تقسیم ق�آن به هفت ح�ب
1

_______________ دکت� محسن رجبی ق�سی _______________

چکی�ه
اف�ون ب� تقسیم الهی ق�آن ک�یم به  ۱۱۴س�ره ،بن�ب� تعلیم رس�ل خ�ا  9در س�ل نهم
هج�ی ،ق�آن مجی� به هفت ح�ب نی� تقسیم ش�ه است :سه س�ره اول )بق�ه ،آل عم�ان و
نس�ء( ،ح�ب اول؛ پنج س�ره بع�ى ،ح�ب دوم؛ هفت سـ�ره بعـ�ى ،حـ�ب سـ�م؛ ُنـه سـ�ره
بع�ى ،ح�ب چه�رم؛ ي�زده س�ره بع�ى ،ح�ب پنجم؛ سي�ده س�ره بع�ى ،ح�ب ششـم؛ و
شصت و پنج س�رۀ آخ� مصحف ش�یف از س�ر ۀ »ق�ف« ت� »ن�س« ،حـ�ب هفـتم قـ�آن اسـت
که پی�مب� اعظم آن را »ح�ب ُم َف َّصل« ن�م نه�ده ان� .ب� پ�ی� آم�زهه�ی نب�ی ،ح�ب ّ
مفصل
ُ
از سـ�رۀ نـ�س تــ� قـ�ف» ،لبــ�ب« )چكيـ�ه و مغــ�( قـ�آن اسـت کــه در شـش حــ�ب دیگـ� قــ�آن
تفصـیل ی�فتــه ،و »بـ�ب« )مســي� ورود( قــ�آن اسـت؛ یعنــی مســی� درسـت آمــ�زش و تــ�ویج ،و
تحقیـق و تفسـی� قـ�آن از ایــن قسـمت از قـ�آن آغــ�ز و بـه سـ�رۀ بقـ�ه خــتم مـیشـ�د .غفلــت و
بی ّ
ت�جهی از این تعلیم اس�ۀ حسن� پی�مب� ا ک�م ،آسیبه�ی ف�اوانی را در ح�زۀ آمـ�زش و
ّ
ت�ویج ،و فهم و تفسی� ق�آن در پی داشته که ق�بل دقت و ب�رسی است.
کلی� واژهه�  :آم�زش ق�آن ،تسبیع ق�آن ،تح�یب ق�آن ،ح�ب ّ
مفصل ،سی� ۀ نب�ی.

_____________________

 .١بنی�د پ�وهشه�ی اس�می _ گ�وه ادی�ن و م�اهب اس�می rajabiqodsi@yahoo.com
دری�فت  _١٣٩۴/٢ /٩ :پ�ی�ش ١٣٩۴/٣/٣٠ :
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مق�مه
١

نگــ�هی بــه  ۶٢٣۶آیــه و  ١١۴ســ�رۀ قــ�آن مجیــ�  -کــه بســی�ری آن را تنهــ� تقســیمبنــ�ی
تــ�قیفی از ج�نــب خ�اونــ� ســبح�ن و پیــ�مب� اکــ�م مــیداننــ�  -نشــ�ن مــیدهــ� کــه آیــ�ت و
ســ�رههــ�ی قــ�آن از جنبــههــ�ی مختلــف از جملــه از نظــ� حجــم و تعــ�اد آیــه ،نظم�هنــگ و
ً
ف�اصـل آیــ�ت ،گ ـ�ینش مفــ�هیم و اول�یـتبنــ�ی آنهــ� متفــ�وتانـ� .معمــ�� ســ�رههــ�ی آخــ�
مصـحف شــ�یف ،ک�تــ�ه و کــمآیــهانـ� ،ولــی اس�ســیتــ�ین نیــ�ز انسـ�نهــ� را بــ� اختصــ�ر و بــ�
ً
نظم�هنگی گ�شن�از و در عین ح�ل ک�بن�ه تبیین میکنن�؛ مـث� پـنج آیـه از شـش آیـ� سـ�رۀ
ن�س به کلم� »الن�س« خـتم مـیشـ�د و کلمـ� » ّ
الخنـ�س« در پ�یـ�ن آیـ� چهـ�رم نیـ� در ق�ائـت
ت�کیبی از دو بخش »خن« و »ن�س« است .سه س�ره نص� ،ک�ث� و عص� ه� یک سه آیه دارنـ�،
که در مق�یس� ب� » َ
زهـ�او ین« دو سـ�ره آغـ�زین مصـحف پـس از ﻓﺎﺗﺤـﮥالکتـ�ب ،یعنـی بقـ�ه بـ�
 ٢٨۶آیه و آل عم�ان ب�  ٢٠٠آیه ،بهظ�ه� حجم بسی�ر کمی دارن�.
تقسیم ق�آن به س�ره و آیه و چگ�نگی کن�ر هـم قـ�ار گـ�فتن سـ�رههـ� در مصـحف شـ�یف
ب� وی�گیه�ی متف�وتی که دارن� ،ب�ای کس�نی که ت�تیـب آیـ�ت و سـ�رههـ� بـه شـکل فعلـی را
ت�قیفی و الهی میدانن� ٢ ،حکیم�نه ب�ده است که ّ
ت�جه به آن در ح�زۀ آم�زش و تحقیـق در
قـ�آن بســی�ر راهگش�ســت؛ یعنــی بــ� در نظــ� گـ�فتن تفــ�وت اســل�ب بیــ�نی قــ�آن_ کــه از آغــ�ز
ّ
تـ�وین علــ�م ق�آنــی در علــم مکــی و مــ�نی بـه آن پ�داختــه مــیشــ�د _ نــ�ع انتخــ�ب و اینکــه
تعلـیم قـ�آن از کـ�ام قســمت قـ�آن آغـ�ز شــ�د ،در اجـ�ای شـی�ۀ آمــ�زش و دری�فـت بهـ�ههــ�ی
_____________________

ّ
 .١اب�عم�و دانی ،البي�ن فی ع� آی الق�آن ،ص ٨٠و بنگ�ی� به :مق�م� المب�نى ،ص١۶و٢۴۶؛ طب�سى ،مق�مه
مجمعالبي�ن ،فن اول؛ ابنج�زى ،فن�ن ا�فن�ن فى عي�ن عل�م الق�آن ،ص .٢٣٩
 . ٢بنگ� ی ـ ــ� ب ـ ــه :المب ـ ــ�نى فـ ـ ــى نظ ـ ــم المع ـ ــ�نى ،ص ۵٨ _٣٩؛ س ـ ــي�طى ،ا�تقـ ـ ــ�ن ،ج ،١ص  ١٩٩ _١٨٩و ج،٢
ص٩٧٧؛ نه�ون�ى ،نفح�ت ال�حم�ن فى تفسي� الق�آن ،ج ،١ص۶؛ حسينى شي�ازى ،الفقه ح�ل الق�آن
الحكيم ،ص  ۴۵و .۵١
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آم�زشی و ت�بیتی بسی�ر ت�ثی�گ�ار است.
مسئل� تقسیم ق�آن به هفت ح�ب آن ق�ر معم�ل ب�ده و رواج داشـته کـه دیگـ� نیـ�زی بـه
ّ ّ
ب�رسی علمی و سن�ی آن احس�س نمیش�ه و ن�د ق�م� به عن�ان ام�ی متـ�ات� و مسـلم تلقـی
میش�ه است ١ .از این رو ،در من�بع عل�م ق�آنی مب�حث ّ
مفصلی درب�رۀ آن ی�فـت نمـیشـ�د.
ب� این ح�ل ،کت�بت و ق�ائت ق�آن ب� اس�س اح�اب ی� اج�اء هفتگ�نه که نسخهه�ی خطی
٢
آن را میت�ان در م�زهه� و گنجینهه�ی ق�آن دی�ّ ،
م�ی� این مسئله مهم و اس�سی است.
د�یل تقسیم ق�آن به هفت ح�ب
گ�چه اغلب مسلم�ن�ن ب� تقسیم ق�آن به سی ج�ء و شصت ی� یکص� و بیسـت حـ�ب _
کـه از تقسـیم هـ� جـ�ء بـه دو یـ� چهـ�ر قسـمت بـهوجـ�د مـیآینـ�  -آشـن� هسـتن� ،ولـی بـ� پ�یــه
آم�زهه�ی سی�ۀ نب�ی ،ق�آن به هفت ح�ب تقسیم میش�د.
* اوس بـن ح�يفــه ثقفـى مــىگ�يـ� :بــه همـ�اه َوفــ� )هیئـت نم�ینــ�گی( قبیلـ� ثقيــف در
٣

رمضــ�ن ســ�ل نهــم هجــ�ى بــ� رســ�ل خــ�ا وارد شــ�يم .آن حضــ�ت مــ� را در گ�شـــهاى از
4
مســج� ّ
)النبی( مســتق� كــ�د تــ� قــ�آن را بشــن�يم و مــ�دم را بــه هنگــ�م خ�انــ�ن نمــ�ز ببينــيم.
رس�ل خ�ا ه� شب بع� از نم�ز عش�ء به دي�ن م� مىآم� و ضمن گفت و گ� ،ق�آن و فـ�ايض
را به م� تعليم مىداد .يك شب ،آن حض�ت كمـى دي�تـ� از وقـت هميشـه بـه ديـ�ن مـ� آمـ�،
علت را ج�ي� ش�يم ،ف�مـ�د :ح�بـ� از قـ�آن در خـ�ط�م گ�شـت ،دوسـت داشـتم آن را ك�مـل
كنم و سپس به سـ�ى شـم� بيـ�يم .از اصـح�ب رسـ�ل خـ�ا پ�سـی�یم کـه پیـ�مب� اکـ�م ،قـ�آن را
_____________________

