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چکيده
تاریخگذاری قرآن کریم معیار و ابزار مناسبی برای تصحیح یا تصدیق روایات ،اسباب نزول،
ترتیب نزول ،مکی و مدنی و تاریخ پیامبر )ص( است .مقاله پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی و
با هدف آشنایی با مبانی و معیارهای درست و مؤثر تاریخگذاری قرآن کریم به بررسی روشهای
تاریخگذاری مفسران تنزیلی پرداخته است تا به مدد آن بتوان به بررسی راهکارها و امکان نگارش
تفاسیر جدید بر مبنای ترتیب نزول ،تشریح و بیان فایده موارد مرتبط همت گماشت .نتیجۀ پژوهش
آن است که این نظریات به تنهایی نمیتوانند روش جامعی را برای تاریخگذاری قرآن کریم
پیشنهاد کنند .نظر برگزیده بر این فرآیند ترکیبی اجتهادی متمرکز است که میتواند با تکمیل
مطالعات رجالی ،درایهای ،تاریخی از لحاظ احتماﻻت آماری و ریاضی ،راه گذار به تاریخگذاری
سور را هموار سازد.
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درآمد
از نگاه مسلمانان تدوین قرآن کریم به شکل کنونی که آغاز آن سورۀ حمد و پایان آن سورۀ

ناس است ،در دورانی بسیار نزدیک به صدر اسﻼم صورت گرفته است .در تاریخ تفسیر قرآن

کریم نیز بیش از صد تفسیر بر اساس همین ترتیب نوشته شده است .بااینکه در کتب علوم قرآن
دربارۀ برخی از موضوعات مانند ترتیب نزول سورهها ،چگونگی ترتیب سورهها در مصحف امام
علی )ع( و نیز توقیفی بودن یا نبودن ترتیب آیات و سور در مصحف موجود بحثهایی رواج

داشت ،کسی تا دهههای اخیر تفسیری از قرآن بر اساس ترتیب نزول تدوین نکرده بود .در نیمۀ

دوم سدۀ ١٤ق گروهی از عالمان مسلمان به تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول پرداختند .این
گروه از مفسران معتقدند بهترین روش تفسیری که میتواند دستیابی به مقصود خدا در آیات
قرآن را ممکن کند ،تفسیر تنزیلی قرآن است )نک :معرفت١٣٩٤ ،ش٥١٩ /٢ ،؛ شاکر١٣٩٤ ،ش،

.(٢٩٥-٢٩٤

آموزههای قرآن کریم یک سیستم است که فرآیند یا جریان معینی بر کل این سامانه حاکم

است .نظام ،این جریان حاکم است .آموزههای قرآنی ،دو ساختار دارد :یکی ساختار تنزیلی که به
تناسب اسباب نزول و در طول بیست و یک سال به تدریج نازل شده است و دیگری ساختار

ترتیبی که با نظر رسول خدا )ص( ،سامان معینی سورهای گرفته است .این دو منظومه دو نظام
خاص حاکم دارند .رویکردهای تفسیری ،مستند به این دو ساختار و این دو نظام ،میتواند رویکرد

ترتیبی و یا تنزیلی باشد .در نظام تنزیلی ،بایستی شش گام مرحلهای را طی نمود :گام نخست آن

است که فلسفه و امکان ضرورت تنزیلی تبیین شود .در گام دوم نیازمند ارائه تصویر روشن از
رویکرد ترتیبی هستیم؛ زیرا این گروه رویکرد تنزیلی را در مقابل رویکرد ترتیبی قرار داده و

تصویری روشن از کارکرد آن ارائه ندادهاند .در گام سوم نیز باید معیارها و روشهای
تاریخگذاری را به طور دقیق تعیین نمود .در گام چهارم شناخت ساخت جامع قرآن کریم در
برآیند هدف تنزیل و ترتیب تاریخی نزول مدنظر قرار میگیرد .در پنجمین گام باید به تفسیر متن

قرآن تنظیم شده بر اساس رویکرد تنزیلی پرداخت و نسبت آن را با متن ترتیبی قرآن کریم بیان
نمود و در گام ششم در برآیند آموزههای تفسیری ترتیبی و تنزیلی ،به رویکرد موضوعی و
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استخراج موضوعات راهبردی پرداخت .به عبارت دیگر ،باید کاربرد رویکرد تنزیلی را در جامعه
مخاطب به طور عینی و ملموس نشان داد.

طرح مسئله
سومین گام از تفسیر تنزیلی تعیین معیارهای معین تاریخگذاری ترتیبی قطعات آیهای ،سیاقی و

سورهای است .تاریخگذاری قرآن کریم به معنای تعیین محدودۀ زمانی نزول سورهها و یا

بخشهایی از یک سوره ،بر مبانی و منابعی استوار است که مهمترین آنها توجه به روایتهای
ترتیب نزول ،مکی و مدنی ،اسباب نزول ،اقوال تاریخی و توجه به ویژگیها و ضوابط سور مکی
و مدنی است )پهلوان و دیگران١٣٩٣ ،ش .(٢٨ ،بر همین اساس ،میتوان قرآن کریم را در فضای

واقعی و به ترتیب تدریجی آن مطالعه و بررسی نمود و به تفسیری عمیق و دقیق دست یافت و از
مجرای زمانبندی تعیین شده ،رهسپار برنامهریزی شد.

از اواسط سدۀ ١٣ق مستشرقان در این خصوص به فعالیت پرداختند .آنان به جای اعتماد به
روایات ترتیب نزول ،به روایات اسباب نزول ،مکی و مدنی و به خصوص روایات سیره ،آهنگ،
مضمون و سبک سورههای قرآن توجه کردند )نکونام ١٣٨٠ ،ش.(١٠ ،

پس از سدۀ ١٣ق ،عالمان به روایات ترتیب نزول توجه کردند و عدهای نیز به فکر ارائه

تفسیری بر اساس نزول قرآن کریم برآمدند و روش جدیدی را عنوان کردند که میخواهند
متفاوت از دیگران در پی تفسیر بر اساس روند و حرکت تاریخی نزول قرآن کریم باشند .از جمله

این افراد میتوان به مفسرانی چون مُﻼحُوِیش آل غازی )م ١٣٩٨ق( در تفسیر بیان المعانی و
محمد عزت دَروَزه )م ١٩٨٤م( در التفسیر الحدیث ،عبدالرحمان حَنبَکه )م ١٤٢٥ق( مشهور به

میدانی در تفسیر معارج التفکر ،جﻼلالدین فارسی در کتب سهگانۀ سیرۀ پیامبر )ص( و مهدی

بازرگان در پابهپای وحی ،و در این اواخر محمد عابد جابری )م ٢٠١٠م( در کتاب فهم القرآن
الحکیم :التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول و عبدالکریم بهجتپور نیز در همگام با وحی:
تفسیر نزولی قرآن اشاره نمود )ایازی١٣٨٩ ،ش١٢٧-١٢٦ ،؛ شاکر١٣٩٤ ،ش،٣٠٠ ،٢٩٧ /٢ ،

٣١٥-٣١٦؛ خرمشاهی١٣٧٧ ،ش ،ج ٦٧٩ /١؛ جعفری١٣٨٩ ،ش.(٢٩٧-٢٧٢ ،

اهداف مقاله پیش رو عبارتند از :تبیین مفهوم تاریخگذاری قرآن کریم ،آشنایی با مبانی و
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معیارهای درست و مؤثر در این زمینه ،بررسی راهکارها و امکان نگارش تفاسیر جدید بر مبنای

ترتیب نزول و بیان فایده موارد بر اساس دو هدف پیشین.

