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چكيده
از نظرگاه مشهور مفسران ،يكي از قراين پيوستة غير لفظي و شناخته شده ﻋﻠم تفسير ،قرينة زمان نزول

است .بيشتر مفسران -بهويژه مفسران معاصر -به اين قرينه توجه نشان داده و از آن در تفسير براي نقد

٩٧

و بررسي روايات تفسيري ،شأن نزول ،تحديد و تعيين معاني واژگان ،ترجيح آراي تفسيري ،و...
قرينه ،ارزشي مبنايي براي آن در نظر گرفتهاند .نكته چالشي اين مطﻠب -با گذشت از منابع دسترسي به

زمان نزول سور و آيات قرآن -تبيين مفهوم قرينه و مبنا و بررسي حجيت آن دو است .بررسي ادلة
حجيت قرينه بودن زمان نزول و دامنه دلالت آن و نيز پايه استواري ديدگاه مبناگروان و نقد ادله آنها

رويكرد مقالة پيشرو است .فرضية نگارنده در اين مقاله ،حجيت قرينه بر پايه روايات و اصول ﻋقﻠايي
محاوره و ﻋدم حجيت مبنا به دليل فقدان دليل است.

واژگان كليدي :قرينه ،مبنا ،زمان نزول ،ترتيب نزول ،تفسير به ترتيب نزول.

* استاديار گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسﻠاميs.javahery@gmail.com .

تاريخ دريافت٩٧/٥/٩ :

تاريخ تأييد٩٧/١١/٣ :

قرينه زمان نزول و خطاي راهبردي در فهم مفسر

استفاده كرده و ميكنند ،ليكن برخي پژوهشگران -خودآگاه يا ناخودآگاه -با گسترش در كاركرد اين

مﻘدمه
مطابﻖ اصول ﻋقﻠايي محاوره ،اهل بيت و مفسران از ديرباز به قرينة تاريخ نزول توجه
داشتهاند و كم و بيش در تفاسير كاركردهاي آن ديده ميشود ،ليكن رويكردي تازه بر
آن است كه به قرينه نزول بهايي در خور مبنا داده و كاركرد مبنا را براي آن تعريف كند.
٩٨

بررسي آثار طرفدار اين روش تفسيري و نيز بررسي فرآوردههاي آنها چالشهايي را
فراروي اين روش آشكار ميكند .نقد و بررسي اين نظريه يا ديدگاه از ابعاد مختﻠفي
بايسته است كه مهمترين آنها ارزيابي و بررسي جايگاه و مشروﻋيت چنين تعامﻠي با
تاريخ و ترتيب نزول است .تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده ،پيشينهاي براي نقد اين
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روش از بعد ياد شده در دست نيست و ميتوان اين مقاله را گامي نخست در نقد اين
روش تفسيري ارزيابي كرد .فرضية نگارنده در اين خصوص ،ﻋدم مشروﻋيت تعامل ياد
شده و ضرورت بسنده نمودن به كاركرد قرينه بر اساس اصول ﻋقﻠايي محاوره است .در
اين مقاله پس از مفهومشناسي برخي واژگان كﻠيدي و بررسي اصطﻠاح قرينه و مبنا و
تبيين معناي مراد طرفداران اين روش ،مشروﻋيت اين روش تفسيري بر اساس آخرين
مدﻋيات و آثار موجود به بحث گذاشته ميشود.

الف( مفهومشناسي »ﻗرينه« و »مبنا«
 .١ﻗرينه
قرينه ﻋنصري در كﻠام است كه در انتقال يا انصراف معنا -از يك معنا به معنايي ديگر-
نقش ايفا ميكند و به سهم خويش از تطويل كﻠام ميكاهد .مردم در تعامﻠات اجتماﻋي
خود به گفتوگو نيازمندند و در اين مسير كوتاهترين راه را براي رساندن مقصود خود
به طرف مقابل انتخاب ميكنند .براي اين منظور متكﻠم و ماتن از كاربست قرائن
گوناگون غفﻠت نميكنند و اين نوع تعامل با قرائن در ناخودآگاه آنها وجود دارد .وقتي
كسي در روز شنبه سخن از خريد ماشيني خاص كرده است ،اگر معامﻠه او به هم
بخورد ،براي خبردادن به ديگراني كه پيشتر از خريد مطﻠع بودند ،بيشترين تكيه را بر
قرينة ذهني كرده و خيﻠي خﻠاصه ميگويد :معامﻠه به هم خورد .مخاطب نيز كامﻠ ًا

متوجه مراد او ميشود .استفاده ،اﻋتماد و تكيه بر قرينه در همه روزگاران بر قرار بوده و
قرينه يكي از ﻋناصر دخيل در انتقال معنا به مخاطب است و هرگونه خﻠل در ايفاي
نقش قرينه به ايهام ،كژتابي و اشتباه منتهي ميشود.
قرائن در يك تقسيمبندي كﻠي به پيوسته و ناپيوسته تقسيم ميشوند .قرينة پيوسته
نيز گاه لفظي است و گاه غير لفظي كه اصطﻠاحاً به آن »لبّي« گفته ميشود .مقصود از
قرينه پيوسته لفظي» ،سياق« است كه به فراواني در تفسير كاربرد دارد .مثال ساده آن
واژه »يرمي« در مثال معروف »رأيت اسداً يرمي« است .واژة ياد شده موجب تشكيل

٩٩

سياق براي ﻋبارت شده كه معناي اسد را در انسان شجاع منحصر ميكند.
زيادي دارد .شماري از اين قرائن ﻋبارتاند از :اوصاف و احوال گوينده ،اوصاف و
احوال مخاطب ،نسبت گوينده و مخاطب ،زمان و مكان انعقاد گفتوگو ،ارتكازات
شنونده و گوينده ،موضوع گفتوگو ،مقام سخن ،لحن سخن و . ...منظور از مرتكزات
گوينده و شنونده ،هرآن چيزي است كه پيش از گفتوگو در ذهنشان جاي دارد و بر
اساس آنها و با كمك آنها ميگويند و ميشنوند؛ چيزهايي مانند معﻠومات پيشيني
موجود در ذهن ،معرفتهاي بديهي ،فرهنگ و رسومات طرفين كه شامل گفتمان قبﻠي
طرفين دربارة موضوع گفتوگو نيز هست؛ ازاينرو در ﻋﻠم تفسير ،سخن قبﻠي در
خصوص يك موضوع كه مخاطب از آن آگاه است ،ميتواند در جايگاه قرينه تفسير
سخن فعﻠي دربارة همان موضوع قرار گيرد كه شاخهاي از آن مربوط به ترتيب نزول در
نوشتار حاضر است .در حوزة تفسير ،افزون بر موارد ياد شده سبب و شأن نزول نيز
جزو قرائن پيوسته غيرلفظي به شمار ميرود كه در كنار فرهنگ زمان نزول و زمان و
مكان نزول آيات به »فضاي نزول« شهرت دارند .قرائن ناپيوسته نيز خود مشتمل بر
لفظي و غيرلفظي است .قرائن ناپيوسته لفظي ﻋبارتاند از :آيات و روايات .قرائن
ناپيوسته غير لفظي نيز ﻋبارتاند از :معﻠومات ﻋقﻠي نظري و ضرورتهاي ديني ،مذهبي
و اجماعهاي معتبر )ر.ك :بابائي ،١٣٩٤ ،ص.(١٩٣ -١٩٢
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بر خﻠاف قرينة پيوسته لفظي ،قرائن پيوسته غيرلفظي بسيار است و گستردگي

 .٢مبنا
مبنا در لغت به معناي بنيان ،اساس ،شالوده ،ريشه و مانند اينهاست )ر.ك :دهخدا و

ديگران ،١٣٧٣ ،ج ،١٢ص /١٧٧٥٩معين ،١٣٧٥ ،ج ،٣ص (٣٧٧٧و در اصطﻠاح ،تعريفهاي
متعددي دارد كه برخي از آنها ﻋبارت است از:
 مباني مشتمل بر مباحثي است كه مسائل يك ﻋﻠم بر آنها مبتني است؛ به تعبير١٠٠

سادهتر ،مباني چيزهايي است كه اساس يك تحقيﻖ قرار ميگيرد .مباني گاه در معناي
مبادي و حتي دليل و مانند اينها هم كاربرد يافته كه درحقيقت كاربردي مسامحي براي
آن است )ر.ك :فاكر ميبدي ،١٤٢٨ ،ص .(٣٧ -٣٦
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 مباني يك ﻋﻠم قضايايي است كه اثبات و نفي آنها در آن ﻋﻠم تأثير ميگذارد؛براي مثال ،مباني تفسير قضايايي است كه اثبات و نفي آنها در چگونگي تفسير اثري
بنيادين ايفا ميكند )ر.ك :صفوي ،١٣٩١ ،ص.(٣٨

 در دانشهاي گوناگون اصطﻠاح »مباني« به اصول و باورهاي مسﻠمي گفته ميشودكه موضعگيريهاي بعدي در آن ﻋﻠم و مسائل آن ،بر اساس آنها صورت گرفته و بر
آنها مبتني گشته است؛ به بيان ديگر مباني همان پيشفرضها ،باورها و اصول موضوﻋه
هر ﻋﻠم ميباشد كه ﻋﻠم ديگري متكفل تبيين و اثبات آنهاست )رودگر ،١٣٩٧ ،ص.(٢٨

