دوفصلنامه علمیـ پژوهشی حدیثپژوهی
سال نهم ،شمارۀ هفدهم ،بهار و تابستان 139۶
صفحه ۸۵ـ1۰۲

عبدالهادی فقهیزاده
**
محمد برزگر

*

چکیده:
نقد و بررسی اخبار و احادیث و کشف جعل یا تحریف در میان آنها ،از مسائل علم حدیث و بهتبع آن،
همین مسئله دربارۀ اخبار و روایات سبب نزول آیات و سورهها از مباحث علم تفسیر است .اخبار سبب
نزول سورۀ تحریم از این زاویه ،دارای اهمیتی ویژه است؛ زیرا از یک سو ظواهر و سیاق آیات سعوره،
خبر از توطئهای بزرگ توسط برخی همسران پیامبر اکرم علیه رسالت ایشعان معیدهعد؛ از سعوی
دیگر ،اخبار سبب نزول ،مسئله را در حد یک حسادت زنانه میان همسران پیامبر اکرم تنزل دادهاند.
در این مقاله ،ابتدا اخبار سبب نزول سوره از مناب و تفاسیر شیعه و اهل سنت ،جم آوری و دستهبندی
شده و آنگاه با نشان دادن اضطراب متن و تعارضهای این اخبار با یکعدیگر و سعپس تبیعین معوارد
مخالفت آنها با ظواهر و سیاق آیات سوره ،دیدگاه جعلیبودن یا تحریف در این اخبار را تقویت کعرده
است .در پایان مقاله ،خطوط کلی سبب نزول سوره ،برگرفته از تحلیل ظواهر و سیاق آیات بیان شده تا
روشن شود چگونه این اخبار ،برای مخدوشکردن پیام محوری سوره ،جعل یا الاقل برای پنهانکردن
گوشههایی از حقیقت ،تحریف شدهاند.
کلیدواژهها :اسباب نزول قرآن ،سورۀ تحریم ،جعل و تحریف ،ظواهر آیات ،سیاق آیات.
* استاد دانشگاه تهرانfaghhizad@ut.ac.ir /

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی ،نویسنده مسئول/
mohammadbarzegar@gmail.com

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 2:30 +0430 on Monday June 18th 2018

جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سورۀ تحریم

۸۶

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 139۶

بیان مسئله
از آغاز دعوت پیامبر اکرم در جهت گسترش توحیدد و عددا،ت ،عددهای بد انادا
گوناگون برای خاموشکردن نور ا،هی کوشش کردند .پس از گسترش دین ا،هدی ،آندان
حقایق آن دانستند .در این راستا ،منابع اصیل دینی موردهجم قدرار گرفدت و ج دل و
تاری درخصوص آنها ظهور کرد .ازآنجاک اصدل قدرآن و ا،ظداح وحیدانی آن قابدل
دستکاری و جاب جایی نبود ،مخا،ظان ب ج ل و تاری

روایات پرداختند؛ این توطئ

از دوران پیامبر اکرم ،آغاز شد و ایشان در زمان حیدات خدود ،ایدن خردر را اعدالم
کردند(.کلینی7041 ،ق ،ج ،7ص26د )20اهل بیت نیز در مواردی با یدادآوری ایدن
هشدار پیامبر اکرم ،برالن برخی روایات منقو ،را نشدان دادندد(.طبرسدی7041 ،ق،
ج ،6ص002د )004طب اً در این میان ،مسائل روایات مرتبط با قرآن نیز از آسیب ج ل
و تاری

دور نماند(.ند :عسدرری7060 ،ق ،ج ،6ص740د741؛ عداملی7117 ،ش،

ص 11د13؛ ناصایان7134 ،ش ،ص71د )72چنانک برای مثال روایات اسباب ندزول،
ب ضاً رنگ و بوی ض  ،ارسال ،ج ل و تزویر را ب خود گرفت(.م رفدت7144 ،ش،
ج ،7ص )611اخبار سبب نزول سورۀ تاریم ازجمل این موارد است .در این سوره ب
افشای توطئ ای خررناک ک دامنۀ آن میتواند اجتماع مسلمانان و آیندۀ امت اسدالم را
تهدید کند ،پرداخت شدده اسدت(.ند :بالغد7132 ،،ش ،ج ،1ص06د01؛ عسدرری،
7144ش ،ص61د10؛ میرباقری7144 ،ش ،ص732د )746اخبار سبب نزول این سدوره
علی رغم اشراالت درونی ،اضرراب در متن و اختالفات بدا یرددیگر و ت ارضدات بدا
ظواهر آیات سوره ،در تظاسیر شی و اهل سنت ،تلقی بد قبدول شدده و هدر مظسدری
مرابق با گرایش خود ،گوش ای از آنها را انتخاب کرده است؛ با اینهمد  ،گروهدی از
مظسران و ماققان با تردید ب این اخبار نگریست و هیچکدام از این اخبدار را نذذیرفتد
(طباطبایی7071 ،ق ،ج ،74ص111د )104یا برخی از این اخبار را مج دول و مادر
دانست اند(.بالغ7132 ،،ش ،ج ،1ص)14
 .۱مفهوم جعل و تحریف در اخبار سبب نزول
ج ل در روایات اسباب نزول ،عبارت است از نسبت دادن آی یا آیاتی از قرآن کریم ب
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شخص یا جریانی ک نقشی در نزول آن نداشت اند و ب ت بیر دیگر ،ایجاد ارتبدا بدین
آیات و جریانها یا اشخاصی ک هیچ پیوندی بین آن ها نبوده است؛ چنان کد تارید
در اسباب نزول ،گون ای تغییر و ایجاد دگرگونی دربارۀ واق یا شخصی است ک منشأ