بررسی تفاسیر تنزیلی نشان میدهد که مفسران به منظور دستیابی به ترتیب نزول سورهها

چهار شیوه داشتهاند :برخی مانند عزت دروزه ،سمیح نزال و مقصود فراستخواه به سیاق اصالت
دادهاند؛ گروه دوم فقط به روایات نزول توجه کردهاند که میتوان به جﻼلالدین فارسی اشاره
نمود .گروه سوم مانند محمد عابدجابری و مﻼحویش آل غازی نیز با رویکرد اجتهادی و در نظر

گرفتن سیاق ،روایات و تاریخ به تاریخگذاری قرآن پرداختهاند .برخی نیز همانند مهندس بازرگان
با رویکرد آماری و ریاضی به این مقوله نگریستهاند.
پژوهش حاضر تﻼش دارد پس از مرور روشها و معیارهای تاریخگذاری این مفسران ،به

پیشنهاد روش ترکیبی و جامع استخراج و تحلیل ترتیب نزول و آیات قرآن کریم بپردازد.
 .١اصل قرار دادن نظام سياقی قرآن کريم

اولین گام در استخراج ترتیب نزول آیات و سور ،توجه به سیاق قرآن کریم است .برخی از
اندیشمندان مانند عزت دروزه ،سمیح نزال و مقصود فراستخواه بدون در نظر گرفتن مبانی نقلی و با
اصل قرار دادن مبانی اجتهادی نظیر سیاق آیات ،سبک و اسلوب سورهها به تاریخگذاری اقدام

کردهاند )نک :آل غازی١٣٨٢ ،ق؛ نزال١٣٩٠ ،ش؛ فراستخواه١٣٩٣ ،ش(.
الف( چارچوب کلی انديشۀ اين گروه

سیاق عبارت است از فضای حاکم بر متن اعم از کلمات ،جمﻼت و آیات که بر معنای آنها اثر

میگذارد )رجبی١٣٨٣ ،ش .(٩٢ ،با توجه به رویکرد تنزیلی سیاق را به دو گونه میتوان تعریف
نمود .در نظر دروزه و فراستخواه ،منظور از سیاق ساختی از سوره است که با توجه به مباحثی
چون پیوستگی آیات و سور ،توجه به مطلع سوره و  ...به دست میآید .از نظر نزال نیز منظور از
سیاق ،سیاق تاریخی است .این گروه در دفاع از نظریۀ پیشنهادی خود ،ضعف و ابهام در اسناد

تاریخی روایات مربوط به ترتیب نزول و اسباب نزول را طرح میکنند )نزال١٣٩٠ ،ش٥٩ ،؛
فراستخواه.(١٣-١٢ ،١٣٩٣ ،

دروزه به روایات اسباب نزول آیات و روایات تفسیرگر به طور کل و به روایات ترتیب نزول
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سورهها به صورت مشخص ،نگاه تردیدآمیز دارد و تنظیم تمام سورههای قرآن کریم را با استناد به

سند منقول قوی و موثق ناممکن میداند؛ در عین حال از نادرست خواندن تمام روایات مربوط به

ترتیب نزول سورههای قرآن کریم نیز بر حذر میدارد.

این گروه روایات ترتیب نزول و اسباب نزول را مورد نقد قرار داده و معتقدند راویان ،نزول
آیات را دربارۀ وقایع به طور مستقیم از پیغمبر )ص( نشنیده و نقل نکردهاند؛ روایات ترتیب نزول
نیز ارزش نقل تاریخی ندارند؛ زیرا ابن عباس به دلیل درک اندک زمان حیات پیامبر اکرم )ص( در

نزول این همه سورههای قرآنی حاضر و شاهد نبوده است .از طرف دیگر روایات اسباب نزول و

ترتیب نزول ،با هم تعارض دارد .روایات ترتیب نزول هم به یک ترتیب واحد اتفاق نظر ندارند.
همچنین تمامی روایات به سدۀ ١ق نزدیک است و راویان آنها از صحابه و تابعین و تبع تابعین

بودهاند .از نظر این گروه هیچ روایتی از این روایات به پیامبر )ص( نسبت داده نشده است .یعنی

این ترتیبها از اجتهادهای صحابه و تابعین بوده و ﻻزمۀ آن ،این است که با این روایات مانند

دانشهای اجتهادی مثل فقه برخورد شود) .فراستخواه١٣٩٣ ،ش١٨ ،؛ نزال١٣٩٠ ،ش.(۵٩-۵٨ ،

قائﻼن این نظر در ارائۀ ترتیب نزول در بررسی قرآن ،بیش از روایات و محاسبات آماری،

بیشترین تکیه را بر متن خود آیات و سیاق آنها دارند .از نظر این گروه برای تنظیم ترتیب نزول،
نقش اساسی از آن خود قرآن است .سورههای مکی و مدنی سبک و سیاق متفاوتی دارند و توجه

به تفاوتهای محتوایی و ظاهری هر کدام سبب تشخیص آنها میشود )نک :دروزه١٤٢١ ،ق ،ج،١
١٢٨؛ فراستخواه١٣٩٣ ،ش؛ نزال١٣٩٠ ،ش(.
برخﻼف باور بسیاری از عالمان علوم قرآنی که روایات اسباب نزول و سخنان صحابه و تابعین

را برای کشف زمان نزول آیه و سوره و فهم آیات با اهمیت میدانند )سیوطی١۴١۶ ،ق٣۵ /١ ،؛

واحدی١۴١٠ ،ق ،(۴ ،این گروه نگاه مخالف دارند و برای شناخت سبب و ظرف نزول آیات به
طور مستقیم به سراغ روایات اسباب نزول نمیروند؛ بلکه بسیاری از آنها را متناقض و ناسازگار

