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 خيتار کند، يم کمک گريد اقوال ساختن مردود و برتر آراء حيترج و قرآن قيدق و درست شناخت به که يامور از يکي

 و ينقل يمبنا دو ميکر قرآن يها هيآ و ها سوره نزول خيتار نييتع در. است ميکر قرآن يها هيآ و ها سوره يگذار

 ودوج شامل ياجتهاد يمبان و يمدن و يمکّ و نزول اسباب نزول، بيترت روايات شامل ينقل يمبان دارد، وجود ياجتهاد

 بدون هرشفلد انيم نيا در هاست، سوره مضمون و اسلوب و سبک به توجّه و يمدن و يمکّ سور خصائص و ضوابط

 ،يوعروش موض ه بريبا تک و تنها و سبک و اسلوب آن ها يو مدن يو ضوابط و خصائص سور مکّ ينقل يمبان به توجّه

 يها اشکال انيب به ،يو روش يمعرف ضمن گفتار نيا در است، نموده مشخص را ميکر قرآن يها سوره نزول خيتار

 با يو توسط شده ارائه يها سوره از يبرخنزول  بيترت ي سهيمقا با و شود يم پرداخته روش نيا يو صغرو يکبرو

 ميکر قرآن يها سوره يگذار خيتار در جامع يروش تواند ينم ييتنها به روش نيا که گردد يم اثبات ،يروائ يها بيترت

 .باشد

 

 يروش موضوع هرشفلد، نزول، بيترت ،يگذار خيقرآن، تار: ها واژه ديکل

 مقدمه -1

 يعنوان چند هر( سوره کي از ييها بخش اي و ها سوره نزول يزمان ي محدوده نييتع يمعنا به) قرآن يگذار خيتار

 ،يمدن و يمکّ خصوصاً و نزول اسباب سورها، نزول بيترت همچون آن يبنائ ريز علوم امّا است، يقرآن قاتيتحق در ديجد

 بيرتت يها تيروا به توجّه ها، آن نيتر مهم که است استوار يمنابع و يمبان بر امر نيا است؛ داشته وجود اسالم صدر از

 حقّقانم و مفسّران. است يمدن و يمکّ سور خصائص و ضوابط به توجّه و يخيتار اقوال نزول، اسباب ،يمدن و يمکّ نزول،

 /11 ص ،1631، يفارس) نزول بيترت يها تيروا از استفاده با تنها يا عدّه اند؛ پرداخته امر نيا به گوناگون يها روش با

 اسباب و يخيتار يها تيروا به حدّ از شيب توجّه و ها تيروا آن دادن قرار اصل با يبرخ و( 36 ص، 1 ج ،1616دروزه، 

 گرفتن نظر در بدون يبرخ(. 22 ص، 1 ج ،1612ش، يمالحو) اند کرده مشخص را قرآن يها سوره نزول خيتار نزول،

 مرا نيا به ،يوح يمحتوا و ها سوره اسلوب و سبک و اتيآ اقيس رينظ ،ياجتهاد يمبان دادن قرار اصل و ينقل يمبان

 بر هيکت و نزول اسباب يها تيروا نقد و نزول بيترت يها تيروا دانستن اعتبار يب با يطباطبائ عالمه اند؛ کرده اقدام

 مرحوم(. 113 ص ،1636 ،ييطباطبا) است نموده مشخص را ها سوره نزول خيتار ها، سوره يمحتوا و سبک و اتيآ اقيس
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 ارائه و ها، هيآ يکوتاه و يبلند و يآمار يها داده دادن قرار اصل و نزول بيترت يها تيروا به يتوجّه يب با زين بازرگان

 شده استخراج ارقام و اعداد گرفتن نظر در با و مبنا طول و دامنه ارتفاع، غالب، طول ه،يآ متوسطِ طولِ رينظ ياصطالحات

 ؛(12 -2 ، صص1 ج ،1663بازرگان، ) است کرده مشخص را ها آن نزول خيتار ه،يآ هر کلمات و سوره هر يها هيآ از

ت قرآن را به موضوعا يسوره ها سوره ها يه بر مضمون و محتوايو تنها با تک ينقل يز بدون توجه به مبانيهرشفلد ن

 سوال نيا يجا آن ها مشخّص کرده است. حال يبرا يخ نزوليم نموده و تارينه تقسيمکّه و مد يگوناگون در دو دوره 

 خيتار توان يم ،يروش موضوع بر هيتک و نزول بيترت يها تيروا خصوصاً ،ينقل يمبان به توجّه بدون ايآ که است يباق

 در حاضر پژوهش ست؟يچ ميکر قرآن يگذار خيتار در روش نيبهتر و نمود؟ مشخص را ميکر قرآن يها سوره نزول

 .هاست سوال نيا به پاسخ يپ

 

 

 هرشفلد روش يمعرف -2

 بر را يمکّ يها نزول سوره تاريخ ،(11 ص ،1242هرشفلد،) آن خواندن هيانيب و علق سوره تيقرآن ينف با هرشفلد

 ي واي، داستاني، توصيفموعظه -اياثباتي، خطابه -يقيتصد يها يوح به بيترت به ها آن محتويات و مضامين اساس

، (ص) امبريپ ياسيس اناتيب به مربوط ييها يبدر، وح جنگ زمان تا مدني هايبه وحي را يمدن يها تشريعي و سوره

 م نموده است در ادامه بهيعت تقسيب ديتجد و حج به مربوط يها يو وح (ص) پيامبر شخصي امور به مربوط هايوحي

 :شود يم پرداخته يتوسط و شده ارائه يها موضوع يبررس و نقد و ذکر

 يمکّ يها يوح -2-1

 نظر از و است شده ذکر نبّوت و توحيد قبيل از عقيدتي يمباحث ها آن در که هستند ييها سوره ،ياثبات يها سوره

 نخستين از و هستند مقدّم يعيتشر و يفيتوص ،يداستان ،يا موعظه رينظ يمباحث بر نزول زمان جهت از مباحث نيا هرشفلد

 قلم ي سوره آن از پس و اعلي ي سوره ياثبات موضوع با شده نازل ي سوره نياوّل روند؛ يم شمار به نزول، يها واحد

مان به پروردگار ذکر و تکرار شده است و پس از آن يا ين اصل اعتقادين دو سوره نخستيرا در اي(، ز62همو، ص ) است

 مزّمل، قلم، يهاان آمده است و پس از آن سوره يد سخن به ميز از اصل توحين سوره نياخالص است؛ در ا يسوره 

