
 

 
 
 
 
 

   مکی و مدنی در تفسیر قرآنبیانگر روایات انواع و جایگاه 
  پورمحسن قاسم

 استادیار دانشگاه کاشان

 
 
  چکیده 

بودن اند، موضوع مکی و مدنی ن پرداختهشناسان به آپژوهان و حدیثهایی که قرآندانشیکی از 
گیـري از روایـات   خسـت بهـره  ن ؛منوط به دو چیز استن علم شناخت ای. آیات و سور قرآنی است

 قابــل انکـار نیسـت کــه   . و قـراین مضــمونی سـور قرآنـی   آگــاهی از سـیاق  و دیگـر   يمعتبـر تفسـیر  

از  ،تـر از قـرآن و تشـخیص بهتـر ناسـخ و منسـوخ در کنـار دیگـر فوایـد         بینانهیابی به فهم واقعدست
وایات ناظر بر مکی یکی از نکات مهم در موضوع ر. آیداهداف شناخت مکی و مدنی به شمار می

هـا دو  آنخر در تعیین عالمان متقدم و متأ ،حادیث متعارض است که با توجه به آنوجود ا ،و مدنی
ن بیشـتر  امـا معاصـرا   ،معیار تـرجیح روایـت را برگزیـده    ،پژوهشگران گذشته. اندراه در پیش گرفته

لحـاظ معیـار    هقرار سازند و بـ هاي تاریخی ارتباط برهاي قرآنی و واقعیتاند بین مدلولتالش کرده
نگارنده بر ایـن بـاور اسـت گرچـه بـین ایـن قبیـل روایـات         . یین نمایندونی، مکی و مدنی را تعمضم

 استفاده یات و نیزتوجه به معیارهاي مضمونی و سیاق آ ،هارفت از آن، راه برونتعارض وجود دارد
  .است از روایات معتبر
  :هاکلیدواژه

 .فسیري، اعتبار و حجیتات تمدنی، روای -مکی
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 درآمد
بـه مثابـۀ مقدمـۀ فهـم بهتـر قـرآن بـراي         مدنی آیات مکی و شناخت سور و اهمیت

 مقـدمات تفسـیر   را ازبدان آگاهی  برخی،و  پژوهشگران حوزة قرآنی و حدیث است
ق، 1407 عتــر،/ 192، ص1تــا، جزرکشــی، بــی(.انــددهبرشــمر و اشــرف علــوم قــرآن

 تنزیـل با نگارش کتـاب  ) ق241م(انند ابن شهاب زهريگذشته محققانی م در )85ص
کتاب المکـی  با اثري به نام ) ق437م(مکی بن ابی طالب قیسی ،والمدینه ۀبمک القرآن

 همراه با ذکر دالیل  آیـات و  ،المکی والمدنی با منظومۀ) ق732م(و جعبري ،والمدنی
 نظیـر  افـرادي  ،نیـز  هـا آن پـس از  .انـد این موضوع پرداختـه به  ،تفصیل سور قرآنی، به

مـورد بحـث قـرار     نـی دیگـر، آن را  آبررسی انـواع علـوم قر   سیوطی ضمن زرکشی و
  ) 187ص، 1ج تا،بی زرکشی،/ 22ص، 1ج ق،1418 سیوطی،.(اندداده

 ،)ق450م(، مــاوردي)ق546م(ماننــد ابــن عطیــه، معاصــر برخــی مفســران پیشــین و
 و) ق1404م(دروزه ،)ق1393م(ابــن عاشــور )1383م(ســید قطــب ،)ق911م(ســیوطی
 مکـی و بحـث آیـات  و سـور    تفاسیرشان بـراي   به فراخور خود در) 1360م(طباطبایی

  . اندمدنی اهمیت قائل شده
سـور از ایـن    آیـات و  بودن مدنی مکی و ۀدانشمندان علوم قرآنی در مسئلهمچنین 

