١برھان، ج  -٤
که چگونه دمیاطی قرائت  ١٨٥. نیز بنگرید به: ِاتحاف فضالء البشر، ص ١٣٠، ص ١اتقان. ج  -٥

ْ ٱوَ ﴿حمزه:  َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
در کلمۀ » م«کند.  ] را توجیه می١[النساء:  ﴾ۡ�

بنابه مکتب » ِبهِ «مکسور گردیده است، زیرا عطف شده است به ضمیر مجرور در کلمۀ » االرحام«

َز�ََّن  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿) توجیه این قرائات ابن عامر را: ٢١٧نحویان کوفه. ھمچنین بنگرید در ِاتحاف (ص 
َ�ٓؤُُهمۡ �َ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱلَِكثِ�ٖ ّمَِن  ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ

َ
در آیه را مرفوع خوانده است  ﴾َ�ۡتَل ﴿که کلمۀ  ﴾ۡتَل أ

ۡوَ�ِٰدهِمۡ ﴿باشد و  ﴾َز�َّنَ ﴿بنابر آنکه نایب فاعل 
َ
را منصوب خوانده است بنابر آنکه مفعول به  ﴾أ

َ�ٓؤُُهمۡ ﴿و کلمه » قتل«باشد برای مصدر  را مجرور خوانده است بنابر آنکه، به عنوان فاعل  ﴾ُ�َ
 به آن اضافه شده باشد.» قتل«مصدر 
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این حساب، جای شگفتی نیست که قراء آنچنان موضع سختی در برابر ابوبکر بن 
بگیرند که وی از میان ھمۀ قرائات آنچه را که به نظر او از جھت عربیت  )١(مقسم

الخط  چند که مخالف نقل یا مخالف رسم گزیده است، ھر آمده است، برمی تر می صحیح
مصاحف باشند. (و کار بجایی رسید که) برای این موضوع مجلسی ترتیب دادند (و او را 

و نیز مجلس  )٢(!از این عمل حاصل کردند محاکمه کردند)! و ھمگی اجماع بر منع او
آراستند تا او را از کاری که پیش گرفته است توبه دھند!  )٣(دیگری برای این شنبوذ

آخر وی شروع کرده بود قرآن را براساس مواردی که از قرائت ابی و ابن مسعود 
 )٤(!دانست بنویسد می

اھد منعقد گردید که پیش القراء ابن مج دو جلسۀ (محاکمه) به فرمان شیخ این ھر
از این او را شناختیم. وی اولین کسی بود که قرائات سبع را گرد آورد. ابن مجاھد 

یک از آن دو قاری یاد شده  گرفته بود که ھر قرائت قرآن را نزد ابن شاذان رازی فرا
(که پیاپی به محاکمه و توبۀ اجباری کشانیده شدند) نیز که ابن مقسم و ابن شنبوذ 

ر و شاگردی آنان نزد یک قرآن را فرا گرفته بودند. اما ھمکالسی این سه نف اوند، از باش
زیرا قراء در  )٥(.اش باز نداشت شاگردی ن مجاھد را از سختگیری بر دو ھماستاد، اب

عھد او اجماع داشتند بر اینکه قرائتی را بپذیرند که در سلسله سندھای محدثین ثبت 

                                           
محمد بن حسن بن یعقوب، معروف به ابن مقسم، یکی از نحویان و قاریان به نام بغداد؛ وی به  -١

 ).١٢٣، ص ٢ھـ .ق درگذشت (بنگرید به: طبقات القراء، ج  ٣٥٤سال 
 .٥٤، ص ٢رید به: طبقات القراء، ج ؛ نیز بنگ١٣٢، ص ١اتقان، ج  -٢
ھـ .ق  ٣٢٨محمد بن احمد بن ایوب بن شنبوذ، از قراء و نحویون نامدار بغداد، وی به سال  -٣

 بنگرید). ٥٢، ص ٢درگذشت (شرح حال وی را در طبقات القراء، ج 
 مقایسه کنید با سخن ماسینیون، خاورشناس مشھور: -٤

 Massignon, “L.” Al – Hallaj, martyr mystique de I’Islam, p. ٢٤٣, note ٤ 
و نیز به ھمین علت، قرائت اعمش پذیرفته نشد، زیرا وی قرائت ابی و ابن مسعود را دنبال  

 .٩١کرد، نیز برای برخی وجوه قرائت اعمش، بنگرید به: کتاب المصاحف، ص  می
ن آنکه تعلیل و توجیھی خاورشناس فرانسوی بالشر نیز به این مسئله اشاره کرده است؛ بدو -٥

 منطقی برای آن بیابد. بنگرید به:
 Blachere, Intro, Cor., p. ١٢٨, note ١٦٩ 

البته، تعلیل و توجیه طبیعی ھمۀ این مسائل ھمان است که یادآور شدیم دائر بر اینکه در امثال  
 کردن بر نقل صحیح ضرورت دارد. این موضوعات تکیه
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تر باشد، نه قرائتی را که در لغت  از نقطه نظر نقلی صحیح تری داشته باشد و محکم
بعضی از لغویین و نحویین  وجود، با این )١(!تر و با قواعد عربی سازگارتر باشد عرب رایج

 ٣٧٠ -اند. ابن خالویه (د پذیرفته نشده را مورد عنایت قرار داده» شاذ«پیگیری قرائات 
المختصر فی شواذ آن را  ه است کهھـ) کتابی دربارۀ ھمین قرائات شاذ نوشت

کتاب المحتسب فی توجیه القراءات الشاذة را  )٣(نامیده است. ابن جنی )٢(القراءات
تر نوشته است، به نام:  کتابی فراگیرتر و مفصل )٤(تألیف کرده است. ابوالبقاء ُعکبری

ی از امالء ما من الرحمان من وجوه اإلعراب والقراءات فی جمیع القرآن. حتی بعض
توجیه یک قرائت شاذ بسی «اند در اینکه صریحًا بگویند:  علمای اسالمی تردید نکرده

ھای  و در پرتو توجیه قرائت )٥(»نیرومندتر و کارآمدتر است از توجیه یک قرائت مشھور
 شاذ مددی برای بازشناسی صحت و سقم تأویالت قرآنی یافتند:

ارُِق وَ ﴿ جای هقرائت ابن مسعود که ب ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعوٓا
َ
 ]٣٨ المائدة:[ ﴾�

ارُِق وَ «خوانده است:  »... قطع کنید دست مرد دزد و زن دزد را« ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ  ٱۡ�َطُعوٓا
يۡ 
َ
در جھت فھم اینکه برای  »... قطع کنید مرد دزد و زن دزد را راست دست« »مانِِهما�

 دست را باید برید؟ کمک کرده است.کردن حد سرقت کدام  جاری

                                           
 .١٣٠، ص ١اتقان، ج  -١
م به عنوان ھفتمین کتاب از  ١٩٣٤رگشتراسر (خاورشناس) این کتاب را در قاھره به سال ب -٢

منتشر کرده است. ابن خالویه، ابوعبدالله حسین بن احمد  Biblioteca Islamicaمجموعۀ 
ھای فراوانی دارد که  ھمدانی، پیشوای علمای عربیت در روزگار خویش بوده است. کتاب

ھای: االشتقاق و کتاب لیس است و نیز کتابی که وی در باب قرائات شاذ  ھا کتاب معروفترین آن
 ).٢٣٢ھـ .ق درگذشت (بغیة الوعاة، ص  ٣٧٠نوشته است. وی در شھر حلب به سال 

ھای:  ابوالفتح عثمان بن جنی، از دانشمندان بزرگ علم لغت و علم نحو، از آِن اوست. کتاب -٣
ھـ .ق درگذشت (بنگرید به: ُنزھة االلباء، ص  ٣٩٢سال  الخصائص، سرالصناعة والتصریف. وی به

). از کتاب دیگر وی نیز: توجیه القراءات الشاذة چند نسخۀ خطی در دارالکتب قاھره موجود ٤٠٦
 است.

ھـ .ق درگذشت (شرح حال او  ٦١٦عبدالله بن الحسین، مشھور به ابوالبقاء ُعکبری. وی به سال  -٤
بنگرید). کتاب وی: امالء ما من به الرحمن در مطبعۀ میمنیه در  ٢٨١را در بغیة الوعاة، ص 

 ھـ .ق به چاپ رسید. ١٣٢١قاھره به سال 
 .٣٤١، ص ١برھان، ج  -٥
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را افزوده » من ام«سورۀ نساء دو کلمۀ  ١٢قرائت سعد بن ابی وقاص که در آیۀ  -

ۡختٞ  ۥٓ َوَ�ُ ﴿و آیه را چنین خوانده است: 
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
� أ �م أمن   به  )١(﴾ ...فَلُِ�ِّ  

صراحت رسانیده است که نوع خواھری و برادری در این قضیۀ شرعی مربوط 
 به میراث چه باید باشد.

 جای هقرائت عمر بن عبدالعزیز که از امام ابوحنیفه نیز نقل شده است که ب -

َما َ�َۡ� ﴿ َ إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ْ مِۡن ِعَبادِه ُؤا جز این نیست که از میان « ]٢٨ فاطر:[ ﴾ٱۡلُعلََ�ٰٓ

 )٢(»العلامءَ  بادهِ ن عِ اهللاُ مِ  ىانام خيشَ «اند:  خوانده »ترسند دانایان از او می ،بندگان الله
روشن گردانیده است که غرض از تخصیص علما و دانشمندان به خشیت 

دادن  خداوند (در جایی که غیر آنان نیز خشیت خداوند را دارند؟) نشان
و تأویل آیه (بر حسب این «است منزلت و درجۀ تقرب علما به خداوند  ،مکانت

که خشیت در اینجا به معنای  این استقرائت) چنانکه زرکشی گفته است، 
این حروف «افزاید:  زرکشی می )٣( !»ِاجالل و تعظیم است، نه خوف و ترسیدن

اند و مانند این اقوال در تفسیر از بعضی  ھا مفسر قرآن شده (قرائات) و مانند آن
گرفته است.  شده است و مورد استحسان و استقبال قرار می تابعین ھم نقل می

ای از بزرگان صحابه نقل شده و در متن قرائت نیز  دیگر چه رسد به اینکه نظریه
زیرا کمترین  ؛باشد! حال دیگر از تفسیر باالتر و کار آمدتر است جای افتاده

توان از این قرائات برد بازشناسی صحت تأویل آیات قرآنی  ای که می بھره
و از ھمین جاست که در زبان دانشمندان شیوع یافته است که  )٤(»است

ام را اختالف در احک ،ھا (اختالف قرائت )٥(»حكامظهر اختالف األي«گویند:  می
 گرداند). روشن می

این را ھم باید افزود که توجیه بعضی از قرائات شاذ خالی از تکلف نیست و گاھی 
خیزد و آن  رسد، اما بالفاصله تأویل به دفاع برمی نیز در آغاز کار ناھنجار بنظر می

                                           
 وجود ندارد.» من ام«در قرائت حفص (متن متواتر قرآن) در این آیه دو کلمۀ  -١
 .٣٤٤، ص ١٤بنگرید به: تفسیر قرطبی، ج  -٢
 .٣٤١، ص ١برھان، ج  -٣
 .٣٧٧، ص ١برھان، ج  -٤
 .١٤١، ص ١اتقان، ج  -٥
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را » مانند قرائت شاذی که در آیۀ سورۀ حشر کلمۀ مصور ؛َبَرد ناھنجاری را از میان می

ُ ُهَو ﴿ در عبارت  »او الله است، خالق، نوآفرین« ]٢٤ الحشر:[ ﴾ٱلُۡمَصّوِرُ  ٱۡ�َارِئُ  ٱلَۡ�ٰلِقُ  ٱ�َّ
بر حسب این » رمصوَ «خواند! تأویل این قرائت آن است که  ر میفتح واو یعنی المصوَ ه ب

دھد  است که از نظر نحوی عمل فعل را انجام می» الباریء«مفعول است فاعل  –قرائت 

رَ «ست که گفته شده باشد: ا و مانند آن  )١( !»املصور أالذي بَ
منظور استنباط تأویالت عجیب و غریب از بعضی وجوه این ه توجیه قرائات شاذ ب

تحقیقات و مطالعات قرائات، نوعی تفریح علمی بوده است که علمای اسالم در خالل 
چه که متعلق به قرآن بوده است، سخت مورد  وسیع و متنوعشان در رابطه با ھر

شان بوده است: این دانشمندان ھمچنانکه خودشان را سرگرم بازشناسی تعداد  عالقه
و بیشترین حروف متحرک که در  )٣(ترین کلمه ترین کلمه و کوتاه و طوالنی )٢(آیات قرآن

مگر در  ،اند ای نداشته ھایی که فایده و از این قبیل بررسی )٤(آمده استکتاب الله گرد 
اند، تمایلی نیز نسبت به بررسی قرائات  شده موارد بسیار جزئی که بندرت مفید واقع می

تر کردن دامنۀ تحقیقات و  شاذ در وجود خودشان دریافتند، آن ھم فقط برای گسترده
دانستند که ھر قرائتی که قرآن بودن آن کامًال  می الیقین ، وگرنه به علمھایشان بررسی

به اثبات نرسیده باشد، تالوت آن نه برای خود ایشان و نه برای دیگران، نه در نماز و نه 
در غیر نماز جایز نخواھد بود و نیز اعتقاد به آن و پذیرش آن برای َاَحدی واجب 

نیست قرائت قرآن نه در نماز گوید: جایز  می )٥(نخواھد گردید. نووی در شرح المھذب

                                           
 . گفتنی است که این تأویل بعید و توأم با تکلف است.٣٤١، ص ١برھان، ج  -١
) از علی، عطاء، حمید و راشد دربارۀ تعداد آیات قرآن ٢٥١، ص ١روایت زرکشی را در برھان (ج  -٢

 بنگرید.
ترین کلمه در قرآن را نیز یادآور  ن و کوتاه. در ھمین صفحه زرکشی بلندتری٢٥٢، ص ١برھان، ج  -٣

 شده است.
رود که برای این منظور به این آیۀ  . زرکشی در این ارتباط تا آنجا پیش می٢٥٤، ص ١برھان، ج  -٤

ۡو َ�ۡ ... ﴿کند:  استشھاد می ٨٠شریفه در سورۀ یوسف آیۀ 
َ
ِ�ٓ أ

َ
َذَن ِ�ٓ أ

ۡ
ٰ يَأ ُ ٱ ُ�مَ َح�َّ البته  ﴾ِ�  �َّ

ھاست که به ما  و اینگونه زیاده روی» ابی«و » لی«به صورت » أبی«و » لی«بنابر قرائت دو کلمه 
 دھد در ھمۀ گفتگوھا و مباحث از این دست، نوعی خوشگذرانی علمی را ببینیم. اجازه می

ال المھذب کتابی است در فروع فقه شافعی، تألیف ابراھیم بن محمد شیرازی، در گذشته به س -٥
 ھـ .ق (کشف الظنون). ٤٧٦
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به دلیل اینکه این قرائات، قرآن نیستند و قرآن  ؛و نه در غیر نماز براساس قرائات شاذ
گردد و قرائت شاذ متواتر  ست که قرآن جز به تواتر ثابت نمیا نبودنشان به دلیل آن

ئت کس جز این بگوید: مغلطه کار یا جاھل است و اگر مخالفت کند و قرا نیست و ھر
شود (و مورد نھی قرار  شاذ را بخواند قرائت او در نماز و در غیر نماز منکر شناخته می

اینکه کسی را که قرآن را بر حسب  گیرد) و فقھای بغداد اتفاق نظر دارند بر می
ھای شاذ بخواند باید توبه داد! ابن عبدالبر اجماع مسلمانان را نقل کرده است بر  قرائت

ھا را  با قرائات شاذ جایز نیست و نباید پشت سر کسی که این قرائتاینکه قرائت قرآن 
بھمین جھت، امام مالک دربارۀ کسی که در نماز به قرائت  )١(.»خواند نماز گزارد می

الخط مصحف است، قرائت کند،  یگر در مواردی که مخالف رسمابن مسعود و صحابۀ د
 )٢(.»پشت سر او نماز نگزارند«گفته است: 

با آن پارسایی و علم و  –گیری علمای اسالمی در برابر قرائت ابن مسعود  ضعاین مو
الکتاب و قرآن  اش شایعۀ انکار معوذتین و فاتحة  چه بسا انگیزه -تقوای فراوان وی

دھند، ھرچند که بسیاری از  ن مسعود نسبت میبھا بوده باشد که به ا ندانستن آن
اند. ابن قتیبه در  دانسته تفسیر منطقی می علمای اسالمی این کار ابن مسعود را یک

ابن مسعود چنین پنداشته است که معوذتین از قرآن «گوید:  کتاب مشکل القرآن می
نیستند، زیرا دیده است که پیامبر اکرم حسن و حسین را با این دو سوره تعویذ 

ن مسعود گوییم: اب فرماید و بر پایۀ این گمان خویش ایستادگی کرده است و ما نمی می
افزاید: اما  اند. وی می در این امر درست اندیشیده است و مھاجران و انصار اشتباه کرده

آن را  اینکه فاتحة الکتاب را از مصحف خودش انداخته است، بخاطر این نبوده است که
بلکه نظرش بر این بوده است که قرآن را در میان  –معاذالله!  –دانسته است  از قرآن نمی

اند  ھراسیده نسیان و زیاده و نقصان می ،اند، بخاطر آنکه از شک (جلد) قرار دادهدو لوح 

                                           
 .٣٣٣، ص ١برھان، ج  -١
. خاورشناسان دست بردار نیستند. جز آنکه فتوای امام مالک را بزرگ کنند ٢٢٢، ص ١برھان، ج  -٢

و فتوای (سختگیرانۀ) وی را با فتواھای حنفیان که در این مسئله آسانگیرند مقایسه کنند. 
 بنگرید به:

Geschichte des Qorans, III, ١٠٩ ,١٠٨; cf. blachere, Intro. Cor., ١١٤, note ١٥٢. 
البته قضیه فراتر از آن نیست که علمای اسالمی و در صدر آنان امام مالک، در مسئلۀ اثبات  

 اند. گرفته که جز از راه تواتر نتواند بود، ھمواره سخت می» قرآنیت«
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فاتحة الکتاب از این آفات در امان است، زیرا ھم سورۀ کوتاھی است و  ،وی و بنابه نظر
 )١(.»ھم فراگرفتنش بر ھمه کس واجب است

زیرا به او  ؛آید به حساب می» شاذ«قرائت ابی بن کعب نیز مانند قرائت ابن مسعود 
اند که دعای استفتاح و قنوت را در آخر مصحف خودش مانند دو سوره  نسبت داده

بودن آن دو اقامه نشده است،   با آنکه حجتی بر قرآن ُمنزل« )٢(:ثبت کرده بوده است
شدند و علم به  نقل می –بتواتر  -بودند مانند قرآن بلکه نوعی دعا ھستند و اگر قرآن می

 )٣(.»گردید صل میھا حا صحت آن
برای متمایز گردانیدن قرائات پذیرفته شده از قرائات شاذ، علمای اسالمی 

 ؛اند مبنی بر اینکه قرائت مورد قبول باید سه شرط داشته باشد ای وضع کرده ضابطه
الخط یکی از مصاحف عثمانی ولو به صورت تقدیری.  ی: موافقت آن قرائت با رسمیک

چند  صحت اسناد آن، ھر :ا عربیت ولو به وجھی از وجوه. سَومموافقت آن قرائت ب :دوم
 )٤(.که از آِن قراء مشھور دھگانه (غیر از قراء سبعه) یا چھارده گانه باشد

ترجیح قائل شده است که در این ضابطه، به » منجد المقرئین«ابن جزری در کتاب 
د متواتر ثابت زیرا قرآن بودن جز با اسنا ؛جای صحت ِاسناد، تواتر شرط بشود

گردد. بنابراین، قرائات چھارگانۀ زائد بر قرائات دھگانه صحیح السند ھستند ولی  نمی
ھا را خواند و  اند و قرآنی که بتوان به عنوان تعبد آن آحادی ھستند و به تواتر نرسیده

 اند قرائات ھا را پذیرفته در نماز تالوت کرد، نیستند. قرائات متواتر که امت اسالم آن
اند تا بدست ما رسیده است و امروز قرائتی  دھگانه ھستند که خلف از سلف فرا گرفته

 ھای دھگانه موجود نیست. متواتر غیر از قرائت

                                           
 .١٣٨ -١٣٧، ص ١اتقان، ج  -١
 .٢٥١، ص ١برھان، ج  -٢
جایز نیست به عبدالله (بن «. باقالنی به طور کلی معتقد است به اینکه ١٢٨، ص ٢برھان، ج  -٣

مسعود) یا به ابی بن کعب یا زید یا عثمان یا علی، یا یکی از فرزندان یا خویشاوندان ایشان انکار 
مرسوم در  ای از کتاب خدا یا تغییر و تبدیل آن یا قرائت آن برخالف وجه ای از قرآن یا کلمه آیه

ھا روا نیست و  مصاحف اجماعی مسلمین، از طریق خبر واحد، نسبت بدھند. این گونه نسبت
ترین مسلمانان روزگار ما سزاوار نیست، دیگر چه  دادن اینھا به دانا پذیرفته نیست. بلکه نسبت

 ).١٢٧، ص ٢(بنگرید به: برھان، ج » رسد به آنکه به مردمی از صحابه نسبت دھند
 .١٢٩، ص ١رید به: اتقان، ج بنگ -٤
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 ھا از حیث سند شش نوع است: کند: انواع قرائت از ابن الجزری نقل می )١(سیوطی
و امکان  جمعی از جمعی نقل کنندآن را  نوع اول: متواتر و آن قرائتی است که

ھمدستی آنان در دروغگویی نباشد. مانند قرائاتی که از ھمۀ طرق از قراء سبعه نقل 
 گردد. و این نوع غالب قرائات را شامل می )٢(شده است

یعنی در تمام سلسلۀ  ؛نوع دوم: مشھور و آن قرائتی است که سندش صحیح باشد
رده باشد و با یکی از سند، عدل ضابط (شخص عادل و دقیق) از ھمانند خودش نقل ک

خواه از امامان ھفتگانه باشد یا از امامان  –مصاحف عثمانی ھم موافقت داشته باشد 
آن را  و نزد قراء شھرت داشته باشد و –دھگانه، یا از امامان دیگر که مورد قبول ھستند 

 ؛شداما در عین حال به درجۀ تواتر ھم نرسیده با ؛غلط نشمرده و یا شاذ ندانسته باشند
یعنی بعضی  ؛ختالف از قراء سبعه نقل شده باشدا مانند قرائاتی که از ُطُرق مختلف با

 از راویان نقل کرده و بعضی دیگر نقل نکرده باشند.
از جمله مشھورترین کتبی که دربارۀ این دو نوع از قرائات نوشته شده است، کتاب 

این دو  )٥(.القراءات العشر يو طیبة النشر ف )٤(است و الشاطبیه )٣(التیسیر تألیف دانی

                                           
 . با اندکی تصرف، به منظور اختصار.١٣٣ -١٣٢، ص ١از اتقان، ج  -١
 .٣١٨، ص ١جمھور علمای اسالمی بر آنند که قرائات سبع متواترند (بنگرید به: برھان، ج  -٢
م به  ١٩٣٠(خاورشناس) در آستانه به سال  Protzelکتاب التیسیر فی القراءات السبع را پرتزل  -٣

تحقیق و منتشر کرد. این کتاب مشتمل  Bibliatheca Islamicaعنوان دومین کتاب از مجموعۀ 
ھای قرائت قاریان بزرگ در بالد مختلف اسالمی که ابوعمرو دانی از ھر یک از  است بر شیوه

 قرائات قراء سبعه دو روایت آورده است. نیز بنگرید به:
Geschiclte des Qorans, III, ٢١٤, sqq, cf. Blachere, Intro. Cor. P. ١٣٠, note ١٧٢. 

ھـ .ق  ٥٩٠ای است منسوب به امام ابومحمد قاسم شاطبی، در گذشته به سال  شاطبیه، منظومه -٤
بیت به نظم آورده و آنرا جرز اآلمانی و وجُه  ١١٧٣که وی در این کتاب، تیسیر دانی را در 

نیز  ٦٤٦، ص ١نی، فی القراءات السبع المثانی نامیده است. بنگرید به: کشف الظنون، ج التھا
 بنگرید به:

Krendow, Encyclopedie de I’Islam, IV, ٣٤٩ (art. Schatibi) 
ای مشتمل بر  تألیف: پیشوای مشھور علم قرائات ابن جزری، منظومۀ طبیة النشر ضمن مجموعه -٥

ھـ .ق به چاپ رسیده  ١٣٠٨به علم قرائات در مطبعۀ شرف به سال ھفت متن از کتب مربوط 
ھـ .ق در دمشق  ١٣٤٥است. این کتاب غیر از کتاب النشر است که محمد احمد دھمان به سال 

 به چاپ رسیده است.
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ھا واجب است و  شود و اعتقاد به آن ھا خوانده می اند که قرآن براساس آن نوع از قرائات
 ھا جایز نیست. انکار ھیچ یک از آن

الخط قرآن یا با عربیت  که سندش صحیح باشد، اما با رسمنوع سوم: قرائتی است 
که به آن حد از شھرت نرسیده باشد. این نوع از قرائات مخالفت داشته باشد و یا این

ھا نیز واجب نیست. از این نوع است قرائتی که حاکم  شوند و اعتقاد به آن خوانده نمی
قرائت  ج نقل کرده است که پیامبر اکرم (نیشابوری) از طریق عاصم جحدری از ابوبکر

و ھم از این نوع است  )١(﴾اقَرِّيٍ ِحَسانٍ ُمتَِّك�َِ� َ�َ َرفَارٍِف ُخْ�ٍ وََ�بَ ﴿فرمود: 

�َْفِسُ�مْ ﴿قرائت: 
َ
 .با فتح حرف فاء )٢(﴾لََقْد َجاَءُ�ْم رَُسوٌل ِمْن �

نوع چھارم: شاذ و آن قرائتی است که سندش صحیح نیست، مانند قرائت ابن 

يَك بَِبَدنَِك ِ�َُكوَن لَِمۡن َخلَۡفَك ءَ  فَٱۡ�َۡومَ ﴿ُسَمیِفع در آیۀ  یَك «که  ﴾...ايَةٗ ُ�َنّجِ و » ُنَنحِّ
 )٣(.خوانده است» َك َخَلفَ «

نوع پنجم: جعلی و ساختگی و آن قرائتی است که به گویندۀ آن نسبت داده 
گردآوری  )٤(مانند قرائاتی که محمد بن جعفر خزاعی ؛شود ولی پایه و اساسی ندارد می

ى اهللاُ«ھا را به ابوحنیفه نسبت داده است. مانند قرائت  کرده و آن ْشَ بَادِهِ  إِنَّامَ خيَ نْ عِ ءَ  مِ لَامَ عُ  .»الْ
است و عبارت  –یکی از انواع حدیث  -» مدرج«نوع ششم: قرائاتی ھستند که شبیه 

است از توضیحاتی که بر وجه تفسیر به قرائات افزوده شده است مانند قرائت سعد بن 

ۡختٞ  ۥٓ َوَ�ُ ﴿ابی وقاص: 
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
 ]١٢[النساء: را به » من ام«که دو کلمۀ  ﴾... -مأمن  -أ

ّ�ُِ�مۚۡ  لَۡيَس ﴿افزوده است و قرائت:  ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
يف مواسم  -َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

 ] افزوده است.١٩٨را به [البقرة:» مواسم الحج يف«که عبارت  ﴾احلج

                                           

ٰ َرۡفَرٍف ُخۡ�ٖ وََ�ۡبَقرِّيٍ ِحَساٖن  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿، سورۀ رحمان روایت حفص: ٧٦آیۀ  -١ َ�َ٧٦﴾. 
نُفِسُ�مۡ ﴿، سورۀ توبه روایت حفص: ١٢٨آیۀ  -٢

َ
 .﴾ّمِۡن أ

يَك بَِبَدنَِك ِ�َُكوَن لَِمۡن َخۡلَفَك  ۡ�َۡومَ ٱفَ ﴿، سورۀ یونس روایت حفص: ٩٢آیۀ  -٣  .﴾ُ�َنّجِ
امام ابوالفضل محمد بن جعفر خزاعی، مؤلف کتاب الُمنتھی. وی در این کتاب قرائاتی را گرد  -٤

ھـ .ق درگذشت (بنگرید  ٤٠٨از وی فراھم نیاورده بودند. وی به سال  آورد که دانشمندان پیش
 خواند. می» امام«شود که ابن جزری وی را  ). یادآوری می٣٤، ص ١به: النشر، ج 
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حتی اگر  –واھد شد ری نامیده نخقاین نکته را ھم باید تذکر داد که قاری قرآن، م
مگر ھنگامیکه این قرائات را با  –ھمۀ قرائات دھگانه و چھارده گانه را حفظ کرده باشد 

 ار گردانیده باشد.واستسماع و مشافھه 

*** 
 و با این بررسی شتابزده، توانستیم حقیقت قرائات را ترسیم کنیم و توضیح بدھیم

را در راه وصول به ھدف اساسی خودمان  راء بگیریم تا ماقیک نظرگاه کلی از قرائات و 
ھای ما ھمواره بر پایۀ آن عبارات و  که فھم متون قرآنی است، مدد برساند و بررسی

بودن آن به تواتر رسیده باشد. با این توضیح که وقتی قرآن بر  تعمیراتی است که قرآن
تواتر باشد ھفت حرف نازل شده است، ما ھمۀ این حروف (وجوه) را در ھر قرائتی که م

 گاه ما در این بازشناسی، جوییم و تکیه و یکی از آن حروف را شامل گردد، پی می
زیرا، ما قرآن  ؛خواھد بود ترین از نظر قواعد عربی، ترین از حیث نقلی و نه قیاسی صحیح

گردانیم و  دھیم و آن قواعد را بر قرآن حاکم نمی کم بر قواعد لغت و نحو قرار میرا حا
اند،  که نحویان قواعدشان را در درجۀ اول از قرآن استخراج کرده این استدلیل ما 

 سپس از حدیث و کالم عرب، در درجۀ دوم.



 

 

 
 

 :فصل ششم
 علم ناسخ و منسوخ

دیدیم که وحی قرآنی به یکباره با ھمۀ قوانین » اسرار نزول تدریجی قرآن«در فصل 
 ج و مقرراتش مسلمانان را غافلگیر نساخت، بلکه به تدریج بر قلب مبارک پیامبر اکرم

کرد و دیدیم  نازل گردید و پا به پای وقایع و حوادث دوران رسالت آن حضرت سیر می
شد  نیز شامل می که این نزول تدریجی آن عادات اخالقی و آداب و رسوم اجتماعی را

دادن را اتخاذ کند،  ھا موضع ُمدارا و فرصت و مھلت داد در برابر آن که اسالم ترجیح می
 ریزی بھتر است از شتابزدگی با ھرج و مرج! با ایمان به اینکه ُکندی یا برنامه

جویی مراحل پیاپی نزول قرآن در مکه و مدینه، نیاز مبرمی  نگام پیھ ھمچنین به
ھا بیفکند و ما  م قرآنی احساس کردیم که پرتو روشنگر دیگری بر این گامرا به یک عل

ھا با دقت فراوان یاری دھد. این ھمان علم  را در جھت پیگیری و ترسیم آن دوران
نوعی از انواع تدریج در آن را  دھد که ناسخ و منسوخ است که به ما این امکان را می

نسبت به موارد صحیح ناسخ و منسوخ داریم نزول وحی به شمار آوریم. شناختی که ما 
ھای مختلف قرآنی را از  گردانیدن سابق و مسبوق (مقدم و مؤخر) بخش کار مشخص

ھای حکمت خداوندی در پرورش  گرداند و ما را با یکی از جنبه حیث نزول میسر می
ند گرداند که ھمان خداو سازد و ما را بر مصدر حقیقی قرآن واقف می مردمان آشنا می

کند.  چه را بخواھد اثبات می ھر وو محچه را بخواھد  زیرا او ھر ؛رب العالمین است
دھد، بدون آنکه احدی از آفریدگان او را  دارد و حکم دیگری را تغییر می حکمی را برمی

 دست و دخالتی در آن باشد، حتی شخص خاتم پیغمبران!
بحث و جدل دانشمندان در  ؛اشاره به معانی مختلفی دارد» نسخ«از آنجا که واژۀ 

 رابطه با تعریف اصطالحی نسخ فراوان به طول انجامیده است:
آید و به ھمین معنی  کردن و کنار زدن) می (بر طرف» ازاله«به معنای » نسخ« -

ُ َ�يَنَسُخ ﴿فرماید:  ، سورۀ الحج که می٥٢آمده است در آیۀ   ِ� يُلَما  ٱ�َّ
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ۡيَ�ٰنُ  ُ ُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  ٱلشَّ آنگاه خداوند القائات شیطانی را برطرف « )١(﴾َءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ
 .»گرداند ار میواستزند و سپس آیات خودش را  کند و کنار می می

ۡ�َآ  �َذا﴿به معنای تبدیل (و تعویض) نیز آمده است، مانند این آیه: » نسخ« - بَدَّ
َ�َن َءايَةٖ  ای را بجای آیۀ  کنیم آیه جایگزین میو ھنگامیکه تعویض و « )٢(﴾َءايَٗة مَّ

 .»دیگری...
 )٣(جایی میراث هبنیز آمده است، مانند جا» جا به جا کردن«به معنای » نسخ« -

 (در مقررات تقسیم ارث).
آید. از  نیز می» دادن از جایی به جایی انتقال«به معنای » نسخ«و باالخره  -

که چنین » برداری کردم از کتاب نسخه«یعنی:  »نسخت الکتاب«جمله: 
الخط آن کتاب را (عینًا) به نسخه  شود که الفاظ و رسم عبارتی وقتی گفته می

خیر را بعضی از دانشمندان این وجه ا )٤(.دیگری منتقل کرده باشند
کند، الفاظ  برداری می که کسی که نخسه این استشان  اند و دلیل تهنپذیرف

نویسد،  اش می آورد و آنچه در نسخه ًا) در نسخۀ خود نمیمنسوخ را (مجدد
اند  اما سعدی از کسانی که این قول اخیر را پذیرفته )٥(.الفاظ دیگری ھستند

سورۀ جاثیه که  ٢٩نفع آنان استدالل کرده است به آیۀ ه و ب )٦(حمایت کرده

                                           

آفتاب سایه را کنار زد؛ « »نسخ الشیب الشباب«یا  »نسخت الشمس الظل«گویند:  عرب زبانان می -١
، نیز مقایسه کنید با: ٤٥٤بنگرید به: اساس البالغة، ص ». ردیا: پیری آثار جوانی را از میان ب

 .٢٩، ص ٢برھان، ج 
 .٣٢، ص ٢، سورۀ نحل. مقایسه کنید با: اتقان، ج ١٠١آیۀ  -٢
مواریث عبارتست از: تحویل و تحول میراث از یکی به دیگری. نیز مقایسه کنید با: » تناسخ« -٣

اند: اصل معنای ریشۀ نسخ جابجا کردن  گفته. بنابر ھمین معناست که ٢٩، ص ٢برھان، ج 
 زنبورھای یک کندو و نیز عسل موجود در آن کندو، به کندوی دیگر است.

 .٢٩، ص ٢را با: برھان، ج  ٣٤، ص ٢مقایسه کنید اتقان، ج  -٤
 .٣٤، ص ٢بنگرید به: اتقان، ج  -٥
في معرفة ما في القرآن ِمن  اإلیجازامام ابوعبدالله محمد بن برکات سعدی. کتابی دارد بنام:  -٦

. وی این کتاب را برای افضل بن امیرالجیوش تألیف کرد. یک نسخۀ خطی از این ناسخمنسوخ و 
تفسیر موجود است که تاریخ نگارش و استنساخ آن  ١٠٨٥کتاب در دارالکتب المصریة به شمارۀ 

 ھـ .ق است. ٦٥٣
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البته ما آنچه را که « )١(﴾٢٩إِنَّا ُكنَّا �َۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن ﴿فرماید:  می

 �نَُّهۥ﴿فرماید:  سورۀ زخرف که می ٤ھمچنین به آیۀ  .»نوشتیم کردید، می می
ّمِ  ِ�ٓ 

ُ
ۡ�َنا  ٱلِۡكَ�ٰبِ أ و به راستی که آن در ام الکتاب (لوح « ﴾٤َحِكيٌم  لََعِ�ٌّ َ�َ

در نظر سعدی  -» ام الکتاب« .»محفوظ) نزد ما بلند مرتبه (و) حکمت آمیز است

هُ ﴿ که» کتاب مکنون«یا » لوح محفوظ«چیزی نیست جز  – إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ
ُرونَ  بردارندۀ قرآن از روی لوح محفوظ، الفاظ آیات منسوخ  و نسخه ﴾٧٩ ٱلُۡمَطهَّ

 )٢(.را در نزول تدریجی وی از ام الکتاب گرفته و آورده است
ای که فیمابین  گردد به رابطه باز می» نسخ«تعریف منشأ این ھمه بحث و جدل در 

مرزبندی لغوی کلمه و مرزبندی اصطالحی آن وجود دارد و این رابطه (حتمًا) باید 

َما ﴿فرماید:  ، سورۀ بقره که می١٠٦لحاظ شود، تا مبادا جریان کاربرد این کلمه در آیۀ 
 ٖ�ۡ

ِت ِ�َ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ٓ نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ ۡو ِمۡثلَِها

َ
ٓ أ از اسلوب زبان عربی خارج گردد،  ﴾ّمِۡنَها

ای که از نظر اسالمی بسیار مھم و خطیر است. ما  آن ھم در مقام تعبیر و تعریف قضیه
کنیم قرآن در ھمۀ مواردی که این کلمه را آورده است بجز در معنای اصلی  فکر نمی

ر آن در ذھن احدی دور حقیقی خودش به کار برده باشد: ھمان معنایی که غی
شدن برای اختالف لفظی و  زند. (البته) اگر عشق به مجادله و تشریفات قائل نمی

ھای فکری که ھمیشه و ھمواره معمول بوده است بگذارد! بر این مبنا،  خوشگذرانی
 :عبارتست از» نسخ«اند که  ھمان تعریفی که دانشمندان (از دیر باز) برای نسخ داشته

ترین تحدید و تعریف اصطالحی برای  دقیق» «م شرعی با دلیل شرعیبرداشتن حک«
» رفع«و » ازاله«را به معنای » نسخ«این کلمه بوده است که ھمزمان با زبانی عربی که 

و با متون شرعی نیز از سوی دیگر ھماھنگی دارد که  –از یک سوی  –شناسد  می
شده  ر رابطه با وقایع معروف و ثبتتردید، بعضی از احکام آن با دالیل قوی و صریح د بی

ھایی بوده است که بجز راسخون فی  برداشته شده است و فلسفۀ آن رازھا و حکمت
 شناسند. ھا را باز نمی العلم آن

                                           
 .٤٥٤کنید با: اساس البالغة، ص  ؛ نیز مقایسه٢٩، ص ٢نیز نگاه کنید به: برھان، ج  -١
 .٣٤، ص ٢مقایسه کنید با: اتقان، ج  -٢
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 »نسخ«اختالف علمای اسالمی در تعریف 
تواند  بازگوی کنندۀ انواع دیگری از اختالف نیز در این موضع خطیر اسالمی می

اند که ھیچ اشکالی در نسخ قرآن  را در خود قرآن منحصر گردانیده باشد: بعضی نسخ
با قرآن نیست و دالیل عقلی و نقلی بسیاری بر جواز آن داللت دارند. اما بیشتر علمای 

مانند نسخ روزۀ روز  ؛اند اسالمی به جایز دانستن نسخ سنت با قرآن تمایل نشان داده
ست، با وجوب روزۀ ماه رمضان از طریق عاشورا که از طریق سنت به ثبوت رسیده ا

 )١(.قرآن

 نسخ قرآن با سنت
اش »رساله«را شافعی روا ندانسته است؛ چنانکه عبارت او در ن با سنت آنسخ قر
اند.  اند، مراد شافعی را درنیافته اما کسانی که در این مسئله سخن گفته )٢(.اشاره دارد

یم و تجلیل قرار دھد و در مقام دو را مورد تعظ وی خواسته است کتاب و سنت ھر
دو بوده است و خواسته است بگوید که قرآن و سنت در   بیان ھماھنگی و ھمخوانی آن

دو ھمانندی برای آن   ھیچ موردی با یکدیگر اختالف ندارند مگر آنکه در یکی از آن
 )٣(.کند نسخ میآن را  یکی است که

 اما نسخ سنت با سنت
الله در تشریع  اند، زیرا رسول بطه اشکالی ندیدهن رابیشتر علمای اسالمی در ای

احکام برای امتش، چه ابتدائًا و چه به عنوان نسخ احکام قبلی، جز از الھام خداوندی 

                                           
 .٣٢، ص ٢برھان، ج  -١
 .١٤٦ -١٣٧رساله، ص  -٢
ای است از پاسخ  . مطلبی که ما در اینجا آوردیم خالصه٣٢، ص ٢مقایسه کنید با: برھان، ج  -٣

این ردیه استدالل کرده است به زرکشی به ابن عطیه که مراِد امام شافعی را درنیافته است و در 
در حالی که جمھور علمای اسالمی برآنند که ناسخ  »ال وصیة لوارث«نسخ آیۀ وصیت با حدیث 

اند. بعضی از محققان نیز معتقدند که این اصًال از مقولۀ نسخ نیست و حکم  آیۀ وصیت آیات ارث
 .وصیت ھمچنان باقی است و آیات ارث ھیچگونه تعارضی با آن ندارد
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 ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ يَنِطُق َعِن  َوَما﴿ -در امور شرعی  –حضرت رسول اکرم  )١(.گیرد بھره نمی
گوید. این نیست  و از روی ھوای نفس سخن نمی« ]٤-٣النجم:[ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

ھای این نوع  یکی از نمونه. »گوید) شود (و بجز وحی چیزی نمی جز آنچه به او وحی می
داند که وقتی پیامبر اکرم  دیده می م وجوب وضو پس از خوردن غذای آتشنسخ را حک

د و با این ترتیب حکم از گوشت گوسفند (بریان) خوردند و پس از آن وضو نگرفتن
 مزبور نسخ گردید.

» نسخ قرآن با قرآن«ھای قرآنی ما فقط معترض مسئلۀ  بگذریم. در این بحث
بعضی از قضایای اصولی مطرح شوند و  ،دادن میدان سخن شویم، مبادا که با وسعت می

شکل دیگری به کتاب ما بدھند که شایسته است در چنین موقعیتی از آن برحذر 
شد که ما کاری با اختالفات لفظی در مسئلۀ نسخ قرآن با  حتی ای کاش میباشیم. 

دو جناح را ذکر کنیم و نقطه  قرآن نداشته باشیم، تا اینکه ناچار نباشیم دالیل ھر
ھا را به اثبات حقیقت نسخ در کتاب  دوی آن نظرھایشان را روشن کنیم و باالخره ھر

ای را که در تشریع اسالمی و  ھمانند چنین مسئله توانیم الله باز گردانیم. اما چگونه می
در مباحث قرآنی آثار عمیقی دارد مورد غفلت قرار بدھیم؟! بنابراین، ناگزیریم که به 

 س مسائل در این کشمکش علمی اشاره کنیم:ورؤ
ائل به قبدون ھیچ تردیدی  – )٢(پیش از ابومسلم اصفھانی –جمھور علمای اسالمی 

اند، بلکه علما در مقام استشھاد به آیات منسوخۀ قرآن نیز  الله بودهجواز نسخ در کتاب 
چند که بعضی از آنان در این باره  کردند، ھر چندان دشواری و رنجی احساس نمی

اش را در موضوع نسخ آورد، ھرگز  گرفتند! ابومسلم وقتیکه نظریه سخت دست باال می
ا دانشمندی محقق بود و آیاتی را که در زیر ؛نسخ را اجماًال یا تفصیًال باطل نگردانید

اند خوانده بود، بلکه تنھا انواعی از نسخ را در آیات قرآنی باطل  قرآن صریح در نسخ
فرماید:  اعالم کرد که به گمان او با این سخن خداوند متعارض بودند که خداوند می

                                           
اند: سنت اگر به امر خدا باشد و از  کند. نیز گفته سنت را نسخ نمی –اصوًال  –اند: سنت  نیز گفته -١

کند. این قول را ابن حبیب نیشابوری  کند؛ اما اگر به اجتھاد باشد نسخ نمی طریق وحی، نسخ می
 ).٣١، ص ٢در تفسیر خود گزارش کرده است. (برھان، ج 

مذھب است. وی به سال  ه ابومسلم اصفھانی، از بزرگان مفسران معتزلیمحمد بن بحر، مشھور ب -٢
 ھای وی جامع التأویل در علم تفسیر است. ھـ .ق درگذشت. مھمترین کتاب ٣٢٢
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�ِيهِ  �َّ ﴿
ۡ
 ]٤٢ فصلت:[ ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ هِ مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخلۡفِ  ٱلَۡ�ِٰطُل يَأ

که ھیچ گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به او راه نیابد، از سوی حکیم «
بنامد » تخصیص«را از آن پس » نسخ«ابومسلم ترجیح داد که  .»ستوده نازل شده است

 شد.تا بدین وسیله از ابطال حکم قرآنی بدور مانده با
اند و فیمابین  اما علمای اسالمی در برابر ابومسلم و امثال وی سخت ایستاده

منحصر « :عبارتست از» تخصیص«اند:  اند و گفته فرق قائل شده» تخصیص«و » نسخ«
و به این ترتیب این انحصار در شمول حکم، » گردانیدن حکم عام بر بعضی از افراد آن

برداشتن حقیقی حکم از بعضی از افراد مشمول آن نیست و شمول یک حکم عمومی 
بر بعضی افراد به خصوص بر سبیل مجاز است، زیرا لفظ عام در اصل برای ھمۀ افراد 

ۀ تخصیص، محدود به بعضی از افراد نشده است. اما در وضع گردیده است و جز با قرین
متن منسوخ ھمچنان در موضوع خودش استعمال شده و ھمچنان ھمۀ » نسخ«

گردد. چیزی که ھست، حکم شامل (متن منسوخ) تا وقت معینی  ھا را شامل می زمان
 بخاطر –گرداند، مگر متن ناسخ  باطل نمیآن را  کند و ھیچ چیز استمرار پیدا می

گاه است  )١(.حکمتی که خداوند از آن آ
ھمچنین، در مقام تخصیص، باید یک قرینۀ قبلی یا بعدی یا ھمزمان مورد توجه 

منسوخ گردد مگر به واسطۀ دلیلی که نسبت به  واقعی نمی» نسخ«اما  ؛قرار گیرد
لی نسخ جز در و، است و ھم در غیر خبر» خبر«نیز تخصیص ھم در  مؤخر است.