 را ودخ قوم بود ناچار خويش بعثت و نبوّت اثبات منظور به پيامبر راينازل شده اند، ز شرح و طور شعراء، حاقّه، مدّثر،

( ص) محمد کردند؛مي مطرح را بودن شاعر را آن ها اتهاميز نيست، دروغگو يا و کاهن مجنون، شاعر، او که سازد متقاعد

 اريخودد شاعران کالم از الگوبرداري و تقليد هرگونه از سخنانش بيان در که کوشيدمي اتهام اين از ماندن دور خاطر به

 بکس از که بود دشوار حدودي تا او براي داشت، آنان اشعار هاي ويژگي از که ايگسترده شناخت به توجّه با ولي ورزد،

 ت، ازاس رفته کار به «واگذار تنها مرا» معناي به «فَذَرني» عبارت قرآن از متعددي آيات در مثال، طور به. نمايد احتراز آنها

 به زيادي ياربس شباهت که تعبير نيا نمود، تعين را آنها نزول تاريخ حدودي تا توانمي قرآني، آيات در تعبير اين کاربرد

/ 11 و مزمل/ 11 قلم،/ 22 آيه در: است رفته کار به وحي نزول واحدهاي نخستين در بار سه الاقل دارد، مشرکان اشعار



»: ديگو قرآن، بودن کهانت و شعر از اتهام رفع منظور به( ص) پيامبر مدثر؛

مي  مربوط دوره همين به نيز شعراء ي سوره آخر تا 221 آيات ؛(22 -24/ حاقّه)«

 در ص() امبريپ. کنندنمي عمل خود هايگفته به که است شده مطرح شاعران عليه شديدي انتقاد آن ضمن در که شود

-22/ طور)«»: گفت اتهام کهانت ردّ مقام

همو، ص ) شود مطرح سور و آيات از برخي نزول تاريخ تعيين براي معياري منزله به تواندمي ص() امبريپ يها پاسخ( 64

 خود شت،بازگ يعيطب حالت به که يهنگام و بود شده زده جانيه علق ي سوره نينخست اتيآ دنيشن از پس امبريپ(. 66

 مخالفان و دشمنان يبرخ ادي به که يزمان و کرد، يجار زبان بر را مدّثر ي سوره از ياتيآ ناگهان که افتي نشاط با چنان را

 انسان، هايسوره هرشفلد(. 62-61همو، صص ) داد يدلدار را خود شرح ي سوره از ياتيآ با افتاد، اش يفزون به رو

 (.23 -24همو، صص ) کندمي معرفي اثباتي سور جزو ترتيب به را کافرون و ضحي نجم، نازعات، همزه، مسد،

 ،است آن احوال و امتيق روز مورد در و دارد، اندرز و پند و اخالقي ماهيّت بيشتر که را هاييسوره و آيات از دسته آن

 هايهسور بارزترين از است، يکي ياثبات يها سوره از بعد ها سوره نيا نزول خيتار و هستند ايموعظه هرشفلد نظر از

 اتآي همه گرچه است، نابرابر آنها اندازه و طول که شده تشکيل بخش دو از سوره اين است، تکوير ي سوره دوران، اين

 سخناني چنين که است آن دهندهنشان سوره اين هنري ساختار اما برخوردارند، ايموعظه حالتي و موزون آهنگي از

 خرسند و شاد تکوير ي سوره از چنان خود پيامبر( 26)همو، ص «باشد امبريپ اختياري غير احساس و هيجان تواندنمي

 زا البتّه که بود، انفطار ي سوره آن و دهد ارائه آن نظير ديگري ي سوره نمود تالش مدّتي اندك از پس که بود شده

مي  برده قيامت روز نام بار دو 11 و 13 ي آيه در سوره اين در. است برخوردار قبلي ي سوره به نسبت کمتري جذابيّت

 تکوير ي سوره نظير نيز انشقاق ي سوره (32 -22همو، صص ) گرددمي مطرح تريمشروح گونه به 12 ي آيه در و شود

 پردازند،مي روز آن تبيين به کنند، ذکر را قيامت روز نام آنکهبي و يکديگرند مشابه محتواي و سبک داراي دو هر. است

 شور وره،س اين در قيامت توضيح يعني است، ترضعيف آن کيفيت ولي دارد، اختصاص موضوع همين به زلزله ي سوره

ن دوران يدر ا ها خطابه از ديگري سبک (،36همو، ص ) کندمي اشاره روز آن به دوبار چه اگر ندارد؛ را الزم حرارت و

 بهترين از يکي گيرند،مي قرار سوگند مورد زميني و آسماني مخلوقات و زمين و آسمان ها آن در همواره که وجود دارد

 توانمي نيز را معارج ي سوره (،32همو، ص ) باشدمي برانگيز اعجاب عبارت بر مشتمل که است، طارق ي سوره هانمونه

 هايسوره مانند نيز سوره اين است، يافته اختصاص قيامت روز از تصاويري بيان به کل در که چرا داد، جاي دسته همين در

 شمس ي سوره در هستند، دوران اين به متعلّق همگي دارند، تريکوتاه آيات که کوثر و ماعون قريش، قارعه، عاديات،

 و رفتند،گ مسخره به را شيهشدارها که کرد مطرح گرفتن عبرت و پند يبرا يموضوع عنوان به را ثمود قوم( ص) امبريپ

 کردن داي سوگند يبرا يموضوع گريد که دهيرس يا مرحله به امبريپ زمان مرور به شدند؛ ينيسنگ عذاب دچار رو نيا از

 ليف يسوره يو. دانست يا خطابه يها سوره شمار در آن نينخست اتيآ جهت به ديبا را سوره نيا وجود نيا با ندارد،

 نشانه چيه آن يکوتاه جهت به تکاثر ي سوره که کند يم انيب که يحال در داند، يم دوران نيهم به مربوط زين را تکاثر و

 راگ است، انينما يآشکارتر صورت به يداستان يوح يها ز نشانهين فجر ي سوره در. ندارد يا خطابه يها سوره از يا



 برخوردار تيخصوص نيا از بروج ي سوره نيهمچن است، برخوردار يا خطابه سور يژگيو از کامل طور به آن آغاز چه

 يها هيآ و است خيتار کي به مربوط 22 -12 يهاهيآ و است اُخدود اصحاب به مربوط سوره نيا 1_2 يها هيآ است؛

 واقعه، نبأ، بلد، ل،يل قدر، نه،يب جن، ن،يت عصر، يها سوره نيهمچن (.31)همو، ص «دارد تعلق يمتاخّرتر خيتار به 11 -2

