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 تقسیم ق�آن به هفت ح�ب

  _______________1محسن رجبی ق�سی دکت�  _______________ 

 

 چکی�ه
ک�اف�ون ب� تقسیم الهی  در س�ل نهم  9بن�ب� تعلیم رس�ل خ�ا ،س�ره ۱۱۴به  یمق�آن 

سه س�ره اول (بق�ه، آل عم�ان و است: ش�ه  یمتقسهج�ی، ق�آن مجی� به هفت ح�ب نی� 
ه سـ�ره نس�ء)، ح�ب اول؛ پنج س�ره بع�ى، ح�ب دوم؛ هفت سـ�ره بعـ�ى، حـ�ب سـ�م؛ ُنـ

و  ؛بع�ى، ح�ب چه�رم؛ ی�زده س�ره بع�ى، ح�ب پنجم؛ سی�ده س�ره بع�ى، ح�ب ششـم
 حـ�ب هفـتم قـ�آن اسـت ،»ن�س«ت� » ق�ف« ۀاز س�رشصت و پنج س�رۀ آخ� مصحف ش�یف 

ه�ی نب�ی، ح�ب مفّصل  ب� پ�ی� آم�زه .ان� ن�م نه�ده »لّصَ فَ ح�ب ُم «اعظم آن را که پی�مب� 
�س تــ� قـ�ف،   «از سـ�رۀ ـن

ُ
کــه در شـش حــ�ب دیگـ� قــ�آن  ) قـ�آن اسـتو مغــ� (چکیـ�ه »بــ�بل

�ب«تفصـیل ی�فتــه، و  قــ�آن اسـت؛ یعنــی مســی� درسـت آمــ�زش و تــ�ویج، و (مســی� ورود)  »ـب
غفلــت و شـ�د.  ز قـ�آن آغــ�ز و ـبه سـ�رۀ بقـ�ه خــتم مـیتحقیـق و تفسـی� قـ�آن از ایــن قسـمت ا

ک�م،اس�ۀ حسن�  یمتعل یناز ا هیت�ّج  یب را در ح�زۀ آمـ�زش و  یف�اوان ه�ی یبآس پی�مب� ا
که ق�بل دّقت یق�آن در پ یج، و فهم و تفسی�ت�و  است.  یب�رس و داشته 

 نب�ی. ۀسی�: آم�زش ق�آن، تسبیع ق�آن، تح�یب ق�آن، ح�ب مفّصل، ه� کلی� واژه 
  

_____________________  

گ�وه ادی�ن و م�اهب اس�می١                                                     rajabiqodsi@yahoo.com .  بنی�د پ�وهشه�ی اس�می _ 
 ٣٠/٣/١٣٩۴ _ پ�ی�ش :٩/٢/١٣٩۴دری�فت :    

mailto:rajabiqodsi@yahoo.com
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 مق�مه

ــه  ــ�هی ب ــه ۶٢٣۶نگ ــ�  ١١۴و  ١آی ــ�آن مجی ــ�رۀ ق ــیم -س ــ� تقس ی آن را تنه ــی�ر ــه بس بنــ�ی  ک

ــ�م مــی ــ�مب� اک ــ� ســبح�ن و پی ــب خ�اون ــ�قیفی از ج�ن ــ� ت ــ�ن مــی -دانن ــه آیــ�ت و  نش ک ــ�  ده

ــ�ره ــه س ــ�آن از جنب ــ�ی ق ــه، نظم�هنــگ و  ه ــ�اد آی ــم و تع ــ� حج ــه از نظ ــ�ی مختلــف از جمل ه

ــ گ ــ�ت،  ــ�هیم و اول�یـتف�اصـل آی ــ�وت �ینش مف ــ� متف ــ�ی آنه ــ�ره بن ــ�ً� س ــ�  انـ�. معم ــ�ی آخ ه

ــم ک ــ�ه و  ک�ت ــ�یف،  ــه مصـحف ش ــی  آی ــی اس�س ــ�ز انسـ�ن انـ�، ول ــ�ین نی ــ�  ت ــ�ر و ب ــ� اختص ــ� را ب ه

گ�ش ک�بن�ه تبیین می نظم�هنگی  کنن�؛ مـثً� پـنج آیـه از شـش آیـ� سـ�رۀ  ن�از و در عین ح�ل 
کلم�  کلمـ� شـ�د  خـتم مـی» الن�س«ن�س به  در پ�یـ�ن آیـ� چهـ�رم نیـ� در ق�ائـت » الخّنـ�س«و 

ک�ث� و عص� ه� یک سه آیه دارنـ�، » ن�س«و » خن«ت�کیبی از دو بخش  است. سه س�ره نص�، 

الکتـ�ب، یعنـی بقـ�ه بـ�  فاتحـۀ دو سـ�ره آغـ�زین مصـحف پـس از » زهـ�اَوین«که در مق�یس� ب� 

 کمی دارن�.   ظ�ه� حجم بسی�ر آیه، به ٢٠٠آیه و آل عم�ان ب�  ٢٨۶

گـ�فتن سـ�ره  کن�ر هـم قـ�ار  هـ� در مصـحف شـ�یف  تقسیم ق�آن به س�ره و آیه و چگ�نگی 

که ت�تیـب آیـ�ت و سـ�ره ب� وی�گی کس�نی  که دارن�، ب�ای  هـ� بـه شـکل فعلـی را  ه�ی متف�وتی 

که ت�ّجه به آن در ح�زۀ آم�زش و تحقیـق در   ٢دانن�، ت�قیفی و الهی می حکیم�نه ب�ده است 

ــ�ز  ــه از آغ ک ــ�آن_  ــ�نی ق ــل�ب بی ــ�وت اس گـ�فتن تف ــ�  ــ� در نظ ــی ب ــت؛ یعن ــی�ر راهگش�س قـ�آن بس

ــی ــه م ــ�نی بـه آن پ�داخت ــی و م ــم مّک ــی در عل ــ�م ق�آن ــه  تـ�وین عل ــ�ب و اینک ــ�ع انتخ ــ�د _ ن ش

ــ�د، در ا ــمت قـ�آن آغـ�ز ش کـ�ام قس ــ�زش و دری�فـت بهـ�هتعلـیم قـ�آن از  ــ�ی  جـ�ای شـی�ۀ آم ه

_____________________  
ی� بهو  ٨٠، صالق�آن یآ عّ�  فی البی�ناب�عم�و دانی،  .١ مق�مه ؛ طب�سی، ٢۴۶و١۶، صمق�م� المب�نی: بنگ�

 .٢٣٩، صفن�ن ا�فن�ن فی عی�ن عل�م الق�آنج�زى،  ، فن اول؛ ابنالبی�ن مجمع

ــه.  ٢ ــ ــ� بـ ــ ــــ�نی: بنگ�یـ ــــی نظـــــم المعـ ــ�نی فــ ــ ــــی�طی، ۵٨ _٣٩، صالمبـ ــــ�ن؛ سـ ، ٢و ج ١٩٩ _١٨٩، ص١، جا�تقــ

الفقه ح�ل الق�آن حسینی شی�ازى،  ؛۶، ص١، جن فی تفسی� الق�آن�نفح�ت ال�حم؛ نه�ون�ى، ٩٧٧ص

 .۵١و  ۴۵، صالحکیم
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 آم�زشی و ت�بیتی بسی�ر ت�ثی�گ�ار است. 

ی بـه  کـه دیگـ� نیـ�ز مسئل� تقسیم ق�آن به هفت ح�ب آن ق�ر معم�ل ب�ده و رواج داشـته 

ش�ه و ن�د ق�م� به عن�ان ام�ی متـ�ات� و مسـّلم تلّقـی  ب�رسی علمی و سن�ی آن احس�س نمی

شـ�د.  آن ی�فـت نمـی ۀمن�بع عل�م ق�آنی مب�حث مفّصلی درب�راز این رو، در  ١ش�ه است. می

کت�بت و ق�ائت ق�آن ب� اس�س اح�اب ی� اج�اء هفت که نسخه ب� این ح�ل،  ه�ی خطی  گ�نه 

گنجینه ت�ان در م�زه آن را می   ٢ه�ی ق�آن دی�، م�ّی� این مسئله مهم و اس�سی است. ه� و 

 د�یل تقسیم ق�آن به هفت ح�ب

مسلم�ن�ن ب� تقسیم ق�آن به سی ج�ء و شصت ی� یکص� و بیسـت حـ�ب _ گ�چه اغلب 

ــه  -آینـ� وجـ�د مـی کـه از تقسـیم هـ� جـ�ء بـه دو یـ� چهـ�ر قسـمت بـه آشـن� هسـتن�، ولـی بـ� پ�ی

 ش�د. نب�ی، ق�آن به هفت ح�ب تقسیم می ۀه�ی سی� آم�زه

ــی * ــه ثقفـی م ــه همـ�اه َو  اوس بـن ح�یف ــ� گ�یـ�: ب ــ�گی) قبیلـ� ف ــف در ث(هیئـت نم�ین قی
ـــه ٣رمضــ�ن ســ�ل نهــم هجــ�ى بــ� رســ�ل خــ�ا وارد شــ�یم. گ�ش اى از  آن حضــ�ت مــ� را در 