کلمات روشن و پیام دار از متن روایتی حذ

شود و واژۀ مجمل و مدبهم بد جدای آن

گذاشت شود ،تا نتدای بایسدت از روایدت دریافدت نگدردد(.صددر و ربدانی7110 ،ش،
ص)34
 .۲شیوۀ صحیح مواجهه با اخبار سبب نزول
هرچند اخبار سبب نزول میتوانند شارح جزئیات و بیانکنندۀ مصادیق آیات سورههای
قرآن باشند ،اما این در صورتی است ک این اخبدار ،بدا ظدواهر و سدیاق آیدات سدوره
مخا،ظتی نداشت باشند .بیشتر مظسران با آنر گاه در مقام نظر ب آنچ بیان شد گدرایش
دارند ،اما م موالً در مقام عمل بدین شیوه پایبند نبوده؛ ازاینرو در آیدات موردبادث
نیز ب همین طریق عمل کردهاند(.ن :قمی7121 ،ش ،ج ،6ص112؛ طبدری7076 ،ق،
ج ،63ص747د741؛ طوسددی ،بددیتددا ،ج ،74ص00د01؛ طبرسددی7116 ،ش ،ج،74
ص016؛ فخر رازی7064 ،ق ،ج ،14ص123؛ سدیوطی7040 ،ق ،ج ،2ص614د)607؛
ریش های این نگاه را باید در مصنظات او،یۀ اسباب نزول پی گیری کرد؛ آنجا ک تظسیر
آیات قرآن و کش مقصود آنها را بددون دانسدتن قصد سدبب ندزول آن غیدرممرن
میداند(.واحدی7133 ،ق)74 ،
عالم طباطبایی از م دود مظسرانی است ک هم در مقام نظر و هم تا حد زیادی در
مقام عمل ب آنچ بیان شد ،پایبند است و دربارۀ آیات این سوره و سبب نزول آن نیز
چنین عمل کرده است .عالم طباطبایی م تقد است ک قرآن کریم در بیان مقاصد خود
ک م ارف ،جهان ،و جاودان است ،نیازى بد روایدات اسدباب ندزول نددارد(طباطبایی،
7111ش ،ص )712و خرو کلی سبب نزول(ن مصادیق و جزئیات آن) را میتوان از
مجموع ظواهر آیات سورهها و سیاق آنها ب دست آورد؛ و اخبار سدبب ندزول ب دد از
اثبات عدم مغایرت با قرآن و کسب اعتبار ،تنها میتوانند ب تظصیل وقایع سدبب ندزول
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قرآن و ت یین مصادیق خاص آیات آن در زمان نزول بذردازد ن آنر بدون ایدن اخبدار،
مظاهیم آیات حتی با کم :از آیات دیگدر درون همدان سدوره یدا سدورههدای دیگدر،
قابلدرک نباشد.

کلی دین است ،مستقل و گویا بوده(جوادی7137 ،ش ،ج ،7ص )710و فهم پیام قدرآن
بدون مراج ب هیچ روایت ،گام اول در تظسیر قرآن(همو7133 ،ش )717 ،و ب منز،دۀ
خرو کلی ،اساسنام و قانون اساسیای است ک باید در مسیر م رفت قدرآن کدریم و
روایات در نظر باشد(.همان ،ص )764ا،بت ب دد از ایدن مرحلد و بد ارشداد و اسدتناد
ظواهر قرآن(همان ،ص ،)716منابع دیگر ب خصدوص سدنت م صدومان ،عهددهدار
تبیین جزئیات و تظصیل کلیات شدری ت اسدت(.همدان ،ج ،7ص )724از ایدن حیدث،
اسباب نزول نیز گاه ب عنوان روایتی از م صوم و گاه ب عنوان نقلی تاریخی ،ب دد از
عدم مغایرت با خرو کلی قرآن و کسب اعتبار ،میتواند ب عنوان منب دی م تبدر بدرای
شناخت تظصیلیتر اسباب نزول آیات سورهها ،جزئیات واق تاریخی آن و تشدخیص
مصادیق خاص آیات در زمان نزول و آگاهی دقیقتر از وقایع صدر اسالم ،موردبررسی
قرار گیرد.
ازاینرو شیوۀ صایح برخورد با روایات اسباب نزول مانند مواجه با حدیث است؛
چراک حدیث نیز در اعتبار خود ب تأیید قدرآن کدریم نیازمندد اسدت و بدراین اسدا،،
چنانک در اخبار بسیارى از پیامبر اکرم و ائمۀ اهل بیت وارد شده ،باید حددیث
را ب قرآن عرض کرد(.ن :کلینی7041 ،ق ،ج ،7ص )24بنابراین سبب نزو،د ،کد در
ذیل آی اى وارد شده ،درصورتی ک متواتر یا خبر قر  ،ا،صددور نباشدد ،بایدد بد آیدۀ
موردباث عرض و تنها درصورتی ک مضمون آی و قراین ،ک در اطدرا

آید موجدود

است با آن سازگار بود ،ب سبب نزول نامبرده اعتماد شود و باالخره روایت را باید با آی
و سیاق آن تأیید نمود و تصدیق کرد ن اینر آی را تات حرومدت روایدت قدرار داد.
ب اینترتیب ،اگرچ مقدار زیادى از اسباب نزول سقو میکند ،آنچ از آن ها می ماندد،
م تبر شده(طباطبایی7111 ،ش ،ص )712و ازاینرو میتواند شدارح جزئیدات حقدایق
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تاریخی قرآن قرار گیرد.
درعینحال ،باید توج داشت ک عرضۀ اخبار سبب نزول بر قرآن ن صرفاً ی :امدر
پسندیده است ،بلر ب عنوان امری ضروری باید مورد توج قرار گیرد؛ زیرا بسدیاری از

و رنگ و بوی ض

 ،ارسال ،ج ل و تزویر را ب خدود گرفتد اندد(.م رفدت7144،ش،

ج ،7ص )611عالوه برآن ،اختالفات مذاهب دینی در ،ان این اخبدار اثرگدذار بدوده و
اوضاع سیاسی ک در هر زمانی حاکم بوده ،اثری جدی در اخظای اصل حقایق و ماندن
آنها در ها ،ای از ابهدام داشدت اسدت(.طباطبدایی7071 ،ق ،ج ،71ص )611از سدوی
دیگر ،ت داد زیادی از این اخبار ن مشدافهۀ فدرد ناقدل ،بلرد اجتهدادات شخصدی وی
بودهاند(همو7111 ،ش ،ص )711و درواقع بسیاری از اخبدار سدبب ندزول مت لدق بد
کسانی است ک خود شاهد نزول وحی نبوده(نرونام7133 ،ش ،ص )717و بنابر نظریۀ
شخصی خویش ،آیات قرآن را ب رخدادهایی ک قبل یا ب د نزول آی رخ داده ،تربیدق
کرده و آن را ب حساب سبب نزول آن آی ب حسداب مدیآوردندد(.جدوادی7137 ،ش،
ج ،71ص)113
 .۳اخبار سبب نزول سورۀ تحریم
چنانک از آیات سورۀ تاریم مشخص است ،این سوره و ب ویژه آیدات ابتددایی آن از
ماجرایی در خانۀ پیامبر اکرم سخن میگویدد کد ید :سدوی آن رازگدویی پیدامبر
اکرم با یری از همسران و سذس افشدای راز از سدوی آن زن(تادریم  )1و طدر
دیگر آن سوگند بر تاریم ی :حالل بر خویشتن از سوی پیامبر اکدرم بدوده اسدت.
(تاریم 7د .)1منابع روایی و تظسیری فریقین دربارۀ سدبب ندزول ایدن سدوره ،اخبدار
پراکنده و متظاوتی را نقل کردهاند .باتوج ب این نقلها ،اخبار سبب نزول سورۀ تادریم
را میتوان ب س دستۀ کلی ب شرح ذیل تقسیم کرد
دستۀ اول :رسول اکرم در منزل زینب دختر جاش بیشتر توق

