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  ......از نگاه ريچارد بل واز نگاه ريچارد بل و  تاريخگذاري آيات قرآنتاريخگذاري آيات قرآن

 دكتر محمدجواد اسكندرلو
 عضو هيأت علمي مركز جهاني علوم اسالمي

 

 :چكيده

تعيين تاريخ » گذارى قرآن تاريخ«مراد از 
با توجه . نزول آيات و سور قرآن است

كه اين موضوع پژوهشى تاريخى  به اين
است، مبنا و روش تحقيق درست آن، 

 تاريخى، روايات معتبر و داليلستناد به ا
 بدين لحاظ، ؛مضامين آيات و سور است

پژوهان مسلمان، اغلب در اين زمينه  قرآن
اند و  به روايت ابن عباس استناد كرده

ها  براساس آن به ترتيب نزول سوره
جا   ولى خاورشناسان از آن،اند پرداخته

 آهنگ و سبك ،كه بيشتر بررسى لحن
 را مالك و مبناى تحقيق آيات و سور
كه به روايات  اند و يا آن خود قرار داده

 به نتايجى ،اند ضعيف استناد جسته

اى كه   به گونه،اند نادرست دست يافته
ها در ارائه ترتيب   پژوهش آنةنتيج
ى ناسازگار يها نه تنها با ترتيب روا سوره
هاى خودشان   بلكه ميان ترتيب،باشد مى
هاى بسيار زيادى  گارى تفاوت و ناسازنيز

 كه دهد نشان ميشود و اين  مشاهده مى
ها چيزى جز ذوقيات  معيارها و مبانى آن

 .و تخيالت محض نبوده است
ترين خاورشناسانى كه در اين مقوله  مهم

 :ند ازا اند، عبارت به گونه مفصل تحقيق نموده
 3 رودول،2 گوستاووايل،1تئودور نولدكه،

 7 گريم6 ويليام موير،5ريچاردبل، 4بالشر،
 8.و هرشفلد

،  يادآورى است كه از ميان نامبردگانبايستة
گذارى آيات  فقط ريچاردبل به تاريخ
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ولى ديگران محور است، پرداخته 
ها  گذارى سوره پژوهش خود را تاريخ

 در اين مقاله به نقد و .اند قرار داده
بررسى پژوهش ريچاردبل در زمينه 

 .ردازيمپ گذارى آيات مى تاريخ
گذارى،   تاريخ، تاريخ:واژگان كليدى

 .قرآن، آيات، ترتيب نزول، واحد نزول

  پژوهش ريچاردبل

 شيوا اي براي قرآن ترجمه ريچاردبل
همراه با توضيحات، در دو جلد به زبان 

 كرده است در آن تالش وانگليسى ارائه 
 به تجديد ترتيب ،در قالب آرايى انتقادى
در وي  البته ؛ردازدو توالى قرآن كريم بپ

هايى را كه ثابت  اين كتاب همة يادداشت
كنندة آرا و نظريات او دربارة چگونگى 

كه   انتشار نداد، تا اين،ها بود آرايش سوره
مقدمة  ميالدى، كتاب 1953در سال 

اش منتشر   را در تكميل ترجمه9قرآن
اين كتاب از هشت فصل تشكيل . نمود

 :شده است
در . (ى محمدموقعيت تاريخ. 1 

قسمت پايانى اين فصل، از زندگانى 
هاى مكى و مدنى و   در دورانپيامبر
 ).هاى آن سخن گفته است ويژگى

در فصل دوم، ريشه و اصل قرآن و . 2 
لة جمع قرآن و روايات آن بحث و ئمس

 .بررسى شده است

در پايان اين (شكل و صورت قرآن . 3 
پ چا«فصل، جدولى را با توجه به قرآن 

ترتيب داده است كه در آن به » فلوگل
... ها و تعداد آياتشان و شمارة سوره

 .)اشاره شده است
 .هاى بيانى قرآن ها و اسلوب سبك. 4 
بحث از (ها  تهيه و تنظيم سوره. 5 

ها و  ساختار و كوتاهى و بلندى سوره
 .)ها فواصل آيات و تركيب نحوى آن

 در اين فصل ابتدابل (ترتيب نزول . 6 
 ارزش واقعى روايات ترتيب نزول را رد

هاى نولدكه، موير، بالشر،  و ديدگاه
هرشفلد، گريم و رودول را در اين زمينه 

هاى  ده است و با ذكر مالككرمطرح 
بندى  مورد نظر نولدكه در ترتيب و طبقه

نقد به بوتة ها، پژوهش او را  سوره
سرانجام جدولى از وي . دبر مى

نند ترتيب مصحف هاى قرآنى ما ترتيب
عثمانى، موير، نولدكه و گريم ارائه 

 كه رسيدن به شود مي يادآور ولى ،كند مى
ترتيب نزولى كه نسبت به همة 

 امرى ،هاى قرآن فراگير باشد سوره
دهد   پيشنهاد مى، از اين رو؛دشوار است
ترين مالك و ابزار قابل  كه مناسب

گاه  پيروى، وضع اصولى كلى است و آن
 :سازد ل را مطرح مىاصول ذي
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در صورت فقدان مرجع معين . 1 
بردن به تاريخ  تاريخى، يگانه معيار پى

 ولى ،باشد مى» سبك و اسلوب«تقريبى، 
 و به روي برتافتهسرانجام از اين اصل 

اعتراف » سبك«دشوارى كاربردِ معيار 
 .كرده است

تركيب و ساختار «توان به معيارِ  مى. 2 
 .روى آورد» عبارات

نشينى و اظهار  جا نيز او عقب در اين 
 استثنايى وجود دارد كه ي مواردهدكر
 .دكنخطا و لغزش گرفتار تواند ما را  مى

 )5 - 1آيات (هاى علق  وى به ترتيبِ سوره
ها را نخستين و  و قلم، كه ديگران آن

هاى نازل شده در آغاز  دومين سوره
اند، اعتراض كرده و  وحى دانسته

ها، بيشتر با  ول اين سورهگويد كه نز مى
 سازگار مرحلة پس از بعثتِ محمد

 در آغاز رسالت او، هيچ زيرا ؛است
 .تصورى از فرشتگان نبوده است

طور مسلّم قابل پذيرش ه  اين ديدگاه ب
 زيرا عرب جاهلى، فرشتگان را ؛نيست

شناختند و  در دين و فرهنگ خويش مى
 نيز از طريق تعامل با يهوديان و مسيحيان

موجود در مكه، توانسته بودند در اين 
 10.باره، تصورى كسب نمايند

موضوعات (مراحل تكميل قرآن . 7 
هاى  گوناگونى همچون هدف از داستان

قرآنى، كمال يا نقص قرآن، آيات قدرت 
هاى عذاب، تغيير  و رحمت خدا، داستان

 هاى  پس از هجرت، و نامديدگاه پيامبر
 .)استقرآن، در اين فصل بحث شده 

شامل تعاليم، (محتويات و منابع قرآن . 8 
 11).ها و احكام داستان

 در اين كتاب، بر خالف اين ديدگاه بل 
كه واحد اصلى وحى همواره به صورت 
يك سورة كامل بوده است، بر اين باور 
بود كه آيات وحى در قالب واحدهايى 

تر و اغلب اوقات تنها  بسيار كوچك
يا سه آيه و و  از يك يا دتشكيل يافته

بوده و براى چنين ادعاى مهمى هيچ 
و حال است گونه دليلى اقامه نكرده 

ه هاى كاملى از قرآن ب كه نزول سوره آن
طبق . صورت دفعى، امرى اجماعى است

گذارى مناسب آيات   تاريخ،استدالل او
قرآنى بايد خود را با اين واحدهاى 

ها را  او سوره. تر سازگار نمايد كوچك
 تشكيل ي به اجزاها، كنوني آنركيب با ت

با و سپس ده كردهندة فرضى تقسيم 
اى از تحليلش تالش كرده  فرايند پيچيده

تا براى هر يك از اين اقسام، تاريخى 
اى از موارد،  در پاره. ارائه دهد
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كرده مجموعه  هايى را كه فكر مى قسمت
براي او  بعدها ،واحدى از وحى هستند