ــج� ــ�ز ببینــیم. (الّنبی)مس ــ�ن نم ــ�م خ�ان ــه هنگ ــ�دم را ب ــن�یم و م ــ�آن را بش ــ� ق ــ�د ت ک ــتق�   4مس
گ�، ق�آن و فـ�ایض  رس�ل خ�ا ه� شب بع� از نم�ز عش�ء به دی�ن م� می گفت و  آم� و ضمن 

کمـی دی�تـ� از وقـت همیشـه بـه دیـ�ن مـ� آمـ�،  را به م� تعلیم می داد. یك شب، آن حض�ت 

ک�مـل  علت را ج�ی� ش�یم، ف�مـ�د: ح�بـی گ�شـت، دوسـت داشـتم آن را  از قـ�آن در خـ�ط�م 

کـه پیـ�مب� اکـ�م،  رسـ�ل خـ�ا اصـح�ب از یم.کنم و سپس به سـ�ى شـم� بیـ� را  قـ�آنپ�سـی�یم 

_____________________  

ب مّکـی، ١ �ب. اب�ط�ـل ی، ٨۵، ص١، جقـ�ت القـل �م اـل�ین؛ غ�اـل ک�شــ�نی، ٢٧۶، ص١، جاحیـ�ء عـل ؛ فـیض 

ینی، ٢۵ص  ،١، ج دق�ئق التفسی�؛ ابن تیمّیه، ٢٢٣، ص٢ج ،البیض�ء المحج� کی�ان ق�و کی�ان؛  ، تفسی� 

 .٧٢۶_ ٧٢۵، ص ١ج

 ج ی)،قم� ینهم هج� ۀاز آغ�ز ت� س� یسنف یه� (منتخب ق�آن یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره�. ٢

 .٧۵، ص ١، جفی احک�م المصحف المتحفال�شی�، ؛ ٢٢٢و  ١٣١ص، ١

 .١٨٠، ص۴، جالسی�ة النب�ّیه. ابن هش�م، ٣

 .۵٠٢ص، ٢، جالم�ین� المنّ�رهت�ریخ شّبه،  . ابن4
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گفتن�:  کن�؟ بن�ی می ح�بچگ�نه  ُبُه «آن�ن  ثک�َن ُیَحّ�ِ  ِإح�ى و �ً ِتسع و �ً َسبع و �ً َخمس و �ً َث�

ل ِح�ُب  و َعشَ�َة  َث�َث  و َعشَ�َة    ۱».الُمَفّصَ
ــت:  ــ�ه اس ــب آم ــن ت�تی ــه ای ــ�ق ب ــت ف ــ� روای ــیح�تی در ادام ــ�ت، ت�ض ــه «در ب�خـی روای اّول

ـِل  آِخـ�ِ  إلـی المجیـ� َوالُقـ�آِن  أق َبـیَن  َومـ�« 3،»حتـی یخـتم �فن قـِم « 2،»ق�ف«  ِحـ�ٌب  الُمَفّصَ

ــح�ب  4؛»َحَسـٌن  ــه اص ــ�ده و آن را ب ک ــ� تقسـیم  ــ�ب زی ــه هفـت ح ــ�آن را ب ــ�مب� اکـ�م ق ــی پی یعن
ــ�زش  ــ�ره اّو  دادهآم ــه س ــ�: س ــ�ب اّو ان ــ�ء)، ح ــ�ان و نس ــ�ه، آل عم ــ�ره بعــ�ى، ل (بق ــنج س ل؛ پ

ــ�ب سـّ�  ــ�ره بعـ�ى، ح ــ�ره حـ�ب دوم؛ هفـت س ــ�رم؛ یـ�زده س ــ�ى، حـ�ب چه ــه سـ�ره بع م؛ ن

تـ� » �فقـ«از سـ�ره » حـ�ب مفّصـل«بع�ى، ح�ب پنجم؛ سی�ده س�ره بع�ى، ح�ب ششـم و 

 5.س�ره) ح�ب هفتم ق�آن است ۶۵(ش�مل » ن�س«

که ب� احتس�ب  ١١٣ه�  مجم�ع این س�ره شـ�د.  سـ�ره مـی ١١۴، الکت�ب فاتحۀس�ره است 

ایـن  ٧»اّم الکتـ�ب«و » اّم القـ�آن«بـه عنـ�ان  6س�رة ف�تحـ� الکتـ�بب� ت�جه به ج�یگ�ه خ�ّص 

_____________________  

ی، ١ � بــهنیــ� . ۵٩٩ح، ٢٢٠، ص١ج ،�یــالکب المعجــم. طب�اـن ـی ؛ ١٢٠۴، ح۴٣٢، ص٢ج، مســن� طی�لســی: بنگ�

، ١، جسـنن ابــن م�جــه؛ ١٣٩٣ح، ۵۵ص، ٢، جســنن ابــ�داود؛ ١٨۵_ ١٨۴، صفضــ�ئل القـ�آناب�عبیـ�، 

ک�ش�نی، ١٣۴۵، ح۴٢٧ص   .٢/٢٢٣ ،ض�ءیالب المحج�؛ فیض 

 . ۵٠٩، ص٢، جت�ریخ الم�ین� المنّ�رهشّبه،  . ابن٢
 .١۶١۶۶، ح٨٩ص ،٢۶، جمسن� احم� بن حنبل. ٣

 .٨٧، ح۴١، ص١٧، جالمعجم الکبی�طب�انی، . 4

کثی�، 5   .٢٣۵، ص۴، جتفسی� الق�آن العظیم. ابن 

کـ�م6 المســت�رك ( »اعطیـت ف�تحـ� الکتــ�ب مـن تحـت العــ�ش والمفّصـل ن�فلـ�«�: ف�م�یــ مـی 9. پیـ�مب� ا

یقـ�ل: اّن ا�  9سمعُت رس�ل ا�: «ان� ف�م�ده 7حض�ت علین �می�م�منا .)۵۵٩، ص١، جح�کم
بف�تح�  ف�ف�د ا�متن�ن علّیَ  »من المث�نی والق�آن العظیم ولق� آتین�ك سبع�ً «: ی� محم� یعّ� وجّل ق�ل ل

�زاء القــ�آن الع کنــ�ز العـ�ش واّن ا� عـّ� وجــّل  یظـیم واّن ف�تحـ� الکتــ�ب اشـ�ف مـ� فـالکتـ�ب وجعلهـ� ـب

، ١ج ،اخبـ�ر ال�ضــ� یـ�نع ـیه،(ابــن ب�ب� »خـّص محمـ�ًا وشـّ�فه بهــ� وـلم یشـ�ك معـه فیهــ� احـ�ًا مـن انبی�ـئه

 ).۶٠٩ص

 .٣٣٧۴، ح٣١٩، ص٢، جسنن دارمی. ٧
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گ�فتـه اسـت.  سـ�ره خـ�رج از حـ�ب  ۀنیـ� نشـ�ن دهنـ� فاتحـۀ الکتـاب  عنـ�ان هـ�ى قـ�آن قـ�ار 

که آغ�زش ب� این س�ره است  .مجم�عه منسجم و هم�هنگ ق�آن است 

ک�مل اشـ�ره نشـ�ه اسـت، علـت آن را مـی ، به ن�م س�رهم�ب�ر در روایت تـ�ان  ه� به ص�رت 

ى راویـ�ن از ذکـ� آنهـ� دانسـت؛ بـیدر  ــ�ات�  ١نیـ�ز ــ�ا اوً�: اغلـب مسـلم�ن�ن ایـن ت�تیـب را بـه ت زی

هـ� در مـتن مکتـ�ب قـ�آن (مصـحف)، خـ�د  گـ�فتن سـ�رهدانستن� و ث�نیـً�: چگـ�نگی قـ�ار  می

ت�تیب آنه�ست. ب� این ح�ل، در روای�ت آداب ختم ق�آن،  ۀکتبی ب� نح� ن�بهت�ین روایت و س

 تصـ�یحآن ق�ه�ى آغ�زین ق�آن و س�ره ن�س، آخ�ین س�ره  حم� و بق�ه به عن�ان س�ره ۀبه س�ر

 ٢ش�ه است.