م،کدرد؛ زیدرا

زینب شربت عسلی را ک تهی کرده بود ب آن حضرت م،نوشانید؛ ازاینرو عایشد بدا
حظص قرار میگذارند ک رسول اکرم ب منزل هری :از ما ک داخل شود بگوییم از
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ب خصوص دخول اسرائیلیات ،غیرقابل اعتماد بوده(طباطبایی7111 ،ش ،ص711د)711
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دهان شما بوى مغافیر 7م،آید ،مگر از آن خوردهاید؟! آن زندان چندین کردندد و پیدامبر
اکرم نیز فرمودند ک دیگر هرگز از آن نخواهم خورد .آنگاه پیامبر اکرم از عایش
میخواهند ک این تاریم را مانند سری پیش خود امانت نگ دارد؛ امدا عایشد سدر را

ص741؛ طوسی ،بیتا ،ج ،74ص01؛ طبرسدی7116 ،ش ،ج ،74ص016؛ فخدر رازی،
7064ق ،ج ،14ص123؛ سیوطی7040 ،ق ،ج ،2ص)614
دستۀ دوم :رسول اکرم در روز نوبت حظص در خانۀ او بود و مارید قبرید بد
وی خدمت م،کرد .حظص ب حاجت ،از خان خود بیرون رفت و در ایدن اثندا رسدول
اکرم با ماری همخواب شد ،و چون حظص از این ماجرا آگاه ،پیدا کرد ،خشدمناک
شد و نزد رسول اکرم رفت و گظت یا رسول اهلل ،در روز من و در خانۀ مدن و بدر
بستر من ،چنین کردى؟ حضرت از حر های آن زن ،احسدا ،شدرمندگ ،کدرد و
گظت بس کن؛ من ماری را بر خود حرام کردم و پس از این ،دیگر هرگز با او نزدیر،
نخواهم کرد .پیامبر اکرم از حظص میخواهد ک این تادریم را مانندد سدری پدیش
خود امانت نگ دارد؛ اما حظص سر را فاش میکند .این داستان گاه ب همین صورت و
گاه با تظاوت در افراد و ت بیرها در تظاسیر فدریقین آمدده اسدت(.ن :قمدی7121 ،ش،
ج ،6ص112؛ طبری7076 ،ق ،ج ،63ص747د741؛ طوسی ،بدیتدا ،ج ،74ص00د01؛
طبرسددی7116 ،ش ،ج ،74ص016؛ فخددر رازی7064 ،ق ،ج ،14ص123؛ سددیوطی،
7040ق ،ج ،2ص614د)607
دستۀ سوم :تظاوت دستۀ سوم با دستۀ دوم در این است ک پیدامبر اکدرم ب دد از
تاریم ماری بر خود ،حظص را ب خالفت ابوبرر و عمر ب د از خدود خبدر داد و از او
خواست این سر را افشا نرند؛ اما حظص آن را فداش کرد(.ند :قمدی7121 ،ش ،ج،6
ص112؛ طوسددی ،بددیتددا ،ج ،74ص02د01؛ طبرسددی7116 ،ش ،ج ،74ص016؛ فخددر
رازی7064 ،ق ،ج ،14ص123؛ سیوطی7040 ،ق ،ج ،2ص604د )607شایان ذکر است
ک در برخی از این نوع اخبار سبب نزول ،برای ماجرا ادام ای نیز بددین صدورت نقدل
شده است ب د از آنر حظص این سر را برای عایش فاش کرد ،عایش نیز آن را بدرای
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پدرش ابوبرر بیان کرد؛ در این هنگام ابوبرر بالفاصل پیش عمر آمده و گظدت عایشد
از قول حظص چنین خبرى ب من داده و ،،من ب قول عایش اطمینان نددارم ،ای عمدر
برو از دخترت این خبر را سؤال کن ک اگر راست بود ،مقدمات آن را از حدال فدراهم

تصمیم گرفتند ک پیغمبر را مسموم کنند ،پس جبرئیل این سوره را بدر پیدامبر اکدرم
نازل کرد(.قمدی7121 ،ش ،ج ،6ص112؛ مجلسدی7040 ،ق ،ج ،66ص )602در ایدن
میان ،شیخ مظید نیز در برخی باثهای کالمی خود ،بدون اشاره ب ارتبا این باث با
باث آیات قبل و بدون ذکر سند و فقط با این عبدارت کد «در احادیدث شدی آمدده
است» ،از امام صادق نقل میکند ک آن سر ،خالفت امیرا،مؤمنین علدی ب دد از
پیامبر اکرم بوده است(.مظید7071 ،ق ،ص)11
 .۴اهمّ اشکاالت اخبار سبب نزول سورۀ تحریم
با صر نظر از مالحظ های سندی ،دو اشرال عمده در این اخبار وجود دارد ک اعتماد
خوانندۀ ماقق را ب این اخبار بسیار کم کرده و حتی احتمال ج ل کامدل یدا جزئدی و
حتی شاید ج ل مجموعی 6را در این آثار باال میبرد .آن دو اشرال عمده عبارتاند از
 .7اضرراب متن و ت ارضهای درونی؛  .6مخا،ظت با ظواهر و سیاق آیات سوره
۴ـ .۱اضطراب متن و تعارضهای درونی

با دقت نظر در مظاد اخبار سبب نزول سوره ،اضرراب متن این اخبدار و ت دارضهدای
آنها با یردیگر ،بروز پیدا میکند .این اخبار حداقل در شش جهت با یردیگر اختال
و ت ارض دارند؛ جهات ششگان ت ارض عبارتاند از
 .7این اخبار در حال،ی ک پیامبر اکرم بر خود حدرام کدرد ،اتظداق نظدر ندارندد
برخی آن را همبستر شدن با ماری میدانند(اخبار دستۀ دوم) و برخدی خدوردن شدربت
عسل(اخبار دستۀ اول).
 .6اخباری ک ماجرا را خوردن شربت عسل میدانند ،در اینر پیدامبر اکدرم آن
عسل را در خانۀ کدامی :از همسرانش خورده است ،همداسدتان نیسدتند .برخدی آن را
زینب بنت جاش میدانند؛ برخی سوده ،عدهای ام سلم و در نهایت ب ضدی حظصد .
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کنیم .عمر از حظص دخترش سؤال کرد ،حظص اوالً انرار کرد پس از اصرار گظت بل،
پیامبر اکرم این سخن را فرمود .ابوبرر و عمدر بدا هدم شدور و مشدورت کردندد و
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(ن :طبرسی7116 ،ش ،ج ،74ص016؛ سیوطی7040 ،ق ،ج ،2ص)614
 .1این اخبار گاه همدست عایش در توطئ چینی علی همسر دیگر پیامبر اکدرم را
حظص میدانند و گاه برخی همسران را همدست عایش بر علی حظص !(ن :طبرسدی،

