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چکیده

قرآنپژوهان از دیرباز به دلیل نقشآفرینی مکی و یا مدنی بـودن
سورههای قرآن در فهم معنای آیات ،توجـه ویـژهای بـه آن داشـته و
آن را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند .اخـتط آیـات
مکی و مدنی در سور از مهمترین جنبـههـای مـورور اسـت .مـراد از
اختط  ،وجود آیات مکی در سور مدنی( 66آیه) و یا آیـات مـدنی
در سور مکی( 911آیه) است رـه از آنهـا تعبیـر بـه مسـتتنیات شـده
است .در این پژوهش ،ضمن بررسـی نرریـه مـورور ،د بـل ب ـطن
اختط آیات مکی در سور مدنی و بالعکس ارابه شده اسـت .مهـم-
 .1استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

sm.mmoqaddam@ut.ac.ir

 .2رارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران (دوره مجازی)
khorshidsavar@gmail.com
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ترینِ این د بل عبارتاند از :معیارشناسی سور مکی و مـدنی ،توجـه
به جهـات بیـانی آیـات بـرای رشـف آیـات مکـی و مـدنی ،وجـود
اضـ راد در روایــات پیرامــون اخــتط  ،ق ــن پیونــد معنــایی آیــات
مختلط با آیات پیشین و پسـین ،و ق ـن موسـیقایی آیـات مخـتلط بـا
آیات پیشین و پسین.
واژههای كلیدی :اختط آیات مکـی و مـدنی ،آیـات مسـتتنی،
جهت بیانی آیات ،معرفت مکی و مدنی.
مقدمه
در آثار قرآنی گاه مشاهده میگردد ره آیاتی از یک سوره استتناء گردیده است رـه
در نزول بر مبنای مکی و یا مدنی بودن ،مخالف رل سوره است .عباراتی نریر «سـورُ فـطن
مکیةٌ إ ثطثَ آیات منها» یا «فی بعض السور التی نزلت بمکه آیات نزلت بالمدینه فالحقـت
بها»(سیوطی ،9361 ،ج ،9ص )16ناظر به این امر است .بدین ترتیب ،چه بسا سورهای مکـی
حاوی آیات مدنی و سورهای مدنی حاوی آیات مکی معرفی شده اسـت ،رـه در ا ـ طح
به این آیات« ،آیات مستتنی» اططق میشود .احصاء آیات مستتناء در منابن تفسیری و علـوم
قرآنی بیانگر وجود  911آیه مدنی در سور مکی و  66آیه مکـی در سـور مـدنی بـه عنـوان
آیات متداخل است(زررشی9491 ،ق ،ج ،9ص681؛ سیوطی ،9361 ،ج ،9ص .)16البته در
تعداد آیات مسـتتنی بـی ن دانشـمندان علـوم قرآنـی اخـتطر نرـر وجـود دارد رـه ناشـی از
برداشتهای متفاوت از روایات ،اندیشههای فضیلتسـتیز ،گرتـهبـرداری ـرر از تفاسـیر
قدیمی و همچنین وجود معیارهای متفاوتی نریر مکان ،زمان ،محتوا و مخاطـب در شـناخت
آیات مکی و مدنی میباشد .چنین رویکردی به سورههای مکی و مدنی موجب تفـاوت در
برداشت از آیات و تفسیر آنها شده است.
در مقابل این رویکرد ،برخی دیگر بر این باور رفتهاند ره سورهها یا مکی هسـتند و یـا
مدنی ،و اختططی در بین آیات یک سوره از این منرر ورت نگرفته است .این عده تأرید
دارند به چه جهت آیهای را ره در مکه معرمه نازل میشود و با سـورههـای مکـی از حیـث
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محیط و جو و زمان و مکان و اقتضاء مشابه است در سوره مکی جا ندهند و منترر شـوند تـا
پیغمبر اسطم(ص) به مدینه مهاجرت فرماید و سورهای نازل شود و این آیـه را در آن سـوره
جا دهند؟ همین طور بالعکس .به عطوه ،رسانی ره بـه ایـن اسـتتناء قابـل شـدهانـد و بـدون
جهت از سورههای مکی آیاتی و از سـورههـای مـدنی آیـاتی را اسـتتناء رـردهانـد در هـی
موردی نتوانسته اند به دلیلی ره از پیغمبر(ص) و یا از ابمه(ع) نقل شده باشد تمسـک رننـد،
بلکه رفاً این قبیل استتناءها از روی ظن و حدس اسـت(میرمحمدی زرنـدی9461 ،ق ،ص
.)616
این پژوهش با بیان مصداق ،ضمن تبیین نقش رارآمد معیار زمان در شـناخت مکـی و
مدنی و نیز دقت در تسلسل تاریخی ،جهت بیانی ،پیوند معنایی و بطغی ،وحدت موضـوعی
آیات متوالی و غیره ،در دد بررسی دیدگاه اختط آیات مکی و مدنی در سور میباشـد
تا از این رهگور حت و سقم دیدگاه مورور مورد ارزیابی قرار بگیرد.
 .1پیشینه بحث
در میان مفسران مرسوم است ره در آغاز تفسیر هر سوره ،مکی و مدنی بـودن سـوره
را یادآور میشوند و در همین سرآغازها سخن از آیاتی میرود ره در نـزول بـا رـل سـوره
همداستان نیستند .بنابراین ،هنگام تفسیر آن آیات ،به یکباره فضـای مفـاهیم و برداشـت از
یک دوره نزول(مکی یا مدنی) بـه دوره دیگـر منتقـل مـیشـود .ایـن ویژگـی فهـم خـاص
متناسب با فضای نزول را به همراه خواهد داشت .بررسـی ایـن رویکـرد مفسـران و نیـز سـیر
نگارشهای علوم قرآن نشان می دهد ره موضوع اختط آیات مکی و مدنی در سدههـای
نخستین بسیار ناچیز است .در قرن اول هی نشانی از اختط آیـات مکـی و مـدنی در سـور
وجود ندارد .در قرن دوم در برخی رتب معرور همانند «تنزیـل القـرآن بمکـه و بالمدینـه»
زهری(964ق) نیز سخنی به میان نیامده است .نخستین رگـههـای پیـدایش آیـات مخـتلط را
میتوان در تفسیر مقاتل بن سلیمان(911ق) مطحره نمود؛ مانند ایـنرـه سـوره انفـال مـدنی
است به غیر از آیه شماره ( 31مقاتل9463 ،ق ،ج ،6ص .)18رونـد گـرایش بـه بیـان آیـات
مختلط در سدههای بعد بیشتر شده و در قرن ششم به اوج خود میرسد.