مستقل و در  كه كامالً روشن شده
. اند هاى مختلفى گنجانده شده سوره

اش كه قرآن  چنين دريافتى با اين نظريه
در معرض بازنگارى و بازنگرى 

. باشد اى قرار گرفته، سازگار مى گسترده
كرد كه  وى همچنين گمان مى

هايى از قرآن احتماالً بر پشت  قسمت
هاى ديگر  اوراقى كه مشتمل بر قسمت

اى  اند و درج آيه شدهقرآنى بوده، نوشته 
ها تعلق  ى كه در واقع به آنيها در سوره
تواند ناشى از كار كاتبانى   مى،نداشته

اى فنّى  باشد كه اين اوراق را به شيوه
كه هيچ گونه  آن  بى،اند دهكراستنساخ 

 12.توجهى به مفهوم آيات داشته باشد
 او اغلب در مقام تبيين نظام پيچيدة خود 

ى تفكيك كننده، به در مورد معيارها
 و نمايد مياتى كلى بسنده ياظهار نظر

هاى  اساس برداشت ها را بر سوره
اى  شخصى خود تجزيه و به گونة سليقه

 كه كند ميو استحسانى محض مطرح 
 در ،آيات خاصى كنار گذاشته شده بودند

هاى ديگر كاغذ  حالى كه محتواى كناره
كه قرار بود كنار گذاشته شوند، حفظ و 

 و هيچ دليلى قانع ،هدارى گرديدندنگ
 .كننده براى اين احتمالش بيان نكرده است

را » كاغذ« كلمة بلرسد كه   به نظر مى
براى تسهيل كار به عنوان هر نوع 
مصالحى كه براى نوشتن به كار رفته، به 

هايى از  او به عنوان نمونه. كار برده است
 سورة 19 تا 16جايى، آيات  اين جابه
 سورة انشقاق و 19 تا 16 آيات قيامت و

 غاشيه را ذكر ه سور20 تا 17آيات 
 در مورد سورة غاشيه براي مثال، ؛كند مى
 اين سوره با وصف قيامت آغاز :گويد مى
. شود و بيانگر سرنوشت فاسقان است مى
. پردازد گاه به وصف پرهيزكاران مى آن

 پيوندى با 20 تا 17پيداست كه آيات 
د و از نظر نود ندارآيات قبل و بعد خ

. ندا سجع و قافيه و فاصله نيز متفاوت
 اين است كه اين آيات از آن بلفرضية 

اند كه پشت  جا درج شده جهت در اين
اند و   نوشته شده بوده16 تا 13آيات 
 كه از حيث سجع يا نيز 16 تا 13آيات 

 ه، افزودندفاصله از آيات پيشين متمايزا
غذ يا  كاهبعدى است كه در پشت تك

 20 تا 17اى كه مشتمل بر آيات  صحيفه
به هر حال اين . اند بودهبوده، نوشته شده 

ديدگاه كه نظم و ترتيب قرآن اغلب در 
معرض اين واقعيت قرار گرفته كه 
عباراتى پشت عبارات ديگر نوشته شده، 

 با تفصيل تمام در مورد كل بلاز سوى 
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توان گفت آنچه  مى. قرآن ادعا شده است
 عقالً امكان وقوع ،زند دس مىاو ح

رسد كه   ولى به نظر مى،داشته است
ها، هر كسى كه  اقل در بعضى دورهحد

مسئول جمع و تدوين قرآن بوده، به 
صرف مالحظة فقدان توالى معنايى و 

 نگران و بدگمان ،گسستگى مفهومى
 يعنى امكان داشته كه در ؛شده است نمى

يك سوره گسستگى مفهومى پيش آيد، 
كه لزوماً ناشى از اين باشد كه  آن بى

بخشى از عبارات را پشت عبارات ديگر 
 .نوشته باشند

 با در نظر گرفتن تدوين قرآن در طى بل
 آغازين قرآن به ة، نقطحيات پيامبر

عنوان متن مقدس را به زمان جنگ بدر 
براى او اين واقعه نقطة . داند مربوط مى

 در حالى كه ،آيد عطف به شمار مى
لة هجرت به عنوان يك معيار ئمس

ها  بندى سوره تفكيك در ساختار طبقه
 در واقع ريچارد بل. شود محسوب نمى

 بلكه ،يابى دقيقى را مطرح نكرد نظام تاريخ
به طور كلى اين نتيجه را گرفت كه جمع 

 :شود قرآن به سه دورة اصلى تقسيم مى
 دورة اول مربوط به عبارات مشتمل بر 

اندرزهايى در ارتباط با و پند و » آيات«
ها بيانگر   اين. استعبادت پروردگار

 در مكه قسمت عمدة مواعظ پيامبر
 كه صرفاً مقدارى پراكنده و باشد مي

 .ها باقى مانده است ناقص از آن
شامل اواخر » قرآن« دورة دوم يا مرحلة 

 در مكه و دو سال زندگى پيامبر
د شو فعاليت او در اوايل دوران مدينه مى

 پيامبر به كار ،كه در طى اين دوران
اى از محفوظات  فراهم آوردن مجموعه

 سوم يا هدور. دينى و عبادى پرداخت
متعلق است به فعاليت او » كتاب «همرحل

در مدينه كه آغاز آن به اواخر سال دوم 
گردد كه از آن   مىازپس از هجرت ب

به ( پيامبر درصدد تدوين قرآن ،زمان
 البته در قرآن ؛دبرآم) صورت كتاب

موجود، هيچ يك از اين سه مرحله را 
توان به طور دقيق و مجزّا يافت؛  نمى

به تدريج » آيه«زيرا فرازهاى مشتمل بر 
 نددر مجموعة امور عبادى گنجانده شد

 بعدها مورد ،و محفوظات شفاهى پيشين
جرح و تعديل قرار گرفته و قسمتى از 

 13.كتاب مدون را به وجود آوردند

 :رسيبر

 اينك، سزاوار و شايسته است كه به 
شرح هر يك از مراحل سه گانة پژوهش 

 .بپردازيم» بل«قرآنى 
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نخستين مرحلة نزول (مرحلة آيات . 1 
 )وحى مكى

فراوان به كار » آيات «ةدر قرآن كريم واژ
» ها نشانه«رفته است كه معناى رايج آن 

:  و مصاديق مختلفى دارد،باشد مى
ى، رويدادهايى كه ناظر هاى طبيع پديده

 هستند، به تأييد صدق نبوتِ پيامبر
خواند، و   مىهايى كه پيامبر نشانه
هايى كه بخشى از كتاب الهى  نشانه
هاى شامل   يا بخشها عبارت. هستند

هايى كه ممكن  آيات الهى، در تمام دوره
ها تقسيم كنيم، نازل  است وحى را به آن

ا به تناسب ه  ولى هر دسته از آناند، شده
اند كه  گرديدهزمان و مكانى خاص نازل 

تواند در اغلب اين  اسباب نزول مى
 در دورة نخست 14.موارد، راهگشا باشد

اند كه بيشتر  وحى مكى، آياتى نازل شده
اند كه  هاى پند و اندرز بوده معناى نشانهبه 

 :شويم يادآور مى جا ها را در اين هاى آن نمونه
جود خود شما و در زمين و در و «

بدون  «15؛»هاى عبرتى وجود دارد مايه
ها و  هاى عبرتى در آسمان ترديد نشانه

 و 16؛»زمين براى مؤمنان هست
هاى گوناگونى در ميان آيات الهى  پديده«

 17».شود مشاهده مى
 سورة 21آية «ده كه كرادعا » بل «
به وحى نخستين مكه مربوط » ذاريات«