ّ
 .١اب�ط�لـب مکـی ،قـ�ت القلـ�ب ،ج ،١ص ٨۵؛ غ�الـی ،احیـ�ء علـ�م الـ�ین ،ج ،١ص٢٧۶؛ فـیض ک�شــ�نی،
المحج� البیض�ء ،ج ،٢ص٢٢٣؛ ابن ّ
تیمیه ،دق�ئق التفسی� ،ج  ،١ص ٢۵؛ کی�ان ق�وینی ،تفسی� کی�ان،
ج ،١ص .٧٢۶ _٧٢۵
 .٢ش�هک�ره�ی هن�ی در آست�ن ق�س رض�ی )منتخب ق�آنه�ی نفیس از آغ�ز ت� س�ۀ نهم هج�ی قم�ی( ،ج
 ،١ص ١٣١و ٢٢٢؛ ال�شی� ،المتحف فی احک�م المصحف ،ج ،١ص .٧۵
ّ
النب�ي ه ،ج ،۴ص.١٨٠
 .٣ابن هش�م ،السي�ة

شبه ،ت�ريخ الم�ين� ّ
 .4ابن ّ
المن�ره ،ج ،٢ص.۵٠٢
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ً
ً
ً
َ ً
چگ�نه ح�ببن�ی می کن�؟ آن�ن گفتن�َ » :
ك�ن ُي َح ّ ِ� ُب ُه ث� ث� و َخمس� و َسبع� و ِتسع� و ِإح�ى
ُ َُ َ
َ ََ َ َ
۱
�ث َع َ
المف ّصل«.
ش� َة و ِح�ب
عش�ة و ث
در ب�خـی روایــ�ت ،ت�ضــیح�تی در ادامــ� روایــت فــ�ق بــه ایــن ت�تیــب آمــ�ه اســتّ » :اولــه

ـين قﺄ َو ُالقـ�آن المجيـ� إلـى ِآخـ� ُ
الم َف َّصـل ِح ٌ
»ق�ف«ِ » 2 ،من قـ�ف حتـى يخـتم«َ » 3 ،ومـ� َب َ
ـ�ب
ِ
ِ
ِ
َح َس ٌـن«؛  4يعنــى پيــ�مب� اكـ�م قــ�آن را بــه هفـت حــ�ب زيــ� تقسـيم كــ�ده و آن را بــه اصــح�ب
آمــ�زش دادهانــ� :ســه ســ�ره ّاول )بقــ�ه ،آل عمــ�ان و نســ�ء( ،حــ�ب ّاول؛ پــنج ســ�ره بعــ�ى،

حـ�ب دوم؛ هفـت ســ�ره بعـ�ى ،حــ�ب ّ
سـ�م؛ نــه سـ�ره بعــ�ى ،حـ�ب چهــ�رم؛ يـ�زده ســ�ره
بع�ى ،ح�ب پنجم؛ سي�ده س�ره بع�ى ،ح�ب ششـم و »حـ�ب ّ
مفصـل« از سـ�ره »قـ�ف« تـ�

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

5

مجم�ع اين س�رهه�  ١١٣س�ره است كه ب� احتس�ب ﻓﺎﺗﺤﮥ الكت�ب ١١۴ ،سـ�ره مـىشـ�د.
٧
ب� ت�جه به ج�يگ�ه ّ
خ�ص س�رة ف�تحـ� الكتـ�ب  6بـه عنـ�ان » ّام القـ�آن« و » ّام الكتـ�ب« ايـن
_____________________

 .١طب�انـی ،المعجــم الکبی ـ� ،ج ،١ص ،٢٢٠ح  .۵٩٩نيــ� بنگ� یـ� بــه :مســن� طي�لســى ،ج ،٢ص ،۴٣٢ح١٢٠۴؛
اب�عبیـ� ،فضــ�ئل القـ�آن ،ص١٨۵ _١٨۴؛ ســنن ابــ�داود ،ج ،٢ص  ،۵۵ح١٣٩٣؛ سـنن ابــن م�جــه ،ج،١
ص ،۴٢٧ح ١٣۴۵؛ فیض ک�ش�نی ،المحج� البیض�ء.٢٢٣/٢ ،
شبه ،ت�ريخ الم�ين� ّ
 .٢ابن ّ
المن�ره ،ج ،٢ص .۵٠٩
 .٣مسن� احم� بن حنبل ،ج ،٢۶ص  ،٨٩ح.١۶١۶۶
 .4طب�انی ،المعجم الکبی� ،ج ،١٧ص ،۴١ح.٨٧
 .5ابن كثي� ،تفسي� الق�آن العظيم ،ج ،۴ص .٢٣۵
ّ
 .6پيـ�مب� ا كـ�م  9مـىف�م�ي ـ�» :اعطيـت ف�تحـ� الكتــ�ب مـن تحـت العــ�ش والمفصـل ن�فلـ� « )المســت�رك
ُ
سمعت رس�ل ا�  9يقـ�لّ :ان ا�
ح�کم ،ج ،١ص  .(۵۵٩امي�م�من�ن حض�ت علی 7ف�م�دهان�» :
ً
ّ ّ
سبع� من المث�نى والق�آن العظيم « ف�ف�د ا�متن�ن َّ
على بف�تح�
ع� وجل ق�ل لی :ي� محم� »ولق� آتين�ك
ّ
وان ف�تحـ� الكتــ�ب اشـ�ف مـ� فـی كنــ�ز العـ�ش ّ
الكتـ�ب وجعلهـ� بـ�زاء القــ�آن العظـيم ّ
وان ا� ع ّـ� وجــل
ً
ً
خ ّـص محمـ�ا وش ّـ�فه بهــ� ولـم يشـ�ك معـه فيهــ� احـ�ا مـن انبي�ئـه « )ابــن ب�ب� یـه ،عیـ�ن اخبـ�ر ال�ضــ� ،ج،١
ص.(۶٠٩
 .٧سنن دارمى ،ج ،٢ص  ،٣١٩ح.٣٣٧۴
شم�رۀ  ۱۲۶به�ر ۱۳۹۴
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سـ�ره خـ�رج از حـ�بهـ�ى قـ�آن قـ�ار گ�فتـه اسـت .عنـ�ان ﻓﺎﺗﺤـﮥ اﻟﮑﺘـﺎب نيـ� نشـ�ن دهنـ�ۀ
مجم�عه منسجم و هم�هنگ ق�آن است كه آغ�زش ب� اين س�ره است.
در روايت م�ب�ر ،به ن�م س�رهه� به ص�رت ك�مل اشـ�ره نشـ�ه اسـت ،علـت آن را مـىتـ�ان
ً
١
در بـ�نيـ�زى راويـ�ن از ذكـ� آنهـ� دانسـت؛ زيــ�ا او� :اغلـب مسـلم�ن�ن ايـن ت�تيـب را بـه تــ�ات�
ً
مىدانستن� و ث�نيـ� :چگـ�نگى قـ�ار گـ�فتن سـ�رههـ� در مـتن مكتـ�ب قـ�آن )مصـحف( ،خـ�د
بهت�ين روايت و سن� كتبى ب� نح�ۀ ت�تيب آنه�ست .ب� اين ح�ل ،در رواي�ت آداب ختم ق�آن،
به س�رۀ حم� و بق�ه به عن�ان س�رهه�ى آغ�زين ق�آن و س�ره ن�س ،آخ�ين س�ره ق�آن تصـ�یح
ش�ه است.

٢

بن�ب� اين روايت و د�يل و ق�اين ديگ� ،ت� اوايل س�ل نهم هج�ى ،همه س�رههـ�ى ِقصـ�ر و
ً
قب� ن�زل ،تعلـيم ،تـ�ويج و ّ
مـ�و ن شـ�ه بـ�د و بيشـت� آيـ�ت سـ�رههـ�ى ِطـ�ال نيـ�
مت�سط ق�آن
َ
ْ
ْ
ن�زل ش�ه ب�د و ج�يگ�ه آنه� معل�م و مضب�ط ب�د؛ م�ننـ� آیـ� اکمـ�ل دیـن...) :ال َي ْـ� َم أ ْك َمل ُ
ـت
_____________________