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در قرن چهارم ابوجعفر نحّاس(338ق) در رتاد «الناسخ و المنسوخ فی القرآن رریم»
با تق ین روایتی از ابن عباس ،در آغاز سخن از هر سوره به ذرر آیات مکی در سـور مـدنی
و بالعکس میپردازد(نحاس9496 ،ق ،ص  .)961اولین فردی ره آیات مسـتتنی را یـکجـا
گردآوری ررد ابوعمرو دانی(444ق) است؛ وی در رتاد «البیان فی عـدد آی القـرآن» بـه
ذرر آیات مکی در سور مدنی و آیات مدنی در سـور مکـی از دیـدگاه قتـاده (991ق) مـی
پردازد (دانی9494 ،ق ،ص .)934
در سده ششم تفسیر «مجمن البیان لعلوم القرآن» طبرسی( 161ق) ،در ابتدای هر سـوره
چند آیه را از قول قدما استتناء میرند؛ مانند اینره سوره نساء مدنی است به جز دو آیه 18
و (916طبرسی ،9361 ،ج ،3ص .)1همچنـین در تفسـیر «زاد المسـیر» ابـن جـوزی(111ق)،
نمونههای زیادی به چشم میخورد(ابن جوزی ،9388 ،ج ،6ص.)661
اما به مرور زمان این دسته آیات نام جدیدی به خود گرفت و با عنوان «آیاتٌ مسـتتناُ»
مورد اشاره قرار گرفت و در مورد نحوه دستیابی به آنها بحث شد .سـیوطی بـه نقـل از ابـن
الحصّــار(699ق) اعتمــاد برخــی بــر آیــات اســتتناء را بــر مبنــای اجتهــاد و نــه نقــل دانســته
است(سیوطی ،9361 ،ج ،9ص.)16
در قرن هشتم زررشی(114ق) اولین فردی است ره ایـن دسـته از آیـات را بـا عنـوان
«اآلیات المدنیات فی السور المکیة و اآلیات المکیات فی السـور المدینـة» بـه عنـوان «معرفـة
المکی و المدنی» وارد رتب مختص علوم قرآن میرند(زررشی9491 ،ق ،ج ،9ص 290-
 .)287همچنین ابن حجر عسقطنی(816ق) از رسانی است ره وجود آیات مسـتتنای مـدنی
را میپویرد؛ ولی وجود آیات مستتنای مکی را نادر و غریب مـی شـمارد .همـو در توضـی
استبعاد آیات مستتنای مکی اینگونه می نویسد ره باید آیاتی از یک سوره نازل شود؛ ولـی
در سورهای قرار نگیرد و مدتی بطتکلیف باقی بماند تا اینره بعد از هجرت ،سورهای نـازل
شود و آن آیات در آن سوره قرار گیرند(عسقطنی ،بیتا ،ج ،1ص.)33
ابوعبداهلل زنجانی نیز در رتاد «تاریخ قرآن» با عنوان «فی تـاریخ نـزول السـور» ضـمن
اشاره به تاریخ نزول سور ،آیـات مسـتتنی را متـورر مـی شـود .وی  31سـوره مکـی را یـاد
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ررده ،آیاتی از آنها را استتناء میرند و همین طور چهار سوره مـدنی را یـاد مـیرنـد رـه
بخشهایی از آنها طبق ا

طح مشهور مکی است(زنجانی9491 ،ق ،ص.)996-918

در سده حاضر نیز تطشهایی درباره این علم ورت گرفته است .مرحوم معرفـت در
رتاد «التمهید» تحت عنوان «آیاتٌ مستتنیاتٌ» به آیاتی ره از آنها با عنوان مسـتتنی معرفـی
شدهاند اشاره نمـوده و سـ س همگـی را رد نمـوده اسـت(معرفت9491 ،ق ،ج ،9ص-911
 .)631سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی در رتـاد «بحـوث فـی تـاریخ القـرآن و علومـه»،
اختط آیات مکی و مدنی در سور را رد می رند(میرمحمدی زرندی9461 ،ق ،ص .)949
مهدوی راد نیز در سلسله مباحث خود با دقت در جهت بیانی آیات و چگونگی تعامل نـص
با واقعیت ،موضوع اختط آیات مکی و مدنی در سور را رد ررده و نرر پیشینیان را عـاری
از نقد و تحلیل دانسته است(مهدوی راد ،9384 ،ص .)646عطوه بر اینهارتـاد «خصـابص
السور و اآلیات المدینه» اثر عادل محمد ال اسـتاد دانشـگاه الملـک عبـدالعزیز عربسـتان
است ره فصل سوم رتاد خود را به برشمردن آیات مکی در سوره مدنی و آیات مدنی در
سور مکی اختصاص داده است و به  31سوره مکی و  6سوره مدنی اشاره مـیرنـد و بیشـتر
به شرح و توضی آیات مستتنی و دلیل استتناء آنها میپردازند و رمتر آنها را نقد و بررسـی
میرند(ابوالعطء ،بیتا ،ص .)661-961
از جمله آثاری ره در این حوزه نگاشته شـده ،مقالـهای تحـت عنـوان «بررسـی نرریـه
آیات مستتنیات سور مکی و مدنی» به قلم قاسم فابز است .در این مقالـه ،نرریـه اخـتط بـر
اساس ادله قابطن به آن ،مورد نقد و بررسی قرار گرفته اسـت .وجـه امتیـاز پـژوهش حاضـر
نسبت به مقاله آقای فابز ،معیار شناسی سور مکـی و مـدنی بـه عنـوان یکـی از اررـان نرریـه
اختط و نقد و بررسی آن ،بررسی روایات مؤید نرریه اختط و دستهبنـدی آنهـا در سـه
عنوان رلی و تعیین جایگاه هر عنوان در تأیید و یا رد نرریه اختط  ،مراجعه به تفاسیر شـیعه
و سنی و در ضمن آن ،مشخص نمودن موضن مفسران هر دو موهب نسبت به نرریه اختط
است .در ادامه به بیان ادله ب طن نرریه اختط بر مبنای مصادیق آیهای و امکان نقدپـویری
آن پرداخته میشود.
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 .2ادله بطالن نظریه اختالط
نرریه اختط آیات از چند بُعد قابل بررسی است .این ابعاد شامل موارد زیر است:
 .2-1تکثر عوامل تأثیرگذار در معرفت مکی و مدنی
عوامل متعددی در شناخت سور مکی و مدنی تأثیرگوار است .معیارشناسی ،توجـه بـه
مقاطن تاریخی و جهت بیانی آیـات از جملـه آن هاسـت رـه در ادامـه بـه بررسـی هـر یـک
پرداخته میشود.
 .1-2-1معیارشناسی سور مکی و مدنی
یکی از زمینههای پیدایش اختطر در زمینه آیات مستتناء ،اختطر در معیـار شـناخت
مکی و مدنی است .اغلب قرآنپژوهان سه عنصر خ اد ،مکان و زمان را مطکهای ا لی
تشخیص مکی از مدنی قرار دادهاند .بر اساس مطک خ ـاد ،آیـه مکـی آیـهای اسـت رـه
خ اد به اهل مکه باشد و آیه مدنی آیهای است ره خ اد بـه اهـل مدینـه باشد(زررشـی،
9491ق ،ج ،9ص .)614این مطک نمیتواند مطک جامن و مـانعی بـرای معرفـت آیـات و
سور مکی و مدنی باشد؛ زیرا برخی از آیات وجود دارند ره نه خ اد به اهل مکه اسـت و
نـــه خ ـــاد بـــه اهـــل مدینـــه؛ نریـــر« :یـــا َُّیاهاـــا النابِــیا اتاــقِ اللاــها وا ت ِــنِ الفکـــافِرِینَ وا
الفمُنـــافِقِینَ»(ا حـــزاد )9:و نیـــز «إِذا جـــاءاکا الفمُنـــافِقونَ قـــالوا نَشفـــهادُ إِناـــکا لَرَسُـــول
اللاهِ»(المنافقون .)9:عطوه براین ،خ ادهای قرآن عام است و اختصاص آنها به اهل مکه و
مدینه موجب انحصار نصحیت ،حکم شرعی و راهنمـایی ـرر بـه اهـل مکـه و یـا مدینـه
نیست ،بلکه آن خ ادها مادامی رـه لفرـش عـام اسـت ،احکـام و خ ـادهـایش نیـز عـام
است(حکیم9491 ،ق ،ص.)14
بر اساس مطک مکان ،آیهای مکی است ره در مکه نازل شده است ،و آیـهای مـدنی
است ره در مدینه نازل شده باشد(زررشی9491 ،ق ،ج ،9ص .)613این مطک نیز جـامن و
مانن نیست؛ زیرا شامل آیاتی رـه در سـفر و در غیـر مکـه و مدینـه نـازل شـده اسـت نمـی-
شود(سیوطی ،9361 ،ج ،9ص)11؛ مانند آیه شـریفه «لَـو رـانَ عارَضـاً قَرِیبـاً وا ساـفَراً قا ِـداً
لَاتاباعُوکا»(التوبه )46:ره در تبوک نازل شد ،و یا آیه شریفه «وا سئَلف ماـنف َُّرساـلفنا مِـنف قَبلِـکا
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مِنف رُسُلِنا»(الزخرر )41:ره در بیت المقدس در شب معراج نازل شده است .و شکى نیسـت
ره مضبو نبودن تقسیم موجب مىشود اقسام ،همه موارد مقسم را شامل نگردد و ایـن امـر
شمول و جامعیتى را ره از این تقسیم مد نرر است مخدوش مـىسـازد(زرقانی ،بـیتـا ،ج،9
ص .) 986عطوه بر این ،مطک قرار دادن مکان بـرای معرفـت مکـی و مـدنی بـدون لحـا
عنصر زمان موجب محرومیت از برخی فوابد آن نریـر علـم بـه ناسـخ و منسـوخ و نیـز سـیر
ت ورات دعوت پیامبر(ص) میشود(حکیم9491 ،ق ،ص.)16
بر اساس مطک زمان ،آیه مکی آیهای است ره پیش از هجرت نازل شده است و آیه
مدنی آیهای است ره بعـد از هجـرت نـازل شـده است(زررشـی1410 ،ق ،ج ،9ص.)614
معیار ا لی در عنصر زمان ،هجرت رسول خدا(ص) از مکـه بـه مدینـه اسـت .ایـن تعریـف
جامن و مانن است و تمامی آیات را بدون محوورات مطک خ اد و مکان در برمیگیـرد؛
زیرا هی آیهای نیست مگر آنره قبل و یا بعد از هجرت نازل شده است .بـه همـین جهـت،
این عنصر بیش از سایر مطکها شهرت یافته است .در این تعریف ،هجرت نق ه ع ف بـین
دو مرحله مکی و مدنی است .از خصو یات مهم در معیار زمان توجه به مقتضیات زمـانی و
تسلسل تاریخی آیات است .وقتی آیات قرآن بر اساس تسلسل تاریخیِ نـزول وحـی مرتـب
شوند و در فضای تاریخی خود قرار گیرند ،عمطً حکمت نزول و جهت بیانی آیـه مشـخص
میشود .بنابراین ،نمیتوان از عنصر زمان در معرفت به آیـات و سـور مکـی و مـدنی چشـم
پوشید.