   :اندمحورها سخن به میان آورده
  مدنی؛ سور مکی و هاي آیات ومالك. 1
  مدنی؛ شناخت  مکی و راه. 2 

  مدنی؛ هاي مکی وهاي سورهویژگی. 3
  ؛هااختالف آن مدنی و هاي مکی وترتیب سوره. 4
  . مدنی مترتب بر شناخت مکی و فواید .5

مـدنی   اصلی این است که بر اسـاس چـه مالکـی وحـی قرآنـی بـه مکـی و        پرسش
 طـرح شـده اسـت؛   سه ضابطه از سوي عالمـان م  سؤالدر پاسخ به این  ؟شودتقسیم می

معیار تمـایز مکـی    در آن، معیار زمان نزول که دوم محل نزول، مکان و نخست ضابطۀ
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بـه   اسـت؛ معیار سوم نیز معیار خطـاب  . است بودن سور و آیات هجرت پیامبر مدنی و
مـورد خطـاب قـرار داده اسـت،     مردم مکه را  ،سور مکی آیات ومضمون این معنا که 

بـه نظـر بیشـتر محققـان معیـار       .انـد مدنی، مردم مدینه آیات و سور که خطابدرحالی
  .معیار برتر است  ،زمان

، که عمدتاً مبتنـی  بودن آیاتمدنی  مکی و راه شناختدر بین محورهاي یاد شده، 
دو راه  ،محققـان از دیربـاز  . اهمیت فراوانـی دارد  ن است،ابر روایاتی از صحابه و تابعی

 :آمده اسـت  البرهان درچه ناند، چنامطرح کرده یبراي این شناسای را قیاسی سماعی و
مـا وصـل الینـا نزولـه     : فالسـماعی  .قیاسـی  سـماعی و  المکی والمدنی طریقان؛ ۀمعرفل«

سـور از   آیـات و  ، شـناخت سـماعی هـدف روش   )189ص، 1ج تـا، بـی  زرکشی،(»...
 مقصـود از اما  ؛است) ع(ن و معصومیناصحابه، تابعی هاي معتبرگزارش رهگذر نقل و

 هـا و بلنـدي جملـه   مانند کوتاه و صوري هاي اسلوبی ومالك. 1 :دو چیز است قیاسی
ر هـاي ایمـانی د  بنیاد نظیر محوریـت اصـول و  محتوایی  هاي مضمونی ومعیار. 2 آیات

 .تشریح احکام مدنی از  تفصیل و سور برخورداري آیات و سور مکی و آیات و
  بیان مسئله

ها رهمضامین سو از از رهگذر برخی فقط امده ومدنی در قرآن نی مکی و اصطالح 
استفاده از (مفسران این معیار یکی از گفتۀبه . توان به نکاتی در این بحث راه یافتمی

  )128ص ق،1417 طباطبایی،(.تر استاز اتکا به روایات مطمئن) ضامین سورم
بی بـه  ایـ کـه دسـت   کـرد آوري یـاد باید اهمیت فراوانی دارد، معیار سماعی  اگرچه
زیـرا  آسـان نیسـت؛   روایـت   مـدنی از رهگـذر نقـل و    مکـی و آیـات و سـور   شناخت 

ــاوین کلــی مکــی و نیســت کــه  هشــرعی حقــایق ،ســور قرآنــی ومــدنی در آیــات  عن
ــامبر ــوم آن) ص(پی ــان را  مفه ــند بی ــرده باش ــیم، (.ک ــع) 44صق، 1417حک  ،در واق

، 1ج تـا، بـی  ی،زرکشـ .(را جـزء واجبـات قـرار نـداده اسـت      آناز آگاهی ) ص(پیامبر
مــدنی در  تحــت عنــوان مکــی ولــذا  آنچــه  )38ص، 1ج ق،1418 سـیوطی، / 191ص

 .ن اسـت اتابعیـ  صـحابیان و  برخـی از  اي فـراهم آمـده از اقـوال   مجموعه ،داریماختیار 
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 نکتـۀ  .ماندبدون تشخیص باقی می ،این موضوع نی درآیات قرآ بسیاري از ،بدین سان

