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 چکیده
نظر به اهمیت ترتیب نزول در دو دانش علوم قرآنی و تفسیر، کشـف ترتیـب نـزول    

تحلیلـی بـر    ـنماید. این نوشتار با روش توصیفی   اي شایسته میقرآن کریم، مطالعه
هاي دخیل و مؤثر در ترتیب نـزول،   آن است که با استفادة روشمند از همۀ شاخص

روشی جامع و کارآمد را جهت کشف ترتیـب نـزول ارائـه نمایـد. ایـن روش در دو      
» بررسی بیرونی اخبار ترتیـب نـزول  «و » بررسی درونی اخبار ترتیب نزول«مرحلۀ 

عنـوان شـاخص    اخبار ترتیـب نـزول بـه   طراحی شده است. در این روش، جداي از 
هاي مؤثر دیگري چون شهرت عملی، روایات سـبب نـزول، روایـات    کانونی، شاخص

دار، تناسب بیرونی و تناسب  ناسخ و منسوخ، اخبار آیات مستثنی، تاریخ، آیات تاریخ
درونی نیز حضور فعال دارند. بنابراین تمرکز روش بر اخبار ترتیب نزول و  جامعیت 

هـا  هـاي مـؤثر، آن را از دیگـر روش    کارگیري از همۀ شاخص مندي آن در بهو روش
 کند. متمایز می

 اخبار، روایات، روش، ترتیب نزول. واژگان کلیدي:

 

∗E- mail: j.salmanzadeh@hsu.ac.ir  
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 . طرح مسئله1

است که به هدف کشف ترتیب نـزول  » علوم قرآنی«ترتیب نزول از موضوعات مطرح در دانش 
بدان است که این موضوع » علوم قرآنی«دانش قرآن شکل گرفته است. اهمیت این موضوع در 

مدنی، آیات مستثنی، اسباب نزول، ناسـخ و   ـ�با برخی از موضوعات دیگر این دانش چون مکی 
تر، اثر کشف ترتیب نزول بر فهـم قـرآن اسـت کـه      منسوخ و... تعامل فعال دارد، اما از این مهم

 کند.   تر و کارآمدتر از قرآن را در تفسیرتنزیلی فراهم می زمینۀ فهم دقیق
گیـري   قیـق و شـکل  نظر به اهمیت این موضوع، ترتیب نزول در پی فقدان گزارشی کامـل و د 

اي علمی تبدیل شده است. حلّ این مسئله، نیازمند روش  نظرات گوناگون دربارة آن، به مسئله
 اي است که ترتیب نزول قرآن کریم را کشف و رونمایی کند.   و شیوه

هاي پیشینیان و عدم تئوریزه بودن آن ها، در ایـن نوشـتار،   با بررسی نقاط قوت و ضعف روش
هـاي   شـود کـه تلفیقـی از روش    شناسایی ترتیب نزول قرآن کریم ارائه می روش جدیدي براي

 روایی محض و اجتهادي محض با محوریت اخبار ترتیب نزول است. 
هاي دیگر در این است که این روش بـر پایـۀ اخبـار ترتیـب      فواید و تمایزات این روش با روش

تیـب نـزول را همـین اخبـار     ترین شـاخص در کشـف تر   نزول استوار شده است و اولین و مهم
 داند.   ترتیب نزول می

ها در این است که ایـن روش تلفیقـی از دو روش نقلـی     اما دیگر تمایز این روش با سایر روش
انـدازة ظرفیتشـان    محض و اجتهادي محض است که از هریـک از آن هـا در جـاي خـود و بـه     

کـه روش مـذکور بـه دنبـال تئـوریزه کـردن و        تـرین فایـده ایـن    شـود. و مهـم   برداري می بهره
 شود.   هاي گوناگون انجام می الب مراحل و گامروشمندسازي است که در ق

گرفته است که ایـن   هاي گوناگونی انجام می در مطالعات پیشینیان، کشف ترتیب نزول از روش
هــاي ترکیبــی  هــا بــه ســه دســتۀ روش روایــی محــض، روش اجتهــادي محــض و روش روش
 تقسیم هستند.   قابل

یا تلفیقی گزینش می شدند و ترتیـب   صورت تکی در روش روایی محض، اخبار ترتیب نزول به
: 2تـا، ج  شد. (ر.ك؛ یعقوبی، بی عنوان ترتیب نزول برگزیده معرفی می نزول یک یا چند خبر به

؛ طبرسـی،  411: 2ق، ج 1411؛ حسکانی، 142: 7ق، ج 1405؛ بیهقی، 28تا: ندیم، بی ؛ ابن33
ــ 8م، 1954؛ جفــري،  612: 10ش، ج 1372 ــ 128: 1ج ق، 1376؛ شهرســتانی، 16ـ ؛ 133ـ

: 1ق، ج 1421؛ ســیوطی، 195 ـ�� 193: 1ق، ج 1410؛ زرکشــی، 10ـــ 9ق،  1415بغــدادي، 
پـور،   ؛ بهجـت 134ــ  133: 1ج  ش، 1415؛ معرفـت،  64ــ  62ق، 1404؛ زنجـانی،  111ـ 110

 ).  346ـ 344ش: 1392
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گذارنـد و   کلی کنار مـی  هاي اجتهادي، برخالف روش روایی، یا اخبار ترتیب نزول را به اما روش
هـا، ترتیـب نـزول بـا دیگـر       گیرند. در این روش کار می عنوان یک شاخص ضعیف به یا آن را به

هاي موجود چون طول آیات و سور، روایات سبب نزول، روایات مکی ـ مدنی، اسـلوب،    شاخص
اي،  ؛ گنجـه 14ــ  13ش، 1355شود. (ر.ك؛ بازرگان،  سیاق و تناسب آیات و سور و... کشف می

 ).  23ـ 12ش: 1380؛ نکونام، 210ـ 53م: 2004؛ نولدکه، 18 ش: 1393
متنـی و   عنوان خبر برگزیده گزینش و با استفاده از قـراین درون  در روش ترکیبی، یک خبر به

؛ 153ق: 1430، حبنکـۀ المیـدانی  ؛ 17: 1ق، ج 1383، عزة دروزةشود. ( متنی، اصالح می برون
 )151: 1ق، ج 1420، حبنکۀ المیدانی

هاي دخیـل در  اي جامع که با تمرکز بر اخبار و روایات، از همۀ شاخص این تاکنون مطالعهبنابر
برداري کند، انجام نگرفته است. روش پیشنهادي، روشـی  اندازة الزم بهره کشف ترتیب نزول به

هـاي دخیـل در کشـف    جامع و منظم است که با تمرکز بر اخبار ترتیب نزول از همۀ شـاخص 
-ریزي مـی گیرد و این روش در این نوشتار، تئوریزه و قاعدهندازة الزم بهره میا ترتیب نزول به

 گردد.   