با لحا عنصر زمان ،برخی از مصادیق اختط آیات مکی در سـور مـدنی و بـالعکس
نیز رخت برمی بندد؛ زیرا گاهی عـدم شـناخت مکـی و مـدنی منجـر بـه برداشـت نادرسـت
مفسران و عالمان از آیات مکی و مدنی شده است .به طور متال ،خلط مطک مکی و مـدنی
در تفسیر آیه  689سوره بقره باعث شده است ره برخی ایـن آیـه را مکـی بداننـد .سـیوطی
اشاره میرند ره عدهای سوره بقره را مکی میداننـد ،بـه جـز آیـه  689ایـن سـوره رـه در
حجهالـوداع و در منـی نـازل شـده است(سـیوطی9499 ،ق ،ج ،9ص .)311رـامطً مشـخص
است این آیه از لحا مطک زمان مدنی است ،اما گوینده مطک مکان را در نرر گرفتـه و
آن را مکی دانسته است .همچنین به نرر می رسد در مـورد آیـه  3سـوره مابـده نیـز مـطک
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شناخت مکی و مدنی دچار خلط گردیده است .گروهی به این دلیل ره این آیـه در حجـه-
الوداع و در جغرافیای مکه نازل شده است ،آن را مکی دانسـتهانـد و مـطک مکـی و مـدنی
بودن را بُعد مکان قرار دادهاند ،اما چنانچه مطک سنجش هجرت قرار داده شود ،ایـن آیـه
مدنی به حساد میآید؛ چون بعد از هجرت نازل شده است.
بنابراین ،برخی اختط ها مربو به تفاوت در معیارهای تعریف مکی و مدنی اسـت و
با گزینش معیار زمان ،بسیاری از این اختط ها رفن میگردد.
 .1-2-2توجّه به جهت بیانی آیات مختلط
اشرار بر ویژگیها و جغرافیای رطم ،مقتضیات زمانی و مکانی ،شـناخت مخاطـب و
چگونگی تعامل نص با واقعیـت در داوری و تشـخیص آیـات مکـی و مـدنی بسـیار مهـم و
ضروری است ،و مجموع این نشانهها ،همان جهت بیانی آیه است.
 .1-2-2-1مقتضیات زمانی
گاهی دقت نکردن به مقاطن مختلف تاریخی و تسلسل زمانی حوادث باعث مـیشـود
ره برخی آیات مکی ،مدنی به حساد آید و برخی آیات مـدنی ،مکـی بـه شـمار آینـد .بـه
عنوان نمونه ،از آیاتی ره محل تردید و اختطر آرای مفسران است ،آیـه  993سـوره توبـه
است« :ما رانَ لِلنابِیِّ وا الاوِینَ آمانوا َُّنف یاستَغففِروا لِلفمُشفرِرِینَ وا لَو رانوا ُّولِی قرفبى مِـنف باعـدِ مـا
تَبا ـیَنَ لَهُــم َُّناهُــم َُّ ــحادُ الفجاحِــیمِ»؛ بــرای پیــامبر(ص) و مؤمنــان شایســته نبــود رــه بــرای
مشرران(از خداوند) طلب آمرزش رنند ،هر چند از نزدیکانشـان باشـند ،پـس از آنرـه بـر
آنها روشن شد ره این گروه ا حاد دوزخاند .برخی گفتهاند شأن نـزول آیـه مربـو بـه
ابوطالب(ع) است(سیوطی9499 ،ق ،ج ،3ص .)686بر اساس این شأن نزول بیان شده اسـت
ره آیه مورور مکی بوده و در سوره توبه ره مدنی میباشد جای گرفته اسـت .رهیافـت بـه
دیدگاه حی در این زمینه منو به بررسی شخصیت ابوطالـب(ع) ،تبیـین شـأن نـزول یـاد
شده و نیز در نررگرفتن اقتضابات زمانی دعوت رسول خدا(ص) است.
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در مورد شخصیت ابوطالب(ع) باید گفت رـه او بنـابر نقـلهـای تـاریخی و روایـی از
حنفاء بوده و از زمره شرک خارج بوده است .روایاتی از اهـل بیـت(ع) بـر اسـطم او تأریـد
دارنــد(بحرانی9491 ،ق ،ج ،4ص .)611حمایــتهــای ابوطالــب(ع) از رســول خــدا(ص) و
نصرت یاری او در برابر مشرران به حـدی بـوده اسـت رـه جبربیـل در هنگـام وفـات او بـر
پیامبر(ص) نازل شد و خ اد نمود :دیگر از مکه خارج شو؛ زیرا یاور و رمـک تـو از دنیـا
رفتـــه اســـت»(ابـــن ابـــیالحدیـــد9381 ،ق ،ج ،9ص .)61ســـخنان و اشـــعاری رـــه در
تأیید پیامبر (ص) از ابوطالـب در منـابن معتبـر نقـل شـده و در رتـابی بـه نـام «دیـوان اشـعار
ابوطالب» گـردآوری شـده اسـت ،دلیـل دیگـری بـر گرویـدن آن جنـاد بـه آیـین رسـول
خدا(ص) میباشد .هر چند این اشعار را در لفظ ،متواتر نمیداند ،اما در د لـت بـر تصـدیق
ابوطالب به نبوت پیامبر اسطم(ص) متواتر معنوی مـیدانـد(ابن ابـیالحدیـد9381 ،ق ،ج،94
ص .)18عطمه امینی نیز بر اساس این اشعار با تعجب میپرسد ره اگر این تعـابیر گونـاگون
ره در اشعار وی آمده است شهادت و اعترار به نبوت رسـول خـدا(ص) بـه شـمار نیایـد،
پـس اعتـرار و شـهادت بـه نبــوت چگونـه اسـت؟(امینی9496 ،ق ،ج ،1ص .)461عطمــه
طباطبایی نیز با توجه به روایات و نیز اشعار آن جناد بر اسطم حضرت ابوطالـب(ع) تأریـد
دارند(طباطبایی9491 ،ق ،ج ،1ص .)416بنابراین ،نمیتوان شأن نزول آیه  993سـوره توبـه
را ناظر به ابوطالب دانست؛ زیرا در این آیه سخن از عدم استغفار برای مشرران است ،حـال
آنره ابوطالب(ع) از دایره شرک و به تبن آن از خ اد آیه خارج میباشد .ازاینرو نمـی-
توان با استناد به شأن نزول آیه ،آن را در زمره آیات مکی قرار داد ره در سوره مدنی آمـده
است.
همچنین ،مکی دانستن این آیه محووراتی را در بُعد دعـوت رسـول خـدا(ص) در پـی
خواهد داشت؛ زیرا به این جهت امکان بخشش مشرران وجود ندارد رـه آنهـا بـا شـررت
ط در زمره جهنمیان قـرار گرفتـه انـد؛ زیـرا بـا شـرک از دنیـا
در جنگ و رشتن مؤمنان ،عم ً
رفتهاند .به طور طبیعی ،ایـن امـر زمـانی امکـان وقـوع دارد رـه مشـرران بـا مسـلمانان وارد
رارزار شده باشند ره بعد از هجرت اتفاق افتاده اسـت؛ وگرنـه در دوران قبـل از هجـرت و
در مکه هنوز امید تغییر گرایش بسیاری از مشـرران و پیوسـتن آنـان بـه پیـامبر(ص) وجـود
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داشت .اما بعد از اینره شرک در وجود آنان مستقر شد و با همان حال از دنیا رفتهانـد و یـا
اساساً با همان حال شرکگونه نسبت به رحمت و غفران خداوند عناد داشته ،عبودیـت او را
نمیپویرند ،استغفار برای چنین رسی اسـتهزاء مقـام ربوبیـت اسـت(طباطبایی9491،ق ،ج،1
ص .)311لوا قبول مکی بودن آیات  993و  ،994با شیوه و سیره تبلیغ نبوی سازگار نیست و
قرآن هرگز راه غفران و بازگشت را تا زمانی ره شرک در وجود انسان مسـتقر نشـده باشـد
نمیبندد.