که) دالیل حسی و عقلی نیز در کنار  این است(تفاوت دیگر  )٢(.گردد نمیواقع » خبر«
فرماید:  سورۀ مائده که خداوند می ٣٨ت در تخصیص مؤثرند، مانند آیۀ کتاب و سن

ارُِق ﴿ ارِقَةُ وَ  َوٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعوٓا
َ
که با سخن رسول اکرم تخصیص یافته است  ﴾�

و نتیجتًا، با وجود آنکه آیه عمومیت دارد « »ال يف ربع دينارإال قطع «که فرموده است: 
 که دست ھر دزدی باید قطع گردد، فقط در موردی که سرقت یک ربع دینار یا بیشتر

                                           
 .٨٠، ص ٢مقایسه کنید با: مناھل العرفان، ج  -١
سانی که شود مگر در اوامر و نواھی و ک زیرا، جمھور علمای اسالمی برآنند که نسخ واقع نمی -٢

اند به  گردند، اخبار را مقید گردانیده اند در اینکه اخبار نیز مورد نسخ واقع می اشکالی ندیده
). به ھمین جھت، نظر کسانی که ٣٣، ص ٢ھا امر و نھی باشد (برھان، ج  اخباری که مراد از آن

کنید با: الناسخ  قائل به وقوع نسخ در اخبار، به طور مطلق باشند، قابل اعتنا نیست. نیز مقایسه
 .٢٥والمنسوخ، ابن سالمة، ص 
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شود). اما نسخ دلیلش حتمًا باید شرعی و منحصر در کتاب و  دست قطع می باشد
نسخ  –مثًال  –لی سنت باشد. بنابراین، تحت عنوان نسخ، حکم شرعی با دلیل عق

ست که بعد از ا ھای فیمابین تخصیص و نسخ آن حاصل این تفاوت )١(.گردد نمی
 معمول بهگردد، ھمچنان  ھا را شامل می تخصیص، مابقی مواردی که حکم عام آن

لی مواردی که از و، ھستند، بنابراین استدالل به عام بعد از تخصیص باطل نخواھد بود
گونه استدالل یا عمل به  حکمشان برداشته شده است، ھر(مصادیق) متن منسوخ، 

 )٢(.ھا باطل خواھد بود آن
اما، اگر ابومسلم اصفھانی و امثال او نسخ و تخصیص را درھم آمیخته و در برابر 

اند بر واژۀ  را که خودشان اختراع کرده» تخصیص«اند و واژۀ  ادبی کرده خداوند بی
بارۀ آن نیز در» نسخ«اند، قائلین به  ادهترجیح دکه قرآن به آن تصریح دارد » نسخ«

اند و  اند و بسیاری از موارد عام تخصیص یافته را در شمار منسوخ درآورده مبالغه کرده
اند و دروازۀ نسخ را کامًال رویاروی  ادبی نشان داده اینان نیز در برابر خداوند بی

ِانساء و کسانیکه نسخ احکام کنندگان بین نسخ و بداء و درھم آمیزندگان نسخ و  خلط
 اند. اند، برگشوده را با نسخ اخبار بھم آمیخته

ھای قائالن به نسخ اینکه تار و پود یک آیۀ قرآنی را از ھم  از جمله مبالغه
اند که اولش منسوخ است و آخر ناسخ(!) مانند این سخن  اند و چنین پنداشته گسیخته

َها﴿سورۀ مائده:  ١٠٥خداوند متعال در آیۀ  ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� نُفَسُ�ۡمۖ َ�  ٱ�َّ

َ
ْ َعلَۡيُ�ۡم أ َءاَمُنوا

ن َضلَّ إِذَا  اید! مراقب خود باشید اگر شما  که ایمان آورده ای کسانی« ﴾ٱۡهتََدۡ�تُمۚۡ يَُ�ُُّ�م مَّ
که آخر آیه  »رساند اند به شما زیانی نمی که گمراه شده ھدایت یافته باشید، گمراھی کسانی

ناسخ  –به نظر ابن العربی  –فرماید و از این رو  معروف و نھی از منکر میبه دعوت به امر 

نُفَسُ�مۡ ﴿فرماید:  قسمت اول آیه است که خداوند متعال صریحًا می
َ
 )٣(﴾َعلَۡيُ�ۡم أ

                                           
 .٨١، ص ٢مناھل العرفان، ج  -١
کنندۀ حکم نسبت به ھمۀ افراد تحت مشمول عام  این در مواردی است که منسوخ خود برطرف -٢

کنندۀ حکم از برخی افراد تحت شمول عام باشد، نه ھمۀ افراد تحت  باشد؛ اما اگر تنھا برطرف
تا حدودی قابلیت احتجاج به آن را در خود نگاه خواھد داشت. نیز مقایسه  شمول عام؛ ھمچنان

 .٨١، ص ٢کنید با: مناھل، ج 
؛ الناسخ ٣٢، ص ٢؛ نیز مقایسه کنید با: اتقان، ج ٢٠٥، ص ١احکام القرآن، ابن عربی، ج  -٣

 .١٥٣والمنسوخ، ابن سالمة، ص 
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سورۀ  ١٩٩العربی چنین پنداشته است که آیۀ  . حتی ابن»مراقب خودتان باشید«

ِ  ٱۡلَعۡفوَ  ُخذِ ﴿األعراف:  ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ٱلُۡعۡرِف َوأ

َ
(ای پیامبر!) گذشت را « ﴾١٩٩ ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ َوأ

(که سه جمله است) جملۀ . »پیشه کن، و به نیکی فرمان ده، و از نادانان روی بگردان
 )١(.دو است) اولش و جملۀ آخرش منسوخند و جملۀ وسطی آن محکم (که ناسخ آن

که آن عادات و آداب و رسوم  این استاند  ھای شگفتی که کرده باز، از جمله مبالغه
اند، مانند:  جاھلیت را که قرآن باطل کرده است در شمار (ناسخ) و منسوخ آورده

کردن طالق  و منحصر )٤(قصاص ،)٣(بھا) کردن دیه (خون مقرر )٢(،تحریم ھمسران پدر
اند) که قرآن حکم  (از ناسخ و منسوخ شمرده ھمچنین مواردی را )٥(.در سه مرتبه

ھا  گردانیدن بعضی از خوراکی مانند مباح ؛ھای آسمانی قبلی را برداشته است شریعت
محققان  –به طور کلی  –که بر پیروان ادیان پیشین حرام بوده است. ھمۀ این موارد را 

ر بخواھیم این دانند و توجیھشان این است که اگ از شمار ناسخ و منسوخ بیرون می
 ؛چنین شمار ناسخ و منسوخ را زیاد کنیم، ھمۀ آیات قرآن در این عداد خواھند آمد

                                           
. ھمچنین مقایسه کنید با: الناسخ والمنسوخ، ابن سالمة، ص ٣٨٨، ص ١نیز احکام القرآن، ج  -١

ھایی که ابن عربی از این قبیل آورده است، اینکه آیۀ پنجم سورۀ توبه:  . از جمله طرفه مثال١٧٠

ۡشُهرُ ٱ �َسلَخَ ٱ فَإَِذا﴿
َ
یل خوِد آیۀ مذکور آیه در قرآن کریم؛ آنگاه ذ ١١٤ناسخ است برای  ﴾ۡ�ُُرمُ ٱ ۡ�

قَاُمواْ ﴿ناسخ صدر آیه گردید: 
َ
لَٰوةَ ٱفَإِن تَابُواْ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ بنگرید به: احکام  ﴾فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ  لزَّ

 .٢٠١القرآن، ص 
ْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن  َوَ� ﴿چنانکه در این آیۀ شریفه:  -٢  ﴾إِ�َّ َما قَۡد َسلََفۚ  لّنَِسآءِ ٱتَنِكُحوا

 ]. نیز مقایسه کنید با: الناسخ و المنسوخ، ابن سالمة.٢٢[النساء: 
ۡهلِهِ ﴿مانند این آیۀ شریفه:  -٣

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ  ۦفَِديَةٞ مُّ  ].٩٢[النساء:  ﴾َوَ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ

َها﴿مانند این آیۀ شریفه:  -٤ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِ  ۡ�ُرُّ ٱ ۡلَقۡتَ�� ٱِ�  ۡلقَِصاُص ٱَءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ  ۡلَعۡبدُ ٱوَ  ۡ�ُرِّ ٱب

 ِ نَ�ٰ ٱوَ  ۡلَعۡبدِ ٱب
ُ
�ۡ  ِ نَ�ٰ ٱب

ُ
) تصریح ٤٩]. ابن سالمة در کتاب الناسخ و المنسوخ (ص ١٧٨[البقرة:  ﴾ۡ�

دادند  آنان رضایت نمیکرده است که این آیه برخی عادات جاھلیان را نسخ کرد، از جمله اینکه 
مگر آنکه در برابر ھر برده از بردگانشان یک مرد آزاد را بکشند و در برابر ھر زن از کشتگانشان 

 یک مرد را بکشند؛ خداوند میان طرفین در احکام قصاص تساوی برقرار فرمود.
َ�ٰقُ ٱ﴿در این آیۀ شریفه:  -٥ ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰنٖ  لطَّ

َ
تَاِن� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ . شگفت از کار مفسران ﴾َمرَّ

اند؛  که محدود گردانیدن تعداد طالق ممکن را در سه طالق، نسخ یک عملکرد جاھلی قرار داده
 عبارت از اینکه طالق محدود به ھیچ عددی نیست.
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ھا بردارندۀ احکام و معتقداتی ھستند که کفار و اھل  زیرا ھمگی آیات قرآن یا بیشتر آن
که (بگوییم): ناسخ  این استاند و حق (در تعریف) ناسخ و منسوخ  کتاب بر آن بوده

 )١(.رآن باشد و حکم آیۀ دیگری از قرآن را نسخ کرده باشدای از ق آیه
حرص و ولعی که این دانشمندان در زمینۀ اکتشاف موارد (بیشتری از) نسخ در 

ھایی در روش کار  اند، آنان را دچار اشتباه آیات کتاب خدا (قرآن مجید) داشته
ات دوری کنند! تا گردانیده است که سزاوار (مقام علمی) آنان بود که از این اشتباھ

بردن به کتاب خدا نسازند!   ھای علمی) آلت دستی برای یورش جاھالن (از این بررسی
بودن جز با  برای ھیچ یک از این علمای اسالمی پوشیده نبوده است که (اوًال) قرآن

نسخ در  ،شود (و ثانیًا) اخبار آحاد، ظنی ھستند نه قطعی. با وجود این تواتر ثابت نمی
اند(!): نسخ حکم بدون تالوت، نسخ تالوت بدون حکم  ا بر سه نوع تقسیم کردهقرآن ر

خواھند  چه می دو. برای نوع اول (نسخ حکم بدون تالوت) ھر و نسخ حکم و تالوت ھر
شواھد بیشتری بیاورند، (دست کم) متن قرآن را نه از نزدیک و نه از دور، دست 

ز نسخ) تالوت به آیه نسخ نشده است، بلکه اندازند! چون (بنابه تعریف این نوع ا نمی
شدن حکم نیز اسرار تربیتی و رموز   حکم آن برداشته شده است و فلسفه برداشته

ھا باخبر است. اما جرأت و جسارت عجیب (این بزرگان)  تشریعی است که خداوند از آن
از قرآن  آیات مشخصی –پندار اینان  بنابر –در رابطه با نوع دوم و نوع سوم است که 

اند)! حال، تعدادی از آن آیات؛  تالوتشان نسخ شده است (یعنی: از قرآن برداشته شده
 احکامشان نیز نسخ شده و تعدادی دیگر احکامشان نسخ نشده باقی مانده است.

اگر این دستاوردھای (علمی) را مورد بررسی قرار دھیم، خیلی زود یک اشتباه 
قتی درست است که برای و، یم مسائل بر چند نوعکنیم: تقس ھا کشف می مرکب در آن

شواھد کافی وجود داشته باشد، تا بشود  –دست کم  –ھا شواھد بسیار یا  ھر نوعی از آن
یک از این دو  جایی که این عاشقان نسخ(!) برای ھر ؛ای استنباط کرد ھا قاعده از آن

اند  ھمۀ مواردی ھم که ذکر کرده )٢(.نوع (دوم و سوم) یک یا دو شاھد بیشتر ندارند

                                           
 .٣٧ -٣٦، ص ٢مقایسه کنید با: اتقان، ج  -١
آن نوع از منسوخ که تالوت آن نسخ شده باشد اما حکم آن نسخ نشده باشد، شاھد معروف آن  -٢

الشیخ والشیخة «ای این چنین وجود داشته است:  اند: در سورۀ نور آیه فقط ھمین است که گفته

دالیل  ). از جمله٢٦١، ص ٣(بنگرید به: تفسیر ابن کثیر، ج  »إذا زنیا فارجموها ألبتة نکاال من الله
آید،  اضطراب (و نابسامانی) این روایت آنکه در صحیح ابن حبان روایتی آمده است که از آن برمی
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جایز نیست که بتوانیم با داللت چند خبر واحدی که حجتی با  است و» خبر واحد«
ھا نیست بر انزال قرآن قطع و یقین حاصل کنیم. ابن ظفر در کتاب الینبوع ھمین  آن

ار را گرفته است و نپسندیده است (و محکوم کرده است) که چنین واستنظریۀ 
در عداد نسخ تالوت آیات قرآن به شمار آورند و دلیلش را چنین ذکر کرده  مواردی را

در  )٢(ار را ابن ظفرواستاین رأی  )١(.»کند زیرا، خبر واحد قرآن را ثابت نمی«است: 
» منسوخ التالوة«کتاب خود الینبوع برگرفته است. چنانکه این موارد را از قبیل 

 )٣(.کند آن را ثابت نمیزیرا خبر واحد قر ؛دانسته و گفته است
شده از خبرھای واحد نیز عاشقان نسخ را بسنده نبوده است و   این انواع استنباط

اند ناسخ نیز  کار غلو آنان در مسئلۀ نسخ به جایی کشیده شده است که پنداشته
نسخش جایز است، (یعنی اشکالی ندارد) که ناسخ ھم منسوخ بشود! و برای این (نسخ 

فرماید که به  اند که خداوند (به پیامبر می ورۀ کافرون را مثال آوردهس ٦مجدد) آیۀ 

. »شما به دین خودتان و من به دین خودم« ﴾٦دِيِن  ِ�َ لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم وَ ﴿کافران بگو): 

ْ فَ ﴿پندار ایشان، این آیه با فرمان  بنابر در آیۀ  »پس بکشید مشرکان را« ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

                                                                                                       
اند، در سورۀ احزاب بوده است، نه در سورۀ نور. ھمچنین  این آیه که آنرا منسوخ التالوة پنداشته

شاھد  نوع دیگر از منسوخ که ھم تالوت آن نسخ شده باشد و ھم حکم آن نسخ شده باشد،
گوید: در میان آیات  است می لھای ناسخ و منسوخ این روایت از عایشه معروف آن در کتاب

 »خمس معلومات«سپس با  »عشر رضعات معلومات یحرمن«شدۀ قرآنی، این آیه نیز بود:  نازل
از دنیا رفتند، ھمچنان در میان آیات و ُسَور قرآنی تالوت  جخدا  نسخ گردید و زمانی که رسول

 ).٣٥، ص ٢شد. (مقایسه کنید با: اتقان، ج  می
این سخن منکران نسخ تالوت است که ابوبکر در انتصار از آنان نقل کرده است (نیز مقایسه کنید  -١

 .٤٢، ص ٢؛ اتقان، ج ٤٠، ص ٢با: برھان، ج 
» الینبوع«ھـ ق، از کتاب وی  ٥٦٨ن محمد صقلی، درگذشته به سال ابوعبدالله بن ظفر محمد ب -٢

 تفسیر موجود است. ٣١٠چند جزء پراکنده از یک نسخه خطی در دارالکتب قاھره به شمارۀ 
. از اینجاست که علمای اسالمی در باب نسخ آیات قرآنی ٣٦، ص ٢مقایسه کنید با: برھان، ج  -٣

شود! و منظورشان این بوده است که قطعی  ز با قرآن نسخ نمیاند: قرآن ج اند و گفته سخت گرفته

ۡو نُنِسَها ﴿اند به این آیۀ شریفه:  شود. استدالل کرده جز با قطعی نسخ نمی
َ
۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

 ٓ ۡو ِمۡثلَِها
َ
ٓ أ ۡ�ٖ ّمِۡنَها

ِت ِ�َ
ۡ
(مقایسه اند: جز قرآن مانند قرآن یا بھتر از قرآن نخواھد بود  و گفته ﴾نَأ

 ).٣١، ص ٢کنید با: برھان، ج 
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ٰ ُ�ۡعُطواْ ﴿سورۀ التوبه نسخ شده است و آنگاه این فرمان نیز با فرمان دیگر:  ٥ َح�َّ
ۡز�َةَ  تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خویش «...  )١(﴾٢٩َعن يَٖد وَُهۡم َ�ٰغُِروَن  ٱۡ�ِ

گرفتن باشد) نسخ گردیده است.  سورۀ توبه (که فرمان جزیه ٢٩در آیۀ . »جزیه بدھند
ای که در این استشھاد قرآنی وجود دارد آنست که آیۀ جزیه متعلق به  ترین نکته جالب

ای را که مربوط به مشرکان است نسخ  تواند آیه اھل کتاب است، آن وقت چگونه می
 )٢(کند؟!

ھای بعضی از این علمای اسالمی در مسئلۀ ناسخ و منسوخ با امور بدیھی  مبالغه
 )٣(رت و طبیعت در تعارض است: ابن ھبة الله بن سالمةمخالفت دارد و با منطق فط

گوید و  است که دربارۀ نسخ در آیات سورۀ انسان (سورۀ ھفتاد و ششم قرآن) سخن می
نخست  و)٤(جز دو آیه و بخشی از یک آیۀ دیگرب ،به نظر او ھمۀ آیات این سوره محکمند

از » اسیراً «ست از کلمۀ ا کند که عبارت داند ذکر می آن بخش از آیه را که منسوخ می

َعامَ  َو�ُۡطعُِمونَ ﴿این سوره:  ٨آیۀ  ٰ ُحّبِهِ  ٱلطَّ ِسً�ا  ۦَ�َ
َ
و غذا را با « ﴾٨مِۡسِكيٗنا َو�َتِيٗما َوأ

(توضیح اینکه):  .»بخشند می» اسیر«و » یتیم«و » مسکین«که (نیاز و) دوست دارند به  این
که باید آنان را غذا مراد از اسیر در این آیه غیر اھل قبله یعنی ُاسرای مشرکان ھستند (

پندار وی، اطعام اسیران مشرکین با آیۀ سیف (آیۀ شمشیر) نسخ شده  داد) و بنابر
(توسط یکی از شاگردانش) برای » الناسخ و المنسوخ«روزی کتاب ابن سالمه  )٥(.است

وقتی به این موضع از کتاب رسید  ؛داد شد و دخترش گوش فرا می ه میاو خواند

                                           
 .٣١، ص ٢نیز مقایسه کنید با: برھان، ج  -١

ْ ٱفَ ﴿گوید: آیۀ شریفۀ  نزدیک به این است روایتی که می -٢ ْ ٱوَ  ۡ�ُفوا ِ�َ  ۡصَفُحوا
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
 ﴾ۦبِأ

ْ فَ ﴿] را آیۀ ١٠٩[البقرة:  ٰ ﴿نسخ کرده است، آنگاه ھمین آیه ناسخ را نیز آیۀ  ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا َح�َّ
ۡزَ�ةَ ٱُ�ۡعُطواْ   ).٣١، ص ٢نسخ کرده است (برھان، ج  ﴾ۡ�ِ

ھـ ق. (بنگرید به: شذرات  ٤١٠ھبة الله بن سالمة ابن ابی القاسم بغدادی. در گذشته به سال  -٣
ھـ .ق در حاشیۀ  ١٣١٥ھـ ق). کتاب وی الناسخ والمنسوخ به سال  -٤١الذھبوفیات 

 النزول واحدی در یک مطبعۀ ھندی در مصر به چاپ رسیده است. اسباب
 .٣٢٠ابن سالمه در: الناسخ والمنسوخ، ص  -٤

ْ فَ ﴿. منظور وی آیۀ سیف است، یعنی: ٣٢١الناسخ و المنسوخ، ابن سالمه، ص  -٥  ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا
 ].٥[التوبة: 
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سراپای وجودش را وحشت فراگرفت که چگونه اشتیاق پدرش نسبت به نسخ او را 
یک اصل اخالقی ثابت در اسالم را که حتی در ھمۀ ادیان آسمان بر  هکواداشته است 

ای پدر  ًا گفت: اشتباه کردهآن اتفاق نظر وجود دارد، فراموش کند؟! این بود که فور
جان در این کتاب! گفت: چگونه، دخترکم؟ دختر گفت: ھمۀ مسلمانان بر این مسئله 
اجماع دارند که اسیر را باید غذا داد و نباید او را از گرسنگی کشت!! پدر گفت: راست 

 )١(.گفتی
درست در شرایطی که منکران نسخ، موارد منسوخ را نیز در ردیف تخصیص 

یا علت  که )٢(اند هورده) چه بسیار آیات قرآنی استثنایی آمرند! (و پرواضح است کش می
ای) با آیۀ دیگر تخصیص یافته است و  ھا ذکر شده است یا (حکم عام آیه خاصی برای آن

آنکه به پیوند روند کالم (سیاق)  اند، بی اینان (بالفاصله) کلیشۀ نسخ را روی آن کوبیده
کدیگر و پیوند آخر آیه به اول آن (یا آخر سیاق به اول آن) اھمیتی و ھماھنگی آیات با ی

نوع دیگر نسخی است که از اقسام مخصوص (تخصیص  )٣(:بدھند. سیوطی گفته است
ابن العربی به این مسئله توجه کرده است و مطلب را  .یافته) است نه از اقسام منسوخ

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿به خوبی تحریر کرده است؛ مانند:  ِينَ إِ�َّ  ٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ٱۡ�ِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ
ٰلَِ�ٰتِ  ِ  ٱل�َّ ِ  ٱۡ�َقِّ َوتََواَصۡواْ ب ۡ�ِ َوتََواَصۡواْ ب که انسان در (خسران و) « ]٣ -٢[العصر:  ﴾٣ ٱلصَّ
را به اند، و یکدیگر  اند و کارھای شایسته انجام داده که ایمان آورده ﴾ مگر کسانی٢زیان است. ﴿

َعَرآءُ ﴿و: . »اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده فارش نمودهحق س  ٢٢٤ٱۡلَغاوُۥنَ يَتَّبُِعُهُم  َوٱلشُّ

                                           
 .٣٩، ص ٢؛ اتقان، ج ٢٩، ص ٢مقایسه کنید با: برھان، ج  -١
اند: ھر  گروھی دیگر گفته): «٢٦مقایسه کنید با نظر ابن سالمه (در: الناسخ والمنسوخ، ص  -٢

 ».از آن استثنا به عمل آمده باشد منسوخ است، زیرا استثنا ناسخ آن است» ِاال«ای که با  جمله
. نیز از این جمله است ٨٥بن سالمة، ص . مقایسه کنید با: الناسخ والمنسوخ، ا٣٦، ص ٢اتقان، ج  -٣

ْ ٱ﴿اند سخن خداوند متعال در سورۀ توبه:  که بعضی از علمای اسالمی گمان برده ِخَفاٗ�ا  نِفُروا
ۡ�َ�ٰ ٱلَّيَۡس َ�َ ﴿با آیات عذر؛ مانند آیۀ  ﴾َوثَِقاٗ� 

َ
۞َوَما ﴿و آیۀ  ١١٧در سورۀ فتح آیۀ  ﴾...َحَرجٞ  ۡ�

ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�َن 
ۚ فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ ْ َكآفَّٗة (بنگرید به: الناسخ  ﴾...ِ�َنفُِروا

). حق این است که این آیه منسوخ است و آیاتی که ذکر شدند ١٨٦والمنسوخ، ابن سالمة، ص 
ھر اندازه از شماھا که اند. بنابراین، این آیه از باب نسخ است. گریی فرموده است: ب ناسخ این آیه

 مورد نیاز باشند برای تحصیل علم دین بروند و البته نابینا و بیمار و ناتوان نباشند.
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لَمۡ 
َ
ِ َوادٖ يَِهيُموَن  �

ُهۡم ِ� ُ�ّ َّ�
َ
ُهۡم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  ٢٢٥تََر � َّ�

َ
ِينَ  إِ�َّ  ٢٢٦َو� َءاَمنُواْ  ٱ�َّ

 ْ ٰلَِ�ٰ وََعِملُوا ْ  تِ ٱل�َّ َ َوذََكُروا ْ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ وا ْۗ وََسَيۡعلَُم  ٱنَتَ�ُ ِينَ ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا  ٱ�َّ
 ْ يَّ َظلَُمٓوا

َ
و شاعران (کسانی) ھستند که « ]٢٢٧ -٢٢٤[الشعراء:  ﴾٢٢٧ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن  أ

سرگشته (و حیران) ھا در ھر وادیی  کنند. آیا ندیدی که آن ھا پیروی می گمراھان از آن
که  کنند؟! مگر کسانی گویند که (خود به آن) عمل نمی ھا چیزی می گمان آن ھستند؟! و بی

ایمان آوردند و کارھای شایسته انجام دادند و الله را بسیار یاد کردند، و بعد از آن که ستم 
که ستم  سانیدیدند، انتقام گرفتند، (و با شعر خود از اسالم و مسلمین دفاع نمودند)، و ک

و این فرمان خداوند  .»گردند کردند؛ به زودی خواھند دانست به چه بازگشتگاھی باز می

ْ فَ ﴿در:  ْ وَ  ٱۡ�ُفوا ٰ  ٱۡصَفُحوا ُ  يَأِ�َ َح�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
پس شما عفو کنید و در «...  ]١٠٩[البقرة:  ﴾ۦبِأ

و دیگر آیاتی که با  »...دھا) صادر نمای گذرید، تا الله فرمان خویش را (برای جھاد با آن
اند. کسانی که این آیات را در عداد منسوخ  ای تخصیص زده شده استثنا یا ذکر نتیجه

تَنِكُحواْ  َوَ� ﴿اند. از ھمین قبیل است فرمان خداوند در  اند، اشتباه کرده آورده
ٰ يُۡؤِمنَّ  ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت  ازدواج مردان مشرک در  و (زنان با ایمان را) به« )١(]٢٢١[البقرة:  ﴾َح�َّ

فرماید:  اند با فرمان دیگر خداوند که می که گفته »نیاورید؛ تا ایمان بیاورند...

ِينَ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ ﴿ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
و (نیز) زنان پاکدامن « ]٥[المائدة:  ﴾ِمن َ�ۡبلُِ�مۡ  ٱلِۡكَ�َٰب أ

 »ھا کتاب (آسمانی) داده شده آنکه پیش از شما به  از مسلمانان و زنان پاکدامن از کسانی
 طور نیست، بلکه) فقط این آیه تخصیص است برای آیۀ قبلی. (این است ونسخ شده 

اند، شواھد رنگارنگی  در میان مواردی که تکثیرکنندگان (موارد نسخ) ذکر کرده
و نه به  شوند شوند که نه ارتباطی با نسخ دارند و نه به تخصیص مربوط می دیده می

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم ﴿گویند)  مانند اینکه (می )٢(؛ای با آن دو دارند الوجوه رابطه ه منھیچ وج َوِممَّ
ای  و نیز ھر آیه »کنند... ایم انفاق می شان داده و از آنچه روزی«...  ]٣[البقرة:  ﴾٣يُنفُِقوَن 

افزون بر زکات واجب به میان آمده است، با آیۀ وجوب زکات  ،که در آن ذکری از انفاق
                                           

اند آن  یادآور شده –از علمای اسالمی  –گروھی «گوید:  مقایسه کنید با این سخن مکی که می -١
اند و منسوخ نیستند؛ زیرا  بندی و نھایت زمان دارند، محکم ھایی که اشاره به زمان دسته از خطاب

شده داشته باشد نسخ در آن روا ندارد. (اتقان،  شده دارند و خطایی که سرآمد تعیین سرآمد تعیین
 ).٣٥، ص ٢ج 

 .٣٦، ص ٢اتقان، ج  -٢
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که آیۀ انفاق خبری  این استمحققان از علمای اسالمی نظرشان  اما )١(.نسخ شده است
تفسیر شود و (در عین حال) » زکات«تواند به  است در معرض ستایش متقیان و می

امداد و میھمانی (و غیره) مانند  کردن در امور مستحبی تأمین مخارج خانواده و ھزینه
ای نیست که داللت کند بر اینکه منظور انفاق  در آیه کلمه یا جمله و را نیز شامل گردد

 )٢(.نسخ کند)آن را  واجبی غیر از زکات باشد (تا آیۀ زکات بتواند
سورۀ تین از  ٨اند که آیۀ  ست که بعضی از عوام مفسرین گمان کردها مورد دیگر آن

وه که چقدر از آیات قرآنی را به آیۀ  –ت که با آیۀ سیف نسخ شده است جمله آیاتی اس
ه تخصیص! پذیرد و ن با اینکه چنین سخنی نه نسخ می – )٣(اند؟! سیف نسخ کرده

... تردیدی در این نیست که با گذشتن )٤(الحاکمین است! خداوند برای ھمیشه احکم
ادبی از خود  در برابر خداوند بی اندیشۀ نسخ (در چنین مواردی) از ذھن این مفسران،

اند تا عباراتی را که در اینجا بر نسخ داللت  چند که بسیار کوشیده اند. ھر نشان داده
حتی یکی از آنان گفته است که این آیه معنایش  ؛کرده است به نحوی تعدیل کنند می

ل (در نسخ شده است نه لفظش. معنایش با آیۀ سیف نسخ شده است: گویا خداوند متعا
 )٥(.»این آیه) فرموده است: رھایشان کن و دست از آنان بدار!

اصحاب نسخ و  انگاری خداوند، سھلدب در برابر ھا) اسائۀ ا اما (با ھمۀ این حرف
مجسم است! علی رغم  ، کامالً منسوخ ودادن موارد ناسخ  (کوشش در) فراوانتر نشان

که با بحث و تأویل (به عنوان نسخ)  دانند که این شواھدی را الیقین می اینکه به علم
چسبد (که  می» ِانساء«بیشتر به  و نزدیکتر است تا به نسخ» ِانساء«کنند، به  توجیه می

است). » تأخیر انداختن بیان مطلبی تا زمان فرا رسیدن نیاز به آن«به معنای » نساءاِ «
است و پس از آن  اند مواردی را که به خاطر وجود سببی فرمانی صادر شده اینان آمده

                                           
 .٣٣ -٣٢سالمه، ص الناسخ و المنسوخ، ابن  -١
 .٣٣٠ -٣٢٩الناسخ و المنسوخ، ابن سالمه، ص  -٢
 .٣٦، ص ٢اتقان، ج  -٣
 .٣٣٠الناسخ و المنسوخ، ابن سالمه، ص  -٤

ِيَن َءاَمُنواْ  قُل﴿سورۀ جاثیه:  ١٤. اشاره است به آیۀ ٤٢، ص ٢مقایسه کنید با: برھان، ج  -٥ ّلِ�َّ
 
َ
ِيَن َ� يَۡرُجوَن � ِ ٱيَّاَم َ�ۡغفُِرواْ لِ�َّ که دربارۀ عمر بن خطاب، نازل شده است، آنگاه که مردی از  ﴾�َّ

مشرکان در مکه با او سخن گفت و او را تحریک کرد و برآشفته گردانید و عمر قصد او کرد 
 ).٢٧٧(مقایسه کنید با: الناسخ و المنسوخ، ابن سالمه، ص 
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سبب آن فرمان از بین رفته است (و بنابراین، خود فرمان نیز برداشته شده است) در 
مانند اینکه به ھنگام ضعف و کمی تعداد، مسلمانان به صبر و  ؛اند شمار منسوخ آورده

سپس این فرمان با آیۀ  و)١(گذشت نسبت به کسانی که منکر قیامت بودند، مأمور شدند
و » نسء«دید. در حالیکه این اصًال به نسخ ارتباطی ندارد و فقط نوعی از سیف نسخ گر

ای  سورۀ بقره (که تنھا آیه ١٠٦تأخیر بیان تا وقت حاجب است چنانکه خداوند در آیۀ 
ۡو ُننِسَھا﴾. ھرکسی که با  است که در آن سخن از نسخ به میان آمده است) می

َ
فرماید: ﴿أ

داند که غالب این شواھد از قبیل  یافته باشد، میرا در» نسخ«تحقیق علمی مسئلۀ 
اند (که بعدًا تفصیل  منشأ (ِانساء شده) ھستند نه منسوخ، یا از قبیل بیان حکم ُمجَمل

فرمان قتال به تأخیر افتاده است تا زمانی که مسلمانان نیرومند گردند  )٢(.یافته است)
چقدر عالمۀ  )٣(.اند دشمنان بودهو در آن وضعیف ضعیف وبدنشان مأمور به صبر بر آزار 

و با این تحقیق «گوید:  ار است! وی میواستزرکشی سخنش در حاشیۀ این موضوع 
گردد که  سستی سخنانی که از دھان بسیاری از مفسرین بیرون آمده است روشن می

نکردن در برابر  ھا (و قیام گرفتن دشمنی در رابطه با آیاتی که مسلمانان را به سبک
اند، در حالیکه چنین  اند این آیات با آیۀ سیف نسخ شده فرمایند، گفته ) امر میدشمنان

شود،  به این معنا که ھر امری که صادر می ؛ھستند» منشأ«ھا از قبیل  نیست، بلکه این
کند  امتثال آن در یک مدت زمان محدود به خاطر علتی که آن حکم را ایجاب می

جایی علت، جای خودش را به حکم  واجب است، بعد ھم آن حکم به جھت جابه
ساختن (ِازاله) حکم به  نیست. نسخ عبارتست از برطرف» نسخ«دھد و  دیگری می

 )٤(.»تا ابد امتثال آن جایز نباشد طوریکه دیگر
در آغاز دعوت اسالم،  –از روی رأفت و رحمت  –از این روی است که اسالم 

َها﴿مسلمانان را با نظیر این فرمان مخاطب گردانید:  ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ َعلَۡيُ�ۡم  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ن َضلَّ إَِذا  نُفَسُ�ۡمۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ
َ
ای «سورۀ المائدة)  ١٠٥متی از آیۀ (قس ﴾ٱۡهَتَدۡ�ُتمۚۡ أ

که  اید! مراقب خود باشید اگر شما ھدایت یافته باشید، گمراھی کسانی که ایمان آورده کسانی
بعدھا که امر به معروف و نھی از منکر و  .»رساند... اند به شما زیانی نمی گمراه شده

                                           
 .٢٧٨ابن سالمه، ص  -١
 .٤٣، ص ٢مقایسه کنید با: برھان، ج  -٢
 .٣٥، ص ٢بنگرید به: اتقان، ج  -٣
 ) این سخن زرکشی را نقل کرده است.٣٥، ص ٢؛ سیوطی نیز در اتقان (ج ٤٢، ص ٢برھان، ج  -٤
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که دعوت اسالمی پای کارزار در این رابطه را بر مسلمانان فرض گردانید، زمانی بود 
ھایی را بر پیامبرش نازل  گرفته بود. خداوند ھمواره در ھر حالت و وضعیتی فرمان

اند متناسب باشد.  فرموده است که کامًال با شرایطی که پیامبر اکرم و مسلمانان داشته
بعضی از دانشمندان را ھمین بررسی (محققانه) بر آن واداشته است که فتوایشان بر 

نبودن  ر گیرد که با تبھکاران در شرایط ضعف (و نبودن امکانات یا کافیاین قرا
آمیز وارد شد و دست از قتال و کارزار  تجھیزات و نیروی انسانی) باید از طریق مسالمت

 بَ «کشید. بنابه فرمودۀ پیامبر اکرم: 
َ
 وسَ غَ  سالمُ اإلِ  دأ

ً
  عودُ يَ ر�با

َ
 كما بدأ

ً
اسالم « )١(»غر�با

 ».و ھمچون آغازش دوباره غریب خواھد شد غریبانه آغاز شده
شدن بیان قرآنی بر بعضی از مفسران است که به نظرشان نسخ  مشتبه ،نمونۀ دیگر

ا ﴿فرماید:  سورۀ نساء که خداوند متعال می ٦مانند آیۀ  ؛آمده است َوَمن َ�َن َغنِّيٗ
ِ  �فَۡليَۡسَتۡعفِۡفۖ َوَمن َ�َن فَقِ�ٗ  ُ�ۡل ب

ۡ
نیاز است؛ باید  و ھر کس که بی... « ﴾ٱلَۡمۡعُروِف� فَۡلَيأ

(از گرفتن حق الزحمه) خود داری کند، و ھر کس که نیازمند است؛ باید به طرز شایسته (و 
اند ناسخ آیۀ دیگری  این آیه را آمده .»...الزحمه و نیاز خود از آن) بخورد اندازه حق به

آیه مؤخر آمده است.  اند که در ترتیب (جاودانۀ) قرآن مجید نسبت به این شمرده

ِينَ  إِنَّ ﴿فرماید:  ھمین سوره می ١٠خداوند متعال در آیۀ  ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِهِۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ�� 
ۡ
َما يَأ که اموال  گمان کسانی بی« )٢(﴾١٠ُظۡلًما إِ�َّ

برند و)  را در شکم خود (فرو می این نیست که آتشخورند، جز  یتیمان را به ستم می

                                           
خداوند «افزاید:  . زرکشی در اینجا حاشیه دقیق و استواری دارد. وی می٤٣، ص ٢برھان، ج  -١

خداوند از روی رأفت و رحمت  جر اکرم متعال و سبحان، حکیم است. به ھنگام ناتوانی پیامب
نسبت به پیروان آن حضرت، حکمی را بر آن حضرت نازل فرمود که در خوِر آن حالت بود. اگر در 

آورد. اما ھمینکه خداوند، اسالم را  گردید، دشواری و سختی پیش می آن ھنگام جھاد واجب می
ر آن حضرت نازل گردانید که با آن عزت بخشید، غلبه داد و پیروز گردانید، خطابی دیگر را ب

حالت جدید ھماھنگی داشته باشد،؛ یعنی بازخواست از کفار برای قبول اسالم یا ادای جزیه، اگر 
شدن، اگر اھل کتاب نبودند. این دو حکم؛ یعنی  اھل کتاب بودند؛ و یا قبول اسالم با کشته

ھرگاه سببشان باز گردد، باز  مسالمت به ھنگام ناتوانی و شمشیرکشیدن به ھنگام توانایی،
خواھند گشت و حکم شمشیرکشیدن ھیچگاه ناسخ حکم مسالمت نیست؛ بلکه امتثال ھر یک از 

 آن دو جداگانه واجب است.
 .٣٧نیز مقایسه کنید با: الناسخ و المنسوخ، ابن سالمه، ص  -٢
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دھد. تحقیق مطلب  که وعدۀ آتش و عذاب به خورندگان اموال یتیمان می »...خورند می
آن است که در اینجا ناسخ و منسوخی وجود ندارد. آیۀ اولی (آیۀ ششم سورۀ نساء) 

یان کرده است (و آید ب حکم مواردی از خوردن اموال یتیمان را که ظلم به حساب نمی
 )١(.آیۀ دھم تصریح به مواردی دارد که ظلم محسوب است)

اند که حتی در  شاید از ھمۀ عجایب عجیبتر باشد که مفسران به خودشان قبوالنده
 ؛آید نمی عقل جور در اارتباط با گزارش تاریخی وقایع نیز قائل به نسخ شوند، با آنکه ب

ھایی که در آن به وقوع  ھا و گفته مۀ کردهای که با ھ چگونه ممکن است یک واقعه
اند آیۀ سیف  پیوسته است در تاریخ به ثبت رسیده است، تغییر پذیرد؟! (آری) اینان آمده

فرماید:  اند که می سورۀ بقره دانسته ٨٣را ایضًا ناسخ فرمان خداوند متعال در آیۀ 

ْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا﴿ از روند  –در حالیکه  »...بگویید و به مردم (سخن) نیک...« )٢(﴾َوقُولُوا
این فرمان یکی از مواد میثاقی است که خداوند از  –بیان خداوند در آیه روشن است که 

 )٣(!بنی اسرائیل گرفته است
برداری  اند، پرده ھایی که عاشقان نسخ در ارائۀ آن به رقابت پرداخته واپسین مصداق

اند!  ای است که پیش از نسخ حکمشان، مدت مدیدی مورد عمل بوده از آیات منسوخه
و ای  –شوند  کنیم که ناگھان (این دلباختگان نسخ) به این نکته ھدایت می مشاھده می

پندار این آقایان،  ) بنابر٩ای در سورۀ احقاف (آیۀ  آیه که –شدند!  کاش که ھدایت نمی
آغاز سورۀ فتح (که سال ثابت بوده است، تا وقتیکه سرحکمش به مدت شانزده 

َما  قُۡل ﴿نسخ کرد. آن آیه چنین است: آن را  پیشگویی فتح مکه است) نازل گردید و
ۡدرِ  ٱلرُُّسلِ ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن 

َ
ٓ أ من از «(ای پیامبر) بگو: « ﴾...َوَ� بُِ�مۡ  ِ� َما ُ�ۡفَعُل  يَوَما

دانم که با من و شما چگونه رفتار خواھد  و نمی میان پیامبران (و جودی) نو ظھور نیستم.
که اول این آیه محکم است و قسمت منسوخ آیه  این استابن سالمه نظرش  .»شد...

                                           
 .٤٥٥، ص ١کثیر، ج برای فھرست آراء و نظرات مختلف در این زمینه، بنگرید به: تفسیر ابن  -١
 .٣٧نیز بنگرید به: الناسخ و المنسوخ، ابن سالمه، ص  -٢

ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ  �ذۡ ﴿متن کامل آیۀ شریفه چنین است:  -٣ َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َ ٱأ َّ�  ِ يۡنِ ٱَو�  ۡلَ�ِٰ�َ

ْ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱإِۡحَساٗ�ا َوذِي  �ِيُموا
َ
ْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا َوأ لَٰوةَ ٱَوقُولُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ُ�مَّ  لزَّ

ُۡتۡم إِ  ۡعرُِضوَن  �َّ تََو�َّ نُتم مُّ
َ
، ص ١. نیز مقایسه کنید با: تفسیر ابن کثیر، ج ﴾٨٣قَلِيٗ� ّمِنُ�ۡم َوأ

 .٣٦، ص ٢؛ اتقان، ج ١٢٠ -١١٩
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ۡدرِ ﴿عبارت 
َ
کند بر اینکه پیامبر اکرم  است و تأکید می ﴾َوَ� بُِ�مۡ  ِ� َما ُ�ۡفَعُل  يَوَمآ أ

ده سال در مکه به این آیه عمل کرد و مشرکان او را سرزنش کردند، آنگاه به مدینه 
گفتند:  مھاجرت فرمود و در آنجا نیز شش سال مورد سرزنش مشرکان بود که می

او و داند بر سر  چگونه مھاجرت روا باشد برای ما که از مردی پیروی کنیم که نمی

بِيٗنا إِنَّا﴿یارانش چه خواھد آمد؟ آنگاه آیات اول سورۀ فتح نازل شد:   ﴾١َ�تَۡحنَا لََك َ�ۡتٗحا مُّ
داند که بر سر او  و مشرکان چنین استنتاج کردند که پیامبر اسالم دیگر از این پس می

 )١(و اصحابش چه خواھد آمد؟!
در مقام  و لهانگاری و آسانگیری در کار نسخ کالم ال این ھمه سھل

ھا و آیات قرآنی را  گردانیدن مدت زمان عمل به آیات منسوخ قبل از نسخ آن مشخص
اند و مفاھیمی که پس از تبدیل  داشته –اول بار  –فیمابین مفاھیمی که در ھنگام نزول 

ھا به وسیلۀ آیات دیگری که با گذشت مدت زمانی طوالنی یا کوتاه  و تغییر حکم آن
اند، این طرف و آن طرف انداختن! غیرتمندان نسبت به کتاب الله را بر آن  نازل شده

قرآن دور اند، شبح ھولناک نسخ را از ساحت مقدس  داشته است که تا آنجا که توانسته
 –بوده است، یا اینکه » َبداء«سازند، گویی نسخ در نظر این دانشمندان غیرتمند معادل 

شده است که راه را  شدن به بداء دیده می یک گذرگاه طبیعی برای قائل –دست کم 
را با آن ھمه رازھای » نسخ«گشاید تا مسئلۀ  برای جاھالن در ھر زمان و مکان می

با آن ھمه زشتی و تباھی آن و داللتی که بر جھل قائالن به آن  »بداء«اش با  حکیمانه
 دارد، درھم بیامیزند!