هرچند تعاريف بالا و مانند آنها تفاوتهايي با هم دارند ،در يك پيام مشتركند و آن
اين است كه :مباني -جمع مبنا -قضايايي است كه تأثيري بنيادين در ﻋﻠم داشته و
مسائل آن ﻋﻠم بر آنها مبتني است.
اكنون پس از بيان اجمالي مفهوم قرينه ،انواع آن و نيز شناخت اجمالي مبنا و
جايگاه آن در هر حوزه ﻋﻠمي -از جمﻠه تفسير -لازم است نسبت اين دو آشكار شود.
براي اين منظور ابتدا لازم است خاستگاه و كاركرد زمان نزول در تفسير و همچنين مبنا
بودن ترتيب زمان نزول به بحث گذاشته شود و سپس مشروﻋيت ،حجيت و چالشهاي
آنها در تفسير ارائه گردد.
در يك جمعبندي ،نتيجه سخن در مفهومشناسي قرينه و مبنا اين است كه قرينه

هرچند به فهم صحيح مخاطب كمك ميكند و مانع انعقاد خطا در ذهن او ميشود،
ليكن كﻠام بر آن مبتني نبوده و بدون آن فرو نميريزد و هرچند نادرست ،ليكن در
چهارچوب اصول ﻋقﻠايي محاوره -كه توضيح آن در ادامه ميآيد -منعقد ميشود؛ اما
در مبنا كﻠام مبتني بر آن بوده و بدون آن منعقد نميشود و فهمي شكل نميگيرد .اگر
پدر روز شنبه به فرزندش بگويد ،كفش بخر و روز يكشنبه بگويد ،شﻠوار بخر ،تنها
چيزي كه در ذهن فرزند شكل ميگيرد ،جواز خريد كفش و شﻠوار است .به لحاظ
ﻋرفي ،اگر قرينهاي دال بر اولويت خريد شﻠوار در سخن پدر وجود نداشته باشد ،فرزند

١٠١

با وجود محدوديت مالي خود را در خريد هر يك از كفش و شﻠوار مختار ميبيند و
تقدم و تأخر مبنا قرار گيرد ،بدين معني است كه پدر از ابتدا دستور به خريد كفش و
شﻠوار را حكيمانه مديريت كرده و نظم داده است و اين مطﻠبي است كه اثبات آن دليل
ميخواهد و اصول ﻋقﻠايي محاوره بدون وجود قرينه پاسخگوي آن نيست .در اين
فرض ،با وجود محدوديت مالي فرزند خود را ناگزير از خريد شﻠوار ميبيند .در ادامه
با تبيين نقش زمان نزول در تفسير ،تمايز اين دو بيش از پيش آشكار ميشود.

ب( خاستگاه و كاركرد ﻗرينة زمان نزول در تفسير
تفسير ،كشف مراد خداي متعال بر مبناي ادبيات ﻋرب و اصول ﻋقﻠايي محاوره است
)ر.ك :بابائي و ديگران ،١٣٧٩ ،ص .(٢٣منظور از اصول ﻋقﻠايي محاوره ،روش ﻋقﻠا در
همه فرهنگها و زبانهاست و چنانكه در بالا گذشت ،مردم در گفتهها و نوشتههاي
خود بر قرائن تكيه ميكنند -بهويژه در گفتار و در فضايي خاص و شرايطي كه در
انتقال معنا و مفاهيم ذهني دخيل باشد .قرآن نيز هرچند متني است كه نه بر گفتاري
منطبﻖ است و نه نوشتاري و در ﻋين حال ،برخي ويژگيها را از هر دو دارد و از
كاستيهاي هر دو مبراست ،ليكن به فراواني از قرائن استفاده كرده و يكي از ﻋوامل
انحراف در فهم مراد خداي متعال و تفاسير نادرست ،غفﻠت از قرائن است )ر.ك :همان،

ص .(١١٠در اين ميان يكي از قرائن پيوسته غيرلفظي تاريخ نزول است .مفسران از قرينه
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تقدم و تأخر كفش و شﻠوار تأثيري در فهم او برجاي نميگذارد .حال اگر قرار باشد

تاريخ نزول آيات براي ارزيابي روايات تفسيري و شأن و سبب نزول و ...استفاده
ميكنند .نمونههاي ذيل كاركرد و شيوه تأثيرگذاري قرينه در تفسير را تا حدودي آشكار
ميكند:
س َو
ك ِإ ّلَا فِ ْت َن ًة لِّﻠ ّنَا ِ
ى َأرَ ْينَا َ
ج َعﻠْنَا الرُّءْيَا الَّت ِ
 .١در تفسير آيه  ٦٠سوره اسراء )َ ...و مَا َ
١٠٢

ى ا ْلقُرْءَان  (...روايتي نقل شده كه شأن نزول اين آيه را به سال
ج َر َة الْ َم ْلعُو َن َة ف ِ
ش َ
ال َّ
ششم هجرت ربط مي دهد .برخي مفسران اين روايت را به اين دليل كه سوره
اسراء مكي است ،مردود ميدانند )ر.ك :مكارم شيرازي و ديگران] ،بيتا[ ،ج،١٢
ص.(١٧٢
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ك ِمنْهَا
ض لِيُخْ ِرجُو َ
ن ا ْل َأ ْر ِ
ك ِم َ
 .٢در تفسير آيه  ٧٦همان سوره ) َو إِن كَادُو ْا َل َيسْتَ ِفزُّو َن َ
خﻠَافَكَ ِإ ّلَا َقﻠِيﻠا( نيز بعضي مفسران آيه را مربوط به دوران حضور
َو ِإذًا ّلَا يَﻠْبَثُو َن ِ
پيامبر در مدينه دانستهاند كه برخي ديگر آن را با توجه به مكي بودن سوره
مردود دانستهاند )همان ،ص.(٢١٧

ى
ثف ِ
 .٣مرحوم ﻋﻠامه طباطبايي در تفسير »امّيين« آيه  ٢سورة جمعه ) ُه َو ا َّلذِى بَعَ َ

حكْ َم َة َو إِن
ن َرسُولًا مِّن ُه ْم يَ ْتﻠُو ْا َﻋﻠَيهِ ْم ءَايَاتِ ِه َو يُزَكِّي ِه ْم َو يُ َعﻠِّ ُم ُه ُم الْ ِكتَابَ َو ال ِ
الْ ُأمِّ ِّي َ

ل لَفِى ضَﻠَا ٍل ُمّبِين( ،ديدگاه تفسير مجمع البيان را با استفاده از تاريخ
كاَنُواْ مِن قَ ْب ُ
نزول نقد كرده است:

بعضى احتمال دادهاند ،منظور از اميين اهل مكه باشند؛ زيرا مكه را »ام القرى«

مىگفتند )طبرسي ،١٣٧٢ ،ج ،١٠ص .(٢٨٤اين نيز درست نيست؛ زيرا با مدنى

بودن سوره مناسبت ندارد و بوى آن مىدهد كه ضمير در »يزكيهم« و در

»يعﻠمهم« به مهاجرين و ساير مسﻠمانان اهل مكه كه بعد از فتح ،اسﻠام آوردند

و به نسلهاى بعد ايشان برگردد و اين از مذاق قرآن به دور است )طباطبايي،

 ،١٤١٧ج ،١٩ص.(٢٦٤

 .٤طهارت دو معنا دارد :تميزي و طهارت شرﻋي از خبث و حدث .اكنون با ﻋنايت
به زمان نزول و با توجه به اينكه احكام طهارت شرﻋي در مدينه نازل شد ،آيات
مكي دربارة طهارت بر تميزي حمل ميشود و هرچند خود طاهرند ،ليكن نميتوان

سَما ِء مَا ًء َطهُور ًا« )فرقان،-(٤٨ :
ن ال ّ
به آنها بر مط ّهِريت استناد كرد -مانند » َو أَ ْن َزلْنا ِم َ
اما از آيات مدني ميتوان براي اثبات مط ِّهريت از حدث و خبث استفاده كرد-
ن السَّما ِء مَا ًء لِ ُيطَ ِّهرَ ُك ْم بِ ِه« )انفال.(١١ :
مانند » َو يُنَ ِّز ُل َﻋﻠَيْ ُك ْم ِم َ
اينها مواردي از كاركرد قرينة تاريخ نزول در فرايند تفسير است و چنان كه ديده
ميشود ،هيچ يك نقش مبنايي براي تاريخ نزول در تفسير ارائه نميكند .در حوزة
روايات نيز نمونههايي ديگر وجود دارد كه در نقد ديدگاه قائﻠان به مبنا بودن ترتيب
نزول خواهد آمد و مسئﻠه را بيش از پيش روشن خواهد كرد.

١٠٣

ج( »تاريخ نزول« يا »ترتيب نزول«
نزول ،دو ﻋبارت »تاريخ نزول« و »ترتيب نزول« به چشم ميخورد و تا آنجا كه نگارنده
بررسي كرده ،كارشناسان اين دو را يكسان تﻠقي كردهاند )ر.ك :بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص،٦٣

س ،(١ليكن با بررسي شواهد و مصاديﻖ در مييابيم كه تاريخ نزول با تكيه بر يك
تاريخ ،در فهم آيه نقش اصﻠي ايفا نميكند و تنها در قالب معياري براي سنجش ابعاد
ديگر ظاهر ميشود .در مثالهاي ارائه شده فوق و نيز در روايات منقول كه در ادامه
بررسي مي شود ،غالب ًا تاريخ نزول مطرح و نقش قرينه محور بحث است ،ليكن در
پژوهشهايي كه بر مبناي ترتيب نزول شكل گرفته ،محور ترتيب نزول است و لحاظ
دو زمان نزول يا بيشتر ،نقش اصﻠي ايفا ميكند.