زم  چنين ادعايى مستل18».شود مى
گسستگى ميان اين آيه با آيات قبل و 

كه وحدت  آن است و حال آناز بعد 
كند كه در ادامة آيات  سياق ايجاب مى

همان گونه كه . قبلش نازل شده باشد
اظهار داشته، آيات اين » ةدروز«استاد 

سوره چنان با يكديگر هماهنگ و 
ها  منسجم هستند كه از نظم و توالى آن

اين سوره ه آيات همتوان فهميد كه  مى
 ارتباط و 19.جا نازل شده است يك

تناسب معنوى اين آيه با آيات قبلش 
در تعقيب آيات پيشين كه «: چنين است

دربارة معاد و صفات دوزخيان و 
 در آيات مورد ،گفت بهشتيان سخن مى

هاى خدا در زمين  بحث، سخن از نشانه
و در وجود خود انسان است تا از يك 

حيد و شناخت خدا و لة توئ مساسو ب
صفات او كه مبدأ حركت به سوى همه 

 آشنا شوند و از سوى ،خيرات است
 معاد و هلئديگر به قدرت او بر مس

كه خالق حيات ؛ چرا زندگى پس از مرگ
ها بر  در روى زمين و اين همه شگفتى

 20».تجديد حيات نيز تواناست
 از سوى ديگر، با آيات بعدى خود نيز 

 ه عالم،از اين رو؛ پيوند عميق دارد
وفِي الْأَرضِ «ة آي: فرمايد مى ىيطباطبا
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تا آية پنجاهم سوره كه » آيات لِلْموقِنِينَ
فَفِرُّوا «: به عنوان استنتاج فرموده است
همه در » إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْه نَذِيرٌ مبِينٌ

بيان اثبات وحدانيت خداوند متعال در 
 21».اند ربوبيت نازل شده

را » جاثيه «ة سوم از سورة همچنين آيبل
متعلق به دوران نخست وحى مكى 

» جاثيه«كه   و حال آن22،دانسته است
ه در  شد نازلةشصت و پنجمين سور
هاى مختلف اين  مكه بوده و قسمت

سوره چنان با هم مرتبط و هماهنگ 
 ةهم نزول يكبارة  دهندةهستند كه نشان
 ديگرى كه  اشكال23.باشد آيات آن مى

 اين است كه باشد، مي وارد بلبه ديدگاه 
از ميان اين سوره فقط آية سوم را جزو 
مجموعة وحى مشتمل بر آيات و 

كه در  ها بر شمرده است و حال آن نشانه
و در «: فرمايد آية چهارم و پنجم نيز مى

در [آفرينش شما و آنچه از چهارپايان 
است هايى   نشانه،اند پراكنده شده]  زمين

] در[آورند و  براى گروهى كه يقين مى
، و گردانيدن ... آمد و رفت شب و روز

هايى است براى گروهى كه  بادها، نشانه
پيداست كه مراد از اين » .انديشند مى

ها همان آيات تكوينى الهى هستند  نشانه
كه بر عظمت آفريدگار و آفرينش داللت 

ها براى انسان  دارند و دقت در آن
 ولى معلوم ،شود د و اندرز مىموجب پن

 سخنى از اين آيات به وينيست كه چرا 
 !ميان نياورده است

» فصلت« سورة 39 و 37 ة او همچنين آي
را جزو آيات وحى نخستين مكى معرفى 

 و حال آنكه در اين سوره 24،كرده است
نيز انسجام و تناسب آيات با يكديگر 
چنان آشكار و محسوس است كه از 

ها حكايت دارد و يا  آننزول دفعى 
 تتابع و توالى هر فراز دهندة اقل نشانحد

 ه عالم25.استبا فراز بعدى خود 
غرض اصلى اين : فرمايد طباطبايى نيز مى

سوره، بيان رويگردانى كافران از قرآن 
كريم است كه پس از هر چند آيه اين 

در آية دوم سوره . كند مطلب را تكرار مى
فرو فرستاده از كتابى است «: فرمايد مى

و تا شش » جانب خداوند رحمان رحيم
 در .گيرد لة انكار كتاب را پى مىئآيه، مس

 دوباره همين مطلب را يادآور 26آية 
 به اين قرآن :كافران گويند« :شود مى

گوش مدهيد و در اثناى خواندن آن 
سخنان بيهوده بگوييد، باشد كه پيروز 

ين  هم40و براى بار سوم در آية » .شويد
كسانى كه «: شود مطلب را يادآور مى
كنند بر ما پوشيده  آيات ما را تحريف مى
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و در پايان سوره نيز از » ...نخواهد بود
جنبة رحمانى بودن نزول قرآن سخن 

به من خبر دهيد اگر : بگو«: گفته است
اين قرآن از سوى خداوند باشد و شما 
تر  به آن كافر شويد، چه كسى گمراه

ز كسى كه در مخالفت خواهد بود ا
و رويگردانى » شديدى قرار دارد؟

مستلزم انكار مبدأ و » قرآن«مشركان از 
؛ از  استمعاد و نبوت خاتم األنبياء

 دربارة اين سه اصل، مفصل اين رو،
 با اين وصف، تفكيك 26.گويد سخن مى

معنا و   از اين مجموعه، بى39 و 37آيات 
 .نادرست خواهد بود

ويژگى ديگرى كه در اين «: افزايد  مىبل
خورد اين  مرحله از وحى به چشم مى

است كه خداوند خلقتى را به وجود 
 مانند آيات ؛گرداند آورده و آن را باز مى

 ة سور51 ة، آي»يونس «ة سور34 و 4
 18 ةو آي» أنبياء «ة سور104 ة آي،»اسراء«

 و غالباً اين آيات اشارة ،»بروج «ةسور
 27».دنروشنى به روز قيامت دار

 4 كه آيات ادعاى او مبنى بر اين
. بازگشت همه شما به سوى اوست«(

خداوند وعدة حقى فرموده؛ او آفرينش 
كند، سپس آن را باز  را آغاز مى

: بگو«( سورة يونس 34 و )»...گرداند مى

يك از معبودهاى شما، آفرينش  آيا هيچ
! گرداند؟ كند و سپس باز مى را ايجاد مى

فرينش را ايجاد كرده، تنها خدا آ: بگو
 متعلق به دوران )»...گرداند سپس باز مى

 ادعايى سست ،نخست وحى مكى است
هاى  ؛ زيرا قسمتباشد ميدليل  و بى

مختلف سورة يونس چنان با يكديگر 
هماهنگ و مرتبط هستند كه اين ارتباط 

 نزول  دهندةو پيوند بين آيات نشان
 در 28. آيات اين سوره استهمةدفعى 
 چهارم و سى چهارم ةه، تفكيك آينتيج

ها در دوران  اين سوره و جاى دادن آن
نخست وحى، پايه و اساس قابل دفاعى 

 در آية چهارم آمده ، نمونه؛ برايندارد
با توجه » ...إِلَيهِ مرْجِعِكُم جمِيعاً«: است

: كه آية سوم اين گونه آغاز شده به اين
 و إنّ ربكم اللَّه الّذى خلق السموات«

توان  به روشنى مى» ...األرض فى ستّة أيام
» إليه«نظر داد كه مرجع ادبى ضمير در 

از آية پنجم اين . باشد مى» ربك«همان 
هو الّذى جعلَ «: فرمايد سوره كه مى

آيد  نيز بر مى» ...الشمس ضياء و القمر نوراً
» إليه مرجعكم جميعاً«كه به دنبال آية 

از معرفى خدا  پس ؛ زيرانازل شده است
ها در   انسانههم» مرجع«به عنوان 

: دهد قيامت، در آية بعدى ادامه مى
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ى كه خورشيد را روشنايى يهمان خدا«
؛ چنان كه از »بخشيد و ماه را تابان كرد