میدانند و گاه عایش (.ن :سیوطی7040 ،ق ،ج ،2ص)607
 .1این اخبار گاه سر را تنها تاریم ماری  ،گاه خبر خالفت ابوبرر و عمر و گداه هدر
دوی ایدنهدا مدیدانندد(.ند :قمدی7121 ،ش ،ج ،6ص112؛ سددیوطی7040 ،ق ،ج،2
ص614د)607
 .2اخباری ک سر را باث خالفت میداند ،گاه بد گوند ای بیدان شدده کد گدویی
خالفت را شایستۀ ابوبرر و عمر مدیداندد(فخدر رازی7064 ،ق ،ج ،14ص ،)123گداه
خالفت این دو تن را غاصبان میداند(مجلسی7040 ،ق ،ج ،66ص )602و گاهی سدر
را ن خالفت ابوبرر و عمدر بلرد آن راز را خالفدت بدر حدق امیرا،مدؤمنین علدی
برمیشمارد(.مظید7071 ،ق ،ص)11
۴ـ .۲مخالفت با ظواهر و سیاق آیات سوره

اضرراب متن و ت ارضهای اخبار سبب نزول سوره بدا یرددیگر ،موجدب خدشد دار
شدن اعتماد ب این اخبار میشود؛ با اینهم  ،اگر بنا را بر صات هم یا برخی از ایدن
اخبار بگذاریم ،باز هم نمیتوان آنها را پذیرفت؛ زیرا ماتوای این اخبار با مظاد برآمده
از ظواهر و سیاق آیات سوره سازگار نیست .رئو ،موارد مخا،ظت اخبار سبب نزول با
ظواهر و سیاق آیات سوره عبارتاند از
الف .عدم مطابقت داستانهای مطرحشده با فضا و سیاق کلی سوره :عمدهترین
اشرال اخبار سبب نزول ،عدم مرابقت آنها با فضا و سیاق کلی سوره است؛ چنانکد
در جمع بندی اخبار سبب نزول بیان شد ،فضایی ک این اخبار ترسیم میکنند ،حرایت
از حسادت زنانۀ برخی از همسران پیامبر اکرم ب یردیگر میکند ک باعث نداراحتی
پیامبر شده است؛ اما آنچ از آیات سوره ب دست میآید ،نشان از توطئ ای خررناک
علی پیامبر اکرم دارد .این مرلب ،دالیل فراوانی از سوره دارد ک ب چهار مدورد آن
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اشاره میشود
اوالً در آیۀ چهارم ،بد آن دو زن حتدی در صدورت توبد نیدز وعددۀ بخشدایش را
نمیدهد؛ بلر توب را وظیظۀ ایشان ب خاطر انارا قلوبشان میداند «إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ

هشتم همین سوره؛ و این خود نشان از گناهی بس بزرگ توسط آن دو زن میدهد ند
فقط ی :حسادت زنان ! حتی بنا ب نظر برخی ،عبدارت «فَقَهدْ صَهغَتْ قُلُوبُکمَها» کد در
جایگاه جواب شر است ،نشان از عدم توب کردن آن دو زن و دست برنداشتن آنها از
توطئ میدهد(.طیب7113 ،ش ،ج ،71ص11؛ میرباقری7144 ،ش ،ص)732
ثانیاً خداوند در طر مقابل توب  ،تبدانی و تظداهر علید پیدامبر اکدرم را مردرح
میکند؛ و این ی نی کاری ک ایشان باید از آن توب کنندد؛ تبدانی و توطئد علید پیدامبر
اکرم است «وَ إِن تَظَاهَرَا عَلَیِ(»...طباطبایی7071 ،ق ،ج ،74ص)117
ثا،ثاً خداوند در پاسخ ب توطئ و تبانی آن دو زن علی پیامبر اکدرم و در تأییدد و
پشتیبانی ایشان ،چنان با ،شرریان خود وارد صان میشدود کد در هدیچ جدای قدرآن،
چنین پشتیبانیای سابق ندارد «وَإِن تَظَاهَرَا عَلَیِ فَإِنَّ اللََِّ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالحُ الْمُؤْمنینَ

وَالْمَلَائکةُ بَعْدَ ذَلک ظَهِیرٌ» و این خود ،بهترین نشان بر این است ک ماجرای ایدن سدوره،
ی :امر ساده و ی :خبط زنان نبدوده ،بلرد توطئد ای خررنداک علید پیدامبر گرامدی
اسالم بوده است(.ن :عسرری7144 ،ش ،ص62د)14
راب اً در ادامۀ سوره و در آیۀ دهم ،در بیان تمثیل دو همسر خیانترار پیامبر اکرم،
مثال دو زن خائن و کافر دو پیامبر ا،هید نوح و ،و د را مدیزندد کد خددا بد
ایشان فرمان دخول در آتش را داده است(.همانجا؛ میرباقری7144 ،ش ،ص )746قر اً
مقایسۀ آن دو زن پیامبر اکرم ب صر

ی :حسادت زنان  ،با دو زن کدافر ،خدائن و

جهنمی دو نبی ا،هی ،نمیتواند امری عقالیی باشد!
ب .عدم مطابقت ترتیب زمانی وقایع اسباب نزول با چیهن