د( تبيين نﻘش مبنايي »زمان نزول« در تفسير و تمييز آن از ﻗرينه
زمان نزول از ديدگاه برخي محققان كاركردي فراتر از قرينه دارد و نقشي مبنايي ايفا
ميكند .البته بررسي آثار طرفداران تفسير به ترتيب نزول ما را به ﻋنايت يا تفطن آنها در
خصوص فرق نهادن و تمييز بين اين دو نميرساند و چه بسا از آن غفﻠت شده باشد.
بهترين دليل بر اين مدﻋا ،بررسي ادلة جواز تفسير به ترتيب نزول در آخرين و
جامعترين آثار مكتوب طرفداران اين رويكرد تفسيري است .خﻠط قرينه ،مبنا و مغالطه
در استدلال از جمﻠه كاستيهايي است كه ميتوان رديابي كرد .مبنا چيزي است كه پايه
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در ادبيات منابع ﻋﻠوم قرآن و تفسير و نيز در ادبيات منابع روششناسي تفسير مبتني بر

استدلال قرار ميگيرد و نقشي رئيسي ايفا ميكند .در تفسير مبتني بر ترتيب نزول ،اساس ًا
فارغ از ترتيب نزول هويتي وجود ندارد و گويا جزئي تفكيكناپذير است .آيات و سور
در چنين رويكردي به زمان نزول آيات و سور زنجير شدهاند و بدون مﻠاحظه آن جز
دركي نامطمئن ،دستاوردي ندارد .چند مثال ميتواند تا حدودي مسئﻠه را روشن كند:
حكم حرمت شراب پيش از حكم وجوب حجاب نازل شده است ،اكنون ميپرسيم آيا
١٠٤

تقدم نزول حرمت شراب نسبت به وجوب حجاب ميتواند مبناي استنباط باشد؟ مثﻠ ًا
گفته شود :مسئﻠه شراب از حجاب مهمتر است؛ يا حرمت نوشيدن شراب زمينهساز
اجرايي و تقويت شدن حجاب در جامعه است؟ اين گزارهها كه بر پايه ترتيب نزول
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استخراج و استنباط شده ،حجت نيستند و بيش از ذوق و سﻠيقه شخصي بدون دليل آن
را پشتيباني نميكند و بسا محكوم به تفسير به رأي گردد .در مثال ياد شده ميتوان بر
ﻋكس حكم كرد؛ مثﻠ ًا گفت :تأخير حكم حجاب به دليل آماده نبودن شرايط اجتماﻋي
بوده كه چنين مشكﻠي در مورد شراب فراهم نبوده است .به هر صورت وقتي مسﻠم
است كه مثﻠ ًا بايد صد حكم نازل شود و اين احكام لزوم ًا ميبايست بهتدريج نازل
شوند ،برخي مقدم ميشوند و برخي مؤخر -خواه در تقديم و تأخير حكمتي وراي
تدريجي بودن وجود داشته باشد و خواه هيچ حكمتي جز تدريجي بودن وجود نداشته
باشد .در اين خصوص ممكن است در تقديم و تأخير برخي احكام بر برخي ديگر،
حكمت يا حتي حكمتهايي در كار باشد ،ليكن آيا ميتوان با صرف حدس و گمان
مطالبي تحت ﻋنوان حكمت ارائه كرد و آن را حجت دانست؟ و آيا چنين حدس و
گمانهايي ميتواند مايه برداشتهاي تفسيري باشد؟ مثالي براي تقريب به ذهن مناسب
است .فرض كنيم استادان يك رشته در همايشي شركت كردهاند .در پايان همايش ،همه
استادان ميخواهند از در سالن بيرون روند .اكنون آيا ميتوان از ترتيب بيرون آمدن
استادان ،نكته خاصي را برداشت كرد؟ در اين مثال ممكن است هنگام خروج جمعيت،
در خصوص چند نفري كه كنار درب خروج هستند ،خروجها بر اساس حفظ احترام،
شأن ،سن و مانند اينها اتفاق بيفتد .ليكن آيا ميتوان آن را در مورد همه استادان

گسترش داد؟ در اين گونه موارد در نهايت شايد بتوان به ﻋنوان مؤيد برداشتها به

تقديم و تأخير اشاره كرد؛ مثﻠاً هنگام خروج ،آقاي ﻋمرو بر زيد مقدم نشد؛ چراكه

ﻋمرو شاگرد زيد بوده است .درواقع ما از خارج ميدانيم نسبت ميان آن دو چيست و
بر آن اساس اين تقديم و تأخير را بر آن حمل ميكنيم نه بر ﻋكس به اينكه مثﻠاً بگوييم

اگر زيد بر خالد مقدم نشده ،به اين دليل است كه شاگرد اوست؛ زيرا ممكن است
شاگرد او نباشد و به جهت رﻋايت سن و يا حتي بدون هيچ دليﻠي و تنها براي رﻋايت

حﻖ تقدم باشد .بﻠه ،نظمي اجمالي ميتوان فرض كرد و آن خروج مَن اقرب الي الباب

١٠٥

است كه منطقي ﻋقﻠايي است و در هنگام خروج براي چند نفر كنار در نيز رﻋايت
است شرايط اجتماﻋي ،ضرورت احكام ،قدرت و توانايي حكومت اسﻠامي ،آمادگي
مخاطبان و مانند اينها لحاظ شده باشد كه كشف آنها بر اساس قرائن ميتواند مفيد
باشد ،ليكن در تنقيح مناط ،استخراج احكام و تعاليم فراگير و جاودانه قرآن اين موارد
ب اصطياد ميشود.
حذف ،مغز و ل ّ
همين گونه ميتوان در باره حج و حجاب سخن گفت .حج در سورة بقره مطرح
شده و حجاب ابتدايي نخستين بار در سورة نور بيان شده است و چنان كه ميدانيم،
بيترديد سورة بقره پيش از سورة نور نازل شده است .بر اين اساس ،آيا ميتوان گفت
مسئﻠه حج از حجاب مهمتر است؟* همين قياس را در مورد صوم ،حجاب و برخي

احكام ديگر نيز ميتوان طرح كرد.
دشواري ياد شده در مورد احكامي كه سبب نزول خاصي ندارند ،برقرار است،
ليكن در مورد احكامي كه در پي حادثهاي نازل شدهاند ،مسئﻠه دشوارتر و در نظر
گرفتن ترتيب زمان از تعامﻠات ﻋرفي دورتر است .مثال ذيل تا حدي مسئﻠه را روشن
ميكند :فرض كنيم استادي بخواهد مطﻠبي كه  ١٠بند دارد ،بر اساس ترتيب منطقي آن
*

تأخير آيات حجاب به جهت رعايت مسائل اجتماعي و رسيدن حكومت اسلامي پيامبر به قدرت و

ثبات لازم بود كه شرح آن فراتر از اين مقاله است.
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سني ،پيشكسوتي و مانند آن ممكن است لحاظ شود .در مورد آيات قرآن نيز ممكن

بيان كند ،ليكن در مقام ارائه پس از بيان سه بند با پرسشي از سوي دانشجويان رو به
رو ميشود كه ناگزير ميگردد ،بند نهم را بر بند چهارم مقدم كند و سپس بندهاي ديگر
را به ترتيب ارائه نمايد .حال اگر دانشجويي بخواهد مطﻠب استاد را تقرير كند ،بايد
بكوشد با الغاي تأثير حادثة پرسش دانشجويان بر ترتيب منطقي بندها و درهم ريختن
نظم آنها ،نظام حاكم در ذهن استاد را به دست آورده و مطﻠب را بر اساس آن تنظيم
١٠٦

كند نه اينكه براي آن حادثه در تنظيم بندها نقشي قائل شود .حال با توجه به اين مثال
ميگوييم :بر فرض مشروﻋيت اين روش تفسيري ،استخراج طرح و نظام از ترتيب
نزول بدين معناست كه خداي متعال حوادثي را كه سبب نزول آيات يا سور شدهاند ،به
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نحوي مديريت كرده كه ترتيب احكام نازل شده نظامي حكيمانه ارائه كند و روشن
است كه چنين فرضيهاي اول الكﻠام است.
اكنون براي اطمينان از استنتاج و استنباط اولويت ،محبوبيت ،مقدميت و جز اينها از
ترتيب نزول كه گاه برايند آن تا حد ترسيم يك طرح و سيستم پيش ميرود و جواز
استناد آنها به خداي متعال ،لازم است براهين و ادله مدﻋيان آن به دقت بررسي شود كه
ادامه بحث متكفل آن است.