بـا ایـن    .دنـ تعـارض دار  هـم ة سور مکی و مـدنی بـا   دربار روایات بعضی اینکه، دیگر
دارد، پـس   ها دخالتاگر شناخت آیات و سور مکی و مدنی در فهم بهتر آن ،وصف

از  گیري از معیار مضمونی و یا تلفیقیا بهرهاتکا به روایات یراه این شناخت چیست؟ 
  هر دو؟

  میان احادیث تفسیرياه روایات ناظر به مکی و مدنی جایگ. 1 
روایـات   د جـزء نـ توانمـی  ،انـد سخن گفتـه مکی و مدنی  سور و آیات ی که ازاحادیث 

امـا بـا توجـه بـه      .انـد فهم آیات قرآنی مربوط زیرا با علم تفسیر و ؛دنتفسیري قرار گیر
، تمـام آنچـه   مـدنی بـه ایشـان    عـدم انتسـاب روایـات مکـی و     عدم اظهار نظر پیـامبر و 

. دگـرد محفوظات صحابه و تابعین برمیبه  ،استمکی و مدنی آیات و سور مربوط به 
هـاي فراوانـی مربـوط    آید که گزارشدر میان صحابه ابن عباس از افرادي به شمار می

اقوال و روایاتی را نیز به ابن زبیر و عایشـه، جـابر   . به مکی و مدنی از او نقل شده است
تابعیـانی نظیـر مجاهـد،     ازهمچنـین روایـاتی   . انـد منتسب کرده... بن عبداهللا انصاري و 

بایـد  ن، یرابنـاب . انـد هدد بن جبیر و علی بن ابـی طلحـه گـزارش کـر    قتاده، عکرمه، سعی
دانشـمندان   .دة مکـی و مـدنی بررسـی شـو    در حـوز  ،هاآن روایات تفسیري منتسب به

 ترتیب نـزول سـور و آیـات،    شناخت در، محققان اهل سنت ومفسران  گذشته به ویژه
. کردنـد مـی بـه روایـات اعتمـاد     شود،مدنی مربوط می ضوع مکی ومو که به نحوي به

کـه در بخـش    بـه پیـامبر   آن روایتی است از ابن عباس در ترتیب سور نازل شده ۀنمون
  )27ص ق،1418سیوطی، .(آمده است االتقان مکی و مدنی کتاب

روایـات تفسـیري    اي عالمان شیعی و اهل سنت دربارةهدیدگاه ،ک نگاه کلیی در
روایــات  ،از نظرگــاه عالمــان شــیعی. متفــاوت اســت هــایــزان اعتبــار و حجیــت آنو م

بـه شـرط احـراز     -آیات قـرآن  ضیحدر مقام تبیین و تو )ع(معصومین تفسیري پیامبر و
کـه روایـات   مورد قبـول اسـت، درحـالی    -قواعد فقه الحدیثی انطباق با ها وآن وثاقت

اهـل   عالمـان امـا از دیـدگاه    .ردار نیسـت اعتبـار برخـو   تابعین از این درجه و صحابه و
ــنت ــت       ،س ــزول حجی ــباب الن ــد اس ــاص مانن ــواردي خ ــیري در م ــات تفس ــن روای ای
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ــی.(دارد ــی ،زرکش ــا،ب ــر،  :ك.ر /189-188، ص2ج ت ــن کثی  )3ص، 1ج ق،1419 اب
   )95ص ،ق1391ابن تیمیه، (.کردتفسیري صحابه دفاع می يراابن تیمیه از آ کهچنان

در مواردي مانند اسباب النـزول و آنچـه بـه نـوعی بـا       صحابه يأر ذهبی معتقد بود 
ان آنـ ، داراي حجیت است؛ زیـرا  )مانند مکی و مدنی سور وآیات(آن در ارتباط باشد