هـ�ى ِقصـ�ر و  بن�ب� این روایت و د�یل و ق�این دیگ�، ت� اوایل س�ل نهم هج�ى، همه س�ره

هـ�ى ِطـ�ال نیـ�  مت�سط ق�آن قبً� ن�زل، تعلـیم، تـ�ویج و مـ�ّون شـ�ه بـ�د و بیشـت� آیـ�ت سـ�ره

ْکَمْلـُت ...( :یـناکمـ�ل د یـ�ن�زل ش�ه ب�د و ج�یگ�ه آنه� معل�م و مضب�ط ب�د؛ م�ننـ� آ
َ
َیـْ�َم أ

ْ
 ال

_____________________  

ی ن�م مط�لعه روای�ت نش�ن می. ١
ّ
کل که ق�ع�ه  که ب� ن�ول و اـب�غ  ده�  گ�ارى ُسَ�ر به این ت�تیب ب�ده است 

یج، عین  ه� س�ره (ی� ص�ر آن)، ابت�ا آیه آغ�زین ی� قسمتی از آن، ن�م س�ره ق�ار می گ�فته است و به ت�ر

کلم�ت آیه آغ�زین  کلمه از  کلمـهیك   � � یکـی از آن اى هـم ـی یشـه ـب � ـن�ول  جـ�یگ�ین آن مـیهـ� ر شـ�؛ مـثً� ـب

ْهِ� «س�ره انس�ن، ابت�ا این س�ره را 
َ

�ّ ی اِ�ْنس�ِن ِحــیٌن ِمـَن اـل
َ
تی َعل

َ
�. سـپس ـن�م آن ـبه  مـی»َهْل أ ن�می�ـن

کلـی خــ�رج  ســ�ره خ�صــه شـ�. »دهـ�«یــ� سـ�ره  »انسـ�ن«سـ�ره  کـه نــ�م مشه�رشـ�ن از ایـن ق�عــ�ه  هـ�یی 

کلی پی�وى میه�ى دیگ�ى ب�ا است، در روای�ت ن�م که از همین اصل  کن�؛ چن�ن  یش�ن ذک� ش�ه است 

که به این ن�م که س�ره ، »حم�«روای�ت به ت�تیب:  ه� مشه�رن�، در ه�ى ف�تح� الکت�ب، انبی�ء و اخ�ص 

گ�چه اسـ�می  ١٣۶٠م ان�. ع�مه طب�طب�ئی( هم ن�می�ه ش�ه» صم�«و » للن�س حس�بهم اقت�ب« ش) 

کثـ�ت  ولی معتق� است بسی�رى از این ن�م ،ان�د ه� را ت�قیفی نمی س�ره  � � اـث کـ�م ـب ه� در عص� پیغمب� ا
ک�ده ب�دن�   .)١۴٧ _١۴۶، صق�آن در اس�م(استعم�ل تعّین پی�ا 

کعب علی النبي یوق�أ أبّ . ٢ إنّ  9بن  ک�ن إذا ق�أ و افتـتح مـن الحمـ� ـثم قـ�أ مـن  »قـل أعـ�ذ ـب�ب النـ�س«ه 

�ع�ء الخـتم »وأولئك هم المفلح�ن«البق�ة إلی  ، ٢، جات العشـ�النشـ� فـی القـ�اء(اـبن جـ�ری،  ـثم دعـ� ـب

کعب  یق�أ ابن عب�س علی أب ).۴٨۵ص خمس آی�ت � ختم ابن عب�س ق�ل استفتح ب�لحم� وفلّم بن 

  (هم�نج�).یهلحین ختمت ع 9یالنب یمن البق�ة وهک�ا ق�ل ل
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ُکْم ِدیَنُکْم 
َ
از زمـ�ن  کـه -١داننـ� یق�آن م هن�زل ش� ی�آ ینآن را آخ� یب�خ _)٣ /(م�ئ�ه )...ل

مـ�ت  یـنا ؛روز ف�صله است هفت�دکم  ت� رحلت رس�ل خ�ا دست ٢ال�داع � در حّج  آنن�ول 

 یـ�مب�و نظـ�رت پ یمهـ� در ق�لـب مصـحف تحـت تعلـ سـ�ره یینهـ� یمو تنظـ ینک�ر تـ�و یب�ا

کـ�ف بنـ�ب�این، روایـت تح�یـب قـ�آن بـه هفـت حـ�ب، یکـی از  اسـت. یو من�سـب یاک�م زم�ن 

که ت�قیفی ب�دن ت�تیب س�ره ده ه� و جمع و تـ�وین قـ�آن در عهـ� نبـ�ی  ه� دلیل روائی است 

   ٣کن�. و ب� تعلیم و اش�اف و نظ�رت رس�ل خ�ا را ت�یی� می

کـ�ده اسـت  ٢٩٢یعق�بی(م پس از  * گـ�ارش  دارای  7کـه مصـحف امـ�م علـیق) نی� 

     4هفت ح�ب ب�ده است.

که خ�اون� م�ا به آن  «... پی�مب� اک�م ف�م�دن�:*  [ب� دیگـ� [ح�ب] مفّصل، فضلی است 

کتب آسم�نی]   5.»ب�ت�ى و فضیلت داده استپی�مب�ان و 

ــی*  ــ�ت عل ــ�  7حض ــتن ذک گف ــ�ا و  ــ� خ ــ� حم ــ�«ب ــ�ره حــ�ب » ا� اکب ــ� دو س ــ�ن ه می

ک�ده کی�   6ان�. مفّصل ت�

که تعلیم رس�ل خ�ا و ت�صیه صح�به و مت�ات� بـ�ده تقسیم در مق�بل  ق�آن به هفت ح�ب 

که ابت�ا و انته�ى آنه� معم�ً� ، ح�ب و م�نن� آن شصتج�ء و  سیرواج تقسیم ق�آن به  است،

_____________________  

 .٩١، ص١، جا�تق�ن ی�طی،س. ١

 .١٢۶، صاسب�ب الن�ول ی،واح�. ٢

ی� بهد�یل دیگ� . ب�ای ٣ زه، ٣۵٨-٣۵۴و  ٣۴۵، ص١، جالب�ه�ن : زرکشی،بنگ� ؛ ٣۵، صت�ریخ ق�آن؛ درو

؛ ٢٧١، ص:علــ�م ق�آنــی در مکتــب اهــل بیــت؛ ن�صــحی�ن، ۴٧٨، صالن�ســخ و المنســ��نّحــ�س، 

ک�یم تحقیقی پی�ام�ن ت�قیفیت ت�تیب س�رهک�وشی در ت�ریخ جمع ق�آن: ای�زی،  و  ؛  طب�طب�ئیه�ى ق�آن 

 .»ب�زخ�انی روای�ت جمع ق�آن ب� پ�ی� ح�یث ن�ول ق�آن ب� هفت ح�ف«، رجبی ق�سی

 .٩٢، ص٢ج ،یعق�بی یخت�ر. 4

 .٢٢۵، صفض�ئل الق�آناب�عبی�،  ؛۶٠١، ص٢، جالک�فیکلینی، . 5

 .۶٢، ح٣٧، ص٣، جالج�مع . ابن وهب،6
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�ج بن حّج  از زم�ن ١م�ن�، ک�م ن�تم�م میو سی�ق ه است و مح�ر ن�ى قّص در وسط س�ره ی� اث

ک�ده است گفته ش�ه اوو  آغ�ز ش�ه )ق ٨۵ی(م ی�سف ثقف   ٢.به انج�م این تقسیم ام� 

گ�ارش دیگ�ی آمـ�ه اسـت،  خ�اسـت عمـ�و بـن عبیـ� از  ق) ١۵٨(م منصـ�ر دوانیقـیدر 

گ�نه اکه ق�آن ر کنـ� تـ� منصـ�ر بت�انـ� طـّی یـک به  سـ�ل و در هـ� روز بـه یـک انـ�ازه  ای تقسـیم 

ــه  ــحف را ب ــ� مص ــ� نی ــ�و بـن عبی ــ�، عم کن ــظ  ــ�آن را حف ی ق ــ�و ــمت   ٣۶٠مشـخص و مس قس

ــب  کشـی� و بـه ایـن ت�تی ــی  ــ�ن هـ�  دوازده قسـمت، خطـی ط�ی کـ�د و در پ�ی ی تقسـیم  مسـ�و

ک�د. ی تقسیم   ٣مصحف را به سی ج�ء مس�و

ک�ستی تقسیم ق�آن به سی ج�ء و شصت ی� یکص�و بیست ح�ب، بی مهم نظمـی  ت�ین 

 پـ�ی�د.  م�ضـ�عی اسـت؛ یعنـی معمـ�ً� جـ�ء و حـ�ب در وسـط داسـت�ن یـ� م�ضـ�ع پ�یـ�ن مـی

کـه مقّیـ� بـه ایـن تقسـیم هسـتن� ف�قـ� ُحسـن َمطلـع و ُحسـن ِختـ�م  از این کسـ�نی  رو، ق�ائت 

شـ�د. از همـ�ن زمـ�ن، ت�بعـ�نی همچـ�ن  �م ارائـه مـیاسـت و مفـ�هیم قـ�آن ب�یـ�ه ب�یـ�ه و ن�تمـ

  4ک�دن�. ه� را نک�هش و رد می حسن بص�ی و ابن سی�ین این ب�عت

ک�ش�نی به عن�ان دو عـ�لم بـ�رگ و ت�ثی�گـ�ار سـّنی و  اب�ح�م� غ�الی و م�لی محسن فیض 

کـه شیعی، تقسیم ق�آن به هفت ح�ب را ت�قیفی و ب� تعلـیم پیـ�مب� اکـ�م دانسـته صـح�به  انـ� 

ی می و ف�قـ� » ُمحـَ�ث«بنـ�ی و دیگـ� تقسـیم�ت قـ�آن را  ک�دن�، و در مق�بل، جـ�ء از آن پی�و

ــخن  5داننـ�. پشـت�انه مـی ــه در اغلـب مـ�ارد س ک ک�شـ�نی  ــ�م فـیض  ــب ت�جـه اینکـه م�ح ج�ل

اف�ایـ�، در ذیـل مسـئله تقسـیم قـ�آن بـه هفـت  ای بـ� آن مـی گی�د یـ� تکملـه غ�الی را به نق� می