 .1-2-2-2شناخت مخاطب
یکی دیگـر از مـوارد جهـات بیـانی توجـه بـه مخاطـب و شـناخت آن اسـت .یکـی از
معیارهای شناخت آیات مکی ،محتوای توحیدی این آیـات اسـت؛ امـا برخـی از عالمـان بـا
توجه به وجود آیات توحیدی در سور مدنی ،اینگونه بیان رردهاند ره آیـات توحیـدی بـه
ورت مشترک در سور مکـی و مـدنی وجـود دارد و لـوا نمـیتـوان بـا تکیـه بـر محـور و
محتوای توحید ،سورهای را مکی یا مدنی اعطم ررد .اما توجه به جهـت بیـانی آیـات نشـان
مــیدهــد رــه روش طــرح آیــات توحیــدی در عهــد مکــی و مــدنی تفــاوت بنیــادی بــا هــم
دارند(مهدوی راد ،بیتا ،ص .)19دوران مکی ،مرحله تکوین امـت و انسـانسـازی اسـت و
جهت بیانی آیات آن ،ناظر بر مبـانی و توحیـد فـردی اسـت .دوران مـدنی ،مرحلـه تکـوین
دولت است و لوا جوهره و جهت بیانی آیات آن ،ناظر بر اشاعه توحید مدنی در ب ن جامعه
و استقرار حکومت است .جهت تبیین اهمیت رشف جهـت بیـانی آیـات و نقـش آن در رد
دیدگاه اختط آیات مکی و مدنی در یک سوره ،به بررسی برخی آیات مورد اختطر در
سورههای رعد ،دهر و عنکبوت میپردازیم:
الف) سوره عنکبوت
سیوطی آیه «والَیاعلَمانا اللاهُ الاـوِینَ آمانـوا والَـیاعلَمانا الفمُنَـافِقِینَ»(العنکبـوت )99:را مـدنی
دانسته و آن را در زمره آیات اسـتتناء قـرار داده است(سـیوطی ،9361 ،ج ،9ص .)66عمـده
دلیل مدنی دانستن این آیه از عدم توجه به جهت بیانی آن و وجود واژه منافقین ناشـی مـی-
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شود؛زیرا نفاق در مدینه پدیدار شده است .زمانی ره مسلمانان در مکه بودند تحـت اختنـاق
و شکنجه بودند و مجالی برای پنهان سـاختن رفـر بـاطنی و ترـاهر بـه اسـطم نبود(آلوسـی،
9491ق ،ج ،91ص .)341اما ادلهای ره بر مدنی بودن ایـن آیـه آورده شـده اسـت ،نـه تنهـا
د لتی بر مدعا ندارد ،بلکه د لت بر این دارد ره آیه شریفه در مکه نازل شـده اسـت؛ زیـرا
آیه از آزار و اذیت مسلمانان سخن به میان آورده است .و در مدینه مسلمانان از رسـى آزار
و اذیت ندیدند ،و هر چه اذیت و شکنجه دیدنـد ،در مکـه بـوده اسـت(طباطبایی9491 ،ق،
ج ،96ص .)916عطوه بر این ،نفاق معنـا وسـیعى دارد و افـراد ضـعیفا یمـانى را رـه بـا
مختصر آزار و اذیتی تغییر عقیده مىدهند نیز شامل مىشـود(مکارم شـیرازی ،9319 ،ج،96
ص .)666و این امر ممکن است هم در مکه تحقق پیدا رند و هـم در مدینـه .در واقـن ،واژه
منافقین در اینجا به معنای تقابل با اسطم و حق نیست ،بلکه سخن از تبیین و تو ـیف حـالتی
روانی است و این موضوع با مکی بودن آن منافات ندارد.
ب) سوره دهر
سوره دهر از نرر مکی و مدنی بودن مورد اختطر است .بسـیاری از روایـات فـریقین
حکایت از مدنی بودن ایـن سـوره دارد(طباطبـایی9491 ،ق ،ج ،61ص .)618همچنـین نرـر
ارتر علمای اهلسنت بر مدنی بودن این سوره است(قرطبی9364 ،ق ،ج ،91ص .)6111امـا
بر خطر جمهور مفسران ،حسن ،عکرمه و رلبی گفتهانـد :ایـن سـوره مـدنی اسـت بـه جـز
آیه« :64فَا برف لِحُکفم رابِّکا والَا ت ِن مِـنفهُم آثِماـا َُّو رَفـوراا»(طبرسـی ،9361 ،ج ،1ص.)416
این قول دارای محووراتی است ره با در نرر گرفتن آنها بایستی رُّی به مـدنی بـودنِ رـل
این سوره داده و استتناء در آن را مورد تردید قرار داد .از جمله این محـوورات عبـارتانـد
از:
حرر«فاء» در اول آیه(به عنوان تفرین) بیانگر این است رـه ایـن آیـه در مقـام نتیجـه-
گیری از مضمون آیه قبلی است ،به این معنا ره چون نازلرننده قرآن خداسـت و احکـام و
فرامین موجود در آن حکم خدای متعال اسـت ،بـر پیـامبر(ص) واجـب اسـت رـه از آنهـا
اطاعــت نمــوده ،در برابــر آن احکــام ــبر نمایــد(طباطبایی9491 ،ق ،ج ،61ص .)941اگــر
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ادعای آنان درست باشد ،لوا با برداشتن آیـه  ،64نبایـد از حیـث معنـا مشـکلی بـرای آیـات
همجوار ایجاد شود و گرنه با بطغت و فصاحت آیات الهی در تعارض است .اما اگـر دقـت
شود در آیه  61سوره دهر ،ضمیر هؤ ء به آثمین و رفار بر میگردد و علت امر و نهی قبـل
بیان میگردد .همین دلیل محکم رافی است تا بگوییم استتنای آیه  64مردود است.
در برخی تفاسیر برای آثم و رفور ،به ذرر مصادیق پرداختهاند .به طـور متـال ،مقاتـل
میگوید مراد از «آثم» عتبه بن ربیعه و مراد از «رفور» ولید بن مغیره است و قتاده گفتـه رـه
مراد ،ابوجهل است(طبرسی ،9361 ،ج ،1ص .)493اما آثم و رفـور در سـیاق نهـی آمـده و
خود دلیل بر این است ره حکم نهی عمومیت دارد و عدم تبعیت از انسانهای رافر و فاسـق
را شامل می شود .عطوه بر این ،توجه به جهـت بیـانی آیـات نشـان مـی دهـد ذرـر «آثـم» و
«رفور» تنها به مکه اختصاص ندارد و در مدینه نیز آثم و رفـور بـوده اسـت ،چنانکـه رلمـه
«آثم» در آیات  99سوره نور و  996سوره نسـاء دربـاره گروهـی از مسـلمانان بـه رـار رفتـه
است(مکارم شیرازی ،9314 ،ج ،61ص.)311
 .2-2محدودیتهای سختافزاری عصر نزول
در عصر نزول وحی ،نقل شفاهی امری رایج و رتابت به عنوان پشـتوانه حفـظ آیـات
م رح بوده است و لوا توجه به مشخصات و محدودیتهای سختافزاری بسیار مهم اسـت.
آیات وحی بر نوشتا فزارهای رایج در در اسطم ،یک یـا چنـد آیـه بـر روی قـراطیس و
ُحف و  ...نوشته میشد(رامیار ،9361 ،ص  .)616بنابراین ،در ورتی رـه قـرار باشـد بـه
طور متال در عهد مدینه بعد از نگارش آیات ،آیهای از سورهای حور و آیـات مکـی بـین
آنها قرارگیرد امری مشکل است؛ چون باید آن آیه را در بین آیات مکـی حـور رننـد و
در میان آیات جدید مدنی اضافه رنند و این جابجاییهای مکرر با توجه به محدودیتهـای
سختافزاری امری دور از انترار است.