 ـ روش کشف ترتیب نزول2

به نام ترتیب نزول تدریجی قـرآن،  » علوم قرآنی«دنبال حلّ یکی از مسائل دانش  این نوشتار به
 ید.  بر آن است تا با ارائۀ روش کشف ترتیب نزول، گره از کار این مسئله بگشا

هاي مؤثر شناسایی شوند. بـا مطالعـۀ    گونه که گذشت، در ارائۀ روش نخست باید شاخص همان
اند از:  ها عبارت هاي مؤثر در کشف ترتیب نزول انجام شد، این شاخص جامعی که روي شاخص

اخبار ترتیب نزول، شهرت عملی، روایات سبب نـزول، روایـات ناسـخ و منسـوخ، اخبـار آیـات       
 دار سور، تاریخ، تناسب بیرونی سور، تناسب درونی سور. تاریخ مستثنی، آیات
شـود، در دو   ها که از آن به روش کشف ترتیب نزول تعبیـر مـی   کارگیري شاخص اما کیفیت به

 اند از: شود. این مراحل عبارت مرحلۀ مستقل ارائه می

 ـ بررسی درونی اخبار ترتیب نزول1ـ 2
زول،  این است که نخسـت هـر خبـر فـی نفسـه و بـدون       مراد از بررسی درونی اخبار ترتیب ن

شود تا بخشی از عیار درستی و دقـت آن   هاي بیرونی به مطالعه گذاشته می استفاده از شاخص
 آشکار شود. 

در این مرحله، هم سند خبر و هم متن خبر از منظر میزان اتفاق و هماهنگی بـا دیگـر اخبـار    
 اند از:  ین گام ها عبارتترتیب نزول در سه گام بررسی می شود. ا
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هـا روشـن    شود تا میزان ضعف و قوت سـندي آن  در این گام، سند اخبار بررسی می گام اول:

 گردد.  
هاي  شود تا اتفاق متنی اخبار با یکدیگر شناسایی شود و سوره در این گام، تالش می گام دوم:

عنـوان شاخصـی قـوي در     بـه اتفاقی میان اخبار روشن شوند. در این گام، ترتیب نزول اتفـاقی  
حـدي قـوي اسـت کـه تنهـا در       شود. این شاخص به کار گرفته می ها به تعارض با دیگر شاخص

هـاي احتمـالی و    شود و شاخص هاي قطعی و یقینی کنار گذاشته می صورت تعارض با شاخص
 توانند آن را از میدان بیرون کنند.   یقینی نمی غیر

شـود  تـا ترتیـب     غالبیت اخبار در برخی سور پیگیري مـی در این مرحله، شهرت و  گام سوم:
هایی است که در تعارض بـا   نزول هاي مشهور شناسایی شوند. شاخص شهرت از دیگر شاخص

 ها راهگشاست. دیگر شاخص
 با پژوهشی که در اسناد این اخبار انجام شد، وضعیت سندي این اخبار به قرار زیر است:

جهت مجهول بودن برخی روات و روشن نشدن اتصـال   علی(ع) بهخبر سعیدبن مسیب از امام 
 سند، ضعیف است. 

جهت سـندي   جهت تعلیق و ارسال سند و ضعف تنها راوي آن، به خبر مقاتل از امام علی(ع) به
 ضعیف است. 

 جهت ارسال و ضعف برخی روات از جهت سندي ضعیف است. عباسبه خبر عطاء از ابن
شـود.   ، ضعیف شمرده مـی »عبدالعزیزبن عبدالرحمان«جهت ضعف  هعباس ب خبر مجاهد از ابن

 هرچند دیگر راویان همگی ثقه و معتمد هستند و طریق سند تا صحابه، طریق متصلی است.
 عباس با توجه به اتصال طریق و ثقه بودن راویانش معتمد است. کریب از پدرش از ابن خبر ابی
جهـت مجهـول    سند و معتمد بودن غالـب راویـان، بـه   عباسبا وجود اتصال  صالح از ابن خبر ابی

 شود. ماندن یکی از روات ضعیف تلقی می
 خبر عطاء خراسانی تا تابعی سندي متصل و توسط راویان ثقه گزارش شده است.

خبر جابربن زیدتوسط افرادي معتمد نقل شده است، ولی بخشی از سند خبر دچـار ارسـال و   
 افتادگی است. 

 اعتماد نقل شده و اتصال سند تا تابعی برقرار است.  ویان ثقه و قابلخبر مجاهدتوسط را
 خبر عکرمه تا تابعی، سندي متصل است و راویان آن، افرادي ثقه و معتمد هستند.   

 خبر حسن بصریاز نظر سند و متن همانند خبر عکرمه است. 
اعتماد نقل شـده و تنهـا اشـکال ایـن سـند، ارسـالش        توسط راویانی قابل خبر محمدبن نعمان

 است.  

 



 111 زاده ترتیب نزول با تمرکز بر اخبار ترنیب نزول/ جواد سلمان کشفروش       

 خبر مقاتل بدون سند به دست ما رسیده و تنها راوي آن نیز فردي ضعیف است. 
واقـد   صورت معلق و مرسل نقل شده است. از ایـن رو بـا توجـه بـه وثاقـت ابـن       واقد به خبر ابن

 شود.   ضعیف تلقی می
 سند متصلی است، ولی یکی از راویان آن ضعیف است. خبر زهري داراي 

جهت سندي در یک درجـه از اعتبـار نیسـتند،     چه گذشت، اخبار ترتیب نزول به با توجه به آن
این پـنج خبـر معتمـد از     1ها، پنج خبر معتمد و ده خبر نامعتمد وجود دارد. بلکه در میان آن

 هستند.یک امتیاز سندي نسبت به دیگر اخبار برخوردار 
سـوره اجمـاع و    35گام دوم در این مرحله، بررسی موارد اتفاقی اخبار بود که بر ترتیب نـزول  

اند از: تکویر، اعلـی، تکـاثر، مـاعون، بـروج، تـین، قـریش،        هاي اتفاقی عبارت اتفاق دارند. سوره
، قارعه،  قیامت، ق، اعراف، یس،  فـاطر،  مـریم،  طـه،  نمـل، قصـص، اسـراء، لقمـان، احقـاف        

ذاریات، غاشیه، کهف، نوح، ابراهیم، حاقّه، معارج، نبأ، عنکبوت، بقره، زلـزال، محمـد، مجادلـه،    
 حجرات و تحریم.

خاطر اتفاق و اجماع اخبـار ترتیـب نـزول بـر ایـن ترتیـب نـزول، از امتیـاز بـاالیی           این سور به
و درسـتی   تـوان بـه صـحت    ها، می شوند و در صورت عدم تعارض با دیگر شاخص برخوردار می

 ها حکم کرد. آن
جـز مـوارد    هاي مشهور اسـت کـه در بیشـتر سـور قـرآن بـه       اما گام سوم، بررسی ترتیب نزول

جهت تأیید توسـط بیشـتر اخبـار ترتیـب نـزول، از       ها به شود. این ترتیب شمار دیده می انگشت
 رد.توان از آن در حلّ تعارض ها استفاده ک شوند و می امتیاز چشمگیري برخوردار می

 اند از: ترتیب نزول مشهور بین اخبار ترتیب نزول عبارت
 سورة علق )1
 سورة قلم پس از سورة علق  )2
 سورة مزمل پس از سورة قلم )3
 سورة مدثّر پس از سورة مزمل )4
 سورة مسد پس از سورة مدثّر )5
 سورة تکویر پس از سورة مسد )6
 سورة اعلی پس از سورة تکویر )7
 سورة لیل پس از سورة اعلی  ) 8

مطالعات و تحلیالت سندي روایات برگرفته از طرح پژوهشی نویسنده است که با حمایـت دفتـر تبلیغـات اسـالمی      .1
 خراسان رضوي انجام گرفته است. 
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 ورة فجر پس از سورة لیلس) 9