با قرآن میشناسند )دروزه١۴٢١ ،ق.(٢٠۵ /١ ،

ب( گرايندگان به سياق بهمثابۀساختی از سوره
دروزه و فراستخواه متن ،سیاق و زمینۀ موضوعی سورهها و آیات را اصل و مبنا قرار داده و

در مناسبت لفظی و معنایی سورهها و یا گروه آیات با دورههای مختلف رسالت )پیش و پس از
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هجرت( تأمل نمودهاند )نک فراستخواه١٣٩٣ ،ش٢١-٢٠ ،؛ دروزه١٤٢١ ،ق.(٢٨ /١ ،

این گروه از سیره و احادیث صحیح پیامبر و ائمه )ع( و بیان متأخران و متقدمان ،در فهم

تکمیلی و بیشتر آیه یاری گرفتهاند )فراستخواه١٣٩٣ ،ش .(٢٠ ،از نظر دروزه نیز اگر روایات با
سیاق هماهنگ نباشند ،ترجیح سیاق بر روایات راه حل اصلی است )همان(٣۵١ /٣ ،؛ تا جایی که با
وجود اعتماد زیاد به روایات صحاح ،انواع سیاق را مﻼک قضاوت خود در رد یا قبول آنها قرار

میدهد )احمدنژاد و محمدزاده١٣٩٣ ،ش .(٣۴ ،در حقیقت سیاق و تناسب در چنین مواردی ،ضعف

روایات سبب نزول را آشکار میسازد )دروزه ١۴٢١ ،ق ١٢٨ /١ ،و (١٩٣؛ بر همین اساس به

بسیاری از روایات اسباب نزول که آیهای را ناظر به فرد معین میداند ،اعتماد نکرده و با استناد به
سیاق ،در پی اثبات عمومیت مفهوم آیه است.

دروزه دربارۀ سیاق میگوید :قرآن کریم به مجموعههای به هم پیوسته و متنوعی دستهبندی

میشود که در هر مجموعه تعداد قابل توجهی از واژهها ،آیات و سورهها محیط و قالب کﻼمی را

تشکیل میدهد که هدفمندانه پشت سر هم قرار گرفتهاند .بر این اساس ،تناسب و پیوستگی هر
مجموعهای از آیات همانگونه که با وحدت موضوع تحقق پیدا میکند ،با سبک ،نزول و تنظیم

خاص نیز خود را نشان میدهد )همان .(١٨٩ ،سیاق به این معنا و با این گستره ،کاراییهای مختلف
دارد؛ مانند بازشناسی روایات سبب نزول ،جلوگیری از تفسیر ناروای آیات ،شناسایی سیر تکامل
دعوت نبوی در دو مقطع مکی و مدنی ،آیات ناسخ و منسوخ ،قوانین تشریع شده و ) ...همان،

.(٢٠١ ،١٩٨
فراستخواه فهم سوره و گروه آیات را با منقوﻻت مربوط به ترتیب نزول سورهها و نیز

لیستهای پیشنهادی جدید سنجیده است .او با مﻼک قراردادن لفظ و معنای سوره یا گروه آیات
سعی دارد بفهمد مناسبترین ردیف نزولی احتمالی آن با ردیف ذکر شده در کدام یک از

پیشفرضها نزدیکتر است .سورهها و گروه آیات با این ترتیب احتمالی قرائت و در آن تدبر شده
است .او با این خوانش مجدد متن میکوشد تا در آیات با زمینهای از معلومات و تجارب در

ارتباط با نیازها و انتظارات و مقتضیات این عصر ،و متوازن با معارف و تحوﻻت نوپدید ،تفکر و

تدبر کند .در نهایت ،پس از ترجمه متن و ذکر واژگان کلیدی ،پیشفرضهای مربوط به ردیف
نزول ،اشاره به قرائن و شواهد تاریخی ذیل »وضعیت« و تعبیر آیات را بیان میکند )فراستخواه،
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١٣٩٣ش .(٢١-٢٠ ،تنظیم زمان نزول آیات وابسته به یک موضوع ،هدف دیگری است که دروزه

با استفاده از پیوستگی مطالب وابسته به آن ،به کشف و شناسایی زمان نزول تک تک آیات

مربوط به موضوع مشترک میپردازد )همان.(٢٠١ /١ ،

فراستخواه نیز لحن ،سیاق ،مفاد و موضوعات سورهها و گروه آیات را مﻼک قرار داده و
کوشیده است تا دریابد که با چه بخشی از گزارشها ،حکایات تاریخی و روایات اسباب نزول در

کدام دوران از مکه و مدینه ،ارتباط احتمالی بیشتری میتواند داشته باشد )فراستخواه١٣٩٣ ،ش،

 .(٢١-٢٠دورزه همچنین به مطلع سور توجه نموده است؛ چنانچه وجود قرینه یا قرائنی را در مطلع

سورهای دلیل بر تقدم نزول آن تشخیص دهد ،حتی اگر در بقیه آیات ،آن خصوصیت را نیابد ،نزول
این سوره را بر سور دیگر مقدم میکند؛ بنابراین ،از نظر وی وقتی بیان میشود سورهای قبل یا بعد
از سوره دیگری نازل شده است ،منظور این است که نخستین فصل آیات آن سوره ،قبل یا بعد از

نخستین قسمت سوره دیگر نازل شده است )احمدنژاد و محمدزاده١٣٩٣ ،ش.(٣٧ ،

از زمره خطاهای این گروه در تحلیل ترتیب نزول ،لحاظ کلیت سوره و چشمپوشی از لحاظ

ترتیب آیات و سیاقهای درونی سور است .در این زمینه نقش توقیفی پیامبر اکرم )ص( در ترکیب
آیات و سیاقهای سوره نادیده انگاشته شده است.