ک�ست ی� اف�وده ح�ب، عین�ً  کم و   ای آورده است.   سخن غ�الی را ب�ون 

ق) تسبیع ق�آن بـه هفـت حـ�ب و ق�ائـت و تـ�وت م�ّتـب آنهـ� را  ٣٨۶اب�ط�لب مّکی(م 

_____________________  

 .٢٩۴ص، ١، جعل�م الق�آن عن� المفّس�ین؛ ٣١-٢۴، ص١، جدق�ئق التفسی�. ١

 . ٨۵، ص١، جق�ت القل�باب�ط�لب مّکی، . ٢

کم�ل ا�ق�اء. سخ�وى، ٣  .٣٧٩-٣٧٨، ص١، ججم�ل الق�اء و 

 .٨۵، ص١، جق�ت القل�ب. اب�ط�لب مّکی، 4

ک�ش�نی، ٢٧۶، ص١، جاحی�ء عل�م ال�ین. غ�الی، 5  .٢٢٣، ص٢، جالبیض�ء المحج�؛ فیض 
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ی، این تقسیم، بـ� ت�تیبـی اسـت�ار و بـ�ِق�ام، بیشـت�ین همـ�هنگی را  می» سّنت« دان�. به ب�ور و

 ١.� فهم ق�آن استت�ین مسی ت�ین و درست ب� قلب دارد، و ن�دیک

ل« ّصَ
َ

 «و » ب�ب«، »ح�ب ُمف
ُ
 ک�یم ق�آن» ب�بل

هـ�ى قـ�آن را بـه  تـ�ریجی، آیـ�ت و سـ�ره قـ�آن و نـ�ول پ� بـه پـ�ى تن�یـلدر مّکه مسلم�ن�ن 

پیـ�مب�  ،هـ� اف�ایش تعـ�اد سـ�رهورود مسلم�ن�ن به م�ینه و گ�فتن�. ب�  ف�اخ�ر ح�ل خ�د ف�ا می

کـ�یم، بـه معلّ اک�م ب�اى آم�زش منّظم و اصـ�لی   آمـ�زشکـه  نـ�ق�یـ�ن تعلـیم دادمـ�ن و ُم قـ�آن 

ک�ت�ِه آغ�زین  را از س�رهو ن�مسلم�ن�ن ق�آن به ن�آم�زان  کنن�» ح�ب مفّصل«ه�ى    .ش�وع 

مـ�ن ق�آنـی معلّ  نخسـتینمکتـ�م،  بـن اّم امصـعب بـن عمیـ� و « گ�ی�: ب�اء بن ع�زب می* 
که وارد م�ینه ش�ن� و ق�آن را به م�دم  دادن� و من قبل از ورود پیـ�مب� اکـ�م بـه  تعلیم میب�دن� 

ــ�ره ــ� از س ــی دیگ ــی و ب�خ ــ�ره اعل ــه، س ــ�دم و ق�ائــت  م�ین ــه ب گ�فت ــ�ا  ــل را ف ــ�ب مفّص ــ�ى ح ه

 ٢.»ک�دم می

گ�ی�:  ابن*  کـه « عب�س  ، ه بـ�دمده سـ�لیـ�  ٣پـ�ن�دههنگـ�م وفـ�ت پیـ�مب� اکـ�م در حـ�لی 

شـ�ه�  ینـهابن عبـ�س در م� ینکهب� ا یعنی 4».ک�دم ح�ب مفّصل را آم�خته و آن را ق�ائت می

ابت�ا به او ح�ب مفّصل را آمـ�زش  ی، ول5م�نن� بق�ه ب�ده است یم�ن یه� و س�ره ی�تن�ول آ
 ان�. داده

ــ*  گفت ــع�د  ــن مس َل : «ه اســتاب ــّ�َ ــُل  َن ُمَفّصَ
ْ
ــَ�، ال

َ
ــ� َفَمَکْثَنــ� ِبَمّک ــَ�ُؤُه  ِحَجًج ــ�  6؛»َنْق َنــ�«ی

ْ
 َقَ�أ

_____________________  

 .٨۴، ص١، جق�ت القل�باب�ط�لب، مّکی، . ١

ی؛ ٧٣٩، ح٨٠ص، ٢، جطی�لسی مسن�. ٢  .٣٩٢۵، ح۶۶، ص۵ج ،صحیح بخ�ر

 .٢٧۶٢ح، ٣۶۵، ص۴، جطی�لسی مسن�. ٣

ی؛ ٢٧۶١ح، ٣۶۴، ص۴، جطی�لسی مسن�. 4  .۵٠٣۶و  ۵٠٣۵ح، ١٩٣، ص۶، جصحیح بخ�ر

گـ�ارش شـ�ه اسـت؛ ـپس از  .5 مه�ج�ت عب�س بن عب�المّطلب پ�ر عب�ا� بن عب�س به م�ینـه متفـ�وت 

�کی قبـل از فـتح مّکـه (اـبن سـع�،  الطبقـ�ت جنگ ب�ر، در اّی�م جنگ خنـ�ق، ـپس از فـتح خیبـ�  و اـن

 .)١٣_١٢، ص ۴، ج الکب�ی

 .۶٣۴۴، ح٢۵٨، ص۶، جوسطا� المعجم، طب�انی. 6
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َل  ُمَفّصَ
ْ
َ�  َوَنْحُن  ِحَجًج� ال

َ
ی نـ�زل شـ� و مـ� ه�ى ح�ب مفّصل در عه� مّکـ یعنی س�ره ١؛»ِبَمّک

 ک�دیم. گ�فتیم و اق�اء و ق�ائت می ه� را به ت�ریج ف�امی این س�ره

و چـ�ن ایـن حـ�ب بـه  ٢ه�ى حـ�ب مفّصـل آغـ�ز شـ� بن�ب�این ن�ول و آم�زش ق�آن ب� س�ره

ــ�ر گشـت، درب ــل  ک�م ــ�اد سـ�ره ۀسـ�ر ۀتـ�ریج  ــ�زین و تع ــت. آغ ــ�ه اس ــ�ى آن اخـت�ف ش  ٣ه

کنـ� و در  زرکشی دوازده ق�ل درب�ره تعیین س�ره ابت�اى این ح�ب در ت�تیب تـ�وت نقـل مـی

کـه نـ�د  4؛»�فله قّو أّن أث� هل ا�أوالصحیح عن� «گ�ی�:  پ�ی�ن می یعنی مطـ�بق قـ�ل صـحیح 
و » ف�قـ«س�ره این ح�ب در ت�تیب ج�ودانه مصحف شـ�یف، سـ�ره  نخستینراوی�ن است، 

اولـین » نـ�س«است. ولی در سی� حکیم�نه آم�زش، سـ�ره » ن�س«آخ�ین آن ب��جم�ع، س�ره 

ـــ�ره  5ســ�ره ـــه مجم�عــ�ً » ق«و س ک ـــ�ره حــ�ب مفّصـــل اســت  ـــ�مل  ۶۵ آخــ�ین س ـــ�ره را ش س
 ش�د. می

ه�ى ح�ب مفّصل، پی�مب� اک�م در تبیین ج�یگـ�ه ایـن  ب� ت�جه به خص�یص آی�ت و س�ره

 قلـُب  و ٍء قلبـ�ً  شـی ] واّن لکّل ة[واّن سن�م الق�آن البق� ٍء سن�م�ً  لکّل شیاّن «ف�م�ی�:  ح�ب می

ــّل شـی» أسیـ«القـ�آن  ــ�ُب  و ء ب�بـ�ً  واّن لک ــن مسـع�د م�ف�عـ�ً  6»القـ�آن المفّصـل ب ــت  و از اب روای
ُقـْ�آِن  َوَسـَن�ُم  َسـَن�ًم�، شـیٍء  ِلُکّلِ  ِإّنَ « ش�ه است:

ْ
َبَقـَ�ُة، ال

ْ
َبـ�ُب َو  لبـ�ٌب  شـیٍء  َوِلُکـّلِ  ال

ُ
ُقـْ�آِن  ل

ْ
 ال

ُل  ُمَفّصَ
ْ
یعنی ه� چی�ى نقطه اوج و بلنـ�ایی دارد و سـ�ره بقـ�ه بلنـ�اى قـ�آن اسـت؛ هـ�  ٧؛»ال

هـ�ى حـ�ب مفّصـل،  دارد و سـ�ره )اى خ�صـه و چکیـ�هلبـ�بی (و  )مسی� ورودب�ب (چی�ى 

 مسی� ورود به ق�آن و چکی�ه و مغ� آن است. 

_____________________  

 .٣٠١۴٣، ح١۴٠، ص۶، جصّنفالم، ابن ابی شیبه. ١

گ. ٢ ی�ع�یشه  اّنم� ن�ل اول م� ان�ل منه س�رة من المفّصل، فیه� ذک� الجن� والن�ر حتی اذا ث�ب الن�س الی : «�

 ).۴٩٩٣، ح١٨۵، ص۶ج ،یبخ�ر یحصح( »ا�س�م، ن�ل الح�ل والح�ام...

