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چکيده 
ــالمی  موضوع تدوين آيات قرآن و اصل حاکم بر آن، از موضوعات مّهم علوم قرآنی و اس

ــده است. تدوين آيات قرآن کريم  ــت. به اين موضوع از نگرگاه های مختلف نگريسته ش اس

دارای وضعيتی روشن است و جدا از آنکه می توان با تتبع تاريخی و با استفاده از بررسی و 

تحليل موضوع از زوايای مختلف به اين امر پاسخ داد، تدّبر در سير سخن و شيوة کالم قرآن 

ــان می دهد و بر آن صّحه می گذارد. اين مقاله به سه موضوع  ــنی اين امر را نش نيز به روش

ــئلة تدوين آيات قرآن از نگاه محققان اسالمی؛ گزارشی از  ــی از مس می پردازد: ارائة گزارش

ــک آلود و گاه انکارآميز برخی از شرق شناسان به موضوع جمع و تدوين آيات قرآن؛  نگاه ش

ارائة نمونه  نگاه  مفّسر معاصر؛ آيت اهللا طالقانی (ره) به موضوع تدوين آيات قرآن، به خصوص 

هنگام تعامل با آيات الهی در متن تفسير خود و ارائة چهرة پيوستة آن ها. 
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مقّدمه 
ــرآن کريم، خود را کتابی  ــت. ق ــيار مبنايی اس موضوع تدوين آيات قرآن، موضوعی بس

عاری و بری از هرگونه ريب خوانده است. ترتيب آيات قرآنی  كه  هم اكنون  در اختيار ماست ، 

ــول اهللا (ص) و همان ترتيب موجود در نزول قرآن كريم بر قلب  همان  ترتيب مورد نظر رس

مبارك حضرت است و نمی توان تصّور كرد در حالی که هر مؤّلف و صاحب اثری، نسبت به 

ــديد دارد، ذات خداوندی و فرستادة او  ــواس ش ترتيب مطالب كتاب خود، اهتمام و گاه وس

نسبت به اين موضوع هيچ توجهی نداشته و امری چنين خطير را بر عهدة ديگران گذاشته 

باشند. 

ــی  ــياری، موضوع تدوين آيات و توقيفی بودن آن را از زوايای مختلف بررس محققان بس

كرده  و بر آن تأكيد كرده اند (خويی، ٢٣٩؛ حسن زادة آملی، ١٩، ٢٦، ٢٨، ٥٨، ٦٠؛ (آيت اهللا 

ــن زاده از آنچه در کتاب آورده، به عنوان «اصل قويم/ اصلی که قوام و دوام ديگر اصول  حس

ــم المصحف»  ــان در اين کتاب همچنين از توقيفی بودن «رس ــت» ياد می کند. ايش بدان اس

سخن می گويد)؛ مرعشی نجفی، ٢٤، ٣٠، ٣٢، ٤١، ٥٦؛ صالح، ١١٥ـ١١٤، ١١٩؛ عّطار، ١٧ 

و ٢٧؛ شاهين، ٣٩؛ صابونی، التبيان فی علوم القرآن، ٤٥؛ ميرمحمدی زرندی، ١٠٧ و ١٢٠؛ 

خامه گر، ٧٢؛ جاللی نايينی، ١٢٩ـ١٢٨) 

ــخص  ــنی به مش ــارات روش در مجامع روايی نيز به روايات متعّددی برمی خوريم که اش
بودن مواضع آيات در قرآن کريم دارند. ٢ 

جمع و تدوين آيات قرآن از منظر شرق شناسان
ــد برای اين باب  ــرفصلی جدي ــای صورت گرفته جهت نگارش «تاريخ قرآن» س تالش ه

شمرده می شود. می دانيم كه تعبير «تاريخ قرآن»، تعبير و اصطالح صحيح و اصيلی نيست. 

ــط «نولدكه» با تدوين كتاب او با  ــمی برای اولين بار در آلمان توس اين اصطالح به طور رس
همين عنوان به كار رفت. ٣

آری! در ميان اخبار نقل شده از سوی مسلمانان، اخبار ضعيف و مجعول و متناقضی نيز 

وجود دارند كه كوشيده اند تا جايی كه بتوانند نظارت پيامبر اكرم (ص) را از موضوع ترتيب 

ــرق شناسان  ــازند و اين اخبار بيش از تمامی اخبار مورد توجه ش ــور منصرف س آيات و س

ــان داده اند. بلكه، اين موضوع،  قرار گرفته اند و آنان در اين زمينه تحرك و مانور زيادی نش

ــرق  ــخن ش ــت. در اين جا نمونه هايی از س معركه ای جديد در مطالعات قرآنی غربيان اس
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شناسان را در منابع جديد و قديم آن ها نقل می كنيم: 

بارتلمی طی بحثی می گويد كه محمد (ص) به چند دليل نتوانست قرآن را درست نظم 

و ترتيب بدهد و از همين روست كه خود او به اشاره به دو جدولی در خصوص ترتيب سور 

ــر  ــرق ديگر طراحی و در نيمة قرن نوزدهم ميالدی منتش ــط دو مستش می پردازد كه توس

ــتاو ويل در كتاب خود محمِد پيامبر (ويل، ۳۶۴) و  ــده اند. اين دو تن عبار ت اند از گوس ش

ديگری ويليام موير در كتاب حيات محمد (موير۵۱۸/۲ و ۳۱۱/۳) 

بارتلمی در بخش ديگری از كتاب خود می گويد: «من بيشتر پرسش هايی را كه موضوع 

جمع قرآن كريم ايجاد می كند، به كناری می نهم» (بارتلمی و هيالری، ۱۸۰- ۱۷۹) «بيشتر 

ــخن می گويد، در نهايت، اصالت و انتساب قرآن كريم را به  ــش هايی» كه او از آن ها س پرس

ــانه می روند و مقصود او اين است كه اين پرسش ها ما را به جايی در اين  خداوند متعال نش

وادی نمی رسانند. 

وی سپس به موضوع اختالف ميان سبك سوره ها و نيز لحن سور مكی می پردازد و آن 

ــمنان خود  ــت می خواند: يكی اين كه محمد در عهد مكی با خصومت دش ــول دو عل را معل

ــت و ديگر اين كه  مواجه بود و به واقع امكان پرداختن به جمع و تدوين قرآن كريم را نداش

ــالم، جوان بوده و هنوز آمادگی كافی بر ای «مديتيشن روحی» نداشته  او در عهد آغازين اس

ــت به تدريج در سوره هايی آشكار شود كه  ــت و توانايی  های روحی وی به تدريج می بايس اس

حاصل مديتيشن های طوالنی و سوزان وی بوده اند! (همان، ۱۸۵) 

ــپس به موضوع صعوبت های ترتيب بندی سوره ها می پردازد و می نويسد: اگر  بارتلمی س

ــم، درخواهيم يافت كه روايات  ــور مراجعه كني ــم به اخبار مربوط به ترتيب نزول س بخواهي

ــيار مضطرب و لرزان اند و در آن صورت به مانعی سخت  ــور بس وارده در خصوص ترتيب س

ــی كنيم به اين  ــوره را هم بررس و پرخطر برخواهيم خورد. اگر بخواهيم آيات داخل يك س

مشكل برخواهيم خورد كه پاره ای مكی و پاره ای ديگر مدنی اند. آنچه در ميان تمامی اخبار 

ــت كه محمد (ص) با مرگ غافلگير شد و فرصت  ــوش، يقينی است اين اس ــوش و مش مغش

ــت قرآن را به همين  ــرآن را نيافت. او در نهايت چنين نتيجه می گيرد كه بهتر اس ــع ق جم

ــيار بی نظم رها كنيم و خود را با موضوع جمع قرآن به كلی  حالت و در همين وضعيت بس

ــز تصريح می كرد كه من اخبار مربوط به  ــه نكنيم، چنان كه او در آغاز كتاب خود ني مواج

جمع قرآن را به كناری می نهم. 