 ) سورة ضحی پس از سورة فجر10
 ) سورة شرح پس از سورة ضحی11
 ) سورة عصر پس از سورة شرح12
 ) سورة عادیات پس از سورة عصر13
 ) سورة کوثر پس از سورة عادیات14
 ) سورة تکاثر پس از سورة کوثر15
 ) سورة ماعون پس از سورة تکاثر16
 سورة ماعون) سورة کافرون پس از 17
 ) سورة فیل پس از سورة کافرون18
 ) سورة فلق پس از سورة فیل19
 ) سورة ناس پس از سورة فلق20
 ) سورة توحید پس از سورة ناس21
 ) سورة نجم پس از سورة توحید22
 ) سورة عبس پس از سورة نجم23
 ) سورة قدر پس از سورة عبس24
 ) سورة شمس پس از سورة قدر25
 پس از سورة شمس) سورة بروج 26
 ) سورة تین پس از سورة بروج27
 ) سورة قریش پس از سورة تین28
 ) سورة قارعه پس از سورة قریش29
 پس از سورة قارعه قیامۀ) سورة 30
 قیامۀ) سورة همزه پس از سورة 31
 ) سورة مرسالت پس از سورة همزه32
 ) سورة ق پس از سورة مرسالت33
 ) سورة بلد پس از سورة ق34
 ) سورة طارق پس از سورة بلد35
 ) سورة قمر پس از سورة طارق36
 ) سورة ص پس از سورة قمر37
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 ) سورة اعراف پس از سورة ص38
 ) سورة جن پس از سورة اعراف39
 ) سورة یس پس از سورة جن40
 ) سورة فرقان پس از سورة یس41
 ) سورة فاطر پس از سورة فرقان42
 ) سورة مریم پس از سورة فاطر43
 ) سورة طه پس از سورة مریم44
 ) سورة واقعه پس از سورة طه45
 ) سورة شعراء پس از سورة واقعه46
 ) سورة نمل پس از سورة شعراء47
 ) سورة قصص پس از سورة نمل48
 ) سورة اسراء پس از سورة قصص49
 ) سورة یونس پس از سورة اسراء50
 ) سورة هود پس از سورة یونس51
 سورة هود ) سورة یوسف پس از52
 ) سورة حجر پس از سورة یوسف53
 ) سورة انعام پس از سورة حجر54
 ) سورة صافّات پس از سورة انعام55
 ) سورة لقمان پس از سورة صافّات56
 ) سورة سبأ پس از سورة لقمان57
 ) سورة زمر پس از سورة سبأ58
 ) سورة غافر پس از سورة زمر59
 ) سورة فصلت پس از سورة غافر60
 سورة شوري پس از سورة فصلت )61
 ) سورة زخرف پس از سورة شوري62
 ) سورة دخان پس از سورة زخرف63
 ) سورة جاثیه پس از سورة دخان64
 ) سورة احقاف پس از سورة جاثیه65
 ) سورة ذاریات پس از سورة احقاف66
 ) سورة غاشیه پس از سورة ذاریات67
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 ) سورة کهف پس از سورة غاشیه68
 نحل پس از سورة کهف) سورة 69
 ) سورة نوح پس از سورة نحل70
 ) سورة ابراهیم پس از سورة نوح71
 ) سورة انبیاء پس از سورة ابراهیم72
 ) سورة مؤمنون پس از سورة انبیاء73
 ) سورة سجده پس از سورة مؤمنون74
 ) سورة طور پس از سورة سجده75
 ) سورة ملک پس از سورة طور 76
 از سورة ملک) سورة حاقّه پس 77
 ) سورة معارج پس از سورة حاقّه78
 ) سورة نبأ پس از سورة معارج79
 ) سورة نازعات پس از سورة نبأ80
 ) سورة انفطار پس از سورة نازعات81
 ) سورة انشقاق پس از سورة انفطار82
 ) سورة روم پس از سورة انشقاق83
 ) سورة عنکبوت پس از سورة روم84
 ز سورة عنکبوت) سورة مطّففین پس ا85
 ) سورة بقره پس از سورة مطّففین86
 ) سورة انفال پس از سورة بقره87
 ) سورة آل عمران پس از سورة انفال88
 ) سورة احزاب پس از سورة آل عمران89
 ) سورة ممتحنه پس از سورة احزاب90
 ) سورة نساء پس از سورة ممتحنه91
 ) سورة زلزال پس از سورة نساء92
 د پس از سورة زلزال) سورة حدی93
 ) سورة محمد پس از سورة حدید94
 ) سورة رعد پس از سورة محمد95
 ) سورة رحمن پس از سورة رعد96
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 ) سورة انسان پس از سورة رحمن97
 ) سورة طالق پس از سورة انسان98
 ) سورة بینه پس از سورة طالق99

 ) سورة حشر پس از سورة بینه100
 حشر) سورة نصر پس از سورة 101
 ) سورة نور پس از سورة نصر102
 ) سورة حج پس از سورة نور103
 ) سورة منافقون پس از سورة حج104
 ) سورة مجادله پس از سورة منافقون105
 ) سورة حجرات پس از سورة مجادله106
 ) سورة تحریم پس از سورة حجرات107
 ) سورة جمعه پس از سورة تحریم108
 ) سورة صف پس از سورة جمعه109
 ) سورة تغابن پس از سورة صف110
 ) سورة فتح پس از سورة تغابن111
 ) سورة مائده پس از سورة فتح112
 ) سورة توبه پس از سورة مائده113

توان آن را ترتیب مشهور  این ترتیب در بیشتر اخبار ترتیب نزول گزارش شده است و می
وسط بیشتر اخبار ترتیب نزول جهت تأیید ت میان اخبار ترتیب نزول دانست. این ترتیب به

هاي شاذ برخوردار است و در رفع تعارضـات مـورد اسـتفاده     از یک امتیاز نسبت به ترتیب
 است.

در این مرحله، سه امتیاز درونی براي اخبار ترتیب نزول تعریـف شـده اسـت. امتیـاز سـندي،      
که بیشـترین امتیـاز را   امتیاز اتفاق متنی و امتیاز شهرت متنی. هر کدام از اخبار ترتیب نزول 

 دست آورده اند.    کسب کنند، بیشترین امتیاز را در مرحلۀ بررسی درونی به

 ـ بررسی بیرونی اخبار ترتیب نزول2ـ 2
پس از بررسی درونی اخبار ترتیب نزول، تشخیص دقیق و کامل عیار این اخبار زمـانی ممکـن   

هاي دخیل گذاشته شـود. بنـابراین    صها به ارزیابی دیگر شاخ شود که ترتیب مذکور در آن می
هاي دخیل در کشف ترتیـب نـزول    مرحلۀ دوم در این روش، ارزیابی متن خبر با دیگر شاخص
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همانند شهرت عملی، روایات سبب نزول، روایات ناسخ و منسوخ، اخبار آیـات مسـتثنی، آیـات    

 دار، تاریخ، تناسب بیرونی و تناسب درونی است. تاریخ
طـور  هـا بـه   هاي دخیل در کشف ترتیب نزول الزم است هر یک از آنخصجهت آشنایی با شا

 ها عبارت است از:مختصر تعریف شوند. تعریف این شاخص
مراد از شهرت عملی، میزان مقبولیـت خبـر نـزد علمـا اسـت کـه در صـورت         شهرت عملی:

مین شـهرت  تعارض میان دو خبر اگر مشهور فقها به یکی از آن دو خبر استناد کرده باشند، ه
کننـد و همـین خـود     جهت به خبر عمل نمی دهندة اعتبار خبر است؛ زیرا فقها بی عملی نشان

). البتـه شـهرت در   193ش، 1394اي باشد براي ارجحیـت یـک خبـر (براتـی،      تواند قرینه می
توان به غیر روایات فقهـی ازجملـه در    عنوان مرجح مطرح است که می تعارض روایات فقهی به

 نیز تعمیم داد.  مورد بحث
این دسته از روایات، مشتمل بر حادثۀ دخیل در نزول هستند و با تعیین  روایات سبب نزول:

 رسانند. حادثۀ نزول، به تعیین تاریخ نزول کمک می
روایات ناسخ و منسوخ، روایاتی هستند که آیات ناسـخ و منسـوخ را    روایات ناسخ و منسوخ:

یین آیات ناسخ و منسوخ، تقدم آیات منسوخ بر آیات ناسـخ  کنند. این روایات با تع مشخص می
 کنند. دهند و از این طریق در کشف ترتیب نزول ورود می را نشان می

دار تعیین آیاتی از یک سـوره هسـتند کـه در مکـی و      این اخبار عهده اخبار آیات مستثنی:
عنوان مثال، اگر بیشتر آیات یک سوره در مکـه   مدنی بودن با دیگر آیات سوره تفاوت دارند. به

چه چندي از آیات آن در مدینه نازل شده باشند، به ایـن آیـات، آیـات     نازل شده باشند، چنان
 گویند.   کنندة این آیات، اخبار آیات مستثنی می بار تعیینشود و به اخ مستثنی گفته می

این اخبار از دو جهت در ترتیب نزول اثرگذار هستند؛ نخست این کـه مکـی یـا مـدنی بـودن      
کـه نـزول جداگانـۀ برخـی از آیـات را مشـخص        کننـد. و دوم ایـن   برخی از آیات را تعیین می

 نمایند. می
اي تـاریخی تصـریح یـا اشـاره      دار، آیاتی است که به حادثه : مراد از آیات تاریخدار آیات تاریخ

عنوان مثال، آیات ابتدایی سورة معراج به ماجراي معراج پیامبر (ص) تصریح دارند. بـا   دارند. به
 توان تاریخ نزول سورة معراج را تخمین زد.  شناسایی تاریخ این حادثه می

عیین تاریخ وقوع حوادث مـذکور در قـرآن و   مراد از تاریخ، اخبار تاریخی است که در ت تاریخ:
 بنابراین تاریخ نزول آیات مورد استفاده هستند.  

مراد از تناسب بیرونی، ارتباط و پیوند لفظی و معنایی یـک سـوره بـا سـورة      تناسب بیرونی:
اي باشد که تقدم و تـأخر نـزول را نشـان دهـد،      گونه دیگر است. این ارتباط و پیوستگی اگر به
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هاي لفظی و معنایی دو  عنوان مثال، تناسب ن از آن در کشف ترتیب نزول بهره گرفت. بهتوا می
 دهد که این دو سوره باید به دنبال هم نازل شده باشند. سورة علق و قلم نشان می

مراد از تناسب درونی، ارتباط و پیوند آیات یک سوره بـا یکـدیگر اسـت. ایـن      تناسب درونی:
سـان   تحقق است. اگر پیوند میان آیـات ناگسسـتنی باشـد و آیـات بـه      پیوند به دو صورت قابل

ها در یک واحد نزول  بارة آن هاي زنجیري به هم متصل باشند، این نوع ارتباط از نزول یک دانه
اي از آیات، متن مسـتقلی   دهد، اما اگر پیوند میان آیات گسستنی باشد و هر مجموعه خبر می

ها واحد  ها حکم کرد و براي هریک از آن زول جداگانه و پیاپی آنتوان به ن را تشکیل دهند، می
 نزولی مستقل درنظر گرفت.

ارزیابی اخبار ترتیب نزول در این مرحله بدین صورت انجام می گیرد که ترتیب نزول هر سوره 
شـود.   هـا مقایسـه مـی    در دو گام جداگانۀ ترتیب سوره و وحدت نزول سوره بـا دیگـر شـاخص   

عنوان  ها مطابق باشد، ترتیب روایی به ش خبر ترتیب نزول با گزارش دیگر شاخصچنانچه گزار
ها، از قواعد حـلّ تعـارض چـون     شود، اما در صورت تعارض میان آن ترتیب قطعی پذیرفته می

و  3ترتیـب مشـهور   اعتماد به سیرة علما (شـهرت عملـی)، اعتمـاد بـه     2ترتیب اتفاقی، اعتماد به
 شود.  استفاده می 4ترتیب مقبول اعتماد به

 گیري از روش مذکور . نمونه3

وسیلۀ آن مشـخص   جهت نمایش کارآیی روش مذکور، الزم است که ترتیب نزول یک سوره به
شود. یکی از سور اختالفی، سورة عادیات است که ترتیب نزول آن، میان اخبار و مفسران مورد 

 اختالف است.
گونه که گذشت، مرحلۀ اول در این روش، بررسی درونی اخبار ترتیـب نـزول در سـند و     همان

 شده در اخبار ترتیب نزول است.  متن است. در این مرحله، گام نخست استخراج ترتیب گزارش
(بیهقـی،  عکرمـه   )،438: 4تـا، ج  (مـاوردي، بـی  نُه خبـر عطـاء خراسـانی    در میان این اخبار، 

عربـی،   (ر.ك؛ ابـن کریب  ، ابی)142: 7ج  ق،1405(بیهقی،، حسن بصري )142: 7ج  ق،1405
، امـام صـادق(ع)   )133-128: 1ج ق، 1376(شهرسـتانی،  مسـیب   ابن ؛13ـ 12: 2م، ج 1992

، مقاتل )21ق.: 1408ضریس،  (ابنعباس  ، عطاء از ابن)133ـ 128: 1ج ق، 1376(شهرستانی، 

 ، ترتیب متفق علیه بین اخبار ترتیب نزول است.مراد از ترتیب اتفاقی. 2
 . مراد از ترتیب مشهور، ترتیب مشهور بین اخبار ترتیب نزول است. 3

 هاي بیشتري برخوردار است. . مراد از ترتیب مقبول، ترتیبی است که از حمایت شاخص 4
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: 1ق، ج 1376(شهرسـتانی،  واقـد   و ابـن  )133ـ 28: 1، ج ق1376(شهرستانی،از امام علی(ع) 

 دانند.   شده بعد از سورة عصر می سورة عادیات را سورة نازل )133ـ 128
اند. بـدین ترتیـب کـه     چهار خبر دیگر، هریک ترتیبی مختلف براي سورة عادیات نقل کردهاما 

خبـر مجاهـد    دانـد.  ) نزول آن را پس از سورة شرح مـی 32ـ 29ق: 1409(زهري، خبر زهري 
(شهرسـتانی،  نزول آن را پس از سورة لیل اعالم کرده است. خبـر مقاتـل    )28تا: ندیم، بی (ابن

صـالح از   آن را پس از سورة نصـر در مدینـه شـمرده اسـت. و خبـر ابـی       )128: 1ق، ج 1376
 و شـمرد.  آن را در شمار سور مدنی پس از سورة واقعه مـی  )33: 2تا، ج (یعقوبی، بیعباس  ابن