از سویی دیگر ،حافران قرآن م ابق با سنت شفاهی در عصر نزول ،آیات وحـی را بـه
مرور زمان و بر اساس قرابت و عرضه پیامبر(ص) در سینههای خـود حفـظ رـردهانـد .حـال
اگر به طور متال در عهد مدینه به آنها گفته شود این آیات را از فطن سوره در ذهـن خـود
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پاک و به سوره دیگری منتقل رنید ،عمطً این انتقـال بسـیار سـخت و موجـب خلـل در امـر
حفظ آیات خواهد بود؛ چون نرـام من قـی حفـظ آیـات در سـینه حافرـان بـه هـم خواهـد
خورد.
 .2-3روایات مرتبط با بحث اختالط
روایات مرتبط با بحث اختط را میتوان در ذیل سه عنوان مورد بررسی قرار داد .در
دستهای از این روایات برای تأیید یک موضوع به آیهای از قرآن استناد گردیده است ره بر
این اساس برخی چنان تصور رردهاند ره محل نزول آیه در ارتبا با مکـان و زمـانی اسـت
ره به آن موضوع پرداخته شده است .برخی دیگر از این روایات از جملـه اخبـار مضـ رد
هستند ره قابل اعتنا نمی باشند .برخی دیگر نیز مؤید و مقوم عدم اختط هستند .در ادامه به
بررسی هر یک از این موارد میپردازیم:
 .2-3-1روایات بیانگر استشهاد
قرابت یک آیه توسط پیامبر(ص) در حین ایراد خ به و یا در جهـت تبیـین موضـوعی
خاص بیانگر آن نیست ره نزول این آیه در همـان زمـان و مکـان ـورت گرفتـه و ممکـن
است نوعی استشهاد و ت بیق باشد .عـدم توجـه بـه ایـن مهـم ،باعـث گردیـده اسـت برخـی
مفسران یک یا چند آیه را در میان آیات همجوار خود از حیث مکی یا مدنی بـودن اسـتتناء
نمایند و عمطً رُّی به اختط آیات مکی و مدنی در سور دهند .به عنوان نمونه ،طبری می-
نویسد ره شخصی در مدینـه مرتکـب گنـاهی شـد و خـدمت پیـامبر(ص) رسـید ،حضـرت
فرمودند :استغفار رن و چهار ررعت نماز بگوار و آنگاه این آیه را تطوت فرمودند« :وا َُّقِـمِ
ک ِذرفــ َر
ت َذلِــ ا
ن السَــ ِّیئَا ِ
ت یُــ فوهِب َ
حساــنَا ِ
ل ِإ ان ا فل ا
ن اللایــ ِ
ی ال انهاــا ِر او ُز َلفًــا مِّــ َ
ط َُ َط َرفَــ ِ
الصَــ َ
لِلواارِرِینَ»(هود()994:طبری9496 ،ق ،ج ،1ص.)86
همانگونه ره مشخص است روایت حاری از آن نیست ره این آیه در مدینـه و بـدین
مناسبت نازل شده ،بلکه در اینجا نوعی استناد و استشهاد انجام شده اسـت .بـه ایـن دلیـل در
ابتدا تو یه به استغفار و نماز رردند و بعد دستور به تطوت این آیه دادند.
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در نمونه دیگر ،گروهی از مفسران به روایاتی استناد میرنند ره آیـه  18سـوره نسـاء
را به دلیل آنکه قرابت این آیه توسط پیامبر(ص) در خانه خـدا گـزارش شـده اسـت ،مکـی
می دانند .در تفسیر رشار آمده است :هنگامی ره رسول خدا(ص) از خانه خدا بیرون آمد،
عباس عموی پیامبر(ص) درخواست نمود ره رلید را به عتمـان بـن طلحـه بدهنـد و در ایـن
هنگام این آیه نازل شد(زمخشری9411 ،ق ،ج ،9ص .)464مهدوی راد ،قرابت این آیـه در
ماجرای پاکسازی رعبه از بتها و ابقای رلیددار قبلی خانه خدا را نوعی استشهاد و ت بیـق
از سوی رسول خدا(ص) میداند و مینویسد« :آنچـه در اخبـار و گـزارشهـای شـأن نـزول
آمده ،این است ره پیـامبر(ص) درون خانـه خـدا را از لـوث بتهـا پیراسـت و پـس از آن در
مقابل تقاضای عمویش عباس ،ره خواسته بود پیامبر(ص) رلیدهای رعبـه را بـه عتمـان بـن
طلحه باز پس دهد ،در حالیره این آیه را تطوت میرـرد رلیـدها را بـدو سـ رد و او را در
این منصب ابقاء ررد .ظاهراً هی دلیل درست و قاننرنندهای وجود ندارد ره آیه  18سـوره
نساء در مکه نازل شده باشد»(مهدوی راد ،بیتا ،ص.)61
 .2-3-2روایات مضطرب
قابطن به استتناء ،به روایات خا ی اشاره میرنند ره غالباً مض رداند و به طـور غیـر
مستقیم بیانگر آن است ره فطن آیه از فطن سوره استتناء شده است .در این زمینه متـالهـای
چندی وجود دارد:
الف) برخی مفسران بر اساس روایتی در حی بخاری ،آیه  993سوره توبـه را مکـی
میدانند و میگویند :این آیه هنگام وفات ابوطالـب(ع) در مکـه نـازل شـده ،در حـالی رـه
پیامبر(ص) به او وعده داد تـا بـرای آمـرزش وی دعـا رند( ـحی بخـاری9419 ،ق ،ج،6
ص991؛ سیوطی9499 ،ق ،ج ،3ص686؛ طبری9496 ،ق ،ج ،99ص .)31در حالی ره ایـن
روایات در زمره اخبار آحاد بوده ،در سند و متن دارای اض راد اسـت .هـی اتفـاق نرـری
در این خصوص در میان آثار مفسران مشاهده نمیشود.
د) سیوطی در ا تقان به نقل از قتاده می نویسـد رـه سـوره نحـل از ابتـدا تـا آیـه ،41
مکی و از آیه  49تا آخر سوره ،مدنی است (سیوطی ،9361 ،ج ،9ص .)61این تفاوتها در
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نقل نشان میدهد ره روایات اختط آیات مکی و مدنی در سور ،فـار از وثاقـت سـندی،
در محتوا نیز دارای اض راد هستند.
ج) برخی از تفاسیر ،آیه یا آیاتی را به عنوان استتناء معرفـی مـیرننـد؛ امـا بسـیاری از
مفسران دیگر به استتناء بودن آن اشارهای نکردهاند« :الاـوِینَ آتَینَـاهُمُ الفکِتَـادا یاعرِفونَـهُ رَماـا
یاعرِفونَ َُّبنَاءهُمُ الاوِینَ خَسِرواف َُّنفساهُم فَهُم َ یُؤفمِنونَ»(ا نعام.)61:
عطوه بر روایات مورور ،روایات دیگری نیز در موضوع اختط آیات وجـود دارنـد
ره به نحوی تقویترننده رُّی عدم اختط هستند .برخی از این روایات ناظر بـه چگـونگی
نزول میباشند ره در آنها حدود سورهها با نزول «بسم اهلل الرحمن الـرحیم» مشـخص شـده
است« :ران النبی( لی اهلل علیـه و آلـه و سـلم)

یعلـم خـتم السـوره حتـی تنـزل بسـم اهلل

الرحمن الرحیم»(حارم نیشابوری9499 ،ق ،ج ،6ص .)366بر ایـن اسـاس ،هرگـاه «بسـم اهلل
الرحمن الرحیم» نازل میشد ،مسلمانان میفهمیدند ره سوره قبلـی تمـام و سـورهای جدیـد
نازل شده است .بنابراین ،ایـن نگـرش رـه پیـامبر(ص) بعـد از ایـنگونـه نـزول مبـادرت بـه
جابحـایی آیــات بنمایــد دور از ذهــن مــیباشــد(معرفت ،9389 ،ص .)84دســته دوم از ایــن
روایات ،روایاتی هستند ره بر نزول یکباره برخی سورهها اشاره دارنـد .بـه طـور متـال ،در
روایتی از رسول اررم(ص) آمده است ره سوره انعام یکباره نازل شده است و هفتاد هـزار
فرشته آن را با تسبی و تهلیل و تحمید مشایعت رردند(طبرسی ،9361 ،ج ،8ص.)3
 .2-4قطع پیوند آهنگین آیات مختلط با قبول نظریه اختالط
بســیاری از آیــات اســتتناء شــده بــا ســایر آیــات همجــوار خــود دارای نــوعی پیونــد و
هماهنگی ساختاری در آهنگ آیات هستند .اگر اختط آیات مکـی و مـدنی را رـه در دو
فضای متفاوت نازل شدهاند پویرفته شـودآیا بایـد نرـم آهنـگ آنهـا را تصـادفی دانسـت؟
بیشتر آیات استتناء شده از حیث قافیه و نرم آهنگ رلمات پایانی بـا بافـت آیـات همجـوار
من بق هستند .به طور متال ،گفته شده ره سوره اسراء ،مکی اسـت ،امـا آیـات  36و  33ایـن
سوره ،مدنی هستند(طبرسی ،9361 ،ج ،94ص .)14ایـن دسـته از آیـات عبـارتانـد از« :إِنا
رابَکا یابسُط الرِّزقَ لِمان یاشَاءُ وایاقفدِرُ إِناهُ رَـانَ بِعِباـادِهِ خَبِیـرًا باصِـیرًا ﴿ ﴾31وا َ تَقفتلـواف َُّو دارـم
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خَشفیاةَ إِمطقٍ ناحن نَرفزُقهُم واإِیَارم إنا قَتفلَهُم رَانَ خِطفءاا رَبِیرًا ﴿ ﴾39وا َ تَقفرَبُواف الزِّنَـى إِناـهُ رَـانَ
فَاحِشَةً واسااء سابِیلًا ﴿ ﴾36وا َ تَقفتلواف الناففسا الاتِی حاراما اللّهُ إِ ا بِالحاقِّ وامان قتِلَ مارفلوماا فَقَد جاعالفنَـا
لِوالِیِّهِ سُلف َانًا فَطَ یُسرِر فِّی الفقَتفلِ إِناهُ رَـانَ مانفصُـوراا ﴿ .»﴾33از نرـر قافیه(فا ـله) ،همـه آیـات
همجوار آیات  36و  33به تنوین حرر نون ختم می شوند.