زمهانی مطهرح در

سوره :دومین اشرال مهم اخبار سبب نزول آن است ک این اخبدار مداجرای تادریم را
قبل از افشای سر میدانند ،درحا،یک از ظواهر سوره ب دست میآید ک ابتددا مداجرای
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افشای سر رخ داده و آنگاه ماجرای تاریم صورت گرفت است .مستند این مرلدب ،آن
است ک آنچ در حال نزول سوره رخ داده ،ماجرای تاریم است؛ ازاینرو ،سوره با آن
آغاز و با ف ل مضارع از آن یاد میکند «تُحَرِِّمُ» ،درحا،یک ماجرای افشای سدر را بدرای
أَسَرَّ النَّبِی.»...
 .۵نقدهای گروهی از محققان به اخبار سبب نزول سورۀ تحریم
غا،ب مظسران علیرغم اضرراب متن و ت ارضهای روشن ایدن اخبدار بدا یرددیگر و
مخا،ظتهای آن با ظواهر و سیاق آیات سوره ،هم یا برخی از اخبار سبب نزول سوره
را تلقی ب قبول کردهاند .اما در این میان ،برخی از مظسران و ماققدان بد گوشد ای از
اشرالهایی ک بیان شد ،اشاره کردهاند.
عالم طباطبایی در ا،میزان ،با عرضۀ اخبار سبب نزول سوره بر ظواهر آیات آن ،بد
اشراالت هر دست از این اخبار اشاره کرده و هدیچکددام از ایدن اخبدار را قابدلاعتمداد
نمیداند(.طباطبایی7071 ،ق ،ج ،74ص111د )104مالحویش از مظسران اهل سنت ،بدا
اشاره ب گوش ای از موارد ت دارض ایدن اخبدار ،آنهدا را دارای تضدارب ،اخدتال و
اضرراب دانست و ازاینرو ،آنها را موضوع یا مار برمیشمارد و فقط ب ید :نقدل
خاص از روایت دستۀ اول ،ب خاطر نقل آن در صایاین اعتمداد مدیکندد(.مالحویش،
7136ق ،ج ،2ص617د )616برخی ماققان نیز با تاقیق جدامع دربدارۀ تمدامی اخبدار
سبب نزول سوره ،ماتوای این اخبار را دارای ت ارضاتی با آیات سوره و ماتوی موارد
مخا ،عقل سلیم دانست اند و در مجموع هیچکدام از ایدن اخبدار پراکندده را شایسدتۀ
سبب نزول بودن برای سوره ندانست و صرفاً دالالت کلی ایدن اخبدار مبندیبدر وجدود
توطئ ای اجتماعی علی پیامبر اکرم را ک در خان ایشان نیز نظوذ کرده ،پذیرفتد اندد.
(ن :خام گر و سلمانزاده7146 ،ش ،ص42د)764
اما اشراالت مربو ب مسئلۀ سر ب طور خاص ،ماققان شی ی را ب تراپو واداشدت
است؛ ب ویژه از آن جهت ک برخی مظسران اهل سدنت در تظسدیر خدویش باتوجد بد
اخباری ک خبر از بشارت پیامبر اکرم ب حظص درخصوص خالفت ابوبرر و عمدر
داده ،این امر را مستندی برای حقانیت خالفت ایشان دانسدت و ازایدنرو شدی را کد
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خود نیز در برخی از مهمترین تظاسیرشدان مانندد مجمدع ا،بیدان بد ایدن اخبدار اشداره
کردهاند ،ناچار از پذیرش حقانیت خالفت ابوبرر و عمدر مدیداندد(.آ،وسدی7071 ،ق،
ج ،70ص )102برایناسا ،،یری از مظسران شی ب د از نقل ب ضدی از اخبدار دربدارۀ

خدا واگذار میکند(.قرشی7111 ،ش ،ج ،77ص617د )616عالم عسرری باتوجد بد
فضای انذار ،سرزنش و تهدید سوره ک از ظواهر و سیاق آیات سوره ب دست میآیدد،
اخبار مبنیبر بشارت خالفت ابوبرر و عمر را تأویل ناروای پیروان مرتب خلظا دانسدت
و این اخبار را پیشگویی پیامبر اکرم از مصیبتها و ظلمهایی کد بدر امدت اسدالم
پیش خواهد آمد ،میداند و ازاینرو مجموع آیات این سوره و داستان سدبب ندزول آن
را نشان از آمادگی و توطئۀ ابوبرر و عمر برای غصب خالفت ب دد از پیدامبر اکدرم
میداند(.ن :عسرری7144 ،ش ،ص61د )17در این میان ،ب ضی از ماققان شی ی هم
با نقد و بررسی تظصیلی اخبار سبب نزول سوره ،ماتوای روایات دستۀ سوم و چهدارم
را ب خصوص دربارۀ مسئل سر ،ج ل راویان اهل سنت دانست ک حتی ب منابع شدی ی
راه پیدا کرده و ازاینرو ،آن اخبار را رد کرده و فقط روایدات دسدتۀ اول را مدیپدذیرد.
(ن :حسینی فاطمی7131 ،ش ،ص771د)764
 .۶خطوط کلی سبب نزول سوره با تحلیل مفاد آیات آن
آنچ گظتیم نشان میدهد احتمال ج ل یا تارید اخبدار سدبب ندزول سدورۀ تادریم
ب سبب اضرراب متن و ت ارضهای با یردیگر و مخا،ظتهای عمده با ظواهر و سیاق
آیات سوره ،دور از واق یت نیست؛ ازاینرو این اخبار نمیتواند ما را در شناخت سبب
نزول سوره کم :کند و حتی ذهن انسان را از جهتگیری سوره دور میکند.
از زاویۀ تظسیر قرآن ب قرآن ،افزون بر آنر روایات اسباب نزول را باید با ظواهر و
سیاق آیات نقد و بررسی کرد ،حتی میتوان ب خرو کلی سبب ندزول سدوره دسدت
یافت .ازاینرو از دیدگاه عالم طباطبایی ،ظواهر قرآن ،ت ابیر و جزئیات ارائد شدده در
خود آیدات و سدیاق آنهدا در ترسدیم اسدباب ندزول اهمیدت فراواندی دارند(نظیسدی،
7130ش ،ص )722و ایشان در مواردی ب همین شیوه ،سبب نزول اجما،ی آیات سوره
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سر ،آنها را بسیار سب :دانست و آنهدا را ازبدینبرنددۀ دغدغدۀ خداطر و اقنداعکنندده
نمیداند و در تظسیر خود هیچ اشارهای ب اینر آن سر چ بود ،نمیکند و علم آن را ب

9۶

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 139۶

را ب دست آورده است(.ن :طباطبایی7071 ،ق ،ج ،1ص 60و  )64بر این مبنا ،در این
قسمت تالش این است ک با نگاهی تالیلی ب مظادی ک از ظواهر و سیاق آیات سوره
ب دست میآید ،خرو کلی سبب نزول سوره فهمیده شود.