                                           
رویه بسنده نکرده  . ابن سالمه به این ھمه سخنان بی٢٧٩و المنسوخ، ص  ابن سالمه در: الناسخ -١

در «است، بلکه به رنگ دیگری سخنان بیراھۀ دیگری را نیز افزوده است. به نظر ابن سالمه: 
مراجعه » کتاب خدا کلمه و عبارتی نیست که ھفت آیۀ قرآنی آنرا نسخ کرده باشند، مگر این آیه

آیۀ  ٤آیۀ آغاز سورۀ فتح است که  ٧. این سخن وی اشاره به ٢٨٣کنید به کتاب وی، ص 

ُ ٱَوَ�َن ﴿نخستین تا  نازل گردیده و آیۀ  جدر شأن حضرت رسول اکرم  ﴾٤َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ
کنم  پنجم در شأن صحابۀ آن حضرت و آیۀ ششم و آیۀ ھفتم راجع به منافقان و یھودیان. فکر نمی

 ی شما پایان پذیرد!نظیر شگفت از این تکلف کم
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دھد، آنگاه چیز  کند و ارائه می زند که ابتدا نظری پیدا می از کسی سر می» بداء«
از  –پیش از این  –یھودیان  )١(.گیرد) اش را پس می آید (و نظر قبلی دیگری به نظرش می

شدن بداء  شدن به نسخ، آنان را به قائل خته بودند تا مبادا قائلشدن به نسخ گری قائل
پنداشتند که نسخ چیزی که نازل شده است و به آن عمل شده  نکشاند. آنان چنین می

رسد که قبًال نرسیده  ست که بگوییم: خداوند چیزی به نظرش میا است، مترادف آن
ا به خداوند دادن روا نیست. دھد! و چنین نسبتی ر بوده است و احکام را تغییر می
ھمانند  -» نسخ«شتاب گرفته و از  –قدیمًا و جدیدًا  –بعضی از محققان مسلمان نیز 

اند  خصوص که دیدهب –اند  برشمرده» بداء«در ِعداد آن را  اند و فرار کرده –یھودیان 
روه دو گ که) ھر این استافزایند. (حق  مفسران بدون دلیل بر موارد نسخ مصرانه می

را با مفاھیمی » نسخ«روی کنند و  اند که زیاده اند: اصحاب نسخ حق نداشته باال گرفته
اند که موضوعی را  بیامیزند که ارتباطی با نسخ ندارند. ُمنکران نسخ نیز حق نداشته

حوادثی که در تاریخ به  ؛ستا ابطال کنند که آیاتی از کالم الله مجید صریحًا گویای آن
 ھمچنینھا نیست بر آن داللت دارند.  ژوھشگر محقق قادر بر انکار آنثبت رسیده و پ

 مشتبه گردانند.» بداء«را در نظر مردم با » نسخ«اند که  این حق را نداشته
چنانکه زرقانی  –اند  اند یا خودشان را به فراموشی زده منکران نسخ فراموش کرده

که خداوند متعال ھنگامی که بعضی از احکام خودش را با بعضی دیگر  – )٢(گفته است
کند، مطلبی که قبًال بر او پوشیده بوده باشد برایش به ظھور  از احکام خودش نسخ می

نپیوسته است و نظر جدیدی ھم برایش حاصل نشده است که پیش از آن چنان نظری 
آن ھم با  ،داند و ھم منسوخ را بلکه خداوند سبحان ھم ناسخ را می است؛را نداشته 
بلکه پیش از آنکه  ؛فرماید دو را برای بندگانش تشریع  پیش از آنکه ھر ،علم ازلی

                                           
. ابوالفضل ابراھیم، مصحح برھان، این کلمه را در دو موضوع به صورت ٣٠، ص ٢برھان، ج  -١

ضبط کرده است که اشتباھی مشخص است؛ چنانکه از پیگیری این ریشه در تمامی » البداء«
است. از جمله در این آیۀ » ظھور بعد از خفاء«به معنای » ِنداء«آید.  ھای معروف برمی قاموس

ْ  َٔ لَُهۡم َسّ�ِ  َداَو�َ ﴿شریفه:  . معنای دیگری نیز دارد که عبارت است از پدیدآمدن نظر ﴾اُت َما َعِملُوا
وبداله في األمر بدوا و بداء «جدیدی که پیش از آن موجود نبوده است. در قاموس گفته است: 

ل ، چنانکه در این آیۀ شریفه خداوند متعا»یعنی در آن زمینه برای او نظری پدید آمد »وبداة

ُواْ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  می
َ
ٰ ِحٖ�  ۥلَيَۡسُجُننَّهُ  �َ�ِٰت ٱبََدا لَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َرأ  .﴾٣٥َح�َّ

 .٧٨، ص ٢مناھل العرفان، ص  -٢
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جلت  –آسمان و زمین را بسازد و بپردازد. جز آنکه خداوند  و مخلوقات را خلق کند
دانسته است که حکم اول منسوخ بستگی به حکمت یا مصلحتی دارد که در  –حکمته 

دانسته است که ناسخ در آن زمان  گیرد و در کنار آن، می وقت معینی پایان می
 یشک ی به حکمت یا مصلحت دیگری دارد.رسد که آن ھم بستگ شده فرا می تعیین

با تغییر یافتن شود و  شدن مردمان عوض می نیست که حکمت و مصلحت با عوض
 ،شان بندگان و مصالح ،ھایشان یابد و این احکام و حکمت محیط و شرایطشان تغییر می

اند و ھیچ  معلوم بوده با ظھور کاملھا ھمگی برای خداوند از پیش  ھا و منسوخ ناسخ
جدید است اظھار خداوند است مطلبی » نسخ«چیز برای او پنھان نبوده است. آنچه در 

 سته است برای بندگانش، نه ظاھرشدن آن مطلب (برای او).دان را که می
گذشته از اینکه با روشی که ما برای شناخت ناسخ و منسوخ داریم (ھیچگاه) نسخ 

شود و نه با تخصیص و نه با ِانساء و نه با بیان (تفصیلی) حکم  نه با بداء مشتبه می
الله یا از  از رسول خت نسخ منحصرًا نقل صریحُمجَمل. (طبق این روش) مرجع شنا

و گاھی نیز » آیۀ فالن آیۀ فالن را نسخ کرده است«یکی از صحابه است که بگوید: 
کنیم، ھنگامی که تعارض قطعی و مسلمی فیمابین آیه و علم تاریخ  حکم به نسخ می

پدید آید، تا متقدم و متأخر باز شناخته شوند. در زمینۀ نسخ به سخن عوام مفسرین، 
مجتھدین نیز بدون نقل صحیح و یا تعارض آشکار (چنانکه توضیح داده بلکه اجتھاد 

شد) اعتماد نباید کرد. در این رابطه تنھا نقل و تاریخ مورد اعتماد است نه نظریه و 
اند بر اینکه بسیاری از مواردی که  محققان از علمای اسالمی تصریح کرده )١(.اجتھاد

نسء و تأخیر،  :ھا عبارتند از و آن«نبوده است  اند، چنین ھا را نسخ پنداشته مفسران آن
ھایی  ھا به زمان نیاز موکول شده است، یا خطاب ھایی که بیان تفصیلی آن یا ُمجَمل

اند، یا  ھای دیگر حائل گردیده ھا خطاب ھا و قسمت اول آن ھستند که بین آن
دیق خاص ھای عامی ھستند که برای مصا اند، یا حکم ھایی برای احکام عام تخصیص

اند معنایی را در معنای دیگری تلفیق کنند. انواع خطاب ھم فراوان  اند، یا خواسته آمده
اند در صورتی که نسخ نیستند. قرآن کتابی  به حساب آورده» نسخ«است. این موارد را 

ھای دیگر است (یعنی: فراگیرنده و در بردارنده و امن و  است که مھیمن بر کتاب
اند و خداوند  زای خود این کتاب نیز به ھم پیوسته و به ھم وابستهدھنده) و اج امان

                                           
 ) گزارش کرده است.٤٠، ص ٢این نظر ابن حصار است که سیوطی در اتقان (ج  -١
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ۡ�َا ﴿حفظ این کتاب را بر عھده گرفته و فرموده است:   ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»ھمانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان آن ھستیم« )١(﴾٩لََ�ٰفُِظوَن 

ھای قرآن را بر حسب اینکه نسخ  کنندگان در مسئلۀ نسخ، سورهروی  که زیاده وقتی
سوره را فقط  ٤٣ ،کنند ھا دخالت کرده است یا نکرده است، تقسیم می در آن

ھا ناسخ  برند که در آن سوره را نام می ٦شمرند که نه ناسخ دارد و نه منسوخ و  برمی
ست و ھم ھا ناسخ ھ سوره را که ھم در آن ٤١ و ھست ولی منسوخ نیست

بندی ذکر  ھا را با این تقسیم آید که نام این سوره ھرگز به کارمان نمی ما)٢(؛منسوخ
ھای قرآن بر این اساس، خود مبتنی بر پایۀ فاسدی از غلو  بندی سوره زیرا تقسیم ؛کنیم

ھای محکمات که در این تقسیم  رویه است. برای شما ھمین بس که سوره و سخنان بی
مثل اینکه قاعده  ؛اند اند از چھل و سه سوره بیشتر نبوده امان ماندهاز دخالت نسخ در 

ست که در ا ھای قرآن آن بودن! و مثل اینکه اصل در سوره بر نسخ است نه بر محکم
 دو) وجود داشته باشد! ھا ناسخ یا منسوخ (یا ھر آن آیات

نه نسخ، بودن است  محکم –ھمگی آیات قرآن  –که اصل در آیات قرآن  این استحق 
مگر آنکه دلیل صریحی بر نسخ اقامه شود که در آن صورت گریزی از پذیرش آن 

اند منسوخ  نخواھد بود. دانشمندان اھل تحقیق ھمواره خویشتن را با آیاتی که گفته
اند تا  ھا را مورد بحث و بررسی قرار داده اند درگیر گردانیده و از وجوه مختلف آن شده

ھا ادعای نسخ کرد، به تعداد بسیار  توان نسبت به آن ول را که میآنجا که موارد قابل قب
ای دیگر از اھل تحقیق نیز ھمین تعداد اندک را مورد  اند. عده اندکی محدود کرده

اند که قائل  ھا ترجیح داده اند و باز در تعدادی از آن پیگیری و تحقیق و مجدد قرار داده
المثل، سیوطی ادعای نسخ را به بیست و  خ. فیدن آیه بشوند نه قائل به نسبو به محکم

آنگاه دو آیۀ  )٣(.ھا اختالف است یک آیه منحصر گردانیده است که در مورد بعضی از آن

                                           
 .٤٤ ، ص٢سورۀ حجر. نیز مقایسه کنید با: برھان، ج  ٩آیۀ  -١
به بعد) بنگرید. نیز  ١٤ھای قرآنی را در الناسخ و المنسوخ ابن سالمه (ص  بندی سوره این دسته -٢

 .٣٣، ص ٢مقایسه کنید با: برھان، ج 
. سیوطی در اینجا تمامی آیات قرآنی قابل بحث در ٣٨ -٣٧، ص ٢مراجعه کنید به اتقان، ج  -٣

 ارتباط با نسخ را یادآور شده است.
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 ،تر ھا استثنا کرده است و گفته است که صحیح را از آن )١(»قسمت«و » استیذان«
 ١٩اند، از  نسوخبودن این دو آیه است. در نتیجه آیاتی که بنا به نظر سیوطی م محکم

آیه را  ١٩بود، این  کنند و اگر خوف از گسترش بیش از اندازۀ بحث نمی آیه تجاوز نمی
یافتیم که موارد قابل قبول که بتوانیم سخن از  دادیم و می مورد تحقیق مجدد قرار می

کنند. اما در عین حال ترجیح  آیه (فقط) تجاوز نمی ١٠ھا به میان آوریم از  نسخ آن
در  –یم که خواننده را به بیان سیوطی حوالت دھیم، شاید از جانب خود بتواند دھ می

شناسد که کدام یک از این موارد باز –پرتو توضیحاتی که دربارۀ نسخ در این فصل دادیم 
ھا به  کدام یک از آن است ونزدیکتر » ِانساء«و یا » تأخیر بیان«و یا » تخصیص«به 

ھا را نسخ فرموده و آنگاه بھتر  تی قرار گیرند که خداوند آنآیا شمارتوانند در  راستی می
 ھا را آورده است که او بر ھمه چیز تواناست! ھا یا ھمانند آن از آن

                                           

َها﴿این آیۀ شریفه است: » آیۀ استیذان«از منظور  -١ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِينَ ٱِذنُ�ُم  ٔۡ َءاَمُنواْ لِيَۡسَ�  �َّ َملََكۡت  �َّ

يَۡ�ُٰنُ�ۡم وَ 
َ
ِينَ ٱ� ٰٖت�  ۡ�ُلُمَ ٱلَۡم َ�ۡبلُُغواْ  �َّ بودن این  که ھیچگونه تردیدی در محکم ﴾ِمنُ�ۡم ثََ�َٰث َم�َّ

ْ  ۡلقِۡسَمةَ ٱَحَ�َ  �َذا﴿شریفه است:  نیز این آیۀ» آیۀ قسمت«آیه نیست.  ْولُوا
ُ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱأ

ۡعُروٗفا  ۡرزُقُوُهمٱفَ  لَۡمَ�ِٰك�ُ ٱوَ  ْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ اند این آیه با آیۀ مواریث نسخ  که گفته ﴾٨ّمِۡنُه َوقُولُوا
 شده، اما حکم آن به صورت استحبابی و به عنوان تشویق و ترغیب در کار خیر باقی مانده است.



 

 

 
 

 :فصل هفتم
 علم رسم الخط قرآنی

عثمان به کار استنساخ مصاحف رسمی پرداختند، ای که در عھد  انجمن چھار نفره
آن شیوه را  ،شیوۀ خاصی را در کار نگارش قرآن معمول داشتند که خلیفۀ سوم پیامبر

اصطالحًا این شیوۀ در نگارش کلمات و حروف قرآنی پسندید. دانشمندان اسالمی 
ا به الخط ر شود که این رسم اند. بسیار ھم می نامیده» المصحف رسم«نگارش را 

گویند:  دھند و می ت نسبت میدیده (و تأکید کرده) اسنسپآن را  ای که خلیفه
الخط به ناچار باید (در جھان   این رسم». الخط عثمانی رسم«یا » الخط عثمان رسم«

ای که ُمھر تأیید  گرفت، زیرا خلیفه ای از تجلیل و تقدیس قرار می اسالم) در میان ھاله
به اجرا گذارده بود، شھیدی بزرگ بود که در حالی به شھادت آن را  بر آن زده بود و

خدا را تالوت  نھایت انقطاع کتابرسید و بر زمین افتاد که داشت با کمال خشوع و در 
این توضیح تا حدود زیادی اعتقاد مردم را در این رابطه برای ما توجیه  )١(.کرد می
خورند، حتمًا باید  آن برمیکند؛ مبنی بر اینکه ھر مصحف خطی قدیمی که به  می

مصحف عثمان باشد و یا یکی از مصاحف عثمانی باشد و چه بسا در نظر بعضی از 
مسلمانان ھمان مصحفی باشد که ھمچنان اثر خون خلیفۀ شھید بر آن به جای مانده 

 )٢(.است
 این غلو (و دست باال گرفتن) بعدھا به حد بلوغ رسیده و بعضی را بر آن داشته

شخص آن را  است و شیوۀ» توقیفی«الخط قرآنی  چنین پندارند که این رسماست که 

                                           
کند که ھمگی  عنوان می ٨٣مقایسه کنید سخن کازاُنوا را با نظر بالشر که در پاورقی شماره  -١

اند؛ حتی مورخ  برانگیز مطرح کرده طفهمورخان عرب صحنۀ شھادت عثمان را به ھمین شکل عا
، ١٧٩م، ص  ١٨٩٠مسیحی ابن عبری در کتاب خود تاریخ مختصر الدول (نشر صالحانی، بیروت، 

 ):١٣س 
 Casanova, Mohammed et la fin du monde. P. ١٣٩; Blachere. Coran, Intraduction, ٦٧.  
٢ - Cosanova, op. cit., ١٢٣. 
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با آنکه امی بوده است و خط  –اند. از این رو، به پیامبر اکرم  پیامبر اکرم تعیین فرموده
دوات را «فرمود:  –یکی از کاتبان وحی  –اند که به معاویه  نسبت داده –نوشته است  نمی

میم را  ،سین را دندانه بده ،سِر باء را باال بیاور ،کاف بده(سِر) قلم را ش ،لیقه بگذار
 و خط بنگار رحیم را خوش ،رحمن را مد بده ،الله را زیبا بنویس، چشم مگردان بی

از جمله کسانی که  )١(.»ماند قلمت را پشت گوش چپت قرار بده که بھتر به یادت می
المبارک است که در  ت، ابنرایی دارد و جبھه گرفته اسس بر این نظریه سخت حماسه

نه «کند که به او گفته است:  از استادش عبدالعزیز دباغ چنین نقل می» ابریز«کتاب 
اند،  الخط قرآنی حتی به اندازۀ سر مویی دخالت نداشته صحابه و نه غیر صحابه در رسم

ھمو بوده است که آنان را مأمور  و فقط عبارت از توقیف پیغمبر بوده است و بس
کاستن آن قرآن را  وده است تا به آن شیوۀ معروف گاھی با افزودن الف و گاھی بافرم

ھا را به آن رازھا راھی نیست و سری است از اسرار که  اسراری که عقل بنگارند، بنابر
ھای آسمانی به آن مخصوص گردانیده  خداوند کتاب عزیزش را برخالف دیگر کتاب

ھا  الخط آن نیز معجزه است! چگونه عقل رسمھمچنانکه نظم قرآن معجزه است است. 
» فئة«و نیفزودن آن در » مائة«را به فھم این نکته راھی ھست که راز افزودن الف در 

را دریابند؟! یا » ِبأییکم«و » ِبأیید«شدن یاء (دوم) در دو کلمۀ  را بیابند؛ و یا راز افزوده
در سورۀ حج و نیفزودن » واَسعَ «شدن الف در کلمۀ  رسند به رمز افزوده چگونه می

شدن الف در کلمۀ  در سورۀ نبأ؟! و یا رمز افزوده» (ھمین) الف در (ھمین کلمۀ) َسَعو
در سورۀ » َعَنو«جای قرآن که آمده است و نیفزودن الف در ھمین کلمۀ  در ھر» َعَنوا«

، »جاؤ«، »باؤ«و انداختن آن از کلمات » آمنوا«فرقان؟! و یا راز افزودن الف در کلمۀ 
ؤ« الذی (در سورۀ » َیعُفَوا«در سورۀ بقره؟! و یا راز افزایش الف در کلمۀ » فاؤ«، »َتَبوَّ

رسند به  ھا می عنھم در سورۀ نساء؟ یا چگونه عقل» یعفو«بقره) و کاھش الف از کلمۀ 
نشدن ھمان حروف  شدن بعضی از حروف کلمات ھمانند (متشابه) و حذف وجه حذف

ھای یوسف و  در سوره» قرءناً «جای دیگر، مانند حذف الف از کلمۀ از ھمان کلمات در 
نھادن  نھادن الف (در ھمین کلمه) در مواضع دیگر قرآن؟! و بر جای زخرف و بر جای

به طور مطلق و حذف الف از یک موضع که در سورۀ انفال آمده » المیعاد«الف در کلمۀ 
جا که قرار گرفته است و حذف الف  ھر» سراجاً «نھادن الف در کلمۀ  است؟ و بر جای

                                           
 .٣٧٠، ص ١زرقانی، مناھل، ج  -١
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از ھمین کلمه در یک موضع، در سورۀ فرقان؟ چگونه عقل آدمی به حذف بعضی از 
ھا در بعضی موارد دیگر؟  ھا در بعضی موارد و به صورت تاء مربوطه (ة) نوشتن آن»تاء«

ردم اینکه این اسرار بر م است وھا ھمه بر مبنای اسرار الھی و منویات پیامبرانه  این
ھا اسرار باطنی ھستند و جز با گشایش  ست که اینا اند، به خاطر آن پوشیده مانده

ای که در  ربانی درک نخواھند شد. درست مانند جایگاھی که الفاظ و حروف مقطعه
ھا نیز رازھایی بزرگ دارند و معانی فراوان و  اند دارند. آن ھای قرآن آمده اوائل سوره

چیزی از معانی ِالھی که به این ترتیب  و یابند ھا راه نمی نبیشتر مردمان به اسرار آ
الخطی که در قرآن  کنند! ھمچنین است، کار رسم ک نمیاند، در مورد اشاره قرار گرفته

 )١(.»به کار رفته است، حرف به حرف
است در اینکه یکی از  بر این اساس، زرقانی در کتاب مناھل خود، اشکالی ندیده

بر معانی نھانی و دقیق » داللت«عثمانی را چنین عنوان کند که الخط  مزایای رسم
ای که خداوند متعال  در آیه» َاید«(دوم) در نگارش کلمۀ » یاء«شدن  مانند افزوده ؛دارد

َمآءَ وَ ﴿فرماید:  می ۡ�يْدٖ  ٱلسَّ
َ
و (ما) آسمان را با قوت (و قدرت عظیم) بنا « ﴾بَنَۡيَ�َٰها بِ�

و این به » َباییدٍ «صورت نوشته شده است:  اریات که به اینسورۀ ذ ٤٧آیۀ  ...»کردیم
اند به بزرگداشت نیروی خداوندی که با آن آسمان را ساخته  ست که خواستها خاطر آن

است اشاره کنند و (بیانگر این نکته باشند که) ھیچ نیرویی مشابه و ھمانند نیروی 

 يادةِ ىل زِ عَ  لُّ دُ املبنى تَ  زيادةُ «گوید:  خداوندی نیست. بر مبنای قاعدۀ مشھوری که می

 )٢(.»املعنى

                                           
 .٣٧٦، ص ١زرقانی، مناھل العرفان، ج  -١
در ارائه ھمین مطلب، زرقانی در مقام تعلیل و توجیه حذف واو، از افعال ناقص، در این آیات:  -٢

�َ�ٰنُ ٱ َوَ�ۡدعُ ﴿ ُ ٱَوَ�ۡمُح ﴿، ﴾ۡ�ِ اعِ ٱيَۡوَم يَۡدُع ﴿، ﴾ۡلَ�ِٰطَل ٱ �َّ َ�ا�َِيةَ ٱ َسَنۡدعُ ﴿و  ﴾�َّ  از علمای ﴾١٨ لزَّ

�َ�ٰنُ ٱ َوَ�ۡدعُ ﴿اند: راز حذف این واوھا در عبارت  کند که گفته اسالمی نقل می داللت بر آن  ﴾ۡ�ِ
ھا شتاب  است که این دعا (گرایش) برای انسان سھل است و ھمانگونه که در جھت نیکی

اعِ ٱيَۡوَم يَۡدُع ﴿کند؛ و در عبارت  کند، در جھت آن شتاب می می اشاره به آن است که ھم  ﴾�َّ
گویی (اجابت) مردم نسبت به فراخواندن دھندگان...؛ که  فراخوان (دعا) شتاب دارد و ھم پاسخ

تکلف آشکار است. تعلیل طبیعی ھمۀ این موارد آن است که کاتبان در نگارش این آیات تنھا 
 گردد. او ساقط میاند که در ھمۀ این مواضع، به ھنگام تلفظ و چگونگی لفظ کلمات را گرفته
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ی عبارت است از غلو الخط قرآن ر اینکه این چنین برخوردی با رسمتردیدی نیست د
 از نظر )١(.انداختن الخط عثمانی و بیش از حد تصور خود را به تکلف در تقدیس رسم

حاوی اسراری باشد باشد، یا » توقیفی«الخط قرآن  منطقی چه ارزشی دارد که کار رسم
حدیث صحیحی از رسول الله  ،ھمانند اسرار فواتح ُسَور؟! در رابطه با چنین توقیفی

ھا و  بودن آن ای که قرآن نرسیده است و جایی ھم برای مقایسۀ آن با حروف مقطعه
الخط  این رسمھای قرآنی به تواتر ثابت شده است، نیست.  ھا در اوائل سوره جایگاه آن

که نگارندگان قرآن در زمان عثمان برای خود قرارداد کردند چیز  جز اصطالحی
الخط قراردادی موافقت کرد و حتی  ی نیست. خلیفۀ وقت ھم با این رسمدیگر

الخط قرآن به آن رجوع  ع کرد که به ھنگام اختالف در رسمدستوری ھم برای آنان وض
ه از قریش بودند گفت: کنند. آن دستور عبارت بود از اینکه خطاب به آن سه نفری ک

به زبان قریش آن را  ھرگاه شما با زید بن ثابت در چیزی از قرآن اختالف کردید،«
 )٢(.»بنگارید که قرآن به زبان قریش نازل شده است

دانستن رعایت آن و التزام نسبت به  الخط عثمانی یا مستحسن شمردن رسم محترم
است، تفاوت اساسی دارد. علمای » توقیفی«آن امر دیگری است و با اینکه بگوییم 

الخط ضروری است؛ تا آنجا که  اع دارند بر اینکه رعایت این رسماسالمی ھمگی اجم
الخط عثمان (حتی) در واو یا الف یا  مخالفت با رسم«ن حنبل گفته است: امام احمد ب

درست است نظر شما سیدند: آِیا به از مام مالک نیز پر )٣(.»ھا حرام است یاء و یا غیر آن
الخط و کند (کلمات قرآنی را) براساس رسم  برداری می کسی که مصحفی را نسخه

اند بنویسد؟ گفت: نه، به نظر من درست نیست،  ھجایی که امروزه مردمان پدید آورده

                                           
از ھمین قبیل است توجیھات ھمراه با غلو و تکلف ابوالعباس مراکشی، معروف به ابن البناء در  -١

کتاب خود عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل که زرکشی در کتاب خود نقل کرده است 
 به بعد). ٣٨٠، ص ١(برھان، ج 

مصحف را نوشتند، بر سر نگارش کلمۀ  سبر این پایه بود که چون صحابه در زمان عثمان -٢
آن گروه قریشی گفتند: بنویسید » التابوة«اختالف کردند. زید گفت: بنویسید » التاُبوت«
که قرآن به زبان قریش نازل » التابوت«و مرافعه به نزد عثمان بردند؛ گفت: بنویسید » التابوت«

 .٣٧٦، ص ١شده است. برھان، ج 
 .٢٨٣، ص ٢اتقان، سیوطی، ج  -٣
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در فقه  )١(.»اند بنویسد بلکه باید مطابق ھمان نگارشی که کاتبان نخستین نوشته
لی ھیچ یک از این پیشوایان و ،استاین قبیل روایت شده شافعی و حنفی نیز اقوالی از 

است.  »سر ازلی«است و یا اینکه » توقیفی«الخط  ن رسماند: ای مذاھب اسالمی نگفته
الخط و التزام نسبت به آن را نوعی وحدت کلمه و  چیزی که ھست رعایت این رسم

اردادی واحد الخط قر و یک رسم متشکل گردانیدن امت اسالمی با یک شعار واحد
زیرا، صادرکنندۀ این دستور عثمان است و مجری  ؛اند (و بسیار ھم بجاست) دانسته می

امین رسول الله «آن نیز که دستخط عثمان را اجرا گذاشته است زید بن ثابت است که 
 بوده است.» و کتاب وحی آن حضرت

خالفت با دانستن م به مباحگذشته از این که ھستند از علمای اسالمی که حتی 
الخط،  اند که این رسم از آن تصریح کردهاند، بلکه باالتر  الخط عثمانی اکتفا نکرده رسم

باشد. در طلیعۀ » توقیفی«آید که  است و به عقل درست نمی» قراردادی«اصطالحی و 
اما «گوید:  می» االنتصار«است که در کتاب  )٢(این دانشمندان، قاضی ابوبکر باقالنی

خداوند در این رابطه بر امت ھیچ چیزی را فرض نگردانیده است. نگارش قرآن، 
الخط مشخص و معینی را  دگان قرآن و نگارندگان مصاحف رسمھمچنانکه بر نویسن

ھای دیگر را فرو  الخط برای ایشان واجب گرداند و رسمآن را  الزامی نگردانید که رعایت
نه در  .توان فھمید توقیف نمیزیرا وجوب چنین چیزی را جز از طریق سمع و  ؛گذارد

الخط و ثبت و ضبط کلمات و  نه مفاھیم آن نیامده است که رسم نصوص قرآنی و
حروف قرآنی جایز نیست، مگر به شکل خاصی و حد محدودی که تجاوز از آن جایز 
نباشد. در متن سنت نیز چنین چیزی که حکم وجوب را برساند یا بر آن داللت کند 

جماع امت نیز چنین چیزی نیست. قیاسات شرعی نیز چنین داللتی وجود ندارد. در ا
که آسان باشد ندارند، بلکه سنت داللت دارد بر اینکه جایز است قرآن را به ھر ترتیب 

الله فقط امر فرمود که قرآن را بنگارند و برای آنان شیوۀ معینی  زیرا رسول ؛بنویسند
فرمود. به ھمین جھت  داشت نھی نمی داد و احدی را از شیوۀ کتابتی که قرار نمی

گردید. بعضی از کاتبان وحی، کلمه را بر مبنای  با یکدیگر مختلف می فخط مصاح

                                           
) این قول منسوب به امام ٢٨٣، ص ٢، سیوطی (در اتقان، ج ١٠المقِنع، ابوعمرو دانی، ص  -١

 .٣٧٩، ص ١کند. نیز بنگرید به: برھان، ج  را از کتاب المقنع نقل می /مالک
درگذشت (بنگرید به: وفیات  ٤٠٣محمد بن طیب باقالنی صاحب کتاب اعجاز القرآن، وی به سال  -٢

 ).٧٥، ص ٢؛ شذرات لذھب، ج ٤٨١ص  ،١األعیان، ج 
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در آن را  نوشتند و بعضی دیگر در مقایسه با شکل تلفظ کلمه شدۀ آن می شکل تلفظ
الخط قراردادی است و بر  دانستند که این رسم ؛ زیرا میکردند نگارش کم و زیاد می

ردم پوشیده نخواھد ماند. به ھمین خاطر جایز است که قرآن با حروف کوفی و خط م
ھای دیگر  ھا کج نوشته شوند و با شیوه اول نوشته شود و الم به شکل کاف درآید و الف

ھجای قدیمی نوشته  قرآن نوشته شود و نیز جایز است مصحف با خط و –ھا  جز این –
 نیز جایز است که با خط و ھجای جدید نوشته شود و شود و باز جایز است که با خط و

 ھجایی بینابین نگاشته شود.
ھا با  ھا متفاوت و َاشکال آن این ترتیب که خط مصاحف و بسیاری از حروف آن هب

الخطی که  یک با ھمان رسم اند که ھر و مردم این جواز را داشته مختلفندیکدیگر 
تر است  تر و مشھورتر و به نظر درست ه سادهبھتر ترتیبی ک و عادت داشته است بنگارد

شود که در  بنویسد، بدون آنکه چنین کاری را گناه بداند یا منکر بشناسد، معلوم می
اند، آنچنانکه در زمینۀ  این زمینه، مردم را به حد محدود و مخصوصی ملزم نگردانیده

ست که ا آنھا شده است. علت این (تفاوت خط مشی)  قرائت و تالوت آن سختگیری
قراردادھا و رموز دیگر قرار  ،ھا و َاشکالی که در ردیف اشارات خط عبارتست از عالمت

گیرند. بنابراین، ھر شکلی که ترسیم شود و بر کلمۀ مورد نظر داللت کند و نحوۀ  می
نگارد مورد  قرائت آن را بنمایاند، باید صحیح دانسته شود و کسی که آن شکل را می

 خواھد باشد. قرار گیرد، حال به ھر شکلی که میتصویب و تأیید 
الخط مخصوصی  عا دارد که بر مردم واجب است رسمکس که اد به یک سخن، ھر

را در نگارش قرآن به کار ببرند، بر او (نیز) واجب است که برای این ادعایش دلیل 
 )١(بکند؟!خواھد چنین دلیلی را دست و پا  قاطعی ارائه کند و از کجا و چگونه می

این نظریۀ قاضی ابوبکر (باقالنی) جدًا شایسته است که مورد قبول واقع شود. 
دلیلش آشکار (و قاطع) است و نظرش عمیق (و دقیق). وی احساسات و عواطف 

برھان در مبتنی بر تجلیل و بزرگداشت گذشتگان (سلف) را با جستجو برای دلیل و 
شود، در ھم نیامیخته است. اما  ه مربوط میالخط کتاب الل یک قضیۀ دینی که به رسم

الخط قرآنی توقیفی است و ازلی،  که نظرگاھشان آن بوده است که رسمآن کسانی 

                                           
آورده است، اما به دنبال آن رد  ٣٧٤ -٣٧٣، ص ١این مطلب را زرقانی با تلخیص در مناھل، ج  -١

کردن آن نقل کرده  ای از دانشمندان را در جھت محکوم بر آن را نیز افزوده و آراء و نظرات عده
 ).٣٧٨ -٣٧٤، ص ١است (ج 
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اند و به نوعی شیدایی و تسلیم  عواطف خودشان را در این داوری َحَکم گردانیده
ھا نسبی  اند. سلیقه شاعرانه و صوفیانه در برابر ذوقیات و مکاشفات خودشان دچار آمده

توان از اینگونه  ھستند و دخالتی در امر دین ندارند و یک حقیقت شرعی را نمی
 ذوقیات و مکاشفات شاعرانه و صوفیانه استنباط کرد!

جایزبودن  و الخط قرآن، حتی نظرگاھی فراتر از این نیز داریم ما در رابطه با رسم
اقالنی ایراد کرده است در نظر الخط قرآنی را تنھا به خاطر دالیلی که بمخالفت با رسم 

جایز «گوید:  دھیم که می گیریم، بلکه نظریۀ عز بن عبدالسالم را مستند قرار می نمی
الخط پیشین که ائمۀ مسلمین قرارداد  ت که امروزه مصحف را با ھمان رسمنیس

(در افتادن) علم منجر گردد. البته  شدن (و از نشاط اند، بنگارند؛ مبادا که به کھنه کرده
اند نباید (به طور کلی) به منظور  عین حال) چیزی را که ُقَدما مستحکم گردانیده

رعایت جھل جاھالن متروک گردد و ھرگز (در ھیچ زمانی) زمین از دانشمندانی که با 
گذشتگان را پاسداری کنند)  دالیل قاطع به خاطر خداوند قیام کنند (و میراث محکم

 )١(.خواھد گردیدنتھی 
الخط  توانند قرآن را با رسم مردم نمی ست که عموما این نظریۀ اخیر آنچکیدۀ 

الخط رایج  ت، بلکه واجب است که قرآن با رسماش بخوانند. بنابراین، نیکوس قدیمی
الخط  گردانیدن رسم ھرگز به معنای ملغیزمان خودشان برایشان نگاشته شود. اما این 

بردن یک  گردانیدن رسم الخط عثمانی، از میان زیرا ملغی ؛قدیمی عثمانی نخواھد بود
سمبل دینی بزرگ است که ھمگی مسلمانان بر آن اتحاد کلمه و اتفاق نظر داشته و 

 زدن به آن از شقاق و تفرقه آسوده است. دارند و امت اسالمی با چنگ
جزئی ھای  ھمواره در میان امت اسالمی علما و دانشمندانی ھستند که این تفاوت

قرار دھند (و به این ترتیب،  را در طریقۀ رسم الخط عثمانی مورد مالحظۀ (دقیق)
الخط عثمانی برای ھمیشه محفوظ خواھد ماند و جای نگرانی نیست). با این ھمه  رسم

صفحات  در پاورقی ھر صفحه از» اَالزھر«بنا به پیشنھاد مجلۀ  –امکان ھم دارد که 
 –الخط جدید آمده است  لخط عثمانی متفاوت با رسما مصحف مواردی را که در رسم

 )٢(.تذکر دھند –چه از حیث خط و چه از حیث امالی کلمه 

                                           
 .٣٧٩، ص ١برھان، ج  -١
قاعده تحت ضابطه  ٦الخط اختصاصی قرآن را طی  سیوطی در پی آن برآمده است که مسئلۀ رسم -٢

ھا دو  درآورد که آن قواعد عبارتند از: حذف؛ زیاده؛ ھمزه؛ بدل؛ فصل، وصل و مواردی که در آن
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 -٢٨٣، ص ٢اند (بنگرید به: اتقان، ج  قرائت بوده است و براساس یکی از آن دو قرائت نگاشته

، ص ١). که زرقانی این مطلب سیوطی را تمامًا نقل کرده است که (مناھل العرفان، ج ٢٨٩
 بودن از این قواعد ضروری است. ) و مطلع٢٦٦ -٢٦٢



 

 

 
 

 :فصل هشتم
 علم محکم و متشابه

توانیم بگوییم که: قرآن سراسر محکم است، اگر مراد ما از این سخن آن باشد که  می
قرآن از آنچنان استحکام و زیبایی در نظم بیان برخوردار است که ھیچگونه سستی و 
ضعفی به الفاظ و معانی آن راه ندارد. خداوند نیز این سخن گرامی خودش را به ھمین 

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ كَِ�ٰ ﴿معنا نازل فرموده است: 
ُ
این کتابی است که آیاتش ... « ]١[هود:  ﴾ٌب أ

توان گفت که: قرآن سراسر متشابه است، اگر منظور از این  ھمچنین می ...»استوار است
سخن آن باشد که آیات قرآن در بالغت و اعجاز و از این جھت که مقایسه و تشخیص 

باھم متشابه و ھمانند ھستند. خداوند به برتری بین اجزاء قرآن با یکدیگر دشوار است، 

ُ ﴿این معنا نیز این سخن حکیمانۀ خودش را نازل فرموده است:  ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ نَزَّ

تََ�ٰبِٗها  ٱۡ�َِديِث  َثاِ�َ كَِ�ٰٗبا مُّ الله بھترین سخن را نازل کرده است، کتابی « ]٢٣[الزمر:  ﴾مَّ
یا » محکم«بنابراین،  ....»کرر استکه (آیاتش) متشابه(= ھمانند یکدیگر، و) م

یک از این دو آیۀ قبلی مطرح شده است، جوالنگاه  بودن آنچنانکه در ھر»متشابه«
بحث ما دربارۀ محکم و متشابه قرآن نیست. انگیزۀ بحث ما در این فصل، آیۀ ھفتم از 

ِيٓ  ُهوَ ﴿فرماید:  سورۀ آل عمران (سومین سورۀ قرآن) است که خداوند متعال می  ٱ�َّ
نَزَل َعلَۡيَك 

َ
مُّ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ ا  ٱلِۡكَ�ٰبِ ِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ مَّ

َ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ

ُ
ِينَ َوأ  ٱ�َّ

وِ�لِهِ  ٱبۡتَِغآءَ وَ  ٱۡلفِۡتَنةِ  ٱبۡتَِغآءَ ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه 
ۡ
وِ�لَهُ  مُ َ�ۡعلَ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
 ۥٓ تَأ

ۗ إِ�َّ  ُ ِٰسُخونَ وَ  ٱ�َّ ْولُواْ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  ٱل�َّ
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ۗ َوَما يَذَّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا ّ�ُ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
او کسی است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرد. بخشی از آن، آیات محکم « ﴾٧ ٱۡ�

است (آن » متشابھات«ھا اساس کتاب است. و (بخش) دیگر  که آن(صریح و روشن) است، 
آیاتی که درنگاه اول معانی و احتماالت مختلفی دارد و قابل تأویل است، ولی با رجوع به آیات 

کژی و انحراف  ھای شان که دردل گردد). اما کسانی ھا روشن می محکم، تفسیر و معنای آن
مردم) و بخاطر تأویل آن (به دلخواه خود) از متشابه  است، برای فتنه جویی (و گمراه کردن
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ما «گویند:  داند، و راسخان در علم می که تأویل آن جز الله نمی کنند. و در حالی آن پیروی می
و جز » به ھمه آن (چه محکم و چه متشابه) ایمان آوردیم، ھمه از طرف پروردگار ماست

 .»شوند خردمندان متذکر نمی
قرار گرفته است، چنانکه » متشابه«در برابر » محکم«این آیه  آشکار است که در

ِٰسُخونَ وَ ﴿ ِينَ ﴿در برابر  ﴾ٱۡلعِۡلمِ ِ�  ٱل�َّ ھا  اند. این برابری قرار گرفته ﴾ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�غٞ  ٱ�َّ
یک از این دو (اصطالح)  در آیه، علما و دانشمندان را بر آن داشته که به تعریف ھر

ھای  بپردازند و نظریات فراوانی را در این باب ارائه کرده و دیدگاه» متشابه«و » محکم«
اما نظریات علمای اسالمی در نھایت به یکجا باز  )١(.اند متعددی را ابراز داشته

ای است که با وضوح کامل بر معنایش داللت کند  آیه» محکم«قرار که:  گردد، از این می
مرَجحی ای است که خالی از داللت  آیه» متشابه« .و ھیچ پوشیدگی در معنایش نباشد

» محکم«در مجموعۀ آیات » ظاھر«و » نص«این تعریف  بر معنای خودش باشد. بنابر
است که عبارتست از لفظی که » محکم«از آن جھت در ردیف » نص«گیرند.  قرار می

ش نیز در زیر پوش» ظاھر«برای یک معنای مرجع متبادر به ذھن وضع شده است؛ 
زیرا که داللتش بر معنای مورد نظر ندارد مگر پس از تأویل و  ؛گیرد قرار می» محکم«
 )٢(.داللتش ناآشکار است و پوشیدگی و ابھام دارد» متشکل«

گرداند.  نیاز می ما را از تحقیق دربارۀ آن بی» محکم«آشکاربودن داللت در آیات 
مراد از آن آیه را به ما بفھماند. اما  ست که بتواندا زیرا ھمان خواندن آیه برای ما کافی

بودن (داللت) متشابه طبیعی است که قدری ما را مشغول گرداند، تا آن را  پنھان
بازشاسیم و آنگاه از آن اجتناب کنیم، مبادا که به دنبال آن کشانیده شویم، ھمانند 

ِينَ ﴿  ست!ھایشان کژی ا یعنی کسانی که در دل ﴾ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�غٞ  ٱ�َّ
داند  را جز خداوند تأویلش را نمی» متشابه«اند که  اکثر علمای اسالمی بر این نظریه

وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما ﴿
ۡ
ُ إِ�َّ  ۥٓ تَأ را واجب  جالله و (به ھمین جھت) در آیه وقف بر اسم ﴾ٱ�َّ

ینۀ داران در دانش) علمشان در زم (پایداران و ریشه» لِم العِ  يف راسخوَن «دانند. اما  می

ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا ۦَءاَمنَّا بِهِ ﴿اند:  تأویل قرآن به آنجا منتھی شده است که گفته به « ﴾ُ�ّ
 .»ایم، ھمه از جانب پروردگارمان است آن ایمان آورده

                                           
 .٣ -٢، ص ٢اتقان، ج  -١
 .٥، ص ٢اتقان، ج  -٢
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 بر سر جملۀ شعری نظرش این بوده که وقف در آیهدر این میان، ابوالحسن اَ 

ِٰسُخونَ وَ ﴿ است؛ بنابراین، راسخون فی العلم نیز تأویل متشابه را  ﴾ٱۡلعِۡلمِ ِ�  ٱل�َّ
توضیح بیشتری داده و به حمایت از آن  )١(دانند. این نظریه را ابواسحاق شیرازی می

چیزی نیست که خداوند علمش را به خودش اختصاص «برخاسته است و گفته است: 
ر باشد که علما نیز داده باشد، بلکه علما و دانشمندان ایراد فرموده است و اگر قرا

 معنای متشابه را ندانند از این جھت با عموم مردم در یک سطح قرار خواھند گرفت.
را از حیث امکان وقوف بر » متشابه«راغب اصفھانی میانۀ کار را گرفته است و 

نوعی از متشابه است که راھی به وقوف بر «معنای آن به سه نوع تقسیم کرده است: 
ست که ا نوع دیگر از متشابه آن ؛ت ساعت و خروج دابه و امثال آنآن نیست، مانند وق

مانند الفاظ غریبه و احکام پیچیده و  ؛وسائلی برای شناخت آن در اختیار انسان ھست
دو است و بعضی از راسخان در علم به (فھم) آن  ُمغلق و نوع (سوم) فیمابین آن

ت که پیامبر اکرم در سخنی بر دیگران مخفی است و ھمین نوع اس و اختصاص دارند

 عَ و ينِ يف ادلِّ  ههُ قِّ �َ  ا�«که دربارۀ ابن عباس فرموده است به آن اشاره دارد: 
ِّ
 مهُ ل

 ».خداوندا! او را تفقه در دین عنایت فرمای و تأویل را به او تعلیم فرمای« )٢(»�َل أوِ اتلَّ 
روی و اعتدال مشھود است. (توضیح اینکه):  میانه ،تردید، در این نظریۀ راغب بی

داند و در ھمین معنا است که  ذات خداوند و حقایق صفات او را جز خداوند کسی نمی
 كما  أنَت «فرماید:  پیامبر اکرم در دعای خود می

َ
 ، ال َك فسِ  نَ ىلَع  يَت ثنَ أ

ُ
  حيِص أ

َ
 »ليَك ناًء عَ ث

گفتن تو را  ای، من طاقت و توان ثنا تو ھمچنانی که خودت بر خودت ثنا گفته«
علم غیب نیز از جمله مسائلی است که خداوند به خودش اختصاص داده است ». ندارم

َ  إِنَّ ﴿فرماید:  و این مصداق آیۀ کریمه است که می اَعةِ ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ ُِل  ٱلسَّ َوُ�َ�ّ
رَۡحاِم�  ِ� ُم َما َوَ�ۡعلَ  ٱۡلَغۡيَث 

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِ  يَوَما تَۡدرِ  ٱۡ�   يَ�ۡفٞس مَّ

َ
 يِّ َ�ۡفُسۢ بِأ

                                           
ابواسحاق شیرازی، ابراھیم بن علی بن یوسف. در مناظره و استواری دالئل شھرۀ آفاق بود.  -١

ھـ .ق  ٤٧٦ھا التبصرة فی أصول الفقه است. وی به سال  ات فراوان دارد که مھمترین آنتألیف
 ).٨٨، ص ٣درگذشت (بنگرید به: طبقات سبکی، ج 

. راغب اصفھانی، ابوالقاسم حسین بن مفضل، ادیب بزرگان، مھمترین کتاب ٨ -٧، ص ٢اتقان، ج  -٢
 ت.ھـ .ق درگذش ٥٠٢وی مفردات القرآن است. وی به سال 
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�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 
َ
َ أ ۢ  ٱ�َّ گمان علم (وقوع) قیامت نزد الله  بی« ]٣٤ لقمان:[ ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�

داند  داند، و ھیچ کس نمی ھاست می رحمکند، و آنچه را که در  است، و (او) باران را نازل می
میرد، یقینًا الله  داند که در کدام سرزمین می آورد، و ھیچ کس نمی فردا چه چیز به دست می

گاه است نیز دیدیم که چگونه این حروف را فضایی » فواتح سور«در بحث  .»دانای آ
کنده از پرھیز و احتیاط نسبت به تأویل حقایق آن د و دریافتیم که ھا فرا گرفته بو آ

نظریات دانشمندان دربارۀ این حروف رمزی منحصرًا بر محور تبیین فلسفۀ وجودی 
ماندن این مسائل  ھا. (و به طور کلی) در پنھان زند، نه اندرون حقیقت آن ھا دور می آن

کاھد و او  ھا این نکته نیز ھست که غرور انسان را می و ناتوانی انسان از رسیدن به آن
سخن شود و)  دارد که (با مالئکه ھم کشاند و او را وامی اریکۀ کبریائی پایین میرا از 

نَت ﴿بنگرید: 
َ
 ]٣٢[البقرة:  ﴾٣٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ ُسۡبَ�ٰنََك َ� ِعۡلَم َ�َآ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

 .»یمیدانیم، تو دانای حک نمی هو!. ما چیزی جز آنچه به ما آموختمنزھی ت«
 ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ات خداوند متعال در قرآن آمده است، از قبیل آیات مشکلی که دربارۀ صف

مھمترین  »الله) رحمان (است که) بر عرش قرار گرفت«( ]٥: طه[ ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ 
ھایی ھستند که به این نوع از متشابه تعلق دارند واحدی از افراد بشر راھی به  نمونه

ھا ندارد. در خصوص این زمینه ابن لبان کتابی نوشته است به نام رد  وقوف بر آن
(امام فخر) رازی حکمت بیان این  )١(.اآلیات المحکمات إلی(اآلیات) المتشابھات 
قرآن مشتمل است بر دعوت خواص «ن چنین بیان کرده است: صفات متشابه را در قرآ

دو) و طبیعت عوام مردم در بسیاری مسائل از درک حقایق بیزار  و عوام مردم (ھر
خواھند وجود  است. بنابراین، اگر در آغاز کار فردی از عوام مردم بشنود که می

توان به  د و نه میگیر موجودی را برایش ثابت کنند که نه جسم است و نه جایی را می
ماند. از  کند که این موجود عدم و نبود محض است و معطل می او اشاره کرد، فکر می

تر آن بوده است که در خطاب به این افراد از الفاظی استفاده شود که بر  این رو شایسته
بعضی از مفاھیم متناسب با تخیالت و توھمات آنان داللت داشته باشد و در عین حال 

که در  –ھایی بر حق صریح نیز ھمراه باشد. نوع اول از این الفاظ و جمالت  لتبا دال

                                           
. ابن لبان، شمس الدین محمد بن احمد بن عبدالمؤمن اسعردی، مفسر، اھل ٨، ص ٢اتقان، ج  -١

ھـ .ق درگذشت. وی دارای تفسیری است که ھمچنان خطی مانده  ٧٤٩دمشق. وی به سال 
 ).٨٥٣، ص ٣است (األعالم، ج 
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دھند، از باب متشابه است و نوع دوم که  ھا مخاطب قرار می آغاز امر، عوام را با آن
 )١(.»خواھد بود» محکم«کاشف از حق صریح است، 

 )٢(:دو نظریه دارند» متشابه«(بطور کلی) علمای اسالمی در این صفات 

                                           
 .١٧٩، ص ٢زرقانی، مناھل، ج  -١
و علمای  ای به درازای تفسیر قرآن کریم دارد ل پیشینهبحث دربارۀ اسماء و صفات خداوند متعا -٢

و توجیه کرده،  ای آن را تفسیر مذاھب اسالمی ھر کدام شیوه و دیدگاھی در پیش گرفتند؛ عده
رافضی  هاما پس از ظھور شیعای نیز محدود و منحصرش کردند.  گروھی منکرش شدند و فرقه

ھای جز شوق تدبر و هتفسیری محض، که انگیز  ـ  کالمی موضوِع تغییر شکل داد و از یک این بحث 
تبدیل به سالحی شد تا آن را علیه عقاید راستیِن اھل سنت و جماعت به کار  لذت تفکر نداشت، 

ت قرار داده تگیری اھل سنت در این باره را دستمایۀ سرکوب و شما گیرند. آنان برداشت و موضع
ـ را به تجسیم (قائل شدن ھیکل انسانی برای   ن عقیدۀ َسَلفبه ویژه پیروا  و ھمواره اھل سنت ـ

ھا و مناظرات این نکته مطرح  ست که ھمواره در بحثا و از این رو اند خدای سبحان) متھم نموده
. این در حالی است که دانند را دارای دست و پا و چشم می ـخداوند  ،گردد که اھل سنت می

، شیوۀ برخورد اھل سنت با این موضوع، کامًال مبتنی بر بدون ھیچ اغراق و جانبداری مذھبی
ما اینجا نه در ِپی بحث و باشد.  می ج ھای اصیل رسول اکرم عقل و منطق سلیم و مطابق با آموزه

عقیدۀ حقیقی فرقۀ ناجیه را بازگو که  کوشیم میمجادله، که در مقام توضیح و روشنگری ھستیم؛ 
و ھم در در برخورد با این  دۀ محترم از بنِد تردید و شک بَرَھدنماییم، تا بدین وسیله ھم خوانن

 گونه اسماء و صفات، دانش الزم را برای تدبر و تشخیص داشته باشیم.
اند؛ اما با وجود  تکرار شده ججای تردید و انکار نیست که این کلمات بارھا در قرآن وسنت نبوی 

دربارۀ آنھا از حضرت  ش ریم که صحابۀ کرامفراوان، ھیچ روایت صحیحی در دست ندا تکراراین 
پرسیده باشند و ماھیت و کیفیِت آن را خواستار شده باشند. لذا علمای ارجمند  یالئوس جرسول 

دارند. با  موضوع را بدعت دانسته و مسلمین را از آن بر حذر می نبه اجماع و اتفاق، کنکاش در ای
 گردد.  وضیحاتی در این مورد ارائه میھا، ت وجود این، جھت رفع اتھامات و کژفھمی

 بینیم: می به تاریخ مجادالت اسماء و صفات، چند رویکرد اصلی انگاھی گذار با
بر اساس این رویکرد، برای فھم اسماء و صفات الھی باید الفاظی را که در قرآن کریم  :تحریف -١

یا معنایی باشد. در تغییر تواند ظاھری  یا حدیث نبوی آمده است، تغییر داد، که این تغییر می
مانند آنکه فعل  دھند؛ ھای فراوانی از آن وجود دارد خود لفظ را تغییر می ظاھری، که نمونه

آورند تا معنای چیره شدن و فائق آمدن از آن به دست  درمی» استولی«را به صورت » استوی«
کنند؛  ـ تأویِل معنا میبه اصطالح   آید. در تغییر معنایی، داللِت معنایی لفظ را تحریف و ـ

» َعرش«(دست) نعمت یا قدرت است، یا منظور از » َید«کنند منظور از  چنان که ادعا می
توان تحریف را به دو نوع ظاھری و معنایی تقسیم نمود، که  تدبیر و حکمت است. بنابراین می
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گویند.  نیز میتحریف معنایی یا تفسیر به رأی در مورد معنای اسماء و صفات الھی را تأویل 

ھای فردی بوده و ھیچ دلیلی از قرآن و سنت برای تأیید  این رویکرد کامًال مبتنی بر برداشت
 آن وجود ندارد؛

 و اسماء از نباید تعالی باری نامگذاری برای که بودند اعتقاد این برخی ھم بر توقیف: -٢
 الھی اسمای ودنتوقیفی ب را این و کرد تجاوز اجماع و سنت کتاب، در منصوص ھای وصف

نامیدند؛ البته برخی متکلمان شیعه صرفًا احادیث دوازده امامشان را منبع موثق  می
 توقیف به قائل امامیه متکلمان از گروھی و باقالنی ابوبکر بصره، معتزلۀ مقابل در دانستند. می

 محل بلکه نیست، مطرح» الله« مانند عَلم، اسماء دربارۀ اسماء توقیف. نبودند اٰلھی اسمای
 به و اند شده مأخوذ خداوند افعال و صفات از که است ھایی اسم به تعالی باری تسمیۀ نزاع،

 توقیفی به قائالن که نقلی دلیل ترین مھم .گیرد می در بر نیز را الھی صفات معنی ھمین

ِ ﴿ آیۀ کنند، می استناد آن به الھی اسماء بودن ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ْ  بَِها ِينَ  َوذَُروا  ٱ�َّ

�ِهۦِۚ  يِفٓ  يُۡلِحُدونَ  ۡسَ�ٰٓ
َ
ْ  َما َسُيۡجَزۡونَ  أ مشھور  حدیث است و ]۱۸۰ [اعراف: ﴾١٨٠ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