 ،ذهبـی .(اندی داشتهتفسیر قرآن آگاه و از ن و حاالت نزول بودهاز نزدیک شاهد قرای
  )96-95، ص1ج تا،بی

اي دیگر از عالمان اهل سـنت و  از نظر عده ي دیگر، روایات تفسیري صحابهسواز 
 هــا در حکــم حــدیث موقــوف اســت، بــه دلیــل آنکــه قــول آن ،نظــران شــیعهصــاحب

ق، 1417 ،حکـیم / 181ص ق،1422 ،میردامـاد (.توانـد مـورد پـذیرش قـرار گیـرد     نمی
ح آن دسته از روایات تفسـیري  ابن صال) 261ص، 12ج ق،1417 ،طباطبایی/ 292ص

 حجیـت  فاقدغیر قابل استناد و  وجزء موقوفات  اندامبر منتسب نشدهصحابه را که به پی
  )128ص ق،1409 ،ابن صالح(.انددمی

  
 بندي روایات مکی و مدنیدسته. 2
  
 ترتیب نزول سور مکی و مدنی بهروایات ناظر  .2-1

 ، ماننـد انـد ترتیب نـزول سـور را معـین کـرده    که اند احادیثی روایات، از این برخی
آغـاز هـر    ایـن روایـت،   بر اساس .اندسیوطی از ابن عباس آورده وکه طبرسی روایتی 

شـد؛ پـس از آن خداونـد آنچـه     جا نوشـته مـی  اي که در مکه نازل شده در همانسوره
 :ترتیـب بـود   ایـن  که از قرآن نازل شد بـه  نخستین آیاتی. افزودبر آن می ،خواستمی

کـه  بـرد  سـوره را نـام مـی    85 در این ترتیب وي» ...، ن والقلم، مدثر واقرأ بسم ربک«
  از آن پــس از . ردقــرار دا مکــیهــاي ســوره ردیــف دراســت و  مطفّفــین آخــرین آن

 رد. ابـد یادامـه مـی   تـا برائـت  و  شودمی بقره شروعکه از کند، اد مییهاي مدنی سوره
                                                         )27، ص1ق، ج1418سیوطی، (.سخنی به میان نیامده است حمد ةسور روایت از نیا

 در ایـن روایـت،  . است که بیهقی از ابن عباس نقل کرده است روایتینمونۀ دیگر، 
مطفّفـین از   ةسـور  امـا بـر خـالف ترتیـب قبلـی،      ،اندتمام سور مکی و مدنی ذکر شده

ت قبلـی ابـن عبـاس    روای سور مدنی شمرده شده و ترتیب سور مکی و مدنی با ترتیب
   )26، ص1همو، ج(.متفاوت است
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  روایات ناظر به تمایز سور مکی از مدنی. 2-2

رسـد، مربـوط بـه ترتیـب     ن مـی ادر این موضوع، برخی روایات که عمدتاً بـه تابعیـ  
  .دهدنزول قرآن نیست، بلکه متمایز بودن سور مکی از مدنی را نشان می

سورة قـرآن از جملـه بقـره، آل عمـران،      25از علی بن ابی طلحه،  بر اساس روایتی
در این ترتیب، سورة مائده و توبه بایـد   مکی است؛ هامدنی و دیگر سوره ،نساء و توبه

ابـی  ابـن   ،عـالوه بـر ایـن   . که چنین نیسـت درحالی ،ندفترگمیدر انتهاي فهرست قرار 
ي مـدنی  هـا لیل و قـدر را جـزء سـوره   هاي فجر، طلحه بر خالف روایات دیگر، سوره

هـاي رعـد،   ایـن اسـت کـه سـوره     تفاوت این روایـت بـا روایـات قبلـی    . شمرده است
مقالـه خواهـد    ۀگرچه در ادامـ .(انسان، جمعه و حجرات را مکی دانسته استرحمان، 
  ) .است مکی برشمرده را برخی از سوروي به درستی آمد که 