پ( گرايندگان به سياق تاريخی

سمیح نزال در استخراج ترتیب نزول سورهها و ردیف تنزیلی ،سیاق تاریخی متن را مورد

استناد قرار داده است )نک :نزال١٣٩٠ ،ش( .او ترتیب بر این اساس را تفسیر تاریخی قرآن

میداند و معتقد است اهمیت این دانش و ضرورت تعامل با آن به مثابۀ روشی برای
ژرفکاوی در قرآن کریم است؛ گرچه این تنها روش در فهم قرآن نیست .این روش تنها

یک روش نظری نیست؛ بلکه روشی علمی و عملی است که میتوان آن را بر تمام سورههای
قرآن اجرا کرد .تفسیر تاریخی یکی از گونههای تفسیر قرآن است که بر دانش تاریخ نزول
آیات و سورهها مبتنی است )نزال١٣٩٠ ،ش.(٦٢ ،
او دربارۀ روش دستیابی به ترتیب نزول سور مینویسد» :اجتهاد مطلوب قبل از اقدام به

تفسیر تاریخی همان ترتیب سورههای قرآن با توجه به تاریخ نزول سورهها و ترتیب تقریبی
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آنها ست .مهمترین عامل مساعد در ترتیب نزول شناخت وحدت تاریخی هر سوره است؛ یعنی
شناخت مدت زمانی که برای نزول یک سوره از آغاز تا پایان آن زمان صرف شده است .در
ضمن ،ترتیب نزول سورهها ممکن نیست ،تا زمانی که به سورههای قرآنی به مثابۀ وحدتی
جداگانه نگاه شود .این امر ممکن است؛ چون خداوند واحدهای بزرگ ساخت قرآن کریم را
سورهها قرار داده است و سورهها از حیث نام و تعداد و آغاز و پایان مشخصاند .اصل در
شناخت وحدت تاریخی هر سوره همان وحدت آن است که ابتدا در یک سوره از قرآن کریم

است؛ چنان که گردآوری آن پس از نزول پراکنده و تدریجی توسط خداوند صورت گرفته
است؛ در روزگار پیامبر )ص( به صورت کتابت درآمد؛ مسلمانان و مؤمنان شاهد و ناظر روند
گردآوری آن در مصحف نمونه در روزگار خلفا بودهاند و نسل به نسل بدون تغییر و تبدیل در
سورهها حفظ شده است« )نزال١٣٩٠ ،ش.(٧٣ ،

وی با برشمردن و نقد تفاسیری که بر اساس ترتیب نزول سور و آیات قرآن به تفسیر

پرداختهاند ،در دفاع از روش تفسیر خود مینویسد» :تفسیر تاریخی تنها پیروی از ترتیب

تاریخی نزول سورهها نیست؛ بلکه روش بررسی و تحلیل و ژرفکاوی است و نوآوری در
تفسیر هم نیست که بررسی علمی ،مبنای عمل و روش آن است .مهمترین ویژگی آن تسلیم
نشدن به دانشهای اجتهادی سنتی ـ تاریخی ،مگر پس از بررسی دقیق و مراجعه علمی است...
ممکن نیست در بررسیهایی که در سالهای نخست نزول صورت گرفته است ،توازن میان
نگرش و نزول و تاریخ و سیره نبوی به طور دقیق وجود داشته باشد«)نزال١٣٩٠ ،ش.(٦٣ ،
نزال برای دستیابی به وحدت تاریخی سور قواعدی را پیشنهاد میکند :اشاره به معرفت
تاریخی باید از خود آیه باشد ،مثل ذکر کلمات زمان و مکان؛ حکم به سبب ورود کلماتی که
در آیه بر زمان یا مکان دﻻلت دارد ،مثل اﻵن یا افعال؛ حکم به مناسبت تاریخی همزمان با
رخداد تاریخی که بر تاریخ وقوع آن اتفاق نظر است .هرگاه مناسبت تاریخی یک سوره
مشخص شد ،حکم تاریخ نزول آیات آن همان حکم آن است؛ همچنین تاریخ نزول سوره همان
تاریخ نزول آیات آن است؛ مگر این که مانعی از حیث روایت و درایت وجود داشته باشد .در
آیه اشاره صریح به نزول قبلی وجود دارد؛ مفهوم آیه ایجاب میکند که آیهای قبل از آن در
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همین موضوع نازل شده باشد.
این قواعد ششگانه در تعیین تاریخ نزول آیات و سورهها به کار گرفته میشود که همگی
از خود قرآن استنباط شده است .در روایات و احادیث نیز قواعد دیگری است که میتوان با
آنها به تعامل پرداخت و از آنها بهره گرفت )نزال١٣٩٠ ،ش.(٧٣-٦٨ ،
کاستی برجستۀ این گروه این است که با وجود مخالفت صریح با روایات نزول ،در موارد
متعددی ،اینان از روایات مزبور در تفصیل آراء تفسیری خویش استفاده میکنند .نفی مطلق
روایات و تاریخ سبب نزول نیز به مفهوم نفی حدیث منقول است که در جای خود ،محل نقض
جدی است .روایات نزول ،یکی از زمره قرائن پیوستاری دیگر قرائن تشخیص تاریخ نزول
است که آن نیز به نوبۀ خود ،اصالتی ندارد .در نظریۀ سمیح نزال نیز چون شیوۀ بررسی سیاق
تاریخی از جمله ارکان بررسی سیاقی است ،نمیتوان همۀ قابلیت سیاق را به خاصیت سیاق
تاریخی منصرف دانست.
 .٢توجه به سياق آيات ،روايات و تاريخ
برخی از اندیشمندان در تنظیم ترتیب نزول سور قرآنی عﻼوه بر سیاق آیات ،به روایات و

تاریخ نیز توجه نمودهاند .از جملۀ این افراد میتوان به عابد جابری و مﻼحویش آل غازی اشاره

نمود .این گروه در چینش سورهها ،به اسلوب و سیاق آیات قرآن ،فهرستهای ترتیب نزول ،انواع
روایات منقول از جمله روایات اسباب نزول ،تکیه بر مستندات تاریخی ،دقت در مراحل تاریخی
تشریع احکام شرعی و دقت در زمان نزول آیات متشابه در یک موضوع خاص استناد میکنند
)نک آل غازی١٣٨٢ ،ق؛ جابری ٢٠٠٨ ،م و ٢٠٠٦م(.
الف( قرآن کريم

قرآن کریم اساسیترین و مهمترین منبعی است که این گروه در تاریخگذاری قرآن استفاده

کردهاند .از نگاه این گروه ،مطمئنترین ،محکمترین و برترین وسیله فهم دﻻلتها و مقاصد قرآن و

فهم ارتباط و تناسب مطالب آن با یکدیگر و دریافتن ظرف نزول آن ،تفسیر قرآن به قرآن است؛

بر این اساس تﻼش میکنند تا از طریق ارتباط بین معانی آیات با بستر زمانی و مکانی نزول به
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نتایج منطقی و جدیدی دربارۀ زمان نزول سورهها و ترتیب آنها دست یابند .به طور کلی یکی از

روشهای مبنایی این گروه در تاریخگذاری ،تکیه بر سیاق و فحوای آیات است.

به باور این گروه در شناسایی سور مکی و مدنی باید به مضمون و اسلوب آنها توجه داشت؛

همچنین از سیاق آیات قرآن در رد یا قبول روایات مکی و مدنی استفاده میکنند و از قرار دادن
برخی سورهها در شمار سور مکی ابا ندارند؛ هرچند اینگونه سورهها در ترتیب معتبر جزء
سورههای مدنی آمده باشد )جابری ٢٠٠٨ ،م؛ آل غازی١٣٨٢ ،ق(.