ی� به. ٣ کلینی، بنگ�  .٢۵، ص١، جتفسی�؛ عّی�شی، ۶٠١، ص٢ج ،ک�فی: 

 .٣۴۴، ص١، جالب�ه�نزرکشی، . 4

ی� به .5 یعتی، بنگ�  .۴٢٧، صتفسی� ن�ین: ش�

 .٢٣، ص١، جنهج البی�ن عن کشف مع�نی الق�آن. شیب�نی، 6

 .٢۶ح، ٢٠، ص٣، جالج�معبن وهب، ا. ٧
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ب�ب«ح�ب مفّصل،       
ُ
 یگـ�در شـش حـ�ب د هـ�ی آن یعنی آی�ت و س�ره؛ ق�آن است» ل

و  یـقو تحق یم،درسـت آمـ�زش و تعلـ ی�مسـ یعنـیقـ�آن اسـت؛ » بـ�ب«و  ی�فتـه، یلقـ�آن تفصـ

ــ�آن از ا ی�تفسـ ــ�ز مـ یـنق ــمت از قـ�آن آغ ــ�د یقس ــ�وع بنـ�ب�این  .ش ــ�ره ش ــق از س آمـ�زش و تحقی

» لبـ�ب«و » بـ�ب«� از صحیح و اص�لی نیست، بلکـه ابتـ�ا ب�یـ» سن�م ق�آن«به عن�ان » بق�ه«

ک�د.» ن�س«ق�آن؛ یعنی ح�ب مفّصل از س�ره   آغ�ز و به س�ره بق�ه ختم 

کـه در زمـ�ن س�ره«ب�ور است:  ینش) ب� ا ١٣۵٩م (یط�لق�ن ا�یۀآ هـ�ى بعـ� از  ه� و آی�تی 
ک�تـ�ه  ه�ى آغ�ز وحـی نـ�زل شـ�ه اسـت، در واقـع تفصـیل و تکمیـل و بسـط سـ�ره س�ل هـ�ى 

ک�چـك چـ�ن  ب�ش�، از این جهت، آشن� ش�ن و فهمی�ن مق�صـ� سـ�ره یس�بق ب� آن م هـ�ى 

گش�ده ش�ن دره�ى   ١».ق�آن و ورود به س�اى وسیع آن است حق�یقمفت�ح ب�اى 

گفت، بن�ب�این می    ارائـه آن بـه  یقـ�آن بـ�ا یـبت�ت یکاست:  یبدو ت�ت یق�آن دارا ت�ان 

که  کت�ب است  دوم یـک  یـبت�تشـ�د؛  از س�رۀ حمـ� و بقـ�ه آغـ�ز و بـه نـ�س خـتم میعن�ان 

ک�رب�د یپ�وهش  ی_آم�زش یبت�ت گـ�دد.  س�رۀ ن�س آغ�ز و به حمـ� خـتم میکه از  ،است یو 

سـ�ل  ٢٣ت�ان ب� ان�کی تسـ�مح، همـ�ن ت�تیـب نـ�ول تـ�ریجی قـ�آن در طـ�ل  ت�تیب دوم را می

ــ�ا ــ�کی وی ــ� ان کـه ب ــت  ــ�م دانس ــ�مب� اک ــ�ره یش (ج�بـهرسـ�لت پی ــ�یی س ــ�ا و  ج ــ�ی خ ه�) از س

ـــت؛ مــث�ً  ـــه شــ�ه اس ـــیم، تثبیــت و ج�ودان ـــی  رســ�ل او تعل ـــ� ســ�رهب�خ ـــه«م�ننــ�  ه ، »جمع

، در ن�ا هدر م�ینـه نـ�زل شـ�کـه » مج�دلـه«و » ممتحنـه« ٢،»(نسـ�ء قصـ�ى) ط�ق«، »تح�یم«

ــی و در  ــ�ر مّک ــ�.کنـ�ر س ــلی خـ�د ق�ارگ�فتن ــ�ه اص ــل در ج�یگ ــ�هج� ٣حـ�ب مفّص ــ� یگ  یمبت

کت�بـت قـ�آن، در ارتب�ط ب� قـ�آن یا در ه� ع�صه(ن�آم�ز)  ، اعـم از یـ�دگی�ی، تحقیـق، تفسـی� و 

سـ�رۀ کـه بـه آم�ختـه)  (قـ�آن یمنتهـ یـکو  شـ�د؛ یم یـفتع� ، سـ�رۀ نـ�سق�آن ۀس�ر ینب� آخ�

_____________________  

 .، مقّ�مه۴ و٣ج، از ق�آن یپ�ت�ط�لق�نی،   .١

 .٢٧۶، صفض�ئل الق�آن. اب�عبی�، ٢

ــ�دن ب�خــی ســ�ره. ٣ ــ�عکس  ه� م�ننـــ� نصــ�، ایــن ســـ�ره البتــه بــه رغـــم شــه�ت مــ�نی ـب ه� مّکــی هســتن� و ـب

� ـنه مّکــی (لسـ�نی فشـ�رکی،  ه�یی م�ننـ� اسـ�اء و انعــ�م، م�نی سـ�ره �ة المعـ�رف بــ�رگ ، »اســ�اء«اـن داـئ

 ).١٠،  ج»انع�م«؛ ٨ج، اس�می



 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  36

ــی�، می ــ�ه رس ــ� در ح�زه بق ــه آخــ� نی ــب اّول ب ــ� از ت�تی ــی و پ�وهشــی  ت�ان ــف آم�زش ــ�ی مختل ه

گ�ددم به�ه   ١.ن� 

ک�تـ�ه و  ش�وع ن�ول و آم�زش ق�آن از س�ره    کم حجم ح�ب مفّصل بـ� آیـ�ت  ک�ت�ه و  ه�ى 

ــی ایـن سـ�ره�مشـ�به و داراى نظم ــ�ص و نیـ� مق�رنـت و هم�اه ــ� بـ� اس�سـی هنـگ خ ــ�ین و  ه ت

ــ�ن اصـلی ــ�عی انس ــ�دى و اجتم ــ�گی ف ــ�ئل زن ــ� و مس ــ�ین نی�زه ــن  ت ــه ای ــی ب ــی خ�ص ــ�، وی�گ ه

ــ ــ�آن بخش ــیقسـمت از ق ــق در آن را تسـهیل م ــ�زش و تحقی ــی� آم کـه مس ــت  ــ� ی�ه اس ــه  ٢،کن ب

ــه قـ�آن ک ى  ــی طـ�ر کـه م ــن  ــ�زان از ای ــ� در  آم ــ�ره نخسـتینت�انن ــ�زش، تعـ�اد س ــل آم ــ�ى  م�اح ه

بیشـت�ى را بـه آسـ�نی و بـه خـ�بی فـ�ا بگی�نـ�، احسـ�س م�فقیـت و پیشـ�فت ب�رگـی خ�اهنـ� 

کـ�ر هـ�ى خـ�د را بـ ت�اننـ� آم�ختـه داشت و از اینکه می ه آسـ�نی در همـه جـ� و همـه وقـت بـه 

کنن�. همـین امـ�، انگیـ�ه درونـی و نیـ�ز آنـ�ن را در  بب�ن�، احس�س رض�یت و ش�ر و شعف می

ــ�ره دیگـ� ف�اگیـ�ى ــ�ه س ــه صـ�رت زنجی کـه ب ــ�آن  ــ�ب  هـ�ى ق ــیل ی�فتـه ح اى و تصـ�یفی، تفص

 انگی�د. ب�می ٣ان� مفّصل

ـــ�آن از  ـــ�زش ق ـــ�وع آم ـــ� ش ـــ� ب ـــ�ا نی ـــ�ل خ ـــتن�.صــح�به رس ـــ� داش کی ـــ�ب مفّصـــل ت�  4ح
کهـن لغـ�ت قـ�آن  ف�هنگ یـلبـه زبـ�ن ف�رسـی _  م�ننـ� ه�ی  ، الـّ�رر فـی الت�جمـ�ن؛ لسـ�ن التن�

ی؛  ـف  ۶۶٨مـ�ّرخ  �کـه در نسـخ ت�اجم اَ�عـ�جمت�لیف محم� بن منص�ر متحّم� م�وز
ّ
ق م�ل

ــی شـ�ه اسـت؛  ــن محمـ� غ�نـ�ی معّ�ف ــ� جـ�اه� القـ�آنآن اب�المعـ�لی احمـ� ب ــ�لخ�ص یف ، ت

ـــح�ق بـــن تـــ�ج ـــ�نق)؛  ٧٣۶الـــ�ین ملتـــ�نی(م  اس   � شـــ�یفمی�ســـّی  تـــ�لیف ، القـــ�آن  ت�جم

_____________________  

یم ( قـ�آنپ�وهشــی تفسـی� ت�تیبـی  -گـ�ه آم�زشـی�رکلسـ�نی فشـ�رکی، . ١ کــ�ج، ، )١کــ� دارالقـ�آن سـپ�ه ن�حیـ� 
 ش.١٣٩٢

کـه شـ�وع آمـ�زش  ه� به این حکمت اش�ره می ه�ى تقسیم ق�آن به س�ره . زرکشی نی� در بی�ن حکمت٢ کن� 