  
  هاي مکی روایات ناظر به آیات مدنی در سوره .2-3

 ، در عـین حـال  ها را در مکه یا مدینه مشـخص کـرده  نزول سوره ،روایاتاز برخی 
ي هـا سوره ،ابن عباس هایی ازنمونه در روایت يراب. اندر شدهمتذکّنیز  را موارد استثنا
  :استنازل شده زیر در مکه 

  )39، ص1، ج1367سیوطی، (.153-151انعام به جز آیات -
  )جاهمان(.مکه و مدینه نازل شده استآخر آن که در بین  نحل به جز سه آیۀ - 

 )بعـد  ۀآیـ  3هـذان خصـمان اختصـموا تـا پایـان      شـروع از  (حـج بـه جـز سـه آیـه      -
  )جاهمان(

  )جاهمان(.به جز پنج آیۀ آخر آن شعرا -
  )جاهمان(.که مدنی است 38 جز آیۀبه مرسالت  -
  )388ص، 35ج ،1403 مجلسی،(.20تا 18یعنی از آیات  آن آیۀ 3سجده مگر  -
  مدنی هاي مکی وروایات بیان کننده معیار .2-4

 .مدنی آمده اسـت  وحی مکی و اي دربارةهاي جداگانهمعیار ،گونه روایاتدر این
یـا  «وجود عبـارت   ،که در آناست ده این معیارها  روایتی نقل ش ابن مسعود دربارةاز 
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را  »یـا ایهـا النـاس   «ت و کاربرد عبار مدنی بودن نشانۀ ،هارا در سوره» منواالذین آ ایها
روایـت  میمـون بـن     )49ص، 1ج ق،1418 سـیوطی، (.دانـد ها مـی نشانۀ مکی بودن آن

در مـورد   بـن زبیـر   ةعـرو همچنـین روایـت   . به همین مضمون استنزدیک مهران نیز 
 هـا آنر مدنی بودن سوري کـه د  و در آن آمده، داستان انبیا هایی کهسوره مکی بودن

 همـو، .(روایت اسـت  این دیگر ، نمونۀبات دینی سخن رفتهمستح و از واجبات شرعی
  )48-47ص، 1ج

   مربوط به سبب نزول روایات .2-5
بـر مبنـاي    تـوان مـی زیـرا  مدنی کاربرد دارد؛  روایات نیز در بحث مکی واین قبیل 
از آیـاتی کـه قبـل      ،کندمی شخصممکان آیات نازل شده را  که زمان و ،سبب نزول

روایـت   .هـا اسـتدالل کـرد   بر آن آگاهی یافت و ،نازل شده ز آنیا پس ا از هجرت و
 ،کـه از نظـر برخـی مفسـران     ،قصـص  سـورة  56آیۀ  توبه و ةسور 113مربوط به آیات 

هاي این قبیـل  شود، از نمونهموضوع ایمان ابوطالب با استناد بدان به چالش کشیده می
کـه   را دسـته از مفسـرانی   آن نظرنادرست بودن  ،دنی بودن سوره توبهم .روایات است

زیرا ابوطالـب  رساند؛ ، به اثبات میاندآن نتیجه گرفته ایمانی ابوطالب را از مضمونبی
نمونۀ دیگر روایات مربوط به سـبب نـزول    .ه بودها قبل از نزول این آیه از دنیا رفتسال
ـ ا لمِالع نَمم ما اوتیتُ ی ورب مرِن اَوح مالرّ لِوح قُالرّ نِع کلونَسئَی«آیۀ  : اسـراء (»ا قلـیال لّ
با آنکه مکی بودن این آیـه مـورد اتفـاق اسـت، بخـاري روایتـی از ابـن        . باشدمی) 85

  )94، ص1همو، ج.(مسعود مبنی بر نزول این آیه در مدینه دارد
  روایات متعارض. 3

حکایـت از وجـود تعـارض در     ،بررسی در روایات مربوط به مکی و مدنیدقت و 
فاتحـه و   وایـات مربـوط بـه نـزول دو سـورة     ر بـراي نمونـه،   .هـا دارد از آنبین برخـی  