ّ
 .١مط�لعه رواي�ت نش�ن مىده� كه ق�ع�ه كلى ن�مگ�ارى ُس َ�ر به اين ت�تيب ب�ده است كه ب� ن�ول و ابـ�غ
ه� س�ره )ي� ص�ر آن( ،ابت�ا آيه آغ�زين ي� قسمتى از آن ،ن�م س�ره ق�ار مىگ�فته است و به ت�ريج ،عين
ً
يك كلمه از كلم�ت آيه آغ�زين يـ� كلمـهاى هـمريشـه بـ� يكـى از آنهـ� جـ�يگ�ين آن مـىشـ�؛ مـث� بـ� نـ�ول
َ
َّ
س�ره انس�ن ،ابت�ا اين س�ره را » َه ْل أتى َع َلى ا� ْنس�ن ِح ٌ
ــين ِم َـن الـ� ْه ِ� «مـىن�مي�نـ� .سـپس نـ�م آن بـه
ِ ِ
سـ�ره »انسـ�ن « يــ� سـ�ره »دهـ� « خ�صــه شـ� .ســ�رههـ�ي� كـه نــ�م مشه�رشـ�ن از ايـن ق�عــ�ه كلـى خــ�رج
است ،در رواي�ت ن�مه�ى ديگ�ى ب�ايش�ن ذك� ش�ه است كه از همين اصل كلى پي�وى مىكن�؛ چن�ن
كه س�رهه�ى ف�تح� الكت�ب ،انبي�ء و اخ�ص كه به اين ن�مه� مشه�رن� ،در رواي�ت به ت�تيب» :حم�«،
»اقت�ب للن�س حس�بهم « و »صم� « هم ن�مي�ه ش�هان� .ع�مه طب�طب�ئى)م  ١٣۶٠ش( گ�چه اسـ�مى
س�رهه� را ت�قيفى نمىدان� ،ولى معتق� است بسي�رى از اين ن�مه� در عص� پيغمب� ا كـ�م بـ� اثـ� كثـ�ت
استعم�ل ّ
تعين پي�ا ك�ده ب�دن� )ق�آن در اس�م ،ص.(١۴٧ _١۴۶
 .٢وق�أ ّأبی بن كعب على النبي  9و ّإنه ك�ن إذا ق�أ »قـل أعـ�ذ بـ�ب النـ�س « افتـتح مـن الحمـ� ثـم قـ�أ مـن
البق�ة إلى »وأولئك هم المفلح�ن « ثـم دعـ� بـ�ع�ء الخـتم )ابـن جـ�ری ،النشـ� فـی القـ�اءات العشـ� ،ج،٢
ص  .(۴٨۵ق�أ ابن عب�س على أبی بن کعب ّ
فلم� ختم ابن عب�س ق�ل استفتح ب�لحم� وخمس آي�ت
من البق�ة وهك�ا ق�ل لی النبی  9حين ختمت عليه)هم�نج�(.
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١
ُ
َ ُ
لك ْم ِد َينك ْم ) (...م�ئ�ه _(٣ /ب�خی آن را آخ� ین آی� ن�زل ش�ه ق�آن میداننـ�  -کـه از زمـ�ن
٢
ن�ول آن در ّ
حج� ال�داع ت� رحلت رس�ل خ�ا دستکم هفت�د روز ف�صله است؛ ایـن مـ�ت

ب�ای ک�ر تـ�و ین و تنظـیم نهـ�یی سـ�رههـ� در ق�لـب مصـحف تحـت تعلـیم و نظـ�رت پیـ�مب�
اک�م زم�ن کـ�فی و من�سـبی اسـت .بنـ�ب�این ،روایـت تح�یـب قـ�آن بـه هفـت حـ�ب ،یکـی از
دهه� دلیل روائی است که ت�قیفی ب�دن ت�تیب س�رهه� و جمع و تـ�وین قـ�آن در عهـ� نبـ�ی
و ب� تعلیم و اش�اف و نظ�رت رس�ل خ�ا را ت�یی� میکن�.

٣

* یعق�بی)م پس از  ٢٩٢ق( نی� گـ�ارش کـ�ده اسـت کـه مصـحف امـ�م علـی 7دارای
هفت ح�ب ب�ده است.

4

* پي�مب� اك�م ف�م�دن�] ...» :ح�ب[ ّ
مفصل ،فضلى است كه خ�اون� م�ا به آن ]ب� دیگـ�

پی�مب�ان و کتب آسم�نی[ ب�ت�ى و فضيلت داده است«.

5

* حضــ�ت علــی 7بــ� حمــ� خــ�ا و گفــتن ذکــ� »ا� اکبــ�« میــ�ن هــ� دو ســ�ره حــ�ب

ّ
مفصل ت� کی� ک�دهان�.

6

در مق�بل تقسيم ق�آن به هفت ح�ب که تعلیم رس�ل خ�ا و ت�صیه صح�به و مت�ات� بـ�ده
ً
است ،رواج تقسيم ق�آن به سی ج�ء و شصت ح�ب و م�نن� آن ،كه ابت�ا و انته�ى آنه� معم��
_____________________

 .١سی�طی ،ا�تق�ن ،ج ،١ص.٩١
 .٢واح�ی ،اسب�ب الن�ول ،ص.١٢۶
 .٣ب�ای دیگ� د�یل بنگ�ی� به :زرکشی ،الب�ه�ن ،ج ،١ص  ٣۴۵و ٣۵٨- ٣۵۴؛ دروزه ،ت�ریخ ق�آن ،ص ٣۵؛
ّ
نحــ�س ،الن�ســخ و المنســ�� ،ص۴٧٨؛ ن�صــحی�ن ،علــ�م ق�آنــی در مکتــب اهــل بیــت ،:ص٢٧١؛
ای�زی ،ک�وشی در ت�ریخ جمع ق�آن :تحقيقى پي�ام�ن ت�قيفيت ت�تيب س�رهه�ى ق�آن ك�يم؛ طب�طب�ئی و
رجبی ق�سی» ،ب�زخ�انی روای�ت جمع ق�آن ب� پ�ی� ح�یث ن�ول ق�آن ب� هفت ح�ف «.
 .4ت�ر یخ یعق�بی ،ج ،٢ص.٩٢
 .5کلینی ،الک�فی ،ج ،٢ص۶٠١؛ اب�عبی� ،فض�ئل الق�آن ،ص .٢٢۵
 .6ابن وهب ،الج�مع ،ج ،٣ص ،٣٧ح.۶٢
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در وسط س�ره ي� اثن�ى ّ
قصه است و مح�ر و سی�ق ك�م ن�تم�م مىم�ن� ١ ،از زم�ن ّ
حج�ج بن
ي�سف ثقفی)م  ٨۵ق( آغ�ز ش�ه و گفته ش�ه او به انج�م اين تقسيم ام� ك�ده است.

٢

در گ�ارش دیگ�ی آمـ�ه اسـت ،منصـ�ر دوانيقـى)م  ١۵٨ق( از عمـ�و بـن عبيـ� خ�اسـت
که ق�آن را به گ�نهای تقسـیم کنـ� تـ� منصـ�ر بت�انـ� ّ
طـی یـکسـ�ل و در هـ� روز بـه یـک انـ�ازه
مشـخص و مســ�وی قــ�آن را حفــظ کنــ� ،عمــ�و بـن عبیــ� نیــ� مصــحف را بــه  ٣۶٠قســمت
مسـ�وی تقسـیم کـ�د و در پ�یــ�ن هـ� دوازده قسـمت ،خطـی ط�یــی کشـی� و بـه ایـن ت�تیــب
مصحف را به سی ج�ء مس�وی تقسیم ک�د.

٣

مهمت�ین ک�ستی تقسیم ق�آن به سی ج�ء و شصت ی� یکص�و بیست ح�ب ،بینظمـی
ً
م�ضـ�عی اسـت؛ یعنـی معمـ�� جـ�ء و حـ�ب در وسـط داسـت�ن یـ� م�ضـ�ع پ�یـ�ن مـیپـ�ی�د.
از اینرو ،ق�ائت کسـ�نی کـه ّ
مقیـ� بـه ایـن تقسـیم هسـتن� ف�قـ� ُحسـن َمطلـع و ُحسـن ِختـ�م
اسـت و مفـ�هیم قـ�آن ب�یـ�ه ب�یـ�ه و ن�تمـ�م ارائـه مـیشـ�د .از همـ�ن زمـ�ن ،ت�بعـ�نی همچـ�ن
حسن بص�ی و ابن سی�ین این ب�عته� را نک�هش و رد میک�دن�.

4

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

شیعی ،تقسیم ق�آن به هفت ح�ب را ت�قیفی و ب� تعلـیم پیـ�مب� اکـ�م دانسـتهانـ� کـه صـح�به
َ
از آن پی�وی میک�دن� ،و در مق�بل ،جـ�ءبنـ�ی و دیگـ� تقسـیم�ت قـ�آن را » ُمحـ�ث« و ف�قـ�
5

پشـت�انه مـیداننـ� .ج�لــب ت�جـه اینکـه م�حــ�م فـیض ک�شـ�نی کــه در اغلـب مـ�ارد ســخن
غ�الی را به نق� میگی�د یـ� تکملـهای بـ� آن مـیاف�ایـ� ،در ذیـل مسـئله تقسـیم قـ�آن بـه هفـت
ً
ح�ب ،عین� سخن غ�الی را ب�ون کم و ک�ست ی� اف�ودهای آورده است.
ّ
مکی)م  ٣٨۶ق( تسبیع ق�آن بـه هفـت حـ�ب و ق�ائـت و تـ�وت ّ
م�تـب آنهـ� را
اب�ط�لب
_____________________

 .١دق�ئق التفسي� ،ج ،١ص٣١- ٢۴؛ عل�م الق�آن عن� ّ
المفس�ین ،ج ،١ص.٢٩۴
ّ
 .٢اب�ط�لب مکی ،ق�ت القل�ب ،ج ،١ص .٨۵
 .٣سخ�وى ،جم�ل الق�اء و كم�ل ا�ق�اء ،ج ،١ص.٣٧٩- ٣٧٨
ّ
 .4اب�ط�لب مکی ،ق�ت القل�ب ،ج ،١ص .٨۵
 .5غ�الی ،احی�ء عل�م ال�ین ،ج ،١ص٢٧۶؛ فیض ک�ش�نی ،المحج� البیض�ء ،ج ،٢ص.٢٢٣
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» ّ
بـ�ق�ام ،بیشـت�ین همـ�هنگی را
سنت« میدان� .به ب�ور وی ،این تقسیم ،بـ� ت�تیبـی اسـت�ار و ِ
ب� قلب دارد ،و ن�دیکت�ین و درستت�ین مسی� فهم ق�آن است.