ماجرای افشای سر ک از آن با ظر

زمان گذشت «إذْ» و ف ل ماضی یاد مدیشدود «وَإِذْ

أَسَرَّ النَّبِی» ،اتظاق افتاده باشد، ،ذا بنابر آیۀ سوم ،ماجرای سوره از آنجا آغاز میشدود کد
پیامبر اکرم سری را ب یری از همسرانش مررح کدرده و آن زن نیدز آن راز را افشدا
میکند «وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِی إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِِ حَدیثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ». ...در ادامد  ،خددای عدا،م
غیب و شهادت ،پیامبرش را از این ماجرا مرلع کدرده و ایشدان نیدز برخدی از زوایدای
ماجرا را بازگو میکند «فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِِ وَأَظْهَرَهُ اللَُِّ عَلَیِ عَرَّفَ بَعْضَُِ وَ أَعْرَضَ عَن بَعْهض ».از
ضمایر مثنای آیۀ چهارم؛ مانند «تَتُوبَا»« ،قُلُوبُکمَا» و «تَظَاهَرَا» و اینر در آیۀ اول و پدنجم
سوره ،سخن از زنان پیامبر اکرم مررح است ،ب دست میآید ک آن زن ،راز را برای
یری دیگر از همسران پیامبر اکرم فاش کرده و این کار نیدز مقدمد ای بدرای توطئد
علی پیامبر اکرم بوده است «وَإِن تَظَاهَرَا عَلَیِ» .ا،بت باتوج بد ضدمایر جمدع مؤندث
موجود در آیۀ ی :و پن  ،مشخص میشود ک همسران دیگری عالوهبر این دو نظر نیز
یا ب گون ای در این ماجرا شرکت داشدت اندد یدا الاقدل خردر افتدادن در ایدن ورطد را
داشت اند ک در آیۀ پن  ،ایشان را نیز ب طالق تهدید میکند «عَسَی رَبُُِّ إِن طَلَّقَکنَّ».
طب اً یری از مهمترین ابزارهای پیامبر اکرم برای مقابل با توطئۀ این زنان ،طدالق
ایشان بوده است؛ زیرا همسر پیدامبر بدودن بدرای آنهدا ید :جایگداه اجتمداعی مهدم
ماسوب شده و ازاینرو طالق برای زنان پیامبر اکرم تب ات اجتماعی مهمی داشدت
است .از آیۀ پنجم سوره ک ب د از عتاب شدید آیۀ چهارم ،از احتمال طدالق همسدران
پرده برمیدارد و در حمایت از پیامبر اکرم ایشان را وعده ب همسرانی مسلِم ،مدؤمن
و فرمانبردار در صورت طالق همسران ف لیاش میدهد ،ب دست مدیآیدد کد چندین
گزین ای از سوی پیامبر اکرم برای رفع توطئ مررح بوده است .در برخی از اخبدار،
سبب نزول قرین ای برای این باث وجود دارد؛ زیرا در این اخبار آمده است ک پیدامبر
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اکرم ب د از نزول سوره ،زن افشاکنندۀ راز را طالق و حدود ی :ماه از بقیۀ زندانش
فاصل گرفت ،ب طوری ک شای ۀ تصمیم آن حضرت دربارۀ طالق آنها منتشدر شدد و
ایشان سخت ب وحشت افتادند(.ن :طبرسی ،ج ،74ص016؛ طبدری ،ج ،63ص741؛

همسران بوده است .تصریح این آی با عبارت «مَا أَحَلَّ اللَُِّ لَک» عالوهبر تأکید بر حدالل
بودن این امر ،قرین ای است بر اینر ک امر حالل موردنظر ،امری مانند طالق بوده کد
کامالً جنبۀ شخصی دارد؛ زیرا درصورتیک حالل موردنظر امری عمومی بود ،بایدد بدا
ت بیر «مَا أَحَلَّ اللَُِّ لَکم» از آن یاد میشد ،چنانک در آیۀ دوم از امر گشودن سوگند بدا
این ت بیر یاد میکند «قَدْ فَرَضَ اللَُِّ لَکمْ تَحلَّةَ أَیمَانکمْ».
از آیۀ دوم سوره ب دست میآید ک پیامبر اکرم این حالل را با سوگند بدر خدود
حرام کرده است «قَدْ فَرَضَ اللَُِّ لَکمْ تَحلَّةَ أَیمَانکمْ» .علتی ک آیۀ اول بدرای ایدن تادریم
مررح میکند ،رضایت همسران است «تَبْتَغی مَرْضَاةَ أَزْوَاجِک» .بدا ایدن مرلدب ،ید:
سؤال کلیدی برای فهم ماجرای موردنظر سوره رخنمایی مدیکندد و آن اینرد چدرا بدا
وجود خیانت و توطئۀ این همسران ،پیامبر اکرم ب جای اینر ایشان را طدالق دهدد،
برای کسب رضایتشان ،طالقشان را بر خود حرام کرد؟! پاسخ این سؤال نیز با دقدت در
آیۀ چهارم روشن میشود .این آی ب دو فرض ( .7توبۀ زنان از توطئۀ انجدامگرفتد ؛ .6
تظاهر و ادامۀ توطئ ) ،پاسخ بسیار شدید ا،لان داده اسدت «إن تَتُوبَا إِلَى اللَِّ فَقَدْ صَهغَتْ

قُلُوبُکمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَیِ فَإِنَّ اللََِّ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالحُ الْمُؤْمنینَ وَالْمَلَائکةُ بَعْدَ ذَلک ظَهِیرٌ»
و این مشخص میکند ک ایشان همین دو حا،دت را پدیش روی پیدامبر اکدرم قدرار
دادهاند؛ ی نی پیامبر اکرم را در صورت طالق ،تهدید ب ادامۀ توطئ کردهاند و توبدۀ
خود را منو ب تاریم طالق دانست اند، .ذا پیامبر اکرم از روی کمدال بزرگدواری و
جهت دادن فرصتی دوباره و برای حظظ مصلات امت اسالمی با سدوگند ،ایدن حدالل
ا،هی را بر خود حرام کردند تا شاید رضایت ایشان را ب دست آورده و ایشان را از ادامۀ
توطئ بازدارند .با این بیان ،روشن میشود ک چرا وحی ا،هی ابتدا در آیۀ چهارم سدوره
رو ب آن دو زن کرده و با قاط یت ب شروطی کد بدرای پیدامبر اکدرم ت یدین کدرده
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بودند ،پاسخ میدهد؛ بدین شرح اگر شما دو تن توب کنید ،ن تنها هیچ منتی بر پیدامبر
اکرم ندارید و وعدهای هم ب شما در آمرزش گناه عظیمتان نمدیدهدم ،بلرد بایدد
بدانید ک راهی جز توب ندارید ک قر اً قلوب شما منار شده اسدت «إِن تَتُوبَها إِلَهى

هستند «وَإِن تَظَاهَرَا عَلَیِ فَإِنَّ اللََِّ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالحُ الْمُهؤْمنینَ وَالْمَلَائکهةُ بَعْهدَ ذَلهک