گیـ�ى و حمـل آسـ�ن قـ�آن  کـه ـب�اى ف�ا � متعـ�ل  ب خ�اوـن یجی از س�ر قص�ر، تیسـی�ى اسـت از ج�ـن ت�ر

گ�فته ش�ه است   .)٣۶٢، ص١، جالب�ه�ن( ب�اى بن�گ�نش در نظ� 

صٌل متصّ�ٌف علی ک�م متّ  ]ق�آن[ه� « :�ف�م�ی می 7، مق�مه. ام�م ب�ق�۴و٣، جپ�ت�ى از ق�آن. ط�لق�نی، ٣

 ).٣٠٠، ص٢ج ،المح�سن ،ب�قی( »وج�ه

ی� به. 4  .۶٠٣٠، ح٣٨١، ص٣، جالمصّنفی، صنع�ن ؛١٧، ح١۴، ص٣، جالج�مع ابن وهب،: بنگ�
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ــ�   نـ�س ۀاز سـ�ر،  ف�تحـ� الکتـ�ب ۀپـس از سـ�ررا ق) _ معنـ�ی واژگـ�ن قـ�آن  ٨١۶(م ج�جـ�نی ت

  ١.ان� ک�ده  ت�وین  بق�ه

ــ�ی، یعنـی  ــ�ین ج�لدو مفّسـ� مص ــ  ال ــی�طی(م  و جـ�ل  ق) ٨۶۴(م یمحّل ــ�ین س  ٩١١ال

کـه  ت� بق�ه س�م�ن داده  حم�، از ن�س ۀاز س�ر  را پس  تفسی�الج�لین نی�ق)  ان�. ب� این ت�تیـب 

ــت او،  جـ�ل کـ�ده و پـس از رحل کهـف را تفسـی�  ــ�س تـ�  الـ�ین محّلـی پـس از حمـ�، سـ�رۀ ن

کـ�ده  ج�ل بـ� در  اسـت.ال�ین سی�طی تفسی� را از سـ�رۀ اسـ�اء تـ� بقـ�ه ادامـه داده و تکمیـل 

ــتن ــ� داش ــه  نظ ــین  آنک ــ�ب  چن ــ�یی کت ــ�ا  ه ــ�ً� ب ــ�م یمعم ــ�دم  عم ــته  م ــ�ه می  ن�ش  ۲، اســت  ش

کـم تـ�  تـ�اوم سـّنت آمـ�زش قـ�آن از حـ�ب مفّصـل، دسـتبـ�  یرا ت�ییـ�  هـ� نم�نـه  این  ت�ان می

 .  دانستنهم هج�ی  ۀس�

 ه�ی ح�ب مفّصل در نم�ز ت�ّجه به ق�ائت س�ره

ک�مـل ق�ائـت  عب�ا� بن شفیق * از ع�یشه پ�سی�: آی� رس�ل خ�ا در ه� رکعت یك سـ�ره 

گفـت:  مـی ــل«کـ�د؟ ع�یشـه در پ�سـخ بـه او  ــ�ب  ؛ یعنـی پیـ�مب� یکـی از سـ�ره»المفّص هـ�ى ح

ک�مل ق�ائت می   ٣ک�د. مفّصل را 

گفـت: پیـ�مب� اکـ�م بـه  ش روایت مـیعم�و بن شعیب نی� از پ�رش و او از جّ�  * کـه  کنـ� 

 4ک�د. ه�ى ح�ب مفّصل را در نم�زه�ى جم�عت ق�ائت می س�ره تن�وب ه� یك از

ــی * ى م ــ�ر ــ�: اب�سـعی� خ ــ�ره گ�ی ــبح از س ــ�ز ص ــ�ا در نم ــ�ل خ ــ�ً� رس ــ�زین  معم ــ�ى آغ ه

ه�ى قصـ�ر مفّصـل را خ�ان�نـ�؛ عّلـت را  ک�دن�، ولی یك روز از س�ره ح�ب مفّصل ق�ائت می

کـ�دکی را شـنی�م،  گ�یـه  خ�اسـتم مـ�درش زودتـ� از نمـ�ز فـ�رغ ج�ی� شـ�ن�؛ ف�م�دنـ�: صـ�اى 

کن�.  5ش�د و به او رسی�گی 

_____________________  

ی� به. ١  ، ص یک ت� پنج.ت�اجم ا�ع�جم: غ�ن�ی، بنگ�

 .٣٨٧ص ،١٢ج ،یاس�م ب�رگ المع�رف دائ�ة ،»بق�ه« ،یفش�رک یلس�ن. ٢

 .٩۵۶ح، ٢۵١ص، ١، جسنن اب�داود. ٣

 .٨١۴ح، ٢١۵ص، هم�ن. 4

 .١٧٢، صالمص�حف. ابن ابی داود، 5
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ِن «�ب بـه اب�م�سـی اشـع�ى ن�شـت: عمـ� بـن خّطـ *
َ
  أ

ْ
َمْغـِ�ِب  ِفـی اْقـَ�أ

ْ
ـِل، ِبِقصـ�رِ  ال ُمَفّصَ

ْ
 ال

ِعشـ�ِء  َوِفـي
ْ
ــِط  ال ـِل، ِبَ�َس ُمَفّصَ

ْ
ــْبِح  َوِفـی ال ـِل  ِبِطـ�اِل  الّصُ ُمَفّصَ

ْ
ــ�ز مغـ�ب، سـ�ره ١؛»ال ــ�ى  در نم ه

 ه�ى ط��نی آن را بخ�ان. ه�ى مت�سط و در صبح س�ره ح�ب مفّصل، در عش�ء س�ره ک�ت�ه

ـــ�دق * ـــینیــ�  7امــ�م ص ـــبح،  م ـــ�ز ص ـــه انســ�ن در نم ک ـــ�ادى وارد نیســت  ف�م�یــ�: ای
اوسـ�ط حـ�ب مفّصـل و در نمـ�ز  ،ه�ى ط�ال ح�ب مفّصـل، در نمـ�ز ظهـ� و عشـ�ِء آخـ� س�ره

کن�.  ٢عص� و مغ�ب ُسَ�ر ِقص�ر آن را ق�ائت 

گ�شـت، ت�جـه بـه تقسـیم قـ�آن بـه هفـت حـ�ب و آغـ�ز آمـ�زش، ــق، ٣بنـ�ب� آنچـه   4تحقی

گسـت�ش ف�هنـگ ق�آنـی در  و حفظ ق�آن از ح�ب مفّصـل نقشـی بسـ�ا و بـی 5تفسی� بـ�یل در 

رسـ�ل  �حسـن ۀتـ�جهی از ایـن تعلـیم اسـ� ج�امع اس�می دارد، ولی سـ�گمن�انه غفلـت و بـی

کـه  ۀهـ�ی ف�اوانـی را در حـ�ز خ�ا آسیب آمـ�زش و تـ�ویج و فهـم و تفسـی� قـ�آن در پـی داشـته 

 6ق�بل ب�رسی و دّقت است.

ک�تبـ�ن و ن�شـ�ان قـ�آن در  تقسـیم �در عصـ� ح�ضـ� سـّنت حسـن قـ�آن بـه هفـت حـ�ب را 

کـه آنـ�ن هـ� حـ�ب را یـک  شبه ق�ّره هن� ادامـه مـی ی  نـ�م» منـ�ل«دهنـ�، بـه ایـن ت�تیـب  گـ�ار

کـ�دهک�ده و در ب�� ی� پ�یین ه� صفحه  کـه مـثً� آیـ�ت آغـ�زین سـ�ره بقـ�ه  قـ�آن مشـخص  انـ� 

 .متعّلق به من�ل یک، و آخ�ین صفحه مشتمل ب� س�رۀ فلق و ن�س، در من�ل هفت است

_____________________  

 .٢۶٧٢، ح١٠۴ص ،٢ج ،ّنفالمص، صنع�نی. ١

ی� بهو  ۴۵٠۴/٢ح، ٢٠٧،  ص۴، جمست�رك ال�س�ئل. ن�رى، ٢ ؛ ١٠٢، ص٢، جتهـ�یب ا�حکـ�مط�سـی، : بنگ�

 .٧٨٧، ص۴، جوس�ئل الشیعهع�ملی،  ح�ّ 

ی� به .٣ آم�زش ق�آن در سی�ۀ ؛ رجبی ق�سی و همک�ران، آم�زش زب�ن ق�آن: لس�نی فش�رکی و غّف�ری، بنگ�

 .نب�ی

ی� به .4 ک�یم: لس�نی فش�رکی و م�ادی زنج�نی، بنگ�  .روش تحقیق م�ض�عی در ق�آن 

ی� به .5 ک�رگ�ه تفسی� ت�تیبی قـ�آن: لس�نی فش�رکی، بنگ� � علـق)،  ده  دارالقـ�آن سـپ�ه ن�حیـ� (از سـ�رۀ ـن�س ـت

 ش. ١٣٩٢ک�ج، 

ی� به .6  .درآم�ی ب� مط�لع�ت ق�آنی در سی�ۀ نب�ی: لس�نی فش�رکی و م�ادی زنج�نی، بنگ�
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ــ�ی ــ� آسـت�ن قـ�س رض کت�بخ�ن گنجینـ� قـ�آن  ــیم  در  کـه ب�اسـ�س تقس ــ�آن  نیـ� چنـ�ین ق

کت�بــت شــ�ه ـــه  ٢٢۶١قــ�آن شــم�رۀ  انــ�، م�جــ�د اســت از جملــه قــ�آن بــه هفــت حــ�ب  ک

ــ�ی آن را در سـ�ل  تـ�ج ــی راون ــن عل ــن محمـ� ب ــ� ب ــ�ین احم ــن  ۵٨۶ال که ــخ  ــی�ۀ نس ــه ش ق ب

ک�ده است، کت�بـت سـ�رۀ  کت�بت  به هفت ح�ب تقسیم ش�ه و در صفح� نخست بـ� آغـ�ز 

ــفحه دوم،  هفـتم نخسـت)، و در زیـ� (یـک» الســ]ُبع ا�ّول«[بقـ�ه در محـ�ذی آن اصـط�ح  ص

 ١اسـتهفـتم اّول قـ�آن) ن�شـته شـ�ه  (س�رۀ بق�ه نخسـتین سـ�رۀ یـک» وهی اّول السُبع ا�ول«

 .)١ ه(نک: تص�ی� شم�ر
 

: صفح� ١تص�ی� شم�رۀ 

دوم ق�آن شم�رۀ 

٢٢۶١. 