سـیوطی،  ؛ 28تـا:  ندیم، بـی  (ابناند.  نعمان و جابر، ترتیب این سوره را ازقلم انداخته دو خبر ابن
 )110:  1ق، ج 1421

با توجه به گزارش مذکور، در میان پنج خبر معتمد، چهار خبر، نزول سورة عادیات را در مکـه  
عصر در مکه از یک امتیاز  اند. بنابراین نزول این سوره پس از سورة و پس از سورة عصر دانسته

 سندي نسبت به دیگر اقوال برخوردار است.
تـوان از   اما با توجه به اختالف متنی اخبار دربارة این سوره و نبود اتفاق بر ترتیب نزول آن، می

برداري کرد که نزول سورة عادیات پس از سورة عصـر از   قاعدة شهرت روایی، این امتیاز را بهره
 رخوردار است و نسبت به دیگر اقوال، شهرت روایی دارد.حمایت نُه خبر ب

آید که نزول سورة عادیـات   چه گذشت، از بررسی درونی اخبار ترتیب نزول برمی با توجه به آن
پس از سورة عصر در مکه نسبت به دیگر اقوال، هم از امتیـاز سـندي و هـم از شـهرت روایـی      

 برخوردار است.
اخبار ترتیـب نـزول بـه بررسـی بیرونـی گذاشـته شـوند و بـا          اما در مرحلۀ دوم الزم است که

دست آمده از اخبار ترتیب نزول، پنج ترتیـب مختلـف    هاي دیگر ارزیابی شوند. نتایج به شاخص
هـاي بیرونـی گذاشـته     هـا بـه ارزیـابی شـاخص     را براي سورة عادیات رقم زد که هریـک از آن 

 شوند. می
سورة عصر بـود. از ایـن رو نخسـت، ایـن ترتیـب بـه        ترین ترتیب، نزول این سوره پس از قوي

 شود تا میزان درستی و نادرستی آن تعیین گردد.     ارزیابی برده می
پژوهـان و   در سیرة علماء، اتفاق نظري شکل نگرفته است، ولـی بیشـتر قـرآن    شهرت عملی:

: 7ق، ج 1406)، سـبزواري (سـبزواري،   324: 12ج  ش، 1377مفسران همانندقرشی (قرشـی،  
ج  ق، 1416جزي غرناطی (ابـن جـزي،    )، ابن786: 4ج  ق، 1407)، زمخشري (زمخشري، 403

ق، ج 1383)، عـزة دروزة (عـزة دروزة،   165: 11ق، ج 1382)، مالحویش (مالحویش، 505: 2
)، 221: 30تـا، ج  )، مراغـی (مراغـی، بـی   553: 1ق، ج 1420، حبنکۀ( حبنکۀ المیدانی)، 15: 1
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الدین (جعفـر شـرف الـدین،     )، جعفر شرف1653: 16ق، ج 1386یب، خطیب عبدالکریم (خط
) نزول سورة عادیات را پـس از  135: 1ج  ش، 1415) و معرفت (معرفت، 109: 12ج  ق، 1420

شود و از امتیاز این  اند. بنابراین ترتیب مذکور با شهرت عملی علما تأیید می سورة عصر دانسته
 شاخص برخوردار است.

در میان روایات سبب نزول، گزارشات گوناگونی رسیده است کـه برخـی    ول:روایات سبب نز
 اند.  اند و برخی نزول آن را در مکه دانسته سورة عادیات را مدنی شمرده

روایات دال بر مدنی بودن سورة عادیات، چند خبر هستند که دو خبر مشابه، نزول ایـن سـوره   
امـا روایتـی   ). 489ق، 1411(واحـدي،  شـمارد   اي (سریۀ کنانه) در مدینه مـی  را پس از سریه

: 2تا، ج سعد، بی (ابن در مدینه شمرده است» السالسل ذات«دیگر، نزول سوره را پس از جنگ 
 .)171: 2ق، ج 1406د الناس، سی ؛ ابن13

سند، همزمـانی بـا نـزول    گانۀ  هاي شش جهت بررسی روایات سبب نزول، الزم است از شاخص
آیه، شیوة تعبیر روایت، عدم مخالفت با قطعیات عقلـی، تجربـی، عرفـی و دینـی، مطابقـت بـا       

 ).  12ـ 10ش، 1396قراین تاریخی و مطابقت با سیاق آیه استفاده شود (واسطی، 
اخص اول، سند روایات است. سند دو خبر مذکور به جهت ارسـال سـند و ضـعف رواتشـان     ش

 ).489ق، 1411(واحدي، اند  ضعیف قلمداد شده
شاخص دوم همزمانی با نـزول آیـه اسـت کـه بـه جهـت مشـخص نبـودن تـاریخ نـزول آیـه            

 استفاده نیست. قابل
در دو خبـر مـذکور،   » زلـت فن«و » فـأنزل «شاخص سوم شیوة تعبیر راوي است که دو تعبیـر  

و «) ولی بخش پایانی دو خبر108: 1ج  م، 1948اگرچه ظاهر در سبب نزول هستند؛ (زرقانی، 
» السـورة و الْعادیات ضَبحاً: ضبحت بمناخرها، إلى آخر «و » ؛ یعنی: تلک الخیلَالْعادیات ضَبحاً

 ه است، نه صرفا گزارش سبب نزول. زند که راوي در پی تفسیر آیه بود این احتمال را رقم می
شاخص چهارم و پنجم، عدم مخالفت با قطعیات عقلی، تجربی، عرفی، دینی و تـاریخی اسـت.   
روایات مذکور اگرچه بر مدنی بودن سورة عادیات توافق دارند، ولی در تاریخ نزول آن مضطرب 

ر سـال چهـارم هجـرت    هستند؛ زیرا خبر نخست به سریۀ بئر معونه (کنانه) اشـاره دارد کـه د  
السالسـل اسـت    روي داده است و خبر دوم گزارشگر سریۀ ذات) 40ـ 39: 2ج  تا، سعد، بی (ابن

) اتفـاق افتـاده اسـت. ایـن اضـطراب      380: 1ج  م، 1959که در سال هشتم هجري (بـالذري،  
 کند. تاریخی، احتمال نادرستی این روایات را تقویت می

)، 350ــ  349: 1ج   ق،1405(واقـدي،  » المغازي«یگري چون این دو سریه را منابع تاریخی د
ج  ق، 1408کثیـر،   (ابن» البدایۀ و النهایۀ«)، 100ـ 99 :2ج  تا، سعد، بی (ابن» الطبقات الکبري«
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) 403ـ 397: 3؛ همان، ج 348ـ 347: 3ق، ج 1405(بیهقی، » دالئل النبوة« )، 275ـ 273: 4
یـک از آنهـا    اند؛ اما هیچ ) نیز گزارش کرده232: 2ج  ق، 1386اثیر،  (ابن» الکامل فی التاریخ«و 

 اند. به نزول سورة عادیات در جریان این  نبردها اشاره  نکرده
ترین موضوع  شاخص ششم، مطابقت با سیاق و محتواي سوره است. در سورة عادیات، برجسته 

ق، ج 1417طباطبـایی،  هاي پروردگـارش (  و محور اصلی سوره، ناسپاسی انسان در برابر نعمت
: 1ج  ق، 1420؛ حبنکـۀ،  236: 27ج  ش، 1374) و وابستگی زیاد او به دنیا (مکـارم،  345: 20

) اسـت.  2917: 3تـا، ج  ؛ طنطاوي، بـی 3957: 6ج  ق، 1412) و بخل ورزیدن (ابن قطب، 628
 بنابراین خبر سبب نزول آن نیز باید به همین موضوع مرتبط باشد.  