ظَهِیرٌ ».ازاینرو ،کارتان ب جایی نخواهد رسید و آنگاه در آیۀ پدنجم ،بد مسدئلۀ طدالق
ایشان پرداخت و میفرماید اما بدانید اگر پیامبر اکرم تصمیم ب طدالق شدما بگیدرد،
ن تنها آسیبی متوج او نخواهد شد بلر من ک پروردگار او هستم ،ازواجی بهتر از شما
نصیبش خواهم کرد «عَسىَ رَبُُِّ إِن طَلَّقَکنَّ أَن یبْدلَُِ أَزْوَاجًا خَیرْاً مِّنکنِّ». ...
باتوج ب آنچ آمد ،سیر داستان سوره را میتوان چنین بیدان کدرد پیدامبر اکدرم
مرلبی را ب صورت سر ب یری از همسران خود بیان میکندد «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی إِلَى بَعْهضِ
أَزْوَاجِِ حَدیثًاً» ،آن زن سر را برای یری دیگر از همسران پیامبر افشا کرده (فَلَمَّا نَبَّأَتْ

بِِ) و مقدمات توطئ ای علید پیدامبر را فدراهم و در ایدن راسدتا اقدداماتی را آغداز
میکنند.
خداوند پیامبر اکرم را بر تمام اقدامات و توطئ های ایشان آگاه کرده (أَظْهَرَهُ اللَّهُِ
عَلَیِ) و پیامبر اکرم نیز از ی :سو گوش ای از ماجرا را بیان مدیکندد «عَهرَّفَ بَعْضَهُِ

وَأَعْرَضَ عَن بَعْض» و از دیگر سو ،تصمیم ب طالق همسران خیانترار خویش برای دفع
ریشۀ فتن میگیرد .آن دو زن ،پیامبر اکرم را تات فشار قدرار داده و توبدۀ خدود از
این کار را منو ب سوگند خوردن پیامبر اکرم مبنیبر حرامکردن طدالق ایشدان بدر
خود کرده و پیامبر اکرم را در صورت عدم پذیرش ایدن پیشدنهاد ،تهدیدد بد ادامدۀ
تبانی و تظاهر میکنند .پیامبر اکرم از روی کمال بزرگواری و برای مصلات امدت،
پیشنهاد ایشان را میپذیرد.
در این هنگام ،سوره نازل شده و وحی ا،هی ب مددد پیدامبر اکدرم آمدده و همد
نقش های ایشان را نقش بر آب میکند خداوند ابتدا پیامبر را ب شرستن سوگند خدود
دعوت کرده(آیۀ اول و دوم)؛ آنگاه ب مؤمنان رو کرده و ایشان را از ماهیدت خیدانکدار
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این دو زن باخبر میکند(آیۀ سوم) .وحی ا،هی سذس رو ب آن دو زن کرده و با قاط یت
ب شروطی ک برای پیامبر اکرم ت یین کرده بودند ،پاسخ داده(آیدۀ چهدارم) و آنگداه
ایشان را تهدید ب طالق کرده و وعدۀ همسرانی مؤمن و فرمانبردار را ب پیامبر اکرم

امر مهمی بوده ک آن همسران خائن با افشای آن ،توانست اند دست بد توطئد ای علید
پیامبر اکرم بزنند .اما اینر ب طور خاص آن سر چ بوده ،سدوره دربدارۀ آن سداکت
است؛ جز اینر شاید آن قسمت از داستان توطئ ک پیامبر اکرم از اعالن آن ب همۀ
مردم خودداری کردند ،همین سر بوده است .مرحوم شیخ مظید در پاسخ ب ایدن سدؤال
ک سر در این سوره چ بوده ،چنین پاسخ میدهد «اینر آن سر چ بوده ،از ترلی ما
ساقط است؛ زیرا قرآن گویای آن است ک آن مرلب ،سر پیامبر اکدرم بدا همسدرش
بوده است و وحی ا،هی بیان نررده ک آن سر ب د از این جریانات ،شایع شدده اسدت».
(مظید7071 ،ق ،ص)11
ا،بت از آیۀ ششم سوره ب دست میآیدد کد ایدن سدر و توطئد ب دد از افشدای آن،
ب گون ای بدوده کد امردان داشدت ،مؤمندان و خدانوادههدای ایشدان در دام آن بیظتندد
(میرباقری7144 ،ش ،ص731د )733و از آیۀ هشتم سوره فهمیده میشود ک کسانی ک
در این امر آ،وده شدهاند ،باید توب کنند؛ آنهم توبۀ نصوح ،ی نی توب ای کامالً خدا،ص
و بدون تز،زل و سستی(مصرظوی7124 ،ش ،ج ،76ص )704و بدون بازگشت(.کلینی،
7041ق ،ج ،6ص )016و آیۀ نهم بددین امدر اشداره دارد کد فضدای بد وجودآمدده و
توطئ های کظار و منافقان ب د از آن ،ب گون ای است ک نیاز بد تدالش مجداندۀ پیدامبر
اکرم و غلظدت ایشدان در برخدورد بدا کدافران و منافقدان در راسدتای خنثدیکدردن
توطئ های ایشان ،دارد .اینها هم ب این امر اش ار دارند ک آن سدر ،امدری حیداتی از
امور اسالم و مسلمین است.
نرات فوق و اشارات برخی اخبار سبب نزول ک ا،بت گاه بد شدرل تارید گوند
آمده است و قبالً بدان اشاره شد ،برخی از ماققان را ب این نتیج رسانده کد آن سدر
چیزی نمیتواند باشد؛ جز امدر خالفدت پیدامبر اکدرم و ادامدۀ راه رسدا،ت ایشدان؛
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ازاینرو توطئۀ بیانشده در سوره ک با افشای سر توسط برخی همسران پیامبر اکدرم
آغاز شده و کظار و منافقان در پیشبرد آن دخیل شدهاند ،توطئ ای دربارۀ مسئل خالفت
پیامبر اکرم بوده است .پس ب همین سبب است ک آیات شدش تدا هشدت سدوره،

بالغدددد7132 ،،ش ،ج ،1ص06د01؛ عسددددرری7144 ،ش ،ص61د10؛ میربدددداقری،
7144ش ،ص732د)746
نتیجهگیری
 .7باتوج ب اضرراب متن و ت ارضهای اخبار سبب نزول سدورۀ تادریم و مخا،ظدت
عمده آنها با ظواهر و سیاق آیات سوره ،ب نظر میرسد این اخبدار از سدوی مخا،ظدان،
ج ل یا تاری شدهاند .پنهان داشتن انگیزههدا و اب داد توطئدۀ مدوردنظر در مداجرای
سوره ،میتواند داعی و انگیزۀ این ج ل و تاری

ب شمار رود.