 (126همو، ص ) هستند. دوران نيا به مربوط عبس و امتيق ن،يمطفّف طور، حاقّه، ه،يغاش نازعات، مرسالت،

 يم نايب را گذشته يهاامّت و اءيانب قصص که هستند ياتيآ و ها سوره از دسته آن ،يداستان سور و اتيآ از منظور

 تقسيم دسته دو به هاسوره اين دارند، قرار يا موعظه و ياثبات يها سوره از بعد نزول جهت از سور و اتيآ نيا کنند،

 ستهد که حالي در دهند،مي اختصاص را آيه چند آنها از يک هر به و برندمي نام را انبياء از تعدادي آنها از برخي شوند،مي

 حال شرح چه گر کنند،مي نقل را ها آن ي قصّه تريمفصّل طور به و نمايدمي ذکر را پيامبر دو يا يک هاسوره از ديگر ي

 قرآن از ديگري هايقسمت به را هـبقي و دهندمي شرح را شانزندگي از بخش دو يکي بلکه کنند،نمي بيان را کاملشان

 در( ع) عيسي و موسي ابراهيم، همچون پيامبران زندگي از تريگسترده هاي بخش گاهي ترتيب، بدين. کنندمي واگذار

 نکته اين ربيانگ است، مکّي دوران وحي به مربوط داستاني هايسوره بيشتر حجم که اين. است شده پراکنده قرآن سرتاسر

 از بيشتر داشتند، ص() پيامبر کالمي هاي ديدگاه بر را تأثير بيشترين که بودند کساني شدند، برده نام که پيامبراني که است

( ع) شعيب و لوط و نوح و بار پانزده( ع) ابراهيم سپس. است شده برده او نام بار بيست حدود در که بود( ع) موسي همه

 اتيذار ي سوره دارد، يداستان يژگيو آشکارا که ييوح نينخست (.32همو، ص ) اندشده ذکر بار ده تا هفت کدام هر

 ياه عذاب از يمختصر انيب با سپس است، يا خطابه يوح ي دوره از يجالب ي نمونه آور ادي سوره نيا يابتدا است،

 را( ع) نوح و ثمود عاد، قوم فرعون، يها شرارت از يکوتاه گزارش سپس ابد،ي يم ادامه يبهشت يها نعمت و دوزخ

 ايخطابه دوران وحي هاينشانه از يکي با که است قمر ي سوره داستاني، هايسوره گريد از. (34همو، ص ) کند يم رـذک

 تريقدقي صورت به ثمود کيفر و گناه. کندمي ذکر را ثمود و عاد نوح، قوم ي قصه آن دنبال به گردد،مي آغاز ايموعظه و

»: گرددمي ذکر آيه دو اين آنها از يک هر پايان در که شوندمي تقسيم بخش دو به ها داستان. مي شود بيان

 ي مقدّمه يک با که است صافات ي سوره آن از بعد( 11-16/ قمر)«

 اصلي قسمت اي،موعظه ي مقدّمه اين از پس دهد، قرار تأييد مورد را خدا يگانگي آنکه تا ،مي شود آغاز ايخطابه کامالً

 و( ع) ابراهيم ماجراي گاهآن شده، مطرح مختصر صورت به( ع) نوح جريان ابتدا يابد،مي ادامه داستاني ويژگي با سخن

 دخان ي سوره است، برخوردار مشابه ساختار از که گريد يا سوره (.36همو، ص ) مي شود داده شرح پدرش هاي بت

 اء،يانب م،يمر وسف،ي قصص، نمل، ص، ي سوره به توان يم نيهمچن کند، يم بازگو را فرعون داستان آن در که است

 سبأ، همچون يگريد يها سوره (32 -36همو، صص ) اند پرداخته اءيانب يها داستان ذکر به که کرد، اشاره هود و ميابراه

و، هم) دارد يريگ چشم کاهش ها سوره نيا در يداستان بعد اما هستند، زين ونسي و عنکبوت غافر، مزّمل، إسراء، اعراف،

 يها سوره انيم در گردآورندگان دست به اند بوده يمکّ ديترد بدون که ييها ــيوح ـيبرخ ديافزا يم ادامه در (32ص 

 -26 اتيآ مانند زين و باشد داشته اشاره يخاصّ شخص به که آن بدون بقره، 241 -244 اتيآ مانند اند، شده درج يمدن

 يوح نزول دوران در (61همو، ص ) است( ع) يموس و عاد قوم ي باره در که أحقاف 63 -21 و مائده 124-142 و 21



 يها يحو در بارها که است شده ليتشک ياتيآ از سوره نيا د،يگرد نازل فاتحه نام به يکوتاه ي سوره که بود يداستان

» ي هيآ مثال يبرا شود، ليتشک کوتاه ييدعا تا کرده انتخاب را ها آن امبريپ و است رفته کار به دوران نيا به متعلق

 ي سوره ششم تا پنجم اتيو آ نمل سوره 32 هيآ در زين و فاطر سبأ، کهف، يها سوره آغاز در( 1/ حمد)«

 همان(.) است رفته کار به هود ي سوره 33 ي هيآ و زخرف ي سوره 26 ي هيآ در فاتحه

 بيعتط هايپديده وصف به که رسدمي هاسوره از ديگر ي دسته نزول به نوبت داستاني، هايسوره نزول اتمام از پس

 ايموعظه وحي دوران اواخر تا ويژگي اين گرچه گردد؛برمي وحي اوايل همان به تقريباً قرآن در توصيفي ويژگي پردازد،مي

 ادهد دست از را خود جذّابيّت پيامبر شيوه و سبک که هنگامي داستاني، وحي دوران در نبود؛ توجّه قابل خاص طور به

 پيشين هايوحي از توصيفي وحي بين سازنده و جدا خطي ترسيم يافت؛ نمود تريبرجسته ي بگونه ويژگي اين بود،

 اين، جودو با. اندشده پخش داستاني سور ميان در هستند، ويژگي اين واجد که آياتي از بسياري زيرا است، ناممکن کاري

 نازل متأخّري هاي زمان در يقيناً اند،پرداخته موضوع ترينمهم عنوان به آن مواهب و طبيعت وصف به که هاييوحي

: اندرفته کار به عبس ي سوره 62 تا 22 آيات در يعني ايموعظه ي سوره يک در توصيفي آيات ترينقديمي. اندشده

 سوره هفتم و بيست تا پنجم و بيست آيات در نيز و «»