١

ُ
َ َ
»ح�ب ُمف ّصل«» ،ب�ب« و »لب�ب« ق�آن ک�یم
ّ
مسلم�ن�ن در مکه پ� بـه پـ�ى تن�يـل قـ�آن و نـ�ول تـ�ريجى ،آيـ�ت و سـ�رههـ�ى قـ�آن را بـه
ف�اخ�ر ح�ل خ�د ف�ا مىگ�فتن� .ب� ورود مسلم�ن�ن به م�ینه و اف�ايش تعـ�اد سـ�رههـ� ،پيـ�مب�
ّ
ّ
اك�م ب�اى آم�زش منظم و اصـ�لى قـ�آن كـ�يم ،بـه معلمـ�ن و ُمق�يـ�ن تعلـيم دادنـ� كـه آمـ�زش

ق�آن به ن�آم�زان و ن�مسلم�ن�ن را از س�رهه�ى ك�ت�ه آغ�زين »ح�ب ّ
مفصل« ش�وع کنن�.
ِ
ّ
* ب�اء بن ع�زب مىگ�ي�» :مصـعب بـن عميـ� و ابـن ّام مكتـ�م ،نخسـتین معلمـ�ن ق�آنـى

ب�دن� كه وارد م�ينه ش�ن� و ق�آن را به م�دم تعليم مىدادن� و من قبل از ورود پيـ�مب� اكـ�م بـه
م�ينــه ،ســ�ره اعلــى و ب�خــى ديگــ� از ســ�رههــ�ى حــ�ب ّ
مفصــل را فــ�ا گ�فتــه بــ�دم و ق�ائــت
مىك�دم«.

٢

٣

* ابن عب�س گ�ي�» :هنگـ�م وفـ�ت پيـ�مب� اكـ�م در حـ�لى كـه پـ�ن�ده یـ� ده سـ�له بـ�دم،
ح�ب ّ
مفصل را آم�خته و آن را ق�ائت مىك�دم« 4 .یعنی ب� اینکه ابن عبـ�س در م�ینـه شـ�ه�

ن�ول آی�ت و س�رهه�ی م�نی م�نن� بق�ه ب�ده است  ،5ولی ابت�ا به او ح�ب ّ
مفصل را آمـ�زش

دادهان�.
َ ْ ُ َْ َ 6
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ َ
َ
َ
* ابــن مســع�د گفت ـه اســتَ » :نـ ّـ�ل ال ُمف ّصــل ِب َمكــ� ،ف َمك ْث َنــ� ِح َج ًجــ� نقـ َـ�ؤ ُه«؛ يــ� »ق َ�أنــ�
_____________________

ّ
 .١اب�ط�لب ،مکی ،ق�ت القل�ب ،ج ،١ص.٨۴
 .٢مسن� طی�لسی ،ج ،٢ص ،٨٠ح ٧٣٩؛ صحیح بخ�ری ،ج  ،۵ص ،۶۶ح .٣٩٢۵
 .٣مسن� طی�لسی ،ج ،۴ص  ،٣۶۵ح.٢٧۶٢
 .4مسن� طی�لسی ،ج ،۴ص ،٣۶۴ح٢٧۶١؛ صحیح بخ�ری ،ج ،۶ص ،١٩٣ح  ۵٠٣۵و .۵٠٣۶
ّ
عب�المطلب پ�ر عب�ا� بن عب�س به م�ینـه متفـ�وت گـ�ارش شـ�ه اسـت؛ پـس از
 .5مه�ج�ت عب�س بن
ّ
جنگ ب�ر ،در ّای�م جنگ خنـ�ق ،پـس از فـتح خیبـ� و انـ�کی قبـل از فـتح مکـه )ابـن سـع� ،الطبقـ�ت
الکب�ی ،ج  ،۴ص .(١٣_١٢
 .6طب�انی ،المعجم ا�وسط ،ج ،۶ص ،٢۵٨ح.۶٣۴۴
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ّ
ْال ُم َف َّص َل ِح َج ًج� َو َن ْح ُن ب َم َّك َ�«؛  ١يعنى س�رهه�ى ح�ب ّ
مفصل در عه� مكـى نـ�زل شـ� و مـ�
ِ

اين س�رهه� را به ت�ريج ف�امىگ�فتيم و اق�اء و ق�ائت مىك�ديم.
٢
بن�ب�اين ن�ول و آم�زش ق�آن ب� س�رهه�ى حـ�ب ّ
مفصـل آغـ�ز شـ� و چـ�ن ايـن حـ�ب بـه
تـ�ريج ك�مــل گشـت ،دربــ�رۀ سـ�رۀ آغــ�زين و تعــ�اد سـ�رههــ�ى آن اخـت�ف شــ�ه اســت.

٣

زركشى دوازده ق�ل درب�ره تعيين س�ره ابت�اى اين ح�ب در ت�تيب تـ�وت نقـل مـىكنـ� و در
پ�ي�ن مىگ�ي�» :والصحيح عن� أهل ا� ث� أ ّن أ ّوله ق�ف«؛  4يعنى مطـ�بق قـ�ل صـحيح كـه نـ�د
راوي�ن است ،نخستین س�ره اين ح�ب در ت�تيب ج�ودانه مصحف شـ�يف ،سـ�ره »قـ�ف« و
آخ�ين آن ب��جم�ع ،س�ره »ن�س« است .ولى در سي� حكيم�نه آم�زش ،سـ�ره »نـ�س« اولـين
ً
ســ�ره  5و ســـ�ره »ق« آخــ�ين ســـ�ره حــ�ب ّ
مفصـــل اســت كـــه مجم�عــ�  ۶۵ســـ�ره را شـــ�مل
مىش�د.
ّ
ب� ت�جه به خص�يص آي�ت و س�رهه�ى ح�ب مفصل ،پي�مب� اك�م در تبيين ج�يگـ�ه ايـن
ً
ّ ّ
ً
ّ
سن�م� ّ
قلبـ� و ُ
قلـب
وان لكل شـى ٍء
]وان سن�م الق�آن البق�ة[
ح�ب مىف�م�ي�ّ » :ان لكل شى ٍء
ً
ً
ّ ّ
ّ
ب�بـ� و بـ ُ
المفصـل«  6و از ابــن مسـع�د م�ف�عـ� روايــت
ـ�ب القـ�آن
وان لكــل شـىء
القـ�آن »یـسﺄ«
َ َ ً ََ َ ُ ُْ ْ ََْ َُ َ ُ ّ
َّ ُ ّ
ٌ َ ُ َ ُ ْ ُْ
شـیء لبـ�ب ولبـ�ب القـ� ِآن
شـیء سـن�م� ،وسـن�م القـ� ِآن البقـ�ة ،و ِلك ِـل
ش�ه است»ِ :إن ِلك ِل
ٍ
ٍ
ْ َ َ ُ ٧
ال ُمف ّصل«؛ يعنى ه� چي�ى نقطه اوج و بلنـ�اي� دارد و سـ�ره بقـ�ه بلنـ�اى قـ�آن اسـت؛ هـ�
چي�ى ب�ب )مسي� ورود( و لبـ�بی )خ�صـه و چكيـ�هاى( دارد و سـ�رههـ�ى حـ�ب ّ
مفصـل،
مسي� ورود به ق�آن و چكي�ه و مغ� آن است.
_____________________

ّ
 .١ابن ابی شیبه ،المصنف ،ج ،۶ص ،١۴٠ح.٣٠١۴٣
ّ
المفصل ،فيه� ذك� الجن� والن�ر حتى اذا ث�ب الن�س الى
 .٢ع�يشه گ�ی�ّ » :انم� ن�ل اول م� ان�ل منه س�رة من
ا�س�م ،ن�ل الح�ل والح�ام) « ...صحیح بخ�ر ی ،ج ،۶ص  ،١٨۵ح.(۴٩٩٣
 .٣بنگ�ی� به :کلینی ،ک�فی ،ج ،٢ص۶٠١؛ ّ
عی�شی ،تفسي� ،ج ،١ص .٢۵
 .4زرکشی ،الب�ه�ن ،ج ،١ص.٣۴۴
 .5بنگ�ی� به :ش�يعتى ،تفسي� ن�ين ،ص.۴٢٧
 .6شيب�نى ،نهج البي�ن عن كشف مع�نى الق�آن ،ج ،١ص.٢٣
 .٧ابن وهب ،الج�مع ،ج ،٣ص ،٢٠ح.٢۶
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ُ
ح�ب ّ
مفصل» ،لب�ب« ق�آن است؛ یعنی آی�ت و س�رههـ�ی آن در شـش حـ�ب دیگـ�
قـ�آن تفصـیل ی�فتـه ،و »بـ�ب« قـ�آن اسـت؛ یعنـی مسـی� درسـت آمـ�زش و تعلـیم ،و تحقیـق و
تفسـی� قــ�آن از ایـن قســمت از قـ�آن آغــ�ز مـیشــ�د .بنـ�ب�اين شــ�وع آمـ�زش و تحقيــق از ســ�ره
»بق�ه« به عن�ان »سن�م ق�آن« صحيح و اص�لى نيست ،بلكـه ابتـ�ا ب�يـ� از »بـ�ب« و »لبـ�ب«
ق�آن؛ يعنى ح�ب ّ
مفصل از س�ره »ن�س« آغ�ز و به س�ره بق�ه ختم ك�د.
آﯾﮥا� ط�لق�نی)م  ١٣۵٩ش( ب� این ب�ور است» :س�رهه� و آي�تى كـه در زمـ�نهـ�ى بعـ� از

س�له�ى آغ�ز وحـى نـ�زل شـ�ه اسـت ،در واقـع تفصـيل و تكميـل و بسـط سـ�رههـ�ى ك�تـ�ه
س�بق ب� آن میب�ش� ،از اين جهت ،آشن� ش�ن و فهمي�ن مق�صـ� سـ�رههـ�ى ك�چـك چـ�ن
مفت�ح ب�اى گش�ده ش�ن دره�ى حق�يق ق�آن و ورود به س�اى وسيع آن است«.