هرگاه در فهم برخی آیات و سبک و سیاق آنها اشکاﻻتی ظاهر شود ،در خود قرآن کریم،

بیانات و اصول و مبادی محکمی وجود دارد که به مثابۀ قول فصل هستند و از آنجا که این
مفسران معتقدند »القرآن یفسّرُ بعضُه بعضاً« ،باید در آیاتی که به علت اطﻼق آنها یا سبک و

سیاقشان اشکالی ظاهر شده ،برای رفع آن از آیات دیگر که تقیید یا سبک و سیاق واضحتری
دارند ،استفاده کرد )عابد جابری٢٠٠٨ ،م٣١٥ /٢ ،؛ آل غازی١٣٨٢ ،ق(.

جابری اهمیت تفسیر قرآن به قرآن را بدان جهت میبیند که به واسطۀ آن مفسر از حدس و

گمانها و سخنان تکلّفآمیز بینیاز میشود و به توهم تعارض میان برخی آیات با یکدیگر نمیافتد
)جابری ،پیشین( .او در تاریخگذاری سوره مائده با استفاده از قرآن و بهرهگیری از سیاق آیه ٥٢

سوره که ناظر به صلح حدیبیه است ،به این نتیجه میرسد که این سوره در سال هفتم و پس از
صلح حدیبیه نازل شده است ،نه حجةالوداع )همان .(٣٥٥ /٣ ،بر این اساس با توجه به اسلوب و

سیاق قرآن )مانند ساختار و محتوای سورهها ،پیوستگی آیات آنها( و با تشخیص مخاطبان آیات
و موقعیت نزول آنها ،آیات و سور مکی را از مدنی تشخیص میدهد )همان،٢٤ /١ ،

.(٣٥٤ /٣

مﻼحویش نیز با اعتقاد به اصالت این کتاب الهی و نزول هر یک از واحدهای آن به اقتضای

شرایط عصر نزول ،بیش از همۀ منابع در تاریخگذاری از آن بهره میبرد )برای نمونه نک :آل
غازی١٣٨٢ ،ق .(٢٧ /۵ ،٧٣ /۴ ،٣٢ /٣ ،٢٣۵ /٢ ،٢٩٨ /١ ،بر این اساس ،با توجه به اصولی چون
ساختار و محتوای سورهها ،پیوستگی آیات آنها ،ارتباط سورههای مختلف و مقاصد آنها به کار

تاریخگذاری میپردازد )نک :همان .(٢۵۵ /۴ ،٣١۴ /٣ ،١١٧ /٢ ،۴٨٠-۴٧۵ /١ ،همچنین انواع
سیاق را به عنوان یکی از منابع اصلی در تاریخگذاری قرار میدهد )نک :همان،٨٧ /۵ ،۴٣۵ /١ ،

 (۴٠٠ ،٣۵٧ ،٣٢٢ ،٢٩٢ ،٢٧٣ ،١٧٣و بر اساس همین مبنا به سنجش روایات مختلف میپردازد و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انگارۀ نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کريم ٢1٧

صحت و سقم آنها را آشکار میسازد )همان.(۴٨٣ ،٢٧٧ /۶ ،۵٩٣ ،۵١٩ ،۴٢٠ /۵ ،

این گروه در مبنای اصلی خود یعنی قرآن چهار مؤلفۀ سیاق )برای توضیح بیشتر نک :جابری،

١٥٦ /٣ ،٢٠٠٦؛ آل غازی ،(٢٩٢ ،٢٧٣ ،٨٧ /۵ ،١٣٨٢ ،حجم و اسلوب آیات )برای نمونه :جابری،
٢٠٠٨م ،(٧٦ ،٣٨ /١ ،موضوع و مضمون سوره )جابری٢٠٠٨ ،م (٧١-٧٠ /١ ،و »توجه به آیات
آغازین سورهها« )برای آشنایی بیشتر نک :طبرسی۵١۴ /۵ ،١٣٧٢ ،؛ زرقانی١٣٧٣ ،ق٨٧ /١ ،؛ برای

نمونه :آل غازی ١٣٨٢ ،ق۴ /۵ ،۵۴ /١ ،؛ جابری٢٠٠٨ ،م (٢٦٠ /٣ ،را مورد توجه قرار دادهاند.

از نظر این گروه اگر روایات با سیاق هماهنگ نباشند ،سیاق بر روایات ترجیح دارد .بر همین

اساس برخی از روایات صحیح را به این دلیل مردود و غیرقابل پذیرش میدانند که با سیاق متصل
و انسجام آیات هماهنگی ندارد .از نظر اینان اکثر احادیث تفسیری موجود در تفاسیر صحیح

نیستند؛ مورد نقد و بررسی ﻻزم قرار نگرفتهاند؛ صحیح و غلط با همدیگر درآمیختهاند و عصر به
عصر منتقل شده و از پایههای تفاسیر قرارگرفته است.
ب( منابع روايی و حديثی

منابع روایی این گروه شامل روایات ترتیب نزول ،روایات سبب نزول ،روایات تفسیری و

روایات ناسخ و منسوخ است .روایات ترتیب نزول ،از مهمترین مبانی تعیین تاریخ نزول آیات و
سور هستند و پیشینیان ،راویان این روایات را موثق دانستهاند )شهرستانی١٣٧۶ ،ش١٢٧ /١ ،؛

زرکشی١۴١٠ ،ق .(٢٨١ /١ ،از نظر این گروه ،دقت و سنجش روایات بیانگر ترتیب نزول
ضروری است و اعتماد بیحدوحصر به اینگونه روایات شایسته نیست )جابری ٢٠٠٨ ،م١٠ /١ ،؛
آل غازی ١٣٨٢ ،ق.(۴٨٢ /١ ،

مﻼحویش با تکیه بر مبانی و منابع خود در تاریخگذاری تﻼش دارد به حل تعارضات میان

روایات بپردازد؛ او در بیشتر موارد به جمع نظرات حول محور قرآن کریم میپردازد .با اینکه
روایات مکی و مدنی و اسباب نزول فضای تقریبا گستردهای را در تفسیر بیان المعانی به خود
اختصاص میدهد )آل غازی١٣٨٢ ،ق(۴٣٩ ،٢٣۴ ،١١٧ /٢ ،۴٨٠ ،۴٧۵ /١ ،؛ اما مﻼحویش استفاده
از روایات ترتیب نزول را بر آنها ترجیح میدهد .جابری نیز تاریخگذاری سوره حدید را با استفاده

از روایات انجام داده است )جابری٢٠٠٨ ،م .(٢٥٧ /٣ ،این گروه این دسته روایات را در صورت