  ِمئةٌ  ـ اْسماً  �ِْسِع�َ  وَ  �ِْسَعةً  تَعاىل وَ  تَبارَكَ  ِ�ِّ  إِنَّ « نبوی:
ّ
ْحصاها َمنْ  ـ واِحَدةٌ  إِال

َ
َنَّةَ  َدَخَل  أ

ْ
 »اجل

 تفصیل چه، اند؛ ندانسته جایز شمار این به را خداوند اسامی بودن محدود دیگران اما. است
 چون اسماء از برخی این، بر افزون. است نشده روایت یکسان نبوی حدیث در الھی اسم ۹۹

 در که است ھایی اسم از» الدرجات رفیع« چون مرکب ھای اسم برخی و »نصیر« ،»مولی«
 حدیث، این تحلیل از پس غزالی محمد ابوحامد. است نشده بازگو روایت این در اما آمده، قرآن

 حصر، این پذیرفتن اینکه نخست: داند می بعید دلیل دو به را ادعا مورد محدودیت و حصرِ 
 شمار به است، نھفته خداوند غیب علم در که را اسامی از دسته آن ما که است این به منوط

 که بشمارد، را الھی اسماء ھمۀ بتواند نبی که است این حصر، این مقتضای آنکه دیگر نیاوریم؛
این رویکرد نیز بنا به محدود کردن اسماء و صفات باری تعالی پذیرفتنی . نیست قطعًا چنین

 نیست؛
 آن نیست و مخلوقات اوصاف و خدا اوصاف بین اساسی تفاوتی که معتقدند گروه این تشبیه: -٣

 مشترکی و واحد معنای شوند، می اطالق او مخلوقات بر ھم و خدا بر ھم که صفاتی از دسته
بدین ترتیب، دست و چشم خدا دقیقًا مانند دست و چشم  .یکسانند دو ھر در که دارند

ھا! ناگفته  ھا و ناتوانی باشد، با ھمان شکل و خصوصیات و طبعًا با ھمان ضعف مخلوقاتش می
 کامًال اشتباه است؛ ـ پیداست که چنین برداشتی درباره ذات اقدس خداوند

 ممکن کار تنھا و ندارد الھی اوصاف شناخت به راھی انسان عقل دیدگاه، این طبق بر تعطیل: -٤
 به و کرده اعتراف خداوند برای روایات و قرآن در مذکور صفات ثبوت به اجماالً  که است آن
برخی از طرفداران  .عاجزیم صفات این معانی حقیقت درک از که حالی در بیاوریم، ایمان آن

کردند. بطالن این رویکرد غیرعقالنی  این نظریه، حتی ھمه یا بعضی از صفات الھی را نفی می
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چنان واضح و مبرھن است که نیازی به استدالل ندارد؛ در عین حال، فتوای علمای برجستۀ 

 اھل سنت که در پایان این گفتار آمده است، به این رویکرد نیز اشاره دارد؛
 راه و بوده استوار تشبیه و تعطیل مسلک نفی بر دیدگاه ینا :تشبیه بدون اثبات یا ضتفوی -٥

 این پیروان. دارد بیشتری سازگاری روایات و آیات کلی فضای با که دھد می ارائه را سومی
 خداوند تعالی و تنّزه سو یک از که دھند ارائه الھی صفات معنای از تحلیلی کوشند می نظریه

 او اوصاف پذیری شناخت بر دیگر، سوی از دارد و پاس مخلوقات ھای محدودیت و نقایص از را
 مااست،  یو صفات الھ اسماء بررسینگرش در  ترین یحکه صح یکرد،رو ین. طبق اگذارد صّحه
 و پذیریم می تماماً  آنھا متداول و رایج معنای ھمراه به را متعال خداوند مبارک صفات و ھا اسم

 واگذار علیم خداوند به را آنھا چگونگی و کیفیت دربارۀ بحث اما آوریم، می ایمان آنھا به
از  ینص یچست و ھا یبیاتاز غ بدین علت که عاجزیم، آن کیفیت درک و فھم از زیرا کنیم؛ می

 یمدار یقینننموده است. بنابر آنچه گفته شد،  یینآن را تب یو چگونگ یفیتسنت ک یاکتاب 
که به ھیچ بود  یقیحق عملی استقرار، ینقرار گرفت و ا یا یافت استقرارکه خداوند بر عرش 

را به  آن یفیتو ک چگونگیرو  یناز ا باشد؛ وجه قابل قیاس با اعمال و حرکات انسانی نمی
 ی(قرارگرفتن) معلوم و قطع خدا استوای«به قول امام مالک:  کنیم؛ یگذار م وا أ خداوند

 أصفات خداوند یسنت و جماعت، تمام یۀناج ۀفرق یروانپ». مجھول اش یاست، اما چگونگ
ءٌ  َكِمثِْلهِ  لَيَْس ﴿چرا که:  پذیرند؛ ی) میفیتکردن ک (مشخص ییفو تک یلرا بدون تمث  ﴾يَشْ

 ». نیست او مانند چیزی ھیچ«
که عبارت است از اثبات لفظ بدون  یماشاره کن یزن یضالزم است به نوع نادرست تفو ینجاا در

نُ ﴿: ما لفظ یندبگو ینکه؛ مانند امعنااقرار به  ـٰ َعْرِش  ىلَعَ  الرَّمْحَ
ْ
نه  یول یمرا قبول دار ﴾استوى ال

گاھی کیفیتش برنه  دانیم، یآن را م یمعنا  چه آن از خداوند منظور که دانیم می نه و داریم آ
 کرده انکارالفاظ را  یمعنا یشخص حت یراباطل و مردود است؛ ز تفویض، نوع این. است بوده

 شیخ که رو است این از. است یعنی معتقد به پذیرِش محِض لفظ آیات بدون تعیین معنا ھستند
واضح است که خداوند متعال به ما امر فرموده که در قرآن تدبر  پر«: گوید می تیمیه ابن اإلسالم

توِر . پس چگونه ممکن است که با وجود دسییمعقل و فھممان آن را درک نما ۀو به انداز یمکن
  ).١/١٢٥(درء التعارض:  »...  ؟یمباش یگردانفوق، امر کند که از فھم و شناخت و تعقل در آن رو

 کنیم: ذکر می تر شدن این دیدگاه برخی از فتاوای علمای بارز اھل سنت را برای روشن
فرمود: "معنی استواء معلوم، ولی کیفیتش مجھول است". چنین نظری از امام  /امام مالک •

بن ابی رحمان و دیگر علما نیز نقل شده است. پس معنی این صفات مشخص و واضح  ربیعة
دانند و متوجه  است. مثًال اھل سنت و جماعت رضاء، غضب، محبت، استواء و ضحک را می

نیز ھستند که این معانی با یکدیگر تفاوت دارند ... ولی شباھتی بین آنھا و صفات و حاالت 
 بندگانش نیست.
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آوردن به این متشابھات  نظریۀ اول، دیدگاه سلف (صالح) است که عبارتست از ایمان
(در عبارت: » اءواست«ھا به خداوند متعال. از امام مالک پرسیدند:  و تعویض شناخت آن

لی است واء، معلوم واست«) به چه معنا است؟ گفت: ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
پندارم، او را از  ھول و سؤال از آن بدعت است و من تو را مرد بدی میمج آن چگونگی

 )١(!»نزد من بیرون کنید

                                                                                                       

ھمۀ اھل سنت به صفات الھی که در قرآن و سنت وارد شده است معترف «بّر: ابن عبدال •
» نمایند کنند، نه بر مجاز؛ ولی کیفیت آن را مشخص نمی بر حقیقت میھستند و آن را حمل 

 ).٢٥العلّو للعلی الغفار، ص(
امام احمد و دیگر علمای مذھب َسَلف، اھل تفویض را رد کرده و : « /شیخ عبدالعزیز بن باز •

بندگانش را با چیزی خطاب  ـ اند؛ زیرا آنان اعتقاد دارند که خداوند آنھا را بدعتگذار دانسته
دانند که منظور پروردگار از آنھا چه بوده است و  فھمند و نمی قرار داده که معنایش نمی

دانند  ُمبّراست. اھل سنت و جماعت، مراِد خداوند را از کالمش میھا  از این نگرش ـ خداوند
اند که  دریافته ج و سخن پیامبرش ـکنند و از کالم او  و او را با اسماء و صفاتش وصف می

ھر چه در قرآن یا سنت نبوی دربارۀ خداوند متعال گفته شده، در نھایت کمال و بزرگی 

 ).٣/٥٥مجموع فتاوی ابن باز: » (است
تفویض دو نوع است: تفویض معنا و تفویض کیفیت. اھل سنت و : «/شیخ ابن عثیمین •

کنند، نه معنا را. آنان این اسماء و صفات  جماعت فقط کیفیت را [به خدای علیم] تفویض می
نمایند. پس ھر کس  بندی می کنند و شرح داده و دسته را میخوانند، بر درستی آن تأکید می

کسانی ھستند که قائل به تفویض ھستند و منظورش تفویض معنا نیز  ادعا کند که اھل سنت

 ).٢٤/٦٧لقاء الباب المفتوح: » (باشد، بر آنان دروغ بسته است
مذھب و اندیشۀ سلف، تفویض [محض] نبوده است؛ بلکه این نصوص و «شیخ صالح الفوزان:  •

است، قبول دارند، ولی از آن گونه که نازل شده  معنایی را که بر آنھا داللت دارد دقیقًا ھمان

 ).١/٢٥المنتقی من فتاوی الفوزان:» (کنند نفی تشبیه می
توانند با عقاید صحیح اھل سنت و جماعت  ھا به راحتی می خوانندگان محترم از برآورد این دیدگاه

 (ُمصحح) آشنا شده و نحوۀ برخورد صحیح با اسماء و صفات مقدس پرودگار متعال را دریابند.
گفتند  . دارمی از سلیمان بن یسار آورده است: مردی که او را ابن صبیغ می٨، ص ٢قان، ج ات -١

کرد. عمر به سوی او  وارد مدینه شد و این سوی و آن سوی در باب متشابھات قرآن سؤال می
ھای درخت خرما را آماده کرد. به او گفت: تو کیستی؟ گفت: من عبدالله  فرستاد و برای او ترکه

آلود گردانید. به  ھا را برداشت و او را بزد تا سر وی را خون غ ھستم. عمر یکی از آن ترکهبن صبی
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نظریۀ دوم، مذھب َخَلف است که عبارتست از اینکه لفظی را که معنای ظاھری آن 
محال است باید بر معنایی بار کرد که در خور ذات خداوند باشد. این مذھب به امام 

 )١(.از متأخرین نسبت داده شده است الحرمین و گروھی دیگر
در مقام توضیح این دو دیدگاه، بعضی از آیات قرآنی را که دربارۀ صفات متشـابه  

 کنیم: اند، ذکر می وارد شده

 .]٥[طه:  ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ -

ا  ٱلَۡملَُك وََجآَء َر�َُّك وَ ﴿ - ا َصّفٗ  .]٢٢[الفجر:  ﴾٢٢َصّفٗ

ِ  ٱۡلَقاهِرُ  َوُهوَ ﴿ -  .]٦١[األنعام:  ﴾...ۦفَۡوَق ِعَبادِه

ٰ َما فَرَّطُت ِ� َج�ِب ...﴿ - َ�َ ٰ�َ ِ َ�َٰحۡ�َ  .]٥٦[الزمر:  ﴾...ٱ�َّ

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو  َوَ�ۡبَ�ٰ ﴿ -  .]٢٧[الرحمن:  ﴾٢٧ ٱۡ�ِ

- ﴿... ٰ  .]٣٩[طه:  ﴾٣٩ ِ�ٓ َعيَوِ�ُۡصَنَع َ�َ

ِ يَُد ﴿ - يِۡديِهمۚۡ  ٱ�َّ
َ
 .]١٠[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

رُُ�ُم ﴿ - ُ َوُ�َحّذِ  .]٢٨[آل عمران:  ﴾َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ
زدن، آمدن، باال بودن، چھره،  ھا (از قبیل: تکیه علمای سلف، خداوند را از این پدیده

اند و ھمچنانکه  دانسته چشم، دست، جنان) که برای خداوند محال است، منزه می
ھا  اند و علم به حقائق آن ھا ایمان به غیب داشته کرده است به آن ھا را ذکر خداوند آن

باال بودن معنوی از «را » اءواست«اند. اما علمای َخَلف  کرده را به خداوند واگذار می
آمدن «را » آمدن خداوند«و  )٢(کنند تعبیر می» حیث تدبیر و بدون تحمل رنج و مشقت

                                                                                                       
روایتی، به ابوموسی اشعری نیز نوشت که احدی از مسلمانان حق ندارد با او ھمنشین گردد 

 ).٥، ص ٢(اتقان، ج 
جوینی شافعی عراقی، امام الحرمین، ابوالمعالی عبدالملک بن ابی عبدالله بن یوسف بن محمد  -١

ھـ  ٤٧٨استاد امام غزالی و از دانشمندترین شاگردان نزدیک امام شافعی بوده است. وی به سال 
 بنگرید). ٢٨٧، ص ١.ق درگذشت (شرح حال وی را در وفیات األعیان، ج 

د. گرد در این آیۀ شریفه به ھمین بیان باز می» استواء«بیشتر تأویالت و تفسیرھای متأخرین از  -٢
، ٢؛ برھان، ج ١٠ -٩، ص ٢بنگرید به: (اتقان، ج » است واء«برای این اقوال مختلف در تفسیر 

 ).٨٢ -٨٠ص 
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 باالیی و واالیی بدون در نظر«خداوند را » اال بودنب«و  )١(کنند معنا می» و فرمان او امر

ِ ِ� َج�ِب ﴿و  )٢(کنند توجیه می» گرفتن َسمت و جھت را به  »در پھلوی خداوند« ﴾ٱ�َّ
 )٤(او» ذات«(چھرۀ) خداوند را کنایه از » وجه«و  )٣(دانند می» در حق خداوند«معنای 

» قدرت«خداوند را کنایه از » تدس«و  )٥(او» عنایت«خداوند را کنایه از » چشم«و 
به ھمین  )٧(.دانند او می» عقوبت«(جان) او را (در آیۀ مذکور) کنایه از » نفس«و  )٦(او

و » رضایت«کنند ھمۀ مواردی را که  ترتیب، علمای خلف بر ھمین منوال تأویل می
 است ودر قرآن به خداوند نسبت داده شده » حیا«و » خشم«و » غضب«و » دوستی«

گویند: از این الفاظ فقط  می وکنند ھا را بر نزدیکترین معنای َمجازی حمل می آن
 )٨(.ھای ھر یک مرادند و بس الزمه

ابن لبان در کتاب رد اآلیات المتشابھات حکمت وجود این آیات را در قرآن چنین 
ا و معلوم است که کارھای بندگان ناگزیر باید به توسط اعض«گوید:  کند و می تفھیم می

جوارح انجام پذیرد، با آنکه این افعال (در این آیات) به خداوند متعال نسبت داده 
شود که صفات خداوند متعال در تجلیاتشان دو مظھر  به این ترتیب معلوم می و اند شده

 ،ھا صورت ،که منسوب به بندگان است و عبارتست از اشکال» مظھر عبادی«دارند: یک 
که به خداوند منسوب است (اما) » مظھر حقیقی«یگر جوارح جسمانی و د ،اعضا

ھای مربوط به ھمان مظاھر عبادی را که در حقیقت منسوب به بندگان خدا است،  نام
اند تا مطلب به ذھن مردم نزدیکتر شود و این مفاھیم با  بر این مظاھر حقیقی نھاده

                                           
. ابن جوزی از قاضی ابویعلی تأویل امام احمد بن حنبل را از این تعبیر ٨٣، ص ٢برھان، ج  -١

ِ�َ َر�َُّك ﴿
ۡ
ۡو يَأ

َ
ست: مگر جز این است که منظور، ] گزارش کرده است. وی گفته ا١٥٨[األنعام:  ﴾أ

ۡمُر َرّ�َِك ﴿امر پروردگار است؟ به دلیل عبارت دیگر قرآنی: 
َ
ِ�َ أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
] بنگرید به: ٣٣[النحل:  ﴾أ

 .٧٩، ص ٢برھان، ج 
 .١٢، ص ٢اتقان، ج  -٢
 ھمان مأخذ. -٣
 .٨٦، ص ٢برھان، ج  -٤
 .١١، ص ٢اتقان، ج  -٥
 ھمان مأخذ. -٦
 .٨٣، ص ٢برھان، ج  -٧
 .١٢، ص ٢اتقان، ج  -٨



 ٤١٣ فصل هشتم: علم محکم و متشابه

دی و حقیقی را دو نوع مظاھر عبا وی در ھمین کتاب ھر». ھای مردم ُانس گیرد دل
دو حال، از جوارح منزه است.  توضیح داده است و باالخره تبیین کرده است که در ھر

ۡ�ُهُم  َ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿، سورۀ توبه): ١٤برای نوع اول این عبارت را (از آیۀ  ُ ُ�َعّذِ يِۡديُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾بِ�

خداوند  رساند ھر کاری که به دست بندگان به ظھور بپیوندد منسوب به که این می
متعال خواھد بود و نوع دوم را با این سخن بیان کرده است که در خبر از پیغمبر اکرم 

که (در حدیث قدسی) خداوند فرموده است:  –بنابه نقل صحیح مسلم  –آمده است 
تا آنکه (به جایی کند  بندۀ من پیوسته با نمازھای نافله به من تقّرب روزافزون پیدا می«

بشوم، گوش او خواھم گردید که  دوستششوم و آنگاه که  می ستشرسد) که من دو می
و خداوند این امتیاز را » بیند!... شنود و چشم او خواھم گردید که با آن می با آن می

ِينَ  إِنَّ ﴿برای پیامبرش تحّقق بخشید و فرمود:  َ ُ�بَايُِعونََك إِ�ََّما ُ�بَايُِعوَن  ٱ�َّ  ]١٠[الفتح:  ﴾ٱ�َّ
و نیز  ...»کنند کنند، جز این نیست که با الله بیعت می که با تو بیعت می کسانیگمان  بی«

َ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿فرمود:  که (به سوی  و ھنگامی« ]١٧[األنفال:  )١(﴾َرَ�ٰ  ٱ�َّ
 .»ھا خاک و سنگ) انداختی، تو نینداختی، بلکه الله انداخت آن

 –با ذوق ادبی واالیی که دارد  –نگرم که  را می نابن لبا گویا من در اینجا دارم
کند که با  آوردن از حقایق بزرگ دینی را کامًال احساس می» کنایه«زیبایی و آراستگی 

توان در خیال انسان، یک صورت حسی از یک اندیشۀ مجرد  این اسلوب رمزی می
با مددگرفتن از قوۀ تخیل در  ھا باالترین و واالترین حقایق را ترسیم کرد و در ھمۀ نسل

 انسان به ذھن مردم نزدیک گردانید.
نبودن آیات آن به آیات محکم،  بودن قرآن بر متشابه و منحصر و چه بسا مشتمل

ھمین نکته را داشته باشد که انگیزه و محّرکی برای مسلمانان نسبت به اشتغال به 
گرداند و بدین وسیله از  رآن قادر میعلوم فراوانی باشد که آنان را بر فھم آیات متشابه ق

 )٢(.خوانند یابند و قرآن را ھمواره با تدبر و خشوع برمی ظلمت تقلید رھایی می

                                           
 .١٩٤ -١٩٣، ص ٢زرقانی، مناھل، ج  -١
 .٨٥، ص ٢برھان، ج  -٢
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 :لفصل اّو 
 پیدایش و تحول علم تفسیر

ھای زیادی را پشت سر نھاده است تا به  تردیدی نیست در اینکه تفسیر قرآن دوران
شناسیم درآمده است و در دل تألیفات و تصنیفاتی  این صورتی که ما امروزه از آن می

جای گرفته است که بعضی چاپی ھستند و برخی خطی. تفسیر قرآن، بامداد خود را 
ر پیامبر اکرم طی کرده است که نخستین شارح کتاب خدا بوده است و در ھمین عص

کرده است. اما صحابۀ  شده است برای مردم تبیین می آنچه را که بر قلب او نازل می
الله در میان جمع آنان بود و این بار سنگین  م آن حضرت، تا زمانی که شخص رسولگرا

کرد، جرأت بر تفسیر  ید، حقش را ادا میکشید و آنچنانکه باید و شا را بر دوش خود می
الله که  پیوست و دیگر، صحابۀ رسول قرآن نداشتند. تا آنکه آن حضرت به رفیق اعلی

ای نداشتند جز آنکه با توجه به وقوفی که بر اسرار قرآن  عالمان کتاب خدا بودند چاره
ن کمر ھمت داشتند و ھدایتی که از پیغمبر اسالم کسب کرده بودند، به سھم خودشا

فھمند برای  دانند برای مردم بیان کنند و آنچه را که می را ببندند و آنچه را که می
شان ده نفرند: خلفای صحابه بسیارند که البته مشاھیر مردم توضیح بدھند. مفسران

راشدین، ابن مسعود، ابن عباس، ُاَبّی بن کعب، زید بن ثابت، ابوموسی اشعری و عبدالله 
میان خلفای راشدین بیش از ھمه از علی بن ابی طالب روایات تفسیری بن زبیر. در 

رسیده است و از سه خلیفۀ دیگر بسیار کم نقل شده است و گویا علت این تفاوت، 
 )١(.»رفتن آنان است زودتر از دنیا

که رسول  است عبدالله بن عباس برازنده –بیش از ھمۀ این ده نفر  –لقب مفسر 
خدا شخصًا به علم او گواھی داده است و این دعای (مشھور) را در حق او کرده است: 

 عَ و ينِ يف ادلِّ  ههُ فقِّ  ا�«
ِّ
اما  )٣(.نامیده است» ترجمان القرآن«و او را  )٢(»أو�َل اتلَّ  مهُ ل

                                           
 .٣١٨، ص ٢اتقان، ج  -١
 .١٦١، ص ٢برھان، ج  -٢
 .٣١٩، ص ٢اتقان، ج  -٣



 مباحثی در علوم قرآن   ٤١٨

ی رو (با این نکته نیز باید توجه داشت که) مردم در روایت از ابن عباس بسیار زیاده
اند روایاتی را جعل کنند و به او نسبت  اند که جرأت کرده اند و بعضی ھم پیدا شده کرده

جز در حدود «شافعی گفته است:  بدھند و در کالم او دستکاری کنند، تا آنجا که امام
 )١(.»صد حدیث، از ابن عباس به ثبوت نرسیده استیک

روایاتی در تفسیر دارند. ابوھریره، انس  –غیر از آن ده نفر  –ای که  از جمله صحابه
المؤمنین را نیز باید نام  جابر بن عبدالله و سیده عایشه امبن مالک، عبدالله بن عمر، 

برد. البته، روایات تفسیری که از این صحابه رسیده است در مقایسه با آن ده نفر که 
 قبًال نام برده شدند، بسیار اندک است.

ی از تابعین بزرگوار در بالد مختلف اسالمی فرا گرفتند و ا اقوال صحابه را عده
طبقه سوم در عراق پدید آمد.  و نخستین طبقۀ مفسران در مکه و طبقۀ دوم در مدینه

ابن تیمیه گفته است: عالمترین مردم به تفسیر، اھل مکه ھستند، زیرا اصحاب ابن 
ی ابن عباس، سعید بن ُجَبیر و اند، از قبیل: مجاھد، عطاء بن ابی رباح، عکرمه مول عباس

طاووس. ھمچنین در کوفه مفسران اصحاب ابن مسعودند و نیز علمای اھل مدینه در 
تفسیر مانند زید بن اسلم و پسر عبدالرحمن بن زید و مالک بن انس آشنایان به 

 )٢(.»تفسیرند
آوری اتباع تابعین (تفسیر را) از تابعین فرا گرفتند و اقوال گذشتگانشان را گرد

کیع بن جراح، شعبة و، کردند و تفاسیری را تصنیف کردند. از جمله: سفیان بن عیینه
این مفسران زمینه را برای کار ابن جریر  )٣(.بن حجاج، یزید بن ھارون و عبد بن حمید

توان گفت: ھمگی مفسران پس از وی ھمواره سر  فراھم کردند که تقریبًا می )٤(طبری
ھای مختلفی را  از آن علما و دانشمندان در تفاسیرشان روشاند. پس  سفرۀ او بوده

شد و امتداد تفاسیر  نامیده می» تفسیر به مأثور«پیش گرفتند. نوعی از تفسیر بود که 
تفسیر به «گردید. نوعی دیگر  قبلی بود که به صحابه و تابعین و اتباع تابعین مستند می

بر آن حاکم بود. و این تفاسیر بعضی  ھای متعدد و افکار گوناگون بود که شیوه» رأی

                                           
 .٣٢٢، ص ٢اتقان، ج  -١
 نقل کرده است. ٣٢٣، ص ٢این عبارت را سیوطی در اتقان، ج  -٢
 .١٥٩، ص ٢بنگرید به: برھان، ج  -٣
؛ تاریخ ٢٦١ -٢٦، ص ٢؛ شذرات الذھب، ج ٣١ -٣٠بنگرید به: طبقات المفسرین، سیوطی، ص  -٤

 .١٦٢، ص ٢بغداد، ج 



 ٤١٩ فصل اول: پیدایش و تحول علم تفسیر

پسندیده و بعضی ناپسندند، بسته به اینکه به ھدایت قرآن نزدیک باشند یا از آن دور 
 باشند.

 (تفسیر به مأثور) -الف
ترین تفسیر به مأثور، ھمان تفسیر ابن جریر طبری است که نام کتابش جامع  ارزنده

ست که وی در این ا ھای این تفسیر آن گیالبیان فی تفسیر القرآن است. از جمله ویژ
ھا آورده است و به  کتاب اقوال صحابه و تابعین را ھمراه با ثبت کامل سلسلۀ سند آن

ھا استنباط  ھا پرداخته است و بسیار از احکام را از آن مقایسه و انتخاب در میان آن
د، نیز ذکر کرده گردانن تر می کرده است و بعضی از وجوه ِاعراب را که معنا را روشن

جز آنکه گاھگاھی از روی اعتماد به اینکه مردم سلسلۀ راویان حدیث را  است.
و احادیث غیر  کند پوشی می بعضی از احادیث چشم شناسند، از دقت نظر در مورد می

 ھا تذکری بدھد. کند، بدون آنکه راجع به (نادرستی یا ضعف) آن صحیح را نقل می
ھا باالتر از آن، تفسیر ابن کثیر  چه بسا در بعضی زمینه و نزدیک به تفسیر طبری

ق) است. از مزایای تفسیر ھـ. ٧٤٤ –الدین ابوالفداء اسماعیل بن قرشی دمشقی  (عماد
 وی دقت در اسناد حدیث و سادگی عبارات و روشنی مطالب است.

ق) نیز تفسیر ارزشمند خودش الدر  ١١٩ -به پیروزی از ھمین شیوه سیوطی (د
چنانکه از عنوانش  –منثور فی التفسیر بالمأثور را تألیف کرده است. وی در این کتاب ال

بر احادیث صحیح مأثور اعتماد کرده است و در نتیجه تفسیر او به  –شود  فھمیده می
 ھای انسانی. تفکرات اسالمی بسیار نزدیکتر در آمده است تا شرح
انتقاد شدید قرار دارد، زیرا روایات با این ھمه، تفسیر به مأثور غالبًا در معرض 

صحیح و غیر صحیح در ھم آمیخته ھستند و زندیقان یھودی و ایرانی فعالیتشان در 
کردن تعالیم آسمانی اسالم بر  زمینۀ دستکاری در متون فرھنگ اسالمی و دگرگون

ھای مختلف نیز حرص عجیب و  کسی پوشیده نیست. سردمداران مذاھب و فرقه
ھا را از نو نازل  خواھشان آن اند که معانی قرآن را گرد آورند و مطابق دل غریبی داشته

در  و که مفسر در مقام تفسیر به مأثور باید در تعبیراتش دقت کند این استکنند؟! 
نقل روایات سخت مراقب و مواظب باشد و در ذکر سلسله سند احادیث احتیاط فراوان 

 پیش گیرد.



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٢٠

 (تفسیر به رأی) -ب
حرام آن را  تفسیر به رأی، علمای اسالم اختالف نظر دارند. بعضی در مورد

گردد که آن  دانند و بعضی دیگر جایز. اما اختالفشان در حقیقت به این بر می می
تفسیر به رأی حرام عبارتست از اینکه کسی به طور قطع و جزم بگوید: مراد خداوند 

یا آنکه در عین جھل نسبت به  چنین و چنان است و دلیل و برھانی ھم اقامه نکند،
ھای  یا آنکه بعضی از آرمان –قواعد لغت و اصول شرع در صدد تفسیر قرآن برآید 

تأیید کند. اما، اگر  –با توسل به زور و تھمت ناروا  –(شخصی و گروھی) را با آیات قرآنی 
مفسر شرایط مطلوب را به طور کامل داشته باشد، معنا نخواھد داشت که در صدد 
تفسیر به رأی برآید، بلکه شاید بیراھه نرفته باشیم اگر بگوییم: قرآن خودش به این 

کند. خداوند متعال فرموده است:  کوشش در تدبر آیات و فھم تعالیم قرآن دعوت می

فََ� ﴿
َ
ۡ�َفالَُهآ  ٱلُۡقۡرَءانَ َ�تََدبَُّروَن  أ

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
کنند  نمیآیا در قرآن تدّبر « ]٢٤[محمد: ﴾٢٤أ

بَُّرٓواْ  كَِ�ٌٰب ﴿و نیز فرموده است:  »ھاست؟! قفل ھایشان یا بر دل َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
أ

ْ  ۦَءاَ�ٰتِهِ  ْولُوا
ُ
َر أ لَۡ�ٰبِ َوِ�َتََذكَّ

َ
کتابی است پر برکت، که آن را بر تو نازل « ]٢٩[ص:  ﴾٢٩ ٱۡ�

 .»ان پند گیرندکردیم، تا در آیاتش تدّبر کنند، و خردمند
بودن تفسیر به رأی  سیوطی نقل از زرکشی (در کتاب برھان) شرایطی را که مباح

 در چھار فقره آورده است: )١(ھا است به طور خالصه منوط به آن
 با احتراز کامل از احادیث ضعیف و جعلی. ج اول، نقل از پیغمبر اکرم

است (یعنی، حدیث مرفوع اند: در حکم  دوم، گرفتن قول یکی از صحابه که گفته
الله نقل شده باشد) و بعضی این شرط را به اسباب نزول و  حدیثی که از شخص رسول

 ھا نیست. اند، یعنی مواردی که مجالی برای اظھار نظر در آن مانند آن اختصاص داده
سوم، استفاده از علم لغت ضمن احتراز از اینکه آیات را به سوی معانی و مفاھیمی 

 که عمدتًا با کالم عرب ھمخوانی نداشته باشد.بکشانند 
گیری از مقتضای کالم و داللت قانون شرع، این نوع چھارم ھمان  چھارم، بھره

اند:  دعا کرده و فرموده بدر مورد آن برای ابن عباس ج است که پیغمبر اکرم
 عَ و ينِ  ادلِّ يِف  ههُ فقِّ  ا�«

َّ
 .»اتلأو�َل  مهُ ل

                                           
 .١٦١ -١٥٦، ص ٢؛ برھان، ج ٣٠٤، ص ٢بنگرید به: اتقان، ج  -١



 ٤٢١ فصل اول: پیدایش و تحول علم تفسیر

 )١(،عبارتند از: تفسیر (امام فخر) رازی شرایط را دارند مشھورترین تفاسیری که این
سرار التأویل؛ تفسیر أنوار التنزیل وأبه نام مفاتیح الغیب؛ تفسیر بیضاوی به نام 

به نام  )٣(مزایا القرآن الکریم؛ تفسیر نسفی إلیرشاد العقل السلیم به نام إ )٢(،ابوالسعود
 )٥(التنزیل. يمعان يبه نام لباب التأویل ف )٤(خازنحقائق التأویل؛ تفسیر مدارک التنزیل و

رازی در تفسیر خود در استدالالت کالمی و منطقی به شیوۀ حکمای الھی بحث 
پردازد و ھر آیه یا آیاتی را که  کند و با عنایت خاصی به بحث در طبیعیات می می

به تأویل  سپس ،کند ھا را به چندین مسئله تقسیم می بخواھد تفسیر کند، نخست آن
 کند. پردازد و ھمواره از عقیدۀ اھل سنت و جماعت دفاع می ھا می آن

بیضاوی در تفسیر خودش عنایتی به بیان مطلب مبتنی بر اصول اھل سنت دارد. 
شود. جز آنکه در مورد احادیثی که  دادن نسبت به قواعد لغت ھم فراموشش نمی تذکر

کند مورد وثوق و اعتبار  سوره نقل می در پایان ھر سوره به منظور بیان فضیلت آن
زیرا بیشتر روایاتی که در این زمینه نقل کرده است غیر صحیح ھستند. بر این  ؛نیست

الدین خفاجی  ھا حاشیۀ شھاب است که برترین آن تفسیر حواشی بسیاری نوشته شده
 است که متداول است.

کنند مبتنی بر عقاید اھل سنت  اما ابوالسعود، با آنکه ادلۀ مطالبی را که مطرح می
پردازد. اسلوبی که وی در این  است، به تبیین مباحث مربوط به اعجاز قرآن ھم می

بسیار  ،دھد ذوق و درکی که از بالغت قرآنی نشان می است و اندرخشکتاب دارد 
 سلیم.

اع از نقطه نظرھای اھل سنت و جماعت عنایت دارد َنَسفی نیز در درجۀ اول به دف
و ھمواره در صدد ردکردن اقوال اھل بدعت و احزاب گوناگون است. تفسیر وی ھمۀ 

                                           
ھـ .ق (بنگرید به: وفیات األعیان،  ٦٠٦امام فخرالدین محمد بن عمر رازی، در گذشته به سال  -١

 .)٤٧٤، ص ١ج
 ھـ ق. ٩٨٢محمد بن بن محمد بن مصطفی بن احمد طحاوی، درگذشته به سال  -٢
 .ھـ.ق ٧١٠ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود َنَسفی، درگذشت به سال  -٣
 .ھـ.ق ٧٤١عالء الدین علی بن محمد بن ابراھیم بغدادی، معروف به خازن، درگذشته به سال  -٤
اند، بطور عام تفاسیر معتبر و مھمی است. البته خالی از ر کردھمحترم ذک مؤلفتفاسیری را که  -٥

باشد بلکه مطالبی را دربر دارند که مخالف عقیدۀ سلف صالح است. بنابراین،  اشکال و اشتباه نمی
توانند از تفاسیر ذکر شده بھرۀ کامل ببرند که در علوم اسالمی و شرعی مھارت  تنھا افرادی می

 توانند مطالب صحیح را از ناصحیح مشخص نمایند. (ُمصحح) می کامل دارند؛ آنھایی که



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٢٢

ھای بارز بالغت  وجوه قرائات و اعراب را گرد آورده است و پیوسته اشاراتی به نمونه
 قرآنی دارد که از حیث عبارت موجز، بلکه بسیار موجز ھستند.

مؤلفش به مأثورات عنایت دارد، سلسله سندھا را  خره، در تفسیر خازن، با آنکهباال و
ھا و اسرائیلیات  پسندند، زیرا داستان کند و عوام مردم این تفسیر را بسیار می ذکر نمی

 را نیز در بر دارد.
گرداند، اگر با  تفسیر به رأی حتی با دارا بودن تمام شرایطی که آن را پسندیده می

 ؛به مأثوری که برای ما با نص قطعی ثابت است ُمعارض گردد، جایز نخواھد بود تفسیر
اما اگر تعارضی  .توان اجتھاد کرد و در برابر نص نمی» اجتھاد«یعنی » رأی«زیرا 

دیگری را تأیید و  ،یک از این دو فیمابین تفسیر به رأی و تفسیر به مأثور نباشد، ھر
اند.  یابیم، از ھمین نوع رأی که ما در کتب تفسیر می بیشتر تفاسیر به و کند تثبیت می

َۡفِسهِ ﴿مانند اقوال بسیاری که در تفسیر این سخن خداوند متعال   ۦفَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ
 ِ ۡقتَِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ ب ِ �ِإِۡذِن  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ َوِمۡنُهم مُّ پس (برخی) از آنان بر خود ستم ... « ﴾ٱ�َّ

ھا  (برخی) از آنان میانه َرو بودند، و (برخی) از آنان به فرمان الله در نیکیکردند و 
 سورۀ مالئکه از مفسران بر جای مانده است. ٣٢در آیۀ  »پیشتازند...

کسی است » مقتصد«کسی است که حسناتش بیشتر باشد، » سابق بالخیرات« -
محرمات را کسی است که بعضی از » ظالم« و که حسنات و سیئاتش برابر باشد

 مرتکب شده باشد (رأی اول).
یعنی کافر نعمت بدون » ظالم«یعنی ریاکار و » مقتصد«یعنی ُمخلص، » سابق« -

 آنکه حالت جحود و انکار نعمت را داشته باشد (رأی دوم).
کسی است » مقتصد«کسی است که ھمۀ اعمالش محض خیر است؛ » سابق« -

کسی است که » ظالم«است؛ و که اعمال صالح را با اعمال بد درھم آمیخته 
 )١(.باید انتظار فرا رسیدن فرمان عذاب خدا باشد (رأی سوم)

با یکدیگر منافات و تعارضی  –بینید  چنانکه می –ھا  این اقوال و اقوال دیگر نظیر آن
 ندارند.

                                           
 .٢٥٦ -٢٥٤، ص ٢؛ تفسیر ابن کثیر، ج ٣٠٦، ص ٢برای دیگر اقوال، بنگرید به: اتقان، ج  -١
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 های مختلف اسالمی تفاسیر فرقه -ج
جز آنکه در نوع گردند،  این تفاسیر ھمگی در حقیقت به تفسیر به رأی باز می

ھا این تفاسیر را تألیف  زیرا سردمداران این فرقه ؛گیرند مذموم و ناپسند آن قرار می
ھای شخصی و گروھی خودشان، یا  ھا و آرمان اند جز به منظور تأیید خواسته نکرده

حمایت از ذوقیات و مکاشفات خودشان! از جمله این تفاسیر، تفاسیری است که معتزله 
 اند. باطنیه نوشتهو متصوفه و 

تفاسیر معتزله، غالبًا دارای کلیشۀ عقالنی و شیوۀ کالمی ھستند. به تبعیت از 

 هُ حَ بَّ ما قَ  بحُ والقُ  العقلُ  نهُ سَّ ما حَ  سنُ احلَ «قاعدۀ مشھوری که دارند، مبنی بر اینکه 

بد آن را  ست که عقلا ست که عقل آن را خوب بداند و بد آنا خوب آن« )١(:»العقلُ 
برند. بھترین  در اینگونه تفاسیر، احادیث نبوی برای شرح معانی آیات پناه می». بداند

» جارالله«کنندۀ این گرایش عقلی در تفسیر محمود بن عمر زمخشری ملقب به  مجسم
بالغی و تحقیق در  نکاتاین تفسیر از نظر ». کشاف«ھـ) است در تفسیر  ٥٣٨ -و(

اشکال و جواب (ان قلت، قلت) در نوع خودش  بعضی از وجوه اعجاز قرآن با شیوۀ
ھای تفسیر به مأثور  کتاب ضیعدر بکه  –ممتاز است. از این گذشته، از اسرائیلیات 

 ،زوائد ،عباراتش رسا و بلیغ و موجز است و ھیچگونه حشو خالی است. –فراوان است 
 تطویل و تفصیل بیھوده ندارد.

آوریم: در بیان سخن خداوند متعال که  مییک نمونه از تفسیر زمحشری را در اینجا 

ُ  َخَتمَ ﴿فرماید:  می ٞ  ٱ�َّ بَۡ�ٰرِهِۡم ِغَ�َٰوة
َ
� ٰٓ ٰ َسۡمعِِهۡمۖ َوَ�َ ٰ قُلُو�ِِهۡم َوَ�َ الله « ]٧[البقرة:  ﴾َ�َ

 .»ای است ھایشان پرده ھایشان مھر زده است و بر چشم ھا و گوشبر دل
زدن و بستن) به خداوند متعال نسبت  ُمھر(یعنی » ختم«اگر بگویی: چرا عمل 

داده شده است، در حالیکه ِاسناد این عمل به خداوند داللت بر فعل قبیح دارد... به 

ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد ﴿دلیل  نَا۠ بَِظ�َّ
َ
و نیز  »و من ھرگز به بندگان ستم نخواھم کرد« ]٢٩: ق[ ﴾٢٩َوَمآ �

ْ هُ ﴿ ٰلِِم�َ ُم َوَما َظلَۡمَ�ُٰهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُوا ھا ستم  و (ما) به آن« ]٧٦[الزخرف:  ﴾٧٦ ٱل�َّ

                                           
 شود. بنگرید به: ای نسبتًا خوب راجع به معتزله یافت می در دائرة المعارف اسالم مقاله -١

 Encyclop. De I’Islam, art. Mutazila III, ٧-٨٤١. 



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٢٤

َ إِنَّ ﴿و نیز  »نکردیم، لیکن آنان خود ستمکار بودند ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
 ]٢٨[األعراف:  )١(﴾ٱلَۡفۡحَشآءِ َ� يَأ

و.... آنگاه، به دنبال طرح این اشکال، ِاسناد  »دھد الله (ھرگز) به کار زشت فرمان نمی«
به  ؛کند که این یک استعاره یا َمجاز است را به خداوند چنین تأویل می» ختم«عمل 

توسط شیطان و یا خود شخص کافر صورت » ختم«این معنی که در حقیقت عمل 
امکان  وست که این قدرت واگردد که  پذیرد و از آنجا به خداوند متعال منسوب می می

 )٢(.را به شیطان و یا آن انسان کافر داده است
تفاسیر متصوفه، غالبًا مشحون از گفتارھای ذوقی صوفیانه (شطحات) است که آنان 

برای  جز ،گرداند و در نتیجه سخن این مفسران را از شکل و شیوۀ قرآنی بدور می
ھای متصوفه مالزمت داشته و  کسانی که به امور روحانی اشتغال داشته و با اسلوب

 نماید. اند، پیچیده می تمرین بسیار داشته
 -مشھورترین تفسیر از این نوع، تفسیر منسوب به شیخ محیی الدین ابن عربی (د

ر را به بودن این تفسی  چند که بسیاری از علمای اسالمی منسوب ق) است، ھر ٦٣٨
 دانند. وی درست نمی

آوریم: وی در تأویل قول خداوند متعال که  از این تفسیر ھم یک نمونه می

ِينَ  إِنَّ ﴿ فرماید: می ْ � ٱ�َّ َ�ٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم َ�َفُروا
 ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُوا َ إِنَّ  اَب ٱۡلَعذَ بَدَّ  ]٥٦[النساء:  ﴾٥٦َ�َن َعزِ�ًزا َحِكيٗما  ٱ�َّ

کنیم  ھا را در آتشی (سوزان) وارد می که به آیات ما کفر ورزیدند، بزودی آن گمان کسانی بی«
ھای دیگری به جایش قراردھیم، تا (طعم) عذاب را  شان بریان گردد، پوست که ھر چه پوست

 عین عبارت این تفسیر چنین است: .»است بچشند، حقا که الله توانمند حکیم

ِينَ  إِنَّ ﴿ یعنی کسانی که (خود و مردم را) از تجلیات صفات و  ﴾َ�ٰتَِناَ�َفُرواْ � ٱ�َّ
حکمت و  ،ست که خداوند با علما زیرا مطلع آیه بیانگر آن ؛افعال ما محجوب گردانیدند

                                           
 .٢٧ -٢٦، ص ١کشاف، ج  -١
) که نامش جامع التأویل ھـ.ق ٣٢٢. تفسیر محمد بن بحر اصفھانی نیز (د. ٢٨، ص ١کشاف، ج  -٢

لمحکم التنزیل است مطابق مذھب معتزله نوشته شده است. این تفسیر چنانکه ابن ندیم گفته 
شده از او در  به چاپ رسیده است، اقوال نقلمجلد بوده است. آنچه از تفسیر وی  ١٤است، در 

ھـ .ق به  ١٣٤٠تفسیر کبیر فخر رازی است که سعید االنصاری گرد آورده و در کلکته به سال 
 چاپ رسانیده است.
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یعنی آتش شوق  ﴾نُۡصلِيِهۡم نَاٗر�َسۡوَف ﴿ُملک خودش در آل ابراھیم تجلی کرده است؛ 
کند، با آن  زیرا غرایز و طبایع ایشان بر حسب استعدادشان این آتش را اقتضا می ؛کمال

حجابی که در آنان رسوخ کرده و با آنان ھمراه گردیده است، یا آتش قھر خداوندی که 
آز نفوس  آتش حرص و از تجلیات صفات قھر او است و با احوال آنان تناسب دارد، یا

شھوات  خودشان و شدت و حّدت شوق و طلب نفوس آنان نسبت به کماالت صفات و

ھای جسمانی آنان  یعنی ھرگاه حجاب ﴾ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم﴿ھا محرومند:  که از آن

ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا﴿ھا  شان از آن گردیدن  مرتفع گردد، به وسیلۀ منسلخ یعنی آتش  ﴾بَدَّ

ْ ﴿سوزان حرمان  َ إِنَّ ﴿ ان؛میعنی آتش سوزان حر ﴾ٱلَۡعَذاَب ِ�َُذوقُوا  ﴾َ�َن َعزِ�ًزا ٱ�َّ
گرداند و در آتش  یعنی نیرومند است و آنان را مقھور و ذلیل صفات نفوس خودشان می

ھا محروم خواھند ماند، آنان را  جان آنان به کماالتی که برای ابد از آن ،سوزان اشتیاق
یعنی آنان را با عذابی مناسب که خودشان برای خودشان به  »حکیماً «سوزاند؛  می

ھای  اند و با تمایالتشان به لذت شھوانی و غیره برگزیده ،ھای غضبی وسیلۀ انگیزه
ھای  فرماید و به ھمین جھت پیاپی حجاب اند، مجازات می تدارک دیدهآن را  جسمانی

 )١(!»کند ظلمانی وجود آنان را تعویض می
ای توأم با حدسیات نفسانی، عمدتًا بر این  گونهه مکاشفات روحانی بذوقیات و 

در  ،فایده ھستند ای که الطائل و بی شروح حاکمند و به ھمین جھت عبارات پیچیده
شود؛ اما دین ھیچگاه از ذوقیات این صاحبان ذوق، یا  اینگونه تفاسیر بسیار یافت می

 شود. کشفیات این یاران وجد و حال گرفته نمی
اند. در  تفسیر اشاری نیز عنوان تفاسیری است که بسیار نزدیک به تفاسیر متصوفه

شود  شوند و اصرار به خرج داده می تفسیر اشاری، آیات به غیر معنای ظاھری تأویل می
که بین مفھوم ظاھری و آن معنای اشاری و پنھانی پیوندی ایجاد گردد. از جمله این 

وی در این تفسیر ». روح المعانی«ھـ) است، به نام  ١٢٧٠ -تفاسیر، تفسیر آلوسی (د
کند، به بعضی معانی پنھانی نیز  پس از آنکه تفسیر آیات را بر حسب ظاھر بیان می

، ٦٤و  ٦٣کند که از طریق رمز و اشاره استنباط شده است. در تفسیر [دو آیۀ  اشاره می

َخۡذنَا مِيَ�َٰقُ�ۡم َوَرَ�ۡعنَ ﴿سورۀ بقره]: 
َ
ورَ ا فَۡوقَُ�ُم �ۡذ أ �ٖ  ٱلطُّ ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م بُِقوَّ ْ َما ُخُذوا

                                           
م  ١٨٦٥/ ھـ.ق ١٢٨٣. این کتاب در دو مجلد در بوالق به سال ١٥٢، ص ١تفسیر شیخ اکبر، ج  -١

 به چاپ رسیده است.
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ْ وَ  و (به یاد آورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم، « ﴾٦٣َما �ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ٱۡذُكُروا
ایم، با  آنچه را به شما داده«و (کوه) طور را باالی سر شما بر افراشتیم، (و به شما گفتیم): 

 گوید: می .»رید، و آنچه را در آن است یاد کنید، شاید پرھیزگار شویدقدرت بگی
َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�مۡ ﴿ -

َ
ایم  یعنی میثاقی که با دالیل عقلی از شما گرفته ﴾�ۡذ أ

ورَ َوَرَ�ۡعَنا فَۡوقَُ�ُم ﴿مبنی بر توحید افعال و صفات خداوند؛  یعنی  ﴾ٱلطُّ
دماغ را تا بتوانید معانی را فھم کنید برافراشتیم بر فراز شما کوه (طور) مغز و 

به موسای » طور«و باز گویید. یا اینکه اشارۀ خداوند سبحان با آوردن کلمۀ 
قلب است و باالبردن طور، اشاره به باالرفتن و استیالی قلب است در فضای 

ْ ﴿ارشاد و گفتیم:  ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م﴿یعنی بپذیرید،  ﴾ُخُذوا یعنی کتاب عقل  ﴾َما

�ٖ ﴿ایم و  را که به شما دادهفرقانی   ،ھا یعنی با جدیت بپذیرید و حکمت ﴾بُِقوَّ

 ﴾٦٣َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ ﴿علوم و شرایعی که در آن است به گوش گیرید، تا  ،معارف
 جھل و فسق بدور و در امان بمانید. ،در نتیجه از شرک

ُۡتم ُ�مَّ ﴿ یعنی پس از آن با اقبال به جھت سفلی ِاعراض کردید. آن وقف اگر  ﴾تََو�َّ

ِ فَلَۡوَ� فَۡضُل ﴿نبود  دادن و حکم او  حکمت خداوندی در مھلت ﴾ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  ٱ�َّ

فرمود و  در عقوبت شما تعجیل می ﴾٦٤ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ لَُكنُتم ّمَِن ﴿دایر بر بخشش 
 )١(.آمد مصیبت عظیمی بر شما وارد می

کند و ظاھر قرآن را اعتنا  اما تفاسیر باطنیه که فقط به گرفتن باطن قرآن اکتفا می
، سورۀ حدید) ١٣کنند که (در آیۀ  کنند و به این سخن خداوند متعال استناد می نمی

ُ ﴿فرموده است:   ِمن قَِبلِهِ  ۥَوَ�ِٰهُرهُ  ٱلرَّۡ�َةُ �ِيهِ  ۥبَاُبۢ بَاِطُنهُ  ۥفَُ�َِب بَۡيَنُهم �ُِسورٖ �َّ
شود که دری دارد، درونش رحمت است و  ھا زده می پس دیواری میان آن... « ﴾١٣ ٱۡلَعَذاُب 

در این تفاسیر چیزی جز تأویالت فاسد و مخالف اصول  .»از سمت بیرونش عذاب است
شود. تفاسیر باطنیه در مقایسه با تفاسیر متصوفه و  شرع و قواعد لغت یافت نمی

چند که این سه نوع تفسیر،  به مراتب از سبک و َنَسق قرآنی دورترند، ھرتفاسیر اشاری 

                                           
 .٢٨٢، ص ١نی، ج روح المعا -١
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ھا  گرفتن(!) معانیی که خداوند دلیلی بر آن مخالفت با ظاھر قرآن و الھام سه در ھر
 نازل نفرموده است مشترکند.