ها  گویند و از رذایل اخالقی انسان هاي پیامبر(ص) سخن می از موضوع سریه اما دو خبر مذکور
 کنند. بنابراین دو خبر مذکور با سیاق و محتواي سوره مطابقت ندارند. یادي نمی

هاي مذکور، دو خبر مـذکور تنهـا بـا شـاخص شـیوة تعبیـر راوي، همـاهنگی         از میان شاخص
ویژه شاخص  جه به تعارض دو خبر با سه شاخص بهاحتمالی و با سه شاخص تعارض دارد. با تو

 آورند.  دست نمی )، صالحیت الزم براي سبب نزول بودن را به14ش: 1396سیاق (واسطی، 
: در میان روایات ناسخ و منسوخ، سورة عادیات و آیـات آن در شـمار   روایات ناسخ و منسوخ

؛ معرفـت،  658ــ  653: 1ج  ق، 1421اند. (ر.ك؛ سـیوطی،    آیات ناسخ و منسوخ گزارش نشده
ــا، ؛ نحــاس، بــی62ـــ 53ق، 1421؛ الشــریف المرتضــی، 395ـــ 300: 2ج  ش، 1415 ؛ 260ت

؛ 215ـ� 178ق: 1411البـارزي،   ؛ ابـن 87ــ  74ق: 1411؛ زهـري،  47ـ 29ق: 1411، دعامۀ ابن
کـه برخـی از    چنـان  )125 ـ� 100تـا:  ؛ محمد حنطور، بـی 294ـ18ق: 1418ابوعبید الهروي، 

منسوخ ندارد  ۀاند که آیۀ ناسخ و آی عادیات را در شمار سوري گزارش کرده ةوهان، سورپژ قرآن
 ).  164: 2ج  ق، 1410(زرکشی، 

در میان این اخبار، خبري دال بر وجود آیه یا آیات مستثنی در سـورة   اخبار آیات مستثنی:
ق، ج 1410عادیات و نزول جداگانۀ برخی از آیات سوره گزارش نشده اسـت. (ر.ك؛ زرکشـی،   

ــ287: 1 ــیوطی، 290ـ ــ 72: 1ج  ق، 1421؛ س ــت، 81ـ ــ 169: 1ج  ش، 1415؛ معرف ) 237ـ
 ول سورة عادیات کاربري ندارند.رو، شاخص اخبار آیات مستثنی در ترتیب نز ازاین

در میان اخبار تاریخی، خبري دلیل بر ترتیب و تاریخ نزول سورة عادیـات پیـدا نشـد.     تاریخ:
که برخی از مؤرخان معاصر، مدنی بودن این سوره را رد و با مفسـران قایـل بـه مـدنی      جز این

 ).464: 1ق، ج 1417وي، اند (ر.ك؛ یوسفی غر اند و آن را مکی دانسته بودن آن مخالفت کرده
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اي تـاریخی اشـاره دارنـد و از     دار به حادثـه  طور که گذشت، آیات تاریخ همان دار: آیات تاریخ
گذاري دارند، اما در سورة عادیات هماننـد بسـیاري    هاي تاریخی امکان زمان روي همین حادثه

تعیین تـاریخ یـا ترتیـب     دار وجود ندارد که بتوان از آن در از دیگر سور و آیات مکی، آیۀ تاریخ
 نزول سوره استفاده کرد.  

گونه که گذشت، مراد از تناسب بیرونی، تناسب لفظی و معنـایی سـورة    همان تناسب بیرونی:
دست آمده از اخبار ترتیب نزول را تحکیم  مورد نظر با سور مجاور است. این شاخص، ترتیب به

ر از تناسـب لفظـی و معنـایی بـا سـور      کند. بدین صورت که اگر سورة مورد نظـ  یا تضعیف می
شـود،   مجاور برخوردار باشد، احتمال نزول آن با سور مجاور در فاصلۀ زمانی نزدیک بیشتر مـی 

 ها برخوردار نباشد، این احتمال تضعیف خواهد شد.  ولی اگر از تناسب لفظی و معنایی با آن
مقایسۀ لفظـی و   رة عصر است.در مورد سورة عادیات، ترتیب مشهور نزول این سوره بعد از سو

انـد و هـر دو سـوره     دهد که هر دو سوره با اسلوب قسـم آغـاز شـده    معنایی دو سوره نشان می
کننـد و از دو ویژگـی طبیعـی انسـان سـخن       آغاز می ﴾إنّ اإلنسانَ﴿جواب قسم را با عبارت 

 گوید که انسان بالطبع به خسران و ناسپاسی گرایش دارد.   می
دهـد کـه سـورة عصـر بـا تأییـد مسـیر ایمـانی          در اوایل دورة بعثت نشـان مـی  نزول دو سوره 

خوانـد تـا بتواننـد فشـارهاي وارده از سـوي گـروه        ها را به حق و صبر فرامی مسلمانان، آن تازه
 کافران را تحمل کنند و از ترك مسیر ایمانی و دچار شدن به خسران در امان بمانند. 

هـایی کـه در مسـیر      شود و بـا نکـوهش انسـان    دیات نازل میدر ادامۀ همین گفتمان، سورة عا
کند. ایـن   شان معرفی می کنند، دو راهکار براي درمان سستی بندگی خدا سستی و کوتاهی می

 اند از: دو راهکار عبارت
). و راهکـار دوم توجـه   8تـا   1راهکار اول این که به حال مجاهدان راه خدا بیندیشـند (آیـات   

شود و بر اسـاس آن، کیفـر و   ت است که باطن انسان در قیامت آشکار مینمودن به این حقیق
شود. پس از سستی دست برداریم و باطن خود را با بندگی خـدا اصـالح کنـیم    پاداش داده می

 ).11تا  9(آیات 
تناسب و هماهنگی لفظی و معنایی سورة عادیات با سورة عصر، نزول نزدیـک بـه هـم ایـن دو     

 نماید. ند و ترتیب مشهور را تقویت و تحکیم میک سوره را تأیید می
چه گذشت، مراد از تناسب درونی، پیوند لفظی و معنایی آیات سوره  بنا بر آن تناسب درونی:

کند، ولی این ظرفیت را داراست  است. این شاخص اگرچه به تشخیص ترتیب نزول کمک نمی
 .بارة سوره یا واحد نزول کمک رساند که به اثبات نزول یک

در سورة عادیات، میان آیات سوره ارتبـاط و پیونـد لفظـی و معنـایی محکمـی برقـرار اسـت.        
) بـر  8ــ  1توان سورة عادیات را به دو سیاق تقسیم کرد. سیاق نخست (آیـات   که می اي گونه به
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انـد و آیـۀ    اسلوب قسم آمده است و پنج آیۀ نخست سوره با حرف فاء به یکـدیگر عطـف شـده   

به آیـۀ ششـم   » واو«پنج آیۀ نخست است و آیات هفت و هشت نیز با حرف ششم، جواب قسم 
) آیۀ نهم جملۀ شرط است و آیۀ دهـم بـا حـرف    9ـ 11شوند. و در سیاق دوم (آیات  عطف می