 وصف به که ازعاتن ي سوره اخير بخش مانند و «»: مرسالت ي

 نسبتاً وصف بر مشتمل نوح ي ( سوره62همو، ص ) پردازدمي چهارپايان و انسان مراتع، آب، سَحَر، شب، زمين، آسمان،

 است، انداست که آن آغازين قسمت از نظر صرف است، نموده منسوب( ع) نوح به را آن پيامبر، که است طبيعت از اصيلي

 مردم آوردن ايمان جهت در را خويش ناموفق هاي تالش آن ضمن در نوح که است دعايي بيانگر سوره ي عمده بخش

 از غذا آمدن باد، روز، و شب حرکت ن،يزم ليقب از ياله اتيآ که يگريد ي ( سوره66 همو، ص) کندمي بيان خدا به

 رد که گردد يم نازل يشور ي سوره سوره، نيا با زمان هم باًيتقر است، هيجاث ي سوره کرده انيب را ها نيا جز و آسمان

 ارتعب با و دارد يخاصّ يفيتوص يژگيو فاطر ي سوره است، آمده جهنم و بهشت به ياشارات آن 24 -66 و 14 -6 اتيآ

 فرقان و ملک سجده، يها سوره در آن به هيشب يها موضوع نيهمچن شود؛ يم آغاز «»

 ناس و فلق س،ي روم، زمر، لقمان، ونس،ي رعد، يها سوره يو. است يفيتوص يهايوح اوج نحل ي سوره. است آمده

، 126همو، ص ) دهد يم قرار يفيتوص يها سوره فيرد در را حج ي سوره 61 -32 و 16-1 بقره 132 -131 اتيآ و

62- 61.) 

 مي شود اطالق مکّي هايوحي از آياتي آن به حقوقي يها ياست، وح يعيتشر يها ين واحد نزول در مکه وحيآخر

. گيرندمي قرار بحث مورد اندداده اختصاص خود به قرآن در که جايگاهي حسب بر عمدتاً و دارند انگيزيعبرت يجنبه که

 براي نيز کريم قرآن نمود، تشريع اسرائيل بني مقتضيات و نيازها حسب بر را قوانيني( تورات) قديم عهد که گونه همان

 در حقوقي آيات. رودمي شمار به حقوقي و قضايي امور و عبادي آيين اخالقي، امور از متشکل اساسي منبع يک مؤمنان

»: ضحي ي سوره 11 تا 2 آيات مانند شدند،مي ارائه کوتاه خيلي صورت به ابتدا

 نماز آداب مورد در که فرقان ي سوره از 62-32 يها هيآ به توان يم ني(. همچن62)همو، ص  «



 ديگر، نوع (.14همو، ص ) کرد اشاره است نيوالد به احترام مورد در که لقمان ي سوره از 11 -11 يها هيآ و خواندن

 اعراف ي سوره 33 تا 22 آيات قالب در بيان نوع اين ؛مي شود خطاب عام صورت به بشريت به که است اندرزهايي و پند

 را موردي کمتر حقوقي، هايوحي ميان در. کندمي ذکر عبادت مکانهاي مورد در را مقرراتي ابتدا که مي شود مشاهده

 وازدهمد تا اوّل آيات در بحث اصلي محور مسئله، اين حتي و باشد نشده مطرح والدين به احترام لزوم که يافت توانمي

 (.11 ص ،126همو،) دهدمي تشکيل را احقاف ي سوره نوزدهم تا اوّل آيات و عنکبوت ي سوره

 :يمدن يها يوح -2-2

 آن از يکي دارد، يروشن و نيمع نزول خيتار شوند، يم آغاز «سئلونکي» ريتعب با سوره نيا در سوره بقره که اتيآ

 رجب اهم اواخر تا و گرفت انجام بدر جنگ از قبل ماه دو امبريپ دستور به که جحش بن عبداهلل تهاجم به دارد اشاره موارد

 حکم سوره نيا در رابطه نيهم در که است بدر جنگ وقوع زمان انفال ينزول سوره  خيتار (114همو، ص ) ديکش طول

 است نقاعيق بنو هيعل يکش لشکر به مربوط سوره نيا گريد بخش و شود يم نييتع خمس عنوان به مال پنجم کي وجوب

 امبريپ که است يانيهودي درباره سوره نيا ييابتدا بخش رايز است، انفال ي سوره نزول از پس عمران آل نزول خيتار و

 بخش و (112همو، ص ) گردديم باز نقاعيق بنو اخراج از قبل به آن نزول خيتار و کند غلبه ها آن بر گفتگو با خواست يم

 الس در اسالم لشکر که يشکست رايز است، احد جنگ زمان در و هجرت سوم سال به مربوط عمران آل ي سوره ييانتها

 يگشيهم تيمغلوب و تيمحکوم نهيزم در يموقّت ياختالف شيدايپ موجب شد، متحمّل احد جنگ در هجرت از پس سوّم

 اخراج به مربوط حشر و ديحد ي همان( سوره) شد نازل عمران آل سوره دوّم بخش که بود زمان نيهم در و ديگرد هودي

 شهيعا يگناه يب اثبات جهت در نور ي سوره نزول (113ص )همو،  است شده نازل علّت آن به و است رينض يبن قوم

 ششم الس به مربوط حادثه نيا و بود افتاده اتفاق مصطلق يبن هيعل يکش لشکر انيجر خالل در که ست زنا تهمت از

 هيمار با حفصه داستان آن علّت و است شده نازل هجرت هفتم سال در زين ميتحر ي سوره (122همو، ص ) است هجرت

 گريد يانيجر در و آورد فراهم را منافقون ي سوره نزول ي نهيزم مصطلق يبن هيعل يکش لشکر است،( ص) امبريپ همسر

 در شکست از پس (،126همو، ص ) ديگرد نازل مجادله ي سوره تيشکا نيهم اثر در و کرد تيشکا همسرش هيعل يزن

 محمّد قدرت جا نيا در کردند، دفع را نهيمد انيهودي همه و افتندي دست يمتعدّد يها يروزيپ به مسلمانان احد، جنگ

 درخواست نيا که بود صدد در و کند شنهاديپ کعبه در را حج زيآم صلح مراسم انجام خواست يم او د،يرس خود اوج به

 را مکّه ريتسخ ي نقشه امبريپ که يهنگام ( و123همو، ص ) شد نازل حج ي سوره هنگام نيا در کند، مطرح اطياحت با را

 ريسخت که شد نازل فتح ي سوره آن از پس و ممتحنه ي سوره شد، آشکار جاسوس کي يسو از نقشه نيا و بود دهيکش