 (مرجعّیت این تفاسیر) -د
مشخصی از تفاسیر شود که ما بناچار باید به نوع  در اینجا باید بگوییم که گاھی می

اه تحقیق ما دربارۀ نکات بالغتی قرآن باشد، باید به کشاف رگمراجعه کنیم. مثًال، ھ
زمخشری مراجعه کنیم و ھرگاه جویای مباحث کالمی باشیم باید به تفسیر امام 

المحیط  ا طالب باشیم باید به سراغ البحرفخررازی مراجعه کنیم. ھرگاه ِاعراب قرآن ر
مسائل  و ق) برویم که بسیاری از مباحث نحوی ٧٤٥ -اندلسی (د تألیف ابوحیان

مربوط به قرائات در آن فراھم آمده است. در این تفسیر (مبسوط و مفصل) ما چیزی 
قرار دھد؛ ھمچنین خیلی کم به » تفسیر به رأی«در عداد آن را  نیافتیم که بتواند

 ھم نیست.» به مأثورتفسیر «کند و بنابراین، از نوع  احادیث نبوی توجه می

 (تفاسیر جدید) -هـ
ھا  اند که در آن ، تفاسیری تألیف کردهاخیربعضی از علمای معاصر، در قرن 

 –بدون تردید  –شود. در این میان تفسیری که  ھایی در جھت نوآوری دیده می کوشش
 کمترین بھره را از موفقیت داشته است، الجواھر فی تفسیر القرآن اثر طنطاوی جوھری

که در تفسیرش ھمه چیز ھست بجز تفسیر. اما تفسیر المنار اثر سید  ؛(مصری) است
در تأویل کالم الله است که مؤلف در این تفسیر غالبًا به  خاصیمحمد رشید رضا شیوۀ 

کوشد تا فیمابین آن آثار کھن و مقتضیات عصر  کند و می آثار گذشتگان رجوع می
ھا دست در دست  حاضر تطبیق و تلفیقی به وجود بیاورد و در بیشتر این کوشش

ان متمسک جز آنکه گاھگاھی به بعضی از نظریات سست گذشتگ ؛موفقیت بوده است
ای که صاحب  پردازد. شیوه ھا می شود و با تمام قوا و از روی عناد به دفاع از آن می

نشانگر تعمق او در اسلوب قرآنی است و  –به طور کلی  –تفسیر المنار اتخاذ کرده است 
نمایاند که وی قرآن را به عنوان کتابی که برای ھدایت و اعجاز آمده است، مطالعه  می

ھای موفقی در فھم  کند. سید قطب نیز در تفسیر فی ظالل القرآن چشمه و بررسی می
اسلوب قرآن از حیث تعبیر و تصویر از خود نشان داده است، جز اینکه ھدف اساسی 

سازی قرآنی برای نسل جوان بوده است و در نتیجه، به  وی از نگارش این تفسیر، ساده
 توجیه نزدیکتر است تا به تعلیم.
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ثور، اگر با حسن استنباط و گسترش معلومات و قدرت بر مقایسه و تفسیر به مأ
انتخاب ھمراه باشد، از نظر اعتبار بر ھمۀ تفاسیر دیگر اولویت دارد. با این وصف، ما 

کنیم. بنابراین، برای تأویل یک یا چند آیۀ قرآن  اکتفا به تفسیر به مأثور را توصیه نمی
نیم، آنگاه کوشش کنیم تا برای خودمان ناگزیر باید به تفاسیر مختلف رجوع ک

ھا استخراج کنیم، مگر آنکه به طور قطع دربارۀ آن موضوع  ترین نظریه را از آن شایسته
 –گیریم و غیر آن را  اثر (حدیث) صحیحی به ثبوت رسیده باشد که ما ھمان را برمی

 ز نیست.زیرا اجتھاد در برابر نص به ھیچ وجه جای افکنیم؛ بدور می –ھرچه ھست 



 

 

 
 

 :فصل دوم
 منطوق و مفهوم قرآن )١(القرآن یفّسر بعضه بعضاً 

یابند که با مقایسه  ھرگاه که خودشان را در برابر یک آیۀ قرآنی درمی –مفسران قرآن 
عین عبارت را بازگو  –گردد  تر می و مقابلۀ آن با آیۀ دیگری از قرآن مجید داللتش روشن

. حق ھم دارند که در تأویل قرآن این روش را »القرآن يفرس بعضه بعضاً «کند که  می
بودن و فراگیر بودن، ممتاز  بودن و جامع ظر دقیقزیرا داللت قرآن از ن ؛دنبال کنند

ای عام یا مطلق یا مجمل را بیابیم که سزاوار  شود که در قرآن جمله است و بندرت می
عبارت از تخصیص  هکدر جای دیگر قرآن این تتمه  و تخصیص یا تقیید یا تفصیل باشد

لت جامع و فراگیر است که یا تقیید و یا تفصیل الزم و متناسب است، نیاید. اینگونه دال
بخش علمای اسالمی گردد تا اصطالحات خاصی را وضع کنند که  توانسته است الھام

یک از آن اصطالحات، اشاره به یک نشانۀ بارز موجود در ھر مطلبی که قرآن به  ھر
کند، باشد و از اینجا در  ای که قرآن ترسیم می کند و ھر صحنه سوی آن دعوت می

مطلق  ،عام و خاص ،مفھوم و یقات اسالمی اصطالحاتی از قبیل منطوقمطالعات و تحق
ھا تعریف شدند و  و مفید و مجمل و مفصل پدیدار شدند و این اصطالحات و امثال آن

شواھد بسیاری عرضه گردیدند. (از سوی دیگر) شیوۀ علما و دانشمندان در مطالعه و 
بعضی از دانشمندان که  بررسی این اصطالحات با یکدیگر مباینت پیدا کرد:

باشند، این اصطالحات را بر مبنای تشریع مورد بحث قرار دادند؛ بعضی » اصولیون«
 ؛باشند، اصطالحات مزبور را بر پایۀ منطق مورد بررسی قرار دادند» متکلمان«دیگر که 

دھند که به  ترجیح می –که ما ھم در این بحث، از جملۀ آنان ھستیم  –ای دیگر  عده
شناسی و ادبیات بنگرند، تا بتوانند با لذت و شعف، شیوۀ  ات، از زاویۀ زبانمصطلح

 گفتن و تعبیرات (قرآنی) را دنبال کنند. سخن

                                           
 ».مسألة في أن أحسن طرق التفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن«، ١٧٥، ص ٣برھان، ج  -١
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» مفھوم قرآن«و » منطوق قرآن«نخستین اصطالحاتی که در خور شناسایی است 
از گردد و یا  است؛ زیرا این دو اصطالح، انواع داللت قرآنی را که از لفظ مستفاد می

فحوای « ،»مؤول« ،»ظاھر« ،»نص«شود، زیر پوشش خود دارند و  معنی استنباط می
گیرد. ما این  را در برمی» حصر«و » شرط« ،»وصف«معانی  ،»لحن خطاب« ،»خطاب

مختلفی که در گوشه و کنار کتاب حکیم خداوند » ھای نمونه«آوردن  مسئله را با فراھم
 اند واضح خواھیم گردانید. پراکنده

عبارتست از آنچه که لفظ در محل نطق بر آن «اند:  گفته» منطوق«در تعریف 
به نظرشان رسیده است که تلفظ به آیه » منطوق«یعنی در تعریف  )١(.»کند داللت می

گردد. این توصیف واقعًا در  ای است که ما را به داللت آیه رھنمون می به تنھایی روزنه
ن را ندارد، روشن است، مانند این سخن خداوند که لفظ احتمال جز آ» نص«رابطه با 

يَّاٖ� ِ� ﴿فرماید:  که می
َ
ةٞ َ�ِملَةٞ  ٱۡ�َجِّ فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � و ... « ﴾وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

که باز گشتید روزه بگیرید. این ده  ھر کس نیافت سه روز در (ایام) حج و ھفت روز ھنگامی
در اینجا امکان ندارد که از الفاظ آیه و جز تمام روزھای دھگانه . »...است(روز) کامل 

که آیه ناطق به آن است و نص در آن است، احتمال دیگری داده شود. حتی در 
آید و یک معنای متبادر به ذھن را به ھمراه  به میان می» شاھر«مواردی که اصطالح 

 ؛است» منطوق«ند. این ھم نوعی از ک یک معنای دیگر به صورت درجه دوم، افاده می
آید در ھمان محل نطق  زیرا داللت آن بر معنای متبادرش که در درجۀ اول به ذھن می

شود.  زیرا (طبعًا) معنای راجع بر معنای مرجوح مقدم داشته می ؛کند تمامیت پیدا می

َ�ۡ�َ بَاٖغ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن ﴿گردانید:  این سخن خداوند، توضیحی را که آوردیم روشنتر می
و اگر کسی (برای حفظ جان خود به خوردن ... « ]١٧٣ [البقرة: ﴾َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ 

کلمۀ  ؛»...ھا) ناچار شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، پس گناھی بر او نیست آن
مرجوح گردد: یکی معنای  که در این آیه آمده است بر دو معنا اطالق می» باغی«

باشد که » ظالم«باشد؛ دوم، معنای راجح (درجه اول) که » جاھل«(درجۀ دوم) که 
 )٢(.رجحان این معنای دوم به خاطر ظاھربودن و متبادرشدن از سیاق آیه است

ل« نیز که حمل لفظ بر ظاھر ھر معنای آن ُمحال است و به معنای دیگری که » مؤوَّ

                                           
 .٥٢، ص ٢اتقان، ج  -١
 .٢٠٦، ص ٢برھان، ج  -٢
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زیرا ظاھر  ؛است» منطوق«شود، آن ھم از نوع کند باید کشیده  سیاق آن را تعیین می
مشخص آن را  آن که محال است رجحان عقلی ندارد و معنای دیگری که سیاق

خواھد، ھمان معنا را گویا  کند، دارای ُرجحان است، بطوریکه گویی خوِد لفظ می می

وَُهَو ﴿فرماید:  شود و بازگوی کند. از این قبیل است سخن خداوند متعال که می
ۡ�َن َما ُكنُتمۚۡ مَ 

َ
. با ما بودن خداوند را محال است بتوانیم حمل بر این معنا ﴾َعُ�ۡم �

عنایت و رعایت  ،علم ،اما تأویل آن به قدرت )١(،کنیم که ذات خداوند ھمراه ماست
نیازی به  و رسد خداوندی صحیح است و از طریق خود لفظ ھم به ذھن انسان می

 ساختگی ندارد.توجیه و ترتیب  ،ھیچگونه تالش
در  –مفھوم عبارتست از آنچه که لفظ «اند:  بارۀ این اصطالح گفته، در»مفھوم«اما 

در این تعریف به نظرشان چنین رسیده  )٢(.»کند بر آن داللت می –غیر محل نطق 
ای است که به سوی داللت اینگونه عبارات و آیات باز  است که معنای ذھنی تنھا روزنه

را اگر از حیث حکم (یعنی دستاورد نھائی عبارت) با منطوق موافق » مفھوم«شود.  می
» مفھوم مخالف«و اگر این ھماھنگی را با منطوق نداشته باشد » مفھوم موافق«باشد، 

فروعی برای خودشان دارند که متعلق به » مفھوم«یک از این دو نوع  ھر )٣(.نامند می
داشته باشد که به طریق اولی از سخن ھاست. مفھوم موافق اگر داللت بر مطلبی  آن

شود. مانند این  نامیده می» فحوای خطاب«باید در نظر گرفته شود،  و شود مفھوم می

ّفٖ ﴿فرمان: 
ُ
ٓ أ َُّهَما ی) اّف (= کمترین  ھا (کلمه (حتی) به آن« ]١٧٣ [البقرة:)٤(﴾فََ� َ�ُقل ل

داللت دارد بر  –طریق اولی به  –که  »ھا فریاد نزن کلمه رنج آور) نگو، و بر (سر) آن
تر است به اینکه تحریم  زیرا چنین عمل زشتی اولی ؛زدن پدر و مادر بودن کتک حرام

گفتن! اما مفھوم موافق، در صورتیکه داللت بر معنای دیگری بکند که با  شود، تا ُاف

ِينَ  إِنَّ ﴿نامند. مانند  می» لحن خطاب«منطوق برابر باشد  ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ

ُ�لُوَن 
ۡ
َما يَأ گمان  بی« ]١٠ [النساء: ﴾١٠ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ��  ِ� ُظۡلًما إِ�َّ

را در شکم خود (فرو  خورند، جز این نیست که آتش که اموال یتیمان را به ستم می کسانی

                                           
 ھمان مأخذ. -١
 .٥٣، ص ٢اتقان، ج  -٢
 ھمان مأخذ. -٣
 .٥٣، ص ٢، سورۀ اإلسراء. بنگرید به: اتقان، ج ٣٣آیۀ  -٤
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که داللت دارد بر  .»ی برافروخته درآیندخورند، و به زودی به آتش برند و) می می
زیرا غرض از تحریم، جلوگیری از اتالف اموال یتیمان  ؛سوزانیدن اموال یتیمان تحریم

زدن از میان برود، این دو با یکدیگر کامًال  است، چه با خوردن اتالف شود و چه با آتش
 )١(.برابرند

، »مفھوم وصفی«بارتند از: ھا ع ھم انواعی دارد که مھمترین آن» مفھوم مخالف«
 )٢(.»مفھوم حصری«و » مفھوم شرطی«

نیست، » َنعت«دھند. منظور از مفھوم وصفی فقط  را وسعت می» مفھوم وصفی«
در » عدد«و » ظرف« ،»حال«ماننل  ؛بلکه ھر آنچه که افادۀ معنای وصفیت بکند

 )٣(.گیرد چارچوب مفھوم وصفی قرار می

ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ إِن ﴿: این است» نعت«مثال 
َ
ْ أ  ﴾َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�تَبَيَُّنٓوا

اید! اگر (شخص) فاسقی خبری برای شما آورد، پس  که ایمان آورده ای کسانی« ]٦[الحجرات: 
ۀ آن) بررسی (و تحقیق) کنید، تا آنکه (مبادا) به گروھی از روی نادانی آسیب برسانید، دربار(

ست که بر ما واجب ا مفھوم این عبارت آن .»اید پشیمان شوید بر آنچه انجام داده آنگاه
. )٤(جویی و تحقیق کنیم آورد پی نیست در خبری که شخص غیر فاسق برای ما می

آن را  بود،» فسق«به جای » عدالت«بنابراین، اگر آورندۀ خبر دارای وصف و نعت 
ت به آن حسن ظن خواھیم داشت و از شویم و نسب پذیریم و تسلیم آن خبر می می

بودن قبول خبری را که یک   ھمین جاست که (بعضی از) علمای اسالمی واجب
 کنند. استنباط می ،است)» خبر واحد«کند (با آنکه  شخص عادل روایت می

َها﴿»: حال«مثال  ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� لَٰوةَ َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَرُ�واْ  ٱ�َّ ٰ َ�ۡعلَُمواْ َما  ٱلصَّ نتُۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ

َ
َوأ

اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا  که ایمان آورده ای کسانی« ]٤٣[النساء:  ﴾َ�ُقولُونَ 
ھدف این آیه تحریم مرحله به مرحلۀ مسکرات است بر مسلمانان. . »گویید بدانید چه می

گاھی که شخص نمازگزار بنابراین، مسلمانان نباید به نماز نزدیک شون د مگر در حال آ

                                           
 .١٨١، ص ١ل الفقه، بدر المتولی عبدالباسط، ج محاضرات في أصو -١
شوند: وصف، شرط، غایت، عدد و لقب؛ اما،  معموًال از انواع مفھوم مخالفت، پنج نوع را یادآور می -٢

 ھا اکتفا کردیم. ما به مھمترین آن
 .٥٣، ص ٢اتقان، ج  -٣
 ھمان مأخذ. -٤
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فھمد و بھمین  یک از کارھایش را نمی گوید و در حالت مستی انسان ھیچ بداند چه می
 جھت، نمازخواندن برای مسلمانان در حالتی که مست باشند جایز نیست.

ْ فَ ﴿»: ظرف«مثال  َ  ٱۡذُكُروا یه آن ظرف که آ ]١٩٨[البقرة:  ﴾ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  ٱ�َّ
مکانی را که باید در آن ذکر خداوند با ذکری خاص انجام پذیرد تعیین کرده است. 

اند که  تحصیل چیزی را کرده ،چنانکه اگر خداوند را جز در این مکان ذکر گویند
افزودن در آن مانند  و دارد و امر تعبدی چون و چرا برنمی )١(مطلوب نبوده است

کاستن از آن معصیت است و قراردادن چیزی است در غیر محل آن. ھمین سخن را 

ۡشُهرٞ  ٱۡ�َجُّ ﴿فرماید:  گوییم که می ما دربارۀ سخن دیگر خداوند متعال نیز می
َ
أ

ۡعلُوَ�ٰتٞ  این عبارت ظرفی زمانی  »...ھای معلوم و معینی است حج در ماه« ]١٩٧[البقرة:  ﴾مَّ
ھا واقع  بستن در غیر این ماه کند، به طوریکه اگر ِاحرام بستن حجاج را تعیین می راماح

 )٢(.شود، درست نخواھد بود
ِينَ ﴿»: َعَدد«مثال  ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت يَۡرُموَن  َوٱ�َّ

َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
وُهمۡ ُ�مَّ لَۡم يَ�  ٱۡجِ�ُ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � که  کسانی« ]٤[النور:  ﴾٤ ٱلَۡ�ِٰسُقونَ ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ

ھا را ھشتاد  آورند، پس آن کنند، سپس چھار شاھد نمی زنان پاکدامن را (به زنا) متھم می
بنابراین، حد شرعی . »ند که فاسق اندشان را نپذیرید، و اینان تازیانه بزنید، و ھرگز شھادت

برای کسی که نسبت زنا به دیگری داده است ھشتاد تازیانه است، نه بیشتر و نه 
 )٣(.کمتر

ھستند. با قدری » مفھوم وصفی«این چھار مثالی که آوردیم، ھمگی شواھدی بر 
 توسعه در تعریف آن.

ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل ﴿»: مفھوم شرطی«مثال 
ُ
نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ �ن ُ�نَّ أ

َ
و ... « ]٦[طالق:  )٤(﴾فَأ

رساند که زنان  که شرایط گذاشتن آبستنی می »...ھا را بدھید آن ۀاگر بار دار باشند نفق

                                           
 ھمان مأخذ. -١
 ھمان مأخذ. -٢
 ھمان نأخذ. -٣
 .١٧٩به: علم اصول الفقه، عبدالوھاب خالف، ص  بنگرید -٤



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٣٤

 )١(.(مطلقۀ) غیر آبستن انفاق بر آنان واجب نیست

تنھا تو را «یعنی:  ]٥: فاتحة[ال ﴾َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  إِيَّاكَ ﴿»: مفھوم حصری«مثال 
 .»جوییم پرستیم؛ و تنھا از تو یاری می می

ای) ندارند  مفھوم (ویژه» موصول و صله«که  این استنص صریح علمای اسالمی بر 

ٰ َوَرَ�ٰٓ�ُِبُ�ُم ﴿(مثًال) در این عبارت:  و «...  ]٢٢[النساء:  ﴾ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسآ�ُِ�مُ  ِ� ِ� ٱ�َّ
زیرا غالبًا اینگونه دختران  ؛»...اند شما پرورش یافته تان که در دامان دختران ھمسران

شوند (ربیبه) در اتاق شوھران بسر  ھمسر که در خانه و زندگی شوھر او بزرگ می
 )٢(.برند می

ْ َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ ﴿ :و نیز تصریح دارند بر اینکه جمله شرطیه در آیۀ َوَ� تُۡ�رُِهوا
نٗ  ٱۡ�َِغآءِ  َرۡدَن َ�َصُّ

َ
خواھند پاکدامنی کنند... به  و کنیزان خود را که می« ]٣٣: نور[ال ﴾اإِۡن أ

زیرا خواستاری تحصن (یعنی شوھر کردن) برای  ؛مفھومی ندارد »زنا وادار نکنید
کنیزان مطابق واقع است. (یعنی فقط واقعیت موجود گزارش شده است و شرط حکم 

پس جایز نیست که کنیزکان را بر آمیزش با مردان اجبار کنند، حتی اگر  )٣(نیست)
زیرا آیه  ؛خودشان به فحشاء تمایل داشته باشند و ارادۀ شوھرکردن نداشته باشند

کند که البته در  خواھد شرطی بگذارد، بلکه فقط واقعیت را دربارۀ کنیزان بیان می نمی
 شود. وارد استثنایی را شامل نیشرایط سالمت و درستی فکر چنین است و م

 عام و خاص در قرآن
قرآنی عبارتست از لفظی که در قرآن آمده و در اصل وضع لغوی » عام« -الف

                                           
دھند، زنانی ھستند که با  روشن است که زنان غیر آبستن که شوھرانشان به آنان نفقه نمی -١

نیاز از نفقۀ شوھرند، مطابق نظام اسالمی که برای زن موجودیت اقتصادی  دارایی خودشان بی

ا ﴿مستقل قائل است، چنانکه برای مرد، بطور یکسان:  ْۖ ٱّلِلّرَِجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ َولِلّنَِسآءِ  ۡ�تََسُبوا
ا  ۚ ٱنَِصيٞب ّمِمَّ ]؛ اما در صورت فقیربودن زن، مرد مسئول مخارج اوست، چه ٣٢[النساء:  ﴾ۡ�تََسۡ�َ

ُٰموَن َ�َ  لّرَِجاُل ٱ﴿آبستن باشد، چه نباشد:  َل  لّنَِسآءِ ٱقَ�َّ ُ ٱبَِما فَضَّ َّ�  ٰ نَفُقواْ  َ�ۡعَضُهۡم َ�َ
َ
َ�ۡعٖض َو�َِمآ أ

ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ 
َ
 ].٣٤[النساء:  ﴾ِمۡن أ

 .٣٢، ص ٢؛ نیز مقایسه کنید با: برھان، ج ٥٤، ص ٢اتقان، ج  -٢
 .٥٤، ص ٢، سورۀ نور؛ نیز بنگرید به: اتقان، ج ٣٤آیۀ  -٣



 ٤٣٥ یفسر بعضه بعضًا، مفهوم و منطوق قرآنفصل دوم: القرآن 

خودش داللت بر فراگیری ھمۀ افراد مشمول معنای خودش داشته باشد، بدون 
 )١(.ھیچگونه حصری محدود نیز از لحاظ کمیت و عدد

قَۡصا  وََجآءَ ﴿د: فرمای که خداوند متعال می وقتی
َ
 ]٢٠: س[ی ﴾رَُجٞل �َۡسَ�ٰ  ٱلَۡمِدينَةِ مِۡن أ

زیرا  ؛عام نیست» رجل«لفظ  ،»...شھر شتابان آمد ۀترین نقط و مرد (مؤمنی) از دور«
 کند. داللت بر یک فرد معین می

َوَ�َٰذا ِمۡن  ۦفَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن ِشيَعتِهِ ﴿فرماید:  که می وقتی
 ِ ھا  کردند، یکی از آن ناگھان دو مرد را دید با ھم نزاع (و جنگ) می«...  ]١٥[القصص:  ﴾َعُدّوِه

زیرا داللت  ؛نیست» عام«نیز » رجلین«لفظ  ،»...از پیروان او بود، و دیگری از دشمنانش
 بر دو شخص معین دارد.

سورۀ  ٤٦[در آیۀ » رجال«د مانن ؛شود ھمین سخن دربارۀ آیات دیگری نیز گفته می

ۡعَراِف َوَ�َ ﴿فرماید:  األعراف] که خداوند می
َ
و ... « ﴾رَِجاٞل َ�ۡعرِفُوَن � �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ  ٱۡ�

ھای آن) مردانی ھستند که ھریک (از آن دو گروه) را از سیما (و چھره)  بر اعراف (= بلندي

لَيُۡسواْ ﴿فرماید:  ، سورۀ آل عمران که می١١٣در آیۀ » ُاّمة«و نیز . »...شناسند شان می
ۡهِل 

َ
ۗ ّمِۡن أ ةٞ قَآ�َِمةٞ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َسَواٗٓء مَّ

ُ
ی آنان) یکسان نیستند، از اھل کتاب  (ولی ھمه« ﴾أ

فرماید:  ، سورۀ األنفال که می٩در آیۀ » الف«و نیز  »...کردارند گروھی ھستند که درست

لٖۡف ّمَِن  ٱۡستََجاَب فَ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
پس او (خواستۀ) ... « ﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ لَُ�ۡم �

آیند، یاری  پی فرود می  من شما را با یک ھزار از فرشتگان، که پیا«شما را پذیرفت. (و فرمود:) 
این الفاظ یکایک داللت بر یک کمیت محصور و یا یک عدد معین دارند و . »کنم می

بنابراین، در آن معنای عمومیت نیست  ؛اللت بر فراگیری و پوشش روی افراد ندارندد
 آید. به حساب نمی» عام«و 

تعبیر » عام«خواھد از  وقتی می –که به زبان عربی مبین نازل شده است  –قرآن 
ھا را برای افادۀ شمول و استغراق یعنی  کند که عرب آن کند، از الفاظی استفاده می

ست که ا یک استقرای کامل حاکی از آن .ضع کرده استو فراگرفتن ھمۀ مصادیق

                                           
 .٢١٣مقایسه کنید با: علم اصول فقه، خالف، ص  -١



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٣٦

ھا را ذکر  الفاظی که پیاپی آن در قرآن خارج از این )١(»عام«ھای  (الفاظ عموم) لفظ
 آوریم، نیستند: ھا از متون قرآنی می ھایی برای آن کنیم و مثال می

ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها ﴿ ھا، مانند: معنای آن و کلمات ھم» کافه« ،»جمیع« ،»کل«لفظ  -١
ِي ُهوَ ﴿ ؛»ھر چه بر روی آن (= زمین) است، فانی شود« ]٢٦[الرحمن:  ﴾٢٦فَاٖن   ٱ�َّ

ا ِ�  �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
او (الله) است که ھمه آنچه را که در « ]٢٩[البقرة:  ﴾َ�ِيٗعا ٱۡ�

ْ ﴿ ؛»زمین است برای شما آفرید ۡلمِ  ِ�  ٱۡدُخلُوا ھمگی به « ]٢٠٨[البقرة:  ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ
 .»اسالم (و اطاعت خدا) در آیید

ِيَكَمَثِل  َمَثلُُهمۡ ﴿ اسماء موصول، مفرد، تثنیه و جمع، مذکر و مؤنث، مانند: -٢  ٱ�َّ
َضآَءۡت َما َحۡوَ�ُ  ٱۡسَتۡوقَدَ 

َ
ٓ أ ا ُ َذَهَب  ۥنَاٗر� فَلَمَّ داستان « ]١٧[البقرة:  ﴾بُِنورِهِمۡ  ٱ�َّ

اینان ھمانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف او را 
و  »بینند رھایشان کرد ھای که نمی روشن ساخت، الله نورشان را بگرفت و در تاریکی

انِ ﴿ نیز َ تَِ�ٰنَِها ِمنُ�ۡم َ�  َوٱ�َّ
ۡ
ۖ  َٔ يَأ و از میان شما، آن مرد و زنی « ]١٦[النساء: ﴾اُذوُهَما

ۡحَسُنواْ ﴿ و نیز »ھا را آزار دھید شوند؛ آن که مرتکب آن (عمل زشت) می
َ
ِيَن أ ّلِ�َّ

ٞۖ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  بھشت) که نیکی کردند، پاداش نیک (=  برای کسانی« ]٢٦: یونس[ ﴾َوزَِ�اَدة

ِٰ� ﴿ و نیز .»است و افزون بر آن (=رؤیت باری تعالی است) �َِ�  َوٱ�َّ
ۡ
مِن  ٱۡلَ�ِٰحَشةَ يَأ

ْ �َِّسآ�ُِ�ۡم فَ  ۡرَ�َعٗة ّمِنُ�ۡمۖ  ٱۡستَۡشِهُدوا
َ
و کسانی از زنان شما « ]١٥النساء:[ ﴾َعلَۡيِهنَّ أ

 .»شود، چھار نفر از خودتان بر آنان گواه گیرید که مرتکب زنا می

ارُِق ﴿ و الم تعریف جنس مفرد مانند: الف -3 ارِقَةُ وَ  َوٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعوٓا
َ
�﴾ 

ۡفلََح  قَدۡ ﴿یا جمع مانند:  ]٣٨ [المائدة:
َ
به راستی « ]١[المؤمنون:  ﴾١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ أ

 .»مؤمنان رستگار شدند

ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿ شده با اضافه مانند: جمع تعریف -4 ۡوَ�ِٰدُ�مۡ  ِ�ٓ  ٱ�َّ
َ
الله « ]١١[النساء:  ﴾أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ  ُخذۡ ﴿و نیز:  »کند... تان به شما سفارش می ی فرزندان درباره
َ
 ﴾ِمۡن أ

 .»ھا صدقه (و زکات) بگیر از اموال آن« ]١٠٣[التوبة: 

                                           
 .٢٦، ص ٢در اتقان، ج » الفاظ العموم«بنگرید به: فصل  -١



 ٤٣٧ یفسر بعضه بعضًا، مفهوم و منطوق قرآنفصل دوم: القرآن 

ثَاٗما ﴿ اسماء شرط مانند: -5
َ
 و ھر کس« ]٦٨[الفرقان:  ﴾٦٨َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق �

 .»چنین کند، مجازات گناه (خود) را خواھد دید

و « ]٢١[الحجر:  ﴾ۥٍء إِ�َّ ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنهُ َ� ّمِن  �ن﴿ نکره در سیاق نفی مانند: -6
 .»ھایش نزد ماست ھیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه

 –نه مجازی  –ھایی که ذکر شدند بر حسب وضع لغوی بطور حقیقی  این صیغه
ھا در کار نباشد.  ای برای آن دھنده کنندۀ عمومیت ھستند، تا زمانی که تخصیص تعیین

» عام«اما موارد تخصیص در قرآن بسیار است، به حدی که برای بعضی از علما، تصور 
باقی مانده بر عمویتش بدون آنکه قابل تخصیص باشد، نزدیک به محال جلوه کرده 

ج داده است که از قرآن مثالی برای آن استخراج . تنھا سیوطی اصرار به خر)١(است

َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناتُُ�ۡم  ُحّرَِمۡت ﴿، سورۀ نساء یافته است: ٢٢در آیۀ آن را  کند و مَّ
ُ
َعلَۡيُ�ۡم أ

ٰتُُ�ۡم َوَ�َٰ�ٰتُُ�مۡ  َخَ�ٰتُُ�ۡم وََع�َّ
َ
تان، و  تان، و دختران است بر شما: مادران حرام شده« ﴾َوأ

که (مسلمًا) عمومیت در این فرمان تحریم  »ھایتان ایتان، و خالهھ تان، و عمه خواھران
گردد. با وجود این، موضوع تا آن اندازه  کامًال مقصود بوده و شامل ھمۀ این محارم می

باقی مانده بر عموم خود در قرآن » عام«زیرا  ؛طلبیده است ھم جد و جھد و رنج نمی
در قرآن آمده و مراد خصوص است نه ھایی که »عام«موجود است ولی در مقایسه با 

ھایی که عام باقی بر عموم به طور قطع در  عموم، مواردش اندک است. از جمله مثال
ھای الھی است که تخصیص و تغییربردار نیستند، مانند:  ھا آمده است، این سنت آن

ٍء َ�ٍّ  ٱلَۡمآءِ وََجَعۡلَنا ِمَن ﴿ و  »ای را از آب پدید آوردیم زندهو ھر چیز « ]٣٠[األنبیاء:  ﴾ُ�َّ َ�ۡ

�ِض ۞َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿نیز: 
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ� ای در زمین  و ھیچ جنبنده« ]٦: هود[ ﴾رِزُۡ�َها ٱ�َّ

َجلُُهۡم ﴿و نیز  »ی) الله است اش بر (عھده نیست؛ مگر اینکه روزی
َ
َجٌلۚ إَِذا َجآَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

لُِ�ّ

                                           
نمونۀ عام باقی بر عموم خود بس کمیاب است، زیرا ھر عامی «قاضی جالل الدین بلقینی گوید:  -١

فرماید:  تواند تخصیص بخورد. مثًال خطاب خداوند متعال که می رسد که می به نوعی به نظر می

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ  ُحّرَِمۡت ﴿شود، یا این حکم:  استثنا می (طبعًا) غیر مکلف از ﴾َر�َُّ�مُ  �َُّقوا

در حال اضطرار تخصیص خورده است و از سوی دیگر ماھی و ملخ از تحت  ﴾لَۡمۡيَتةُ ٱَعلَۡيُ�ُم 
م الربا«اند؛ یا آنکه  شمول آن بیرون گردانیده شده از تحت شمول آن تخصیص » عرایا«حکم  »حرَّ

 ).٢٦، ص ١خورده و خارج گردیده است (اتقان، ج 



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٣٨

برای ھر امتی سرآمدی است، « ]٤٩[یونس:  ﴾٤٩ُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُموَن خِ  ٔۡ فََ� �َۡسَ� 
 .»گیرند کنند، و نه پیشی می ھا فرا رسد، پس نه ساعتی تأخیر می که سرآمد آن ھنگامی

ای است که  غالبًا ھمراه با قرینه» عام«که  این استمسئلۀ دیگری که مسلم است، 

ۡهِل  َما﴿شود. مانند:  ری و عمومیتی که دارد، مانع میماندن آن را بر فراگی باقی
َ
َ�َن ِ�

ۡعَرابِ َوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن  ٱلَۡمِديَنةِ 
َ
ْ َعن رَُّسوِل  ٱۡ� ن َ�َتَخلَُّفوا

َ
ِ أ سزاوار « ]١٢١[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

الله ھا ھستند، از (ھمراھی) رسول  نشین) که اطراف آن نیست که اھل مدینه، و اعراب (بادیه
که مراد از اھل مدینه  »باز پس مانند، و نه برای (حفظ) جان خود، از جان او چشم بپوشند

و اعراب در این آیه فقط کسانی ھستند که قادر بر جھادند و ناتوان را این تعبیر شامل 
کند که باید این گروه استثنا شوند. و نیز مانند سخن  شود، زیرا عقل داوری می نمی

ِ َ�َ ﴿، سورۀ آل عمران: ٩٧ۀ خداوند در آی و برای خدا، حج « ﴾ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
که مراد از ناس فقط مکلفان ھستند؛ و کودکان و  »خانه (کعبه) بر مردم واجب است

» عام«دیوانگان به حکم عقل از این فرمان مستثنی ھستند. و نیز از جمله مواردی که 
است، آن مواردی است که انتقال از عموم به » خاص«شود و منظور از آن  ذکر می

تواند تعبیر را زیباتر کند و مطلب را  خصوص برای یک نکتۀ بالغتی است که می

مۡ ﴿تر گرداند، مانند این سخن خداوند متعال:  روشن
َ
ٓ َءاتَٮُٰهُم  ٱ�َّاَس َ�ُۡسُدوَن  أ ٰ َما َ�َ

 ُ ردم (= پیامبر و یارانش) بر آنچه الله از فضل خویش به آیا به م« ]٥٤[النساء:  ﴾ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
او  است ودر این آیه یک نفر انسان » ناس«که مقصود از  »ورزند؟ آنان عطا کرده حسد می

محمد رسول الله است، اما به صورت جمع آمده و مفرد نیامده است تا نشان بدھد که 
 آن حضرت َمَثل اعالی انسانیت است.

فرماید:  گرداند و مثًال می که خداوند پیامبرش را مخاطب می قتیو ھمچنین

َها﴿ ُّ�
َ
� َ  ٱتَّقِ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ این خطاب از طریق ، »ای پیامبر! از الله بترس« ]١[األحزاب:  ﴾ٱ�َّ

لی با کمک دلیل وشود داللت وضعی (یعنی داللت کلمه بر معنی) امت را شامل نمی
شود و آن عبارتست از وجوب اقتدا به آن  میدیگری این عمومیت به کالم داده 

حضرت، مگر در مواردی که دلیل داشته باشیم بر اینکه فالن حکم اختصاص به 
 شخص او دارد.

، ٣٤اندازد. مثال، این آیۀ  را از عمومیت خودش نمی» عام«کما اینکه مدح و مذمت 

ِينَ وَ ﴿ سورۀ توبه است: وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ ِ َسبِيِل  ِ� َوَ� يُنفُِقوَ�َها  ٱۡلفِضَّ  ٱ�َّ
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ُۡهمفَبَ  ِ�ّ  ٖ��ِ
َ
کنند) و در  اندوزند (و گنجینه می که طال و نقره را می و کسانی« ﴾٣٤بَِعَذاٍب أ

ِينَ  إِنَّ ﴿و این آیه:  »ھا را به عذابی دردناک بشارت ده کنند، پس آن راه الله انفاق نمی  ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت واْ َءاَمُنواْ وََعِملُ  ُٰت  ٱل�َّ گمان  بی« ]١٠٧[الکهف:  ﴾١٠٧نُُزً�  ٱۡلفِۡرَدۡوِس َ�نَۡت لَُهۡم َج�َّ

ھای (بھشت) برین محل پذیرائی  ھای شایسته انجام دادند، باغ اند و کار که ایمان آورده کسانی
 .»آنان خواھد بود

یک فرد قرآنی عبارتست از لفظی که وضع شده باشد برای داللت بر » خاص« -ب
یا بر افرادی از نظر کمیت و » رجل«یا یک فرد از یک نوع مانند » محمد«واحد ھمانند 

)، الف (ھزار)، قوم، امة، طائفة و ١٠)، عشرة (٢تعداد محصور و محدود؛ مانند: اثنین (
 .)١(فریق

 تواند باشد. لفظ قرآنی خاص گاھی مطلق است و گاھی مقید، امر و نھی ھم می
 فرماید: ، سورۀ األنعام که خداوند می١٤٥در آیۀ » مسفوحاً «نند ما» خاص مقید«

ِجُد  قُل﴿
َ
ٓ أ َّ� �ِ 

ُ
ٓ أ ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ  وِ�َ َما ًما َ�َ ۡو َدٗما  ۥٓ إَِ�َّ ُ�َرَّ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ 
َ
ۡسُفوًحا أ حرامی را که در آنچه بر من وحی شده است، (چیز) «بگو: « ﴾مَّ

یابم، بجز اینکه مردار باشد یا خون ریخته شده یا  ای حرام باشد؛ نمی خوردن آن بر خورنده
(خون) که » دم«شده) قید است برای کلمۀ  (ریخته» مسفوحاً «که لفظ  »گوشت خوک

که علما و  ﴾ٱلَۡمۡيَتةُ َعلَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ وسورۀ مائده آمده است: ٤به طور مطلق در آیۀ 
» دم مسفوح«اند بر  است حمل کرده» خاص مطلق«در این آیه را که » دم«فقھا کلمۀ 

 )٢(.است» خاص مقید«در آن آیۀ دیگر که 
» بودن بودن و الزامی واجب«ھرگاه در لفظ قرآنی خاص بیاید افادۀ » صیغۀ امر«

ْ فَ ﴿مانند:  )٣(؛کند می يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعوٓا
َ
اما گاھی به کمک قرینه به معنای  ،]٤١[المائدة:  ﴾�

، سورۀ ٣٠رساند، در آیۀ  بودن) را می مثًال اباحه (مباح ؛گردد دیگری منتقل می

ْ ُ�ُواْ وَ ﴿األعراف:  ُ�وا تُواْ ﴿دادن آن کار دارد:  یا اشاره به ناتوانی مخاطب از انجام ﴾ٱۡ�َ
ۡ
فَ�

رساند:  یا تھدید را می »آن بیاورند ای ھمانند سوره« ]٢٣[البقرة:  ﴾�ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ 

                                           
 .٢٢٤علم أصول الفقه، خالف، ص  -١
 .٢٢٦بنگرید: ھمان، ص  -٢
 .٢٢٨ھمان، ص  -٣
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﴿ ْ یا تکرار طلب چیزی  »خواھید انجام دھید می ھرچه« ]٤٠[السجدة:  ﴾َما ِشۡئُتمۡ  ٱۡ�َملُوا

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد مِنُ�ُم ﴿است:  ھرکس از شما که ماه رمضان را « ]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمهُ  ٱلشَّ
که (برای دومین بار) وجوب روزه را برای کسی که شاھد فرا  »دریافت، روزه بگیرد

 دارد. رسیدن ماه رمضان باشد بیان می
مانند:  )١(؛رساند ھرگاه در لفظ قرآنی خاص بیاید تحریم الزامی را می» صیغۀ نھی«

ِ  َوَ� ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�م بَيۡنَُ�م ب
َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
بین خود بباطل تان را در  و اموال« ]١٨٨[البقرة:  ﴾ٱۡلَ�ِٰطلِ تَأ

مثًال  ؛شود اما گاھی به کمک قرینه به معنای دیگری کشانیده می ؛»(و ناحق) نخورید

ما را...  ھای پروردگارا! دل« ]٨[آل عمران:  ﴾َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َر�َّنَا﴿رساند، مانند:  دعا را می

َها﴿مانند:  ؛فھماند یا کراھت را می »(از راه حق) منحرف مگردان ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ َ�  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ  َٔ �َۡ� 
َ
اید! از  که ایمان آورده ای کسانی« ]١٠١[المائدة: ﴾لُواْ َ�ۡن أ

 .»چیزھای نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را اندوھگین کند
یک حکم قطعی است  فھماند، با داللت حقیقی وضعی می» خاص«حکمی که لفظ 

َٰرتُهُ ﴿فرماید:  قتی خداوند میو که ھیچ جای تردید در آن نیست. بنابراین إِۡطَعاُم  ۥٓ فََك�َّ
ةِ َمَ�ِٰك�َ  حکم عبارت از  »پس کفاره آن اطعام ده مسکین است« ]٨٩[المائدة: ﴾َعَ�َ

خاص « ست کها اطعام آن ده نفر مسکین است، نه کمتر و نه زیادتر و این به خاطر آن
که پیوسته به نظر » عام«آورد، بعکس  را به تصور انسان نمی» خصوص«جز » حقیقی

شود که بر عمومیت  ندرت میه تخصیص بزند و بآن را  رسد چیزی وجود دارد که می
 خودش باقی بماند.