آيد   سى و چهارم نيز بر مىةمضمون آي
كه به دنبال آيات قبلش در همين سوره 

 زيرا از آيات سى و يكم ؛نازل شده است
 و مطالبى كه ها پرسشا سى و سوم با ت

 در صدد اثبات اين ،سازد مطرح مى
مطلب است كه تنها معبود حقيقى 

 آن گاه در آية سى و چهارم، ؛خداست
: كند همين مطلب را چنين دنبال مى

شريكانى كه شما براى خدا فرض 
اند   نه منشأ پيدايش آفرينش بوده،ايد كرده

و تنها خداى و نه توان اعادة آن را دارند 
 29.باشد يگانه است كه در اين كارها توانا مى

 ةده است كه آيكرهمچنين ادعا وي  
أَو خَلْقاً مما «: پنجاه و يكم سورة اسراء

يكْبرُ فِي صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعِيدنَا قُلِ 
 كنْغِضُونَ إِلَييرَّةٍ فَسلَ مأَو الَّذِي فَطَرَكُم

 أَن   هو قُلْ عسى وسهم ويقُولُونَ متَىرؤُ
جزو نخستين آيات وحى » يكُونَ قَرِيباً

 اسراء ة سور:اوالًكه   و حال آن،است
 در مكه  شده نازلةپنجاهمين سور

 آية پنجاه و يكم آن با :باشد و ثانياً مى
آغاز شده و » أو«كه با حرف  توجه به اين

وبي به خ ،باشد حرف عطف مى» أو«
 كه به دنبال آيه يا آياتى دهد نشان مي

ديگر در يك زمان نازل شده است و 
 در مضمون آيات پيشين، اين نكته دقت

 پنجاه و يكم ةسازد كه آي را آشكار مى
 زيرا در ؛ مطلب همان آيات استةتتم
 آيا :گفتند]  مشركان[«: فرمايد  مى49 ةآي

هاى پوسيده و  هنگامى كه ما استخوان
اى   دگر بار آفرينش تازه،اى شديم پراكنده

 »!خواهيم يافت؟
بگو استخوان «: گويد ها مى قرآن در پاسخ آن

 ،پوسيده و خاك شده كه سهل است
شما سنگ و آهن هم كه باشيد، باز خدا «

 ».ر تنتان بپوشاندبقادر است لباس حيات 
حتى اگر مخلوقى «: افزايد درنگ مي و بي

ات و از تر و از حي از سنگ و آهن سخت
زندگى دورتر، و از اين جهت در نظر 

 باز خداوند ،شما بسيار بزرگ باشد
» .ر تن آن كندبتواند جامة حيات  مى

ها پس از  روشن است كه استخوان
 30... .شوند و پوسيدن به خاك تبديل مى
 سورة انبيا 104 وى گفته است كه آية 

در طبقة همان وحى نخستين مكه 
پيوند و تناسب كه  گنجد، و حال آن مى

  دهندةمعنوى ميان آيات اين سوره نشان
 كه اين آيات همگى به دنبال استآن 

 به ويژه اين پيوند ،اند يكديگر نازل شده
 انبيا ة سور104 ةو تتابع در مورد آي
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 ؛ قبلش كامالً روشن استةنسبت به آي
 ةدلهر«: فرمايد  مى103 ةزيرا در آي

كند و  بزرگ، آنان را غمگين نمى
و به [كنند  ها استقبال مى رشتگان از آنف

اين همان روزى است :] گويند آنان مى
 ةدر ادام» .دادند كه به شما وعده مى

: افزايد وصف روز قيامت چنين مى
روزى كه آسمان را همچون در پيچيدن «

حال از » ...پيچيم ها در مى صفحة نامه
 كدام شخص اديب :پرسيم مي ريچاردبل

رد كه اين آية توصيفى پذي و خردمندى مى
و تكميلى را به عنوان سخنى مستقل و 

 31جزو آيات نخستين وحى بدانيم؟
 ة همچنين نزول آية هيجدهم سوربل
را متعلق به اين دوران از وحى » بروج«

در صورتى كه تمامى آيات . دانسته است
نيز چنان به يكديگر مرتبط » بروج«سورة 

 هستند كه مانع از قبول گسستگى 
 از ) براي مثال( آية هجدهم آن بين

لحاظ ه ب. دنشو آيات قبل و بعد خود مى
اى  سبك و آهنگ آيات، هر شنونده

ها مجموعة  كند كه اين مىچنين داورى 
» د« چرا كه همه به حرف ؛واحدى هستند

فَعالٌ * ذُو الْعرْشِ الْمجِيد «: اند ختم شده
 رِيدا يدِيثُ الْ* لِّمح لْ أَتَاكنُودِ هج *

ودثَمنَ وو32»فِرْع 

به لحاظ مفاد و محتوا نيز اين ارتباط، 
 زيرا در آية هفدهم ؛مشهود است

آيا خبر كسانى كه در برابر «: فرمايد مى
 به تو پيامبران الهى لشكر كشيدند

 سردمداران درنگ بيگاه  آن» ؟رسيد
فرعون و «: كند لشكر كفر را معرفى مى

 به ،اى محمد ت كهو مراد اين اس» ثمود
ياد آور داستان كسانى را كه پيامبران را 
تكذيب نموده و در نتيجه دچار عذاب 

 ولى پيامبران در اثر صبر و ،شدند
استقامت مورد لطف و يارى پروردگار 

 33.قرار گرفتند
 هاي هر جا كه عبارت«: گويد  مىبل

به وصف » آيات«يا » آيه«مشتمل بر 
هاى   نشانههاى طبيعى به عنوان پديده

اند، عنصر  قدرت و نعمت الهى پرداخته
 34».رود مهمى از وحى اوليه به شمار مى

 نيز مخدوش و غيرقابل وياين مبناى 
 زيرا موارد نقض متعددى ؛دفاع است

جا  ها را در اين دارد كه برخى از آن
 ة در سور، مثالبرايشويم؛  يادآور مى
قسمتى از : سپس گفتيم«: خوانيم بقره مى

تا زنده شود و (او را به مقتول بزنيد گ
خداوند اين گونه ). قاتل را معرفى كند
كند و آيات خود را  مردگان را زنده مى
دهد شايد انديشه  به شما نشان مى
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ها و زمين،  در آفرينش آسمان« و 35».كنيد
هايى  و آمد و شد شب و روز، و كشتى
 ند، ا كه در دريا به سود مردم در حركت

 خداوند از آسمان نازل و آبى كه 
كرده و با آن زمين را پس از مرگ، زنده 
نموده و انواع جنبندگان را در آن 

از (است ) آيات(هايى  نشانه... گسترده و
براى ) ذات پاك خدا و يگانگى او

 36».انديشند مردمى كه مى
كه چگونه از (و به االغ خود نگاه كن  «

اين زنده شدن تو پس ! هم متالشى شده
 مرگ، هم براى اطمينان خاطر تواز 

اى  كه تو را نشانه براى اين) ست، و هما
قرار ) در مورد معاد(براى مردم ) آيه(

عمران آمده   آلة و در سور37».دهيم
ها و  مسلماً در آفرينش آسمان «:است

زمين، و آمد و رفت شب و روز، 
براى ) آيات(هاى روشنى  نشانه

 سورة در و نيز 38».خردمندان است
به آيات طبيعى ديگرى كه نشانة » رعد«

عظمت و قدرت و رحمت پروردگارند، 
و او كسى است كه «: اشاره شده است

ها و  زمين را گسترد؛ و در آن كوه
ها  نهرهايى قرارداد و در آن از تمام ميوه

شب را بر ) پردة سياه(يك جفت آفريد؛ 
ها آياتى است كه  پوشاند؛ در اين روز مى

 و در ،كنند تفكر مىبراى گروهى كه 
روى زمين، قطعاتى در كنار هم قرار 

هايى  ند و نيز باغا دارد كه با هم متفاوت
ها  در اين... ها از انگور و زراعت و نخل

هايى است براى گروهى كه عقل  نشانه
 در اين 39».گيرند خويش را به كار مى

به كار رفته و يا » آيه« يا واژة ،ها نمونه
 خالف گمان و پندار  و بر،»آيات«واژة 
ها مربوط به وحى   هيچ كدام از اينبل