 سوره مطالب فشرده که نصر ي سوره گاه آن (126همو، ص ) ساخت مطرح مهم و آشکار يروزيپ کي عنوان به را مکّه

 انمسلمان يکش لشکر از پس به توبه ي سوره از يقسمت نزول خيتار و (121همو، ص ) شد نازل د،يآ يم شمار به فتح ي

 (.161همو، ص ) گردد يم باز تبوك به

 هرشفلد روش نقد و ليتحل -3



 در تواند يم يحدود تا چه اگر ميکر قرآن سور و اتيآ يگذار خيدرتار هرشفلد توسط شده ارائه يموضوع روش

گرفته  يپ يصغرو و يکبرو اشکال دو با روش نيا نقد ندارد، را الزم ييکارآ ييتنها به امّا باشد، ديمف قرآن يگذار خيتار

 شود: يم

 (ييمبنا) يکبرو اشکاالت -3-1

 هب نکردن توجّه دهد؛ يم قرار ريتأث تحت را يگذار خيتار روش که است ييها اشکال ،يکبرو اشکاالت از منظور

 ييمبنا ياشکال ها نيمهمتر ي جمله از قرآن، دادن جلوه يبشر و يخيتار -ينقل يها روش و نزول بيترت يها تيروا

 :شود يم پرداخته کي هر يبررس به ادامه در است، قرآن يگذار خيتار در هرشفلد روش

 يروائ -ينقل يمبان به نکردن توجّه -3-1-1

 ،يخيتار ي ادلّه به استناد آن، قيتحق روش و مبنا است، يخيتار يموضوع م،يکر قرآن سور و اتيآ نزول خيتار نييتع

 ،يخيتار و ينقل ي ادلّه و ها روش به توجّه بدون است، سور و اتيآ نيمضام به توجّه مواضع يبرخ در و معتبر روايات

 هيتک با اًصرف و ينقل يها روش و نزول بيترت يها تيروا به توجّه بدون هرشفلد ست،ين ريپذ امکان قرآن يگذار خيتار

 بيترت که است يحال در نيا است، نموده مشخص را سور و اتيآ خيتار ش،يخو جانب از يابدائ يموضوع روش بر

 نزول يرس که است وارد او مبناي اصل بر تراساسي اشکال دارد، فاصله اريبس ينقل -ييروا بيترت با يو از شده ارائه

 حال است، ردهک معرفيتشريعي  سور و توصيفي داستاني، اي،موعظه اثباتي، به سور ترتيب حسب بر را يهاي مکّسوره

 هرشفلد پژوهش در که سازدمي مطرح را جدّي و مهمّ هاي پرسش قرآني، وحي نزول سير و چينش ي نحوه اين که آن

 ديگر هايهسور و ايموعظه سپس و اثباتي هايسوره ابتدا بايد دليل چه به اساساً. است نشده روشن آنها از يک هيچ پاسخ

 چه مذکورند؟ هايصورت به بنديدسته قابل دارند، که موضوعاتي و مضامين تنوّع با قرآن هايسوره چگونه شود؟ نازل

 آن نزول و تهدانس يقيتصد -ياثبات يها يوح به مربوط را انسان ي سوره يو کند؟مي پشتيباني را آن نقلي و عقلي دليل

 بر که يحال ( در24 -62همو، صص ) است دانسته سوره نيهفتم عنوان به مکّه ييابتدا دوران در مزمل ي سوره از بعد را

 نيهشتم و نود عنوان به نهيمد يانيم دوران در شده نازل يها سوره جمله از سوره نيا نزول بيترت يها تيروا اساس

 را اعلي ي سوره( 62 -66 صص ،1241س، يضر ابن / 34 -32 صص/ 1 ج ،1221 ،يوطيس) است شده گزارش سوره

 هشتمين سوره اين اسالمي روايات براساس آنکه حال ( و63 ص، 1224هرشفلد، ) است کرده معرفي مکّي ي سوره نياول

 صص ،1241س، يضر ابن / 34_32 صص/ 1 ج ،1221 ،يوطيس) است ليل از قبل و تکوير از پس شده نازل ي سوره

 يحال در گرفته، قرار سوره نيهفدهم عنوان به مکّه دوران در يا موعظه يها سوره قسمت در زلزله ي سوره(. 62 -66

 دوران در شده نازل سوره نيسوّم و نود عنوان به نهيمد در سوره نيا نزول بيترت يها تيروا و ينقل روش اساس بر

 است، تهگرف قرار يداستان يها سوره قسمت در سوره نيهفتم و شصت عنوان به فاتحه ي سوره است، گرفته قرار نهيمد

 با رايز است، مکّه در امبريپ بر شده نازل يها سوره نياوّل از سوره نيا ياسالم دانشمندان تمام نظر اتّفاق به که يحال در

 ي سوره نزول زمان تا که کرد تصوّر توان ينم( 131، ص 2 ج ،1241، ينور)«» ثيحد به توجّه

 اندور در يفيتوص يها سوره بخش در حج ي سوره. است خواندهينم نماز امبريپ (يداستان يل سوره هايدر ذ) فاتحه



 نهيدم در شده نازل ي سوره نيچهارم و کصدي سوره نيا نزول بيترت يها تيروا اساس بر که يحال در گرفته قرار مکّه

 رد سوره نيکمي و چهل عنوان به نهيب ي سوره است، آن بودن يمدن بر گواه زين سوره يدرون يها موضوع و باشد يم

 نيصدم کي عنوان به سوره نيا نزول بيترت يها تيروا اساس بر که يحال در گرفته قرار يا موعظه يها سوره قسمت

 ورهس قسمت در مکّه ييابتدا دوران در نيمطفّف و انشقاق انفطار، ي سوره سه است؛ شده گزارش نهيمد دوران در سوره

 نازل يها سوره نيازآخر سوره سه نيا نزول بيترت يها تيروا اساس بر که يحال در اند، گرفته قرار يا موعظه يها

 (.214 ص، 2 ج ،1211، ي/ حسکان 66، ص 1222، يعقوبي) باشند يم مکّه در شده

 قرآن دادن جلوه يبشر -3-1-2

 سخنان يمحتوا و سبک از امبريپ که است نظر نيا بر شعراء و مزّمل مدّثر، يها سوره نزول بيترت انيب در هرشفلد

 نه رآنق که يحال در است، آنان سخنان هيشب قرآن يفرازها از يبرخ دوران نيا در ليدل نيهم به و رفتهيپذ ريتاث کاهنان

 است. خداوند طرف از يوح بلکه ص() امبريپ ساخته

 يقلع تفکّر و حس و فطرت راه از که دانند يم يبيغ و يآسمان کالم نوع کي را يوح منشأ ياسالم مفسّران و محقّقان