بارتلمی، داستان های مضطرب مربوط به جمع قرآن با مباشرت زيد بن ثابت به امر عمر 
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و ابوبكر را نقل می كند و می افزايد كه نسخه  ای كه از اين طريق به دست آمد، نسخة نهايی 

ــت حفصه و سپس عثمان رسيد و او با تأليف و ترتيبی  ــخه از عمر به دس نبود، بلكه آن نس

نهايی، نسخة نهايی را به دست داد. (همان، ۱۸۷- ۱۸۶) 

ــل می كند جز اين كه او اضافه  ــتان باال را آرماند آبل نيز نق ــب به كليت همين داس قري

ــم و به خصوص در  ــت و در قرآن كري ــاده هم نبوده اس ــتان اين چنين س می كند كه داس

سوره های مكی آياتی به نوشتن و خواندن و نيز «تعليم» اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذی َخَلَق (علق، ٣) 

ــورة بروج اشاره می كند  ــخص بودن قرآن در «لوح محفوظ» در اواخر س و نيز محفوظ و مش

و نشان می دهد كه فكر نگارش قرآن از زمان محمد نيز مطرح بوده است، جز اينكه تأليف 

قرآن به عهد خلفا وانهاده شده است (آبل، ۶۶) 

ــی اخبار مربوط  ــخن بارتلمی كه می گويد بررس ــا اين نكته را بگوييم كه س ــن  ج در اي

ــع و تدوين و ترتيب قرآن  ــی در خصوص صحت و اصالت جم ــع قرآن ما را به جاي ــه جم ب

ــاند، بسيار نادرست است و ما در حوزة نقلی و روايی مؤيدات فراوانی را در خصوص  نمی رس

ــخن  ــكال را قوی بگيريم و بر فرض كه س جمع توقيفی قرآن كريم می يابيم. اما اگر ما اش

ــت خواهد آمد و آن اينكه ما در  ــت از آن به دس ــد، يك نتيجة درس ــت باش بارتلمی درس
خصوص جمع قرآن بايد به سراغ خود قرآن برويم و آن را از اين منظر نظاره كنيم. ٤

از ميان ديگر كسانی كه در اين باب قلم زده اند، رژيس بالشر است. او برخوردار از نام و 

ــالمی و قرآنی در غرب است. درجة استادی سابق دانشگاه سوربن،  آوازه ای در مطالعات اس

ــالمی آکادمی پاريس، عضويت در فرهنگستان های قاهره و  ــة  مطالعات اس مديريت مؤسس

دمشق، عضويت انستيتو دو فرانس، نگارش پاره ای مقاالت در دائرة المعارف اسالم در اليدن 

ــوابق و عناوين فعاليت های اوست. بالشر،  ــه، برخی از س و ترجمة قرآن مجيد به زبان فرانس

ــاند. اين مترجم قرآن، در ترجمة  ــان ترتيب و تدوين قرآن كريم را به زمان خلفا می رس زم

سورة نجم، «آيات مجعول موسوم به غرانيق» را نيز آورده است! (بالشر، ترجمه قرآن، ٥٦١) 

نمونه های ديگر از آرای مشابه آرای بالشر را در کار امثال نولدکه و گلدزيهر می توان يافت. 

(بالشر، در آستانه قرآن، ٣١و٣٤) 

ــتانة قرآن می گويد: «اگر ما منبعی غير از قرآن در اختيار نداشته  ــر در آغاز در آس بالش

باشيم، بايد از به دست آوردن و شناسايی شرايطی كه قرآن كريم در آن تدوين شده است، 

قطع اميد كنيم. تنها از طريق منابع خارج از قرآن است كه می توان به نگارش تاريخ قرآن 

ــش های صورت  گرفته، مبهم و غير واضح اند و  پرداخت و اين منابع هم با وجود تمام كوش
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نمی توان مراد آن ها را در خصوص قضايای اساسی جمع قرآن به دست آورد» (همان، ٢- ١) 

ــد: چرا محمد (ص) در زمان حيات خود به گردآوری مكتوب آنچه به او  ــر می پرس بالش

ــت هر يك  ــد، اقدام نكرد؟ خود او ادامه می دهد: اين واقعه ای غيرقابل درك اس وحی می ش

ــلمانان كوشيده اند برای آن جوابی تدارك كنند. گروهی در صدد انكار اصل  از دو گروه مس

ــه آن ارائه كرده اند  ــتی در توجي ــن رويدادی برآمده اند و گروهی ديگر نيز داليل سس چني

ــر بر اين امر وجود ندارد كه محمد  ــپس می افزايد هيچ دليلی داي (همان، ۲۰- ۱۹). وی س

ــد. او هيچ متن قابل تغييری برای امتش بر جای  ــًا به گردآوری قرآن اقدام كرده باش رأس

ــر از سخن بارتلمی خطرناكتر است. زيرا شخص  ــت. (همان، ۲۲- ۲۱)، سخنان بالش نگذاش

ــت و تصريح  ــور قرآن را مضطرب و لرزان  می دانس اخير، روايات وارده در خصوص ترتيب س

می كرد كه اين اخبار ما را به جايی نمی رساند و بايد اخبار مربوط به جمع قرآن را به كناری 

 نهاد، اما می بينيم كه بالشر سخنی از اين باالتر می گويد و آن اينكه، بررسی قرآن نيز ما را 

ــته باشيم، بايد  ــاند و اگر ما منبعی غير از قرآن در اختيار نداش به جايی در اين باب نمی رس

ــت آوردن و شناسايی شرايطی كه قرآن كريم در آن تدوين شده است، قطع اميد  از به دس

كنيم» (همان، ٢- ١) 

آلفرد لويی دوپِره مار نيز در كتاب خود «به سوی منشأ قرآن پرسش های ديروز، رويكردهای 

ــّنت نقل می كند و از نقش عمدة  امروز» مطالبی از نوع مطالب مذكور در اغلب كتب اهل س

ــخن می گويد.  ــع قرآن و نيز از نقش عثمان در توحيد مصاحف س ــة اول و دوم در جم خليف

دوپِره مار از شيوة نقل و گزارش ابن شّبه در تاريخ مدينه انتقاد می كند كه چرا او از نقش عمدة 

عمر در تشويق و تحريك ابوبكر به جمع قرآن سخنی نگفته است (دوپره مار، ۷۰- ۶۹) 

ــه از موضوع اختالف قرائات كه خود يكی از چالش های جا خوش كرده   وی در در ادام

ــخن می گويد و نيز از  ــت و تفاوت مصحف عمر و ابی بن كعب س در تاريخ قرآن و قرائات اس

ــار مصاحف مغاير در شام و از «رقابت مصاحف در كانون های مختلف امپراتوری اسالم:  انتش

شام و كوفه و مدينه». 