هـ( مشروعيت نگرش مبنايي به ترتيب نزول در تفسير
به نظر مي رسد در ميان آثار طرفداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول ،كاملترين اثري كه
به مشروﻋيت و اثبات حجيت تفسير بر اساس و مبناي ترتيب نزول توجه كرده ،تفسير
تنزيﻠي -به ترتيب نزول -است .نويسنده كوشيده است ،فرضيهاش را با پنج دليل اثبات
كند .ما هر يك از اين ادلة پنجگانه را طرح ،بررسي و نقد خواهيم كرد تا درستي و
استواري آنها آشكار شود.
 .١سير ابلاغي و تعليمي رسول اكرم

نخستين دليل كتاب تفسير تنزيﻠي بر مشروﻋيت و جواز تفسير بر اساس ترتيب نزول،
سير ابﻠاغي تعﻠيمي رسول اكرم است .نويسنده در ذيل اين ﻋنوان آورده است:

اصﻠيترين پايه مشروﻋيت اين سبك سير ابﻠاغي و تعﻠيمي رسول الﻠه است.

آيات قرآن مجيد در نوبتهاي مختﻠف نزول بر ايشان خوانده ميشد و آن
حضرت نيز به همين نسبت بر مردم تﻠاوت ميكردند ،آنان را از نظر روحي
آماده مينمودند وبه تعﻠيم محتواي آيات و بيان حكمتهاي نهفته در آنها

ميپرداختند )بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص.(٤٩

نويسنده با استنناد به رواياتي مبني بر اينكه پيامبر پس از نزول آيه يا آيات و يا
سورهاي از قرآن ،آن را بر مردم تﻠاوت ميكردند و تعﻠيم ميدادند ،كوشيده مطﻠب خود
را بيان كند.

١٠٧

نقد و بررسي

مبنا بودن ترتيب نزول در تعﻠيم و تفسير قرآن استناد كرد كه همه قرآن نازل شده باشد،
آنگاه پيامبر روش ترتيب نزول را در تفسير برگزيند ،نه اينكه تعﻠيم همگام با نزول
سند چنين برداشتي باشد .از نوشته نه چندان صريح تفسير تنزيﻠي بر ميآيد كه نويسنده
تﻠاش كرده با تمسك به نزول دفعي و اينكه پيامبر اجمال ًا از قرآن خبر داشته ،ليكن بر
اساس ترتيب مصحفي ﻋمل نكرده بﻠكه بر اساس ترتيب نزول ﻋمل كرده ،به استدلال
خود وجاهت بخشد )همان ،ص ،(٥٠ -٤٩ليكن سستي اين رويكرد بينياز از توضيح و
تبيين است؛ زيرا بر فرض كه پيامبر از همه آيات با خبر باشد ،ليكن حكمت اقتضا
ميكرده تا آيات بهتدريج بيان شود و هر راهي جز اين خﻠاف حكمت پروردگار است:
ك َو رَ َّتﻠْنا ُه
ت بِ ِه فُؤادَ َ
ك ِلنُثَبِّ َ
جمْ َﻠ ًة واحِ َد ًة كَذلِ َ
ن كَفَرُوا َل ْو لا نُ ِّز َل َﻋ َﻠيْهِ الْ ُقرْآنُ ُ
» َو قا َل الَّذي َ
تَرْتيﻠ ًا« )فرقان.(٣٢ :

ب( اساس ًا ابﻠاغها و تعﻠيمهاي پيامبر همگام با نزول وحي مستند به زمان نزول
نيست! يعني پيامبر پس از نزول هر آيه نميفرمودند ،ميخواهم اين آيه را با توجه به
زمان حال كه نازل شده تفسير كنم! بﻠه ،اگر پيامبر مثﻠ ًا در مدينه آيات مكي را بر پايه
ترتيب نزول تفسير ميكردند ،حجت بود ،ليكن چنين مستندي در دست نيست.
ج( بر پاسخهاي فوق ميافزاييم ،اگر اراده پيامبر در ابﻠاغ و تعﻠيم همگام با نزول
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الف( اين استدلال تمام نيست؛ زيرا زماني ميتوان به روش ابﻠاغي و تعﻠيمي پيامبر بر

وحي مبنا قرار دادن ترتيب نزول بود ،چرا گاه دستور ميدادند برخي آيات بر خﻠاف
ترتيب نزول در سورههاي ديگر ثبت شوند؟ -مانند آيه  ٢٨١سورة بقره )طباطبايي،

١٤١٧ق ،ج ،٢ص (٤٢٤و آية اكمال )مائده (٣ :بهويژه در مقايسه با آيه ابﻠاغ در همان
سوره )مائده .(٦٧ :اين دقيق ًا به معناي بطﻠان فرضيه پايه بودن ترتيب نزول در تفسير و
ابﻠاغ همگام با وحي است .اين نكته را نيز ميافزاييم كه ما نميدانيم چه تعداد آيه بر
١٠٨

خﻠاف ترتيب نزول ثبت شدهاند ،اما آنچه بر آن بحث شده كم نيست )ر.ك :معرفت،

 ،١٤١٥ج ،١ص(٢٤٠ -١٧٠؛ همچنين دربارة مكي يا مدني بودن حدود يكچهارم سور
قرآن نيز بحث است )ر.ك :همان ،ج ،١ص ،(١٦٨ -١٤٦هرچند بسياري از مطالب مطرح
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شده در اين باره استوار نيست؛ همان گونه كه بعضاً نقد آنها نيز چندان استوار نيست؛
مانند سورة الرحمن كه بر خﻠاف روايات ترتيب نزول مكي بودن آن ادﻋا شده و نقد
ضعيفي كه در اين خصوص ارائه گرديده است )ر.ك :همان ،ج ،١ص .(١٥١-١٥٠حتي
بسيار شده كه سورهاي آغاز شده و نيمهكاره رها شده و سوره ديگري آغاز شده و
سپس سورة قبل تكميل شده است .پنج آيه سورة ﻋﻠﻖ نمونه آن است )همان ،ج،١

ص .(١٢٧شايان ياد است ،كساني كه قائلاند ترتيب سورههاي قرآن پس از پيامبر
شكل گرفته -كه از نظر نگارنده اين نظريه مخدوش و مرجوح است -ﻋنوان »فاتحة
الكتاب« را كه در زمان پيامبر نيز به سورة حمد اطﻠاق ميشد ،به »اولين سورهاي كه
كامل نازل شد« تفسير ميكنند )همان ،ج ،١صﺺ ١٠٩و  (١٢٧و اين يعني سورة ﻋﻠﻖ در
وهﻠه نخست كامل نازل نشده بوده است .ما هيچ راهي نداريم كه حتي بتوانيم به شكل
معتبري حدس بزنيم كه چه تعداد آيه بر اساس غير ترتيب نزول چينش شدهاند.
جالبتر اين است كه حتي خداي متعال نيز گاه يك حادثه را بر خﻠاف وقوﻋش در
قرآن نقل كرده است .نمونه آن را ميتوان در آيات  ٦٥تا  ٧٣سورة حجر مشاهده كرد:
حدٌ وَ ا ْمضُو ْا
فَ َأسْ ِر ِبأَهْﻠِكَ ِبقِ ْطعٍ ِّمنَ ا َّل ْيلِ وَ ا َّتبِعْ أَ ْدبَارَهُمْ وَ لَا َيﻠْتَفِتْ مِنكم أَ َ

ك ا ْل َأمْ َر أَ َّن َدابِرَ هَ ُؤلَا ِء مَ ْقطُوعٌ ُّمصْ ِبحِينَ ،وَ جَا َء
ث تُ ْؤمَرُونَ ،وَ قَضَ ْينَا إِ َليْهِ ذَالِ َ
حَيْ ُ
ضحُونِ ،وَ ا َّتقُواْ الﻠَّهَ وَ لَا
أَهْلُ ا ْل َمدِينَةِ َيسْتَبْشِرُونَ ،قَالَ ِإنَّ هَؤُلَاءِ ضَ ْيفِى فَﻠَا تَفْ َ

ن الْعَا َلمِينَ ،قَالَ هَؤُلَاءِ َبنَاتىِ إِن كُنتُمْ فَاﻋِﻠِينَ،
تخزُونِ ،قَالُواْ أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ َﻋ ِ
خذَتهمُ الصَّ ْيحَةُ ُمشْرِقِينَ.
ك إِنهمْ لَفِى َس ْكرَتهِمْ يَ ْع َمهُونَ ،فَأَ َ
لَ َعمْ ُر َ

د( همه متفﻖاند كه ترتيب آيات در سورههاي قرآن توقيفي است؛ يعني به دستور
پيامبر اكرم و با راهنمايي پروردگار چيده شده است و هيچ كس حﻖ تغيير در آنها را
ندارد ،ليكن گاه در اين چينشها ترتيب نزول يكسره طرح شده است؛ براي نمونه ،در
سورة ممتحنه ،آيات ابتدايي در سال هشتم ،آيات دهم و يازدهم در سال ششم ،آية
دوازدهم پس از فتح مكه و آية سيزدهم از نظر معنا متناسب با آيات صدر سوره و

١٠٩

آستانة فتح مكه است )ر.ك :بابائي و ديگران ،١٣٧٩ ،ص.(١٠٥

نويسنده تفسير تنزيلي ذيل ﻋنوان فوق آورده است:
از جمﻠه مباحث دامنهدار تاريخ قرآن مصحف اميرمؤمنان و ويژگيهاي آن
است .به نظر دقيﻖ مصاحف صحابه قرآن خالﺺ نبود ،بﻠكه تركيبي از آيات
قرآني همراه با تفسير و تبييناتي بود كه از پيامبر اكرم فرا گرفته بودند .به