 يبشر ريغ و يعاد يابزارها از ريغ مرموز شعور با بلکه شود، ينم حاصل بشر يعاد ريغ و بيغر علوم و يعاد و

 افتيدر و بيغ جهان به اتّصال از عبارت يوح ،مي شود دهينام نبوّت زين امر نيا يدار عهده شود يم درك شناخت،

 ،يآسمان يوح يفاعل مبدأ. باشد يم مؤثّر يانسان معقول اتيح نيتأم در که است يمعارف و قيحقا ي مشاهده و يبيغ اخبار

( 221 ص ،1632، يآمل) است( ص) امبريپ معصوم قلب ،يوح قابل مبدأ و نيام ليجبرئ ،ياله يوح کيپ و متعال خداوند

 فتنگ سخن به آن از خداوند و شود يم انزال و القاء امبرانيپ بر خداوند جانب از که است عيسر و يخف کالم ميتفه يوح

 يم انزال ربش به را خود کالم ک،يپ ي واسطه با اي و حجاب ي واسطه با و ميمستق طور به و کند يم ريتعب بشر با خود

»: دارد داللت آن بر ريز هيآ چنانچه دينما

 تنيمبا يوح اقسام ريسا با قتيحق و تيماه نظر از يعيتشر يوح قتيحق در( 31/يشور) «

 هديگرد أخذ الزم ديق عنوان به معاد، و مبدأ يسو به ها انسان تيهدا ي مسأله يعيتشر يوح در هست که يزيچ ندارد،

 ست،ين معرفت نوع دو نيا معلول آنان عتيشر يول رند،يگ يم بهره عقل و يحسّ ابزار از گرچه امبرانيپ نيبنابرا است،

 فظح و ضبط و يوح گرفتن در و ديآ يم فرود آنان روان و روح بر ياله امر به که باالست جهان به مربوط يهمگ بلکه

وه بر دارد. عال داللت يوح از نوع نيا بر ياريبس اتيآ قرآن در. کنند ينم ياشتباه نيتر کوچک آن انيب و ابالغ اي و آن

ا از قرآن ر يوح افتيدر يبرا دنيکش انتظار ،ينبو روايات و قرآن الفاظ يساختار زيتما قرآن، اعجاز رينظ ين موارديا

 شود: يک پرداخته ميهر  يبودن خارج ساخته که به بررس يبشر

 قرآن اعجاز -1 -3-1-2

ات: يآ در ميقرآن کر



 گاه چيه اِنس و جنّ که نموده اعالم تينها در و است برخاسته مخالفانش با يتحدّ به

 ياريبس گذشته، قرآن نزول از قرن 12 از شيب که کنون تا اسالم صدر از. اورنديب قرآن همانند توانست نخواهند و نتوانسته

 فتهگ يا عدّه توسّط آنچه و است مانده ناکام شانيها کوشش امّا ند،ينما يهماورد قرآن با بتوانند تا کردند تالش افراد از

 همانند يکالم تواند ينم بشر که کند يم اعالم قرآن نکهيا. دارد قرآن يبلندا با يفراوان فاصلة معنا و لفظ ثيح از شده،

 در يشرب چيه زبان و ذهن و دارد ياله منشاء بلکه نداشته، يبشر جنبة قرآن الفاظ که است آن به اذعان خود اورد،يب قرآن

 ابناء جزء مه امبريپ که چرا شود، يم هم امبريپ خود شامل يتحدّ اتيآ نکهيا توجّه قابل نکتة .است نبوده ليدخ آن نيتدو

 نه و دمانمر شما نه يعني اورد،يب قرآن مانند تواند ينم يبشر چيه که ديگو يم قرآن يوقت گر،يد عبارت به. است بشر

 .است قرآن بودن ياله بر چندان دو دِيتأک ن،يا و ستين قرآن بسان يکالم آوردن به قادر امبريپ يحتّ

 ينبو روايات و قرآن الفاظ يساختار زيتما -2 -3-1-2

 يکاو ژرف شناس سخن چيه بر( ص) امبريپ از منقول ثياحاد و سخنان با قرآن متن يظاهر ساختار آشکار زيتما

 امبريپ صرع اعراب از ياريبس. است ميکر قرآن عبارات و الفاظ بودن يانيوح بر يگريد ليدل نيا و ستين و نبوده پنهان

 رآنق اتيآ نياوّل دنيشن از پس داشتند، کامل ييآشنا يو سخنان و کلمات با و نموده معاشرت حضرت آن با ها سال که

 يناش اي و نَفْس ثيحد را يکالم نيچن توان يم چگونه حال. نمودند اذعان او سخنان ريسا با آن تفاوت به امبر،يپ زبان از

 با شيوخ کتاب در يزرقان. است گذاشته صحّه يوح اتيآ و امبريپ سخن انيم زيتما بر زين قرآن! دانست؟ يذات نبوغ از

 يم را رامبيپ نزول، عصر اَعراب: »سدينو ـيم «يوــالنب ثيالحد اسلوب و القرآن اسلوب» عنوان تحت ل،يدل نيا به اشاره

 امدين نانآ انصاف با افراد از کي چيه ذهن به بودند، واقف يوح نزول از شيپ گفتن، سخن در او توان مقدار بر و شناختند

، يزرقان) «شد يم دهيــد( ص) امبريپ تــلغ و قرآن نيب يارــآشک يها فرق رايز است؛ محمّد سخن قرآن: ديبگو که

 (.263 ، ص2ج،1632

 يوح افتيدر يبرا دنيکش انتظار -3 -3-1-2

 نبوده،( ص) امبريپ وجود وةيم يوح نکهيا بر يل هاست مبنين دليتر روشن از يکي يوح افتيدر يبرا دنيکش انتظار

 وقوع به اسالم خيتار در انتظار نيا از يمتعدّد موارد. شد يم عارض او روان و روح بر خارج از که است يامر بلکه

 و دندکر يم سرزنش را مسلمانان خواندند، يم نماز آنان قبلة يسو به مسلمانان که بهانه نيا به انيهودي مثالً وست؛يپ

 يم سمانآ به رو و بود يوح انتظار در وستهيپ و بشنود خدا جانب از يقطع پاسخ داشت انتظار مورد نيا در ياله امبريپ

 هشتم سال در نيهمچن. شود نازل يوح خدا طرف از باره نيا در تا خورد يم ونديپ باال عالم با روانش و روح و کرد