به آیۀ نهم عطف شده است و آیۀ یـازدهم، جـواب شـرط بـراي آیـۀ نهـم اسـت.        » واو«عاطفۀ 
اند و عناصر شرط اعم از ادات شـرط، جملـۀ    شده بنابراین آیات این سیاق با اسلوب شرط بیان

اند. همچنین دو سیاق اول و دوم سـوره بـا    پیوسته هم مانند یک بستۀ به شرط و جواب شرط به
 خورند. به هم پیوند می ﴾أَ فَال یعلَم إِذا بعثرَ ما فی الْقُبورِ﴿حرف عاطفۀ فاء در آیۀ 

هنگ آیات نیز ایـن پیونـد لفظـی را تأییـد و تقویـت      گذشته از پیوند لفظی میان آیات، نظم آ
، »ضَـبحا «هاي پایانی آیات مانند  وزنی واژه و هم» ر«و » د«، »آ«کنند. اتمام آیات با حروف  می

نظـم  » صدور«، »قُبور«و » لَشَدید«، »لَشَهید«، »لَکَنُود«و » جمعا«، »نَقْعا«، »صبحا«، »قَدحا«
 ه داده است.و یکپارچگی خاصی به سور

چشـم   روشـنی بـه   در پی انسجام لفظی سوره، پیوند و انسجام معنـایی نیـز در ایـن سـوره بـه     
توان تقسیم کرد: سیاق اول سوره  خورد. در یک نگاه کلی آیات این سوره را به دو سیاق می می

کند کـه در راه بنـدگی خـدا تمـام      ) توجه انسان را به تالش مجاهدان راه خدا جلب می8ـ 1(
گیرند و از هیچ کوششی فروگذار نیستند، امـا   کار می تالش خود را جهت برداشتن موانع راه به

کننـد.   بستن به مال دنیا در راه بندگی خداوند کوتـاهی مـی   ها با دل ها برخی انسان در برابر آن
اش در آخرت و آگاهی  ) انسان را به آشکار شدن واقعیت درونی11ـ 9سپس سیاق دوم سوره (

اش در راه بندگی خـدا را   دهد تا او بدین انگیزه، سستی و کوتاهی وند از باطن او هشدار میخدا
 درمان کند.  

دهد که سورة عادیات یک بسـتۀ معنـایی    انسجام و پیوند لفظی و معنایی آیات سوره نشان می
 باره است.  دست و منسجم و داراي قابلیت نزول یک یک

نتیجه گرفت که سورة عادیات در مکه و بعد از سـورة عصـر    توان چه گذشت، می با توجه به آن
ویـژه اخبـار معتمـد     نازل شده است؛ زیرا این ترتیب مورد تأیید بیشتر اخبار ترتیب نـزول، بـه  

هـاي   کننـد؛ یـا ترتیـب    ها یا این ترتیب را تأیید مـی  السند است (شهرت روایی) و بقیۀ شاخص
 ف ترتیب نزول این سوره ندارند.کنند و یا کارکردي در کش مخالف را رد می
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 گیري . نتیجه4

ترین مسائل مطرح در کشف ترتیـب نـزول قـرآن اسـت. ایـن       روش کشف ترتیب نزول از مهم
هاي پیشین را بررسی و سرانجام روشـی   نوشتار با هدف شناسایی روشی جامع و کارآمد، روش

 اند از: عبارتهاي این نوشتار  گیري نو ارائه کرد. بخشی از نتایج و نتیجه
  .این روش متمرکز بر اخبار ترتیب نزول است 
   ــۀ ــن روش در دو مرحل ــزول    «ای ــب ن ــار ترتی ــی اخب ــی درون ــی «و » بررس بررس

 طراحی شده است.» بیرونی اخبار ترتیب نزول
 شــود کــه  در مرحلــۀ اول از ایــن روش، بررســی ســندي و متنــی اخبــار انجــام مــی

ــا    ــهرت اخب ــاق و ش ــی، اتف ــی متن ــش بررس ــهدر بخ ــتفاده   ر ب ــاهد اس ــوان ش عن
 گردد. می
   در مرحلــۀ دوم از ایــن روش، ترتیــب اتفــاقی یــا مشــهور اخبــار ترتیــب نــزول بــه

شــود تــا ترتیــب نــزول درســت،  گانــه گذاشــته مــیهــاي هشــت ارزیــابی شــاخص
 خودش را نشان دهد.  

 انـد از:   گانـه جهـت بررسـی بیرونـی اخبـار ترتیـب نـزول عبـارت        هاي هشت شاخص
ــی،   ــهرت عمل ــات     ش ــار آی ــوخ، اخب ــخ و منس ــات ناس ــزول، روای ــبب ن ــات س روای

 دار، تناسب بیرونی و تناسب درونی. مستثنی، تاریخ، آیات تاریخ
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ـریم.  ام.). 1992عربی معافري، ابوبکر. ( ابن  ک سوخ فی القرآن ال تحقیـق عبـد   لناسخ و المن

 .مکتبۀالثقافۀالدینیۀجا:  الکبیر العلوي. بی

 : دار الشروق.قاهرةـبیروت   فى ظالل القرآن.ق.). 1412بن ابراهیم شاذلی، سید. ( قطب ابن 

: تحقیق علی شیري، بیـروت  البدایۀ و النهایۀ.ق.). 1408بن کثیر. ( کثیر دمشقی، اسماعیل ابن 
 دار احیاء التراث العربی.

جـا:   . تحقیق رضـا تجـدد. بـی   الندیم فهرست ابنتا).  ندیم بغدادي، محمدبن اسحاق. (بی ابن 
 نا. بی

سوخ فی القرآن.ق.). 1418بن سـالم. (  ابوعبید الهروى، القاسم  مکتبـۀ ریـاض:    الناسخ و المن
 شرکۀ الریاض. الرشد ـ 
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ۀ.  ق.).1383هشام حمیري، عبدالملک. ( ابن الـدین عبـد    تحقیـق محمـد محیـی    السیرة النبوـی
 قاهرة: مکتبۀ محمدعلی صبیح و أوالده.الحمید. 

 به اهتمام سید محمدمهدي جعفري. تهران: قلم سیر تحول قرآن.). 1355بازرگان، مهدي. (
آموزشی ). 1394براتی، مرتضی. (  تهران: فکرسازان. کاربردي. ـاصل فقه 

ـیر     ق.). 1415د. (بن محمـ  بغدادى (خازن)، على س ـل (تف ـانى التنزی ـى مع لباب التأویل ف
 دار الکتب العلمیۀ.تصحیح محمد على شاهین. بیروت:  خازن).

ساب األشراف.م). 1959بن جابر. ( بالذري، أحمدبن یحیى تحقیق محمد حمید اهللا. مصـر:   أن
 معهد المخطوطات ـ دار المعارف.

سیر تنزیلی). 1392پور، عبدالکریم. ( بهجت ـد و    تف ع ـول، قوا به ترتیب نزول (مبانی، اص
 ). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.فواید

دار الکتب تعلیق عبدالمعطی قلعجی. بیروت: . دالئل النبوةق.). 1405بیهقی، احمدبن حسین. (
 العلمیۀ.

علم القرآنم.). 1954جفري، آرتور. ( ـ    . مصر ـ بغداد:  مقدمتان فی  ۀ مکتبـۀ الخـانجی ـ مکتب
 المثنی.

ر.    ق.). 1420، عبدالرحمن حسن. (حبنکۀ المیدانی ـدب ق الت ـائ ـر و دق ـارج التفک دمشـق:   مع
 دارالقلم.