واقع ميتوان مصاحف صحابه را تفسيرها و تقريراتي از تعاليم فراگرفته صحابه

از فرمايشات پيامبر دانست .به همين نسبت مصحف اميرمؤمنان تفسيري
برگرفته از آموزشهاي پيامبر اكرم به آن حضرت بود .در اين صورت باتوجه
به گزارشهايي كه از ويژگي اين مصحف رسيده ،جواز تفسير قرآن به ترتيب
نزول از ﻋمل مولاي متقيان قابل استفاده است )بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص.(٥٦

وي پس از مقدماتي اضافه كرده است:
مصحف اميرمؤمنان نيز نوﻋي تفسيري مزجي ازآيات قرآن است .در اين

مصحف ،مجموﻋه دانشهاي مرتبط با آيات را كه آن حضرت از پيامبر اكرم

دريافت كرده بود ،به ثبت رسانده بود .در اين مصحف ﻋﻠاوه بر ترتيب نزول

سورهها به ديگر ويژگيهايي نظير بيان اسباب نزول آيات )ر.ك :مجﻠسي،
]بيتا[ ،ج ،٨٩ص (٤٣و اشخاصي كه آيات در مورد آنان نازل شده ،مكان وقت

نزول و ناسخ و منسوخ آيات توجه داده شده است )ر.ك :معرفت ،١٤١٥ ،ج،١
ص /٢٩٢-٢٩٣بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص.(٥٩

قرينه زمان نزول و خطاي راهبردي در فهم مفسر

.٢ساختار ترتيب سورهها در مصحف اميرمؤمنان

وي بدون تحقيﻖ اين فرضيه –يعني چينش مصحف حضرت بر اساس ترتيب
نزول -و با اﻋتماد به گفته برخي ﻋﻠما مينويسد» :بنابراين اين مصحف با ويژگيهاي
خاص خود معيار استفاده آن حضرت و تمام اوصيا بوده است؛ به ﻋبارت بهتر
مشروﻋيت فهم قرآن به ترتيب نزول در سيره مستمره تمام اوصياء رسول الﻠه ريشه
دارد« )همان(.

١١٠

نﻘد و بررسي

در نقد و بررسي اين استدلال لازم است به نكاتي توجه شود:
الف( استناد به آراي ﻋﻠما ،درحاليكه هيچ سندي از روايات نميتوان بر آن ارائه
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كرد *،نميتواند مورد پذيرش باشد .بهويژه اگر فرض كنيم ،رواياتي بر خﻠاف اين
فرضيه در اختيار داشته باشيم.
ب( رواياتي در اختيار است كه نشان ميدهد ،چينش سورهها در مصحف حضرت

ﻋﻠي مطابﻖ مصحف ديگران بوده است.

ج( با توجه به اينكه ترتيب آيات سورهها توقيفي بوده است ،اگر بر فرض ترتيب

مصحف حضرت ﻋﻠي بر اساس نزول باشد ،اين ترتيب به ترتيب در سورهها محدود
ميشود و ارتباطي به آيات ندارد ،اما برخي بدون توجه به تبعات سخن خود و بدون

ارائه هيچ سندي -معتبر و غيرمعتبر -با نسبت دادن به معروف مدﻋي شدهاند كه چينش
آيات مصحف حضرت نيز بر اساس نزول ميباشد! )معرفت ،١٤١٥ ،ج ،١ص-٢٧٥
(٢٧٦

د( بررسي روايات مربوط به مصحف حضرت ﻋﻠي ،خاستگاه تﻠقي اشتباه

برخي دانشمندان را آشكار ميكند .ما به دليل اهميت اين موضوع به اختصار چند
روايت را در اين خصوص از نظر ميگذرانيم تا بيپايگي اين فرضيه را نشان دهيم:
ط
حمَﻠَه في اِزارٍ معه و هو يَ ِئ ُ
ف --القرآ َن و خَرَج الى الناس و قد َ
 ... .١ثم َا َّل َ

*

بايد توجه كنيم كه حضرت امير پس از ﻋدم پذيرش مردم ،مصحف خويش را از ديد همگان

پنهان داشت )ر.ك :صفار ،١٤٠٤ ،ج ،١ص.(١٩٣

ب الﻠّ ِه فد الَّفتُه كما أ َمرَني و أوصاني رسو ُل ال ّﻠ ِه كما انزل
من تَحتِه فقال لهم :هذا كتا ُ
)مسعودي ،١٣٨٤ ،ص.(١٤٦

تحليل روايت :در لسان العرب در توضيح »ا ّلَف« آمده استَ » :ألَّفْتُ بينهم ت ْألِيف ًا إذا

ف
ت الشيء تأْلِيف ًا إذا وصﻠْت بعضه ببعض؛ و منه تأْلِي ُ
جمَعْتَ بينهم بعد تَ َف ُّرقٍ ،و َألَّ ْف ُ
َ
صﻠْتُه« )ابنمنظور ،١٤١٤ ،ج ،٩ص ،١٠ماده الف(؛ بنابراين
ت الشي َء أَي و َ
الكتب ،و أَ َّلفْ ُ
»الف« معنايي وسيعتر از ترتيب دارد و مانند تأليف كتاب ،شامل بيان توضيح ،ناسخ و
منسوخ و مانند آن ميشود .نقطة ابهام و منشأ اختﻠاف در اين روايت در تعبير »كما

١١١

انزل« نهفته است.
فَ» .قَالُوا :لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ،ﻋِنْدَنَا
حرْ ٌ
ﺺ مِنْ ُه َ
ح ْرفٌَ ،و َل ْم يَنْ ُق ْ
أُ ْنزِ َل َﻋﻠَى َنبِيِّكُمَْ ،ل ْم َي ِز ْد فِي ِه َ
س
صرَفَ َو ُه َو يَقُو ُلَ :فنَ َبذُو ُه وَرا َء ظُهُو ِر ِهمْ َو ا ْشتَ َروْا بِ ِه َثمَن ًا َقﻠِيﻠًا فَبِئْ َ
مِ ْثلُ الَّذِي ﻋِنْدَكَ .فَانْ َ
ما َيشْتَرُونَ )صدوق ،١٤١٤ ،ص.(٨٦
تحليل روايت :اين روايت نكات تازهاي را گوشزد ميكند» .ﻋندنا مثل الذي

ﻋندك« نشان ميدهد كه آنها مصحف اميرالمؤمنين را از نظر قالب ،مانند مصحفهاي

خود ميديدند و تفاوت مصحف حضرت در تفسير و بيان قرائت ،ناسخ و منسوخ و

مانند آنها بوده است.

از نظر روانشناسي ،به هيچ وجه نميتوان مصحف اميرالمؤمنين را برهم زننده

ترتيب موجود در زمان پيامبر دانست؛ زيرا اگر حضرت ترتيب سوره را تغيير ميداد،

مخالفان فرياد بر ميآوردند كه هنوز كفن پيامبر خشك نشده ،ﻋﻠي بن ابيطالب در
قرآن او تغيير ايجاد كرد و دليل طرد و رد آن را به جاي بينيازي» ،تغيير« ذكر ميكردند.

اين مشكل را در خصوص تغيير آيات كه توقيفي است ،بسيار شديدتر ميتوان ارزيابي
كرد.

 .٣و روي أيضا بطريﻖ آخر ﻋن محمّد بن سيرين ﻋن عكرمة قال لما كان بعد بيعة

ى بن أبيطالب في بيته فقيل لأبى بكر قد كره بيعتك فأرسل إليه-
أبيبكر قعد ﻋﻠ ّ

قرينه زمان نزول و خطاي راهبردي در فهم مفسر

ب رَبِّ ُك ْم َكمَا
ن جَ َمعَهُ ،فَ َﻠمَّا جَا َء ُه ْم بِ ِه قَالََ » :هذَا ِكتَا ُ
 ... .٢كما كان َأمِي ُرا ْل ُم ْؤ ِمنِي َ

ت نفسى أن
ب الﻠّه يزاد فيه فحدث ُ
ت كتا َ
إلى أن قال :قال أبوبكر :ما أقعدك ﻋنّي؟ قال :رأي ُ

س ردائى إلّا لصلاة حتّى أجمعه قال له أبوبكر :فانّك نعم ما رأيتَ ،قال محمّد:
لا ألب َ

فقﻠت لعكرمة :ألفوه كما أُنزل الأوّل فالأوّل؟ قال :لو اجتمعت الإنس و الجن ﻋﻠى أن
يؤلفوه هذا التأليف ما استطاﻋوا )هاشمي خوئى ،١٤٠٠ ،ج ،١٦ص.(٢٦٤

١١٢

تحليل روايت :اين روايت مشابه روايت  ١است .با اين تفاوت كه در آنجا آمده

بود »كما انزل بناسخه و منسوخه« و در اينجا آمده است »كما انزل الاول فالاول« .البته

اين ﻋبارت سؤالي است و ﻋكرمه در پاسخ تنها ميگويد كه جن و انس توان كاري
مشابه او را ندارند كه طبيعي است چنين كار ﻋظيمي كه جن و انس نميتوانند انجام

زمستان  /١٣٩٨شمارة /٨٠محمدحسن جواهري

دهند ،فراتر از ترتيب صِرف سور و يا حتي آيات به ترتيب نزول است .اين اشارات
ميتواند تا حدي از ابهام بكاهد ،ليكن ابهام را به تمامه كنار نمينهد.
ن َكمَا أُ ْنزِلَ) ...،طبري ،١٣٨٣ ،ص.(١٠٦
َ ... .٤و فِي ِه ِﻋﻠْ ُم الْ ُقرْآ ِ