 بلكه همگى در مدينه نازل ،مكى نبوده
هاى طبيعى  كه بر نشانه اند و حال آن شده

پروردگار در جهان هستى و عظمت و 
كه مراد آيات   نه اين،قدرت او داللت دارند

 .تشريعى و قابل تالوت و كتابت باشند

 :مرحلة قرآن. 2

از واحدهاى » مرحلة قرآن«د بل،  ريچار
 :نزول را چنين تبيين نموده است
 در  شامل بخش اخير زندگى پيامبر

مكه و بيش از يك سال از دوران 
اين   وشود هجرت او در مدينه مى

هاى وحيانى نازل  كه پيامرا دارد ويژگى 
شده و به كتاب درآمده در اين دوره، 
سرآغاز تدوين يك قرآن عربى است كه 
واجد روح و جان سخن كتب آسمانى 

هاى  فهرست آيات و سوره. پيشين است
، 8 - 1: علق: اين دوره عبارت است از
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، 8 - 1: ، مزمل9 - 1: ، اعلى7 - 1: مدثر
 - 1: ، تكاثر، ليل، شمس11 - 1: بلد
، 14 - 1: ، عبس، زلزله، انفطار، تكوير10

، عاديات، 12 - 7 و 6 - 1: انشقاق
اشيه، فجر، قيامت، حاقّه، نازعات، نبأ، غ

ذاريات، طور، واقعه، معارج، الرحمن، 
قمر، صافات، دخان، ق، طه، شعراء، 
حجر، ص، يس، زخرف، نمل، ابراهيم، 

 .يوسف، زمر، شورى، يونس و رعد
مرحلة قرآن تقريباً از : گويد  مىبل

د كه حكم نماز شو هنگامى شروع مى
نازل شد و يا مدت كوتاهى پس از 

 داراى پيروان ت كه پيامبرزمانى اس
 و اين دورة آغازين ،محدودى شده بود

بوده كه ) نه دورة آغاز رسالتش(وحى 
امر به : هاى وحيانى ذيل است شامل پيام
، قيام كردن و )5 - 1 ،علق(خواندن 

، امر )7 - 1 ،مدثر(هشدار دادن 
غيرمستقيم به جمع و تدوين قرآن 

، اطمينان )8 - 4 و 2 - 1 ،مزمل(
له ئكه به او در اين مس خشيدن به اينب

. )9 - 8  و6 – 1 ،اعلى(يارى خواهد شد 
اين عبارات در اصل براى خود پيامبر 

اى   روش و گونهدهندة  نشان، وليبوده
 تدويناست كه قرآن بايد براساس آن 

آيات و عبارات نخستين . شده است مى

عالم نزديكى مرحلة قرآن متشكل از اِ
 40.باشد عقاب اخروى مىقيامت و ثواب و 

 ويژگى ديگر اين مرحله از وحى مطرح 
آميز كتاب  هاى عبرت شدن داستان

 مقدس همچون داستان يوسف
فرازهاى تعليمى و پندآميز، . است

الهى و حتى  عباراتى هستند داراى آيت
 مانند سورة ،داراى كيفر و مكافات الهى

كه در اصل پنج قسمت مجزا » عبس«
 ،ها نار هم نهاده شدن آنبوده و پس از ك

. رسد منسجم و يكنواخت به نظر مى
اندكى قبل يا پس از هجرت بوده كه 

 41.يابد كاربرد مى» سوره«كلمة 
در زمان نبرد بدر مدون و » قرآن« مفهوم 

 زيرا واژة قرآن به ندرت ؛كامل شده بود
هاى وحيانى متأخر از اين دوره  در پيام

 در هنگامى كه اين واژه. آمده است
بخشى از قرآن كه پس از اين دوره نازل 

 111همچون آية (گردد  شده، مشاهده مى
)  سورة مزمل20سورة توبه و آية 

هايى  اى از خواندنى معنايش مجموعه
اى  ، نه مجموعهباشد مياست كه تكميل 

ها  هاى وحيانى كه دريافت آن از پيام
در برخى آيات . هنوز كامل نشده است

 اما حكايت ،گرچه واژة قرآن ذكر نشده
از آن دارد كه چيزى قرار است وحى 
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 مانند آية سوم از سورة دخان و ؛گردد
ما آن را در شبى با «: آية اول سورة قدر
يكم و آية چهل و » .ايم بركت نازل كرده

و آنچه بر بندة خود در «: سورة انفال
 ».غزوة بدر نازل كرديم

در اين آيه به نبرد بدر » يوم الفرقان «
 42.اشاره دارد كه در ماه رمضان اتفاق افتاد

نيز دچار » قرآن« وى در تبيين مرحلة 
هاى نادرستى شده كه  ها و داورى لغزش

 :كنيم ها بسنده مى برخى از آنبيان به 
 اين ريچاردبلرين اشتباهات ت  از مهم

» علق«است كه آيات اول تا هشتم سورة 
هاى پايانى دوران مكى بر  را جزو وحى

شمرده است و حال آنكه از ديدگاه همة 
» علق«روايات، آيات آغازين سورة 

نخستين آياتى بوده كه بر پيامبر 
 از ميان 43. نازل شده استاكرم

نيز به همين » هرشفلد«خاورشناسان 
يجه رسيده است كه در اواخر اين نت

فصل با ديدگاه او آشنا خواهيد شد و 
ديگرانى هم كه آن را نخستين آيات 

 اما به هر حال در زمرة ،اند وحى ندانسته
 .اند هاى اوايل وحى مكى بر شمرده سوره

 داورى او نسبت به آيات اول تا هفتم 
 چرا ؛باشد نيز درست نمى» مدثر«سورة 

و قبل از » مزمل« از كه اين سوره پس

نازل شده و اسلوب و انسجام » مسد«
اى است كه بر نزول دفعى  آياتش به گونه

 44.تمام سوره داللت دارد
 آيات اول تا چهاردهم سورة  وي

را به اواخر وحى مكى مرتبط » تكوير«
» سوره«نموده است و حال آنكه اين 

ه در مكه بوده و  شدهفتمين سورة نازل
 و محتوا به دو قسمت به لحاظ مضمون

 قسم اول آن به تبيين ؛شود تقسيم مى
هاى آن و  روز رستاخيز و نشانه

رسى و سرنوشت مردم در آن  حساب
 مطالب و ،پردازد و قسم دوم روز مى

 را مورد تأييد و مدعيات پيامبر
ه  اين دو قسمت ب.دهد تصديق قرار مى

 از يكديگر ،رغم اختالف در موضوع
 از اين رو، ؛اط نيستندارتب گسسته و بى

يم به لحاظ يقول راجح آن است كه بگو
ها نظم و ترتيب حقيقى  نزول، بين آن

 تفكيك آيات اولية ،در نتيجه. وجود دارد
آن و منتسب ساختن به اواخر وحى 

 .رسد مكى درست به نظر نمى
 نظم و تناسب معنوى حاكم بر آيات 

 نزول دفعى دهندة نيز نشان» انشقاق«سورة 
 45. اين سوره در زمان واحد استكل

  كتابهمرحل. 3 

 در اين مرحله از وحى، به جاى واژة 
به كار رفته است و » كتاب«واژة » قرآن«
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 استمرار جريان وحى  دهندةاين نشان
هاى وحيانى  كه پيام  و ديگر اين،است