تناسب با مستندات قرآنی و سبک و سیاق آیات و سور مورد پذیرش قرار میدهند )آل غازی،

٢1٨

مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،شمارۀ  ،٦٧سال بيست و ششم ،بهار و تابستان ١٣٩٩ش ـــــــــــــــــ

١٣٨٢ق۴٨٠ /١ ،؛  ٢٨٠ ،١٧٣ ،٨٧ /۵و ٢٧٣؛ جابری٢٠٠۶ ،م.(٣٩٨ /٢ ،

یکی دیگر از منابع روایی این گروه در تعیین جایگاه سورههای قرآن ،روایات و احادیث

اسباب نزول است .اسباب نزول گزارشگر حوادث و وقایعی هستند که موجب نزول سوره یا آیاتی
میشدند )معرفت١٤١٢ ،ق .(٢٤١ /١ ،نزول این آیات به همراه حوادث خاص از آنرو بوده است

که به این حوادث پاسخ داده شده یا حکم آنها را هنگام وقوعشان بیان کنند )صبحی صالح،
١٩٦٨م.(١٣٢ ،

روایات بسیاری وجود دارد که بهعنوان سبب نزول یک آیه یا جزئی از آیه شمرده میشوند؛

در حالی که سیاق و مفهوم آیه با آن سبب نزول اتصال و هماهنگی ندارد و آیه به طور کامل با
قبل و بعد خود اتصال دارد و به نظر نمیرسد که به تنهایی نازل شده باشد)جابری٢٠٠٦ ،م/٣ ،
٣٧١؛ سیوطی١۴٠۴ ،ق.(١٢٨ /١ ،

از نظر این گروه تعداد روایات تفسیری که از صدر اسﻼم به دست ما رسیده ،بالغ بر چند ده

هزار است؛ اما اکثر روایات تفسیری مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و صحیح و غلط ،نسل به نسل
نقل شدهاند )نک :گلدسیهر١٣٧٨ ،ق.(۶۵ ،۵١ ،

معیار و مﻼک اصلی برای معتبر دانستن یک روایت ،هماهنگی با مفهوم آیه و عدم تعارض با

آن است .این گروه سیاق آیات قرآن را در رد یا قبول روایات مکی و مدنی نیز به کار میبرند و

بر این عقیدهاند که در شناسایی سور مکی و مدنی باید به مضمون و اسلوب آنها توجه داشت.
بنابراین ،اگر مضمون و اسلوب سورهای با مکی بودن سوره سازگار باشد یا دﻻیلی بر مکی بودن
سوره وجود داشت ،باید سورۀ مورد نظر را در شمار سور مکی قرار داد؛ هرچند در ترتیب معتبر و

روایات ترتیب نزول جزء سورههای مدنی باشد )جابری٢٠٠٨ ،م ٢٧٩ /١ ،و برای نمونه نک :آل

غازی١٣٨٢ ،ق٢٩٢ ،٢٧٣ ،٨٧ /۵ ،؛ جابری٢٠٠٨ ،م.(٦٢ /١ ،

جابری در مورد تاریخگذاری آیات ناسخ و منسوخ با این پیشفرض که ﻻزمۀ قبول نسخ،

نزول آیات ناسخ بعد از آیات منسوخ است ،به روایات ناسخ و منسوخ مراجعه میکند و اگر آنها

را با محتوای آیات سازگار یافت ،تاریخ تقریبی نزول آیات ناسخ و منسوخ را نسبت به یکدیگر

تشخیص میدهد )جابری ٢٠٠٨ ،م .(١٠٩ /٣ ،مﻼحویش نیز نسبت به مسأله نسخ در قرآن بسیار
سختگیرانه عمل میکند و با استفاده از تاریخگذاری آیات ناسخ و منسوخ ،روایات دربارۀ آیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انگارۀ نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کريم ٢1٩

ناسخ و منسوخ را رد کرده و نسخ را در مورد آنها نفی میکند )آل غازی١٣٨٢ ،ق.(٣۴ /١ ،

برخی مانند جﻼلالدین فارسی نیز تنها با اصالتدادن به جایگاه روایات سبب نزول به تفسیر

قرآن کریم پرداخته است .او در کتابهای سهگانه »پیامبری و انقﻼب«» ،پیامبری و جهاد« و

»پیامبری و حکومت« وقایع زندگی پیامبر )ص( را بر اساس سیر نزول آیات قرآن کریم تدوین
نموده و ترجمۀ سورههای قرآن را به ترتیب نزول عرضه کرده و روایات اسباب نزول و سیره را
افزوده است؛ در واقع یک تفسیر ترتیبی تاریخی ارائه نموده است )شاکر١٣٨٩ ،ش.(٩۴-٩٣ ،
پ( استفاده از تاريخ صدر اسﻼم

استناد به رخدادهای تاریخی عصر نزول ،تاریخ صدر اسﻼم و تطبیق آن با آیات و سور قرآن

کریم و تعیین زمان نزول ،یکی دیگر از منابع مورد استفاده در فهم آیات و تاریخگذاری آنهاست

و شاید بتوان گفت مهمترین منبع پس از قرآن و روایات صحیح ،همین تاریخ است )جابری،
٢٠٠٦م ۴٢٧ ،و  ۴٣٣و نیز همو٢٠٠٨ ،م١٨ /١ ،؛ آل غازی١٣٨٢ ،ق.(٥ /١ ،

از دیدگاه جابری میان محیط و عصر زندگانی پیامبر )ص( با وحی قرآنی و همچنین میان سیرۀ

نبوی )ص( با آیات قرآن کریم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که در فهم مواضع و بیانات قرآن
کریم بسیار سودمند و مهم است .به طور کلی دو عنصر جو نزول یا محیط و عصر زندگانی
رسولﷲ )ص( و سیرۀ نبوی به شکل خاص مورد توجه مفسر است )جابری٢٠٠٨ ،م.(١٦ /١ ،

مﻼحویش نیز با توجه به مبنای »امکان نزول متداخل برخی سورهها« به منظور تعیین ترتیب

نزول این سور به حوادث تاریخی عصر نزول استناد میکند؛ بر این اساس تقدم و تأخر زمانی
بخش های مختلف یک سوره که در طی مدت طوﻻنی نازل شده است ،نسبت به سور دیگر معین

میشود )آشکارتیزابی و دیگران١٣٩٦ ،ش.(٣٩ ،

جابری معتقد است بهترین روش تفسیر قرآن کریم برای دستیابی به مقصود خداوند ،تفسیر

تاریخی قرآن کریم است؛ چون قرآن کریم متنی تاریخمند است و طی  ٢٣سال به اقتضای شرایط

و مقتضیات عصر رسالت پیامبر )ص( نازل شده است و چنانچه قرآن کریم به ترتیب نزول و در