آیات مختلط و مستتنای سوره حجر پیش از این گوشت .وزن آهنگ واژگان انتهـایی
آیات  81تا  16از این سوره تأملبرانگیز است .وزن آهنـگ واژههـای «مبـین»« ،مقتسـمین»،
«عضین» و «اجمعین» در این آیات نشان می دهد ره این آیات به غیـر از پیونـدهای معنـایی،
دارای فا له( قافیه) همآهنگ در انتهای رطم هستند و بنابراین ،استتناء بی معنی است.
آیه  911سوره شعراء ره از بقیه آیات ،مستتنی و برخطر رطن سوره ،مدنی به شـمار
آمده است ،اگر چه از نرر قافیه(فا له) با آیات قبل و بعد خود ت ابق ندارد ،اما باید گفـت
ره سه رلمه «اولین ،اسرابیل و اعجمـین» رـه در انتهـای آیـات همجـوار  916تـا  918قـرار
دارند از نرر علم بدین دارای موازنه هستند؛ بدین جهت ره آخر آیات از دو قسمت متوازن
تشکیل شده است ،ولی پایان الفا همه با هم متوافق نیست« :واإِناـهُ لَفِـی زُبُـرِ الفـأَوَلِینَ ﴿﴾916
َُّوالَم یاکن لاهُم آیاةً َُّن یاعلَماـهُ عُلَماـاء بانِـی إِسـرَابِیلَ ﴿ ﴾911والَـو نَزالفنَـاهُ عالَـى باعـضِ الفـأَعجامِینَ
﴿.»﴾918
 .2-5قطع پیوند معنایی آیات مختلط با قبول نظریه اختالط
اگر اختط در سور پویرفته شود ،در برخی از مـوارد لـزوم پیونـد معنـایی و وحـدت
موضوعی آیاتی را ره همزمان نـازل مـیشـوند و دارای وحـدت محـیط نـزول و مخاطـب
هستند ،نادیده گرفته میشود .میتوان این ق ن پیوند معنایی را در اثر اخـتط  -البتـه نـه بـه
حصر عقلی -چنین تقسیمبندی نمود:
 .2-5-1قطع ارتباط متعاطفین
بسیاری از آیات استتناء شده با حرور ع ف شروع میشـوند .حـال سـؤال اینجاسـت
ره اگر این آیات از جای دیگر آمده باشند تکلیف حرر ع ف چه میشود .ممکـن اسـت
این آیه به واس ه حرر ع ف دارای پیوند معنایی با آیات همجوار قبلی خـود بـوده اسـت.
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آیا بافت جدید از لحا معنایی این ع ف را می پـویرد؟ آیـا مـیتـوان پـویرفت رـه میـان
متعاطفین هی راب های وجود ندارد؟ به عنوان نمونه ،یکی از موارد اسـتتناء ،آیـات  11و 16
سوره نحل هستند .آیه  11سوره نحل با حرر ع ف شروع میشود .رـامطً مشـخص اسـت
ره حرر ع ف در ابتدای آیه  11با موضوع آیه  14در ارتبا معنایی و بطغـی اسـت « :او َ
تَتاخِوواف َُّیماانَکم داخَلًا باینَکم فَتَزِلا قَدامٌ باعدا ثبُوتِهاا واتَووقواف الفساوءا بِماا اـدادتمم عاـن ساـبِیلِ اللّـهِ
والَکم عاوَادٌ عارِیمٌ ﴿ ﴾14وا َ تَشفتَرواف بِعاهدِ اللّهِ ثَمانًا قَلِیلًا إِناماا عِندا اللّـهِ هُـوا خَیـرٌ لاکـم إِن رنـتم
تَعلَمُونَ ﴿ ﴾11ماا عِندارم یانفَدُ واماا عِندا اللّهِ بااقٍ وا لَنَجزِیانا الاوِینَ ابارواف َُّجرَهُم بِأَحسانِ ماا رَانواف
یاعمالونَ ﴿.»﴾16
آیه  14با عبارت « تتخووا» شروع میشود و آیه  11نیز با حرر ع ـف «واو» و نهـی
« تشتروا» به آن پیوند میخورد .در آیه  14امر به وفای به عهد در مسیر خداونـد شـده و از
شکستن آن به واس ه قرار دادن سوگند در مسیر خدعه و نیرنگ نهی فرموده اسـت .در آیـه
بعــد نیــز از شکســتن عهــد نهــى مــىرنــد تــا اهمیــت م لــب و اعتنــاء بــه شــأن آن را
برساند(طباطبایی9491 ،ق ،ج ،96ص .)331بنابراین ،هر دو آیه در یـک ارتبـا معنـایی بـا
یکدیگر قرار گرفته و حرر ع ف بر این ارتبا

حه میگوارد؛ حال چگونه ممکن است

ره این آیات ،یکی مکی و دیگری مدنی باشند .عطوه بر این ،آیه  81سوره حجـر یعنـی « او
لَقَد آتَیناکا ساـبعاً مِـنَ الفماتـانِی وا الفقـرفآنَ الفعارِـیم» مـورد اسـتتنا قـرار گرفتـه است(سـیوطی،
9499ق ،ج ،9ص .)13اما با بررسی معنایی و ارتبا مبتنی بر «واو» ع ف این آیـه بـا آیـات
قبل ،استتناء ادعایی مورد خدشه واقن مـی شـود؛ زیـرا در آیـات قبـل خداونـد در مقـام ایـن
دلداری به رسول خویش بیان داشته است ره از رفر رافران دچار غم و اندوه نشده و آن را
نسبت به خویش تخفیف دهد« :فَا فَ ِ الصَفف ا الفجامِیل»؛ زیرا خداوند عـطوه بـر ایـنرـه بـه
رفر رافران آگاه است ،نعمت بزرگ قرآن را به تو ع ا فرمـوده اسـت(طباطبایی9491 ،ق،
ج ،96ص .)911ازاینرو ،مطحره میشود ره آیه مورد بحث ارتبا معنـایی بـا آیـات قبـل
دارد ره «واو» ع ف این آیه ،مؤید این بحث میباشد.