تحليل روايت :از اين روايت بهخوبي ميتوان استفاده كرد كه »كما انزل« مربوط به
محتواي قرآن و رفع برخي تحريفهاي معنوي است نه ترتيب سور و يا حتي آيات آن
بر اساس ترتيب نزول .ارتباط با محتوا هم ميتواند در تبيين قرائت آن شكل گيرد؛
چنان كه در ادامه بيان خواهيم كرد.
با توجه به روايات ياد شده متوجه ميشويم كه به احتمال بسيار قوي منشأ اشتباه
برخي دانشمندان متقدم و متأخر ﻋبارت »كما انزل« و مانند آن در روايات ياد شده
است .نگارنده در خصوص اين ﻋبارت مقالهاي نگاشته و بر اساس كاربست اين ﻋبارت
در روايات ديگر نشان داده كه معناي اين ﻋبات نميتواند ترتيب نزول باشد .به دليل
ضيﻖ مجال تنها چند روايت را از نظر ميگذانيم:
ن
 قال رسول الﻠهَ » :منْ سَ َّر ُه أَ ْن يَقْرَ َأ الْ ُقرْآنَ غَضّ ًا َكمَا أُنْ ِز َل َفﻠْيَقْ َرأْ ُه ﻋَﻠَى ِقرَا َء ِة ابْ ِد« )احمد بن حنبل] ،بيتا[ ،ج ،١رقم ٤٥٤ ،٤٤٥ ،٣٨ ،٧و ج ،٤رقم /٢٧٩بﻠاذري،١٤١٧ ،
أُ ِّم ﻋَبْ ٍ
ج ،١١ص.(٢١٢

 -در روايتي ديگر از آن حضرت آمده استَ » :منْ َس َّرهُ أَ ْن يَ ْقرَ َأ الْ ُقرْآ َن َرطْب ًا َكمَا

ل« )أحمد] ،بيتا[ ،ج ،١رقم ٧و  /٢٦هيثمي ،١٤٠٧ ،ج  ،٩ص /٢٨٧ابن كثير ،١٣٩٨ ،ج،٩
أُنْزِ َ
ص(١٤٩

تحليل دو روايت فوق :ﻋبارت مورد بحث در اين دو روايت منقول از پيامبر

اكرم به خوبي بر قرائت صحيح دلالت دارد و بي ترديد هيچ ارتباطي به ترتيب نزول

و يا تحريف ندارد .اگر ترتيب نزول مد نظر بود ،بي ترديد خود پيامبر اكرم به ترتيب
نزولي اقدام ميكرد و گذشته از اين ،ترتيب نزولي در زمان پيامبر اكرم مطرح نبوده
كه اختيار آن به حسب خواست قرائت كنندگان قرآن باشد كه اگر بخواهند قرآن را تر و

١١٣

تازه بخوانند ،بر اساس آن بخوانند و اگر چنين است ،چرا پيامبر اكرم چينشي بر
دست بدهند؟!

 -امام صادق ... :و قال پيامبر اكرم :لو أنّ النّاس قرؤوا القرآن ،كما أنزل الﻠّه،

ما اختﻠف اثنان )قمي ،١٤٠٤ ،ج ،٢ص /٤٥١قمي مشهدي ،١٣٦٨ ،ج ،١٤ص.(٥٥٧

تحليل روايت :اين روايت ربطي به ترتيب نزول ندارد و چنين تفسير ناصوابي

پيامبر را به كوتاهي و اهمال نسبت به انجام وظيفه متهم ميكند كه توضيح آن در
ذيل آمده است.
.٣ترغيب معصومان به ﻗرائت و فهم ترتيب نزول
در كتاب تفسير تنزيلي ذيل ﻋنوان ياد شده آمده است:

ظاهر برخي كﻠمات وارد شده در لابه لاي روايات اهل بيت بر مشروﻋيت اين

سبك تفسيري اشعار دارد؛ براي مثال ،در روايت ابنبكر حضرمي از امام صادق
وارد شده است كه رسول خدا فرمود» :لو ان الناس قَرَؤُ القرآن كما انزل ما

اختﻠف اثنان« )مجﻠسي] ،بيتا[ ،ج ،٨٩ص .(٤٨اگر مردم قرآن را آن گونه كه فرود
آمده بود ميخواندند ،حتّي دو نفر در آن اختﻠاف نميكردند )بهجتپور،١٣٩٢ ،
ص.(٦٠

وي ضمن اشاره به تفاسير ديگر براي »كما انزل« ،با برگزيدن معناي ترتيب نزول

قرينه زمان نزول و خطاي راهبردي در فهم مفسر

خﻠاف آن در ترتيب آيات اتخاذ كرد كه تﻠاوت كنندگان قرائت رطب و غض را از

براي آن ،در پايان آورده است» :هرچند اين روايت در مقام بيان تحسر امام از به هم
خوردن ترتيب نزولي قرآن و تﻠاوت آن به اين طريﻖ است ،اما اولويت ﻋﻠاقه آن
حضرات در فهم قرآن با اين سبك واسﻠوب را نيز دارد« )همان ،ص.(٦٢
نﻘد و بررسي

اين برداشت ناصواب است؛ زيرا معنا ندارد پيامبر در زمان حيات خود ترتيب نزول
١١٤

را ﻋامل ﻋدم اختﻠاف ذكر كند و آنگاه در اين خصوص هيچ اقدامي نكند ،بﻠكه به
اتفاق مسﻠمانان خود ترتيبي براي آيات سورهها در نظر بگيرند كه ﻋامل اختﻠاف است!!
بنابراين در اين روايت نيز ﻋبارت مورد بحث بر قرائت صحيح حمل ميشود و
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گرنه حمل بر ترتيب نزول و يا تحريف در غير قرائت ،چنان كه پيشتر اشاره شد ،به
اثبات كوتاهي شخﺺ پيامبر در صيانت از قرآن ميانجامد؛ يعني اگر مراد ترتيب به
نزول باشد ،اين سؤال مطرح ميشود كه چرا پيامبر با ترتيب بر اساس نزول جﻠو
اختﻠاف را نگرفتند؟
نويسنده كتاب تفسير تنزيلي به روايت ديگري نيز استناد كرده كه آن نيز از اثبات

مقصودش كوتاه است:

حضرت اميرمؤمنان تعﻠيم قرآن را بر اساس نزول در زمان حضرت

مهدي)ﻋجالﻠه( پيشبيني كردهاند ...» :قال اميرالمؤمنين :كاني انظر الي شيعتنا
بمسجد الكوفه وقد ضربوا الفساطيط ،يعﻠمون الناس القرآن كما انزل :گويا به

شيعيانمان در مسجد كوفه نگاه ميكنم كه چادرهايي را بر پا كردهاند و در آنها
قرآن را به شيوهاي كه نازل شد به مردم تعﻠيم ميدهند« )نعماني  ،محمد بن

ابراهيم  ،كتاب الغيبه باب  ٢١باب ماجاء في ذكر احوال الشيعه؛ نوري،
١٤٠٨ق ،ج ،٣ص  ،٣٩٦ح.(٣٨٠٣

آقاي بهجتپور با استناد به آية  ٢سورة جمعه )يتﻠوا ﻋﻠيهم آياته و يزكيهم و

يعﻠمهم الكتاب و الحكمة( مدﻋي است» :در زمان حضرت حجت ﻋﻠاوه بر آنكه
قرائت قرآن به همان ترتيب نزولي خواهد بود -ترتيبي كه پيامبر بر مردم ميخواندند
)ر.ك :شيخ مفيد ،١٤١٣ ،ص /٣٨٦مجﻠسي] ،بيتا[ ،ج ،٥٢ص ،٣٣٩ح ٨٥و  -(١٤١-١٣٩تعﻠيم

محتواي آيات قرآن نيز به همان گونهاي خواهد بود« )بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص.(٦١

نﻘد و بررسي

الف( هرچند بر اساس آيه ،تعﻠيم پس از تﻠاوت است ،ليكن با توجه به اينكه در
شماري از موارد اختﻠاف قرائت موجب اختﻠاف معني است ،تعﻠيم ميبايد بر اساس

قرائتي باشد كه جبرئيل بر پيامبر نازل كرده است؛ بنابراين ،هيچ لزومي ندارد كه جز
بر تفسير صحيح كما انزل )قرائت صحيح( حمل شود.