 محمّد حضرت نبوّت از دانستند، يم نيشيپ عيشرا انيدانا را آنها چون و گرفتند تماس بريخ هودي با شيقر مشرکان بعثت،

 ؤالس سه. اوست نبوّت نشانة آن داد، حيصح يپاسخ اگر. ديکن سؤال او از را مطلب سه: گفتند آنان. کردند سؤال( ص)

 نکهيا هن نشست، يوح انتظار در آنان به پاسخ در( ص) يگرام امبريپ. بود روح و نيذوالقرن و کهف اصحاب به مربوط آنان

 .ديبگو سخن آنان دربارة دانست، يم شيخو زمانة فرهنگ از آنچه اي و يشخص اتيتجرب اي و نبوغ واسطة به فوراً

 يصغرو اشکاالت -3-2



 روش نيا رشيپذ فرض بر که است، روش نيا در موجود يدرون يها اشکال مجموعه ،يصغرو اشکاالت از منظور

 ميتقس ،يمنطق قواعد از ها سوره ماتيتقس نکردن يرويپ رينظ ييها اشکال باشد؛ کامل يروش تواند ينم ،يگذار خيتار در

 از سوره، کي در شده مطرح موضوع نيچند وجود و يروائ -ينقل هيديتائ بدون شده مطرح يها موضوع بر ها سوره

 :شود يم پرداخته کي هر يبررس به ادامه در است، روش نيا( يدرون) يصغرو يها اشکال نيمهمتر

 يمنطق قواعد از ماتيتقس نکردن يرويپ -3-2-1

 يروش به و نشده عمل کساني يحقوق و يفيتوص ،يداستان ،يا موعظه ،ياثبات يها موضوع بر ها سوره يبند ميتقس در

 هيآ و ياثبات يها سوره بخش در را 1 -1 يها هيآ و نموده قسم دو را يضح سوره هرشفلد است، شده عمل يذوق کامالً

 قرار يعيتشر يها سوره بخش در( 14-2/ يضح)«» عبارت ليدل به را 11 -2 يها

 32 -62 اتيآ و ياثبات يها سوره بخش در را 66 -1 اتيآ و نموده ميتقس قسم دو به را قلم سوره نيهمچن است، داده

 ،ييطباطبا) است( ع) ونسي حضرت داستان به مربوط که » عبارت ليدل به فقط را

 رايز نکرده، عمل نيچن شمس ي سوره مورد در که يحال در است؛ آورده يداستان ها سوره بخش در ،(616 ص، 12 ج

 يها هيآ سوره نيا در

 است( ع) صالح حضرت داستان به مربوط آشکارا طور به 

هرشفلد، ) است کرده ذکر يا موعظه يها سوره بخش در فقط را سوره نيا ،يو اما( 222 ص، 24 ج ،1216 ،ييطباطبا)

 موعظه يهاسوره بخش در 22 -12 و 1 -1 اتيآ و شده ميتقس بخش دو به بروج ي سوره نيهمچن (112 ص، 1242

 اتيآ و يا

 اطاستنب يعيتشر و قانون چيه اتيآ نيا از که يحال در همان() است گرفته قرار يعيتشر يها سوره بخش در 

 ،«» و «» عبارت دو سوره نيا در که ييآنجا از نيهمچن شود؛ ينم

 يالح در رد،يگ قرار يداستان يها سوره ليذ در بود ستهيشا دارد، ثمود و فرعون قوم و اخدود اصحاب داستان به اشاره

 برهها داستان مورد در آن سراسر که ليف ي سوره است، گرفته قرار يعيتشر و يا موعظه بخش دو ليذ در سوره نيا که

 توجه با که يحال در گرفته، قرار يا موعظه يها سوره بخش در( 632 ، ص24 ج، ييطباطبا) است، کعبه کردن رانيو و

 «يفذرن» عبارت که است نظر نيا بر يو. رديگ قرار يداستان يها سوره بخش در ست،يبا يم هرشفلد يموضوع روش به

همو، ) دبر يپ ها آن نزول خيتار به توان يم يقرآن سور و اتيآ در عبارت نيا وجود از و است ياثبات يها يوح به مربوط

 رقرا ياثبات يها سوره فيرد در هستند، «يفذرن» عبارت بردارنده در که مدّثر و مزّمل سوره دو قيطر نيا از ( و66ص 

 (126همو، ص ) است داده قرار يداستان يها سوره قسمت در است عبارت نيا بردارنده در که را قلم ي سوره اما داد،

 از غيره و حقوقي و توصيفي هايسوره تفکيک جهت را دقيقي معيار و مالك هيچ هرشفلد چون که است ذکر شايان

 که است شده ترديد دچار خود متعدّدي موارد در ندارد، وجود مالکي و ابزار چنين هم، واقع در و نکرده ذکر يکديگر



 گانهسه آيات ابتدا يموضع در مثال، عنوان به( 12 ص ،1613اسکندرلو، ) کند معرفي عنواني چه تحت را هاسوره از برخي

 ،«» يعني اخير، ي آيه که کندمي اضافه ولي برد،مي نام حقوقي آيات عنوان تحت را يضح ي سوره

 حال و تاس شمرده بر توصيفي الهي نعمتهاي شرح و بيان لحاظ به را ن سورهيا او. است توصيفي هايوحي کنندهتداعي

 رودگارپ جانب از( ص) پيامبر که ها نعمت اين از بسياري که بريممي پي آيه، اين درباره وارده تفاسير براساس آنکه

 را آن رنظي و صدر سعه مانند روحي و معنوي جنبه بلکه نداشته، طبيعي موضوعات و امور به ربطي بود، کرده دريافت

 ارددمي اظهار ابتدا است، دانسته مکّه در شده نازل ي سوره هشتمين و سي را آن که شمس ي سوره مورد در. است داشته

 جاآن از افزايدمي آن از پس ولي باشد، ايموعظه سور ي زمره در بايد آمده، سوره آغاز در که سوگندهايي به توجّه با که

 در نثموديا سرنوشت چون و شود شمرده داستاني و نقلي سور درطبقه تواندمي شده، مطرح آن در ثمود قوم داستان که

 صورت به هرشفلد رو اين از. بريممي پي سوره اين حتمي نزول قدمت به لذا بوده، معروف و شده شناخته امري مکّه

 ورهس مورد در همچنين. داستاني هايسوره يا گنجدمي ايموعظه سور طبقه در سوره اين سرانجام، که کندنمي معيّن قطعي

 اين وتاهيک که افزايدمي درنگبي ولي ؛شودمي  شمرده ايخطابه سور ي زمره در که کندمي بيان ترديد با ابتدا تکاثر ي