ن در قرآن  مجَمل و مبیَّ
بارتست تر: ع یا به عبارت روشن ؛عبارتست از آنچه داللتش روشن نباشد» ُمجَمل«

ھا بر دیگری و نسبت به آن وجود نداشته  از یکی از دو چیز که امتیازی برای یکی از آن
 )١(؛ای را در قرآن انکار کرده است آمدن چنین کلمه یا جمله )٣(داود ظاھری )٢(.باشد

                                           
 .٢٣٠ھمان، ص  -١
 .٣٠، ص ٢اتقان، ج  -٢
اول امام اھل ظاھر، ابوسلیمان داود بن علی بن خلف اصفھانی، معروف به ظاھری، دانشمند طراز  -٣

 ).١٧٥، ص ١(وفیات األعیان، ج ھـ .ق درگذشت  ٢٧٠بغداد در روزگار خویش بود. وی به سال 
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در قرآن داریم، جز اینکه ھرگز » ُمجمل«که از این نوع  این استتر  اما، صحیح
خصوص بشود)  ماند (و تبیین می خودش باقی نمی» و ابھام«جمال قرآنی بر اِ » مجمل«

 ھای خداوند به بندگانش. در امور شرعی و فرمان
بودن آن با نوعی پیچیدگی است که یکی از این  بودن نص قرآنی ھمراه مجمل

 ھا را دارد: زمینه
که خود قرآن در روند سخن آن را تفسیر کرده » َھلوع«مانند  ؛بودن لفظ غریب -

�َ�ٰنَ ۞إِنَّ ﴿است:  ُه  إَِذا ١٩ُخلَِق َهلُوً�  ٱۡ�ِ ُّ َمسَّ ُه  ٢٠َجُزوٗ�  ٱل�َّ  ٱۡ�َۡ�ُ �ذَا َمسَّ
یقینًا انسان کم طاقت (و حریص) آفریده شده « ]٢١ -١٩[المعارج:  )٢(﴾٢١َمُنوً� 

که خوبی  کند. و ھنگامی تابی می که بدی (و مصیبتی) به او رسد، بی است. ھنگامی
 .»شود به او رسد، باز دارنده (و بخیل) می

، ١٧[در آیۀ » َعسَعَس «مانند کلمۀ  ؛بودن لفظ (در بیش از یک معنی) مشترک -

ۡلِ وَ ﴿ سورۀ تکویر]: اش  که (تاریکی و سوگند به شب، ھنگامی« ﴾١٧إَِذا َعۡسَعَس  ٱ�َّ
تواند رفتن آن  تواند آمدن شب را برساند و می که می »کاسته شود و) پشت کند

)٣(.را بفھماند
 

ّيُِب  ٱلَۡ�ِمُ إَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿اختالف در مرجع ضمیر، مانند این آیه:  -  ٱۡلَعَمُل وَ  ٱلطَّ
ٰلِحُ  رود و (الله) عمل  سخن پاکیزه به سوی او باال می« ]١٠: فاطر[ ﴾...يَۡرَ�ُعهُ  ٱل�َّ

تواند به ھمان مرجعی که  می» یرفعه«که ضمیر فاعل در  »برد صالح را باال می
شود:  برگردد (که به این معنی می -» الله«یعنی  –گردد  باز می» الیه«ضمیر 

 –رود و عمل صالح او  باال می –خداوند متعال  –ھای طیبه به سوی او  کلمه
بازگردد که معنی چنین » عمل«تواند به  برد) و نیز می را باال می –خداوند 

تواند  برند. نیز می ھای طیبه باال می کلمهآن را  ست کها شود: عمل صالح آن می
عمل صالح  –که ھمان توحید است  –ھای طیبه  یعنی: کلمه ؛بازگردد» کلم«به 

)٤(.ایمانشود مگر ھمراه با  زیرا عمل صالح نمی ؛برد را باال می
 

                                                                                                       
 .٣٠، ص ٢اتقان، ج  -١
 .١٧٦، ص ٢بنگرید به: برھان، ج  -٢
 .٣٠، ص ٢اتقان، ج  -٣
 ھمان مأخذ. -٤
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َجٞل  َولَۡوَ� ﴿مانند:  ؛مقدم و مؤخرشدن -
َ
ّ�َِك لََ�َن لَِزاٗما َوأ َ�َِمةٞ َسبََقۡت ِمن رَّ

َسّ�ٗ  و اگر فرمانی که پیش از این از پروردگارت مقرر شده (مبنی « ]١٢٩[طه:  ﴾١٢٩مُّ
که  .»شد ھا محقق می بر تأخیر عذاب) و وقت معین، نبود، مسلمًا (عذاب الھی) بر آن

ّ�َِك لََ�َن لَِزاٗما َولَۡوَ� ﴿ ین بوده است:چن  )١(.﴾َ�َِمةٞ َسَبَقۡت مِن رَّ
بین دو امر » مجمل«البته، این پیچیدگی عارضی که ناشی از بینابین قرار گرفتن 

یا » مفصل«رود و به مجرد آنکه بیانش آمد  درنگ از میان می (و دو معنی) است، بی
 شود. ده مینامی» مبین«یا » مفسر«

» من الفجر«مانند:  )٢(؛آید تبیین مجمل، گاھی به صورت پیوسته و به دنبال آن می

َ لَُ�ُم ﴿که تعبیر مجمل خداوند متعال:  ٰ يَتَبَ�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
 ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

ۡسَودِ 
َ
آشکار ی سیاه (شب) برای شما  ی سپید صبح از رشته رشته تا«...  ]١٨٧[البقرة:  ﴾ٱۡ�

نبود، کالم اولی با تردید و » من الفجر«کند و اگر این شبه جملۀ  را تفسیر می »شود
 )٣(.ماند احتمال ھمچنان باقی می

مانند  )٤(؛شود گاھی نیز مجمل به طور جداگانه و منفصل در آیۀ دیگری تبیین می

ٞ ﴿، سورۀ قیامت: ٢٣و  ٢٢آیات  ةٌ  وُُجوه ٞ إَِ�ٰ رَ  ٢٢يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ آن روز « ﴾٢٣ّ�َِها نَاِظَرة
که تا اینجا داللت بر  »نگرد ھایی تازه (و شاداب) است. به سوی پروردگارش می چھره

، سورۀ األنعام خداوند متعال تفسیر کرده ١٠٣جایزبودن رؤیت خداوند دارد، اما در آیۀ 

بَۡ�ٰرُ تُۡدرُِ�ُه  �َّ ﴿است: 
َ
حالیکه اگر این تفسیر برای در  »یابند ھا او را در نمی چشم« ﴾ٱۡ�

کرد که در مقام نفی رؤیت  آن در قرآن نیامده بود، آیات سورۀ قیامت معلوم نمی
کند ولی اصل رؤیت را نفی  خداوند است بطور کلی، یا نفی احاطه و حصر را می

 )٥(.کند نمی

                                           
 .٣١، ص ٢ھمان، ج  -١
 ھمان مأخذ. -٢
 .٢١٥، ص ٢برھان، ج  -٣
 .٣١، ص ٢اتقان، ج  -٤
 .٢١٦، ص ٢برھان، ج  -٥



 ٤٤٣ یفسر بعضه بعضًا، مفهوم و منطوق قرآنفصل دوم: القرآن 

زیرا قرآن و حدیث  )١(؛کند شود که مجمل قرآنی را سنت نبوی تبیین می گاھی می
کشیدن آن از مدارج  شانه به شانۀ یکدیگر در جھت استیفای حق و بیرون«اره ھمو

توانند عموم دیگری را تخصیص بزنند یا  یک می کنند، تا آنجا که ھر حکمت حرکت می
 )٢(.»یک مجمل دیگری را تبیین کنند ھر

اند (و  این زمینه بیشتر در الفاظ شرعی که از معانی لغوی خودشان انتقال یافته
ھا و  که گفتنی» صالة«مانند:  ؛شود اند) دیده می انی جدیدی پیدا کردهمع

 ص«ھای آن را رسول خدا در حدیث نبوی تفسیر فرموده است:  دادنی انجام
ُّ
  وال

َ
ما ك

َص  وِ� مُ أيتُ رَ 
ُ
ھمچنانکه » خوانم نماز بخوانید ای که من نماز می به ھمان شیوه« »�ِّ أ

را » حج«و مقدارھای آن را بیان فرموده است و نیز ھا  را پیامبر اکرم اندازه» زکات«
 )٣(.اش را تبیین کرده است مناسک تفصیلی

ۡ�ُ�ٖ «از ھمین نمونه است، تفسیر آن حضرت برای 
َ
ةِ أ در سخن خداوند متعال: » قُرَّ

آ  فََ� ﴿ خَ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ
ُ
ۡ�ُ�ٖ  ِ�َ أ

َ
ةِ أ اند چه د نمیپس ھیچ کس « ]١٧[السجدة:  ﴾لَُهم ّمِن قُرَّ

ھا نھفته شده است، به (پاس)  ھاست برای آن روشنی چشم ۀھای (عظیمی) که مای پاداش
در آنجا چیزھایی باشد که نه «که فرموده است:  »دادند آنچه که (در دنیا) انجام می

چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل و ذھن احدی گذشته باشد، چیزی غیر از 
 )٤(.»رسد ا به آن میآنچه علم و اطالع شم

و تفسیر مجمل قرآن با سنت، امام ابوالحکم » ھمیاری سنت و قرآن«در مقام بیان 
تألیف کرده است و  )٦(کتاب خودش را به نام االرشاد فی تفسیر القرآن )٥(بن برجان

ھر آنچه که پیامبر اکرم بگوید، مسلمًا در قرآن ھست و اصل آن در قرآن «گفته است: 

                                           
 .٣١، ص ٢اتقان، ج  -١
 ».النوع األربعون، في بیان معاضدة السنة ِللقرآن«؛ ١٢٩، ص ٢برھان، ج  -٢
 .١٨٤، ص ٢؛ مقایسه کنید با: برھان؛ ج ١٣١، ص ٢اتقان، ج  -٣
 .١٣٠، ص ٢برھان، ج  -٤
جان، پرچمدار  -٥ امام عبدالسالم بن عبدالرحمان بن عبدالسالم لخمی اشبیلی، معروف به ابن برَّ

ھـ .ق درگذشت (بنگرید به:  ٦٢٧خویش. وی به سال  علم لغت و علم نحو در اندلس در روزگار
 .١٢٤، ص ٥؛ شذرات الذھب، ج ٣٠٦ُبغیة الوعاه، ص 

َول العربیة موجود است. -٦  از این کتاب یک نسخۀ عکسی در معھد المخطوطات در جامعة الدُّ
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دیک باشد چه دور. فھم قرآن برای کسی میسر است که سنت را بفھمد و است، چه نز
 )١(».در جھت فھم قرآن نابیناست کسی که در فھم سنت نابینا باشد

 نص و ظاهر
اش داللت کند بر آنچه اصالتًا از  آن چیزی است که با خود صیغه» نص«منظور از 

َحلَّ ﴿این سخن خداوند متعال:  –مانند  )٢(؛سیاق آن مقصود است
َ
ُ َوأ وََحرََّم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ

 ْ که  »...الله داد و ستد را حالل کرده و ربا را حرام نموده است... « ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرَِ�ٰوا
معنای اصلی مقصود از این بیان قرآنی، نفی ھر نوع از انواع تشابه و ھمانندی میان 

بدیھی است که عمل به چنین نص صریحی  ام است.د و فروش حالل و ربای حرخری
زیرا از مقاصد قرآن است که عبارات آن با داللت صریح و واضحی بر آن  ؛واجب است

 داللت دارند.
رسد، بدون نیاز به  عبارتست از آنچه که از خود عبارت به ذھن انسان می» ظاھر«
اصالتًا از سیاق کالم منظور » ظاھر«که) مفھوم  این استای، اما (تفاوتش با نص  قرینه

ْ فَ ﴿مانند سخن خداوند متعال:  )٣(؛نیست َمۡثَ�ٰ  ٱلنَِّسآءِ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا
ْ فََ�ِٰحَدةً  �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
با زنانی (دیگر) که مورد پسند « ]٣[النساء:  ﴾َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

که معنای نزدیک به ذھن آن بدون  »، و سه سه، چھار چھار، ازدواج کنیدشماست دو دو
ست که نکاح با زنانی که ازدواج با آنان حرام است ا ای متکی باشد، آن آنکه بر قرینه

لی این مطلب اصًال از سیاق منظور نبوده است و آنچه منظور و ،است(محارم) مباح 
ن به چھار، یا اکتفا به یک ھمسر است. اصلی این عبارت است محدودکردن تعداد زنا

زیرا لفظ از معنای نزدیک به ذھن (متبادر) خود  ؛نیز واجب است» ظاھر«عمل به 
ای وجود داشته باشد به معنای  گردد مگر با قرینه. بنابراین، ھرگاه قرینه منصرف نمی

 )٤(.غیر متبادر و دور از ذھن آن عبارت عمل خواھد شد

                                           
 .١٢٩، ص ٢برھان، ج  -١
 .١٩٠ -١٨٩علم اصول الفقه، خالف، ص  -٢
 .١٨٨ھمان، ص  -٣
 .١٨٩ن، ص ھما -٤



 

 

 
 

 :فصل سوم
 اعجاز قرآن

خت پافشاری در این امر س و قرآن ُفَصحای عرب را به مبارزه و رویارویی طلبید
نشینی کردند و ناتوانی خودشان  لی آنان در برابر مبارزطلبی (تحدی) قرآن عقبو، کرد
کردند که قرآن برتر است و برتر از ز تقلید قرآن (و آوردن ھمانندی برای آن) اعالم را ا

 و قرآن سخن بشر نیست. آن نیست
ھای بسیاری مھمی را  جا داشته است که اعجاز قرآن در زندگی مسلمانان بحث

برانگیزد و علمای اسالم به منظور کشف وجوه مختلف بالغت قرآنی به اینگونه مباحث 
نظیر قرآن را در ترسیم و تعبیر مفاھیم آشکار گردانند. علمای  اسلوب بی و زندبپردا

طاقت فرسایی را بر عھده اسالم کوشش قابل تقدیری مبذول داشته و زحمات 
ھای کافی  بخش با سایه روشن تا بتوانند بالغت قرآنی را در یک چھرۀ الھام اند گرفته

خرج ه اند و اصرار ب ارائه کنند. اما غالبًا برای این منظور در کنار یک نص قرآنی ایستاده
به تنھایی مورد بررسی و  و اند که آن را از واحد عظیم قرآن به نحوی جدا سازند داده

اندازۀ علما  این امر باعث شده است که اختالف نظرھای بی تحلیل دقیق قرار دھند و
ھا در رابطه با مشکل لفظ و معنی، بطور کلی زیبایی اعجاز قرآنی را از  در این زمینه

زیرا نھضت علم کالم در جھان اسالم، ذوق آنان را در رابطه با نصوص قرآنی  ؛بین ببرد
 اند. ر قرآن وا ماندهھای بالغت و اعجاز د کور کرده و از درک جایگاه

ق) نخستین کسی باشد که در بعضی مباحث  ٢٥٥شاید جاحظ (متوفی به سال 
سخن گفته است. این کتاب به دست ما » نظم القرآن«مربوط به اعجاز در کتاب 

آنجا  ؛لی خود جاحظ اشاراتی به این تألیف خود در کتاب الحیوان دارداست ونرسیده 
ام تا تفاوت  آوری کرده رم که در آن آیاتی از قرآن را جمعو من کتابی دا«گوید:  که می

فیمابین اعجاز و حذف و نیز تفاوت بین زوائد و فضوالت در کالم با استعارات معلوم 
خواھید دریافت که امتیاز قرآن در ایجاز و درگردد. اگر شما آن کتاب مرا بخوانید، 

ز آن جمله است سخن خداوند در گردآوردن معانی بسیار با الفاظ اندک چگونه است. ا
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ُعوَن َ�ۡنَها َوَ� يُ�ِفُوَن ﴿کند:  قرآن مجید، آنجا که شراب بھشت را توصیف می �َّ يَُصدَّ
که این دو کلمه  »شرابی) که از آن نه سر درد گیرند و نه بیھوش شوند«( ]١٩واقعة:[ال ﴾١٩

ن خداوند عزوجل آنجا که اند! و نیز سخ ھای شراب اھل دنیا را در بر گرفته تمام عیب

نه پایان « ]٣٣واقعة:[ال ﴾٣٣َمۡقُطوَعةٖ َوَ� َمۡمنُوَعةٖ  �َّ ﴿کند:  میوۀ اھل بھشت را بیان می
که باز ھم با این دو کلمه ھمۀ آن معانی را  »پذیرد و نه (کسی را از آن) باز داشته شود

 )١(.»فراھم آورده است
از کتاب جاحظ  )٢(ق) ٦٠٣به سال  واسطی (متوفی بعید نیست که محمد بن زید

مبنای تألیف کتاب خودش به نام اعجاز القرآن قرار داده آن را  استفاده کرده باشد و
باشد که این کتاب ھم به دست ما نرسیده است. فقط در کتاب دالئل االعجاز تألیف 

انی دانیم که جرج زیرا می ؛بینیم آثاری از کتاب واسطی را می )٣(عبدالقاھر جرحانی
یکی شرح کبیر که آن را المعتضد نامیده است  :کتاب واسطی را دوبار شرح کرده است

 و دیگر شرحی کوچکتر از آن.
نظیر است و چه بسا در بسیاری از  عبدالقاھر جرجانی در ذوق اسلوب قرآنی کم

آمیزی که در جھت درک زیبایی ھنری کتاب خداوند قرآن کریم دارد،  اشارات موفقیت
ی این تصویر و، و زمان خودش بسی جلوتر افتاده باشد. گوش فرا دھیداز عصر 

ُس  ٱۡشَتَعَل وَ ﴿کند:  نظیر را در قرآن تفسیر می کم
ۡ
أ ی پیری سرم را فرا  و شعله« ﴾َشۡيٗبا ٱلرَّ

شک  ، سورۀ مریم) بی٤(در داستان زکریا، آیۀ  »گرفته (و موھایم سفید گشته است)
اس ظریف و دقیق و فھم لطیفی که از شیوۀ ممتاز (مانند من) شما را (ھم) با احس

بسیار «تعبیر و تصویر قرآنی دارد به اعجاب و تحسین وا خواھد داشت. وی گفته است: 
شود که در استعاره نکاتی است که بیان آن جز پس از علم به نظم کالم امکان  می

حتمًا باید نخست حقیقت آن نظم بیانی را دریافت. از جمله موارد دقیق آن که  و ندارد

ُس  ٱۡشَتَعَل وَ ...﴿قتی سخن از این آیۀ و بینید ناپیداست اینکه شما می
ۡ
أ به  ﴾َشۡيٗبا ٱلرَّ

گویند: اینجا استعاره است! و شرف و مزیت کالم را در ھمین  آید، فقط می میان می

                                           
 .١، پاورقی ١٥٢، ص ٢تاریخ آداب العرب، رافعی، ج  -١
 .١٢٠، ص ١مراجعه کنید به: کشف الظنون، ج  -٢
عبدالقاھر عبدالرحمان بن محمد، بنیانگذار اصول بالغت. معروفترین کتاب وی دالئل االعجاز و  -٣

 ).١٨٢، ص ٢ھـ .ق درگذشت (ِانباه الرواة، ج  ٤٧١اسرار البالغه است. وی به سال 
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بینند. این  ره است و عامل امتیازی سوای استعاره در آن نمیدانند که استعا خالصه می
لی چنین نیست و این و، شود وضعیتی است که در کالم مفسرین آشکارا مشاھده می

انگیز که با (شنیدن و خواندن)  مزیت جلیل و این شگفتی و زیبایی حیرت ،شرف عظیم
بلکه به این خاطر است  دھد فقط به خاطر استعاره نیست، این کالم به انسان دست می

که کالم با این شیوه بیان شده است که فعل را به چیزی نسبت دھند، در حالی که 
فعل از آِن فاعل دیگری است که سبب آن چیز است و در عین حال رفع دھند به 

اند و بعد، آن فاعل اصلی را که  واسطۀ فعل، آن چیزی را که فعل را به آن نسبت داده
است در معنا، به صورت منصوب بیاورند، به طوریکه مشخص باشد که آن فعل از آِن او 

اسناد و نسبت به آن اولی فقط به خاطر این دومی بوده است و بخاطر پیوستگی و 

طاب زيد نفسا، قر عمرو عيناً، تصبب «گویند:  مانند آنکه می ؛ھمراھی فیمابین آن دو

از چیزی مستقل شده است به چیز  و امثال آن که فعل »حسن وجهاوصالً أعرقاً، كرم 
 دیگری که آن چیز سبب آن است.

چند که فقط  است، ھر» شیب«در معنا از آِن » اشتعل«دانیم  توضیح اینکه: ما می
است » َعین«از آِن » َقرَّ « ،است» نفس«از آِن » طاب«شود، کما اینکه  به سر مربوط می

َب «و  یدیم اسناد داده شدند (و ھیچ یک به چند که به آنچه د از آِن َعَرق، ھر» تصبَّ
شود که شرف و امتیاز این  فاعل خودشان نسبت داده نشدند). به این ترتیب معلوم می

ای بیان شده است و کالم در این مسیر افتاده  کالم الھی از آنجاست که با چنین شیوه
ظ فلاست. حال، اگر این شیوه را رھا کنید (و ھمچنان استعاره را حفظ کنید) و 

 »اشتعل شیب الرأس«اسناد بدھید و بگویید: » شیب«را بگیرید و مستقیمًا به » اشتعل«

بعد، بنگرید که آیا آن حسن و زیبایی اولی را در آن  »اشتعل الشیب في الرأس«یا 
انگیز را که داشت؟ اگر بگویید: سبب  نگرید؟ و آن متانت را؟ و آن جذابیت حیرت می

گیرد،  با این ترتیب به استعاره می» شیب«را وقتی خداوند برای » اشتعل«چیست که 
 این ھمه فاصله دارد؟ سبب آنآن امتیاز را داراست و چرا از نظر امتیاز با آن وجه دیگر 

که اصل  –ست که در استعارۀ قرآنی عالوه بر درخشندگی (اشتعال) پیری در سر ا
 رساند و گویای آن فراگیری و شمول کامل این حالت را بر تمام سر می –معنی است 

ست که ھمه جای سر را فرا گرفته و در سر مستقر شده است و کران تا کران آن را ا
تمام آن را فرا گرفته است، به طوریکه اثری از سیاھی موی  است ورفته زیر پوشش گ
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آن امتیازی که  این استسر نمانده است، یا اینکه اگر مانده است، قابل اعتنا نیست. 

دیگر وجود نخواھد  »اشتعل الشیب في الرأس«یا  »اشتعل شیب الرأس«وقتی گفته شود: 
الجمله در سر  رساند که پیری فی این را نمی از داشت. بلکه در آن صورت تعبیر ما بیش

 «ست که بگوییم: ا ظاھر شده است. نظیر این تعبیر آن
ً
که معنای این  »اشتعل البیت نارا

جمله چنین خواھد بود که آتش آنچنان به خانه افتاده است که ھمه جای آن را فرا 
اما وقتی به آتش کشانیده است. آن را  گرفته است و اطراف و وسط و ھمه جای

رساند، بلکه بیش از این  دیگر آن نکته را نمی »اشتعلت النار في البیت«بگوییم: 
ای از آن را به آتش کشیده  سوزی در خانه رخ داده است و گوشه فھماند که آتش نمی

خاکستر کرده آن را  است. اما فراگیری آتش و اینکه آتش بر خانه مستولی شده باشد و
 آید. لفظ به دست نمیباشد، البته دیگر از 

فرماید:  نظیر این تعبیر در قرآن مجید سخن خداوند عزوجل است که می«

ۡرنَا ﴿ �َض َوفَجَّ
َ
. »ھای جوشاندیم (و جاری نمودیم) و از زمین چشمه« ]١٢قمر:[ال ﴾ُ�ُيوٗنا ٱۡ�

نھاده شده است، » ارض«است، اما در لفظ بر » عیون«در معنا مربوط به » تفجیر«
نھاده شده بود. در اینجا » رأس«بر » اشتعال«که در آن تعبیر دیگر قرآنی،  ھمانگونه

نیز ھمان شمول و گسترش معنا که در آنجا مشاھده کردیم وجود دارد. توضیح اینکه 
ساری  ھماند که سراسر آن سرزمین تبدیل به چشمهفخواھد ب خداوند با این تعبیر می

. حال، اگر ھمین الفاظ را با شیوۀ معمولی گردید و آب از ھر جای جای آن فوران کرد

دیگر آن  »عيون يف األرضوفجرنا ال«یا  »وفجرنا عيون األرض«به کار ببریم و بگوییم: 
کند و مفھوم آن چنین خواھد گردید که آب از  رساند و بر آن داللت نمی معنا را نمی

مین فوران چشمۀ پراکنده در آن سرزمین جوشیده است و آب از چند نقطۀ آن سرز
 )١(.»کرده است

به طور کامل نقل کنیم، تا مبادا  –بودنش  با طوالنی –ترجیح دادیم که این متن را 
با  –که با تصرف خودمان در آن زیبایی مطلب را از آن باز گیریم. دیدید که عبدالقاھر 

چگونه شیفته و دلباختۀ نمایش ھنری در قرآن است،  –اش  این تعبیرات فیاض و زنده
چگونه با تخیل قوی و واالیش به عیش و نوش نشسته است و چگونه ھماھنگی زیبا و 

                                           
 .٢٢٠؛ نیز بنگرید به: تلخیص البیان، شریف رضی، ص ٨٠ -٧٩دالئل االعجاز، ص  -١
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عصر  مات بالغت ھمچند که ھمچنان جامۀ رسمی عال ھر ؛کند جذاب قرآن را درک می
خودش را بر تن دارد و یک اشاره از اشارات قرآنی را به صورت جزئی گرفته است و 

ھای سراسری اعجاز  ائص کلی و ویژگیھمانجا ایستاده است و در پی استیفای خص
نظیر قرآن را در تعبیر زنده و  قرآنی نیست و در اندیشۀ آن نیست که شیوۀ یکتا و بی

 پویا که از قلبی تپنده برخوردار است، به دست آورد.
ق است. وی کتاب خود را  ٣٨٤آید که متوفی به سال  می )١(پس از واسطی، رمانی

دھد و  لی در این کتاب ھیچگونه نظریۀ ابتکاری ارائه نمیو، ندک با نام االعجاز تألیف می
آورد. پس از وی قاضی ابوبکر باقالنی  کشف دقیقتری از اسلوب قرآن به عمل نمی

کند که بسیاری از  ق) کتاب مشھور اعجازالقرآن را تألیف می ٤٠٣(متوفی به سال 
تاب ھم با ھمه وسعت و مباحث بالغتی قرآن را در آن فراھم آورده است، اما این ک

ست که طرز تفکر رایج در آن عصر را در ا کند آن گسترشی که دارد، تنھا کاری که می
کند و مطالب خودش را با مسائل و مباحث  رابطه با اعجاز قرآن ترسیم و تصویر می

کند که در نتیجه کتاب وی ویژگی اصلی خودش را که  کالمی بسیاری مخلوط می
 دھد. ھنری در قرآن است به کلی از دست میاستقصای زیبایی 

بندی را داشته باشیم که محققان پیشین  از ھمۀ این مطالبی که گفتیم، این جمع
اند که بسی دور از جو  ئل بسیاری سرگرم کردهادر زمینۀ اعجاز قرآن خودشان را با مس

تقسیم خالص ھنری بوده است و در نتیجه شیفتگی و اصراری که نسبت به تبویب و 
ھای کلی و مشترک اعجازی که  اند فرصتی برای درک ویژگی مطالب از خود نشان داده

تصاویر و تعابیری که  ؛در تصاویر و تعابیر کتاب خدا وجود دارد، باقی نگذاشته است
 سازد! ھا را جاری می کند و اشک کند و احساسات را تحریک می ھا را از جای بر می دل

ھای محققان را به مقوالت  ادبی عرب در قرن اخیر، دیدگاه اما از طرف دیگر، نھضت
جدیدی در رابطه با عناصر زیبایی ھنری قرآن جلب و جذب کرده است. سید رشیدرضا 

آمیزی در فھم قرآن دارد. استاد وی امام شیخ  صاحب تفسیر المنار اشارات موفقیت
چنین را از استادش ھایی این  محمد عبده نیز ھمینطور است و سید رشیدرضا نمونه

کند. مصطفی صادق الرافعی نیز سخنان بلندی در این زمینه  در تفسیر المنار نقل می

                                           
رسالۀ وی به نام: النکت، فی اعجاز القرآن در دارالمعارف قاھره ھمراه کتاب بیان اعجاز القرآن  -١

الله و  خطابی و رسالۀ عبدالقاھر جرجانی به نام: الرسالة الشافیة، به تحقیق: دکتر محمد خلف
 استاد محمد زغلول سالم به چاپ رسیده است.
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به القرآن والبالغة آن را  دارد که این نظریات را در جزء دوم کتاب تاریخ آداب العرب که
النبویة اختصاص داده است، گرد آورده است. سید قطب نیز به دنبال ھمۀ این 

ھای  استنباط» القرآن يف يالتصویر الفن«المانه و محققانه در کتاب ھای ع نگرش
ای دارد و  افکار و نظریات پخته و رسیده و ھای پاکیزه و مطلوب محکم و فرآورده

 توانسته است از زیبایی قرآن با آن اسلوب درخشان و جذاب ویژۀ قرآن بسی الھام بگیرد.
گوید:  موسیقایی قرآن دارد و می ای به نظم مصطفی صادق الرافعی عنایت ویژه

به آن ترتیبی که در قرآن  و آید موسیقی قرآن به ترتیبی است که به دست احدی نمی«
بخاطر اینکه حروف قرآن  ؛آید تنظیم شده است، مگر در ھمین عبارات قرآنی عمل نمی

با ھا  ھا و رعایت تناسب طبیعی آن ھای آن با نظر و توجه دقیق به صداھا و خاستگاه
دگی و پیاپی پراکن ،بودن و بازبودن یکدیگر از جھت زیری و بمی، شدت و نرمی، بسته

 )١(.»اند آمدن در کنار یکدیگر چیده شده
گوید: ھرگاه  تر گردد. می اش روشن ما ناچاریم چند مثال را از او نقل کنیم تا نظریه

حرکت صرفی و نحوی الفاظ قرآن را از حیث نظر مورد تدبر قرار دھید، خواھید دید که 
آن در وضع و ترکیب کلمات ھم جریان خود حروف است؛ از حیث فصاحتی که حتی 
در کاربرد حروف در قرآن وجود دارد. ھر حرف زمینه را برای حرف بعدی فراھم 

م کرده است برخوردار ھای که حرف قبلی برایش فرا کند و خود از زمینۀ آماده می
ای را  ھا تکیه دارد. شما ھرگز کلمه گر است و به آناست و ھر حرف پشتیبان حروف دی

تالف نداشته باشد و از نظر نظم یابید که با اصوات حروف آن اخ نمیدر قرآن 
شود که حرکتی به خودی  ھا نباشد. حتی چه بسا می موسیقایی ھمراه و ھماھنگ آن

ست و گوارا ثقیل و سنگین ا –ھرچه که باشد  –خود به خاطر عاملی از عوامل سنگینی 
سھم  ،آید و چه بسا این حرکت در برخورداری کالم از حرف و حرکت و مطبوع نمی

رود، موقعیت  لی آنگاه که ھمین حرکت در قرآن به کار میو، بسیار ناچیزی داشته باشد
بینید که صداھای حروف و حرکاتی که قبل از آن  می و کنید عجیبی از آن مشاھده می

ھای  اند و با انواع نغمه ن حرکت را بر سر زبان ھمواره کردهآمده است آنچنان راه آ
اند که وقتی ھمان حرکت (ناگوار و نامطبوع) از زبان خارج  در بر گرفتهآن را  موسیقی

گیرد و  ترین حرکت است و درست در جای خودش قرار می یفرشود، گواراترین وظ می
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 ،بودن ترین حرکت از نظر سبک سزاوارتر و مناسب ،خصوص) از کالمببرای این موضع (
 داشتن خواھد بود. مؤثربودن و جاذبه

آمدن  که حرکت ضمه به خاطر پیاپی» نذیر«جمع » ُنُذر«از ھمین قبیل است لفظ «
دو ثقیل است، گذشته از گیری که حرف ذال دارد و از سر زبان  آن روی نون و ذال ھر

خصوص که بخواھد در فاصلۀ کالم (در آخر فرازھا) نیز قرار بگیرد. ھمۀ بگردد!  برمی
ھای ثقالت آن است. اما ھمین کلمه در قرآن  ھا کاشف از سنگینی این کلمه و جنبه این

ھای سنگینی و  درست با وضعیتی عکس آنچه بررسی کردیم آمده است و آن جنبه
فرماید:  ست. خداوند متعال میثقالت به طور کلی در طبیعت کلمه از میان رفته ا

ِ  َولََقدۡ ﴿  ب
ْ نَذرَُهم َ�ۡطَشتََنا َ�تََماَرۡوا

َ
ھا را از  و به راستی (لوط) آن« ]٣٦قمر: ال[ ﴾٣٦ ٱ�ُُّذرِ أ

این ترکیب را . »ھا مجادله (و ستیز) کردند ھا با ھشدار عقوبت (سخت) ما بیم داد، پس آن
حرکات  ،یگاه حروف را مزه مزه کنیدخوب در آن تأمل کنید و خوب جا ،مالحظه کنید

» َلَقد«ھای َقلَقله (اضطراب) را در دال  آن را در شنوایی خودتان جریان دھید و جایگاه
در نظر بگیرید که » َتماَروا«ھای متوالی را بعد از طاء تا واو  و این فتحه» َبّطَشَتنا«و طاء 

ھا را  سبکی پیاپی آمدن فتحه خواھد ھا آمده و گویا می چگونه یک الف مدی در میان آن
ھایی که بعدًا  بر سر زبان جبران کند و کلمات را سنگین کند، تا ثقل و سنگینی ضمه

ھا دقیقًا در جای خودشان قرار بگیرند،  آید بر زبان نمودی نداشته باشد و این ضمه می
 )١(.»ھا ترشی در جای خودش باید قرار بگیرد ھمان طوری که در خوراکی

ھمتا از حیث توانایی و  قرآن یک شیوۀ یکتا و بی«که  این استاش  قیدهرافعی ع
ھای کالم  به روح ترکیبی است که ھمۀ کرانه ،ھمتایی و بازگشت این بی» نوآوری است

ھرگز در ھیچ کالم عربی بجز « -بنابه تعبیر رافعی  –گرایند و این روح  الھی به آن می
روح ترکیب است که نظم قرآنی منحصر به قرآن دیده نشده است و به واسطۀ ھمین 

فرد در آمده و از حیطۀ طاقت مردم بیرون شده است. اگر چنین نبود، این وضعیت 
گردید که گویی تمام قرآن یک جملۀ واحد است که میان اجزاء آن  مشاھده نمی
گردید که گویی تمام قرآن یک جملۀ واحد است که میان اجزاء آن  مشاھده نمی

ھمگونی و جدایی وجود ندارد. ترکیب قرآنی به نظم کلمه و تألیف دقیق و ھیچگونه نا
دھد و این  ھای دیگر کالمش پیوند می نگرد، آنگاه این نظم را با نظم منظم آن می
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اند و در پرتو این روح  چنین است که ھمۀ اجزای این تک بیت آسمانی به ھم پیوسته
گردد؛  در تألیف و ترکیب پدیدار میترکیب قرآنی است که آن خصیصۀ اعجاز قرآنی 

چند (عالوه بر رسیدگی به ھماھنگی حروف و کلمات و...) وجوه  چنانکه دیدیم. ھر
رعایت انواع و اقسام مسائل  ،ھای تعبیر شیوه ،بسیار دیگری را نیز از حیث اھداف بیان

ھا و دیگر  تعلیم و ارائۀ ضرب المثل ،ھا موعظه و بیان حکمت ،قصه ،مربوط به خطابه
 )١(.»ای که قرآن دارد، در نظر گرفته است تحرکات زنده و سازنده

بینیم رافعی در زمینۀ اعجاز قرآن سخت بر اصل لغوی (و اعجاز مفردات  اینکه می
قرآنی) پافشاری دارد و سخت به آن اھتمام و عنایت دارد، از آن جھت است که تمام 

اسرار نظم موسیقایی قرآن فرا گرفته است. نظمی که ھمانند سحر وجودش را کشف 
را با آن دشمنی و خصومتی که  است (و درست مانند جادویی عمل کرد) و قوم عرب

ما بود، به یکدیگر پیوند داد و از آنان یک امت واحد ساخت که با یک فر بینشان حکم
زمین فراھم آورند و ھمزمان  ھای خودشان را در بر این محور دل و آھنگ به طرب آیند

 ھا پر بکشد. ارواحشان به سوی آسمان
مسیر دیگری را اختیار کرده  –از حیث اعجاز  –اما، سید قطب در بررسی قرآن 

اند با موسیقی خودشان او را مشغول گردانند و  است. مفردات قرآن به تنھایی نتوانسته
تمام ھمت و اندیشۀ وی را با اند  ھای قرآنی به تنھایی نتوانسته ھمچنین ترکیب

ھماھنگی و پیوندی که دارند به خود اختصاص دھند. نظر سید قطب متمرکز شده 
ھا بھترین وسیلۀ تعبیر را برگزیده است که  است در اینکه چگونه قرآن در ھمۀ زمینه

ھا) و این خصیصه را که در  (ترسیم تابلوھا و بازسازی صحنه» تصویر«عبارتست از 
ھا  ای شاعرانه که دل ه است، ھمواره در صدد برآمده است که با سبک و شیوهقرآن یافت

گردد، از این تصویر ھنری در قرآن  رباید و الحق به زیبایی قرآن رھنمون می را می
(بازسازی صحنه توسط کلمات و تعبیرات متناسب) ابزاری » تصویر«سخن بگوید: 

ای محسوس و قابل تخیل  ب به گونهمنتخب در اسلوب قرآنی است. قرآن با این اسلو
کند، حوادث  کند، حاالت روانی را تفسیر می معانی و مفاھیم ذھنی را تعبیر می

بخشد) و نمونۀ  ھای مورد مشاھده را نیز با ھمین ترتیب (عمق می محسوس و صحنه
گرداند. آنگاه آن تصویری را که ترسیم  انسانی و طبیعت بشری را آشکارا مجسم می

                                           
 .٢٦٠، ص ٢ھمان، ج  -١
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آورد.  به حرکت درمیآن را  بخشد و یا از نو بخشد و به آن حیات می ت ارتقا میکرده اس
کنند. حاال دیگر، آن حالت روانی  اند و حرکت می آن مفاھیم ذھنی دیگر شکل گرفته

درونی به یک تابلو یا یک صحنه تبدیل شده است. اینجا دیگر آن نمونۀ انسانی (که در 
ت پیدا کرده و زنده و سر پا ایستاده است و عالم مفاھیم فقط جای داشت) شخصی

ھا و  قصه ،ھا صحنه ،دیگر آن طبیعت مورد نظر مجسم و کامًال قابل رؤیت است. حوادث
ند. ک گرداند و از نو بازسازی می ھای مربوط به گذشته را نیز، بار دیگر حاضر می منظره
ھا کمک  رای بیان آن صحنهکند و وقتی از عامل گفتگو نیز بھا تمامًا زنده و متحّر  صحنه

شود، دیگر ھمۀ عناصر برای یک تخیل (کامل و قوی) فراھم است. به مجرد  گرفته می
شوند و پیاپی مستمعان را  شود، ھمۀ مستمعان سرا پا چشم می آنکه نمایش شروع می

ھا را پی در پی  گذراند و منظره ھایی که اتفاق افتاده یا اتفاق خواھد افتاد می از صحنه
کند، بطوریکه مستمع فراموش  ھا را مرتبًا تجدید می دھد و صحنه ر برابر آنان قرار مید

کنند، یا  شنود و) این تنھا کالمی است که برای او تالوت می کنند (فقط دارد می می
شود و  ای است که نمایش داده می زنند؛ بلکه باور دارد که منظره مثالی است که می

ھای  افتد. شخصیت اکنون) دارد اتفاق می بر چشمانش ھمای است که (در برا حادثه
ھای باطنی در  ھای مختلف با انواع دریافت روند، آثار عکس العمل آیند و می نمایش می

ھا ھویدا است و ھمه و ھمه از خود صحنه برخاسته و با حوادثی که  چھرۀ شخصیت
بر زبان  ھای نمایش دھد کامًال ھماھنگ است و سخنانی که شخصیت روی می

آیند و از احساسات باطنی و  ھا با آن به حرکت درمی کلماتی است که زبان ،آورند می
 دھند. درونی خبر می

 اینجا خوِد زندگی است نه گزارش زندگی!
حال، اگر به یاد بیاوریم که ابزارھایی که برای تصویر این مفاھیم ذھنی و حاالت 

سازند  ھای انسانی یا حوادث قابل رؤیت را می اند و این نمونه درونی به کار گرفته شده
ھای  آمیزی کنند و نه شخصیت ھایی که رنگ اند، نه رنگ روح و تنھا ھمان الفاظ بی

 )١(.»ایم ھنرمندی که نقالی و باسازی کنند! جایگاه اعجاز را در قرآن دریافته
ی برای دالیل پیاپ »التصویر الفنی فی القرآن«ھای بعدی کتابش  سید قطب در فصل

ایجاد «صل را به کند. یک ف آورد و از سالمت طرز تفکرش دفاع می اش می صحت نظریه

                                           
 .٣٣التصویر الفني في القرآن، سید قطب، ص  -١
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ھماھنگی و «دھد. فصل دیگر را به  اختصاص می» سازی تخیل حسی و مجسم
ھای  نمونه«آنگاه برخی ». قصه در قرآن«و فصل دیگر را به » ھمبستگی ھنری

کند  دھد و در پایان کار تأکید می رائه میھا است ا را که آیات قرآن ناطق به آن» انسانی
تعبیرات «ار است که واستبر اینکه گفتگو (و جدل) قرآنی بر نوعی منطق وجدانی 

ھای بسیاری  ھای گویا و داستان لفظی و تعبیرات تصویری و تصویرھای مجسم و صحنه
 )١(.»در آن تشریک مساعی دارند

سلوب قرآنی در پایان کار به آن شاید بتوان گفت: آنچه سید قطب در جھت فھم ا
رسیده است بھترین ترجمه برای مفھوم جدیدی که امروزه ما از اعجاز قرآن 

تواند نسل جدید ما را از وزش نسیم لطیف زیبایی ھنری در  زیرا می ؛شناسیم باشد می
دھد که خودشان  مند و برخوردار گرداند و به محققان این امکان را می کتاب خدا بھره

با وجدان و شعور انسانی خودشان از  ؛ستخراج و استفاده از این گنجینه بپردازندبه ا
عصر قرآن پیش از ھر چیز تحت تأثیر  آن برخوردار گردند و شکی نیست که اعراب ھم

ولی نتوانستند و  ،جادوی اسلوب قرآن قرار گرفتند و کوشیدند تا با آن برابری کنند
ھایشان دستخوش تأثیر آن  درک کردند و دلآن را  فھمیدند، زیباییآن را  آنگاه که

آن را  که –به بیان این جنبۀ ھنری خالص  –در این بحث  –گردید. به ھمین جھت، ما 
یک عنصر مستقل و به تنھایی کافی برای اثبات اعجاز و جاودانگی قرآن با اسلوب 

 ا خواھیم کرد.اکتف –شناسیم  نظیرش که برتر است و برتر از آن نخواھد بود، می بی
اما دستاوردھای دیگری که با این عنصر زیبایی ھنری ھمراه است، از قبیل 

ھای دینی و علمی که سیدرشید رضا به تفصیل به آن پرداخته است و اینکه قرآن  آرمان
علوم دینی و تشریعی (قانونگذاری) را در بر دارد و به تحقیق مسائلی پرداخته است که 

ھا را باطل  اند و زمان قادر نیست حتی بخشی از آن بوده برای بشر بکلی مجھول
ھا  حد و حصری آن ھا مطالبی غیر قابل انکارند، بلکه دالیل و براھین بی این )٢(؛گرداند

بھتر قرار » فلسفۀ قرآنی«کنند. جز اینکه این مطالب در چارچوب مفاھیم  را تأیید می
نۀ مبارز طلبی از فصحای عرب نقشی و این مسائل در زمی» بالغت قرآن«گیرند تا  می

                                           
 .١٨٧ ھمان، ص -١
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زرقانی نیز در مناھل العرفان در مبحث اعجاز قرآن به ھمین شیوه بحث ». االختصار واالیجاز
 ).٢٧٨ -٢٢٧، ص ٢کرده است (ج 
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توانند کالمی با اسلوب قرآن  اند. قرآن فقط اعراب را فرا خواند که اگر می نداشته
بیاورند، یا تعبیری ھمانند تعبیرات قرآن ارائه کنند و بدین وسیله، آنان را به باالترین 

تاب نیست، مگر قلۀ غیر قابل دستیابی در تصویر مفاھیم، رھنمون گردید. اعجاز این ک
ھا کرد، پیش از  در اوائل نزول وحی قرآن، کار خودش را در دل جادوی آن و این جادو

بینی کلی قرآن و  ھای غیبی سر برسند، یا جھان آنکه آیات تشریعی بیایند، یا پیشگویی
 ھای قرآن نسبت به آفرینش و زندگی انسان معلوم گردد. دیدگاه

نگاھی  –مثًال اتقان سیوطی  –ر زمینۀ علوم قرآن ھای سنتی د اگر به یکی از کتاب
به این منظور که فقط آنچه را که مربوط به اسلوب قرآنی به عنوان وجھی از  –بیفکنیم 

به ابواب مختلفی  –وجوه اعجاز است، در دیدگاه علمای سلف، استخراج کنیم 
ی که ما از بخش بسیاری از جوانب مفھوم جدید ھا الھام خوریم که عناوین آن برمی

توانیم زیبایی قرآن  دھیم، نمی ھا ادامه می اعجاز داریم ھستند. اما وقتی به خواندن آن
کند که قدمای  را در آن ابواب و فصول دریابیم و فقط این نظریه برایمان تکوین پیدا می

 ھا و ابواب بیفزایند و قواعد بالغتی دانشمندان ما حرص فراوانی دارند بر اینکه بر شاخه
بسیاری را از شواھد اندکی که در دست دارند استنباط کنند. ھمین سیوطی، مگر نه 

که در اتقان خودش تمامی مباحث بالغت قرآنی را که از تعداد قابل توجھی  این است
ریزد و با امانت  از تألیفات و تصنیفات گذشتگان گردآوری کرده است، یکجا در کوره می

کند. تشبیه، استعاره، کنایه، تعریض،  مربوطه اشاره می و اخالص ھرچه تمامتر به مآخذ
حقیقت و مجاز، حصر و اختصاص، ایجاز و اطناب، خبر و انشاء، َجَدل و امثال و 

کند. اصرار دارد که به ھیچ وجه فنی از فنون  سوگندھای قرآن، ھمه را بررسی می
مفسرین که از  یحتی جمله و تعبیر جالبی را از یک و ادبی قرآن را از دست ندھند

کند، از قلم نیندازد! با ھمۀ این اوصاف  ھای زیبایی قرآن را ارائه می جایگاھی از جایگاه
آن را  شماریم و با آنکه اسلوب قرآن را به عنوان یک عنصر اصلی از اعجاز آن بزرگ می –

توانیم در ھیچ یک از این مباحث سنتی، منبع  نمی –نھیم  عنصر اساسی اعجاز نام می
اصیل سحر قرآنی را کشف کنیم. جز اینکه ما به خاطر اطمینان بسیاری که نسبت به 

ای داریم، برخی از  بودن این سحر در متن بیان قرآن، در ھرجا و در ھر صحنه نھفته
یت رھا به عا عناوین اتقان و بعضی از شواھد قرآنی را ھمراه با حاشیۀ سیوطی بر آن

ایم و با شیوۀ درک خودمان از  ودمان از آنچه آوردهگیریم و سپس با طریقۀ فھم خ می
گیریم و برای ما اشکالی ندارد که  ھا بحث را پی می ھای زیبایی و جمال در آن جایگاه
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زیرا اصطالحات بیرونی و ظاھری  ؛ھای ما و اتقان سیوطی مشترک باشند عناوین بحث
 دھند. چیزی را از روحانیت درونی و عمیق قرآن تغییر نمی

 تشبیه قرآن و استعارات آن
سیوطی در این باب به ذکر تعریف تشبیه و ادوات آن و انواع تشبیه به اعتبار 

رسد که تشبیه را به  پردازد، تا به اینجا می طرفین تشبیه و به اعتبار وجه َشَبه می
گوید:  کند. می اعتبار وجه شبه به دو نوع تشبیه مفرد و تشبیه مرکب تقسیم می

ست که وجه شبه از چیزھایی به طور روی ھم رفته برگرفته شود، ا کب آنتشبیه مر«

ۡسَفاَرۢ� ٱۡ�َِمارِ َكَمَثِل ﴿، سورۀ جمعه): ٥مانند (این فراز در آیۀ 
َ
ھمانند االغ که « ﴾َ�ِۡمُل أ

در اینجا تشبیه مرکب است از حاالت  .»کند ھایی را حمل می بر پشت خویش کتاب
محرومیت او از سودمندترین چیزھا که بر پشت دارد با  مختلف االغ که عبارتست از

 ٢٤ کند. و نیز مانند این آیه ھا را تحمل می کشیدن آن آنکه سختی و مشقت بر پشت

َما﴿ :یونس سوره ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َمَثُل  إِ�َّ نَزۡلَ�ُٰه ِمَن  ٱ�ُّ
َ
َمآءِ َكَمآٍء أ َ�َباُت  ۦبِهِ  ٱۡخَتلََط فَ  ٱلسَّ

�ِض 
َ
ُ�ُل ِممَّ  ٱۡ�

ۡ
نَۡ�ٰمُ وَ  ٱ�َّاُس ا يَأ

َ
َخَذِت  ٱۡ�

َ
ٰٓ إَِذآ أ �ُض َح�َّ

َ
�ََّنۡت زُۡخُرَ�َها وَ  ٱۡ� ۡهلَُهآ  ٱزَّ

َ
َوَظنَّ أ

ُهۡم َ�ِٰدُروَن  َّ�
َ
� ٓ ن لَّۡم َ�ۡغَن  َعلَۡيَها

َ
ۡو َ�َهاٗر� فََجَعلَۡ�َٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
ۡمُرنَا َ�ًۡ� أ

َ
ٓ أ تَٮَٰها

َ
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 ِ ۡمِس� ب
َ
بر اثر آن  ی دنیا، ھمانند آبی است که از آسمان نازل کردیم، سپسمثل زندگ« ﴾ٱۡ�

خورند؛ رویید، تا زمانی که زمین پیرایه  گیاھان گوناگون زمین از آنچه مردم و چھارپایان می
اند، (نا گھان) فرمان ما  خود بگرفت، و آراسته شد، و اھل آن گمان کردند که خود بر آن چیره

و آنچنان آن (کشتزار) را درو کنیم که گوی دیروز ھرگز در شب یا روزی فرا رسد، 
در این قسمت از آیه ده جمله وجود دارد که تشبیه مرکب از . »(کشتزاری) نبوده است...

ھا به عمل آمده است، به طوریکه اگر چیزی از آن کم شود، تشبیه مختل  مجموعۀ آن
پذیر بودن  بودن و پایانست که وضع دنیا از نظر زودگذرا زیرا مقصود آن ؛گردد می

مغرورشدن مردمان به آن، با وضعیتی که آب باران دارد، از آسمان  و نعمت و رفاه آن
مانند  ؛آراید رویاند و با زیور گیاھان رخسار زمین را می بارد و انواع گیاھان را می فرو می

ن در آن پوشد، تا اینکه اھل آن منطقه و صاحبان آ ھای فاخر بر تن می عروس که لباس
طمع کردند و گمان آنان به یقین پیوست که محصول سالم است و ھیچ آفتی نخواھد 
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خورد، خشم خداوند بر آن سرزمین به ناگھان فرود آمد و آنچنان شد که گویی دیروز 
 )١(.»ھم چنین چیزی نبوده است

ز نظر زیرا که سیوطی ا ؛ما بر آنیم که اندکی در کنار این تشبیه زندگی دنیا بایستیم
کردن این ترکیب قرآنی به ده فراز به صواب  کشیدن وجه شبه و ھمچنین تقسیم بیرون

صحنۀ زندگی کوتاھی  –سخن رانده است؛ اما جایگاه حقیقی زیبایی را در این صحنه 
سیوطی در ھنگام تنظیم و تشخیص این فرازھای  –که چیزی نمانده است پایان پذیرد 

ھا بعضی  ھایی که پھنۀ ذھنی آن از این فرازھا در زماندھگانه و تصویرھایی که ھریک 
بیشتر و بعضی کمتر است، دنبال نکرده است؛ زیرا این تفاوت در پھنۀ ذھنی به تبعیت 

بینید که سیوطی فقط  از مراحل مصور این صحنه جزئی از آن تشبیه مرکب نیست. می
که در این رابطه توفیق  که معنا و مفھوم عمومی و کلی آیه را ذکر کند این استکارش 

که به مراحلی که تصویر ُکندتر  این استیافته و خوب عمل کرده است. ما ھم کارمان 
جلو آمده و به تدریج ظاھر شده است، یا مراحلی که تصویر شتاب گرفته و به سرعت 
گذشته است، اشاره کنیم که توانسته است آنچنان اعجازی از این صحنۀ قرآنی با 

ھا عملی  جامد نشان بدھد که با صورتگری ماھرانه به وسیلۀ قلم مو و رنگھمان الفاظ 
 نیست.