ــت مبهم و ابهام و  دوپره مار، كتاب خود را اين گونه به پايان می برد كه قرآن كتابی اس

عدم شفافيت قرآن نيز ناشی از مسائل و مشكالت زير می باشد: 

۱. كاربرد زبانی باستانی از حيث شكل و واژگان و نيز وجود بخش هايی از متن قرآنی كه 

ــاِت رخ داده، «تعهد» دارند. هرچند تدوين كنندگان  ــبت به صحنه های مجادالت و مناقش نس

قرآن كوشيده اند آن ها را از چارچوب هايی تاريخی كه به دّقت طراحی شده اند، منتزع سازند. 
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۲. مشكالت پديد آمده از جنگ های داخلی ميان مسلمانان و مشكالت ناشی از تفرقه ای 

كه چون سقفی بر قضية جمع قرآن سايه افكنده است. 

ــده و از ياد جماعت  ــا ش ــخ و يا انس ــوره هايی كه بخش مهمی از آيات آن ها نس ۳. س

مسلمانان رفته است. 

ــد (همان، ۱۲۴).  ــی آن ها، بايد موضوع تحقيقی عميق تر باش ۴. داليل ديگری كه بررس

در نهايت نيز اين سخن ونزبرو قابل ذكر است كه به سان تورات و انجيل، زمان شكل گيری 

مصحف قرآن كريم را به قرن سوم هجری می رساند. وی قرآن را فاقد هرگونه نظم و ترتيب 

منطقی می داند و سبب نزول تدريجی قرآن كريم را مواردی همچون بی سوادی پيامبر اكرم 

و نياز او به زمانی برای «سوادآموزی» ذكر می كند و سبب ديگری را هم بر آن اضافه می كند 

كه به گفتة او عبارت از پرسش های خصوصی افراد و لزوم تخصيص زمانی برای پاسخگويی 

به آن ها و در نهايت «وقت گير بودن» چنين امری بوده است (ونزبرو، ۵۰- ۴۴) 

جمع قرآن از منظر آيت اهللا طالقانی (ره) 
در درجة نخست بايد گفت كه مفّسر معاصر، آيت اهللا طالقانی (ره) قائل به جمع توقيفی 

ــول اكرم (ص)، منطبق با نظر  ــوی اهل بيت رس قرآن كريم و ايمان و ايقان به انجام آن از س

حضرت رسول و در نهايت خداوند تبارك و تعالی است. چنان که می نويسد: 

ــان علی (ع) پس از  ــی می دهد كه اميرمؤمن ــوادث پس از رحلت گواه ــای ح گزارش ه

كناره گيری و در مدت خلوت گزينی به جمع و تدوين قرآن همت گماشت و قرآن جمع شده 

ــتند به اهل بيت و ائمة طاهرين نيز در اين باره به حد  ــت، احاديث مس را نزد خود می داش

تواتر است. 

ــلمانان صدر اول  ــورای مس اگر قرآنی كه آن حضرت جمع آوری فرموده با قرآنی كه ش

ــت، چرا بيان  ــمش تدوين كردند، اختالفی حتی در كلمات و ترتيب آيات داش در برابر چش

ــت؟ با سابقه و نزديكی آن حضرت به آيات وحی و مالزمت دائمی با  ــاكت نشس نفرمود و س

ــلمانان از فرموده اش سرپيچی می كردند آن  مربی و معلم عاليقدرش چگونه و برای چه مس

هم برای چنين كار خطيری!؟

نه تنها آن حضرت با ترتيب و تنظيم شورای مسلمانان كلمه ای مخالفت نكرد، بلكه خود 

ــه همين ترتيب موجود در نماز و غير نماز  ــدان و فرزندانش آيات و كلمات قرآن را ب و خان

می خواندند و به آن استناد می نمودند. در اين مورد اين سؤال پيش می آيد كه امتياز قرآِن 
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تدوين شده به دست آن حضرت با اين قرآن چيست؟ جز اين نمی توان گفت كه قرآنی كه 

ــتمل بر مطالبی از معارف  اميرمؤمنان (ع) جمع فرمود و در ميان خاندانش باقی گذارد، مش

ــير و بيان مصاديق و رموزی در پيرامون آيات بوده است.  ــأن نزول و تأويل و تفس الهی و ش

ــوق و ذوق سرشار آن حضرت به گرفتن حقايق از سرچشمة وحی و عنايت خاص رسول  ش

ــافرت به يمن)  ــرم (ص) به تعليم آن حضرت و مالزمت دائمی (جز در غزوة تبوك و مس اك

ــت، آن گنجينه های معارف و ابواب علوم و  ــابقة زندگانی، همه مؤيد همين حقيقت اس و س

ــائلی كه از آن حضرت در فقه و فرايض در  ذخائر نبوت كه آن حضرت به آن می باليد و رس

ميان خاندانش بود، جز در حواشی و پيرامون آيات و از منابع قرآن نمی تواند باشد (طالقانی، 

پرتوی از قرآن، ٩/١) 

سخنانی كه او در سراسر تفسير خود از آيات و سور قرآنی و ارتباط و نيز گفتمان حاكم 

ــته قرآن كريم را مّد نظر دارد و بدان  ــان از آن دارد كه او چهرة پيوس بر آن ها می آورد، نش

ــليقة اصحاب و اصطالحًا  ــور نمی داند كه با س ــرد و قرآن را مجموعه ای از آيات و س می نگ

ــد. سخن او از نظم ميان آيات، نظم آهنگ  ــده باش به صورت «اجتهاد» ی جمع و تدوين ش

ــوع و ورود و خروج يك موضوع در  ــوره به يك موض ــات، بيان او در بارة ورود و خروج س آي

ــير او آشكار است، جز از عقيدة عميق وی به آسمانی بودن اين نظم  ــوره كه در تفس يك س

و ترتيب حكايت نمی كند. عناوين آتی از اين موضوع سخن می گويند و در اين بين، عنوان 

آتی نخست شاخص تر است. 