بستر تاریخی آن مطالعه شود ،دامن بسیاری از اختﻼفات تفسیری برچیده میشود )جابری٢٠٠٨ ،م،
 ١٧ /١و نیز برای نمونه تفسیری نک :همان.(٢٨٧ ،١١٥ /٣ ،

٢٢٠

مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،شمارۀ  ،٦٧سال بيست و ششم ،بهار و تابستان ١٣٩٩ش ـــــــــــــــــ

 .٣بهرهگيری از روش آماری
در کنار سه ابزار روشی سیاقی ،روایی و تاریخی ،استفاده از دادههای ریاضی و آماری نیز

یکی از روشهای تاریخگذاری به شمار میآید .مهدی بازرگان در کتاب سیر تحول قرآن یکی

از اندیشمندانی است که از این روش بهره برده است؛ بر این اساس که کلمات و آیههای قرآن

کریم در طول سالهای رسالت افزایش دارد.
الف( مبنای بازرگان

بازرگان از دایرۀ ترتیب نزول سور ،پا فراتر نهاده و به حیطه ترتیب نزول آیات و گروهبندی

آنها قدم گذاشته است .او تفسیری تحلیلی و تاریخی به نام پابهپای وحی بر اساس سیر نزول

قرآن کریم نوشته است .افزون بر اسناد تاریخی ،با گروهبندیهای آماری و سبکشناسی به روش

ریاضی و تهیه جدولهایی از آیات قرآن کریم این ترتیب را رعایت نموده است.

کتاب سیر تحول قرآن کریم شامل جدولها و منحنیهایی درباره نزول سورهها ،کوتاهی و

بلندی سورهها و آیات ،عدد حروف و کلمات و آیات و جز آن است .به گمان نویسنده ،این سیر

تحول نزول قرآن ،با سیر تحول و رشد پیغمبر در توان تبلیغ و استعداد آن حضرت در تلقی پیام و

رساندن آن متناسب است .این کتاب در دو بخش سیر تحول لفظی )جملهبندی( قرآن و سیر تحول

موضوعی )مطالب و احکام( قرآن تنظیم شده است )نک :بازرگان.(١٣٨۶ ،

بازرگان یکایک مبانی را که پیش از او در تاریخگذاری قرآن برگزیده شده و مﻼک قرار

گرفته است ،بررسی کرده و ناکارآمد دانسته و دربارۀ کارایی ترتیب نزول گفته است »ما میتوانیم
برای شروع کار و به دست آوردن سرنخ از وجود همین صورتها استفاده کنیم« )بازرگان،
١٣٨۶ش.(٣٧ ،

بازرگان با بیتوجهی به قاعدۀ سیاق آیات و روایتهای ترتیب نزول ،اصل قرار دادن دادههای
آماری ،کوتاهی و بلندی آیهها ،ارائۀ اصطﻼحاتی نظیر طول متوسط آیه ،طول غالب ،ارتفاع ،دامنه،

طول مبنا و با در نظر گرفتن اعداد و ارقام استخراج شده از آیههای هر سوره و کلمات هر آیه،

تاریخ نزول آیهها را مشخص کرده است )معرفت١٣٩۴ ،ش.(۵٢٢ ،

دربارۀ روایتهای سبب نزول در جهت یافتن زمان و ترتیب نزول آیات میگوید» :بدیهی

است که شأننزولها و تقارنها با وقایع تاریخی میتواند وسیلۀ خوبی برای زمانیابی آیات و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انگارۀ نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کريم ٢٢1

سورهها باشد که متأسفانه نه شأننزولها خیلی مشخص ،مطمئن و متفقعلیه است و نه برای

اکثریت آیات میتوان شأننزول و مقارنههای تاریخی پیدا کرد .این هم ممکن است در جاهایی که
اطمینان و یقین نسبی وجود داشته باشد ،به عنوان نشانه و محک به کار برده شود« )همان.(٣٩ ،

در نگاه بازرگان آهنگ و وزن آیات نیز در مورد سورههای مکی مفید است؛ اما این میزان
عمومیت ندارد .سورههای مدنی اغلب بدون آهنگ و قافیه است یا آیات به کلماتی مانند
»یعلمون«» ،یخسرون« یا »رحیم« و »علیم« ختم میشود )همان.(٣٨ ،
ب( روش

از نظر بازرگان سادهترین راه قابل فهم ،بلندی و کوتاهی آیات است؛ یعنی تعداد کلماتی که هر

آیه را تشکیل میدهد و بازرگان آن را »طول آیه« مینامد .این نکته معلومات صرف و نحو و
لغتشناسی ﻻزم را ندارد و از وسایل سنجش دیگر بیدغدغهتر و بیاختﻼفتر بوده و مزیت عمدۀ
آن ،این است که به طور مستقیم به عدد و رقم در میآید .هر سوره رقم مخصوص به خود را دارد

که »شاخص سوره« نام گذاشته میشود .البته آیات یک سوره متساویالطول نیستند .ولی نزدیک
به یکدیگرند و نظامی دارند .باید »طول متوسط« را در نظر بگیریم» .طول متوسط« از

متوسطگیری تک تک آیات به دست میآید .کافی است تعداد کل کلمات یک سوره را بر تعداد
آیات آن تقسیم نماییم )همان.(٣٩ ،

با گذشت زمان طول متوسط سورهها افزایش مییابد .بر اساس همین طول متوسط ،بازرگان،

فهرست تنزیلی را ارائه میکند .بازرگان در مقایسۀ ترتیبی خود با ترتیب اجتهادی مدنظر بﻼشر،
قاعده »طول متوسط« را به عنوان فرضیه و راهنما قابل استفاده میداند و برای حل تعارضهای

ترتیب سورهای ارائه شده خود ،سه شاخص »طول غالب ،ارتفاع و دامنه« را نیز به طول متوسط
آیات اضافه میکند تا به ترتیب پیشنهادی بﻼشر نزدیک شود )همان.(٦٧-٥٠ ،

بازرگان با این مؤلفهها ،سی سوره از سورههای قرآن کریم را تاریخگذاری میکند؛ اما

هنگامی که در تاریخگذاری دیگر سورهها به نتیجه مطلوب نمیرسد و با منحنیهای نامنظم مواجه

میشود ،برای حل این مشکل از اصطﻼحاتی نظیر »پاشش آیات ،سورههای مختلط ،سورههای
مرکب ،تقطیع سورهها و سورههای ترجیعبند« کمک میگیرد )همان.(٩٩-٧١ ،

لحاظ کارکرد ارتفاع و دامنه آیات به ضمیمه این موارد افزوده شده ،به نوعی دخیل ساختن

٢٢٢

مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،شمارۀ  ،٦٧سال بيست و ششم ،بهار و تابستان ١٣٩٩ش ـــــــــــــــــ

قاعده سیاق آیات در معیارسنجی تاریخ نزول آیات است .بازرگان در ترتیب نزول قرآن کریم با

تقسیم کل آن به  ١٩۴واحد نزول ،ترتیبی اجتهادی ارائه میدهد و به روایتهای نزول ،بیتوجهی
مینماید.