 .6خرو کلی سبب نزول سورۀ تاریم براسا ،دالیل طرحشده در تاقیق حاضر
چنین است دو تن از همسران پیامبر اکرم بدا افشدای سدری مهدم از اسدرار پیدامبر
اکرم ،توطئ کرده و پیامبر اکرم را ک از طرق غیبی از آن آگداه شدده و در صددد
طالق ایشان برآمده ،ب تاریم طالق خود وادار کردهاند .وحی ا،هی در سدورۀ تادریم،
ماجرا را برای امت اسالمی افشا و پیامبر اکرم را ب شرستن این تادریم ،دعدوت و
با عتابی شدید ،آن همسران را ب توب و ترک توطئ علی پیامبر اکدرم توصدی کدرده
است .این سوره از سوی دیگدر ،همدۀ مؤمندان را از افتدادن در ایدن ورطد  ،برحدذر و
درخصوص خرای احتما،ی گذشتۀ خود در این مسیر ،ب توبۀ حقیقی توصدی کدرده و
پیامبر اکرم را ب جهاد غلیظ علی کافران و منافقان مأمور کرده است.
پینوشتها:
 .7صمغی است از درخت عُرفُط ک شیرین است ،اما بوی بدی دارد(.ازهری ،بیتا ،ج ،1ص)666

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی ،نویسندۀ مسئول/
mohammadbarzegar@gmail.com
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مؤمنان و اهلشان را برحذر میدارد ک در ایدن دام اسدیر و در ایدن توطئد بد گوند ای
شری :شوند؛ و گرفتاران در این توطئ را بد توبد ای نصدوح دعدوت مدیکندد(.ند:

جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سورۀ تحریم
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 .6ج ل کامل ی نی حدیث وجود خارجی نداشت و ب طور کامل ج ل شده است .ج دل جزئدی ی ندی
تغییر واژگان حدیث یا افزودن واژههایی بر متن حدیث یا کاستن از آن و ج ل مجموعی ی ندی ج دل
چند حدیث در کنار یا ب دنبال هم(.مس ودی7134 ،ش ،ص712د)727
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 .6ازهرى ،مامد بن احمد ،تهذیب ا،لغة ،بیروت دار احیا ا،تراث ا ،ربی ،بیتا.
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شمارۀ 7131 ،77ش ،ص771د.714
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پژوهشهای قرآنی ،شمارۀ  ،11ص42د7146 ،761ش.
 .74سیوط ،،جاللا،دین ،ا،در ا،منثور ف ،تظسیر ا،مأثور ،قم کتابخان آیتاهلل مرعش ،نجظ7040 ،،ق.
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قرآنی ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمی قم ،شمارۀ 7110 ،7ش ،ص14د.742
 .76طباطبایی ،سید مامدحسین ،ا،میزان فی تظسیر ا،قرآن ،قم دفتر انتشارات اسالم7071 ،،ق.
 .71دددددددد  ،قرآن در اسالم ،تهران دارا،رتب االسالمی 7111 ،ش.
 .70طبرس ،،احمد بن عل ،،االحتجاج عل ،أهل ا،لجاج ،تاقیق و تصایح مامدباقر خرسدان ،مشدهد،
نشر مرتض7041 ،،ق.
 .71طبرس ،،فضل بن حسن ،مجمع ا،بیان ف ،تظسیر ا،قرآن ،تهران انتشارات ناصرخسرو7116 ،ش.
 .72طبرى ،ابوج ظر مامد بن جریر ،جامع ا،بیان ف ،تظسیر ا،قرآن ،بیروت دارا،م رف 7076 ،ق.
 .71طوس ،،مامد بن حسن ،ا،تبیان ف ،تظسیر ا،قرآن ،تاقیق احمدد قصدیر عامدل ،بیدروت دار احیدا
ا،تراث ا ،رب ،،بیتا.
 .73طیب ،سید عبدا،اسین ،اطیب ا،بیان فی تظسیر ا،قرآن ،تهران انتشارات اسالم7113 ،ش.
 .74عاملی ،ج ظر مرتضی ،حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم ،ترجمدۀ سدید حسدن اسدالمی ،قدم دفتدر
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دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 139۶

انتشارات اسالمی7117 ،ش.
 .64عسرری ،سید مرتضی ،سقیظ  ،تهران انتشارات عالم عسرری7144 ،ش.
 .67ددددددد  ،ا،قرآن ا،رریم و روایات ا،مدرستین ،قم انتشارات دانشگاه اصول دین7060 ،ق.
 .66فخر رازى ،ابوعبداهلل مامد بن عمر ،مظاتیح ا،غیب ،بیروت دار احیا ا،تراث ا ،رب7064 ،،ق.

 .61کلین ،،مامد بن ی قوب بن اسااق ،ا،رافی ،تاقیق و تصایح علیاکبر غظارى و مامد آخوندى،
تهران دارا،رتب االسالمی 7041 ،ق.
 .62مجلسی ،مامدباقر ،بااراالنوار ،بیروت مؤسسة ا،وفا 7040 ،ق.
 .61مس ودی ،عبدا،هادی ،وضع و نقد حدیث ،تهران سمت و دانشرده علوم حدیث7134 ،ش.
 .63مصرظوی ،حسن ،ا،تاقیق فی کلمات ا،قرآن ا،رریم ،تهران بنگاه ترجم و نشر کتاب7124 ،ش.
 .64م رفت ،مامدهادی ،تظسدیر اثدری جدامع ،ترجمدۀ جدواد ایرواندی ،قدم انتشدارات ذوی ا،قربدی،
7144ش.
 .14مظید ،مامد بن مامد ،ا،مسائل ا ،ربری  ،تاقیق و تصایح کنگرۀ شیخ مظید ،قم بینا7071 ،ق.
 .17ملاحویش آل غازى ،عبدا،قادر ،بیان ا،م ان ،،دمشق مرب ة ا،ترق7136 ،،ق.
 .16میرباقری ،سید ماسن ،ظاهر قرآن باطن قرآن ،تهران نشر مامد7144 ،ش.

 .11ناصایان ،علیاصغر ،علوم قرآنی در مرتب اهل بیت ،مشهد دانشگاه علوم اسدالمی رضدوی،
7134ش.
 .10نظیسی ،شادی ،عالم طباطبایی و حدیث ،تهران انتشارات علمی و فرهنگی7130 ،ش.
 .11نرونام ،ج ظر ،درآمدی بر تاریخگذاری قرآن ،چ ،6تهران نشر هستینما7133 ،ش.
 .12واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،اسباب ا،نزول اآلیات ،قاهره ،مؤسسة ا،البی و شدرکاه ،لنشدر و
ا،توزیع7133 ،ق.
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 .61قرش ،،سید عل،اکبر ،تظسیر احسن ا،ادیث ،تهران بنیاد ب ثت7111 ،ش.
 .60قم ،،عل ،بن ابراهیم ،تظسیر قم ،،تاقیق سید طیب موسوى جزایر ،قم دارا،رتاب7121 ،ش.