١.  توجه به چهرة پيوسته قرآن 
ــگران، اعم  ــندگان و پژوهش موضوع پيوند ميان آيات قرآن، از قرن ها قبل در ميان نويس

ــلمان محل بحث و گفتگو بوده است. اين موضوع موافقان و مخالفان  ــلمان و غيرمس از مس

خود را داشته و در بارة آن، آثار مختلفی نگاشته شده است. وجوه ارتباط بيان شده در اين 

ــت؛ اما رويكرد غالب در اغلب  ــير، گاهی متين و متقن و گاهی گرفتار نوعی تكلف اس تفاس

تفاسير نگاشته شده، عدم ارتباط يا دست كم مبهم و مهمل ماندن وجه ارتباط بيشتر آيه ها 

ــور كه از آن در  ــت. در اين جا به طور كلی بايد گفت كه ارتباط ميان آيات و س و سوره هاس

ــده، وجه مهمی از نظم و  ــبات» ياد ش ــبات» يا «علم مناس برخی كتب علوم قرآنی به «مناس

ــت و همان گونه كه سيوطی از  ــيعی در ادراك بهتر معارف قرآنی اس اعجاز قرآن و باب وس

ــان اجزای اين كتاب  ــر لطائف قرآن در ترتيبات و روابط مي ــير كبير نقل می كند، اكث تفس
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نهفته است. ٥

با اين همه، در ميان اخبار نقل شده از سوی مسلمانان، اخبار ضعيف و مجعول و متناقضی 

نيز وجود دارند با اين مضمون كه نظارت پيامبر اكرم بر موضوع ترتيب آيات و سور، ضعيف 

بوده و يا اساسًا وجود نداشته است. اين اخبار بيش از تمامی اخبار مورد توجه شرق شناسان 

ــان داده اند. بلكه اين موضوع تبديل به  ــرار گرفته اند و آنان در اين زمينه توجه زيادی نش ق

ــاره ای  ــت٦ كه اش ــده اس معركه ای در مطالعات غربيان در زمينة قرآن در دهه های اخير ش

كوتاه به برخی از ادعاهای آنان در اين جا مناسب است. 

ــت نظم و  ــت قرآن را درس بارتلمی طی بحثی می گويد كه محمد به چند دليل نتوانس

ــور می كند كه  ــاره به دو جدولی در خصوص ترتيب س ترتيب بدهد. از همين رو خود او اش

ــرق ديگر طراحی و در نيمة قرن نوزدهم ميالدی منتشر شده اند. اين دو  ــط دو مستش توس

ــتاو ويل در كتاب محمِد پيامبر (ويل، ٣٦٤) و ديگری «ويليام مويير»  تن عبار ت اند از گوس

ــت قرآن را  در كتاب حياِت محمد (موير، ٥١٨/٢). او در نهايت نتيجه می گيرد كه بهتر اس

به همين حالت و در همين وضعيِت بسيار بی نظم رها كنيم و خود را با موضوع جمع قرآن 

ــم، چنان كه او در آغاز كتاب خود نيز تصريح می كند كه اخبار مربوط  ــه كلی مواجه نكني ب

ــت (همان، ١٨٧- ١٨٦). قريب به كليت همين داستان  به جمع قرآن را به كناری نهاده اس

ــأ قرآن  ــوی منش باال را آرماند آبل و آلفرد لويی دوپِره مار نيز در كتاب خود با عنوان به س

ــش های ديروز، رويكردهای امروز نقل می كنند. سخنان رژيس بالشر چنان که گذشت  پرس

و ونز برو نمونه های ديگری از اين باب اند. 

ــكال را قوی بگيريم و بر فرض كه سخن بارتلمی و ديگر افراد مذكور در  حال اگر ما اش

ــت باشد، يك نتيجة درست از آن به دست خواهد آمد و آن اينكه ما در نهايت در  باال درس

ــراغ خود قرآن برويم  ــئلة جمع قرآن، مرجعی جز قرآن نداريم و ما بايد به س خصوص مس

ــاره به آن در بخشی  ــت كه اش ــنجيم و نظاره كنيم و اين كاری اس و آن را از اين منظر بس

ــت و ما  ــير خود انجام داده اس ــود و آيت اهللا طالقانی در تفس ــخنان باال نيز ديده می ش از س

نمونه های متعّددی از اين رويكرد او را در پرتو می توانيم ببينيم. او قرآن را چهره ای پيوسته 

و يكپارچه می داند، وجه ارتباط آيات را با يكديگر بيان می كند و از عهدة اين كار كه محتاج 

انس و ممارست مستمر با قرآن است، برمی آيد٧. 

ــتان هبوط آنان به  ــرائيل و داس ــرار ترقی و انحطاط بنی اس طالقانی (ره) در خصوص اس

وجود نظم و پيوستگی ميان آن  آيات و آيات قبل تصريح می كند و موضوع نظم و پيوستگی 
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را عنوانی برای سخن خود قرار می دهد و می نويسد: 

نظم و پيوستگی اين آيات با آيات سابق
ــی از اختالف معنوی و  ــان و كفر، حقايق ثابت و جامع ــابق دربارة هدايت، ايم آيات س

ــه گروه را بيان نمود، همين اختالف است كه منشأ اختالفات  ــازمان درونی س اخالقی و س

ديگر شده و جنگ ها و محروميت هايی را به بار آورده است (طالقانی، پرتوی از قرآن، ٨٥/١) 

ــتين نوع بشر از  ــرائيل را در امتداد همان هبوط نخس ــتان هبوط بنی اس طالقانی، داس

بهشت اولّيه می شمارد و می نويسد: 

اْهِبُطوا ِمْصرًا: اين هبوط صورت ديگری از هبوط آدم است «اْهِبُطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ: 
آية ٣٥» هبوط آدم فردی و از بهشت عقل و فطرت پيامبری و به سبب نزديكی به شجره و 

ــوی هبوطگاه تضاد و عداوت بود، اين هبوط اجتماعی در مثال داستان يهود و محيط  به س

ــوی هبوطگاه ذلت و مسكنت اجتماع  ــبب توجه به تنوع در غذا و به س فطرت بدوی و به س

منحط و سرپيچ از دستورات خدا و گرفتار به خشم خداست. 

ــتگيری و  ــس از هبوط آدم و ذريه اش پروردگار حكيم نويد داد كه هاديانی برای دس پ

ــانی كه از آن ها پيروی كنند، از خوف و حزن  ــن كردن راه صعود خواهد فرستاد. كس روش

سقوط نجات می يابند: «َفَمْن َتِبَع ُهداَی َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن». 

ــت: بنی اسرائيل با  ــتان های يهود پس از قصة آدم تحقق اين نويد اس يادآوری های داس

پيروی از هدايت موسی (ع) از هبوطگاه خوف و حزن مصر صعود نمودند و به بهشت امنيت 

و آزادی و فطرت بازگشتند، تا آنكه جاذبة شهوات دوباره آن ها را پايين كشاند و از هدايت 

ــدند. مقصود از «مصر» که در  ــهر و اجتماع شرخيز ش ــرپيچی كردند و دچار هبوط در ش س

ــهر و مجتمع وسيع است نه كشور معروف.... تعبير به مصر از  اينجا نكره و با تنوين آمده ش

ــهر و مجتمع بزرگ شايد از جهت تشابه لفظی برای يادآوری زندگی ذلت بار بنی اسرائيل  ش

ــد  ــد كه با اين تقاضاها و بی صبری ها دوباره به چنين زندگی دچار خواهند ش در مصر باش

ــورة   (همان، ١٧٦/١). طالقانی، تحليل های قابل توجهی ذيل آيات مربوط به غزوة ُاحد در س

 آل عمران (١٣٦ ١٣٠) در خصوص سير آيات و ارتباط آن ها می آورد و انسجام ترتيب آيات 

را مّد توجه قرار می دهد. اگر سورة بقره به عنوان بزرگ ترين سورة قرآن و يكی از چند سورة 

ــده در پرتوی از قرآن را در همين تفسير مورد بررسی قرار دهيم، می بينيم  بزرگ تفسيرش

كه طالقانی مطالب اين سوره را منسجم و به هم پيوسته می داند. او به چنين چيزی تصريح 
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نمی كند، اما دّقت در كل تفسير اين سوره، اعتقاد او را به چنين چيزی به ما نشان می دهد. 