ـل. ق.). 1430ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( عزّ و ج هللا  کتاب ا ر االمثل ل عد التدب  قوا
 دمشق: دار القلم.

ـل لقو  ق.). 1411بـن عبـداهللا. (   حسکانى، عبیداهللا ـواهد التنزی ـیل.  ش ـد التفض ع تحقیـق   ا
 وزارة الثقافۀ و اإلرشاد اإلسالمی.محمدباقر محمودى. تهران: 

ـوره ). 1386گر، محمد. ( خامه ـرآن   ساختار هندسی س ـاي ق تهـران: سـازمان تبلیغـات     .ه
 اسالمی.

 مشهد: نور الثقلین. هاي قرآن کریم. مجموعه کامل ساختار سوره). 1392ــــــــــــ . ( 
لقرآن.  ق.). 1386( خطیب، عبدالکریم. سیر القرآنى ل  قاهره: دار الفکر العربی.التف
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. بیروت: دار احیاء التـراث  لغیب  ا مفاتیح ق.). 1420رازى، ابوعبداهللا محمدبن عمر فخرالدین. (

 العربى.
علوم القرآن.م.). 1948زرقانى، محمد عبـدالعظیم. (   بیـروت: دار احیـاء    مناهل العرفان فی 

 التراث العربى.
علوم القرآنق.). 1410، محمدبن عبداهللا. ( رکشىز  دار المعرفۀ.. بیروت: البرهان فی 

ـل ق.). 1407زمخشرى، محمود. (  غوامض التنزی ق  شاف عن حقائ ک دار الکتـاب   . بیـروت:  ال
 العربی.

خ القرآن.ق.). 1404ابوعبداهللا. (  زنجانى،  منظمۀ االعالم االسالمى.تهران:  تاری

کتب فی الناسخ و المنسوخق.). 1409زهري و دیگران، محمدبن مسلم. (  تحقیق حـاتم   .اربعۀ 
 مکتبۀ النهضۀ العربیۀ.صالح الضامن. بیروت: عالم الکتب ـ 

سوخق.). 1411الزهرى، ابوبکر محمدبن مسلم. (  . تحقیق حاتم صالح الضـامن.  الناسخ و المن
 العالى.جامعۀ بغداد ـ  وزارة التعلیم بغداد: 

ـد.    ق.). 1406اهللا. ( سبزوارى نجفى، محمدبن حبیـب   ـرآن المجی ـیر الق س ـى تف  الجدید ف
 بیروت: دار التعارف.

ـأثور  ق.). 1404الـدین. (  سیوطى، جالل ـیر الم س در المنثور فى تف  اهللا آیـۀ . قـم: کتابخانـه   ال
 . مرعشى نجفى

علوم القرآق.). 1421ـــــــــــــــــــــــــ . (  بیروت: دار الکتاب العربى. ن.اإلتقان فی 
تحقیق عبد العزیزبن عثمان  الموسوعۀ القرآنیۀ خصائص السور.ق.). 1420الدین، جعفر. ( شرف

 دار التقریب بین المذاهب االسالمیۀ.التویجزى. بیروت: 

. بیـروت:  اآلیات الناسخۀ و المنسوخۀق.).1421بن الحسـین. (  على  الشریف المرتضى الموسوى، 
 بالغ.مؤسسۀ ال

ح القدیر). 1414شوکانى، محمدبن علـى. (   کثیـر ـ دار الکلـم     بیـروت: دار ابـن   ـ . دمشـق   فت
 الطیب.
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ـرار   ق.). 1376شهرستانی، محمدبن عبدالکریم. ( ح االب ـابی ـرار و مص ح االس . تحقیـق  مفاتی
 محمدعلی آذرشب. تهران: احیاء کتاب دفتر نشر میراث مکتوب.

سیر القرآن.). ق1417طباطبایى، سید محمدحسـین. (  . قـم: دفتـر انتشـارات    المیزان فى تف
 اسالمى جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.

سیر القرآن.ش.). 1372بن حسن. ( طبرسى، فضل   تهران: ناصرخسرو. مجمع البیان فى تف

کریم.تا).  طنطاوي، سیدمحمد. (بی لقرآن ال سیر الوسیط ل  نا. جا: بی بی التف
سیر الحدیثاق.). 1383، محمد. (عزة دروزة  قاهرة: دار إحیاء الکتب العربیۀ.  .لتف

سن الحدیث.ش.). 1377اکبر. ( قرشى، سید على سیر اح  تهران: بنیاد بعثت. تف
ـب و    ش.). 1393اي (ابزاري)، جمال (جمشید). ( گنجه  ـارة ترتی ـق درب و در تحقی سخن ن

 نا. جا: بی بیها و حروف مقطعه.  زمان نزول سوره
سیر الماوردىتا).  (بی بن محمد. ماوردى، على دار الکتب العلمیـۀ   . بیروت:النکت و العیون تف

 ـ منشورات محمدعلی بیضون.

رازيتا).  محمد الحنطور، محمود. (بی عند الفخر ال سخ   . قاهرة: مکتبۀ اآلداب  .الن

غىتا).  مراغى، احمدبن مصطفى. (بی  سیر المرا  . بیروت: دار احیاء التراث العربى.تف
شیبش.). 1383معرفت، محمدهادي. ( سرون فی ثوبه الق سیر و المف . مشهد: دانشـگاه  التف

 رضوي.
علوم القرآنق.). 1415ــــــــــــــــــ . (  . قم: النشر االسالمى.التمهید فی 

سیر نمونهش.). 1374مکارم شیرازى، ناصر و دیگران. (   دار الکتب اإلسالمیۀ.. تهران: تف

 مطبعۀ الترقى.. دمشق: بیان المعانىق.). 1382عبدالقادر. (مالحویش آل غازى،  

ـی    تا).  نحاس، محمدبن احمدبن اسماعیل صفار ابوجعفر. (بی ـوخ ف س خ و المن ـ کتاب الناس
 موسسۀ الکتب الثقافیۀ. . بیروت:القرآن

ر تاریخش). 1380نکونام، جعفر. (   نما.   . تهران: هستىگذارى قرآن درآمدى ب
خ القرآنم.). 2004نولدکه، تئودور. ( مؤسسۀ کـونراد  .ترجمه و تحقیق جورج تامر. بیروت: تاری

 ادناور.ـ

 



 1399بهار، 40، شمارة 11سال  پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛             128

 
سباب نزول القرآنق.). 1411بن احمد. ( واحدى، على . تحقیق کمال بسیونى زغلول. بیروت: ا

 دار الکتب العلمیۀ.

شناســی کشــف و اعتبارســنجی اســباب نــزول  روش). 1396واســطی، عبدالحمیــد. (
. 82. شـمارة  22. دورة هـاي قرآنـی   پژوهشبه اسباب نزول آیات). (الگوریتم دستیابی

 .29ـ 4صص 
 . تحقیق مارسدن جونس. قم: دانش  اسالمی.  المغازيق.) 1405واقدي، محمدبن عمر. ( 
خ الیعقوبی.تا).  بن ابی یعقوب. (بی یعقوبی، احمد  قم ـ بیروت: نشـر فرهنـگ أهـل بیـت       تاری

 (ع). دار صادر.
ـالمی ق.). 1417یوسفی غروي، محمدهادي. ( خ اإلس . قـم: مؤسسـه الهـادي   موسوعۀ التاری
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