 نازل كه بر محمد مدتى پس از آن
به يقين . آمدند شد، به نگارش در مى مى
ان گفت كه وظيفة پيامبر در اين تو مى

دوره، جمع و تدوين كتاب بوده نه 
 ؛هشدار دادن به مردم از عذاب الهى

 هر برداشت و تصورى كه از ،بنابراين
داشته ) قرائت بدون كتابت(مرحله قرآن 

هاى اخيرتر قرآن، چنان  باشيم، در بخش
 بلكه به ،كنيم واقعيتى را مالحظه نمى

 ؛راتى شده استاشا» كتاب«جاى آن به 
 در سورة مريم به پيامبر امر ، نمونهبراي
، )آسمانى(و در اين كتاب «شود كه  مى

مريم را ياد كن، آن هنگام كه از 
اش جدا شد و در ناحية شرقى  خانواده

در اين  «46؛»قرار گرفت) المقدس بيت(
كتاب، ابراهيم را ياد كن كه او بسيار 

در و  «47؛»بود) خدا(گو و پيامبر  راست
كه او » اين كتاب از موسى ياد كن

مخلص بود و رسول و پيامبرى واال 
و در اين كتاب از اسماعيل نيز  «48؛»مقام

هايش صادق و  كه او در وعده» ياد كن
و در  «49؛»رسول و پيامبرى بزرگ بود

اين كتاب، از ادريس نيز ياد كن، او 
 50».گو و پيامبر بزرگى بود بسيار راست

» كتاب«ات قرآن، واژة البته در برخى آي
 ،به معانى ديگرى استعمال شده است

 ةنام«، )33 نور، آيه ةسور(» نامه«مانند 
ولى بحث ما در ... و) 71: اسراء(» اعمال

صرفاً بر » كتاب«آن آياتى است كه واژة 
وقتى كلمة . قرآن مدون داللت دارد

در ارتباط با يهود و نصارا به كار » كتاب«
هيچ كتاب آسمانى اشاره  البته به ،رود مى
 متونى كه به صورت ر بلكه برد،ندا

در . كند مي داللت ،مدون نزد آنان است
با دورة » كتاب«ين اسالم، واژة يمورد آ

 ؛ زيراتر است مدنى وحى مناسب
هاى وحيانى نازل شده بر پيامبر در  پيام

پند و ي، اين دوره شامل اوامر و نواه
ندن در  و احكام است كه با خوا،اندرز

رقابت با . عبادت جمعى مناسب نيست
كه اسالم مكتبى  يهوديان و ادعاى اين

مستقل و غير از مكتب يهود و نصاراى 
 مسلمانان سرانجام كند ميدارد، اقتضا 

هاى  داراى كتابى قابل مقايسه با كتاب
اين نكته در آية . آسمانى پيشين باشند

: عمران مطرح شده است سوم سورة آل
ب را كه هماهنگ با كتب اين كتا«

 به حق بر تو ،آسمانى پيشين است
كه تورات و انجيل را پيش   چنان،فرستاد

 51».از آن نازل كرد
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 :افزايد  در ادامه مىبل 
كتاب «وظيفة دهندة  مقطعى كه نشان 

 به دقتتوان  پيامبر بوده را نمى» آورى
پيوسته به » كتاب« زيرا واژة ،دكرتعيين 
رفته و  به كار مىهاى گوناگون  شيوه

تدريجى بوده » كتاب«به » قرآن«عبور از 
نخستين بار » كتاب«احتماالً واژة . است

  *الم«: در سورة بقره به كار رفته است
همچنين در » ذلك الكتاب الريب فيه

عمران، اعراف، يونس،  هاى آل سوره
 حجر كه همه  ويوسف، رعد، ابراهيم

 داراى حروف مقطعه هستند، به دنبال
اين حروف، حكم و تأكيدى درباره 

سورة بقره مطالبى . آمده است» كتاب«
دارد كه بايد قبل از بريدن از يهود و 

 و چون ،شد پيش از نبرد بدر نازل مى
نزول قرآن با نبرد بدر پيوند دارد، ممكن 
نيست كه كتاب از زمانى پس از آن نبرد 

و » قرآن«كه   مگر آن،آغاز شده باشد
وانيم تا مدتى از يكديگر را بت» كتاب«

كه قرار  با توجه به اين. متمايز تصور كنيم
زودى كتابى از جانب خدا نازل ه بوده ب

شود، گنجاندن آن مطالب آغازين در آن 
طور مسلم ه ب. رفته است انتظار مى

 كامل گاههيچ » كتاب«توان گفت كه  مى
رود كه به دليل  احتمال مى. نشده است

شمنان خارجى و هايى با د وقوع جنگ
هاى جامعه، كار جمع و  ساير ضرورت

گنجاندن آيات وحى شده پيشين (تدوين 
هايى مناسب و با نظم و ترتيب  در سوره
 52.رها شده باشد) خاص

هاى معينى  محدود به بخش» قرآن «
 كه براى قرائت عبادى مناسب باشد مي

ها كه در اين  بوده است و اين بخش
ت، براى محدود درج شده اس» قرآن«

باشد، » كتاب«كه مناسب درج در  آن
بازنگرى و تجديدنظر بيشترى يافته 

هاى  اين مطلب در مورد سوره. است
رعد و ابراهيم انجام گرفته است و در 

توان گفت كه آية  مورد سورة يوسف مى
 به ترتيب متعلق به 2 و 1 و آيات 3
 .اند بوده» كتاب«و » قرآن«

 اساسى و ةپيكر» كتاب« بدين ترتيب، 
 دار، »آيه«كامل وحى، مشتمل بر عبارات 

هاى عذاب، هيئت محدود شدة  داستان
هاى ديگرى كه به او وحى  و بخش» قرآن«

» كتاب«در نتيجه، مفهوم . باشد  مى،شده
 53.استيكسان » قرآن«با مفهوم كنونى 

 از كل قرآن او را لب تحليل آيه به آية 
 ها به اين استنتاج سوق داد كه سوره

گذارى  تر از آنند كه در تاريخ پيچيده
ى و سنتى اسالمى تصور شده ياروپا
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كه آيات وحى در معرض  است و اين
تجديدنظر جدى از قبيل بسط و تفصيل، 
جايگزينى فرازهاى قديمى با مطالب 

 واقع ،جديد، تغييراتى در قافيه و غيره
كه اين تجديدنظر شامل  شدند و اين

د كه در طى اسناد و مدارك مكتوبى بو
زندگى پيامبر و تحت نظارت ايشان 
انجام گرفت و مطالب براى بيشتر 

 ولى شكل نهايى آن ،ها فراهم آمد سوره
 .تحت نظارت پيامبر صورت نپذيرفت

 در بل به رغم مالحظة نسبتاً دقيقى كه 
،  استهمة آيات قرآن انجام داده

نتوانسته براى بسيارى از آيات تاريخ 
گذارى  و در مورد تاريخ بيان كندمعينى 

 ترديد وجود نيزبسيارى از آيات ديگر 
گذارى   تاريخةلئ از اين رو، مس؛دارد

آيات قرآن به صورت قطعى مطرح نشده 
 لذا در ميان ؛و اين پژوهش ناتمام ماند

) پس از دوران بل(پژوهشگران اخير 
له توجه اندكى صورت ئنسبت به اين مس

 .پذيرفته است
ى آيات مدنى تالش  او در مورد برخ

آيات . يابى كند ده نسبتاً دقيق تاريخكر
اوايل وحى مدنى پس از نبرد بدر 

را بازيابى ) اندكى پس از جنگ أحد(
 براى بيشتر آيات پيشنهادهايى ولي ،نمود

يك بررسى . دكربسيار كلى و عام ارائه 
 دربارة فرازهاى جزئى بليابى  از تاريخ
بيست سوره تر از  دهد كه او كم نشان مى