او در رأس برخی موضوعات و انتقال های موضوعی داخل سوره، نظير آيات مربوط به هبوط 

ــرائيل، آيات مربوط به ابتال و امامت ابراهيم، آيات مربوط به بنای  آدم و حوا، هبوط بنی اس

كعبه و تغيير قبله و جز آن، اشارات مهمی به اين ارتباطات می كند. 

٢.  انتباه به نظم قرآن در جلوه های هنری در آيات
ــت كه هنگام نگارش، «صوت» و  ــيوا و هنرمندانه است. قلمی اس قلم طالقانی، قلمی ش

«تصوير» دارد و خود او به صوت و تصوير آيات توجه خاصی دارد. وی ذيل آيات پايانی سورة 

فجر چنين می نگارد: 

ــت بلند و مواج،   «ياَأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة! اْرِجِعی إِلی  َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة» : ندايی اس

ــوی نفس مطمئنه كه در آخر اين سوره آمده. منادی و محيط  برخورنده و برانگيزنده به س

ــابق می نماياند:... انعكاس اين ندا در محيطی است كه آن را نفوس  اين ندا را، همة آيات س

ــت زدة نوع انسان فراهم آورده است، همان انسانی كه تاريكی شب ديجور  مضطرب و وحش

ــوده اش كرده و چشم از طلوع فجر صادق بربسته: و الفجر و..، تصادم و به هم  ــته و فرس خس

ــن برخوردها در ظهور  ــر را می نگرد، ولی از ميان اي ــلط ش ــر و گاه تس آميختگی خير و ش

ــاس می كند و در ناپايداری آن  ــنگينی تاريكی را احس ــفِع و الوتِر. س خير، نمی نگرد: َوالش

نمی انديشد: َواللَّْيِل ِإذا َيْسِر. طغيان طاغيان و تازيانة ستمكاران را باالی سر خود و ديگران 

ــدن روزگار و تازيانة عذاب آنان چشم  ــپری ش از نزديك می بيند، ولی از پايان ناهنجار و س

می پوشد. (همان، ٧٨/٤) 

او قطعات سورة فجر را از هم گسسته و گسيخته نمی بيند، بلکه آن ها را بر اساس سير 

آيات، مّد توجه قرار می دهد و ارتباط و اتصال ميان آن ها را می پايد: 

ــوره، با تنوع معانی، متنوع آمده كه مجموعًا ده لحن و  لحن و وزن و طول آيات اين س

وزن است: 

١. از آية يك تا پنج که سوگندها و شواهد قاطع و تعيين كنندة نظام جهان و سرنوشت 

انسان است. (همان، ٨١/٤) 

ــد آميز آمده و برای  ــروف و كلمات، تندتر و تهدي ــن آيات و برخورد ح ــة ٦ لح ٢. از آي

نماياندن شواهد تاريخی پيوسته كشيده تر شده است. 

ــت، دارای لحن ماليم و  ــان اس ــة دامنه دار انس ٣. آية ١٥ و ١٦ که بيان و تفصيل انديش
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طول بيشتر است. 

٤. آية ١٧ و ١٨، كوتاه تر و لحن آغاز آن ها تهديد آميز و آخر آن ها رحمت انگيز است. 

ــده،  ــديدتر ش ــمت های دوم هر آيه ش ٥. از آية ١٩ تا ٢٢، طول آيات كمتر و لحن قس

ا  اـ َدكًّ اـ ُحبًّا َجمًّ تشديدها و تنوين های پی در پی و برخورد كلمات آخر با يكديگر: «َأْكًال َلمًّ

اـ َصفًّا َصفًّا» جّوی كوبنده و سرزنش آميز و هراس انگيز را مجسم می كند.  َدكًّ

ــان را  ــرت انس ــول و تفصيلی كه دارد، رخ نمودن جهنم و تذكر حس ــة ٢٣، با ط ٦. آي

می نماياند. 

ــت، با چند كلمة كوتاه و لحن آرام، آخرين آرزو و  ــته به آية قبل اس ٧. آية ٢٤ كه پيوس

تأثر گناهكار را منعكس می نمايد که به آخرين كلمة هموزن فعالی «حياتی!» برای هميشه 

خاموش می شود. 

٨. آية ٢٥ و ٢٦، با طول بيشتر و حركات متوالی و متناوب فتحه و ضمه و كسره و تكرار 

حروف، محيط خشم و عذاب و به بند درآمدن دوزخيان را مجسم می كند. 

ــن طوالنی و ممتد و مواج و جذاب ندايی را منعكس می كند كه  ــة ٢٧ و ٢٨، طني ٩. آي

ــره های متوالی «اْرِجِعی إِلی  ـ َربِِّك» اين نداء تنزل  ــته و با كس در ميان قهر و عذاب برخاس

يافته و با آخرين موج های «َراضيًة َمرضيًة» و تاهای متصل، به ساحل ضمير مخاطب منتهی 

شده است. 

١٠. آيات ٢٩ و ٣٠ که پيوسته به نداء يا ايتها... می باشد، با نغمة كوتاه و آرام و جاذبی 

ــتگی مخاطب را با  ــره ها و فتحه های متوالی و تكرار ياء برمی آيد، پيوس ــه از حركات كس ك

مبدأ و جذب وی را می نماياندـ نفس مطمئنه در پس پردة رحمت و لطف پروردگار پنهان 

می شود و آيات بسته و سوره ختم می شود. 

با توجه كامل به معانی و مقاصد اين آيات و قرائت صحيح و ترتيل موزون آن ها، توافق 

ــوال و اوضاع و اوصاف مختلف و  ــا و الحان دهگانة اين آيات و نمايش اح ــوازن و طول ه و ت

مرتبط آن ها، آشكارا احساس می شود. 

ــدن حالت خضوع  ــجام فواصل، يا نمايان ــرـ اكرمن اهانن» برای انس ــای افعال «يس ياءه

متكلم، مستور و مقدر می شود «مانند: يهدين يسقين يشفين يحيين» از آية ٧٨ تا ٨١ سورة 

ــخصيت، يا در هر حال، اين ياءها آشكارا  ــود كه در حال وصل، يا ابراز ش ــعراء. می ش ٢٦ ش

خوانده شود. (همان، ٨٣/٤- ٨٢) 

وی ذيل آيات سورة تكوير می نگارد: 
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ــعة  ــن افق و باال آمدن اش ْبِح ِإذا َتَنفََّس: عطف به «الليل» و نمايانندة منظرة روش  «َوالصُّ
ــره  ــن تر و آن گاه يكس ــته رنگ افق روش ــت كه مانند دميدن در آتش پيوس ــيد اس خورش

ــط هوای افق مجاور نسيم حيات بخشی بر فضای  ــدن و بس ــود و با گرم ش برافروخته می ش

ساكن خفتگان همی دمد و آن ها را از سكون به حركت می كشاند و از بی خبری به بيداری 

و هشياری برمی انگيزد. 