ب( تعﻠيم بر اساس ترتيب نزول -كه تفسيري از »كما انزل« و محل بحث فعﻠي

١١٥

است -مستﻠزم قرائت بر اساس نزول نيست؛ زيرا اگر اين تفسير را براي روايت
معناست كه ترتيب آيات توقيفي نبوده و به اجتهاد اصحاب بوده است؛ نتيجهاي كه خود
نويسنده نيز ظاهرا بدان قائل نيست!
ج( دربارة حديث فساطيط لازم است توجه شود كه ادامه حديث باﻋث اجمال
ماقبل و ناكارآمدي كل حديث ميشود و اين با گذشت از اشكالات ديگر آن است .در
روايتي ديگر از امام باقر آمده است» :إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن
ل جﻠاله ،فأصعب ما يكون ﻋﻠى من حفظه اليوم،
يعﻠّم الناس القرآن ﻋﻠى ما أنزله الﻠّه ج ّ

لأنه يخالف فيه التأليف« )مفيد ،١٤١٣ ،ج ،٢ص.(٣٨٦

استاد معرفت در توضيح كﻠام امام باقر آوردهاند:

امام باقر در اين روايت ،ﻋﻠت دشواري حفظ قرآن -در آن روز -را تفاوت
آن با نظم و ترتيب فعﻠي قرآن اﻋﻠام داشته است و اگر قرآن كه در دست ولي

ﻋصر)ﻋجالﻠه( است با قرآن فعﻠي اختﻠاف ديگري داشت ،امام آن را نيز بيان
ميكرد اين امر نشان ميدهد كه آن قرآن با قرآن كنوني جز در ترتيب نزول
هيچگونه اختﻠافي ندارد )معرفت ،١٣٧٩ ،ص /٥١بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص.(٦٢

نﻘد و بررسي

اين گفته از جهات مختﻠف مخدوش است .توضيح اينكه اين روايت دچار ابهام و ﻋدم
همايش دروني است .بخش »لأنه يخالف فيه التأليف« معناي روايت را به ترتيب

قرينه زمان نزول و خطاي راهبردي در فهم مفسر

بپذيريم ،شامل ترتيب آيات سورهها و ترتيب سورهها هر دو ميشود و اين بدين

سورههاي قرآن و يا ترتيب آيات منصرف ميكند ،ليكن ترتيب سورههاي قرآن با فراز
»فأصعب ما يكون ﻋﻠى من حفظه اليوم« ناسازگار است؛ زيرا صرف به هم ريختن
ترتيب سورهها دشواري خاصي براي حافظ قرآن ايجاد نميكند كه از آن به »فأصعب«
تعبير شود .ترتيب آيات نيز -بر فرض اراده آن -تنها در شمار اندكي از آيات يا
فرازهايي از آيات ميتواند طرح شود اگر بپذيريم كه معقول باشد حضرت بر خﻠاف
١١٦

چينش پيامبر به چينش جديدي رو كنند و توقيفي ديگر مثﻠا بر اساس نزول آيات
شكل گيرد كه احتمال آن با توجه به سياق آيات نزديك به صفر است و اينكه اگر چنين
چينشي مفيد بود ،چرا پيامبر خود به آن اقدام نكرد؟ حتي در اين فرض نيز تعبير

زمستان  /١٣٩٨شمارة /٨٠محمدحسن جواهري

»فأصعب« سنگينتر از آن فرض مينمايد .بﻠه تغيير فراوان قرائت ميتواند مصداقي
براي تراز »فأصعب« باشد ،ليكن اين احتمال با فراز پاياني روايات ناسازگار مينمايد؛
بنابراين ،اين روايت هم از نظر سند و هم از نظر محتوا قابل پذيرش نيست و فراز
»ﻋﻠى ما أنزله الﻠّه « نيز معناي روشني به دست نداد.
اما اين برداشت كه اشاره نكردن امام به تفاوتهاي ديگر نشان ﻋدم وجود چنين
تفاوتهايي است ،زماني درست است كه امام در مقام بيان تفاوتهاي مصحف

حضرت ﻋﻠي با مصحف موجود باشد كه در روايت هيچ قرينهاي بر اين مطﻠب وجود
ندارد.

 .٤استفاده معصومان و اصحاب آنان از اين سبك در تفسير

روايت اول

در كتاب تفسير تنزيلي در توضيح اين ﻋنوان آمده است:
در ميان كﻠمات ائمه اطهار و اصحاب آنها مواردي وجود دارد كه براي اثبات
مطﻠبي به ترتيب نزول آيه و يا سورهاي استناد نموده اند .نمونه آن ﻋدم نسخ حكم

آية ازدواج موقت است .در مرفوﻋة ﻋﻠي بن ابراهيم از مذاكره ابو حنيفه با ابا جعفر
محمد بن نعمان صاحبالطاق ياد شده كه ابوحنيفه از مؤمن الطاق سؤال كرد» :يا
اباجعفر ان الآيه التي في سأل سائل ]و الذين لفروجهم حافظون الا ﻋﻠي ازواجهم او

ما مﻠكت ايمانهم[ تنطﻖ بتحريم المتعه و الروايه ﻋن النبي قد جائت بنسخها.

فقال له ابوجعفر :يا اباحنيفه ان سوره سأل سائل مكيه و آيه المتعه مدينه و روايتك

شاذه رديه« )كﻠيني ،١٤٠٧ ،ج ،٥ص (٤٥٠اي ابوحنيفه سورة »سأل سائل« )معارج(
مكي است و آيه متعع -در سوره نساء -در مدينه نازل شده است .اما روايتي كه از

پيامبر اكرم درباره نسخ حكم ازدواج موقت گفتهاي ،بي قاﻋده و غيرﻋادي و
مردود است )بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص.(٦٣ -٦٢

نقد و بررسي

 .١بهطوركﻠي بايد دانست استناد به نحوه استدلال اصحاب اهل بيت از ديدگاه

١١٧

شيعه حجت نيست و جزو سنت به شمار نميشود.
مرفوﻋه هم ميبود ،از نظر ﻋﻠم رجال ،ضعيف به شمار ميرفت.
 .٣اين روايت را نميتوان مؤيد سبك تفسير تنزيﻠي قﻠمداد كرد؛ زيرا در اين
روايت ترتيب نزول تنها در حد قرينه به كار گرفته شده است و در چهارچوب
اصول ﻋقﻠايي محاوره ميگنجد .اگر روز شنبه مولا به ﻋبدش بگويد ،تو حﻖ
خريد و فروش نداري و روز پنجشنبه به او بگويد اين مال را بفروش،
هيچكس نميتواند با استناد به دستور روز شنبه مولا ﻋمل ﻋبد را باطل و جرم
تﻠقي كند؛ زيرا تخصيﺺ مولا جزو اصول ﻋقﻠايي محاوره است و چنين
استنادي به معناي مبنا قرار دادن زمان صدور نيست ،بﻠكه در حد قرينهاي
است كه بتوان رابطه دو حكم را تشخيﺺ داد .مبنا بودن به اين است كه مثﻠ ًا
روز پنج شنبه ساﻋت هشت صبح مولا به ﻋبد بگويد ،اين مركب را بفروش و
ساﻋت ده به او دستور دهد ،از بازار فﻠان كتاب را خريداري كن .اگر زمان
صدور دو فرمان را مبنا قرار دهيم ،نتيجه ميگيريم كه دستور نخست بر دستور
دوم اولويت دارد و ﻋبد بايد نخست مركب را بفروشد؛ درحاليكه ﻋرف ﻋقﻠا
قرائن را در تشخيﺺ اولويت به كار ميگيرد و زمان نقش مبنايي ندارد و اگر
ﻋبد تشخيﺺ دهد ،خريد كتاب براي مولا مهمتر است ،آن را مقدم ميكند.

قرينه زمان نزول و خطاي راهبردي در فهم مفسر

 .٢سند مطﻠب ياد شده مرفوﻋه نيست ،بﻠكه موقوفه و مردود است .هرچند اگر

خﻠاصه اينكه چنين مبنايي براي استنتاج در چهارچوب اصول ﻋقﻠايي محاوره
نميگنجد و نياز به حجت دارد.

روايت دوم

مورد استناد» :ﻋبدالرحمن از امام صادق درمورد مراد از ﻋفو در آيه »يسئﻠونك ماذا

ينفقون قل العفو« )بقره (٢١٩ :سؤال ميكند .ايشان فرمود» :الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و
١١٨

لم يقتروا و كان بين ذلك قوام ًا« )فرقان (٦٧ :نزلت هذه بعد هذا )ﻋروسىحويزى،١٤١٥ ،

ج ،٤ص ،٢٨ح(٩٩؛ يعني ﻋفو حالتي ميان اسراف و بسته نگاه داشتن دست است.
نقد و بررسي
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 .١دلالت اين روايت حتي بر اﻋتبار قرينه بودن ترتيب نزول روشن نيست ،چه رسد بر

اﻋتبار مبنا بودن آن .در حقيقت ميتوان گفت مقايسه دو آيه به قاﻋده »إنّ القرآن يفسّر
بعضه بعضا« يا »إ ّن القرآن يشهد بعضه ﻋﻠى بعض« باز ميگردد؛ ازاينرو اگر بر فرض ما
از تاريخ نزول هيچ يك از دو آيه آگاه نباشيم و يا حتي تاريخ نزول آن دو را بر ﻋكس
فرض كنيم ،نتيجه يكسان است و ما از قياس دو آيه به يك نتيجه مساوي ميرسيم!
 .٢مشخﺺ نيست فراز »نزلت هذه بعد هذا« سخن امام است يا راوي .با توجه به
آنچه در بند پيشين گذشت ،اين ترديد قوت ميگيرد.
 .٣براي »العفو« تفسيرهاي ديگري نيز وجود دارد )ر.ك :مكارمشيرازي و ديگران،