١

بن�ب�این میت�ان گفت ،ق�آن دارای دو ت�تیب است :یک ت�تیـب قـ�آن بـ�ای ارائـه آن بـه
عن�ان کت�ب است که از س�رۀ حمـ� و بقـ�ه آغـ�ز و بـه نـ�س خـتم میشـ�د؛ ت�تیـب دوم یـک
ت�تیب آم�زشی_ پ�وهشی و ک�رب�دی است ،که از س�رۀ ن�س آغ�ز و به حمـ� خـتم می گـ�دد.
ت�تیب دوم را میت�ان ب� ان�کی تسـ�مح ،همـ�ن ت�تیـب نـ�ول تـ�ریجی قـ�آن در طـ�ل  ٢٣سـ�ل
رسـ�لت پیــ�مب� اکــ�م دانســت کـه بــ� انــ�کی ویــ�ایش )ج�بـهجــ�یی ســ�رهه�( از ســ�ی خــ�ا و
ً
رســ�ل او تعلـــیم ،تثبیــت و ج�ودانـــه شــ�ه اســـت؛ مــث� ب�خـــى ســ�رههـــ� م�ننــ� »جمعـــه«،
٢

»تح�يم«» ،ط�ق )نسـ�ء قصـ�ى(«» ،ممتحنـه« و »مج�دلـه« کـه در م�ينـه نـ�زل شـ�هان� ،در
ّ
٣
مکــی و در حـ�ب ّ
کنـ�ر ســ�ر
مفصــل در ج�يگــ�ه اصــلى خـ�د ق�ارگ�فتنــ� .ج�یگــ�ه مبتــ�ی
)ن�آم�ز( در ه� ع�صهای در ارتب�ط ب� قـ�آن ،اعـم از یـ�دگی�ی ،تحقیـق ،تفسـی� و کت�بـت قـ�آن،
ب� آخ� ین س�رۀ ق�آن ،سـ�رۀ نـ�س تع� یـف میشـ�د؛ و یـک منتهـی )قـ�آنآم�ختـه( کـه بـه سـ�رۀ
_____________________

ّ
 .١ط�لق�نی ،پ�ت�ی از ق�آن ،ج٣و  ،۴مق�مه.
 .٢اب�عبی� ،فض�ئل الق�آن ،ص.٢٧۶
ّ
 .٣البتــه بــه رغ ــم شــه�ت مــ�نی ب ــ�دن ب�خــی ســ�رهه� م�نن ــ� نصــ� ،ایــن س ــ�رهه� مکــی هســتن� و ب ــ�عکس
ّ
سـ�رهه�یی م�ننـ� اسـ�اء و انعــ�م ،م�نیانـ� نـه مکــی )لسـ�نی فشـ�رکی» ،اســ�اء « ،دائـ�ة المعـ�رف بــ�رگ
اس�می ،ج٨؛ »انع�م « ،ج.(١٠
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بقــ�ه رســی� ،میت�انــ� از ت�تیــب ّاول بــه آخــ� نیــ� در ح�زههــ�ی مختلــف آم�زشــی و پ�وهشــی
به�همن� گ�دد.

١

ش�وع ن�ول و آم�زش ق�آن از س�رهه�ى ك�ت�ه و كم حجم ح�ب ّ
مفصل بـ� آيـ�ت ك�تـ�ه و

مشـ�به و داراى نظم�هنـگ خــ�ص و نيـ� مق�رنـت و هم�اهــى ايـن سـ�رههــ� بـ� اس�سـىتــ�ين و
اصـلىتــ�ين ني�زهــ� و مســ�ئل زنــ�گى فــ�دى و اجتمــ�عى انســ�نهــ� ،وي�گــى خ�صــى بــه ايــن
٢

قسـمت از قــ�آن بخش ـي�ه اســت كـه مســي� آمــ�زش و تحقيــق در آن را تسـهيل مــىكنــ� ،بــه
طـ�رى كــه قـ�آنآمــ�زان از ايــن كـه مــىت�اننــ� در نخسـتین م�احــل آمــ�زش ،تعـ�اد ســ�رههــ�ى
بيشـت�ى را بـه آسـ�نى و بـه خـ�ب� فـ�ا بگي�نـ� ،احسـ�س م�فقيـت و پيشـ�فت ب�رگـى خ�اهنـ�
داشت و از اينكه مىت�اننـ� آم�ختـههـ�ى خـ�د را بـه آسـ�نى در همـه جـ� و همـه وقـت بـه كـ�ر
بب�ن� ،احس�س رض�يت و ش�ر و شعف مىكنن� .همـين امـ� ،انگيـ�ه درونـى و نيـ�ز آنـ�ن را در
ف�اگيـ�ى دیگـ� ســ�رههـ�ى قــ�آن كـه بــه صـ�رت زنجيــ�هاى و تصـ�يفى ،تفصــيل ي�فتـه حــ�ب
٣
ّ
مفصلان� ب�مىانگي�د.
صــح�به رســـ�ل خـــ�ا نیـــ� بـــ� شـــ�وع آمـــ�زش قـــ�آن از حـــ�ب ّ
مفصـــل ت� کیـــ� داشـــتن�.
ّ
ف�هنگه�ی کهـن لغـ�ت قـ�آن بـه زبـ�ن ف�رسـی _ م�ننـ� لسـ�ن التن�یـل؛ الـ�رر فـی الت�جمـ�ن،
ّ
َ
ّ
ا�عـ�جم کـه در نسـخ� ّ
مـ�رخ  ۶۶٨ق م�لـف
متحم� م�وزی؛ ت�اجم
ت�لیف محم� بن منص�ر
آن اب�المعـ�لی احمـ� بــن محمـ� غ�نـ�ی ّ
مع�فــی شـ�ه اسـت؛ خ�صــ� جـ�اه� القـ�آن ،تــ�لیف

4

ّ
مي�ســـي� شـــ�يف
اســـح�ق بـــن تـــ�جالـــ�ین ملتـــ�نی)م  ٧٣۶ق(؛ ت�جمـــ�ن القـــ�آن ،تـــ�لیف
_____________________

 .١لسـ�نی فشـ�رکی ،ک�رگـ�ه آم�زشـی  -پ�وهشــی تفسـی� ت�تیبـی قـ�آن کــ�یم ) ،(١دارالقـ�آن سـپ�ه ن�حیـ� کــ�ج،
١٣٩٢ش.
 .٢زركشى ني� در بي�ن حكمته�ى تقسيم ق�آن به س�رهه� به اين حكمت اش�ره مىكن� كـه شـ�وع آمـ�زش
ت�ريجى از س�ر قص�ر ،تيسـي�ى اسـت از ج�نـب خ�اونـ� متعـ�ل كـه بـ�اى ف�اگيـ�ى و حمـل آسـ�ن قـ�آن
ب�اى بن�گ�نش در نظ� گ�فته ش�ه است )الب�ه�ن ،ج ،١ص.(٣۶٢
ٌّ
ّ ٌ
 .٣ط�لق�نى ،پ�ت�ى از ق�آن ،ج٣و ،۴مق�مه .ام�م ب�ق� 7مىف�م�ي�» :ه� ]ق�آن[ ك�م متصل متص�ف على
وج�ه « )ب�قی ،المح�سن ،ج ،٢ص.(٣٠٠
ّ
 .4بنگ�ی� به :ابن وهب ،الج�مع ،ج ،٣ص ،١۴ح١٧؛ صنع�نی ،المصنف ،ج ،٣ص ،٣٨١ح.۶٠٣٠
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ج�جـ�نى)م  ٨١۶ق( _ معنـ�ی واژگـ�ن قـ�آن را پـس از سـ�رۀ ف�تحـ� الكتـ�ب ،از سـ�رۀ نـ�س تــ�
١

بق�ه ت�وين ك�دهان�.
ّ
دو ّ
مفسـ� مصــ�ی ،یعنـی ج�لالــ�ين محل ـى)م  ٨۶۴ق( و جـ�لالــ�ین ســی�طی)م ٩١١
ق( ني� تفسي�الج�لين را پس از س�رۀ حم� ،از ن�س ت� بق�ه س�م�ن دادهان� .ب� این ت�تیـب کـه
ّ
جـ�لالـ�ین محلـی پـس از حمـ� ،سـ�رۀ نــ�س تـ� کهـف را تفسـی� کـ�ده و پـس از رحلــت او،
ج�لال�ین سی�طی تفسی� را از سـ�رۀ اسـ�اء تـ� بقـ�ه ادامـه داده و تکمیـل کـ�ده اسـت .بـ� در
ً
۲
نظــ� داشــتن آنكــه چنــين كتــ�بهــ�ي� معمــ�� بــ�ای عمــ�م مــ�دم ن�شــته مىشــ�ه اســت،
سـنت آمـ�زش قـ�آن از حـ�ب ّ
مىت�ان اين نم�نـههـ� را ت�ييـ�ی بـ� تـ�اوم ّ
مفصـل ،دسـتکـم تـ�
س�ۀ نهم هج�ی دانست.
ّ
ت�جه به ق�ائت س�رهه�ی ح�ب ّ
مفصل در نم�ز
* عب�ا� بن شفيق از ع�يشه پ�سي� :آي� رس�ل خ�ا در ه� ركعت يك سـ�ره ك�مـل ق�ائـت
ّ
المفصــل«؛ يعنـى پيـ�مب� يكـى از سـ�رههـ�ى حــ�ب
مـىكـ�د؟ ع�يشـه در پ�سـخ بـه او گفـت» :
ّ
مفصل را ك�مل ق�ائت مىك�د.