 .ندارد وجود دهد،مي ربط مکّي وحي اواسط يا اوايل دوران به را آنها که ايخطابه هايسوره به تعلّق از نشاني هيچ سوره

 گونه اين براساس تواننمي را هاسوره نزول تاريخ که است آن ي دهندهنشان ها گمان و ظن و ترديدها اين همه آري،

 ،اياترو اين داوري حسب بر. کرد مراجعه نزول ترتيب روايات به بايد بلکه نمود، تعيين حدسي و صوري ويژگيهاي

 رب هرشفلد آنکه حال. گزارش شده اند مکّي هايسوره شانزدهمين تکاثر ي سوره و ششمين و بيست شمس ي سوره

 .است نموده معين مکّي سوره نهمين و سي را دوّمي و هفتمين و سي را اوّلي خويش، مباني اساس

 ييروا هيديتائ و ها آن ييمعنا و يلفظ ي رابطه به توجّه بدون ها سوره عيتقط -3-2-2

 ميتقس شتريب اي بخش دو به را ميکر قرآن يها سوره از ياريبس شيخو خاص هدف به دنيرس جهت به هرشفلد

 هشد نازل هم از يجدا توانند ينم و هستند متّصل و وستهيپ هم به ها بخش نيا از ياريبس که يحال در است، نموده

 در آن 1 -1 اتيآ و شده ميتقس قسم دو به يضح ي سوره کند؛ تيحما را آن حيصح ينقل اي و تيروا که آن مگر باشند؛

 نيب که يحال در است؛ گرفته قرار يعيتشر يها يوح بخش در آن 11 -2 يهاهيآ و ياعتقاد -ياثبات يها سوره بخش

 ي سوره دو از ييها بخش يو. است ييمعنا ارتباط  هيآ

 از ييها بخش و يداستان يها يوح قسمت در يسيع و يموس حضرت داستان ذکر جهت به فقط را، مائده و بقره يمدن

 زا ييها بخش و يعيتشر يها يوح قسمت در يشرع احکام و خمس نيقوان بودن دارا جهت به را توبه و انفال ي سوره

 يها سوره قسمت در ن،يزم و آسمان و امتيق روز فيتوص و مروه و صفا فيتوص جهت به را بقره و حج ي سوره

 نيا ينقل يها روش و نزول بيترت يها تيروا اساس بر که يحال در است، داده قرار يمکّ يها سوره بخش در يفيتوص

 حساب به اتيمستثن جزء را فوق يها هيآ از کدام چيه مفسّران و محقّقان و هستند يمدن يها سوره جمله از هاسوره

 .(161 ص، 1624فائز، ) اند اوردهين

 سوره کي در شده مطرح موضوع نبودن مانع و جامع -3-2-3



 ورهس رايز باشد، کارآمد ميکر قرآن يها سوره يگذار خيتار در تواند ينم هرشفلد جانب از شده ارائه يموضوع روش

 اي دو ها، سوره از ياريبس در و اند نشده يبند طبقه يو توسط شده ارائه موضوعات يمبنا بر بيترت به ميکر قرآن يها

 يبخش در است، شده تشکيل اساسي بخش دو از ياعل ي سوره شود، يم افتي يو جانب از شده ارائه يها موضوع چند

 او هب رسالت اداي و پروردگار تسبيح ي زمينه در را دستورهايي و است( ص) پيامبر شخص به سخن روي سوره اين از

 آورده ميان به سخن گروه دو اين شقاوت و سعادت عوامل و شقيّ کافران و فروتن مؤمنان از نيز دوّم بخش در دهد،مي

 سوره زمره در را آن هرشفلد که يحال در دارد وجود يا موعظه و ياثبات يها سوره تيخصوص دو سوره نيا در است،

 امتيق موضوع بر که  اتيآ حاقه سوره در است، داده قرار ياثبات يها

 اتيآ و ،يا موعظه يها سوره بخش در دارند، اشاره

 ،يداستان يها سوره بخش در 

 در  هيآ و ،ياثبات يها سوره بخش در 

 و منقّح او بنديدسته و شده مطرح محض ادعاي صورت به هرشفلد بيانات. رديگ يم قرار يعيتشر يها سوره بخش

 و ادافر جامع ها،سوره تمام مورد در باشد، درست او مبناي اصل آنکه فرض بر ديگر، سخن به. نيست تداخل غيرقابل

 املش سوره، اين مضامين و محتويات است، دانسته ايموعظه سور زمره در را «تکوير» سوره هرشفلد نيست؛ اغيار مانع

( ص) يامبرپ تبليغات و گزارشها صدق بر تأکيد سپس آن؛ هاينشانه بيان و رستاخيز روز يادآوري نخست: است بخش دو

 اين هرشفلد اما دارد، اعتقادي و اثباتي هايسوره با بيشتر تناسب نيز مطالب گونه اين سنخ حضرت؛ از جنون نفي نيز و

 موضوعات که کرد اشاره انشقاق و انفطار يها سوره به توان يم نيهمچن است، کرده ذکر ايموعظه سور زمره در را سوره

 قرار يا موعظه و يخطاب يها سوره زمره در را ها آن هرشفلد اما است، يا موعظه از تر يقو ها آن در ياعتقاد و ياثبات

 .است داده

 :يريجه گينت

 شود: ير حاصل ميش گفته نتائج زياز مجموع مباحث پ

رآن ق يخ گذاريتار يم کارساز نبوده و برايات قرآن کريسوره ها و آ يخ گذاريدر تار ييبه تنها يروش موضوع -1

 ز کمک گرفت.يگر نيد يو اجتهاد ينقل يد از روش هايبا

 يشرو ب يروائ -ينقل يمبان به نکردن وارد است توجّه يو صغرو يهرشفلد دو اشکال کبرو يبر روش موضوع -2

 به توجّه بدون ها سوره عيتقط ،يمنطق قواعد از ماتيتقس نکردن يرويو پ يکبرو يقرآن از جمله اشکال ها دادن جلوه

 ين اشکال هايسوره از مهمتر کي در شده مطرح موضوع نبودن مانع و و جامع ييروا هيديتائ و ييمعنا و يلفظ ي رابطه

 هستند. يصغرو

لد با ن در روش هرشفير انسان، زلزله، فاتحه، انفطار، انشقاق و مطفّفيقرآن نظ ياز سوره ها ياريخ نزول بسيتار -6

 ب نزول در تضاد است.يترت يت هايو روا يخ نزول ذکر شده بر اساس روش نقليتار
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