 .2-5-2قطع پیوند ضمایر از مراجع آنها
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وقتی آیهای از محل نزولش جدا میشود و در موضن دیگری قـرار مـیگیـرد ،ارتبـا
ضمایر با مراجن آنها دچار اشکال میشود .در واقـن ،بسـیاری از آیـات اسـتتنا شـده دارای
ضمیر هستند ره مرجن آن در آیات پیشین اسـت یـا ایـنرـه آیـه پسـین آن دارای ضـمیری
است ره مرجن آن در آیه استتنا شده است .اگر این آیات از جای دیگـر منتقـل شـده باشـد
این ضمایر بی مرجن خواهند بود و اضمار بدون ذرر مرجن ،خطر قواعد نحـوی و بطغـت
رطم است .به عنوان نمونه ،سیوطی معتقد است ره آیه «قلف آمِنواف بِـهِ َُّو َ تؤفمِنـواف إِنا الاـوِینَ
ُّوتواف الفعِلفما مِن قَبلِهِ إِذَا یُتفلَى عالَیهِم یاخِرمونَ لِألَذفقَانِ سُجَداا»(ا سراء )911:مدنی اسـت و بـرای
آن نیز دلیلی ارابه نمیرند(سیوطی ،9361 ،ج ،9ص.)61
با دقت در آیه  911سوره اسراء ،متوجه می شویم ره این آیه او ً با آیـات قبـل خـود
دارای پیوند معنایی است و همچنین مرجن ضمیر در رلمه «آمنوا به» رتاد قـرآن اسـت رـه
در آیات قبل بدان اشاره شده است .حال سؤال اینجاست ره اگـر آیـه  911سـوره اسـراء از
جای دیگری آمده باشد ،تکلیف معنای آن با توجه به حور مرجن ضمیر چه می شود؟
نمونه دیگر ،آیه ارمال در سوره مابده است ره برخـی معتقدنـد ایـن آیـه بـر خـطر
دیگر آیات همجوار خود ،مکی است .اگر چـه همـانگونـه رـه قـبطً در معیارشناسـی سـور
مکی و مدنی م رح شد ،احتما ً مکی دانستن آیه ارمال به دلیـل اسـتناد بـه مـطک مکـانی
بوده است ،اما ارنون با توجه به وحدت موضوعی آیات نشان داده میشود رـه چیـنش آیـه
ارمال در میان احکام خوردنیها و نیز مدنی بودن آن ،امری درست است:
«حُرِّمات عالَیکمُ الفمایتَة واالفدَمُ والَحمُ الفخِنفزِیرِ واماا ُّهِلا لِغَیـرِ اللّـهِ بِـهِ واالفمُنفخَنِقَـة واالفماوقـوذَُ
واالفمُتَرَدِّیاة واالنا ِیحاة واماا َُّرَلَ السَبُنُ إِ ا ماا ذَرایتم واماا ذبِ ا عالَى النمصُبِ واَُّن تَستَقفسِمُواف بِـاََز َمِ
ت لَکـم
خشَـو ِن ا فلیاـو ام َُّ فر املفـ ُ
خشَـوهُم واا ف
ط َت ف
ن َرفَرو فا مِن دِیـنِکم فَـ َ
س ا الوِی َ
ق ا فلیاو ام ای ِئ ا
َذلِکم فِس ٌ
خ امصاـ ٍة غَیـ َر
ن اضفـ ار فِـی ام ف
ط ام دِینًـا َفماـ ِ
م اِِسـ َ
ت لَکـ ُ
دِینَکم واَُّتفمامتُ عالَیکم نِعماتِـی واراضِـ ی ُ
مُتَجاانِفٍ لِّإِثفمٍ فَإِنا اللّها غَفورٌ رَحِیمٌ» (المابده.)3:
اثبات حت چینش این آیات بر مبنای وحدت موضوعی آیات اولیـه سـوره مابـده و
با عنایت به معنای «اتمام» در آیه سوم اسـت .لغویـان در بیـان معنـای «اتمـام» نوشـتهانـد« :ان
التمام مارتملت اجزاؤه»(مص فوی ،بیتا ،ج ،9ص .)468م ابق ایـن تعریـف« ،اتمـام» زمـانی
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محقق خواهد شد ره همه اجزای آن رامل و موجود باشـند .همچنـین در اولـین آیـه سـوره
مابده از تعبیر «اوفوا بالعقود» استفاده شده است ره پیمانشکنی از حدود الهـی را منـن مـی-
رند و بیان می دارد ره در راه گناه و تعدی با هم همکاری ننمایید .اجزاء دین اسـطم ماننـد
یک رل یتجزّا هستند ،مانند رلیت یک بنایی ره قسمتها و شکلهای مختلـف دارد ،امـا
در مجموع ،یک بنای واحد میباشد و باید به همه عقـود دینـی پایبنـد بـود .شـاید مناسـبت
حقیقی در آیه  3سوره مابده ،توجه به عبارت «اوفوا بالعقود» در آیه اول باشد تا نشـان دهـد
آیه ارمال و اتمام نعمت ،برای عقود عقیدتی ،سیاسی و احکام شرعی م ـرح شـده اسـت و
میخواهد بگوید شر ارمال دین و اتمام نعمت ،قبول داشتن همه اجـزاء و پرهیـز از رفتـار
گزینشی است( ادقی تهرانی ،بیتا ،ج ،8ص.)16
بنابراین ،می توان گفت یک تناسب معنوی میـان واژه «اتمـام» و موضـوع آیـه ارمـال
وجود دارد و آیات همجوار اول تا سوم سوره مابده دارای وحدت موضـوعی هسـتند و لـوا
هی اختط مکی و مدنی در این آیات وجود ندارد.
عطوه بر این آیـات ،توجـه بـه مرجـن ضـمابر در آیـات  64و  81سـوره حجـر بسـیار
راهگشا و نقشآفرین خواهد بود و ثابت خواهد ررد ره آیات مورور نیز م ابق بـا ماهیـت
سوره حجر مکی هستند .برخی آوردهاند ره سوره حجر مکـی اسـت بـه غیـر از آیـات ،64
( 19-11 ،81سیوطی ،9361 ،ج ،9ص .)61در آیه  64سوره حجر آمده است« :والَقَـد عالِمنَـا
الفمُستَقفدِمِینَ مِنکم والَقَد عالِمنَا الفمُستَأفخِرِینَ» .سیاق این آیه من بق بـا سـیاق آیـات مکـی و در
راستای انوار مشرران و گنهکاران و ستمگران است .آهنـگ و لحـن سـورههـا مکـى نیـز
رامطً در آن منعکس است .همچنین این آیه در ارتبا معنایی بـا آیـات قبـل خـود اسـت و
«واو» ع ف در ابتدای این آیه نیز مؤید همین معنا میباشد.