٣

ّ
* عم�و بن شعيب ني� از پ�رش و او از ج�ش روايت مـىكنـ� كـه گفـت :پيـ�مب� اكـ�م بـه
4
تن�وب ه� يك از س�رهه�ى ح�ب ّ
مفصل را در نم�زه�ى جم�عت ق�ائت مىك�د.
ً
* اب�سـعي� خــ�رى مــىگ�يــ� :معمــ�� رســ�ل خــ�ا در نمــ�ز صــبح از ســ�رههــ�ى آغــ�زين
ّ
مفصل ق�ائت مىك�دن� ،ولى يك روز از س�رهه�ى قصـ�ر ّ
ح�ب ّ
مفصـل را خ�ان�نـ�؛ علـت را
ج�ي� شـ�ن�؛ ف�م�دنـ� :صـ�اى گ�يـه كـ�دكى را شـني�م ،خ�اسـتم مـ�درش زودتـ� از نمـ�ز فـ�رغ

ش�د و به او رسي�گى كن�.

5

_____________________

 .١بنگ�ی� به :غ�ن�ی ،ت�اجم ا�ع�جم ،ص یک ت� پنج.
 .٢لس�نی فش�رکی» ،بق�ه « ،دائ�ة المع�رف ب�رگ اس�می ،ج ،١٢ص.٣٨٧
 .٣سنن اب�داود ،ج ،١ص ،٢۵١ح.٩۵۶
 .4هم�ن ،ص  ،٢١۵ح.٨١۴
 .5ابن اب� داود ،المص�حف ،ص.١٧٢
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َ ْ ْ
ْ َ َ
َْ ْ
ّ
َ
صـ�ر ال ُمف ّص ِـل،
* عمـ� بـن خطـ�ب بـه اب�م�سـى اشـع�ى ن�شـت» :أ ِن اقـ�أ ِفـی المغ ِـ� ِب ِب ِق ِ
ْ
ْ َ َ
ُّ
ْ َ َّ
١
ـ�ال ال ُمف ّص ِـل«؛ در نمــ�ز مغـ�ب ،سـ�رههــ�ى
شـ�ء ِب َ� َسـ ِـط ال ُمفص ِـلَ ،و ِفـی الصـ ْـب ِح ِب ِط ِ
َو ِفـي ال ِع ِ
ك�ت�ه ح�ب ّ
مفصل ،در عش�ء س�رهه�ى مت�سط و در صبح س�رهه�ى ط��نى آن را بخ�ان.
* امــ�م صـــ�دق 7نیــ� مـــىف�م�يــ� :ايـــ�ادى وارد نيســت كـــه انســ�ن در نمـــ�ز صـــبح،
مفصـل ،در نمـ�ز ظهـ� و عشـ�ء آخـ� ،اوسـ�ط حـ�ب ّ
س�رهه�ى ط�ال ح�ب ّ
مفصـل و در نمـ�ز
ِ
٢
عص� و مغ�ب ُس َ�ر ِقص�ر آن را ق�ائت كن�.
٣

4

بنـ�ب� آنچـه گ�شـت ،ت�جـه بـه تقسـیم قـ�آن بـه هفـت حـ�ب و آغـ�ز آمـ�زش ،تحقیــق،
تفسی�  5و حفظ ق�آن از ح�ب ّ
مفصـل نقشـی بسـ�ا و بـیبـ�یل در گسـت�ش ف�هنـگ ق�آنـی در
ج�امع اس�می دارد ،ولی سـ�گمن�انه غفلـت و بـیتـ�جهی از ایـن تعلـیم اسـ�ۀ حسـن� رسـ�ل
خ�ا آسیبهـ�ی ف�اوانـی را در حـ�زۀ آمـ�زش و تـ�ویج و فهـم و تفسـی� قـ�آن در پـی داشـته کـه
ّ
6
ق�بل ب�رسی و دقت است.
در عصـ� ح�ضـ� ّ
سـنت حسـن� تقسـیم قـ�آن بـه هفـت حـ�ب را ک�تبـ�ن و ن�شـ�ان قـ�آن در

شبه ّ
ق�ره هن� ادامـه مـیدهنـ� ،بـه ایـن ت�تیـب کـه آنـ�ن هـ� حـ�ب را یـک »منـ�ل« نـ�مگـ�اری
ً
ک�ده و در ب�� ی� پ�یین ه� صفحه قـ�آن مشـخص کـ�دهانـ� کـه مـث� آیـ�ت آغـ�زین سـ�ره بقـ�ه
ّ
متعلق به من�ل یک ،و آخ�ین صفحه مشتمل ب� س�رۀ فلق و ن�س ،در من�ل هفت است.
_____________________

ّ
 .١صنع�نی ،المصنف ،ج ،٢ص ،١٠۴ح.٢۶٧٢
 .٢ن�رى ،مست�رك ال�س�ئل ،ج ،۴ص ،٢٠٧ح ٢/۴۵٠۴و بنگ�ی� به :ط�سـى ،تهـ�يب ا�ح كـ�م ،ج ،٢ص١٠٢؛
ّ
ح� ع�ملى ،وس�ئل الشيعه ،ج ،۴ص.٧٨٧

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

 .4بنگ�ی� به :لس�نی فش�رکی و م�ادی زنج�نی ،روش تحقیق م�ض�عی در ق�آن ک�یم.
 .5بنگ�ی� به :لس�نی فش�رکی ،ده ک�رگ�ه تفسی� ت�تیبی قـ�آن )از سـ�رۀ نـ�س تـ� علـق( ،دارالقـ�آن سـپ�ه ن�حیـ�
ک�ج ١٣٩٢ ،ش.
 .6بنگ�ی� به :لس�نی فش�رکی و م�ادی زنج�نی ،درآم�ی ب� مط�لع�ت ق�آنی در سی�ۀ نب�ی.
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در گنجینـ� قـ�آن کت�بخ�نــ� آسـت�ن قـ�س رضــ�ی نیـ� چنـ�ین قــ�آن کـه ب�اسـ�س تقســیم
قــ�آن بــه هفــت حــ�ب کت�بــت شــ�هانــ� ،م�جــ�د اســت از جملــه قــ�آن شــم�رۀ  ٢٢۶١کـــه
تـ�جالــ�ین احمــ� بــن محمـ� بــن علــی راونــ�ی آن را در سـ�ل  ۵٨۶ق بــه شــی�ۀ نســخ کهــن
کت�بت ک�ده است ،به هفت ح�ب تقسیم ش�ه و در صفح� نخست بـ� آغـ�ز کت�بـت سـ�رۀ
الســ[بع ّ
ُ
ا�ول« )یـکهفـتم نخسـت( ،و در زیـ� صــفحه دوم،
بقـ�ه در محـ�ذی آن اصـط�ح »]
»وهی ّاول ُ
السبع ا�ول« )س�رۀ بق�ه نخسـتین سـ�رۀ یـکهفـتم ّاول قـ�آن( ن�شـته شـ�ه اسـت

١

)نک :تص�ی� شم�ره .(١
تص�ی� شم�رۀ  :١صفح�
دوم ق�آن شم�رۀ
.٢٢۶١

همچنــین بــه قــ�آن
شـــــم�رۀ  ۶١مـــــیتـــــ�ان
اشــ�ره کــ�د کــه ع�یشــه
الحـــ�� ف�زنـــ� عبـــ�ا�
بــن عبــ�ال�حمن تــ�ج�
در ربیـــع الثـــ�نی ســـ�ل
ُ
ـــــــــــــــبع
 ۵۵۴ق» ،السـ
الثــــ�نی« )حــــ�ب دوم(
آن را وقــــــــف مشــــــــه�
ّ
س ام�م اب�الحسـن
مق� ِ
علـــــــی بـــــــن م�ســـــــی
_____________________

 .١ش�هک�ره�ی هن�ی در آست�ن ق�س رض�ی )منتخب ق�آنه�ی نفیس از آغ�ز ت� س�ۀ نهم هج�ی قم�ی( ،ج،١
ص .١٣١- ١٢٩
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١
ال�ض� 7ک�ده است) .نک :تص�ی� شم�رۀ .(۲