]بيتا[ ،ج ،٢ص.(١٢١ -١٢٠
روايت سوم

كافي از ﻋﻠي بن محمد از بعضي اصحابش از آدم بن اسحاق از ﻋبدالرزاق بن مهران از

حسين بن ميمون از محمد بن سالم از امام باقر ...» :سوره نور پس از سوره نساء
نازل شد .شاهد درستي آنكه خداي ﻋزوجل در سورة نساء بر پيامبر نازل كرد:
ن سَبِيﻠ ًا« )نساء .(١٦-١٥ :سبيل در
ل الﻠه َل ُه َّ
ش َة مِن ِّنسَآ ِئكُ ْم َ ...أ ْو يَجْ َع َ
ن ا ْلفَا ِح َ
»وَالﻠ َّاتِي َيأْتِي َ
جﻠِدُوا.«...
اين آيه همان است كه خداي ﻋزوجل فرمود» :ال ّزَانِيَ ُة َو الزَّاني فَا ْ
بر اساس اين روايت ،از جمع بين دو آيه و اينكه آية  ١٦-١٥سورة نساء قبل از

نزول حكم سوره نور دربارة زنان زناكار نازل شده است ،روشن ميشود كه مجازات
آنها قبل از نزول آية سورة نور ،آزار بوده است ،ولي مقدار آزار تعييين نشده بود كه
سورة نور مقدار آزار را صد تازيانه معين كرده است؛ بنابراين ترتيب نزول سورهها و
تقدم سورة نساء ) (٩٢در ترتيب نزول بر سورة نور ) (١٠٣كشف ميشود و اينكه
نسبت آية سورة نور نسبت مفسر و مبين آيه سوره نساء است )بهجتپور ،١٣٩٢ ،ص-٦٣
.(٦٤

نقد و بررسي

١١٩

اين روايت بر فرض پذيرش موارد زير است:
محتواي سورههاي قرآن كريم به تقدم و تأخر آنها پي ببريم و يكي را قرينة فهم ديگري
قرار دهيم.
ثانياً به ما ميفهماند كه اگر آيهاي در سورهاي بر آيهاي در سوره ديگر مقدم باشد،
ما ميتوانيم دو سوره را نيز به تبع آن دو آيه مرتب كنيم .معناي اين برداشت آن است
كه آيات نيز به ترتيب و بر اساس نزول چيده شدهاند .اين استفاده ازاينرو است كه ما
بدون نياز به دانستن تقدم و تأخر سورة نساء و نور نيز ميتوانستيم آيات مقدم و مؤخر
را تشخيﺺ دهيم .اين مهم با توجه به ذيل آية سورة نساء و جواز اين مقايسه بر اساس
»إ ّن القرآن يفسّر بعضه بعضا« يا »إ ّن القرآن يشهد بعضه ﻋﻠى بعض« است؛ يعني اگر
فرض شود سورة نور بر سورة نساء مقدم باشد ،ميتوان فهميد كه آيه مورد بحث سورة
نور از جهت نزول مستثني است و پس از آية سورة نساء نازل شده و بعد در سورة نور
قرار داده شده است .اين نكته مهمي است كه اگر از اشكالاتي كه مطرح ميكنيم سالم
بگذرد ،براي ما مغتنم است ،ليكن فراروي چنين برداشتي چالشهايي وجود دارد كه
ﻋبارت است از:
يكم .روايت از چهار ضعف رنج ميبرد و چنان كه ميدانيم در چنين مواردي به
روايت اﻋتماد نميشود :الف( مرسل است؛ ب( در رجال سند سه نفر مجهولاند؛ يعني
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اول ًا روش كشف ترتيب آيات و سورهها را ميآموزد؛ يعني ما ميتوانيم با مقايسه

آدم بن اسحاق ،ﻋبدالرزاق بن مهران و محمد بن سالم.

دوم .به قطع ثابت شده كه برخي آيات بر خﻠاف ترتيب نزول در سورههايي ديگر

جاي گرفتهاند كه پيشتر نمونههايي از آن بيان شد و روايت بعد -روايت چهارم -نيز
شاهدي ديگر بر آن است .اين مطﻠب استدلال موجود در روايت را مخدوش و برداشت
تبعيت سورههاي قرآن از آيات آنها را بهويژه در مثل سورة نساء و نور كه يكباره نازل
١٢٠

نشدهاند ،باطل مينمايد و به تبع آن به اﻋتبار كل روايت نيز خدشه ميرساند و خود در
جايگاه قرينة ﻋدم اﻋتبار روايت قرار ميگيرد.
سوم .بيارتباط نيست اگر يك سؤال را مطرح كنيم :بر فرض پذيرش روايت ،چرا
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حضرت كه ميخواستند تقدم و تأخر دو سوره را روشن كنند ،افزون بر محتوا به
روايات ترتيب نزول منقول از گذشتگانشان كه بهطورطبيعي ميبايست بين مردم شهره
باشد ،تمسك نكردند؟ آيا نميتوان حدس زد كه يا در آن زمان ترتيب مشخصي براي
نزول سورهها وجود نداشته و بعدها ساخته شده است و يا ترتيب موجود و مشهور آن
زمان را صحيح و دقيﻖ نميدانستند؟
چهارم .فراز مورد بحث در سياق حديث ياد شده كه نسبتاً طولاني است ،قرار
ندارد.
پنجم .بر فرض ناديده گرفتن همه اين مطالب ،اين روايت چه ربطي به مبنا قرار
دادن ترتيب نزول دارد؟ اينكه از ترتيب نزول براي تعيين ناسخ و منسوخ استفاده شود،
آيا به معناي مبنا قرار دادن ترتيب نزول است؟

روايت چهارم

كافي به روايت صحيح از ﻋﻠي بن ابراهيم از پدرش از ابنابيﻋمير از ﻋمر بن اذنيه از

زارة و فضيل بن يسار و بكير بن اﻋين و محمد بن مسﻠم و بريد بن معاويه از همگي

نقل ميكند كه قال ابوجعفر» :وكان الفريﻀة تنزل بعد الفريﻀة الاخري و كانت الولاية

آخر الفرائض فانزل الﻠه ﻋزوجل "اليوم اكمﻠت لكم دينكم و اتممت ﻋﻠيكم نعمتي"«.
امام در ادامه فرمودند» :لا انزل ﻋﻠيكم بعد هذه فريﻀة قد اكمﻠت لكم الفرائض«

)ﻋروسىحويزى ،١٤١٥ ،ج ،١صﺺ ٥٨٧و  /٦٤٦فيض كاشاني ،١٤١٥ ،ج ،٢ص.(٥٣

در اين روايت امام به موضوع ترتيب احكام نازل شده بر پيامبر اكرم اشاره
كرده ،بيان ميفرمايد آنچه باﻋث نزول آية »اليوم اكمﻠت لكم دينكم« در سورة مائده شد،
نزول آية ولايت بود كه آخرين و مهمترين واجب را بر مردم بيان داشت .همين امر
شاهد بر اهميت مسئﻠه ولايت در مجموﻋه فرائض الهي است .مﻠاحظه ميكنيد كه اهل
بيت براي توضيح مواردي از تقييد يا نسخ آيات و بيان اهميت حكمي از احكام به
سير تاريخ نزول آيات و سوره ها توجه دادهاند و در توضيح اين حقايﻖ از ترتيب نزول

١٢١

سورهها بهره گرفتهاند.
اول .فراز »كان الفريﻀة تنزل بعد الفريﻀة الاخري« ابهام دارد؛ زيرا اولاً همة فرائض
چنيناند -يعني يكي پس از ديگري نازل ميشود؛ ثانياً اگر مراد مﻠاك بودن چينش آن
باشد ،نقض آن در همين سورة مائده است؛ زيرا آية اكمال در سومين آية سورة مائده
جاي دارد و مثﻠا آيات  ٥١ ،٤٥ ،٣٨ ،٦-٤و ...پس از آن درج شدهاند .همين مطﻠب
نقضي بر برداشت نقد پيشين در بالا نيز هست و چنان استفادهاي را از روايت ياد شده
مخدوش ميكند.
دوم .در هيچ يك از روايات فوق از ترتيب سورهها استفاده نشده است و در يك
مورد كه سوره مطرح شده ،افزون بر ضعف شديد ،رابطه استفاده به ﻋكس مراد نويسنده
تفسير ترتيبي است.

نتيجهگيري
 .١در آثار طرفداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول بين قرينه بودن و مبنا بودن
زمان نزول و نيز بين تاريخ و ترتيب نزول تفاوتي قرار داده نشده و اين
نشاندهندة ناپخته بودن بحث نزد آنان است.
 .٢در نگاشتههاي طرفداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول ،ترتيب نزول
سورهها با ترتيب نزول آيات قرآن يكسان تﻠقي شده است؛ درحاليكه
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نقد و بررسي

هيچ دليﻠي بر چنين نگرشي وجود ندارد.
 .٣پيامبر اكرم همگام با نزول وحي ،آيات را ابﻠاغ ميكرند و چون اين
تنها گزينه پيشروي پيامبر بوده است ،دلالتي بر جواز مبنا قرار دادن
نزول آيات و سورهها ندارد.
 .٤مصحف اميرالمؤمنين مشتمل بر ثبت قرائت صحيح ،مطالب تفسيري و
١٢٢

انتقال و ثبت فضاي نزول و مانند اينها بود .رﻋايت ترتيب نزول در آن
برداشتي نادرست از ﻋبارت »كما انزل« است و در اين باره مستند ديگري
وجود ندارد.
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 .٥روايات مورد استناد طرفداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول بر كاركرد
قرينه زمان نزول در تفسير دلالت دارند و نه مبنا بودن آن.
 .٦در هيچ يك از روايات از ترتيب نزول سورههاي قرآن استفاده نشده است
و تنها از تاريخ نزول در حد قرينه تفسيري استفاده شده است.
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