حال به بررسی آیه  81سوره حجر پرداخته میشود« :والَقَـد آتَینَـاکا ساـبعاا مِّـنَ الفماتَـانِی
واالفقرفآنَ الفعارِیما»؛ و به راستى به تو سبن المتانى و قرآن بزرگ را ع ا رـردیم .مرجـن ضـمیر
موجود در فعل «اتیناک» ،شخص پیامبر(ص) است .سایر ضمایر در آیـات مجـاور ایـن آیـه
نیز در یک هماهنگی رامل به پیامبر(ص) اشاره دارند« :واماـا خَلَقفنَـا السَـمااوااتِ وااََرضا واماـا
باینَهُماا إِ ا بِالفحاقِّ واإِنا السَاعاةَ آلتِیاةٌ فَا فَ ِ الصَفف ا الفجامِیـلَ ﴿ ﴾81إِنا رابَـکا هُـوا الفخَـطاق الفعالِـیمُ
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﴿ ﴾86والَقَد آتَینَاکا سابعاا مِّنَ الفماتَانِی واالفقرفآنَ الفعارِیما ﴿ َ ﴾81تَمُدَنا عاینَیـکا إِلَـى ماـا ماتاعنَـا بِـهِ
َُّزوااجاا مِّنفهُم وا َ تَحزَنف عالَیهِم وااخففِض جانَاحاکا لِلفمُؤفمِنِینَ ﴿.»﴾88
عطوه بر این ،نسبت به آیات دیگری از این سوره نیز ادعای اسـتتناء شـده اسـت .بیـان
شده است ره آیات «رَماا َُّنزَلفنَا عالَـى المُقفتَسِـمِینَ ﴿ ﴾11الاـوِینَ جاعالـوا الفقـرفآنَ عِضِـینَ ﴿»﴾19
مدنی هستند ،در حـالی رـه آیـات همجـوار آن ،مکـی هسـتند (طبرسـی.)961: 93 ،9361 ،
چیدمان آیات  11و  19سوره حجر در رنار آیات همجوار آن به این قرار است« :وا قلف إِنِّـی
َُّنَا الناوِیر الفمُبِین ﴿ ﴾81رَماا َُّنزَلفنَـا عالَـى المُقفتَسِـمِینَ ﴿ ﴾11الاـوِینَ جاعالـوا الفقـرفآنَ عِضِـینَ ﴿﴾19
فَوارابِّکا لَنَسأَلَناهُم َُّجماعِینَ ﴿.»﴾16
اگر آیات مستتنای  11و  19از جای خود برداشته شود آنگاه این سؤال پـیش مـیآیـد
ره ضمیر «هم» در آیه «فَوارا بِّکا لَنَسئَلَناهُم َُّجماعینَ» (الحجر )16:به چـه رسـی برمـیگـردد؟
ق عاً ضمیر «هم» به مشررانی برمیگردد ره قـرآن را بخـش بخـش نمودنـد و در اینجاسـت
ره اگر آیات  11و  19سوره حجر برداشته شود ،مدعیان این استتناء دچار تهافـت در گفتـار
میشوند و در تفسیر آن اتفاق نرر ندارند .اما این آیات ،استتنا نیسـتند و از اول نیـز جایشـان
همینجا بوده است و با رار مشرران ،یعنی تقسیمرنندگان قرآن مناسبت دارد و نرر درست
همین است ره این آیه درباره مشرران نازل شـده اسـت ،مشـررانی رـه بخشـی از قـرآن را
سحر ،بخشی را افسانه و یا افتراء میپنداشتند(طباطبایی9491 ،ق ،ج ،96ص.)611
در این راب ه میتوان به متال دیگری از سوره ابراهیم به عنوان سوره مکی اشـاره رـرد
ره در مورد آیات  68و  61آن ادعای استتنا شـده است(سـیوطی9499 ،ق ،ج ،9صَُّ « :)13
لَم تَرَ إِلَى الاوِینَ بادَلوا نِعماتا اللاهِ رففراً وا َُّحالمـوا قَـوماهُم دارا الفباـوار جاهاـناما یاصـلَونَها وا بِـئفسا
الفقَرار» .حال آنره در آیه بعد از این آیات ضمیر در واژه «جعلوا» قرار دارد ره در ـورت
ل
ن ساـبِی ِل ِه قـ ف
جعالـوا ِللاـ ِه َُّنفـداد ًا ِل ُیضِـلموا عاـ ف
مدنی دانستن این آیات ،بدون مرجن میباشـد « :او ا
تَماتاعُوا فَإِنا ماصِیرَرم إِلَى الناار» .ضمن اینره ارتبا آیه با آیه قبل بر مبنـای ع ـف نیـز قابـل
مشاهده است.
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 .2-5-3قطع پیوند بین موصوف و صفت در آیات مختلط با قبول نظریه
اختالط
بسیاری از آیات استتنا شده ،دارای ـفتی هسـتند رـه مو ـور آن در آیـات پیشـین
است یا اینره آیه پسین آن دارای فتی است ره مو ـور آن در آیـه اسـتتنا شـده قـرار
دارد .اگر این آیات از جای دیگر منتقل شده باشند این فات بیمو ـور خواهنـد بـود و
پیوند معنایی دچار اختطل خواهد شد؛ چرا ره جدا شدن فت و مو ور از یکدیگر فهم
را با مشکل روبرو میرند و پیوند معنایی و وحدت موضوعی را از بین میبـرد .سـیوطی در
ا تقان مـی نویسـد رـه سـوره نجـم ،مکـی اسـت ،امـا آیـات  36تـا  49ایـن سـوره ،مـدنی
هستند(سیوطی ،9361 ،ج ،9ص.)61
جهت بررسی آیات مستتنا شده در سوره نجم نگاهی به آیات قبـل از آیـه  36انداختـه
میشود« :والِلاهِ ماا فِی السَمااوااتِ واماا فِی الفأَرضِ لِیاجزِیا الاوِینَ َُّسااؤوا بِماا عامِلوا وایاجزِیا الاـوِینَ
َُّحسانوا بِالفحُسنَى ﴿ ﴾39الاوِینَ یاجتَنِبُونَ رَباابِرَ الفإِثفمِ واالففَوااحِشا إِلاا اللاماما إِنا رابَکا وااسِنُ الفماغففِرَُِ
هُوا َُّعلَمُ بِکم إِذف َُّنشَأَرم مِّنَ الفأَرضِ واإِذف َُّنتم َُّجِناةٌ فِی بُ ونِ ُّمَهااتِکم فَلَا تزَرمـوا َُّنفساـکم هُـوا
َُّعلَمُ بِمانِ اتاقَى ﴿.»﴾36
همانگونه ره مشاهده می شود آیه  36سوره نجم دربردارنده فت رسانی است رـه
مو ور آن در آیه قبل آمده است؛ بدین معنا ره «الاوِینَ یاجتَنِبُـونَ رَباـابِرَ الفـإِثفمِ واالففَـوااحِشا
 »...تا انتهای آیه فت رسانی است ره در انتهای آیه قبل به آنها با عبارت «وایاجزِیا الاوِینَ
َُّحسانوا بِالفحُسنَى» اشاره شده اسـت .در واقـن« ،الاـوِینَ َُّحساـنوا بِالفحُسـنَى» مو ـور عبـارت
مورور است.
حال سؤال اینجاست ره چگونه ممکن اسـت مو ـور در مکـه و ـفتش در مدینـه
نازل شود؟ البته برخی «الوین» را بدل یا خبر برای «هم» محوور و مفعول «ُّعنیِ» محـوور
نیز گرفتهاند ،اما در همـه ایـن وجـوه ،آیـه  36لفرـاً بـه آیـه  39وابسـته اسـت و از آن قابـل
تفکیک نمیباشد و از نرـر معنـا ،بیـانگر ـفات «محسـنان» در آیـه  39اسـت و مـیگویـد
محسنان از گناهان ربیره اجتناد میرنند(فابز ،9311 ،ص.)931
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نتیجهگیری
یکی از بحثهای اساسی در معرفت مکی و مدنی ره از دیرباز در رتب علـوم قرآنـی
و تفسیری مورد بحث واقن شده است ،استتنای برخی از آیات از سور مـدنی بـه عنـوان آیـه
مکی و بالعکس بوده است .عوامل متعددی در پیدایش این دیدگاه نسبت به آیـات مکـی و
مدنی دخیل بوده است .از جمله مهـمتـرین عوامـل ،اخـتطر در مطرـات تشـخیص آیـات
مکی از مدنی ،عدم توجه به ارتبا آیات(بر مبنای ع ف آنها به یکدیگر ،ارجـاع درسـت
ضمیر به مرجن آن در آیـات قبـل ،ارتبـا و ـفی آیـات و نیـز ارتبـا آهنگـین آنهـا) ،و
همچنــین دخیــل ســاختن روایــات در ایــن مســیر بــدون توجــه بــه جهــات ــدوری و نیــز
اعتباربخشی روایات میباشد .در بحث از مطرات مکی و مدنی مشخص گردید ره مـطک
معتبرِ مکی و مدنی بودن سور ،مطک زمانی است و خلط مطک سبب بـروز اخـتط مـی-
گردد .توجه به تسلسل تاریخی و جهت بیانی آیات به شناسایی سور مکـی و مـدنی رمـک
می رند .همچنین با پویرش نرریه اخـتط  ،پیونـد معنـایی آیـات مخـتلط و آیـات پیشـین و
پسین آن ق ن میشود؛ چرا ره بـا جـدا شـدن آیـهای از محـل نـزول آن و گواشـتن آن در
موضن دیگ ر ،پیوند ضمایر و مراجن آنها یا پیوند فت و مو ور یا پیونـد متعـاطفین ق ـن
گردیده ،در برخی موارد موسیقی و نرمآهنگ آیات پیشین و پسین آن از بین میرود.
در بحث از روایات این نتیجه بـه دسـت آمـد رـه برخـی از روایـات جهـت استشـهاد
ادر شدهاند؛ ولی از این روایات ،همزمـانی نـزول بـا زمـان استشـهاد و در نتیجـه اخـتط
برداشت شده است .عطوه بر این ،برخی از روایاتی ره از آنها اخـتط اسـتفاده مـیشـود،
جزو روایات مض رد هستند ره نباید به آنها اعتنا نمود .با این تأرید ره در رنار دو دسـته
مورور از روایات ،روایاتی هستند ره نافی اختط میباشند .بنـابراین ،اخـو روایـات مؤیـد
اختط و واگواردن روایات نافی آن ترجی بطمرج خواهد بود .ازاینرو ،نرریه اخـتط
آیات مکی و مدنی در سور حت ندارد.
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