را احتمال داده كه به طور كامل مكى 
 در حالى كه نظر مشهور در ميان ،دنباش

پژوهشگران و عالمان مسلمان اين است 
 گفته شده و سوره مكى هستند 86كه 

هاى مختلف  ها مطالبى از زمان همه آن
هاى كوتاه ديگر،  در مورد سوره. دارند

عنوان واحدهاى ه ها را ب برخى از آن
 .احتمالى بر شمرده استكامل 
ترين اشكالى كه در فرضية بل   مهم

 اين است كه بين مرحلة ،وجود دارد
تمايز قاطعى را » كتاب«و مرحلة » قرآن«

كه دقيقاً به  آن  بى،فرض كرده است
كه  توجيه و اثبات اين تمايز بپردازد و اين

كه   و حال آن،از كجا حاصل شده است
 همواره »قرآن«در آيات مختلف، واژة 

 ؛كار رفته استه ب» كتاب«معادل با واژة 
* حم «: مانند آية اول سوره فصلت

كِتَاب فُصلَت * تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ 
مگر در » آياتُه قُرْآناً عرَبِياً لِقَومٍ يعلَمونَ

بخش منفرد » قرآن«مورادى كه مراد از 
 :والًا ؛ در نتيجه،يا عمل قرائت باشد

فرض خود را اثبات   اين پيشريچاردبل
لزوماً پيش » قرآن«نكرده كه كاربرد واژة 
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 در :ثانياً و ،بوده است» كتاب«از واژة 
بسيارى از آيات شاهد كاربرد واژة 

اى كه مراد از آن  هستيم به گونه» كتاب«
كه   بدون آن،صرفاً شريعت آسمانى است

شده  لحاظلزوماً معناى نوشته در آن 
در لغت به » كتاب« البته واژة ؛باشد

 54است،» نگارش، نوشته و نامه«معناى 
 در قرآن كريم، موارد كاربرد آن ولي

اين واژه . باشد بسيار متعدد و متفاوت مى
 بار به صورت مفرد و 255كه در قرآن 

كار رفته ه شش بار به شكل جمع ب
مانند (ها   گاهى به نامة اعمال انسان،است
 سورة كهف 49 اسراء، آية  سورة71آية 

 در ؛اشاره دارد)  سورة زمر69و آية 
اند  برخى آيات به وقايعى كه مقدر شده

سورة  2 سورة اسراء و آية 58مانند آية (
و در بعضى آيات به كند  اشاره مي) فاطر

 61 سورة انعام، آية 59مانند آية (» علم خدا«
اشاره )  سورة هود6سورة يونس و آية 

 سورة نور، مراد از 33و در آية نمايد،  مي
ندرت ه باشد و ب سند آزادى مى» كتاب«

اين واژه در قرآن به سبكى از نگارش 
سليمان ة  مانند نامكند؛ ميمتعارف اشاره 

 .) به بعد سورة نمل28آية (به ملكة سبا 
 55»ويعلِّمكُم الْكِتَاب والْحِكْمةَ«در آية 
» حكمت «قرآن و مراد از» كتاب«مراد از 

 و مراد از ،شريعت و بيان احكام است
 56»والْكِتَابِ الْمبِينِ«كتاب مبين در آية 

 ،آموزد قرآن است كه طريق هدايت را مى
يعنى آن » الكتاب«و به طور كلى 

اساس آن  اى كه پيامبران الهى بر وسيله
؛ يافتند به هر چيزى علم و آگاهى مى

 همة  مفهوم نوشته يا مكتوب دربنابراين،
 57.موارد كاربرد آن لحاظ نشده است

 هاي ريچارد بل ترين ديدگاه بندي مهم جمع
 :درباره تعيين تاريخ نزول آيات و سور

 روايات ترتيب نزول، ارزش واقعي ندارد؛. 1
با » قلم«و » علق«هاي  نزول سوره. 2

 سازگار مرحلة پس از بعثت پيامبر
است نه با قبل آن؛ زيرا در آغاز رسالت 

 .و هيچ تصوري از فرشتگان نبوده استا
آيات وحي در قالب واحدهايي بسيار . 3

كوچك و اغلب تنها متشكل از يك يا 
دو يا سه آيه بوده است؛ از اين رو، 

گذاري مناسب آيات قرآني بايد  تاريخ
 .تر وفق دهد خود را با اين واحدهاي كوچك

هايي از قرآن احتماالً بر پشت  قسمت. 4
هاي ديگر  مشتمل بر قسمتاوراقي كه 

اي  اند و درج آيه قرآني بوده، نوشته شده
ها تعلق  هايي كه در واقع به آن در سوره

تواند ناشي از كار كاتباني  نداشته، مي
اي فنّي  باشد كه اين اوراق را به شيوه
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كه هيچ گونه  آن اند، بي استنساخ نموده
 .توجهي به مفهوم آيات داشته باشند

نظر گرفتن تدوين قرآن در وي با در . 5
، نقطة آغازين طي حيات پيامبر

قرآن به عنوان متن مقدس را به زمان 
براي او اين . داند جنگ بدر مربوط مي

رود، در  واقعه نقطة عطف به شمار مي
حالي كه مسئله هجرت، به عنوان يك 

بندي  معيار تفكيك در ساختار طبقه
 .شود ها محسوب نمي سوره

 ة جمع قرآن به سه دوربلاز نگاه . 6
 :شود اصلي تقسيم مي

مرحلة آيات يا نخستين مرحلة : يك
 نزول وحي مكي؛

مرحلة قرآن كه شامل بخش اخير : دو
 در مكه و بيش از يك زندگي پيامبر

. سال از دوران هجرت او در مدينه است
فهرست آيات و سور اين دوره عبارت 

: ، اعلي7 ـ 1: ، مدثر8 ـ 1: علق: است از
، تكاثر، 11 ـ 1: ، بلد8 ـ 1: ، مزمل9 ـ 1

، عبس، زلزله، 10 ـ 1: ليل، شمس
 و 6 ـ 1: ، انشقاق14 ـ 1: انفطار، تكوير

، عاديات، نازعات، نبأ، غاشيه، 12 ـ 7
فجر، قيامت، حاقه، ذاريات، طور، واقعه، 
معارج، الرحمن، قمر، صافات، دخان، ق، 
طه، شعراء، فجر، ص، يس، زخرف، 

 .اهيم، زمر، شوري، يونس و رعدنمل، ابر

مرحلة كتاب كه نشان دهندة استمرار : سه
جريان وحي است و در اين مرحله، 
وظيفة پيامبر، جمع و تدوين كتاب بوده 

 .نه هشدار دادن به مردم از عذاب الهي
» تكوير«آيات اول تا چهاردهم سورة . 7

 .مربوط به اواخر وحي مكي است
گفت كه توان  به طور مسلّم مي. 8
هيچ وقت كامل نشده است و » كتاب«