ــران سابق، اين آيه جواب قسم برای «َفال ُأْقِسُم» و  ــوٍل َكِريٍم: به گفتة مفّس إِنَُّه َلَقْوُل َرُس

ــتارگان، واپس رفتن تاريكی شب، دميدن  ــت که وضع اختفای س ــم بعد از آن اس آيات قس

ــران منافی با فاء تفريع  ــد اين نظر مفس ــنايی صبح را می نمايانند. چنان كه گفته ش روش

ــم،  ــت. از اين جهت كه آية فال اقس ــُم... آمده اس ــت كه در آية َفال ُأْقِس و صفات الزمی اس

ــاهد و رهنما برای اثبات آيات اول اين  ــت، بايد ش ــتارگان اس بيان صفات الزم و عمومی س

ــتارگان را در هر صبحگاه می نماياند، می توان همرديف  ــوره باشد و از اين رو كه وضع س س

سوگندهای بعد: «و الليل...» و شاهد صدق اين آيه: «إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم» باشد. اين توجيه 

از بالغت رسا و پرتوافكنی وسيع كه مخصوص بيان قرآن كريم است، دور نيست. 

ــهود هنگام صبح برای  ــت از مناظرة مش ــم ها، گواه هايی اس به هر نظر، اين آيات و قس

ــهود: «إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم». ضمير «انه»  ــه ها به سوی حقيقت عالی غير مش توجيه انديش

راجع به قرآن و مقصود از رسول كريم فرشتة وحی است كه جبرئيل ناميده شده است. 

ــم ظاهر و نفوس  ــيد در عال ــمة علم و قدرت، مانند خورش ــول كريم و سرچش اين رس

مستعّدی كه گذشت روزگار و دوران آن بذرهای معارف را در آن ها آماده كرده، چون آفاق 

ــند تا همين كه حركات استعدادی، اذهان آن ها را به سوی فراگرفتن  گردونة زمين می باش

ــب استعدادهای مختلف در  ــأ علم و قدرت كرد، بر حس معارف برگرداند و مقابل به آن منش

ــوند و با تابش فكری آن ها خفتگان جهل و  ــعة كشف و الهام و وحی واقع می ش معرض اش

بی خبری هشيار می شوند و فضای اذهان روشن می شود. 

ــب و روز و تبديل پرده های  ــهود جهان و تحّول ش همان قدرت و حكمتی كه نظام مش

ــدگان را در آفاق مختلف تدبير كرده، بر طبق  ــن و تاريك و تناوب خواب و بيداری زن روش

همين نظام مشهود، نظام برتر را تقدير نموده، آن چنان كه پيوسته و متناوب، ملل و اقوامی 

ــته در معرض بيداری و فرا  ــام به خواب رفته اند، آهسته آهس ــه در تاريكی جهل و اوه را ك

گرفتن پرتو علوم و معارف عالی قرار می دهد. (پرتوی از قر آن، ١٨٧/٣) 
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٣. ارتباط به نظم در يک موضوع قرآنی ديگر
حج، بزرگ ترين فريضة اجتماعی اسالم است. طالقانی از اهّمّيت حج و ظرفيت های آن 

ــاراتی كه به اين فريضة  ــورة بقره و نيز اش ــت و به موضوع حج در آيات س به خوبی آگاه اس

مّهم در برخی سور آغاز نزول نظير سوره های فيل و قريش وجود دارد، توجه خاصی نشان 

می دهد و نقش حج را در انسجام جامعة اسالمی و قوام امر اّمت مورد التفات قرار می دهد. 

اين آيات را بنگريم: 

آية «َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِری َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِه اِهللا َواُهللا َرُءوٌف بِاْلِعَباِد (٢٠٧) َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

ْيَطاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن (٢٠٨)» در سورة  ْلِم َكافًَّة َوال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ آَمُنوا اْدُخُلوا ِفی السِّ

بقره پس از آيات مربوط به حج نازل شده است. طالقانی به نحوی ظريف اين ارتباط را مورد 
توجه قرار می دهد و حج را به موضوع رهبری در اسالم پيوند می دهد: ٨

«َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِری َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللاِ َو اُهللا َرُؤٌف بِاْلِعباِد» يشری (به جای يبيع) و 

معنای ابتغاء، مبين اين است كه اين عنصر عالی انسانی مانند مشتری نيازمند، كوشا و جويای 

جلب رضايت خدا می باشد و در جستجوی آن است تا چون محل رضايت خدا را يافت، هستی 

ــرمايه های ديگران را  ــود را بدهد. برخالف آن عنصر طاغی كه صالح و خير و س ــی خ و زندگ

در راه كمترين شهوات خود قربانی می كند و چشم و گوشش از ديدن مرضات اهللا و شنيدن 

براهين آن كور و كر شده و جز در فريبكاری و افساد نمی انديشد، اين شخصيت الهی از هواها 

و شهوات و دواعی نفسانی رسته و با بصيرت نافذش حق و خير را شناخته و در اجرای مرضات 

اهللا و رفع موانع آن سر از پا نمی شناسد و جان به كف دارد. اين گونه شخصيت ها با همة بعد 

و عمق روحی، چون چهرة باطن و ظاهرشان يكی و يكسو می باشد: «اْبِتغاَء َمْرضاِت اِهللا»، برای 

ــاندن آنان بيش از يك آيه نيامده. به خالف عنصر طاغی «أََلدُّ اْلِخصاِم» كه دارای ملكات  شناس

ــرائط مختلف و برای پيشبرد مقصودش تغيير چهره  ــت و در اوضاع و ش و روی های متنوع  اس

می دهد، چنان كه گويا زير پوست ظاهرش النة جانوران گوناگون است: گاه چون عقرب نيش 

ــم پلنگی و می تواند  برمی آرد، گاه روی تملق روباهی می نماياند، گاه درندگی گرگی، گاه خش

ــِهُد اَهللا َعلی   همة اين روی های درونی خود را به چهره ای چون چهرة مردان خدا بيارايد «ُيْش

ما ِفی َقْلِبِه». آنچه ندارد ملكات انسانی است روی ها و انديشه هايی كه در اين آيات ارائه شده، 

پس از امر به اتمام حج و پايان مناسك آن است كه صورت فشرده و متحركی از اجتماع تحول 

ــد و حاكميت ارادة خدا در آن ظهور می نمايد. در اين اجتماع  ــالم می باش ــرو اس يافته و پيش
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ــالم بايد انتخاب و مشخص شود. رهبری امام و احكام مخصوص  ــخصيت امام و رهبری اس ش

او در كتاب های فقه سابقين از فقهاء فريقين جزء مسائل و احكام حج ذكر شده و پس از آن 