 

همچنــین بــه قــ�آن 

ـــــم�ر ـــــی ۶١ ۀش ـــــ�ان  م ت

ــه  ک ــ�د  ک ــ�ره  ع�یشــه اش

ـــ�� ف�زنـــ� عبـــ�ا�  الح

عبــ�ال�حمن تــ�ج� بــن 

در ربیـــع الثـــ�نی ســـ�ل 

ــــــــــــــــُبع «ق،  ۵۵۴ الس

ــــ�نی ــــ�ب دوم) » الث (ح

ــــــــه� آن  ــــــــف مش را وق

مقّ�ِس ام�م اب�الحسـن 

علـــــــی بـــــــن م�ســـــــی 

_____________________  

، ١ج ی)،قم� ینهم هج� ۀ� س�از آغ�ز ت یسنف ی(منتخب ق�آنه� یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره�. ١

 .١٣١-١٢٩ص
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 ). ۲(نک: تص�ی� شم�رۀ  ١ک�ده است.  7�ض�ال

 
 .۶١ ۀق�آن شم�رن�م�  وقف: ۲ ۀشم�ر ی�تص�

_____________________  

 ی)،قمـ� ینهـم هجـ� ۀاز آغ�ز ت� س� یسنف یه� (منتخب ق�آن یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره�. ١

 .٢٢٢ و ٨٠، ص١ج
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 .العلمیه، بی�وت الکتب الضب�ع، دار محم� علی
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 ۲۰۰۱ ق/ ۱۴۲۱ال�سـ�ل�،  الت�کـی، م�سسـ� عب�المحسن بن عب�ا� و آخ�ون، إش�اف م�ش�

 م.
، تحقیق محم� عب�الق�در عط�، دارالکتب الطبق�ت الکب�یق) محم�، ۲۳۰ابن سع�  (م  .8

 م.۱۹۹۰ق/ ۱۴۱۰العلمّی�، بی�وت، 
 ، تحقیق فهیم محم� شلت�ت.المنّ�رهالمدینۀ ت�ریخ ، عم�، ق) ۲۶۲(م  ابن شّبه .9

 ق. ۱۴۱۲، ، دارالمع�فه، بی�وتالق�آن العظیم تفسی�، اسم�عیل، ق) ۷۷۴(م  کثی�  ابن .10
ی�، ق) ۲۷۳(م ابن م�جه .11 ک�شش محم� ف�اد عب�الب�قی، داراحی�ءسنن، محم� بن ی�  ، به 

ب  ق. ۱۳۷۲، یهالکتب الع�
ک�شـش  ۲۴۰م ( ، ب�واـی� سـحن�ن ـبن سـعی�الجـ�مع، عبـ�ا�، ق) ۱۹۷(م  ابن وهب .12 ق)، ـبه 

 م. ۲۰۰۳، بی�وت ،میکل�ش َم�رانی، دارالغ�ب ا�س�می
ــ  ةالســیر، ، عبـ�الملكق) ۲۱۳(م اـبن هشـ�م .13 ک�شـش عمـ� عب�الّسـ�م َتــْ�ُم�ى، ، هالنب�ّی ـبه 

بی، بی�وت  م. ۱۹۹۶ق/ ۱۴۱۶ ،دارالکت�ب الع�
ک�شش محم� محییسنن)، سلیم�ن بن اشعث، ق ۲۷۵م (سجست�نی  اب�داود .14 ال�ین  ، به 

ّیه.  عب�الحمی�، داراحی�ء السن� النب�
المحبـ�ب  معاملۀ یق�ت القل�ب ف ،هبن عطی یمحم� بن عل، )ق ۳۸۶م (ی ب� ط�لب مّک ا .15

ــی مقــ�م الت�حیــ� و دار الکتـــب ی، ع�صـــم إبــ�اهیم الکیــ�ل تحقیــق، وصــف ط�یــق الم�یــ� إـل
 .م ۲۰۰۵ق/ ۱۴۲۶، بی�وت ،العلمی�
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  ـبن ق�سـم اب�ُعبیـ� .16
ّ

 محسـن العطیـ�، مـ�وان ، تحقیـقفضـ�ئل القـ�آن، )ق ۲۲۴م (هـ�وی  مسـ�
 م. ۱۹۹۵ق/  ۱۴۱۵بی�وت،  کثی�، دمشق_ ابن ال�ین، دار تقی و وف�ء خ�اب�

ری غ�نم تحقیق الق�آن، آی عّ�  فی البی�ن سعی�، بن ، عثم�ن)ق ۴۴۴م (دانی  اب�عم�و .17  ق�و
یت،  المخط�ط�ت الحم�، م�ک� ک�  م. ۱۹۹۴ ق/ ۱۴۱۴والت�اث، 

�ریخ جمــع قـ�آن، تحقیقـی پی�امــ�ن ت�قیفیـت ت�تیــب � محمــ�علی، اـی�زى، سـیّ  .18 ک�وشـی در ـت
ک�یم س�ره کت�ب مبین، رشته�ى ق�آن   ش. ۱۳۷۸ ،، انتش�رات 

 المســن� الجـ�مع =ی البخــ�ر صـحیح محمــ� ـبن اســم�عیل، ، اب�عبـ�ا�)ق ۲۵۶م ( بخـ�رى .19
ــ� الصـــــحیح ــ ــــ�ر مـــــن المختصـ ــننه ا�(ص) رســـــ�ل أمـ ــ ــــه،  وسـ ــــن محمـــــ�زهی� تحقیـــــقوأی�مـ  ـب

 عبـــ� فــ�اد محمـــ� تــ�قیم ب�ضــ�ف� الســـلط�نی� عــن مصــ�رة( النجـــ�ة طــ�ق ن�ص�الن�صــ�، دار
 ق. ۱۴۲۲، )الب�قی

ک�شــش سـی� جــ�ل الــ�ین حســینی، ح�ســنالم، احمــ� بــن محمـ�، ق) ۲۷۴(م ب�قـی .20 ، بــه 
 دارالکتب ا�س�مّیه.

کم نیســـ�ب�رى .21 ــن عبــ�ا�، ق) ۴۰۵(م حــ� تحقیـــق ، المســـت�رك علــی الصـــحیحین، محمــ� ـب
 م. ۱۹۹۰ق/  ۱۴۱۱العلمی�، بی�وت،  الکتب عط�، دار الق�در عب� مصطفی

ــّ� عـــ�ملی .22 ــن حســـن، ق) ۱۱۰۴(م  حـ ــی تحصـــیل مســـ�ئل  �الشـــیع تفصـــیل وســـ�ئل، محمـــ� ـب اـل
ّبـ�نی شـی�ازى،هالشـ�یع ک�شـش عبـ�ال�حیم ر ـبی، بیـ�وت ، ـبه   ۱۴۰۳ ،داراحیـ�ء التـ�اث الع�

 م. ۱۹۸۳ق/ 
ک�شش سّی� اب�اهیم و علی محّم� سنن ن،�بن عب�ال�حم  ، عب�ا�ق) ۲۵۵(م  دارمی .23 ، به 

 م. ۲۰۰۰ق / ۱۴۲۰ ،علی، دارالح�یث، ق�ه�ه
زه (م  .24 ــزة محمـ� ق)، ۱۴۰۴درو �ریخ ،ع ی نظ�یــه پ�وهشـن�مه، درســن�مه،(قــ�آن  ـت  بــه) پــ�داز

 فشـ�رکی، لسـ�نی علـی محمـ� ت�جمـه م�ضـ�عی، تفسـی� و ت�تیبـی تفسـی� شن�سی روش ضمیم�
ینی، انتش�رات دفت�  .ش ۱۳۹۱ قم، ز

، بنی�د آم�زش ق�آن در سی�ۀ نب�یرجبی ق�سی، محسن و مه�ی غّف�ری و حسین م�ادی،  .25
 ش. ۱۳۹۱مشه�، پ�وهشه�ی اس�می، 