رود كه به دليل وقوع  احتمال مي
هايي با دشمنان خارجي و ساير  جنگ

هاي جامعه، كار جمع و تدوين  ضرورت
 .رها شده باشد

تر از بيست  احتمال داده كه كمبل . 9
 .سوره به طور كامل مكي باشند

 اهللا معرفت در يةترين نظريات آ مهم
 58:گذاري قرآن زمينة تاريخ

 43 در سن قرآن بر پيامبر اسالم. 1
سالگي نازل شد و اين غير از بعثت 

 40است كه به اتفاق امت در سن 
سالگي بوده است؛ در نتيجه مدت نزول 

 .وحي در حدود بيست سال بوده است
در سه سال اول بعثت، دعوت به . 2

گرفت و هنوز براي  گونه سرّي انجام مي
كه آية  ل نشده بود تا آناسالم كتابي ناز

نازل گرديد و نزول » ...فَاصدع بِما تُؤْمرُ«
 .قرآن نيز آغاز شد
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نزول سه يا پنج آيه از اول سورة علق . 3
به طور قطع با آغاز بعثت مقارن بوده و 
اين مسئله مورد اتفاق نظر است؛ سپس 

 مدثر نازل شده ةچند آيه از ابتداي سور
 كامل كه بر ةاست، ولي نخستين سور

 نازل گرديده، سورة حمد پيامبر
باشد و چند آيه از سورة علق يا مدثر  مي

در آغاز بعثت، عنوان سوره نداشته و با 
هاي سوره اين عنوان را  نزول بقية آيه

يافته است؛ از اين رو، اشكالي ندارد كه 
بگوييم اولين سوره، سورة حمد است و 

 .دخوانده شو»  الكتابتحةفا«به نام 
 در روايات منقول از اهل بيت. 4

آمده است كه آخرين سوره، سورة نصر 
است، و آخرين آيه كه بر پيامبر 

 بقره بوده 281 نازل شد، آية اكرم
واتَّقُوا يوماً تُرْجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم «: است
 .» كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ تُوفَّى

طبق آماري كه از روايات ترتيب نزول . 5
 28 سوره مكي و 86آيد،  به دست مي

بندي  سوره مدني است كه در اين طبقه
 :سه معيار وجود دارد

 بيشتر مفسران بر اين :يك ـ معيار زمان
باورند كه معيار مكي يا مدني بودن، 

 از مكه به مدينه هجرت پيامبر اكرم
ت اي كه پيش از هجر هر سوره. است

اي كه پس از  نازل شده، مكي و هر سوره
هجرت نازل شده است مدني به شمار 

رود، خواه در مدينه نازل شده باشد،  مي
خواه در سفرها و حتي در مكه، در سفر 
 .حج يا عمره، زيرا پس از هجرت بوده است

 هر چه در شهر مكه و :دو ـ معيار مكان
پيرامون آن نازل شده مكي است و هر 

ينه و پيرامون آن نازل گرديده، چه در مد
مدني است، خواه پيش از هجرت يا پس 

 .از آن نازل شده باشد
اي كه در   هر سوره:سه ـ معيار خطاب

كند، مكي و  آن، به مشركان خطاب مي
اي كه در آن به مؤمنان خطاب  هر سوره

 .كند، مدني است مي
تر و معتبرتر  از نظرما، معيار زماني، دقيق[

هاي مكي و   تشخيص سورهبراي. ]است
اند كه  هايي را مشخص كرده مدني، مالك

تواند مالك جامع  هر يك به تنهايي نمي
و مانعي باشد بلكه روي هم رفته تا 
حدودي تعيين كننده است و اين 

ها هرگز كليت ندارد، بلكه صرفاً  ويژگي
 .كند دربارة بعضي از انواع صدق مي

قل مالك تشخيص مكي و مدني، يا ن. 6
و خبر است كه در اصطالح به آن 

گويند و يا اجتهاد و شواهد  مي» سماعي«
بندي و داشتن  ظاهري و صورت جمله
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ها  سجع و وزن و كوتاهي آيات و سوره
هر يك [. باشد و يا شواهد محتوايي مي

ها به صورت موجبة جزئيه  از اين مالك
 ].باشد اي از موارد، تعيين كننده مي و در پاره

ها، رواياتي در  رتيب نزول سورهدر ت. 7
دست است كه مورد اعتماد بزرگان علم 

ها از ابن عباس نقل  باشد و عمدة آن مي
شده است؛ مانند روايتي كه احمد بن ابي 
يعقوب كاتب، معروف به ابن واضح 

در تاريخ خود از ) 292متوفاي (يعقوبي 
محمد بن سائب كلبي از ابي صالح از 

 59.كند ابن عباس نقل مي
 اهللا معرفت، يةجا كه از ديدگاه آ از آن. 8

معتبرترين معيار تعيين تاريخ نزول 
ها، استناد به روايت ابن عباس  سوره
هاي مكي و مدني  باشد، جدول سوره مي

 :نماييم جا ارائه مي را در اين
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 :نتيجه
گذاري قرآن ارزشي  در تاريخريچارد بل 

ي روايات ترتيب نزول قائل نشده است، برا
در حالي كه بيشتر عالمان مسلمان از جمله 

ترين مبنا و معيار تعيين   اهللا معرفت، مهميةآ
تاريخ نزول آيات و سور قرآن را استناد به 

 دانند؛ روايات، به ويژه روايت ابن عباس مي
با مرحلة پس » علق« سورة بلاز ديدگاه 

ر است؛ از اين  سازگااز بعثت پيامبر
رو، آن را متعلق به دورة دوم از وحي 

كه استاد  كند و حال آن مكي معرفي مي
معرفت معتقد است نزول آيات اوليه اين 
سوره با آغاز بعثت مقارن بوده و پس از 
گذشت سه سال، به عنوان يك سورة 

 .قرآني مطرح و كامل شده است
 آغازين قرآن به عنوان ة نقطريچارد بل

دس را به زمان جنگ بدر مربوط متن مق
داند، ولي مسئله هجرت را به عنوان  مي

بندي  يك معيار تفكيك در ساختار طبقه
پذيرد، در حالي كه استاد  ها نمي سوره

معرفت مسئله هجرت را تحت عنوان 
بندي  معيار زمان، بهترين مالك طبقه

 .داند ها مي ها و تاريخ نزول آن سوره
 وحي قرآني را  مجموعةمعرفت اهللا يةآ

به دو طبقة مكي و مدني تقسيم كرده 
كه از ديدگاه ريچارد بل  است و حال آن

 .براي آن سه مرحله يا سه دوره وجود دارد

 86 اهللا معرفت، سور مكّي يةاز ديدگاه آ
 20 حدود بلباشند، در حالي كه  سوره مي

 .سوره را به طور كامل مكّي دانسته است
» تكوير« سورة  آيات اول تا چهاردهمبل

داند،  را مربوط به اواخر وحي مكي مي
ولي استاد معرفت نزول تمامي اين سوره را 
مربوط به اوايل وحي مكي دانسته و به عنوان 

 .هفتمين سورة نازل شده معرفي كرده است
هاي رعد، زلزله   اهللا معرفت، سورهيةاز نظر آ

اند و  و الرحمن در زمرة سور مدني ارائه شده
ها را در رديف  كه ريچارد بل آن نحال آ

 .مرحلة دوم از وحي مكّي معرفي كرده است
 معتقد است كه آيات وحي در قالب بل

واحدهايي بسيار كوچك نازل شده؛ از 
گذاري مناسب آيات قرآني  اين رو، تاريخ

تر  بايد خود را با اين واحدهاي كوچك
كه از نگاه استاد  وفق دهد؛ و حال آن

ديدگاه اكثر عالمان معرفت، همچون 
هاي قرآن به  مسلمان، بسياري از سوره

 .اند جا نازل شده صورت مجموعي و يك
توان به اين نكته كلّي  در مجموع مي

اشاره نمود كه ريچارد بل نظير ساير 
مستشرقان براساس حدس و گمان 
نسبت به تاريخ نزول برخي آيات و 

هاي غيرمتقني را مطرح  سور، داوري
گونه نظام   ولي در واقع هيچنموده است،

گذاري آيات  ها يا تاريخ بندي از سوره طبقه
 .قرآني را به صورت دقيق ارائه نكرده است
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