مانند اصل رهبری از كتاب های فقه حذف شده رجوع شود به كتاب های فقهی پيش از قرون 

اخير مانند «النهايه شيخ طوسی ٣٨٥ـ ٤٦٠ ه.» و در احاديث معتبر ما، شناخت و لقاء امام در 

ــمار آمده است. رجوع شود به كتاب كافی باب  ــلمانان به ش پايان و تكميل حج از وظائف مس

حّجت و مناسك حج (پرتوی از قرآن،  ٢/ ١٠١). (٣)

در اين جا بايد گفت که مفسران و محدثان روايات متعّددی را در خصوص ارتباط نزول 

اين آيات با حضرت امير آورده اند، اما از آن جا كه سير و سياق آيات در نظر اكثر مفسران، 

ــت  ــته اند. اين نكته نيز قابل ذكر اس ــت، به اين جانب التفاتی نداش عديم و مفقود بوده اس

ــاء و مائده آمده اند  ــوره های نس ــالمی در س كه آيات متعدد مربوط به زعامت و خالفت اس

ــاز  ــخن می گويند و با فريضة مّهم و سرنوشت س ــوره ها نيز از حج س ــم كه آن س و می بيني

ــاء و حج هر دو با عبارت يا َأيَها النَّاُس آغاز  ــوره های نس حج مرتبط اند. به عبارت ديگر، س

ــورة نساء از پيدايش انسان سخن می گويد و سورة حج از بازگشت او به خدا و  ــوند. س می ش

به صحنة حج كه «ماكتی» از قيامت است. سورة مائده نيز قرينة سوره نساء است و با آيات 

و احكام مربوط به حج آغاز می شود و پس از اين آيات، آيات نصب و واليت آمده است: 

ــْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم  ــْوِن اْلَي ُهْم َواْخَش ــوْ اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفال َتْخَش

َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتی َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفی َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلْثٍم 

ــوُل بَلِّْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم  ُس َفِإنَّ اَهللا َغُفوٌر َرِحيٌم (٣) و نيز آيه تبليغ: َيا َأيَُّها الرَّ

َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَهللا ال َيْهِدی اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن (٦٧). حال، 

اين آيات مربوط به زعامت امر اّمت و خالفت رسول اهللا (ص) را در سوره نساء نيز می بينيم: 

ــی َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل  وا األَمانَاِت إَِل ــمْ َأْن ُتَؤدُّ ِإنَّ اَهللا َيْأُمُرُك

ا َيِعُظُكْم بِِه ِإنَّ اَهللا َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا (٥٨) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا  ِإنَّ اَهللا نِِعمَّ

ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن  وُه إَِلی اِهللا َوالرَّ ــْیٍء َفُردُّ ــوَل َوُأوِلی األْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفی َش ُس الرَّ

ــی الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما  ــُن َتْأِويال (٥٩) َأَلْم َتَر إَِل ــاِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَس ِب

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه  ــُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إَِلی الطَّ ــِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِري ُأْن

ْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالال َبِعيًدا (نساء، ٦٠).  َوُيِريُد الشَّ

يكی ديگر از وجوه تشابه سوره های نساء، مائده و حج، موضوع «شهادت» است. شهادت 

ــهادت  ــوره، خداوند موضوع نظارت و ش ــه س به معنای حاضر و ناظر و گواه بودن. در اين س
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مستمر رسول  اكرم (ص) را بر اّمت يادآوری می كند. به تصريح آية پايانی اين سوره، حضرت 

ــهيد» اّمت اسالمی است و اّمت نيز بايد «شهداء»  ــول اهللا، فارغ از قيود زمان و مكان، «ش رس

ــورة مائده از انقطاع شهادت خود بر اّمت  ــند. حضرت عيسی مسيح در پايان س بر ناس باش

ــالمیِ  فّعال در زمينة  ــخن  می گويد. اين آيات بر خالف تصّور برخی فرقه های اس خويش س

ــالمی بايد از مردم  ــع ارتباط اّمت از امام خود، تاريخ مصرف ندارد و زعيم و زمامدار اس قط

ــرای ديگر بتواند «شهيد» مردمان باشد٩.  ــد و هم در اين دنيا و هم در س خود منتقطع نباش

ما اين سه مطلب را در اين آيات از سه سورة مزبور می بينيم: 

ــِهيًدا (نساء، ٤١)؛ َوَجاِهُدوا  ــِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلی َهُؤالِء َش َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَش

يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو  ــقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفی الدِّ ــی اِهللا َح ِف

ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلی النَّاِس  اُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن َقْبُل َوِفی َهَذا لَِيُكوَن الرَّ َسمَّ

ــاِهللا ُهَو َمْوالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلی َونِْعَم النَِّصيُر (حج، ٧٨)؛  َكاَة َواْعَتِصُموا ِب الَة َوآُتوا الزَّ ــوا الصَّ َفَأِقيُم

ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعَلی ُكلِّ  ــَت الرَّ ا َتَوفَّْيَتِنی ُكْنَت َأْن ــِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّ َوُكْنُت َعَلْيِهْم َش

َشْیٍء َشِهيٌد (مائده، ١١٧). 

طالقانی از اينکه فريضة عظيم و جهانی حج در «تورات كنونی» اين گونه بی فروغ انعكاس 

يافته گاليه و انتقاد می كند: 

در تورات كنونی، اختالف ساره و هاجر، همسران ابراهيم و تبعيد شدن هاجر و فرزندش 

اسماعيل به تفصيل آمده: آب و نان با خود برداشتند و در بيابان ها راه را گم كردند. به بئر 

ــماعيل را زير درختی گذارد. بانگ فرشته ای را شنيد و وعدة  ــبع رسيدند. فرزندش اس الس

خروج اّمت عظيمی از فرزندش اسماعيل به او داد، در بيابان فاران چاه آبی كشف شد و بر 

ــن ديگر تفصيالت فصول ٢٠ و ٢١ و  ــا ابی مالك اختالف پيش آمد و همچني ــر آن آب ب س

٢٢ پيدايش ديگر از ساختمان بيت و عاقبت كار اين زن و فرزندش نام و نشانی نيست!. در 

ــود و  قاموس كتاب مقدس لغت هاجر نيز می گويد: «و از آن پس از هاجر مذاكره ای نمی ش

پولس حواری، هاجر را همچون رمزی از شريعت ذكر می نمايد» ! (پرتوی از قرآن،  ٢/ ٣٠) 

ــلمانان و انديشمندان و شيوخ ديگر  ــم حج با مس طالقانی خود در زمان حضور در موس

کشورها و ديگر مذاهب به گفتگو می نشست. اگر مخاطب خود را انسانی باصفا می يافت با او 

همدلی و همزبانی می کرد، مايل بود نمايندگان کشورهای اسالمی حاضر در مؤتمر شعوب 

ــان تجديد عهد کند و نمايندة  ــده بود، بيابد و با ايش ــلمين را که در کراچی برگزار ش المس

اخوان المسلمين مصر را بيابد و با وی به گفتگو بنشيند. (طالقانی، حج، ٨٢ـ٨١، ١٤٥) 
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نتيجه
ــا محل نزاع ميان اهل  ــت که قرن ه ــوره های قرآن، موضوعی اس ارتباط ميان اجزای س

اسالم بوده و در سخن «شرق شناسان» نيز، اين موضوع جايگاه خاصی داشته است. گروهی 

ــته اند اصل جمع و تدوين قرآن و نظم آن را  ــرق شناسان، از روی عمد و غرض خواس از ش

امری بشری و سليقه ای قلمداد کنند؛ چه بسا برخی از آنان نيز با اين پيش فرض به موضوع 

جمع قرآن نگريسته اند که اين جمع، کلًا يا جزئًا از نوع جمع تورات و انجيل بوده است. 