روش او در بیان مطالب بدینگونه است که پس از آوردن جدولی از گروهی از آیات ـــ که
در برابر هر واژه ترجمۀ ساده آن را نشان میدهد ــ در دو بخش تدبر و تفسیر توضیح مختصری
دربارۀ آیات بیان میکند .در بخش تدبر به تاریخ و شرایط نزول اشاره دارد و در بخش تفسیر به

واژهشناسی ،توضیح کلمات و مفاهیم و پیامهای تربیتی و هدایتی آیات میپردازد )معرفت،١٣٩۴ ،
.(۵٢٢-۵٢١ /٢
پ( ارزيابی کلی

روش بازرگان یکی از روشهای اجتهادی در تاریخگذاری قرآن کریم است .این روش به

طور کلی در تاریخگذاری قرآن کریم مفید است؛ اما نمیتوان بر این مبنا تمام سورههای قرآن

کریم را تاریخگذاری کرد .هیچ دلیل نقلی و عقلی بر این وجود ندارد که تمام سورهها و آیههای
کوتاه در ابتدای نزول بودهاند و سورهها و آیههای بلند در انتهای آن .به همین دلیل هنگامی که

بازرگان بر اساس اطﻼعات آماری ،طول متوسط  ۵آیه ابتدایی سورۀ علق را محاسبه میکند و

جایگاه نزولش را در صدر سورهها نمیبیند ،دست به عملی ابتکاری زده و این  ۵آیه را  ١٠آیه در

نظر گرفته ،تا با نظر قاطبه عالمان که این آیات را آیههای ابتدایی نزول میدانند ،همرأی شود

)همان.(۵٢١ ،
اشکال دیگر این است که نویسنده مبنای کار خود را بر جدولی نهاده است که در اساس فاقد

اعتبار بوده و تنها نموداری مجهولالهویه است که در دوران قاجار در پایان ضمیمه کشف المطالب

قرآن کریم به چاپ رسیده و معلوم نیست تنظیمکننده آن کیست و از کجا به دست آمده است.

تمام این دستهبندیها و نمودارهای سیر تحول و نزول قرآن ،بر پایهای سست نهاده شده و از دایرۀ
حدس و گمان فراتر نرفته است )معرفت .(۵٢٢ /٢ ،١٣٩۴ ،ترتیب زمانی نزول بسیاری از
سورههای قرآن کریم از سوی بازرگان ،مغایر با روایتهای ترتیب نزول حوادث تاریخی و سیاق
آیات و سور است.
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نتيجه
با آنچه در مقاله گذشت ،روشهای متداول تاریخگذاری از سوی اندیشمندان این حوزه مورد
بررسی قرار گرفت .تأمل و بررسی این روشها نشان میدهد توجه صرف به یک منبع و وانهادن
منابع دیگر نمیتواند در تاریخگذاری سور قرآنی کافی باشد .به عبارت دیگر ،روشهای

تکجنبهای در تاریخگذاری مانند نقلی ،تاریخی ،موضوعی ،آماری و سیاق و سبک و اسلوب،
کارایی کافی را ندارد؛ زیرا هر یک با اشکاﻻت و نقدهای بسیاری روبهرو است و بررسیها

نارسایی آنها را نمایان میکند .روشهای روانشناختی و ذوقی نیز در تاریخگذاری قرآن

جایگاهی ندارند.

اين تحقيق به طور خاص بر آن است كه برای شناخت درست و دقیق از ترتیب نزول سور در

حد مقدور ،باید از تمامی منابع و به میزان مستند بودن آنها )به ترتیب اولویت :سیاق قرآن،
روایات ،تاریخ و تاریخ اسﻼم ،روش آماری( بهره گرفت؛ این روش ،روشی آمیخته از نقل و قیاس
و اجتهاد خواهد بود .نظر برگزیده بر این فرآیند ترکیبی اجتهادی متمرکز است که میتواند با

تکمیل مطالعات رجالی ،درایهای ،تاریخی از لحاظ احتماﻻت آماری و ریاضی راه دستیابی به
ترتیب نزول سورهها و آیات را هموار سازد.

روشن است که این روش ،نه به نقل تنها اتکاء دارد و نه به اجتهاد صرف متکی است و اجتهاد

نیز قیاسمند و ساختارمدار است؛ بنابراین باید در امر تاریخگذاری سور و آیات ،قطعههای نزول
در ذیل سورهها ،سیاقها و آیات بازخوانی شوند و قطعات سیاقی به دست آمده در دوران پیش و

پس از هجرت پیامبر )ص( ،به قطعات اهداف مرحلهای و عملیاتی تعریف شوند و متناسب با آنها

برنامهریزی صورت بگیرد .نکات زیر را مدنظر قرار داد :یکی بازسامانی قطعه نزولها در ذیل
سورهها و سیاقها و آیهها ،و دیگر ،بازشناسی سیاقهای به دست آمده از سورهها در دوران پیش و

پس از هجرت پیامبر با توجه به مرتبۀ نزولی سورهها و آیات الحاقی به آنها در چارچوبۀ
بازتعریف به قطعه اهداف عملیاتی و مرحلهای.

بنابراین ،در تاریخگذاری آیات و سورهها باید چند گام مود توجه قرار گیرد :در گام اول توجه

به نقش رویکرد ترتیبی و الگوی مفهومی برآمده از آن که میتواند تأثیر تعیینکنندهای بر
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تشخیص موقعیت نزول بگذارد .برای مثال سوره حمد با لحاظ ساخت کلنگر جامع همه قرآن
کریم یک نمونه است که نشانگر نزول آن در اوایل دوران نزول است .در گام دوم ،مطالعات
تاریخی و سندی قطعات کﻼن سورهای و آیهای و ایجاد بانک اطﻼعاتی دربارۀ هر قطعه و ترسیم
جدول متوازی تاریخی و سندی؛ در گام سوم ،بهرهگیری از مطالعات پشتیبان ترتیبی سورهها و
قطعات سورهای و آیهای در آن قطعه؛ در گام چهارم ،استخراج اطﻼعات تاریخی مربوط به آیات
و سور )نمونه نقلهای تاریخی اسباب نزول( و در نهایت توجه به کیفیت ترکیبی آیات در ساخت
کلمات و اندازه آنها )همانند مؤلفه آماری(.
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