کنندۀ نمایش مراحل مختلف گیاه به کار گرفته  در این صحنه ابزارھای کوتاه
ھا را  آید، با سرعت شدیدی این صحنه که معموًال برای تعقیب مطلب می» ف«اند.  شده

نوردد: ھنوز آب از آسمان فرود نیامده، بالفاصله گیاھان زمین با آن آب  درمی
خورند و چارپایان از  گیرد و از آن می ر میآمیزند و ناگھان در دسترس مردم قرا درمی

َما﴿گردند:  مند می آن بھره ِ َمَثُل  إِ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة نَزۡلَ�ُٰه ِمَن  ٱ�ُّ
َ
َمآءِ َكَمآٍء أ  ۦبِهِ  ٱۡخَتلََط فَ  ٱلسَّ

�ِض َ�َباُت 
َ
ُ�ُل  ٱۡ�

ۡ
ا يَأ نَۡ�ٰمُ وَ  ٱ�َّاُس مِمَّ

َ
نشاط ھان پر یااما اھل این سرزمین که از گ ﴾ٱۡ�

روند  کشاند و آنچنان در بیھوده کاری فرو می آن برخوردارند، غرور آنان را به سویی می
که گویی تا ابد زنده خواھند ماند و گویی توانایی آن را دارند که زمین را جاودانه سازند 

ھای آن، دست و پا زنان در  وری و خودشان را نیز در آن جاویدان گرداند؛ غرقه در بھره

                                           

َخَذِت ﴿. ١٥٥؛ تلخیص البیان عن َمجازات القرآن، شریف رضی، ص ٧١ -٧٠، ص ٢اتقان، ج  -١
َ
أ

�ُض ٱ
َ
ھا و  ھای رنگارنگ و باغ ھا و شکوفه بر تن پوشید، با گلیعنی: زیورھای خود را  ﴾زُۡخُرَ�َها ۡ�

 ».أخذت المرأة قناعھا«ھای گوناگون، چنانکه گویند:  بوستان
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در اینجا به کار گرفته شده است که » حتی«ای آن، جادو شده با زیور آن. ھ نعمت
داللت داشته باشد بر امتداد تصاویر؛ آنچنان امتدادی که آغازش شناخته و پایانش 

یک از این  اند و برای ھر ناشناخته باشد. اوصاف غرور انسان نیز پیاپی یکدیگر آمده
ار گرفته شده است. زمین دوبار خود را نشان اوصاف یک تعبیر ُکند و بدون شتاب به ک

داده است و دو حرکت را انجام داده است. بر خود زیورھایش را برگرفته است، چنانکه 
کند؛ و آن آرایش را مشتاقانه طلب کرده  عروس در ھنگام جلوه و ارائۀ خویش عمل می

لی خودش ت واسکسی تزیین نکرده و نیاراسته آن را  است و به سوی آن دویده است.
 –اند  اند و یقین کرده ھایشان را درھم کشیده خویشتن را آراسته است. اھل زمین غبغب

که در زمین بر ھر چیزی توانایی دارند؛ اما  –شان گمان و خیال است  ھرچند که یقین
ھای طوالنی ھمه و ھمه جز لحظات  دھد و این مدت گمان چیزی از حق به دست نمی

پذیرند؛ در یکی از لحظات، در  ھای مختلف زوال می مانند طیفخیالی زودگذری که ھ
آید و آن خیاالت دروغین را در  شبی یا روزی، فرمان خداوند به سوی آن سرزمین می

ٓ ﴿پیچد:  مدت زمانی به اندازۀ یک چشم بر ھم زدن بلکه کوتاھتر درھم می َما ۡمُرهُ  إِ�َّ
َ
 ۥٓ أ

َراَد َشۡ� 
َ
ٓ أ ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إَِذا

َ
جز این نیست که فرمان او، « ]٨٢: یس[ ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكوُن  ۥا أ

پس (بی درنگ) » موجود شو«گوید:  چون چیزی را اراده کند، (این است) که به آن می
سپس  یست، بنگر که دیگر آرایشی نیست.آنگاه بنگر که دیگر زیوری ن. »شود موجود می

مساکن و  ،ھا عالم خیال، چراگاه تر از آن ھستند که در بنگر که آن مردم مغرور ناتوان
مزارعشان را به تصور درآورند. در سرزمینی که گیاھانش درو شده و ُخرد شده و بادھا 

َخَذِت ﴿پراکنند:  ھا را به اطراف می آن
َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا �ُض َح�َّ

َ
�ََّنۡت زُۡخُرَ�َها وَ  ٱۡ� ۡهلَُهآ  ٱزَّ

َ
َوَظنَّ أ

ُهۡم َ�ِٰدُروَن  َّ�
َ
� ٓ تَ  َعلَۡيَها

َ
� ِ ن لَّۡم َ�ۡغَن ب

َ
ۡو َ�َهاٗر� فََجَعۡلَ�َٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
ۡمُرنَا َ�ًۡ� أ

َ
ۡمِس� ٮَٰهآ أ

َ
 ٱۡ�

ُل  ُروَن  ٱ�َ�ٰتِ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ  .]٢٤: یونس[ ﴾٢٤لَِقۡوٖ� َ�تََفكَّ
سیوطی بعد از بیان این مطلب در ھمان باب مطالبی را که به استعاره مربوط 

یک از  عاره را به اعتبار ارکانش به پنج نوع تقسیم و برای ھراست و شود ذکر کرده می
که بر این سخن خداوند  ھا استشھاد کرده است. وقتی انواع استعاره به انبوھی از مثال

ۡبحِ وَ ﴿فرماید:  متعال گذشته است که می َس  ٱلصُّ و سوگند به « ]١٨[التکویر:  ﴾١٨إَِذا َ�َنفَّ
باب استعارۀ محسوس برای محسوس با وجه محسوس از آن را  »که بدمد صبح، ھنگامی

آمدن َنَفس  بیرون«دھد:  کند و با این سخنش عنوان مذکور را توضیح می قلمداد می
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آمدن اندک اندک نور از مشرق به ھنگام برشکافتن فجر  اندک اندک، برای بیرون
ھمه  ھا آمدن است و این استعاره شده است و وجه مشترک آن دو به تدریج و پیاپی

یادش رفته است که در اینجا پدیدۀ شخصیت بخشیدن را متذکر  )١(.»اند محسوس
ای که در قرآن با وضوح کامل آشکار است. در این آیه به صبح خلعت  گردد. پدیده

شود که تنفس  شود، به طوریکه تبدیل به یک موجود زنده می زندگی پوشانیده می
ھای روانی که زندگی  رای عواطف و درگیریشود دا کند. بلکه تبدیل به انسانی می می

را با تابشی از دھان و دندان خویش که با تبسمی پر عشوه و ناز باز شده است نورانی 
 کند. سازد در حالیکه در نھایت آرامش تنفس می می

فرماید:  کند که می که سیوطی این سخن خداوند متعال را تالوت می و نیز وقتی

﴿ ِ ۚ  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب بلکه ما حق را بر « ]١٨[األنبیاء:  ﴾فَإِذَا ُهَو َزاهِٞق
شود، و وای بر  شکند و ناگاه آن (باطل) نابود می افکنیم، پس آن را درھم می باطل می

فقط مشتمل بر نوعی از استعارۀ آن را  »کنید شما (ای کافران) از آنچه توصیف می
کردن) و دمغ (کوبیدن)  که قذف (پرتاب«بیند  قول با وجه عقلی میمحسوس برای مع

نتیجه  )٢(.»دو محسوس و حق و باطل مستعارله ھستند و ھردو معقول مستعارند و ھر
ھست، با این تفسیر ھمچنان » دمغ«ھست و تابشی که در » قذف«اینکه الھامی که در 

است که با فصاحت کامل دربارۀ  ماند. اما زیبایی نص قرآن خودش کم مانده پیچیده می
با آنکه  –را در عالم خیال تصور کنیم » حق« نخودش سخن بگوید: ھنگامی که در آِ

که ھمانند یک جسم نیرومند و خشن در جسم ناتوان و سبک  –معنای مجردی است 
خواھد با خاک  کوبد و می میآن را  باطل زیر لگدھای محکم حق که و رود باطل فرو می

کردن و  آید. به این ترتیب در این َمَثل تجسم شود و جانش درمی کند، ِله مییکسان 
کردن در صورتگری  آیند: تجسم بخشیدن و تخّیل برانگیختن گرد یکدیگر می شخصیت

پرتاب کنند، به کار رفته است؛ آن را  حق به شکل یک جسم سنگین وزنی که
ھا صداھای  کند. این میجان کردن ایجاد  شخصیت بخشیدن در کوبیدن و سپس بی

                                           
). ٣٦٠. زیباتر از این، سخن شریف رضی است (در: مجازات القرآن، ص ٧٤، ص ٢اتقان، ج  -١

اریکی شب؛ چنانکه تنفس در اینجا عبارتست از خروج شعاع روشنایی صبح از ُعموم تیرگی و ت«
 ».گویی از اندوھی پایدار رھایی یافته است، یا چنانکه گویی از ھم و غم روزگار آسوده شده است

 ھمان مأخذ. -٢
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ھای باطل باشد که در ھم ُخرد  تواند ھمان صدای استخوان ھولناکی است که می
 )١(.کنند شوند و سر و صدا می می

ۡلُقواْ ﴿خواند:  وقتیکه سیوطی این سخن خداوند متعال را در توصیف جھنم می
ُ
إَِذآ �

ُ مَِن تََ�ا ٧َ�ُفوُر  ِ�َ �ِيَها َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا وَ  که  ھنگامی« ]٨-٧: ملك[ال ﴾ٱۡلَغۡيِظ ُد َ�َم�َّ
جوشد. از شدت  که آن می شنوند، در حالی (وحشتناک) می ۀدر آن انداخته شوند، از آن نعر

انگیز فقط یک استعارۀ معقول  در این صحنۀ ھول .»خشم نزدیک است پاره پاره شود
شدن برای  با آنکه شخصیت قائل ؛کند برای محسوس با وجه مشترک عقلی پیدا می

گرداند.  ای است که صحنه را لبریز از زندگی و حرکت می جھنم در این آیه ھمان پدیده
خواھد خشم خود را به  جھنم خشمناک است و بغض گلوگیرش شده است و می

گویا منظرۀ زشت و زنندۀ مجرمان  ،افکند فرو ببرد ھنگامی که مجرمان را در آن می
که  این استاست از اینکه دوزخ بتواند تحمل کند و بر آن شکیبایی ورزد. تر  نابسمان

کند و ُمھل و  کشد، با آنان برخورد می غّرد و شیھه می اش در حالیکه می انۀ شعلهببا ز
کند. تا جایی که  زند پیشکش آنان می جوشد و فواره می َقِطران خود را در حالیکه می

شان ھھای سیا نان و از نفرتی که نسبت به چھرهاش از کینۀ آ کم مانده است سینه
دارد، منفجر گردد. بنابراین، در این تابلو استعارۀ معقول برای محسوس به تنھایی 

ی به رعایت گرفته شده است که نیست، بلکه برای جھنم یک شخصیت انسان
انند یک مھای وجدانی و برخوردھای عاطفی دارد. این دوزخ است که  العمل عکس

گردد و این دوزخ  آشفته میآید و بر دوزخ است که به خشم می زند. این ن ناله میانسا
 )٢(!است که دارای روانی حساس گشته است

                                           
تنھا با فرودآمدن » َدمغ«شریف رضی بسیار درست دریافته است، آنجا که یادآور شده است که  -١

ردن نیز باید از روی چیرگی و کند و آن فرودآمدن و فرودآو اشیاء سنگین تحقق پیدا می
جویی بوده باشد. گویی حق محکم بر فرِق سِر باطل کوبیده است و آن را تباه ساخته است  برتری

 ).٢٢٨(مجازات القرآن، ص 
شریف رضی این تصویر زیبا را از آنجا دریافته و فرا گرفته است که دیده است خداوند سبحان  -٢

رود در  و سخت ُدژَم توصیف فرموده است که انتظار میآتش دوزخ را ھمانند شخصی خشمگین 
(مجازات » جویی، بسیار سخت عمل کند و زدن، کوبیدن و به دردآوردن را از حد بگذارند انتقام

 ).٣٣٩القرآن، ص 
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ھای ھنری قرآن به  ھای گذشتگان از صحنه خواھیم مدعی بشویم که تحلیل نمی
بلکه  ؛آنان این فرصت را نبخشیده است که زیبایی این کتاب ارزشمند را درک کنند

خواھیم بگوییم: درک آنان از این زیبایی طبعًا از روش آنان متأثر بوده است که برای  می
ھای بسیاری دارد  ھا عیب پردازی قواعد بالغت نخستین درجه را قائلند. اما این قاعده

ھا چشمۀ) عاطفه خشک  پردازی که وقتی (با این قاعده این استھا  که مھمترین آن
گیرد. به ھمین جھت  شده باز می را از آن صحنۀ ترسیم شود، ارزش بازسازی ھنری می

آمیز علمای سلف را نیز که  ھای موفقیت دانیم که بعضی از تحلیل بر خود الزم می
پردازی و تابلوسازی را در قرآن ارائه کنند، مورد تقدیر قرار  اند زیبایی چھره توانسته
 دھیم.

 ﴾بَِما تُۡؤَمرُ  ٱۡصَدعۡ فَ ﴿ماید: فر سیوطی در تفسیر این سخن خداوند متعال که می
خالصۀ آراء و ! »ای آشکارا ابالغ کن پس (ای پیامبر!) به آنچه مأمور شده« ]٩٤: ر[الحج

کند  نقل می» غلِّ بَ «به جای » ِاصَدع«شدن  نظریات علمای بالغت را در رابطه با جایگزین
فھماند که وی  چنین میزند، لحنی دارد که به انسان  ای که برای آن اقوال می و حاشیه

ساختن است ھمراه با  این نکته را درک کرده است که استعاره در اینجا نوعی از مجسم
که  -» صدع«گوید:  برانگیختن نیروی تخیل نسبت به یک شیء معنوی مجرد. وی می

که امر معقولی است » تبلیغ«برای  –تن شیشه و امر محسوسی است سعبارتست از شک
بالغتش از » صدع«است. » تأثیر«ه شده است و وجه مشترک آن دو به استعاره گرفت

غ« رساتر از تأثیر » صداع«زیرا تأثیر  ؛چند که به ھمان معناست بیشتر است؛ ھر» َبلِّ
گویا  )١(.به طور قطع تأثیر دارد» صدع«کند و  شود که تبلیغ اثر نمی تبلیغ است. گاه می

حضرت فرمان یافته است مجسم شده و به  گوید: آنچه آن سیوطی، به تعبیر دیگری می

                                           
. سیوطی در ١٨٩؛ نیز مقایسه کنید با: مجازات القرآن، شریف رضی، ص ٧٥، ص ٢اتقان، ج  -١

کند که معنای این عبارت این است که: تمامی آنچه را که  اصبع نقل می تفسیر این آیه از ابن ابی
ای تبلیغ کن،  به تو وحی شده است با صراحت بیان کن و تمامی آنچه را که مأمور به بیان آن شده

ھا سخت ناگوار آید و از ھم بپاشند! وجه َشَبه میان این دو  ھرچند که این کار تو بر بعضی دل
ھا به صورت در  ھا دارد و انعکاس آن در چھره گفتن در دل که سخن به صراحتعبارتست از اثری 

ھای انکار و ناخوشایندی، یا شادمانی و خرسندی  گردد و نشانه کشیدگی یا گشادگی آشکار می ھم
ھا بر روی شیشۀ شکسته  شکستگی ھا و در ھم شود؛ ھمانگونه که شکاف ھا مشاھده می در چھره

 ).٩٢، ص ٢ن، ج گردد (اتقا آشکار می
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بر شکافت و شکست. آن را  شود صورت یک مادۀ بسیار شکننده درآمده است که می
درھم شکند و ُخرد کند! و خوانندۀ آن را  پس آن حضرت باید با نیروی ھرچه تمامتر

 ای را که درھم این عبارت باید در عالم خیال تصور کند که صدای ُخردشدن این ماده
از ھر » ِاصَدع«ای که در آیه ذکر شده است  شنود. به این ترتیب، کلمه شکند می می

 ھا بیشتر است. کلمۀ دیگری داللتش بر نفوذ تبلیغ پیامبر اکرم در دل
توانید ذوق ھنری سیوطی را در تشخیص زیبایی این استعاره نیز تحسین  شما می

ن يَنَقضَّ فَوَجَ ﴿کنید که در رابطه با سخن خداوند متعال: 
َ
َدا �ِيَها ِجَداٗر� يُرِ�ُد أ

قَاَمهُ 
َ
 خواست فرو ریزد، پس (خضر)آن آنگاه در آنجا دیواری یافتند که می« ]٧٧[الکهف:  ﴾ۥفَأ

شدن یک موجود زنده  میل دیوار به فرو افتادن به کج«گوید:  می. »را راست و استوار کرد
ھای عقالست برای آن در نظر  یژگی(ُیریُد) که از و» اراده«تشبیه شده است و آنگاه 

 )١(.»گرفته شده است
ْ وَ ﴿و نیز از این قبیل است سخن سیوطی در ذیل این فراز قرآنی:  ِ�َۡبِل  ٱۡ�َتِصُموا

 ِ ْۚ  ٱ�َّ قُوا به ریسمان خداوند ھمگی چنگ بزنید و پراکنده « ]١٠٣[آل عمران:  )٢(﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
خداوند و اطمینان بنده به حمایت او و رھایی از . پشت گرمی بنده »پراکنده نشوید

زدن کسی که در پرتگاه افتاده است به ریسمان  ھا تشبیه شده است به چنگ ناخوشی
محکمی که از جای مرتفعی به پایین سرازیر شده و مطمئن است که ھرگز نخواھد 

 گسست.

 ﴾ُموُج ِ� َ�ۡعٖض َوتََرۡ�َنا َ�ۡعَضُهۡم يَۡوَم�ِٖذ �َ ﴿ھمچنین، سخن وی در ذیل آیۀ 
کنیم که در  ھا را (چنان) رھا می پذیرد) ما آن و در آن روز (که جھان پایان می« ]٩٩لکهف:[ا

حرکت آب است. بنابراین، تعبیر » موج«اصل معنای «گوید:  می »زنند ھم موج می
برای حرکت آنان بر سبیل استعاره است و وجه مشترک آن دو سرعت باال و » موج«

 )٣(.»ن و پیاپی یکدیگر آمدن به خاطر کثرت و فراوانی استرفت پائین

                                           
قتیبه،  ؛ نیز با: تأویل مشکل القرآن، ابن٢٩١، ص ٢، مقایسه کنید با: برھان، ج ٧٦، ص ٢اتقان، ج  -١

 .١٠ص 
 .٧٦، ص ٢بنگرید به: اتقان، ج  -٢
 .٢١٧؛ نیز مقایسه کنید با: مجازات القرآن، ص ٧٤، ص ٢اتقان، ج  -٣
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و » بخشیدن شخصیت« ،»گردانیدن مجسم«خواھیم  خالصه اینکه ما نمی
را با عبارت قدمای دانمشندان علوم بالغت یعنی تشبیه و استعاره » برانگیختن تخیل«

ھای ظاھری ھستند  ھای مختلف، کلیشه زیرا این نامگذاری ؛و مانند آن تعویض کنیم
ست که ا که به ھیچ وجه تماسی با جوھر موضوع ندارند. تنھا چیزی که خواھانیم آن

حرکت و ھماھنگی ھنری غافل نمانیم که  ،ھای قرآنی از دیدن زندگی در صحنه
این  هھاده شود. بست که فرو نا ست که پوشیده شود و نیرومندتر از آنا آشکارتر از آن

ترتیب، ما بعد از این ھر تابلوی حسی یا تخیلی را با ھمان تعبیری که مورد ترجیح 
گیری از ھمان اصطالحات قدیمی خواھد بود که  کنیم. گاھی با بھره ماست بیان می

ھای جدید  ھا دمیده شده است و گاه با واژه روح در آن و زندگی در آن دوانیده شده
 و پذیرد پردازی به دور است و تکلف و پیچیدگی را نمی ت که از قاعدهآسان خودمان اس

ھای  آمیزی رنگ ھای روشن و ویی از جنس خود زندگی و با رنگم ا با قلمزندگی ر
 پردازد. گری مینظیرش به صورت بی

 مجاز و کنایه
کرد که در تصور خودمان از سبک تعبیر  بحث ما در باب تشبیه و استعاره اقتضا می

 يرض –تصوری که ناشی از چگونگی فھم علمای گذشتۀ ما  ؛آن تعدیلی داشته باشیمقر
بوده است. این تعدیل جزئی در رابطه با تشبیه و  –الله عنھم وأرضاھم ونفَعنا بعلوِمھم

ار است و معموًال واستدو  استعاره به خاطر آنکه بیشتر تابلوھای تفصیلی بر یکی از آن
رسید. اما در غیر این دو باب کمتر نیازمند  ضروری به نظر میشود،  دو ترکیب می از آن

توانیم بر پایۀ ھمان مطالب  به تعدیل در تصور یا فھم مبحث دیگری ھستیم و می
زیرا  ؛موجود در البالی کتب قدیمی مطالعه و تحقیق خودمان را پیگیری کنیم

و ابواب آن و آوردن  عبارتست از تصویر عام یا تعبیر مجمل که گذشتگان در بیان فروع
اند و از روح ترکیب در ھر نصی به طور  شواھد بسیار برای انواع آن مقام اول را داشته

اش  اند و از این حیث مباحث آنان در باب مجاز عام که عالقه جداگانه آن را درک کرده
 ،مساوات ،مشابھت نیست و نیز در باب کنایه و انواع رموز آن و ھمچنین در باب ایجاز

انشاء و مانند آن، در یک سطح قرار دارد. چه بسا برای محققی  ،اطناب و در باب خبر
دست بدھد که  خاصیھمانند ما به ھنگام بررسی آن مباحث و شواھد مربوطه ذوق 

لی این توضیح اضافی به ھیچ و، به مفاھیم قدیمی بیفزایدآن را  دوست داشته باشد
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ذشتۀ ما در ھمۀ زیرا دانشمندان گ ؛آورد نمیییری به وجود غوجه در طبیعت موضوع ت
ھای اسلوب عربی و به  چشمه نزدیکتر و برای درک و جستجوی ویژگیاین موارد، به سر

اند. بنابراین، مطالبی که ما بر مالحظات و توجیھات آنان  ویژه سبک قرآن تواناتر بوده
 از آتش و تابشی از نور آنان نخواھد بود. پرتویافزاییم جز  می

بیایید گوش فرا دھیم تا برای ما درباب مجازھای قرآن سخن بگویند و انواع و اقسام 
تعبیر مجازی را که به نظر آنان جالب آمده است ما نیز تحسین کنیم. اینک ما در کنار 

ھا  اند و عالقۀ آن نامیده» مجاز عقلی«ھا را  ھایی ھستیم که آن آنان و در برابر نمونه
ھا را  ھایی ھستیم که آن شوند و نیز در برابر نمونه کیب دیده میمشابھت است و در تر

اند  ھا الفاظ برای معانی غیر اصلی خودشان به کار رفته نامند و در آن می» مجاز لغوی«
شوند. ما در پی انواع و اقسام ھر یک از این دو مجاز ھمراه آنان به  و در مفرد دیده می

ھای بالغت ارجاع  تفصیل مطلب به کتابپردازیم و برای  جستجو و کاوش نمی
اند، با آنان ھمگامی  دھیم. چیزی که ھست ما در برخی از شواھدی که آورده می

 خواھیم داشت.
ست که یکی از دو طرف آن حقیقی بوده و آن دیگری ا یکی از انواع مجاز عقلی آن

ُهۥ﴿نباشد. مانند این آیه:  مُّ
ُ
مسکن و) پناھگاھش ھاویه پس (« ]٩[القارعة:  ﴾٩َهاوَِ�ةٞ  فَأ

(دوزخ) نوعی » ھاویه«(مادر) برای » ام«اند: اسم  در توضیح این جمله گفته .»است
گونه که مادر کفیل و پناھگاه فرزندش است،  مجاز است. به این معنی که ھمان

این فھم بسیار  )١(!»ھمچنین آتش دوزخ برای کافران کفیل و مأوا و مرجع است
خصوص اگر فقط در کنار این ترکیب به تنھایی بایستیم و به بدرست و دقیقی است. 

ۡت ﴿فرماید:  سیاق قرآنی آیات ھمراه آن ارتباطش ندھیم که خداوند می ا َمۡن َخفَّ مَّ
َ
َوأ

ُهۥ ٨ ۥَمَ�ٰزِ�ُنهُ  مُّ
ُ
ۡدَرٮَٰك َما هَِيۡه  ٩َهاوِ�َةٞ  فَأ

َ
و « ]١١ -٨[القارعة:  ﴾١١نَاٌر َحاِمَي�  ١٠َوَمآ أ

کس که کفۀ میزانش سبک باشد. پس (مسکن و) پناھگاھش ھاویه است. و تو چه دانی اما ھر
از مجموع کل صحنه معنای  »ور) است آتشی سوزان (و شعله که آن (ھاویه) چیست؟

ھا که معنوی ھستند، مجسم شده و  کند. اعمال انسان لطیف دیگری برای ما تجلی می
م شده است که آن اعمال سبک ھستند و اند و معلو ھای محسوس توزین شده با میزان

ھای  دارند. حال، در برابر آن سبکی و باال قرار گرفتن کفه نگه می کفۀ ترازوھا را باال

                                           
 .٦٠، ص ٢اتقان، ج  -١
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تواند قرار بگیرد به جز پرتگاه (ھاویه) بسیار گودی که در  ترازو ھیچ چیز نمی
آن  ترین جایگاه در آتش سوزان دوزخ قرار دارد و برای شخص مجرم در میان پست

ھول و ھراس مادری به جز او نیست که به او پناه ببرد و متوسل گردد. و چه بد ملجأ 
 و مأوایی!

َ�ٰبَِعُهۡم ﴿از جمله انواع مجاز لغوی، دادن اسم کل به جزء است، مانند 
َ
 ِ�ٓ َ�َۡعلُوَن أ

َ�ِٰعقِ َءاذَانِِهم ّمَِن  مرگ، انگشتان خود را در ھا از ترس  و آن« ]١٩[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡوتِ َحَذَر  ٱلصَّ
که منظور از انگشتان سرانگشتان آنان است و نکتۀ این گونه  »برند ھایشان فرو می گوش

شان را در ترتیبی خارج از حد معمول انگشتانست که به ا تعبیر اشاره به آن
با این بیان حالت  و )١(خواھد مبالغه در فرار را برساند اند و می ھایشان فرو کرده گوش

نی آنان و ھول و ھراسی را که در حال پای به فرار گذاشتن آنان را فرا گرفته است روا
 پذیرد. نقش می

اند؛ از  واقعًا عجیب است که بعضی از دانشمندان آمدن مجاز را در قرآن انکار کرده
از علمای شافعی مذھب و ابن  )٣(ابن القاص و)٢(جمله علمای فرقۀ ظاھریه ھستند

 اند آن ای که این دانشمندان مطرح کرده از علمای مالکی مذھب. شبھه )٤(ُخَویزمنذاذ
ست که مجاز برادر دروغ است و قرآن منزه است از دروغ و مانند آن و گوینده از ا

عاره گیرد و به است کند مگر وقتی که در تنگنا قرار می حقیقت به مجاز عدول نمی
ا کسانی که زیبایی سبک بیان ام». و این برای خداوند محال است شود متوسل می

و اگر مجاز از «اند، شاھدند بر اینکه این شبھه باطل است  قرآنی را با ذوق سلیم دریافته
ته شده است! و بزرگان باز گرفته شود نیمی از حسن و جمال از قرآن باز گرف» قرآن

اید خالی تر از حقیقت است و اگر بگوییم که قرآن ب بلیغ ،القولند که مجاز بالغت متفق
ھا و غیره نیز باید  تأکید و نقل تکراری داستان ،از مجاز باشد، باید بگوییم که از حذف

                                           
 .٢٦٢، ص ٢به: برھان، ج ھمان مأخذ، نیز بنگرید  -١
از آن جھت که وی » ظاھری«اینان اھل ظاھرند و پیروان امام داود بن علی بن خلف معروف به  -٢

 کرده است. (در فھم کتاب و سنت) تنھا به ظاھر کالم استناد می
ھای او ادب القاضی  ابن القاص، ابوالعباس احمد طبری، از فقھای شافعی است از جمله کتاب -٣

 ].١٠٣، ص ٢ة، ج ھـ .ق درگذشت (طبقات الشافعی ٣٣٥وی به سال  .است
ھـ .ق  ٤٠٠ابن ُخویز منذاذ (یا: مداذ) از علمای مالکی مذھب، شاگر َابھری. وی حدود سال  -٤

 درگذشت.
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 )١(.»خالی باشد
ھمچنین به خاطر آنکه بعضی از دانشمندان کنایه را نوعی از انواع مجاز به حساب 

. اما اند جود کنایه را نیز در قرآن انکار کردهو اند، منکران وجود مجاز در قرآن آورده
کنایه مفھوم دیگری دارد که با مفھوم مجاز در مغایرت است. کنایه عبارتست از لفظی 

 ؛که الزم معنای آن از آن اراده شده باشد. بنابراین، تعریف کنایه در قرآن بسیار است
ھای رمز و اشاره است و قرآن در جاھایی که تصریح زیبا  ترین اسلوب زیرا از جمله بلیغ

خواھد منظور از آمیزش زناشویی  رمزی توجه دارد. وقتیکه خداوند می نیست، به بیان
دھد و  (کشتزار) را رمز آن قرار می» َحرث«ۀ ژاو، به تعبیر بکشاند –که تناسل است  –را 

ٰ ِشۡئُتمۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿فرماید:  می َّ�
َ
ْ َحۡرثَُ�ۡم � تُوا

ۡ
زنان « ]٢٢٣[البقرة:  )٢(﴾َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

توصیف آن  .»کشتزار شما ھستند، پس ھر گونه که بخواھید به کشتزار خود درآییدشما 
 –با توجه به آمیزش و ھم آغوشی که با آن ھمراه است  –عالقه و رابطه را بین دو ھمسر 

ُهنَّ ِ�َاٞس ﴿کند:  یک را لباس دیگری قلمداد می کند که ھر این چنین تکمیل می
 َّ نُتۡم ِ�َاٞس ل

َ
 .»ھا آنان لباس شما ھستند و شما لباس آن« ]١٨٧[البقرة: )٣(﴾ُهنَّ لَُّ�ۡم َوأ

آموزند. آنجا که  اند اشارات لطیفی که به ما ادِب تعبیر را می و نیز از ھمین باب

ۡو َ�َٰمۡسُتُم ﴿فرماید:  خداوند می
َ
و  .»اید یا با زنان آمیزش کرده« ]٤٣[النساء:  ﴾ٱلنَِّسآءَ أ

ِحلَّ ﴿فرماید:  می
ُ
َيامِ لَُ�ۡم َ�ۡلََة  أ فَُث  ٱلّصِ آمیزش و « ]١٨٧[البقرة:  ﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۡ  ٱلرَّ

ٮَٰها ﴿فرماید:  و می. »نزدیکی با ھمسرانتان در شِب روز بر شما حالل گردیده است ا َ�َغشَّ فَلَمَّ
 پس چون (مرد باھمسرش) آمیزش کرد، حملی« ]١٨٩[األعراف:  )٤(﴾َ�َلَۡت َ�ًۡ� َخفِيٗفا

 .»سبک بر داشت
، سورۀ المؤمنون است که ٥از جمله زیباترین کنایات در اینگونه مفاھیم آیۀ 

ِينَ وَ ﴿فرماید:  می شان را حفظ  ھا که شرمگاه و آن« ﴾٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  ٱ�َّ

فُُروَجُهۡم  ٱۡلَ�ٰفِِظ�َ وَ ﴿فرماید:  ، سورۀ األحزاب می٣٥و یا در آیۀ  .»کنند می

                                           
 .٥٩، ص ٢اتقان، ج  -١
 .٧٩، ص ٢بنگرید به: اتقان، ج  -٢
  .٣٥٤؛ مجازات القرآن، ص ٣٠٤، ص ٢بنگرید به: برھان، ج  -٣
 .٣٠٤، ص ٢بنگرید به: برھان، ج  -٤
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که شرمگاه خود را حفظ  کنند، و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می مردانی« ﴾ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت وَ 
ھای پیراھن و  زیرا که مراد از فروج (جمع فرج: شکاف) در این آیات شکاف ؛»کنند می

ھای لباس مؤمنان در موارد تردیدآمیز  خواھد بگوید که دگمه و می )١(لباس است
آید. بلکه  نمی ھای زشت و منکر از تن در مؤمن در زمینه شود و لباس زنان گشوده نمی

ھایشان پاک و نفوسشان عفیف است،  ھایشان پاکیزه و دامن مردان و زنان مؤمن لباس

و لباست را پاک « ]٤[المدثر:  ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر ﴿فرماید:  چنانکه خداوند متعال می
کنایه «و به ھمین دلیل این نوع از تعبیر را  )٢(کنایه از عفت نفس و پاکدامنی »گردان

 اند. نامیده» از کنایه
اند. خداوند متعال  ، سورۀ تحریم نیز ھمین را گفته١٢مفسران در تأویل آیۀ 

وِحَنا ٱلَِّ�ٓ ِعۡمَ�َٰن  ٱۡ�َنَت  َوَمۡرَ�مَ ﴿فرماید:  می ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�َنَفۡخَنا �ِيهِ ِمن رُّ
َ
و « ﴾أ

ر عمران را (َمَثل زده) که شرمگاه خویش را (پاک) نگه داشت، پس ما از روح (نیز) مریم دخت
که نگھداری َفرج در این آیه کنایه از پاکدامنی حضرت مریم و عفت  »خود در آن دمیدیم

تأکیدی  –چنانکه در روایات آمده است  –دمیدن در یقۀ پیراھن او  و)٣(کامل او است
نظیری از عفت حضرت  با ادب تعبیر، تجلیل بیاست بر این معنای رمزی که ھمراه 

 مریم را که خداوند او را بر زنان عالم برتری بخشیده است، نیز با خود دارد.
گردانیدن مقدماتی که اھمیتی ندارند، از طریق  کنایه در قرآن برای مختصر

 ؛شود کند، به کار گرفته می دادن به آن نتیجۀ قطعی که سرنوشت را تعیین می توجه

ِ� يََدآ  َ�بَّۡت ﴿برای مثال: 
َ
بریده باد دو دست ابولھب و بریده « ]١مسد: ال[ ﴾١لََهٖب َوتَبَّ  أ

َلَھب (شعلۀ آتش) است  و سرنوشت )٤(! کنایه است از اینکه وی جھنمی است»باد

َسدِۢ  ِ�  ٤ ٱۡ�ََطبِ َ�َّالََة ﴿  و (نیز) ھمسرش (ام جمیل، آن)« ﴾٥ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ
 .»شود). در گردنش طنابی از لیف خرماست کش (وارد آتش می ھیزم

                                           
 .٣٠٥، ص ٢بنگرید به: برھان، ج  -١
 .١٠٧، تأویل مشکل القرآن، ص ٣٥٣مجازات القرآن، ص  -٢
 .٣٠٦ -٣٠٥، ص ٢؛ نیز بنگرید به: برھان، ج ٧٩، ص ٢اتقان، ج  -٣
 .٣٠٨، ص ٢برھان، ج  -٤
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 سرنوشتش آن است وچینی  وی ھمواره به دنبال سخن ،ھمان (سوره) ٥و  ٤آیۀ 
ست که کنایه آشکار ا ھایش به زنجیر بسته شوند. و دست )١(ست که ھیزم جھنم باشدا

 دھد خالصه شده است. میپرده که یک صحنۀ نھایی را نشان  در اینجا در یک میان
اصراری که قرآن بر رمز و اشاره دارد، بیان قرآن را به این سوی کشانیده است که 

کند، با اسلوبی که  حقایق عظیم دینی را که به ذات و صفات خداوند ارتباط پیدا می
زیرا، با اسلوب  ؛گرداند به صورت کنایه بیان کند زیبایی آن را مبالغه دو چندان می

ای که  مبالغه و توان معنای مجرد را به یک سیمای محسوس نزدیک ساخت می کنایه
دھد و ھول و ھراسی که به وجود  رود به بالغت تغییر حالت می در آن به کار می

 انگیزد. آورد تخّیل را برمی می

بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف ﴿فرماید:  خداوند در بیان وسعت جود و کرمش می
 َ برای  .»بخشد بلکه دو دست او گشاده است، ھر گونه بخواھد می« ]٦٤[المائدة:  )٢(﴾َشآءُ �

ای را برگزیند که  دھد که ھمان واژه تعبیر از این معنا (در رابطه با خداوند) ترجیح می

 ﴾ٱۡلبَۡسِط َوَ� تَۡبُسۡطَها ُ�َّ ﴿در مقام کنایه از اسراف و تبذیر بندگان به کار برده است: 
ھمانند کسی که دستش را  ؛روی مکن یعنی: در انفاق و بخشش زیاده ]٢٩ اإلسراء:[

 کردن نیست. گشاید و ھیچ چیز مانع او از خرج می
به » مفاتح«توانیم زیبایی کنایه از امور غیبی را با کلمۀ  در این فضای رمزی می

ٓ  ٱۡلَغۡيبِ َمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿خوبی درک کنیم:  و « ]٥٩[األنعام:  )٣(﴾إِ�َّ ُهوَ  َ� َ�ۡعلَُمَها
و نیز زیبایی کنایه از ازلیت  »داند ھا را نمی کلیدھای غیب نزد اوست؛ و جز او کسی آن

ٍء إِ�َّ ِعنَدنَا  �ن﴿»: خزائن«رزق و روزی و تقدیرات با استفاده از کلمۀ  ّمِن َ�ۡ
ُِ�ُ  ۥَخَزآ�ُِنهُ  ۡعلُ  ۥٓ َوَما ُ�َ�ّ و ھیچ چیز نیست مگر آنکه « ]٢١: حجر[ال ﴾٢١وٖ� إِ�َّ بَِقَدرٖ مَّ
 .»کنیم ای معین آن را نازل نمی اندازه ھایش نزد ماست، و ما جز به گنجینه

گذارد تا در عالم خیال تصویر ناطقی ترسیم  قرآن گاھی تو را به حال خودت وا می
گذرد و به  گردد، بلکه از آن حد نیز می کنی که در حد یک رمز و کنایه متوقف نمی

                                           
 ھمان مأخذ. -١
 .٧٩، ص ٢اتقان، ج ؛ ٣٠٨، ص ٢بنگرید به: برھان، ج  -٢
 .١٣٦بنگرید به: مجازات القرآن، ص  -٣
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آوردید و الزم معنای آن را اراده  رسد. اگر در مقام کنایه شما لفظ را می تعریض می
کنید  کنید و با آن لفظ به چیزی اشاره می ا ذکر میکردید، در تمام تعریض لفظ ر می

، سورۀ ٨١که در رابطه با معنای آن نه حقیقتًا و نه مجازًا، نیست. برای مثال، در آیۀ 

ۗ  ِ� َوقَالُواْ َ� تَنفُِرواْ ﴿التوبة:  ّرِ �ۚ  ٱۡ�َ َشدُّ َحّرٗ
َ
در این گرما، (برای «گفتند: « ﴾قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ

اگر کالم  !»تراست آتش جھنم (از این) گرم«، (ای پیامبر! به آنان) بگو: »نرویدجھاد) بیرون 
را مطابق ظاھرش در نظر بگیریم عبارت خواھد بود از گزارش این مطلب که گرمای 
دوزخ شدید است و شدیدتر از گرمای دنیا است و این خبری است که برای مخاطبان 

که بازگو شود و به آن توجه داده شود. اما  قرآن خود به خود معلوم است و معنا ندارد
غرض حقیقی از این تعبیر، تعریض به این متخلفان از جھاد است که شدت گرما را 

خواھد به آنان گوشزد کند که به جھنم وارد  اند و می عذری برای خودشان قرار داده
 ناپذیر آن را درخواھند یافت! خواھند شد و گرمای توصیف

لی سبکی در کتاب خودش به نام و، فھمیم از این آیه می آنچه ما این است
در مقام فھم این آیه شیوۀ دیگری اتخاذ  )١(»اإلغریض فی الفرق بین الکنایة والتعریض«

ار واستبر پایۀ روش خود در جداسازی این دو اسلوب بیان آن را  کرده است که
به کار رفته و الزم لفظی است که در معنای خودش » کنایه«گوید:  سازد. وی می می

معنای آن مراد است. بنابراین، برحسب استعمال لفظ در معنای خودش حقیقت است 
اند مفھوم و معنایی را برسانند که لفظ برای  که خواسته این استو مجاز بودن آن در 

آن وضع نشده است. گاھی معنای لفظ اصًال مراد نیست، بلکه با آوردن ملزوم، الزم را 

قُۡل نَاُر ﴿ھای آن  خواھد بود و از جمله مثال» مجاز«د که در چنین حالتی منظور دارن
 ۚ� َشدُّ َحّرٗ

َ
زیرا خود به خود  ؛است که مقصود رسانیدن این خبر نبوده است ﴾َجَهنََّم أ

خواھند دریافت؛ اگر به جھاد نروند. اما  معلوم است، بلکه الزمۀ این خبر را می
رود تا به چیز دیگری  معنای خودش به کار می عبارتست از لفظی که در» تعریض«

َكبِ�ُُهۡم  ۥبَۡل َ�َعلَهُ ﴿پرستان):  مانند (سخن حضرت ابراھیم خطاب به بت ؛اشاره کند
کار آن را به بت بزرگ و  .»شان این (کار) را کرده است بلکه این بزرگ« ]٦٣[األنبیاء:  ﴾َ�َٰذا

شدند نسبت داد، برای رسیدن به این  سرکردۀ بتانی که به عنوان معبود پرستیده می
                                           

ھـ ق، کتاب وی اإلغریض را صاحب  ٧٥٦سبکی، تقی الدین علی بن عبدالکافی، درگذشته به سال  -١
 ) نام برده است.١٣٠، ص ١کشف الظنون (ج 
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دادن چنین کاری  ھا را از انجام نکته که وقتی با دیدۀ عقل بنگرند، ناتوانی بزرگ بت
 )١(.نیز دریابند که معبود نباید ناتوان باشد و دریابند

بَۡل ﴿یض در این سخن حضرت ابراھیم: لویح و تعرنیست در اینکه معنای تشکی 
� ُقۡل ﴿لی در آیۀ پیشین و ؛استآشکار  ﴾َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا ۥَ�َعلَهُ  َشدُّ َحّرٗ

َ
نیز  ﴾نَاُر َجَهنََّم أ

 چنانکه ما آیه را فھمیدیم، تلویح و تعریض، ظھور و وضوح کمتری ندارد. بنابراین، ھر
تر از  ھدی برای تعریض که دربردارندۀ معنایی بلیغدو مثال شایستگی آن را دارند که شا

 کنایه است، باشند.

                                           
 .٨١، ص ٢به نقل از: اتقان، ج  -١



 

 

 
 

 :فصل چهارم
 اعجاز در موسیقی قرآن

 ،اش ھر صحنه و ھر قصه ،ھر مقطع و ھر قسمتش ،اش ھر سوره و ھر آیه –این قرآن 
با اسلوبی آھنگین و برخوردار از موسیقی و سرشار از  –ھر آغاز و ھر پایانش 

ایم اگر بخواھیم در قرآن  ھاست؛ تا جایی که در این باب به شدت به خطا رفته نغمه
ای را با سورۀ دیگر مقایسه کنیم، یا مقطعی را با مقطع دیگر بسنجیم. اما  سوره
خواھیم یک  ای است، فقط می دارای سبک ویژهگوییم فقط فالن سوره  که می وقتی

 تأیید و با شاھدآن را  پدیده بارز را در رابطه با اسلوب بیان قرآن معرفی کنیم و با دلیل
، بیانش تأکید کنیم، ضمن پافشاری بر اعالم اینکه قرآن از حیث بالغت و سحرآن را 

ھا و  در آھنگ آفرینش نکه از تنوعی ھمانند تنوع موسیقیپارچه است، جز آیک
 ھایش برخوردار است! نغمه

سحر قرآن را به  –به ھمراھی استاد سید قطب  –شاید به خطا نرفته باشیم اگر 
دو را در برگرفته است باز گردانیم:  سبک بیان خاص آن که مزایای شعر و نثر ھر

رھا خصوص بقرآن تعبیرات خودش را از قید تکرار یک قافیه و مطابقت کامل با اوزان «
بدینوسیله به آزادی کامل تعبیر در رابطه با ھمۀ مفاھیم کلی مورد نظر  ؛ساخته است

 ؛برگرفته استآن را  دست یافته است و در عین حال از شعر موسیقی درونی
از اوزان عروضی آن را  ھای نزدیک به یکدیگر را برگزیده است که ھای دارای وزن فاصله

نیاز گردیده  آوردن کلمات و جمالت از قافیه بی از پیاپیبا استفاده  ؛گرداند نیاز می بی
یمه کرده است و در مھایی که ما ذکر کردیم ض است و این خصوصیات را با ویژگی

 )١(.»دو را در بر گرفته است نتیجه نثر و نظم ھر
این موسیقی درونی در قرآن حتی از یک واژۀ مفردش نیز در ھر آیه از آیاتش به 

خواھد مستقًال یک تابلوی  می –با زنگ و آھنگ خودش  –ھر واژه  و زدخی تنھایی برمی
 کامل را نقاشی کند که دارای رنگ روشن یا تیره و دارای سایۀ شفاف یا انبوه است.