ی�ن، بی�وتالمتحف فی احک�م المصحف ،ص�لح بن محم� ،ال�شی� .26  .ق ۱۴۲۴ ،، ال�
ک�شش ی�سـف عبـ�ال�حمالب�ه�ن فی عل�م الق�آن، ب�رال�ین، ق) ۷۹۴(م  زرکشی .27 ن �، به 

 م. ۱۹۹۴ق/ ۱۴۱۵ ،م�عشلی، دارالمع�فه، بی�وت
کم�ل ، علی بن محم�، ق) ۶۴۳(م  سخ�وى .28 یم ا�قـ�اءجم�ل القّ�اء و  ک�شـش عبـ�الک� ، ـبه 

بی�ى، دارالب�غه، بی�وت  م. ۱۹۹۳ ،ال�
ب البغـ�ء،  تحقیق، ا�تق�ن فی عل�م الق�آنال�ین،  ، ج�لق) ۹۱۱(م  سی�طی .29 مصـطفی دـی

کثی�، دمشق  م. ۱۹۹۶ق/  ۱۴۱۶ ،بی�وت _ دارابن 
 ینهم هج� ۀاز آغ�ز ت� س� یسنف ی(منتخب ق�آنه� یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره� .30

ک�شــش م�سسـ )،١جلــ�  ی،قمـ� کت�بخ�ـنه یهنـ� ینشــه�یآف� �ـبه  هــ�، مـ�زه و م�کــ�  و ســ�زم�ن 
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کت�بخ�نه ی،اسن�د آست�ن ق�س رض�  ی،ه�، م�زه و م�ک� اسن�د آسـت�ن قـ�س رضـ� س�زم�ن 
 .ش ۱۳۹۱ ،مشه�

یعتی .31  ش. ۱۳۷۸ ،، دفت� نش� ف�هنگ اس�می، ته�انن�ین تفسی�، محم�تقی، ش) ۱۳۶۶(م ش�
ک�شــش نهــج البیـ�ن عـن کشــف معـ�نی القــ�آن، ق) ۱۸۹(م  بــن حسـن شـیب�نی، محمـ� .32 ، ـبه 

 ق. ۱۴۱۳،المع�رف جه�ن اس�م، ته�ان ةحسین درگ�هی، بنی�د دائ�
یه)شیخ  .33 ق (ابن ب�ب� ق، عیـ�ن اخبـ�ر ال�ضـ�، ق) ۳۸۱(م محّم� ـبن علـی ،ص�و ، نشـ� صـ�و

 ش. ۱۳۷۲ ،ته�ان
�ى ، سی� محم�د، ش) ۱۳۵۹(م  ط�لق�نی .34 ام)، شـ�کت  (جـ�ء سـی۴و۳، قسـمتاز قـ�آنپ�ـت

 سه�می انتش�ر.
پ� ی�تروا یب�زخ�ان«طب�طب�ئی، سّی�ک�ظم و محسن رجبی ق�سی،  .35  یث� ح�یجمع ق�آن ب�

 .ش۱۳۹۱، به�ر و ت�بست�ن ۱، ش یروائ و یمط�لع�ِت ق�آن ،»ن�ول ق�آن ب� هفت ح�ف
انتشــ�رات اســـ�می، ، دفتــ� اســ�م قــ�آن درش)، ســّی� محم�حســین، ۱۳۶۰طب�طبــ�ئی (م  .36

 ش.۱۳۷۳
ق، المعجم ا�وسـط، احم� بن )، سلیم�نق ۳۶۰م طب�انی( .37  ـبن ا� عـ�ض ـبن تحقیـق طـ�ر

 الح�مین، ق�ه�ه. الحسینی، دار إب�اهیم بن عب�المحسن و محم�
ـ .38 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، تحقیق اب�اهیم حسینی، دارالح�مین.المعجم الکبی�،  ـ
 ،، ن�ص�خســ�و، تهـــ�انمجمــع البیــ�ن لعلــ�م القــ�آن، فضــل بــن حســن، ق) ۵۴۸(م  طب�ســی .39

 ش. ۱۳۷۴
ک�شش علی ته�یب ا�حک�م (فی ش�� المقنعه)، محم� بن حسن، ق) ۴۶۰(م  ط�سی .40 ، به 

ق، ته�ان کب� غف�رى، نش� ص�و  ق. ۱۴۱۷ش/ ۱۳۷۶ ،ا
 نعب�المحسـ ـبن محمـ� ، تحقیقمسن�ج�رود،  بن داود بن ، سلیم�ن)ق ۲۰۴م (طی�لسی  .41

 م. ۱۹۹۹ ق/ ۱۴۱۹هج�، مص�،  الت�کی، دار
 ،و المع�رف الق�آنّی�، مکتب ا�عـ�م ا�سـ�می، قـم الثقافۀ، م�ک� المفس�ین عل�م الق�آن عن� .42

 ق. ۱۴۱۶
ک�شش تفسی� العی�شیمحم� بن مسع�د، ق)،  ۳۲۰م �شی (عیّ  .43  ه�شم ، به 

ّ
تی، رس�لی مح�

 .ته�ان، ا�س�میه المکتبۀ العلمیۀ
 المع�فه، بی�وت. ، دارال�ین عل�م إحی�ءمحم�،  بن ق)، اب�ح�م� محم� ۵۰۵غ�الی (م  .44
و محمـ�د  ی، به اهتم�م مسع�د ق�سـمت�اجم ا�ع�جماحم� بن محم�،  یاب�المع�ل ی،غ�ن� .45

 ش. ۱۳۸۹اط�ع�ت، ته�ان،  ی،م�ّب�
ک�ش�نی .46 ـ  محم� بن م�تضی، ،ق) ۱۰۹۱(م فیض  ، ـبه البیضـ�ء فـی تهـ�یب ا�حیـ�ء ۀ المحج

کب� غف�رى، انتش�رات اس�می، چ�پ دوم.ک�شش   علی ا
کبـ� غفــ�رى، دار علـی تصـحیح و تعلیــق، الکـ�فی، محمـ� ـبن یعقــ�ب، ق) ۳۲۹(م کلینـی .47  ا

 ش. ۱۳۷۵ته�ان، ، الکتب ا�س�می�
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ینی(د .48 کی�انعب�سعلی،  ش)، ۱۳۱۷کی�ان ق�و  ش.۱۳۸۴ته�ان، ، س�یه، تفسی� 
 ش. ۱۳۸۳ته�ان،  ،یالمع�رف ب�رگ اس�م دائرة، »بق�ه« ی، محم�علی،فش�رک یلس�ن .49
ـ .50 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کـ�یمو حسین م�ادى زنج�نی،   ـ ، ب�سـت�ن روش تحقیق م�ضـ�عی در قـ�آن 

 ش. ۱۳۹۱کت�ب، قم، 
ـ .51 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ش. ۱۳۹۲قم،  یح،، نص�درآم�ى ب� مط�لع�ت ق�آنی در سی�ة نب�ى، ـ
ـ .52 ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ  ّینی،س�م)، دفت� انتش�رات ز ی�است(و آم�زش زب�ن ق�آن ی،غّف�ر یو مه� ــ

 ش. ۱۳۹۰قم، 
کت�ب: المب�نی فی نظم المع�نی،  .53 �م تصحیح آرت�ر جف�ى، چ�پ ش�ه در  مقـّ�مت�ن فـی عـل

 م. ۱۹۵۴، مکتب� الخ�نجی، الق�آن
 اســـ�می علــ�م دانشـــگ�ه ،:بیــت اهــل مکتـــب در ق�آنــی علــ�م اصـــغ�، علــی ن�صــحی�ن، .54

 .ش ۱۳۸۹مق�س،  مشه� رض�ی،
 عب�الســ�م محمــ� ، تحقیــقو المنســ�� الن�ســخمحمــ�،  بــن ، احمــ�)ق ۳۳۸م (نّحـ�س  .55

یت،  محم�، مکتب� ک�  ق. ۱۴۰۸الف�ح، 
، م�سسه آل مست�رك ال�س�ئل و مستنبط المس�ئل ، می�زا حسین،ق) ۱۳۲۰(م  ن�رى طب�سی .56

 ق. ۱۴۰۷ ،الت�اث، قم ءالبیت �حی�
، مطبعه ن فی تفسی� الق�آن و تبیین الف�ق�ن�نفح�ت ال�حم ، محم�،ش) ۱۳۳۱(م  نه�ون�ى .57

 ته�ان.، علمی
ــــ�و .58 ــ ــ ــــــق ۴۶۸م (ی احـ ــ ــــ�،  ی)، علـ ــ ــ ــــن احمـ ــ ــ ــــ�ولبــ ــ ــ ــب�ب النــ ــ ــ ــ ــــب العلماسـ ــ ــ ــــه،، دارالکتـ ــ ــ  یــ

 م.۱۹۸۰ق/۱۴۰۰ی�وت،ب
ــــس از  .59 ــ�ریخ احمـــــ�، ق)، ۲۹۲یعقــــ�بی (م. ـپ ــ ــــه ،الیعقــــ�بی ـت ــ�ر،ال خلیـــــل ک�شـــــش ـب ــ  منصـ

 .ق ۱۴۲۹/ ش ۱۳۸۷ قم، دارال�ه�اء،
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