ــرآن را ترجيح داده اند و گروهی نيز  ــالمی جمع و نظم الهی ق اغلب علما و محققان اس

ــيده اند با مباحث و استنادات تاريخی و روايی توقيفی بودن جمع قرآن را اثبات کنند.  کوش

ــخن در قرآن و  ــير س اما در اين ميان راهی عملی نيز وجود دارد که عبارت از همگامی با س

التفات به چهره پيوسته آن در ضمن مباحث تفسيری است. سيد محمود طالقانی در تفسير 

ــته، انتباه او به چهره پيوسته قرآن مشهود است،  پرتوی از قرآن به اين موضوع اهتمام داش

ــيری خود بهره  می گيرد و سير و ارتباطی طبيعی را ميان آيات  ــش تفس از اين امر در کوش

قرآن کريم نشان می دهد. 

ــان می دهد و اين امر خود بر نظام  ــجم تر نش ــت، چهرة قرآن را منس نگاهی از اين دس

ــی را زالل تر و  ــير کالم وح ــر در قرآن اثرگذار خواهد بود و تفس ــگِی متدّب ــری و انديش فک

شيرين تر در کام دل خواهد نشاند. 
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۱- از جمله نگا. بخاری، الجامع الصحيح، ۲۴۲/۶؛ مسلم، الجامع الصحيح، فضل سوره الکهف

 Academie des inscriptions et belles- lettresــی ــتان متون ادب ــال ۱۸۵۷ ميالدی، فرهنگس ۲- بارتلمی می گويد که در س

ــتن ۱۳۷ عضو يکی از پنج فرهنگستان تشکيل دهنده  ــال۱۶۶۳ ميالدی که تاکنون نيز با داش ــده در س ــيس ش (تاس

ــتيتو دوفرانس» است)، مسابقه ای را برای گزينش کتاب های برتر ترتيب داد که يکی از سه رساله برگزيده، کتاب  «انس

 MM.) ــيد. دو کار ديگر مربوط به اماری و اشپرنگر ــتان مزبوربه چاپ رس ــوی فرهنگس تاريخ قرآن نولدکه بود که از س

Amari,A. Sprenger) بود. 

ــتاد محمد عزت دروزه تا حدی در کتاب ارزشمند خود، القرآن المجيد انجام داده و بخشی  ــت که اس ۳. اين کاری اس

ــتاد دکتر محمد علی لسانی فشارکی به فارسی در آمده است. ضرورت بازگشت به قرآن کريم،  ــط اس از اين کتاب توس

ــت؛ جدا از موضوع فوق در موضوعات ديگر هم اين ضرورت  ــی جمع و تدوين قرآن کريم نيس منحصر به موضوع بررس

ــت از همين موضوع شناخت قرآن و شاخه های مختلف «علوم قرآن» باشد  ــديد وجود دارد و جا دارد آغاز اين بازگش ش

تا پس از آن، زمينه های ديگر و تحقيقات ميان رشته ای را در برگيرد. 

ــبة اآليات و السور، ص ۲۳۴. آن چه در اين  ــصت ودوم، فی مناس ــيوطی، االتقان فی علوم القرآن، ج ۲، نوع ش ۴. نگا. س

زمينه در قرون پيشين نگاشته شده است، دستمايه خوبی برای پژوهش های دامنه دار و روزآمدی در همين زمينه بايد 

ــان خالی است. نگارنده اثر ديگری را در دست نگارش دارد كه از آن می توان با عنوان گفتمان سوره ها  ــد كه جايش باش

ياد كرد. به عقيده نگارنده ميان سور قرآنی، حوار و گفتمانی زنده، تمام ناشدنی و عميق وجود دارد كه تنبه به آن، اثر 

ــتحكمی از نگرش و شناخت را در قلب او ايجاد  ــالوده مس مهمی در نظم فكری و ذهنِی متدّبر می آفريند و می تواند ش

كند و پايه جهد علمی او در مراحل زندگی و در رشته ها و زمينه های ديگر قرار گيرد. 

ــين، مبتنی بر تشكيك در اصالت و سنديت قرآن بود،  ــده های پيش ۵. بخش های عمده ای از پژوهش های غربيان در س

اين امر در سده های پيشين جای خود را به اين رويكرد و ادعا سپرده كه قرآن كريم، يك «متن مقدس» تلّقی به قبول 

می شود، اما متنی از هم گسسته و گسيخته و فاقد انسجام. 

ــدد و معتبرتری نيز وجود دارد كه به توقيفی بودن جمع قرآن كريم تصريح می كنند.  ــن حال، تحقيقات متع ۶. در عي

ــئله  جمع و نگارش و تدوين توقيفی  نگارنده در آغاز حمل قرآن،... (ص ۱۵-۱۰) تأكيد می كند كه قرآن آموز، بايد مس

ــتدل برای خود حل بکند و اگر بخواهد در اين کتاِب «الريَب فيه»، با ريب و ترديد  ــن و مس قرآن کريم را به طور روش

پيش برود و امر جمع و تدوين قرآن کريم را امری تصادفی و يا فاقد اهّمّيت تلقی کند، عالوه بر سطحی نگری به جايگاه 

ــف نظم و ارتباط ميان آيات قرآن دچار اشکاالت و تناقضات بسيار  ــور و نيز کش قرآن، بعدها نيز در فهم مراد آيات و س

جدی خواهد شد و جمال قرآن کريم نيز برای وی جلوه گری زيادی نخواهد داشت. 

ــود: می بينيم كه  ــی می دهيم كه ضمن دروس خود فرم ــخن آيت اهللا جوادی آمل ــم در اين باب را س ــه ای قدي ۷. قرين

ثقة االسالم محمدبن  يعقوب كلينی مباحث مربوط به «صلة االمام» و فی  و خمس و انفال را در اصول كافی (و نه فروع 

ــار مباحث مربوط به زكات و صيام) آن هم متصل به روايات «كتاب الحجة» (از ص ۵۳۸ تا ۵۴۸) آورده  ــه در كن آن و ن

كه حاكی از نگرش هوشمندانه او به ابعاد واليت و سياست اسالمی است.. 

۸. طالقانی از قضا در سفرنامه حج خود از اين انقطاع با اشاره به سر بر کردن اشرافيت مزيد بر علت جاهليت در شيوخ 

نفتی می گويد (حج،۱۵۱ـ۱۵۰). 