                                           
 .٨٦التصویر الفنی فی القرآن، سید قطب، ص  -١
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کنند،  ھای سعادتمند که به خداوند نظاره می تر از شادابی چھره آیا رنگی روشن
پرشقاوت و تیره و غبار گرفته در این  ھای تر از سیاھی چھره ای و یا رنگی زننده دیده

ٞ ﴿بیان خداوند متعال:  ةٌ  وُُجوه ةٞ  ٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرةٞ  ٢٢يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  ٢٤َووُُجوهٞ يَۡوَم�ِذِۢ بَاِ�َ
ن ُ�ۡفَعَل بَِها فَاقَِرةٞ  َ�ُظنُّ 

َ
ھایی تازه (و شاداب) است. به  آن روز چھره« ]٢٥-٢٢[القیامة: ﴾٢٥أ
ھایی عبوس (و درھم کشیده) است. یقین دارد  نگرد. و در آن روز چھره پروردگارش میسوی 

در تصویر » ناضره«در تابلوی سعادتمندان واژۀ  .»رسد شکن به او می  که آسیبی کمر
» باسرة«بختان  کما اینکه در تابلوی تیره ؛ھا مستقل است ترین و پرجالترین رنگ روشن

 ھا استقالل دارد. نوخوشایندترین رنگ انگیزترین و در ترسیم نفرت
 شنوی، از البالی آن نرمی و آرامش سایۀ را مکرر می» س«ھنگامی که صدای ویژه 

ِ ﴿کنی:  یابی و با آھنگ خفیفش احساس آسایش می باز میآن را  ۡقِسُم ب
ُ
 ١٥ ٱۡ�ُنَِّس فََ�ٓ أ

ۡلِ وَ  ١٦ ٱلُۡكنَِّس  ٱۡ�ََوارِ  َس  ۡبحِ ٱلصُّ وَ  ١٧إَِذا َعۡسَعَس  ٱ�َّ پس « ]١٨ -١٥[التکویر:  ﴾١٨إِذَا َ�نَفَّ
شوند. و  کنند (و از نظر) پنھان می گردند. (شتابان) حرکت می سوگند به ستارگانی که باز می

اش کاسته شود و) پشت کند. و سوگند به صبح،  که (تاریکی سوگند به شب، ھنگامی
کند، ھنگامیکه در آن  یات جا م در حالیکه ترس و وحشت در سینه »که بدمد ھنگامی

» ی«و وعید با خود دارد به ھمراه صدای  راذرا که ان» د«حالت اندوه و نگرانی صدای 
یا » َتنَحرُف «به جای کلمات مترادف آن  -» تحید«اشباع شده و ممتد در واژۀ 

ِ  ٱلَۡموۡتِ َسۡكَرةُ  وََجآَءۡت ﴿شنوی؛  می» تبتعُد « � ب  ]١٩[ق:  ﴾١٩َ�ٰلَِك َما ُكنَت مِنُۡه َ�ِيُد  ٱۡ�َّقِ

شود: ای انسان،) این ھمان  و سکرات (و سختی) مرگ به راستی فرا رسید، (و به او گفته می«
 .»گریختی چیزی است که تو از آن می
ۡدِخَل  ٱ�َّارِ َ�َمن زُۡحزَِح َعِن ﴿خوانی:  این آیۀ قرآن را می

ُ
 )١(﴾َ�َقۡد فَازَ  ٱۡ�َنَّةَ َوأ

پس ھر که از آتش (دوزخ) دور داشته شد، و به بھشت در آورده شد، قطعًا « ]١٨٥عمران:  [آل
بینی که  نمی» زحزح«ای غیر از کلمۀ  و در قاموس زبان عربی کلمه »است رستگار شده

ای  کشانیدن را با ھمه صداھایی که در چنین صحنه بتواند صحنۀ دورکردن و به کناری
گذرد و آن یکی  وجود دارد ھمراه با فریاد وحشتناک آن دیگری که از شعلۀ آتش می

 نگرد، تصویر کند! می شنود و خودش را در نزدیکی دوزخ که آن صدا را می
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و ھمانند جھنم خواھی سوخت، ھنگامی  گیرد می حتمًا خشم تمام وجودت را فرا

زُ «که واژۀ  ُ مَِن  تََ�ادُ ﴿کشی:  را به گوش می» َتمیَّ و قطعًا  ]٨: لملكا[ ﴾ٱۡلَغۡيِظ َ�َم�َّ
ھای سورۀ  اضطراب بر تو چیره خواھد گردید، ھنگامیکه ھاء سکت را در بیشتر فاصله

ۡ�َ�ٰ ﴿کنی:  در حالیکه این سخنان خداوند متعال را تالوت می ؛کنی حاقه تکرار می
َ
َمآ أ

نیاز نکرد (و سودی  مال و دارایی ام مرا بی« ﴾٢٩ُسۡلَ�ٰنَِيۡه  َ�ّ�ِ َهلََك  ٢٨َماِ�َهۡۜ  َ�ّ�ِ 
 فراموش .»نبخشید). قدرت و فرمانروایی ام (نیز) از (دست) من رفت (و بکلی نابودشد)

کنی که آن کسی که دار و ندارش از دستش رفته است، آن کسی است که نامۀ  می
اند، نه تو و دار و ندار تو! و در نتیجه تحت  اعمالش را در قیامت به دست چپش داده
 روی. تأثیر این آیات به اضطراب شدیدی فرو می

ھایت تحت تأثیر شدت زشتی و زندگی حالت آن کافر درھم  کنم لب فکر نمی
تواند از  ولی نمی ،خواھد بنوشد نپیچند که آن آب جوشانش (صدید) را جرعه جرعه می

آءٖ َصِديٖد ﴿اش فرو دھد:  حنجره  )١(﴾َوَ� يََ�اُد �ُِسيُغهُ  َ�تََجرَُّعُهۥ ١٦َو�ُۡسَ�ٰ ِمن مَّ
پشت سرش جھنم است، و از آب چرک و خون (بد بو) نوشانده شود. که « ]١٧-١٦براهیم: إ[

و در  »تواند آن را (به آسانی) فرو برد (و گوارایش نیست) نوشد، و نمی رعه آن را میجرعه ج
ُعهُ «واژۀ  کنی که انگیزۀ کراھت و  سنگینی و ُکندی خاصی احساس می» یتجرَّ

 شوند! ناخوشایندی تو می
، سورۀ الشعراء): احساس نکنی: ٩٤را (در آیۀ » واَفکُبِکب«کنم واژۀ  و نیز فکر نمی

 »شوند ھا و گمراھان (به رو) در آن افکنده می پس آن« ﴾٩٤ ٱۡلَغاوُۥنَ فَُكۡبِكُبواْ �ِيَها ُهۡم وَ ﴿
آیند که آنان را از صورت و بینی بر زمین  تا آنجا که آن گروه مجرمان به نظرت می

اند و ھیچکس  ای رھایشان کرده فایده ارزش و بی اند و مانند موجودات بی کوبیده
 ی قائل نیست!برایشان ارزش

ھا در یک واژه به تنھایی وجود داشته باشد و یک واژه مستقًال  حال، اگر ھمۀ این
بتواند تابلوی کاملی را به تعبیر بکشاند، یک آیه از قرآن چه وضعی خواھد داشت که در 

اند و یا یک سوره از قرآن که ھمۀ  فضای آن کلمات با ھم ھماھنگ و به ھم پیوسته
 اف منظور و مقصد اصلی سوره با انسجام کامل در حرکتند؟!آیات آن در اطر
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َعلَۡيُكَما ُشَواٞظ ّمِن نَّارٖ َوُ�َاٞس  يُۡرَسُل ﴿، سورۀ الرحمان را بخواند: ٣٥کیست که آیۀ 
اِن  شود پس  ھایی از آتش، و دود بر شما (جن و انس) فرستاده می شعله« )١(﴾٣٥فََ� تَنَتِ�َ

ھای آتش را که  و در فضای این آیه به تنھایی آن گدازه! »ع کنیدتوانید از خودتان دفا نمی
ریزد در  کنند و مس گداخته را که بر مجرمان می به این طرف و آن طرف پرواز می

 ھای آسمان ھستند! به نظرش نیاید؟ حالیکه آنان در صدد پیداکردن راه فراری از کرانه
طوالنی یا کوتاه، مکی یا  –ن ھای قرآ کیست که یک سورۀ کامل از سوره ھمچنین،

دھندۀ آن دلش را بیدار نکند و آھنگ عجیب آن  را بخواند و سبک تکان –مدنی 
 احساساتش را به جنبش درنیاورد؟!

گردد و با تمام  خواند دچار حیرت می را می» رحمان«که مثًال سورۀ  انسان وقتی
سرآغاز سوره برخاسته است یا از بخش سوره از  پرسد: آیا این آھنگ نرم و آرام وجود می

رسد که این  کشد که به قطع و یقین می پایان آن و یا از البالی آیات آن؟ و طولی نمی
در  ،در الفاظ و حروف آن ،ھا در سراسر آن جریان دارند: در فواصل و مقاطع آن آھنگ

یا کوتاھی و بلندی فرازھای آن. حتی اگر مقطعی از این سوره را  ،ھا قطع و وصل
ھا  موضوعی از موضوعات جزئی آن را به طور جداگانه برگزینیم و در جزء جزء آن نغمه

در ھر حرفی از  و ای وجود دارد ھا جستجو کنیم، در ھر جزئی از آن نغمه و آھنگ
 حروف آن لحنی از الحان آسمانی!

ھایش منحصر به  قرآن از جھت محافظت بر ھماھنگی و پیوستگی آھنگ  ،بر این پایه
ھای آن یکی پس از دیگری به صورت یک واحد کامل تحلیل  فرد است، خواه سوره

ھا به طور جداگانه مورد بررسی قرار  شوند و خواه بدون ھیچ تعمدی بعضی از اجزاء آن
آید که از چند سورۀ گوناگون بعضی از تعبیرات  گیرند. بنابراین، به مذاق ما شیرین می

ھای  ھای سحر را در آھنگ ھایمان خاستگاه گوش دعایی را دستچین کنیم و سپس با
 جذابشان پی گیریم:

رود و به مذاق جان  نوعی از سرود است که به درگاه خداوند باال می –طبیعتًا  –دعا 
ھایش برگزیده باشند. از این  آید، مگر آنکه واژه کنندۀ ناالن شیرین و دلنشین نمی تضرع

گویا حرص  ج کنیم که پیامبر اکرم شاھده میرو، شگفت نیست که در دعاھای مأثور، م
ھا به کار ببرد: سجعی لطیف، یا مطابقتی  ورزد به اینکه اندک تقطیع عمدی در آن می
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ای دلنشین. اما خود قرآن، از زبان پیامبران و صدیقان و صالحان  انگیز، یا تکیه دل
سحر بیان مقام  ترین دعاھا را بازگو کرده است که در ترین و پرنغمه ھمواره شیرین
اند. اگر به یاد آوریم که زاری و التماس صالحان از روی رغبت یا رھبت  واالتری داشته

یابیم که یکی  درمی )١(،و با بیم یا امید، برای طلب خیر یا دفع شر در قرآن بسیار است
 بودن ھر مقطعی در کتاب خدا، ھمین است. از رازھای آھنگی

خیزد، با ھر  ھایی که در آن از البالی دعاھا برمی نغمهھای سحر قرآن اینکه  از جلوه
انگیزد و در ھر لحنی دشت وسیعی را برای گشت و گذار  ای تصویری را برمی واژه

شمرده قتی دعای زکریا را شمرده و، آورد. برای مثال تخیل انسان به وجود می
ای که از  که بر ھر واژهآوریم  القدر و با ھیبتی را در نظر می خوانیم، پیر مرد جلیل برمی

س و ملموس است. این پیر مرد آید نوازشی از رھبت و تابشی از نور محسو لبانش برمی
ور  گردانیم که عواطفش شعله مجسم می –با ھمه وقاری که دارد  –القدر را  جلیل
کشد.  ھای بلند و طوالنی آه می ا نفسباند و صدایش در سینه حبس شده است و  شده

پیچد؛  ھایمان می چه تمامتر در ژرفای دل ازتاب صدای کلمات وی با تأثیر ھرتنھا ب  نه
اند، با آن تعبیر صادقانه  ھایی را که تبدیل به سنگ شده بلکه زکریا با دعاھایش حتی دل

دھد! زکریا  شدن نسل خود است، تکان می از اندوه و نگرانی خودش که بیمناک از قطع
خواند و نام  ند و پروردگارش را با نداھای نھانی فرا میخوا در محراب ایستاده نماز می

تابی یک انسان محروم و ایمان یک  کند و با بی پروردگارش را صبح و شام تکرار می

ُس  ٱۡشَتَعَل وَ  مِّ�ِ  ٱۡلَعۡظمُ وََهَن  إِّ�ِ رَّبِ ﴿گوید:  صدیق صفی می
ۡ
أ ُ�ۢن  ٱلرَّ

َ
َشۡيٗبا َولَۡم أ

ا  ِ� َوَ�نَِت  يمِن َوَرآءِ  ٱلَمَ�ِٰ�َ ِخۡفُت  ّ�ِ � ٤بُِدَ�ٓ�َِك َرّبِ َشقِّيٗ
َ
ِمن  ِ� َ�قِٗر� َ�َهۡب  ٱمَرأ

نَك َوِ�ّٗا  ُ ا  ٱۡجَعۡلهُ َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ وَ  يَرِثُِ�  ٥�َّ  ]٦ -٤[مریم:  )٢(﴾٦رَّبِ رَِضّيٗ
ی پیری سرم را فرا گرفته (و  ردگارا! به راستی که استخوانم سست شده، و شعلهپرو«گفت: «

ام. و به  موھایم سفید گشته است) و من (ھرگز) در دعای تو، ای پروردگارم! محروم نبوده
راستی که من بعد از (مرگ) خودم از وارثانم بیمناکم، و ھمسرم نازا (و عقیم) است، پس از 

عطا فرما. که وارث من و (نیز) وارث آل یعقوب باشد، و پروردگارا! او  نزد خویش وارثی به من
ھای ھر آیه به  بیان در اینجا تواِن آن را ندارد که آن گوارایی پایانه. »را پسندیده قرار ده

                                           
َعوات«، ٣٧٢ -٣٠١، ص ١مقایسه کنید با احیاء علوم الدین، غزالی، ج  -١  ».کتاب األذکار والدَّ
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شود و  آیه را با آن یاء مشدد و آن تنوینی که به ھنگام وقف بر سر آیه به الف تبدیل می
این الف با صدای نرم و آرام و در شعر است! بازگو کند. لف اطالق گویی ھمان ا

با بندۀ خدا زکریا ھم آواز و » رضیا«، »ولیا«، »شقیا«ھموارشان در آخر کلمات 
 دھد!! شوند که مخفیانه پروردگارش را ندا می ھماھنگ می

کنیم که  ھای موسیقی را در حالتی احساس می این فضای آھنگین و این ھمه نغمه
کند و  ایم که در خلوت با خداوند، تنھای تنھا، راز و نیاز می را در نظر آوردهپیامبری 

مثل اینکه چندان تفاوتی ندارد با آنکه به الحان پنھانی و مخفیانۀ او که به آسمان 
گردند گوش فرا داده باشیم. دیگر چه رسد به اینکه جماعتی از صدیقان و  متصاعد می

در «االلباب توصیفشان کرده است و  اوند با عنوان اولیر آوریم که خدصالحان را در نظ
چه حالی خواھیم داشت وقتی در نظر ». اند ھا و زمین به تفکر پرداخته آفرینش آسمان

آوریم که این صاحبدالن، مرد و زن، پیر و جوان، با صداھای آرام و ھماھنگ که باھم 
زنند و این سرود ارزشمند و  ناله میآیند، به درگاه خداوند  روند و باھم پایین می باال می

 خوانند: صدا می با عظمت را ھم

 .﴾١٩١ ٱ�َّارِ َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ﴿
﴿ ٓ ۡخَزۡ�َتهُ  ٱ�َّارَ إِنََّك َمن تُۡدِخِل  َر�ََّنا

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ  .﴾١٩٢َوَما لِل�َّ

﴿ َّ� ٓ رَّ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِ  َنا ۡن َءاِمُنواْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  يإِ�َّ
َ
يَ�ِٰن أ  .﴾اَمنَّا َٔ لِۡ�ِ

َنا َمَع  َٔ َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا فَ ﴿ بَۡرارِ اتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
 .﴾١٩٣ ٱۡ�

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَوَۡم  َر�َّنَا﴿  ﴾١٩٤ ٱلِۡميَعادَ إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ٱلۡقَِ�َٰمةِ� وََءاتِنَا َما وََعد�َّنَا َ�َ
ای، منزّھی تو! پس ما را از عذاب  را بیھوده نیافریده ھا پروردگارا این« ]١٩٤ -١٩١عمران:  [آل

آتش (دوزخ) درآوری، یقینًا او را خوار و  آتش (دوزخ) نگاه دار. پروردگارا! کسی را که تو به
ای به  ای، و برای ستمکاران یاورانی نیست. پروردگارا! ما شنیدیم که ندا دھنده رسوا کرده

پس ایمان آوردیم، پروردگارا! پس » به پروردگار خود ایمان بیاورید«خواند، که:  ایمان فرا می
ما را با نیکان بمیران. پروردگارا!آنچه را که بر ھای ما را بپوشان، و  گناھان ما را ببخش، و بدی

ای به ما عطا کن، و ما را در روز قیامت رسوا مگردان،  (زبان) فرستادگانت به ما وعده داده
 .»کنی بدرستی که تو خالف وعده نمی

کند و طراوت ایمان را  آنچنان نیرویی دارد که دل را نرم می» ربنا«این تکرار عبارت 
با آن تلفظ لغزانش که پیش از آن الف با نرمی » ر«نگیزاند و وقف بر حرف ا در دل برمی
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ھا  بخشیدن به آن شدن صدا در پایان فرازھا و آھنگ خاص خودش آمده است، به فشرده
ھای تار بر  ترین زخمه ھای شنوندگان جایگزین شیرین کند و در گوش کمک می
 گردد! سازھا می گواراترین

مونه از دعا در قرآن طراوت و نرمی وجود دارد، بعضی از حال، اگر در این دو ن
است که  ÷ھای دعاھای قرآنی نیز شدت و حدتی ھراسناک دارند: این نوح  نمونه

پردازد و نھان و آشکارا بر نصیحت آنان  شبانه روز، پیگیر به دعوت قومش سوی حق می
با شتاب از ھدایت  کنند و آنان نیز در کفر و عنادشان لجاجت می و ورزد اصرار می

وقتی از آنان  –یابد. دیگر نوح  گریزند و فقط گمراھی و استکبارشان افزایش می می
چه کند جز اینکه خشم وجودش را فرا گیرد و دھانش از کلمات  –شود  ناامید می

آلودی لبریز شود که با آن موسیقی ھراسناک و آن آھنگ  نفرینی خروشان و غضب
نوردد. حتم  رھیاھو، کران تاکران جھان آفرینش را درمیخشونت بارش، کشیده و پ

ای  اند و آسمان روی ھم کشیده و قیافه ھا در ھم شکسته کنی کوه دارم که خیال می
خورد و دچار زلزله شده است و دریاھا  زننده پیدا کرده است و زمین سخت تکان می

کند و  نفرین می افکنند! نوح به قومش اند و به ھر سوی موج می برافروخته شده

�ِض رَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿گوید:  طلبد! و می ھالکت و نابودی آنان را می
َ
 ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

اٗر�  إِنََّك  ٢٦َديَّاًرا  ْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ ٓوا ْ ِعَباَدَك َوَ� يَِ�ُ  ِ�  ٱۡغفِرۡ  رَّّبِ  ٢٧إِن تََذرُۡهۡم يُِضلُّوا
ٰلِِم�َ َوَ� تَزِدِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ُمۡؤمِٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ِ�َ بَيَولَِمن َدَخَل  يَّ َولَِ�ِٰ�َ   ﴾٢٨إِ�َّ َ�َباَرۢ�  ٱل�َّ

شان) را بر روی زمین   پروردگارا! ھیچ یک از کافران (و دیار«و نوح گفت: « ]٢٨ -٢٦نوح: ال[
کنند، و جز (نسلی) بدکار و  ا گمراه میھا را باقی گذاری بندگانت ر باقی نگذار. چرا که اگر آن

 هآورند. پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و ھرآن کس که با ایمان وارد خان کافر به وجود نمی
من شود، و (تمام) مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز، و ستمکاران را جز ھالکت (و نابودی) 

 .»میفزا
کند  ھا را رھا می ھایش آن در بعضی صحنهای که قرآن  اما گلوھای دردمند و پر غصه

رھا  –آلودی  با ھمه تنگی و فشردگی و ناھنجاری و غم –شان را  شده تا صداھای حبس
اند! و ما  ساب سخت پشیمان شدهھای کافرانی است که در روز ح سازند؛ این حنجره

پوست  ،آتشای از این مجرمان را در نظر مجسم گردانیم که  توانیم دسته اکنون می ھم
آیند که غم و  ھایشان برکنده است و آنان در شدت حسرت در صدد آن برمی از چھره

دردشان را با بعضی صداھای درھم فشرده و قطعه قطعه از حنجرۀ خویش بیرون 
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خواھند با این کار از سنگینی بارھایی که پشتشان را درھم شکسته  بریزند. گویی می
ھا  کنند در این ظرف با آن دست و پنجه نرم می است بکاھند و عذاب الیمی را که

کنیم که االن روز قیامت است و این بندگان خدا  تخلیه کنند. مشاھده می

َطۡعنَا ﴿گویند:  خوانند و می پروردگارشان را با حالت توبه و پشیمانی فرا می
َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ َر�ََّنا

َضلُّونَا 
َ
آَءنَا فَأ بِيَ�۠ َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ ٓ  ٦٧ ٱلسَّ لَۡعٗنا  ٱۡلَعۡنُهمۡ وَ  ٱۡلَعَذابِ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ ِمَن  َر�ََّنا

 پروردگارا! ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم، پس ما« ]٦٨ -٦٧[األحزاب:  ﴾٦٨َكبِٗ�� 
ھا را به  ھا را از عذاب دو چندان ده، و آن را از راه به در بردند (و گمراه کردند) پروردگارا! آن

 .»نتی بزرگ (و سخت) لعنت فرمالع
ھای  دادن آھنگ ھای دیگری برای نشان اگر بخواھیم عالوه بر آنچه گذشت، نمونه

ھای دعا بیاوریم، گفتارمان طوالنی خواھد شد و از اشارۀ سریع  عجیب قرآنی در زمینه
کارمان به بحث مفصل و دقیق کشیده خواھیم شد که پیش روی در این موضوع در 

زیرا ما در درجۀ اول علوم قرآنی را مورد توجه  ؛اصًال مورد نظر ما نبوده است این کتاب
در صدد پیگیری تحقیق در علوم قرآنی در  و ھا پرداختیم ایم و به اکثر آن قرار داده

 ،تعبیر ،مراحل مختلف تاریخی برآمدیم و سپس بدون تفصیل به اعجاز قرآن در ترسیم
 ن نیز پرداختیم.ھماھنگی و پیوستگی شگفت ھنری آ

*** 
موقعیت آھنگ در قرآن: فاصله در آیات و فرازھای قرآنی مانند  این استآری... 

قافیۀ شعر نیست که با تفعیالت و اوزان سنجیده شود و با حرکت و سکنات ضبط 
کردن کالم، یا اضافه و تکرار، یا  پردازی و طوالنی گردد. نظم قرآن نیز بر پایۀ زیاده

ریزند و به ھم متصل  الفاظ را به صورت انبوه روی ھم نمی ؛یستحذف و نقصان ن
دادن مطالب داشته  آفرینی و عجیب و غریب جلوه با این کارھا قصد ابھام تاند ساز نمی

ھا از  نظم از ھر تکلف و تصنعی بدور و واژه و ھا از ھر قیدی رھایند باشند! بلکه فاصله
ھر پیچیدگی برکنار. این نیست مگر اسلوب بیانی که منظورش را کامل و بدون ھیچ 

خروشد! گاھی  شود یا برمی گیرد، آرام می شود، شدت می کند. نرم می کاستی ادا می
طوفان به  ،تیکند و گاھی به سخ ھا را آبیاری می کند و نھال مانند آب جریان پیدا می

 ُبرد! ھا را می کند و گویی باد صرصر است که سرکشیده و َنَفس پا می
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ھای  قرآن: در آن حتی یک نمونه از افتراھای ساختگی، یا حدس و گمان این است
ھای ادیبانه نیز در آن  پردازی ز خیاالت شاعرانه و عبارتشود و ا دروغین یافت نمی

اثری نیست؛ و سخن ھیچ یک از فصحای عرب با اسلوب یگانه و عجیب آن شباھتی 
آید. ھدایتی ربانی است  است که فرود می یرسد و تنزیل ندارد. قرآن وحیی است که می

کند و حتی یک بار با  می» امر«شود و او را  بر پیامبر القا می» ذکر«که به صورت 
نژاد که بشری ھمانند دیگر افراد بشر است،  ھای شخصی این پیامبر عرب ویژگی

از  –نیامیخته است. نوبِر حدیث آسمانی نیز نیست و ھمان وحیی است که خداوند 
 فرستاده است. اش می به بندگان منتخب و برگزیده –زمان نوح 

ھماھنگ  –در طول بیست و سه سال  –قرآن: که بخش بخش و به تدریج  این است
 ،با حوادث و وقایع فردی و اجتماعی نازل شده است و ھمین نزول تدریجی ھدایت

 بشارت و موعظه را برای مسلمانان به ھمراه داشه است.
ھا محافظت  ھا و نقش آن بر لوح سینه خداوند این قرآن را با نگارش آن در کتاب

قرآن این چنین مورد توجه و عنایت ھمگان قرار کرده است و تاکنون ھیچ کتابی جز 
اژه و، تاکنون ھیچ کتابی مانند قرآن، سوره به سوره و آیه به آیه ھمچنین،نگرفته است. 

به واژه و حرف به حرف، قرائت به قرائت و وجه به وجه، نقطه به نقطه و شکل به 
، خط به شکل، ُعشر به ُعشر و حزب به حزب، مصحف به مصحف و صفحه به صفحه

ایش چاپ رخط و نسخه به نسخه، به تواتر دست به دست نشده و به زیباسازی خط و آ
 آن ھمت گمارده نشده است.

اند و به ھر چیز که تعلقی به این کتاب  دانشمندان به این کتاب مجید روی آورده
 ،نقطه دار و بی ھای نقطه واژه ،حروف ،اند: حتی تعداد آیات داشته است دل بسته

ای که بیشتر از ھر کلمۀ دیگر حروف  ترین کلمه و کلمه ترین کلمه و کوتاه طوالنی
تر نیز  ھایی از این ھم پایین ھا و بررسی اند و به بحث کرده ِاحصامتحرک دارد، را 

ھا از ثواب و اجر نزد خداوند  اند که در ھمۀ این زمینه اند و معتقد بوده پرداخته
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ارادۀ ازلی او را در جھت حفظ کالم مبین او از بازی روزگار  زیرا ؛برخوردار خواھند بود
 اند. تحقق بخشیده

اند، اھداف و  ریزی شده اما علوم قرآنی خاص و دقیق که بر محور این ذکر حکیم پایه
اند و  اند و کلیات و جزئیات آن را به تعبیر کشیده مقاصد قرآن را کمر خدمت بسته

زندگی و انسان  ،رینشفاصیل قرآن را در شناخت آ ای مختلف فلسفۀ روحانی و کرانه
ریزی اصول و وضع قواعد  ایم که پیشوایان اسالم برای پایه اند و شاھد بوده ترسیم کرده

ھا و  برای این منظور مکتب و اند فلسفۀ قرآنی کوشش بسیاری از خود نشان داده
اند و مذاھب فلسفی و  ھای علمی دربارۀ آن تألیف کرده کتاب ،اند مدارسی تأسیس کرده

 اند. ار کردهواستھای آن  فقھی و روحانی را بر پایه
شرح و بسط دادیم،  ن علوم قرآنی که در طی این مباحثتردیدی نیست در اینکه آ

جلب کرد. آنجا که در دل خواننده را لبریز ساخت و ذھنش را تکان داد و توجھش را 
ای  یک قصه ختیم که آیات قرآن ھربه بیان این مطلب پردا» النزول اسباب«مبحث 

ترین  شناساند و صحیح کند و برترین تأویل را می دارند که به فھم دقیق کمک می
دھد و نیز آنجا که معیارھای مفسرین محقق را برای ترجیح روایاتی  تفسیر را الھام می

 ھای پیراسته و که گزارش اسباب نزول را دربردارند، با مصطلحات دقیق و استنباط
ھای پاکیزه توصیف کردیم و بیان کردیم که این معیارھا میان سبب تاریخی و  نقادی

اند و در  ای مصحف بر حسب حکمت قرار داده شدهھسیاق ادبی در آیاتی که در سطر
اند؛ و ھمچنین  اند، جمع کرده ھا برحسب تنزیل به ھمراه وقایع محفوظ مانده سینه

ھا را  ی را مورد گفتگو قرار دادیم که قرآن آنھایی از ھماھنگی ھنر آنجا که نمونه
جایگزین اسباب نزول در مواردی که اسباب نزول معلوم نیستند، قرار داده است و یا 

یا اینکه حفظ شده ولی  ؛سباب نزول معلوم بوده ولی حفظ نشده استادر مواردی که 
را با  ھای ھنری مفاھیم آیات شھرت پیدا نکرده است، به وسیلۀ این ھماھنگی

 کند. زنده تأکید می» ھای نمونه«
رویاروی خاورشناسان ایستادیم و جھتگیری دعوت  –ابتدا  –در مبحث مکی و مدنی 

آشکار  ،تا ھر محققی بتواند تصویر آغاز وحی را روشن ؛اسالمی را در مکه بیان داشتیم
بینی در تفسیر  و خالی از ھرگونه اشتباه و پیچیدگی ببیند که با این روشنی و روشن

مفسر و ادیبی میسر خواھد بود مراحل پیاپی وحی  ،واقعیت سیرۀ نبوی برای ھر مورخ
 جویی کند. را در مکه و سپس در مدینه پی
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ی دیدیم که از آنجا که در مبحث مکی و مدنی خود را در برابر موضوع ھمچنین،
پیوند محکمی با تاریخ داشت، تردیدی نکردیم در اینکه تقسیم زمانی را بر تقسیمات 

درنگ در پرتو این تقسیم تاریخی، آیاتی را  بی و موضوعی و شخصی برتری دھیم ،مکانی
اند  یک از این دو دوره نازل شده که در مکه یا در مدینه، در ابتدا یا وسط یا پایان ھر

اکنون زیر گوش ما و در برابر دیدگانمان جریان  نکه گویی نزول آن آیات ھمدیدیم، چنا
 دارد.

دیدیم که وحی، شب و روز در گرما و سرما در سفر و حضر و در جنگ و صلح فرود 
شد پیگیری کردیم. بلکه در  ھا نازل می آید و جزئیات مطالبی را که در این دوران می

 ،ھا فاصله ،ھا مکی داشتیم با بارزترین خصائص واژه گانۀ تحلیل گذرایی که از مراحل سه
عقاید و احکام در آن آیات اشاره کردیم و دیدیم که مرحلۀ اول  ،ھا ھماھنگی،ھا آھنگ

دار و دارای  قافیه ،ھا موزون مکی دارای آیات کوتاه با ایجاز بسیار ھستند و فاصله
و در گلو زنند  َفس َنَفس میاند و گاھی مواج، گاھی نَ  اند که گاھی آرام آھنگی شگفت

آورند و نعره  گردند و گاه نیز فریاد برمی بنده و ویرانگر میشوند و گاھی کو فشرده می
 زنند! برمی

در مرحلۀ دوم مکی نیز دیدیم که اضافاتی که به حقایق مرحلۀ اول افزوده 
و وحشت  ترس ،زیرا دعوت اسالمی در آغاز ؛اند گردند، موضوعاتشان تقریبًا مستقل می

ھایشان افکند. اما اسلوب این مرحله  مشرکان را برانگیخت و به راستی بیم در دل
با مقاطع و فواصل متجانس، رنگارنگ و گوناگون  –مانند اسلوب مرحلۀ اول  –ھمچنان 

ھا  اما گاه طنین و آھنگ آیات خودنمایی دارند و گاه در یک سورۀ واحد نغمه ؛است
 رند.تنوعی جادوگر و دلربا دا

خواست این مرحله را مرحلۀ  در مرحلۀ سوم مکی فضای نوینی را دریافتیم که می
ای باشد بین وحی مکه که نزول آن  ھای طوالنیش واسطه انتقالی قرار دھد که با سوره

پایان یافته است و وحی مدینه که بر حسب وقایع به دنبال خواھد آمد و در این مرحله 
ھا با بعضی  دست یافتیم و دیدیم که تعدادی از این سوره ھای طوالنی بر بسیاری سوره

ھا به تفصیل ارائه شده  اند و داستان پیامبران بزرگ در آن حروف مقطعه آغاز شده
 است.

 –این سه مرحله داشتیم، به نظرمان رسید که » ھای نمونه«در پرتو تحلیلی که از 
ھا محققان با یکدیگر اختالف  نھایی از قرآن را که در ترتیب زمانی نزول آ اگر قسمت



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٨٢

ھای قبلی و بعدی را  برای ما آسان خواھد بود که نزول –دارند، به سویی بیفکنیم 
انگشت بر روی سلسله آیات ھمانندی بگذاریم که آثار صریحی در  و مشخص کنیم

رساند که آن آیات مربوط به مرحلۀ اول یا  شود که ما را به یقین می ھا دیده می آن
 متوسط یا مرحلۀ پایانی مکی ھستند.مرحلۀ 

ھا تا آخرین وحیی که  شده در مدینه رسیدیم تشخیص مراحل آن وقتی به آیات نازل
زیرا اسالم گسترش پیدا کرده  ؛نازل شده است، برای ما آسانتر شد ج بر پیغمبر اکرم

به دیدیم که مراحل مختلف مدنی را به تفصیل پیگیری کنیم و  بود و دیگر نیازی نمی
اکتفا کردیم به اینکه فقط  ،خاطر اینکه مبادا اسلوب فقھی بر بحث ادبی ما چیره گردد

به رؤوس مسائل در یک سوره به عنوان نمونه از مرحلۀ اول مدنی، یعنی سورۀ َانفال، 
ھای مدنی نوعًا  اشاره کنیم و از البالی این سوره استنتاج کردیم که محتویات سوره

 ،احوال شخصیه ،حالل و حرام ،ایق شرعی در عبادات و معامالتتفصیل حق :عبارتند از
حوادث و وقایع نبردھا  ،اوضاع صلح و جنگ ،امور سیاسی و اقتصادی ،قوانین مملکتی

 عام و خاص و ناسخ و منسوخ. ،ھای بیان مقید و مطلق زمینه ،و غزوات
دیم و شاید خواننده متوجه گردید که مبحث مکی و مدنی را بسیار طوالنی کر

کنیم که  بسیاری از جزئیات این مبحث را به تفصیل مورد مطالعه قرار دادیم و فکر می
ای که در کار بود این بود که بعضی از  راز این تفصیل و توضیح را دریافت. نکته

ھای  خاورشناسان و کسانی که در میان متفکران و صاحبنظران ما متأثر از روش
ای مانند مبحث مکی و مدنی بذر شک و تردید  نهتحقیق آنان ھستند، در ھیچ زمی

اند و نیز دربارۀ  در آغاز وحی شبھه ایجاد کرده ج اند: دربارۀ سن پیغمبر اکرم نپراکنده
اینکه اسلوب بیان قرآن در مکه و مدینه بر حسب شخصیت پیامبر و شرایط خاصش 

اند یا در  اند؛ ھمچنین در رابطه با ترتیب آیاتی که در مکه نازل شده مغایر یکدیگر شده
نی ملحق گردیده و ھای مد ھایی از وحی مکه که به سوره مدینه و نیز پیرامون قسمت

ھای مکی ملحق گردیده است و دست به کار  ھایی از وحی مدینه که به سوره قسمت
ذوقی آنان  اطالعی آنان از تاریخ ما و بی خودشان علی رغم بی خواست راند که بناب شده

نسبت به متون ادبی بلیغ ما، قرآن ما را مرتب گردانند. به ھمین جھت در برابر 
ھا را نقض کردیم و به صورت تیرھای  شاری کردیم و یکایک آنھایشان پاف شھبه

 دیم.ای به سینۀ خودشان باز گردان ندهکش
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ھا با  ھای بعدی، درصدد آن برآمدیم که به حکمت آغازشدن بعضی از سوره در فصل
ھای  حروف مقطعه دست بیابیم و با قاریان مشھور آشنا شویم و فرق بین انواع قرائت

ھا  شاذ را روشن گردانیم و تأثیر اسناد محدثان را در تسلسل این قرائتآحاد و ، متواتر
ترین وجه بیان شده راجع به ناسخ و منسوخ را دنبال کنیم و در  یادآور شویم و صحیح

بین نسخ  ،بین نسخ و انساء ،بین نسخ و بدا ،برابر کسانی که بین نسخ و تخصیص
تأکید کنیم بر اینکه اصل در ھمگی آیات اند بایستیم و  احکام و نسخ اخبار خلط کرده

بودن، مگر آنکه دلیل صریحی بر نسخ وجود داشته  بودن است نه منسوخ قرآنی محکم
 باشد.

الخط عثمانی  رداختیم. بین اینکه باید به رسمالخط قرآن پ آنجا که به علم رسم
اردیم. و در گذدر رابطه با آن بشویم، فرق » توقیف«بین آنکه قائل به  و ملتزم باشیم

الخط عثمانی  اند رسم و مواردی را که پنداشته الخط غلو نکردیم مقام تقدس این رسم
نی که قائل بلکه از مذھب کسا ؛داللت بر معنای پنھان و دقیقی دارد، تصدیق نکردیم

الخط قدیم  توانند قرآن را با رسم نی که نمیالخط رایج برای کسا به نگارش قرآن با رسم
ھستند، جانبداری کردیم و دیدیم که متخصصان و علمای لغت و قرائت،  –بخوانند 

ھای  الخط عثمانی مطالعه کنند و ھمۀ بحث ترند که قرآن را با رسم ن شایستهخودشا
پیرامون آن را مورد رسیدگی قرار دھند. در علم محکم و متشابه نیز مذھب سلف و 

جمال کنایه از ذات و صفات خداوند مذھب َخَلف را از یکدیگر جدا ساختیم و زیبایی و 
 را درک کردیم.

بایست مراحلی را که  در بخش اخیر که آن را به تفسیر و اعجاز اختصاص دادیم، می
ھا  درون کتاب درھا گذشته است، تا صورتی را که امروزه از تفسیر  تفسیر از آن

و تفسیر به رأی  کردیم و بین تفسیر به مأثور نگریم به خود گرفته است، پیگیری می می
از آنجا  .کردیم که چگونه باید قرآن با قرآن تفسیر بشود گذاردیم و روشن می فرق می

 ،مطلق و مقید، عام و خاص ،مفھوم و که داللت قرآن احاطه و شمول دارد و منطوق
 مجمل و مفصل و نص و ظاھر آن باید به ھمراه یکدیگر در نظر گرفته شوند.

و سحر بیان قرآن در سبک خاص آن که مزایای نثر و شعر رسیم به اعجاز قرآن  می
ھای موزون تقریبًا  بینیم؛ با آن موسیقی داخلی و فاصله گیرد، می را باھم در بر می

گرداند و آن فواصل آھنگین و  نیازش می وزن یکدیگر که از تفاعیل عروضی بی ھم
نیز دیدیم که چگونه با گرداند و  نیازش می ھای شعری بی مقطع و پیاپیش که از قافیه
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ھای جامد، برای قرآن اعجازی تدارک دیده شده است که از عھدۀ ابداع  ھمین واژه
ھای گوناگون ساخته نیست. در باب تعریف  ھای دقیق و ظریف و رنگ ھنرمندان با قلم

کنایه و انواع مجاز ھم در صدد برآمدیم که در اصطالحات قدما  ،استعاره ،و بیان تشبیه
از نظر بالغت و سحر  –ھا  در ھمۀ این زمینه –روحی بدمیم و (ثابت کنیم که) قرآن 

ھا و الحان به اندازۀ موسیقی آفرینش تنوع  جز آنکه از نظر نغمه ؛پارچه استبیان یک
 دارد!!

جز بگوید و اگر تعلیم دھد،  حق نمیقرآن: اگر سخن بگوید، جز  این استآری، 
پردازی  دھد؛ و اگر دست به ترسیم و تصویر و نقش ھدایت و رشد و َرشاد تعلیم نمی

اگر متناسب و موزون ترتیل  .بزند، به جز زیباترین تابلوھای زندگی نخواھد پرداخت
 ای فوق آن وجود نخواھد داشت و شنیده نشده است! شود، آھنگ و نغمه

�ِيهِ  �َّ ﴿اب مجید خداوند: کت این است
ۡ
 ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ٱۡلَ�ِٰطُل يَأ

که ھیچ گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از « ]٤٣[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد 
که ھیچ کاری دور از  »پشت سر آن، به او راه نیابد، از سوی حکیم ستوده نازل شده است

گرفتن از کارھای او  َاحدی یارای ایراد است ودھد و ھمواره ستوده  کمت انجام نمیح
 را ندارد.
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 t. II Bibliotheca Islamica.( 

 جامع البیان في تفسیر القرآن: انظر تفسیر الطبري. -٤٠
 )١(.جامع بیان العلم وفضله: انظر مختصر جامع بیان العلم -٤١
التنزیل (لمحمد بن بحر األصفھاني) جمعه ونشره سعید جامع التأویل لمحکم  -٤٢

 ھـ. ١٣٤٠األنصاري في کلکتا 
الجامع ألحکام القرآن (للقرطبي): تفسیر القرطبي، دار الکتب المصریة  -٤٣

 م. ١٩٣٩ -ھـ ١٣٥٨(
في مطبعة جامعة دمشق  ١دراسات في فقه اللغة (لمؤلف ھذا الکتاب) ط  -٤٤

 ھـ. ١٣٨٢في بیروت  ٢ھـ و ط  ١٣٧٩(
 -ھـ  ١٣٤٩لجواھر في تفسیر القرآن الکریم (لطنطاوي جوھري) القاھرة ا -٤٥

 مجلدًا. ١٣جزءَا في  ٢٥م،  ١٩٣٠
 ھـ. ١٣١٤الدر المنثور في التفسیر بالمأثور (للسیوطي) طبعة الحلبي بمصر ( -٤٦
 ھـ. ١٣٤٨الدرر الکامنة في أعیان المائة الثامنة (البن حجر) حیدر آباد  -٤٧
ھـ  ١٣٣١ راھر الجرجاني) الطبعة الثانیة بمطبعة المنادالئل االعجاز (لعبد الق -٤٨

 (نشر السید محمد رشید رضا).
 ھـ. ١٣٧رسالة التوحید (لالمام محمد عبده) الطبعة التاسعة  -٤٩

                                           
 لم نرجع إلی األصل، بل إلی المختصر وإنما حذفنا کلمة (المختصر) تخفیفًا من اإلضافات المتوالیة. -١



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٨٨

ي) ضمن ثالث رسائل الرسالة الشافیة في إعجاز القرآن (لعبد القاھر الجرجان -٥٠
 القاھرة، دار المعارف.محمد زغلول سالم،  تحقیق محمد خلف الله وب في اإلعجاز،

الرسالة المستطرفة لبیان مشھور کتب السنة المشرقة (لمحمد بن جعفر  -٥١
ھـ (عنیت بنشرھا مکتبة عرفة بدمشق وطبعت  ١٣٣٢الکتاني) الطبعة األولی 

 في بیروت).
 ٣٠روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني (تفسیر اآللوسي)  -٥٢

 القاھرة دون تاریخ. جزءًا، المطبعة المنیریة،
ریاض الصالحین، من کالم سید المرسلین (لالمام النووي) بتعلیق رضوان  -٥٣

 محمد رضوان، مطبعة االستقامة بالقاھرة، الطبعة الثالثة، دون تاریخ.
 ھـ، جزءان. ١٣٢٤زاد المعاد في ھدی خیر العباد (البن قیم الجوزیة) القاھرة سنة  -٥٤
 ھـ. ١٢٩٢سنن الترمذي، طبعة بوالق سنة  -٥٥
أجزاء،  ٤تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، بسیرة الرسول (البن ھشام)  -٥٦

 .القاھرة
وجه النھائي في القراءات السبع المثاني) لالمام  و الشاطبیة (حرز األماني -٥٧

 ھـ. ١٢٨٦الشاطبي، طبع حجر، مصر 
شذرات الذھب في أخبار من ذھب (البن العماد الحنبلي) طبعة حسام الدین  -٥٨

 ھـ. ١٣٥٠دسي سنة الق
تحقیق بطبقات النحویین والغویین (للزبیدي، أبي بکر محمد بن الحسن)  -٥٩

 م. ١٩٥٤سنة  -ھـ  ١٣٧٣محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة األولی سنة 
 .ھـ ١٣٢٤الشافعیة (البن السبکي) طبعة الحسنینة سنة طبقات  -٦٠
 طبقات القراء (البن الجزري): انظر غایة النھایة. -٦١
 مجلدًا. ١٥، ١٩٢٥ – ٢٨الکبری (البن سعد) لیدن الطبقات  -٦٢
 .Aطبقات المفسرین (للسیوطي) معھا شروح التینیة باعتناء األستاذ مرسنج ( -٦٣

Moursinge م. ١٨٣٩) لیدن سنة 
طیبة النشر في القراءات العشر (البن الجزري) طبعت في مجموعة من کتب  -٦٤

 ھـ. ١٣٠٨القراءات مشتملة علی سبعة متون في مطبعة شرف سنة 
 م. ١٩٥٨الظاھرة القرآنیة (لمالك بن نبي)، القاھرة  -٦٥
 في ظالل القرآن (لسید قطب) القاھرة، دار إحیاء الکتب العربیة. -٦٦



 ٤٨٩ فهرست منابع و مآخذ

 -ھـ ١٣٧٣السادسة، علم أصول الفقه (لعبد الوھاب خالف) القاھرة، الطبعة  -٦٧
 م.١٩٥٤

 ھـ.١٣٧٩علوم الحدیث ومصطلحة (لمؤلف ھذا الکتاب) مطبعة جامعة دمشق،  -٦٨
شتراسر جغایة النھایة في طبقات القراء (البن الجزري) نشر بر -٦٩

)Bergstrasser مجلدات. ٣م و ما بعدھا،  ١٩٣٥) األستانة سنة 
 ھـ. ١٣٠١فتح الباري (البن حجر) طبعة بوالق سنة  -٧٠
 ھـ. ١٢٦٩الفتوحات المکیة (البن عربي) بوالق سنة  -٧١
 ھـ. ١٣٢٧فضائل القرآن (البن کثیر) طبعة المنار سنة  -٧٢
م، جزءان  ١٨٧١، لیبسیك سنة Flugleالفھرست (البن الندیم) نشر فلوجل  -٧٣

 في مجلد واحد.
 ھـ. ١٢٩٩فوات الوفیات (لمحمد بن شاکر الکتبي) مصر سنة  -٧٤
عیون األقاویل في وجوه التأویل و الکاشف عن حقائق غوامض التنزیل -٧٥

 ٤ـ، ھ ١٣٥٤(للزمخشري) القاھرة، مطبعة مصطفی محمد، الطبعة األولی سنة 
 أجزاء.

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (لحاجي خلیفة) الطبعة الترکیة سنة  -٧٦
 م. ١٩٤١سنة  -ھـ  ١٣٦٠

لباب التأویل في معاني التنزیل (تفسیر الخازن) بھامشه تفسیر البغوي، مصر  -٧٧
 أجزاء. ٧ھـ  ١٢٣١ – ٣٢سنة 

 م. ١٩٥٥ -ھـ  ١٣٧٤مجاز القرآن (ألبي عبیدة معمر بن المثني) القاھرة  -٧٨
محاسن التأویل (لمحمد جمال الدین القاسمي) الجزء األول، القاھرة، دار إحیاء  -٧٩

 م. ١٩٥٧ھـ، سنة  ١٣٧٦الکتب العربیة، سنة 
محاضرات في أصول الفقه علی مذاھب أھل السنة واإلمامیة (لبدر المتولي عبد  -٨٠

 م، جزءان. ١٩٥٦ھـ سنة  ١٣٧٥الباسط) بغداد، سنة 
حف (ألبي عمرو الداني) تحقیق الدکتور عزت حسین. المحکم في نقط المصا -٨١

 م. ١٩٦٠الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق  وزارة
ما یجب في روایته وحمله (البن عبد البر) و مختصر جامع بیان العلم وفضله -٨٢

ھـ (مطبعة  ١٣٢٠اختصار أحمد بن المحمصاني البیروتي، الطبعة األولی سنة 
 الموسوعات).



 مباحثی در علوم قرآن   ٤٩٠

اءات (البن خالویه) نشر المستشرق برجشتراسر مختصر في شواذ القر -٨٣
)Bergstrasser م. ١٩٣٤) القاھرة سنة 

 ٤ھـ،  ١٣٤٤حقائق التأویل (تفسیر النسفي) القاھرة سنة و مدارك التنزیل -٨٤
 أجزاء في مجلدین.

مذاھب التفسیر اإلسالمي (للمستشرق جولدزیھر) ترجمة الدکتور عبد الحلیم  -٨٥
 م. ١٩٥٥سنة  -ھـ  ١٣٧٤المحمدیة سنة  النجار، القاھرة مطبعة السنة

أجزاء  ٦م،  ١٨٩٥ -ھـ  ١٣١٣مسند اإلمام أحمد بن حنبل، القاھرة سنة  -٨٦
ر (ورجعنا أیضًا إلی شرح أحمد محمد شاکر علی المسند، الطبعة الثالثة، دا

 م).١٩٤٩ھـ/  ١٣٦٨المعارف بمصر 
دن سنة لی Atrhur Jefferyالمصاحف (البن أبي داوود) نشر آرثر جیفري  -٨٧

 م. ١٩٣٧
 مفاتیح الغیب: انظر تفسیر الرازي. -٨٨
 م. ١٩٣٤المقصد لتلخیص ما في المرشد (لزکریا األنصاري) القاھرة سنة  -٨٩
 Pretzelالمقنع في رسم مصاحف األمصار (ألبي عمرو الداني) نشر برتزل  -٩٠

 .١٣٢یلیه کتاب النقط للمؤلف نفسه، ابتداء من ص و م ١٩٣٢االستانة سنة 
ان في علوم القرآن (لمحمد عبد العظیم الزرقاني) جزءان، القاھرة، مناھل العرف -٩١

 م. ١٩٥٤ھـ  ١٣٧٣سنة 
النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن (للدکتور محمد عبد الله دراز) القاھرة،  -٩٢

 م. ١٩٥٧ھـ  ١٣٧٦سنة 
 النجوم الزاھرة (البن تغري بردي) طبعة دار الکتب المصریة. -٩٣
 ھـ. ١٣٢٣فر النحاس) القاھرة، مطبعة السعادة الناسخ والمنسوخ (ألبي جع -٩٤
ھـ، نشر  ١٣٤٥النشر في القراءات العشر (البن الجزري) طبعة دمشق سنة  -٩٥

 محمد أحمد دھمان.
، نشر ١٣٢النقط (ألبي عمرو الداني) مطبوع مع کتاب المقنع ابتداء من ص  -٩٦

 م. ١٩٣٢برتزل، األستانة سنة 
ضمن ثالث رسائل في اإلعجاز، به النکت في إعجاز القرأن (للرماني) طبع  -٩٧

 تحقیق محمد خلف الله ومحمد زغلول سالم، القاھرة، دار المعارف.



 ٤٩١ فهرست منابع و مآخذ

ھـ في  ١٣١٠وفیات األعیان (البن خلکان) المطبعة المیمنیة، القاھرة سنة  -٩٨
 مجلدین.

الوحي المحمدي (للسید محمد رشید رضا) الطبعة الثالثة، مطبعة المنار  -٩٩
 م. ١٩٣٥ھـ  ١٣٥٤بالقاھرة سنة 

*** 
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