تص�ی� شم�رۀ  :۲وقفن�م� ق�آن شم�رۀ .۶١
_____________________

 .١ش�هک�ره�ی هن�ی در آست�ن ق�س رض�ی )منتخب ق�آنه�ی نفیس از آغ�ز ت� س�ۀ نهـم هجـ�ی قمـ�ی(،
ج ،١ص ٨٠و .٢٢٢
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من�بع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

ّ
عب�المحمـ� آيت ـی ،سـ�وش ،تهــ�ان۱۳۷۴ ،
قـ�آن مجيـ� )خــط حبيـبا� فضــ�ئلی ،ت�جمـه
ش(.
ابن اب� داود)م  ۳۱۶ق( ،عب� ا� ،المص�حف ،دارالكتب العلميه ،بي�وت ۱۴۰۵ ،ق۱۹۸۵ /
م.
ّ
ابــن ابــ� شــيبه ك ــ�فى)م  ۲۳۵ق( ،عبــ�ا� بــن محمــ� ،المص ــنف فــی ا�ح�ديــث و ا�ث ــ�ر،
تحقيق كم�ل ي�سف الح�ت ،ﻣﮑﺘﺒﮥ ال�ش� ،ال�ي�ض ۱۴۰۹ ،ق.
تيميــه)م  ۷۲۸ق( ،احمــ� ،دقــ�ئق التفســي� ،بــه ك�شــش ّ
ابــن ّ
محمــ� بــن سـ ّـي� جلينــ� ،دار
ا�نص�ر ،ق�ه�ه.
ابـن جـ�رى)م  ۸۳۳ق( ،ابـ�الخي� محمـ� بـن محمــ� ،النشـ� فـى القـ�اءات العشـ� ،تصــحيح
علی محم� الضب�ع ،دار الكتب العلميه ،بي�وت.
ابـن جــ�زى)م  ۵۹۷ق( ،عبــ�ال�حم�ن ،فنــ�ن ا�فنــ�ن فـى عيــ�ن علــ�م القــ�آن ،ب ـه ك�شــش
حسن ضي�ءال�ين عت� ،دارالبش�ئ� ا�س�ميه ،بي�وت ۱۴۰۸ ،ق ۱۹۸۷/م.
ابن حنبل)م  ۲۴۱ق( ،احم� ،مسن� ا�م�م احم� بن حنبل ،تحقیق شعیب ا�رن�وط ،ع�دل
م�ش� و آخ�ون ،إش�اف عب�ا� بن عب�المحسن الت�كـی ،م�سسـ� ال�سـ�ل� ۱۴۲۱ ،ق۲۰۰۱ /
م.
ابن سع� )م ۲۳۰ق( محم� ،الطبق�ت الکب�ی ،تحقیق محم� عب�الق�در عط� ،دارالکتب
ّ
العلمی� ،بی�وت۱۴۱۰ ،ق۱۹۹۰ /م.
ّ
ابن ّ
شبه )م  ۲۶۲ق( ،عم� ،ت�ريخ اﻟﻤﺪﯾﻨﮥ المن�ره ،تحقيق فهيم محم� شلت�ت.

 .10ابن كثي� )م  ۷۷۴ق( ،اسم�عيل ،تفسي� الق�آن العظيم ،دارالمع�فه ،بي�وت ۱۴۱۲ ،ق.
 .11ابن م�جه )م ۲۷۳ق( ،محم� بن ي�ي� ،سنن ،به ك�شش محم� ف�اد عب�الب�قى ،داراحي�ء
الكتب الع�بیه ۱۳۷۲ ،ق.
 .12ابن وهب )م  ۱۹۷ق( ،عبـ�ا� ،الجـ�مع ،ب�وايـ� سـحن�ن بـن سـعي� )م  ۲۴۰ق( ،بـه ك�شـش
ميكل�ش َم�رانى ،دارالغ�ب ا�س�مى ،بي�وت ۲۰۰۳ ،م.
ْ
 .13ابـن هشـ�م )م ۲۱۳ق( ،عبـ�الملك ،اﻟﺴــﯿﺮ ة ّ
ّ
عب�السـ�م َتــ� ُم�ى،
النب�ي ـ ه ،بـه ك�شـش عمـ�

دارالكت�ب الع�ب� ،بي�وت ۱۴۱۶ ،ق ۱۹۹۶/م.
 .14اب�داود سجست�نی )م  ۲۷۵ق( ،سليم�ن بن اشعث ،سنن ،به ك�شش محم� محي�ال�ين
ّ
النب�يه.
عب�الحمي� ،داراحي�ء السن�
ّ
 .15اب� ط�لب مكی )م  ۳۸۶ق( ،محم� بن علی بن عطيه ،ق�ت القل�ب فی ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ المحبـ�ب
و وصــف ط� يــق الم� يــ� إل ــى مقــ�م الت�حيــ� ،تحقیــق ع�ص ــم إبــ�اهيم الكيــ�لی ،دار الكت ــب
العلمي� ،بي�وت ۱۴۲۶ ،ق ۲۰۰۵ /م.
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ّ
ُ .16
اب�عبيـ� ق�سـم بـن سـ�م هـ�وی )م  ۲۲۴ق( ،فضـ�ئل القـ�آن ،تحقيـق مـ�وان العطيـ� ،محسـن
خ�اب� و وف�ء تقی ال�ين ،دار ابن كثي� ،دمشق_ بي�وت ۱۴۱۵ ،ق ۱۹۹۵ /م.
ّ
 .17اب�عم�و دانی )م  ۴۴۴ق( ،عثم�ن بن سعي� ،البي�ن فی ع� آی الق�آن ،تحقیق غ�نم ق�وری
الحم� ،م�ك� المخط�ط�ت والت�اث ،ك�يت ۱۴۱۴ ،ق ۱۹۹۴ /م.
 .18ايـ�زى ،س ّـي� محمــ�على ،ك�وشـى در تـ�ريخ جمــع قـ�آن ،تحقيقـى پي�امــ�ن ت�قيفيـت ت�تيــب
س�رهه�ى ق�آن ك�يم ،انتش�رات كت�ب مبين ،رشت ۱۳۷۸ ،ش.
 .19بخـ�رى )م  ۲۵۶ق( ،اب�عبـ�ا� محمــ� بـن اســم�عيل ،صـحيح البخــ�ر ی = الجـ�مع المســن�
الص ـ ــحيح المختص ـ ــ� م ـ ــن أم ـ ــ�ر رس ـ ــ�ل ا�)ص( وس ـ ــننه وأي�م ـ ــه ،تحقی ـ ــق محم ـ ــ�زهي� ب ـ ــن
ن�ص�الن�صــ� ،دار طــ�ق النج ــ�ة )مصــ�رة عــن الس ــلط�ني� ب�ضــ�ف� تــ�قيم محم ــ� فــ�اد عب ــ�
الب�قی( ۱۴۲۲ ،ق.
 .20ب�قـى)م  ۲۷۴ق( ،احمــ� بــن محمـ� ،المح�ســن ،بــه ك�شــش سـي� جــ�ل الــ�ين حســينى،
ّ
ا�س�ميه.
دارالكتب
 .21حــ� كم نيس ــ�ب�رى)م  ۴۰۵ق( ،محمــ� ب ــن عبــ�ا� ،المس ــت�رك علــى الص ــحيحين ،تحقی ــق
مصطفى عب� الق�در عط� ،دار الكتب العلمي� ،بي�وت ۱۴۱۱ ،ق ۱۹۹۰ /م.
 .22ح ـ ّـ� ع ــ�ملى )م  ۱۱۰۴ق( ،محم ــ� ب ــن حس ــن ،تفص ــيل وس ــ�ئل الش ــيع� ال ــى تحص ــيل مس ــ�ئل
الشـ�يع ه ،بـه ك�شـش عبـ�ال�حيم ّربـ�نى شـي�ازى ،داراحيـ�ء التـ�اث الع� بـ� ،بيـ�وت۱۴۰۳ ،
ق ۱۹۸۳ /م.
ّ
 .23دارمى )م  ۲۵۵ق( ،عب�ا� بن عب�ال�حم�ن ،سنن ،به ك�شش ّ
سي� اب�اهيم و على محم�
على ،دارالح�يث ،ق�ه�ه ۱۴۲۰ ،ق  ۲۰۰۰/م.
 .24دروزه )م  ۱۴۰۴ق( ،محمـ� ﻋــﺰة ،تـ�ريخ قــ�آن )درســن�مه ،پ�وهشـن�مه ،نظ� یــهپــ�دازی( بــه
ضمیم� روششن�سی تفسـی� ت�تیبـی و تفسـی� م�ضـ�عی ،ت�جمـه محمـ� علـى لسـ�نى فشـ�ركى،
دفت� انتش�رات زینی ،قم ۱۳۹۱ ،ش.
ّ
 .25رجبی ق�سی ،محسن و مه�ی غف�ری و حسین م�ادی ،آم�زش ق�آن در سی�ۀ نب�ی ،بنی�د
پ�وهشه�ی اس�می ،مشه� ۱۳۹۱ ،ش.
 .26ال�شي� ،ص�لح بن محم� ،المتحف فى احك�م المصحف ،ال�ي�ن ،بي�وت ۱۴۲۴ ،ق.
 .27زركشى )م  ۷۹۴ق( ،ب�رال�ين ،الب�ه�ن فى عل�م الق�آن ،به ك�شش ي�سـف عبـ�ال�حم�ن
م�عشلى ،دارالمع�فه ،بي�وت ۱۴۱۵ ،ق ۱۹۹۴/م.
 .28سخ�وى )م  ۶۴۳ق( ،على بن محم� ،جم�ل ّ
الق�اء و كم�ل ا�قـ�اء ،بـه ك�شـش عبـ�الك�يم
ال�بي�ى ،دارالب�غه ،بي�وت ۱۹۹۳ ،م.
 .29سي�طى )م  ۹۱۱ق( ،ج�لال�ين ،ا�تق�ن فى عل�م الق�آن ،تحقيق مصـطفى ديـب البغـ�ء،
دارابن كثي� ،دمشق _ بي�وت ۱۴۱۶ ،ق ۱۹۹۶ /م.
 .30ش�هک�ره�ی هن�ی در آست�ن ق�س رض�ی )منتخب ق�آنه�ی نفیس از آغ�ز ت� س�ۀ نهم هج�ی
قمـ�ی ،جلــ�  ،(١بـه ک�شــش م�سسـ� آف� ینشــه�ی هنـ�ی و ســ�زم�ن کت�بخ�نـههــ� ،مـ�زه و م� کــ�
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اسن�د آست�ن ق�س رض�ی ،س�زم�ن کت�بخ�نهه� ،م�زه و م�ک� اسن�د آسـت�ن قـ�س رضـ�ی،
مشه� ۱۳۹۱ ،ش.
 .31ش�يعتى)م  ۱۳۶۶ش( ،محم�تقى ،تفسي� ن�ين ،دفت� نش� ف�هنگ اس�مى ،ته�ان ۱۳۷۸ ،ش.
 .32شـيب�نى ،محمـ� بــن حسـن )م  ۱۸۹ق( ،نهــج البيـ�ن عـن كشــف معـ�نى القــ�آن ،بـه ك�شــش
حسين درگ�هى ،بني�د دائ�ةالمع�رف جه�ن اس�م ،ته�ان ۱۴۱۳،ق.
 .33شیخ ص�وق )ابن ب�ب�يه(ّ ،
محم� بـن علـى)م  ۳۸۱ق( ،عيـ�ن اخبـ�ر ال�ضـ� ،نشـ� صـ�وق،
ته�ان ۱۳۷۲ ،ش.
 .34ط�لق�نى )م  ۱۳۵۹ش( ،سي� محم�د ،پ�تـ�ى از قـ�آن ،قسـمت۳و)۴جـ�ء سـىام( ،شـ�كت
سه�مى انتش�ر.
 .35طب�طب�ئیّ ،
سی�ک�ظم و محسن رجبی ق�سی» ،ب�زخ�انی روای�ت جمع ق�آن ب�پ�ی� ح�یث
مط�لع�ت ق�آنی و روائی ،ش  ،۱به�ر و ت�بست�ن ۱۳۹۱ش.
ن�ول ق�آن ب� هفت ح�ف «،
ِ
ّ
 .36طب�طبــ�ئی )م ۱۳۶۰ش( ،ســی� محم�حســین ،قــ�آن در اســ�م ،دفتــ� انتشــ�رات اس ــ�می،
۱۳۷۳ش.
 .37طب�انى)م  ۳۶۰ق( ،سليم�ن بن احم� ،المعجم ا�وسـط ،تحقیـق طـ�رق بـن عـ�ض ا� بـن
محم� و عب�المحسن بن إب�اهيم الحسینی ،دار الح�مين ،ق�ه�ه.
 .38ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ،المعجم الکبی� ،تحقیق اب�اهیم حسینی ،دارالح�مین.
 .39طب�ســى )م  ۵۴۸ق( ،فضــل بــن حســن ،مجمــع البيــ�ن لعلــ�م القــ�آن ،ن�ص�خســ�و ،ته ــ�ان،
 ۱۳۷۴ش.
 .40ط�سى )م  ۴۶۰ق( ،محم� بن حسن ،ته�يب ا�حك�م )فى ش�� المقنعه( ،به ك�شش على
اكب� غف�رى ،نش� ص�وق ،ته�ان ۱۳۷۶ ،ش ۱۴۱۷/ق.
 .41طی�لسی )م  ۲۰۴ق( ،سليم�ن بن داود بن ج�رود ،مسن� ،تحقیق محمـ� بـن عب�المحسـن
الت�كی ،دار هج� ،مص� ۱۴۱۹ ،ق ۱۹۹۹ /م.
ّ
 .42عل�م الق�آن عن� المفس�ين ،م�ك� اﻟﺜﻘﺎﻓﮥ و المع�رف الق�آني� ،مكتب ا�عـ�م ا�سـ�مى ،قـم،
 ۱۴۱۶ق.
ّ
ّ .43
عي�شى )م  ۳۲۰ق( ،محم� بن مسع�د ،تفسي� العي�شى ،به ك�شش ه�شم رس�لى مح� تى،
اﻟﻤﮑﺘﺒﮥ اﻟﻌﻠﻤﯿﮥ ا�س�ميه ،ته�ان.
 .44غ�الی )م  ۵۰۵ق( ،اب�ح�م� محم� بن محم� ،إحي�ء عل�م ال�ين ،دار المع�فه ،بي�وت.
 .45غ�ن�ی ،اب�المع�لی احم� بن محم� ،ت�اجم ا�ع�جم ،به اهتم�م مسع�د ق�سـمی و محمـ�د
ّ
م�ب�ی ،اط�ع�ت ،ته�ان ۱۳۸۹ ،ش.
 .46فيض ك�ش�نى)م  ۱۰۹۱ق( ،محم� بن م�تضى ،اﻟﻤﺤﺠـﮥ البيضـ�ء فـى تهـ�يب ا�حيـ�ء ،بـه
ك�شش على اكب� غف�رى ،انتش�رات اس�مى ،چ�پ دوم.
 .47كلينـى)م  ۳۲۹ق( ،محمـ� بـن يعقــ�ب ،ال كـ�فى ،تصـحیح و تعلیــق علـىاكبـ� غفــ�رى ،دار
الكتب ا�س�مي� ،ته�ان ۱۳۷۵ ،ش.
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 .48کی�ان ق�وینی)د ۱۳۱۷ش( ،عب�سعلی ،تفسی� کی�ان ،س�یه ،ته�ان۱۳۸۴ ،ش.
 .49لس�نی فش�رکی ،محم�علی» ،بق�ه « ،داﺋﺮة المع�رف ب�رگ اس�می ،ته�ان ۱۳۸۳ ،ش.

 .50ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ و حسين م�ادى زنج�نى ،روش تحقيق م�ضـ�عى در قـ�آن كـ�يم ،ب�سـت�ن
كت�ب ،قم ۱۳۹۱ ،ش.
 .51ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ،درآم�ى ب� مط�لع�ت ق�آنى در سي�ة نب�ى ،نص�یح ،قم ۱۳۹۲ ،ش.
ّ
ّ
 .52ـــــــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــ و مه�ی غف�ر ی ،آم�زش زب�ن ق�آن )و ی�است س�م( ،دفت� انتش�رات ز ینی،
قم ۱۳۹۰ ،ش.
ّ
 .53المب�نى فى نظم المع�نى ،تصحيح آرت�ر جف�ى ،چ�پ ش�ه در كت�ب :مقـ�مت�ن فـى علـ�م
الق�آن ،مكتب� الخ�نجى ۱۹۵۴ ،م.
:
 .54ن�صــحی�ن ،علــی اص ــغ� ،علــ�م ق�آنــی در مکت ــب اهــل بیــت  ،دانش ــگ�ه علــ�م اس ــ�می
رض�ی ،مشه� مق�س ۱۳۸۹ ،ش.
ّ .55
نحـ�س )م  ۳۳۸ق( ،احمــ� بــن محمــ� ،الن�ســخ و المنســ�� ،تحقیــق محمــ� عب�الســ�م
محم� ،مكتب� الف�ح ،ك�يت ۱۴۰۸ ،ق.
 .56ن�رى طب�سى )م  ۱۳۲۰ق( ،مي�زا حسين ،مست�رك ال�س�ئل و مستنبط المس�ئل ،م�سسه آل
البيت �حي�ء الت�اث ،قم ۱۴۰۷ ،ق.
 .57نه�ون�ى )م  ۱۳۳۱ش( ،محم� ،نفح�ت ال�حم�ن فى تفسي� الق�آن و تبيين الف�ق�ن ،مطبعه
علمى ،ته�ان.
 .58واح ـ ـ ـ ــ�ی )م  ۴۶۸ق( ،علـ ـ ـ ـ ـی بـ ـ ـ ـ ــن احم ـ ـ ـ ــ� ،اس ـ ـ ـ ــب�ب النـ ـ ـ ـ ــ�ول ،دارالکت ـ ـ ـ ــب العلمیـ ـ ـ ـ ــه،
بی�وت۱۴۰۰،ق۱۹۸۰/م.
 .59یعقـ ــ�بی )م .پ ـ ــس از  ۲۹۲ق( ،احم ـ ــ� ،ت ـ ــ�ریخ الیعقـ ــ�بی ،ب ـ ــه ک�ش ـ ــش خلی ـ ــل المنص ـ ــ�ر،
دارال�ه�اء ،قم ۱۳۸۷ ،ش ۱۴۲۹ /ق.
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