ابـن عطیـه،   (.هـا مختلـف و متعـارض اسـت    اخالص و تعیـین مکـی و مـدنی بـودن آن    
ــی، / 65، ص1ق، ج1422 ــاس دو   )90-89، ص1ق، ج1422ثعلب ــن عب ــت  از اب روای
 )31ص، 1ق، ج1418سیوطی، (.رسیده استة یونس ن سورة مکی و مدنی بوددربار
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سـور   رةبـا مدنی رسیده با روایت دیگر او در هايقتاده در مورد سوره روایتی که از

 ،طباطبـایی (نـد، مخالفـت دارد  اهـاي مـدنی  ة بینه، که جزء سورهانسان و سور مطفّفین،
مکـی   ،ءعطـا  نی ماننـد ضـحاك و  اا سوره قدر که به گفته تابعیی و ؛)127ص ق،1379
 طبرسـی، .(را مدنی دانسته است آن صحابیان است، ، که ازولی ابوسعید خدري ،است

 را هـایی چنـین تعـارض   رفـت از راه بـرون  ،انشمنداندبرخی  )524ص ،10جق، 1415
بین این قبیل روایات سـازگاري   ،اندتالش کرده و دانسته تکرر نزول ۀتمسک به نظری

قـرآن در   ند که نـزول و یا معتقد )87-86م، ص2005نصر حامد ابوزید، (.ایجاد نمایند
نصـر حامـد   .(مکه بوده اما تشریع حکم فقهی آن تا دوران مدنی به تأخیر افتـاده اسـت  

وجه تکـرار نـزول را بـه اهمیـت محتـواي       ،برخی دیگر براي جمع  احادیث...) ابوزید
  )85ص میر محمدي،(.اندآیات معطوف کرده

  ارزیابی این روایات .3-1
از سوي برخی محققان به چـالش کشـیده    ،ارزش دینی و تاریخی این قبیل روایات

  ابـن عبـاس   نهایـت بـه   مـدنی در  مکـی و  روایـات  از آنجـا کـه   مثـال  يراب .استشده 
محـرز   ،کـه بـه پیـامبر برسـد     ،ندتیک روایت صحیح و مس ۀاتصال آن به مثاب رسد،می

 ق،1379 ،طباطبـایی .(سـت لـذا پـذیرفتنی نی   ؛و در حکـم اجتهـاد صـحابی اسـت     نبوده
 )127ص

 ابـن عبـاس   ترتیب نزول سور قرآنی که از توان به روایاتظ تاریخی نیز نمیبه لحا
شـاهد نـزول    و سال داشته 13 ، فقطدر هنگام رحلت پیامبر زیرا وي تکیه کرد؛ رسیده

ــوره  ــیاري از س ــوده  بس ــی نب ــاي قرآن ــت ه ــابراین، . اس ــبن ــور   ۀگفت ــب س   او در ترتی
  )جاهمان.(تواند قرین صحت باشدنمی

 د؛کـر توجـه  نکتـه   چنـد بـه  بایـد   ،روایـات  ارزیابی این دسته از در ،رندهبه نظر نگا
 درست است که این قبیل روایات تفسیري به دلیل عدم اتصال به پیـامبر  نخست آنکه،

 ،صـحابیان  آنکـه برخـی از   دلیـل امـا بـه    ،نیسـت آور از حجیت ذاتی برخوردار و یقین
همراهـی کـرده و حتـی بـر اسـاس       را پیـامبر امام علی و ابـن مسـعود همـواره     همچون
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ی و کجـا و در  دانـم کـ  اي نازل نشد مگر آنکـه مـن مـی   آیه« :فرموده) ع(، علیروایتی
) ع(گـر چـه از امـام علـی     ،)186ص ،1ق، ج1403 ،جلسیم(».شأن چه کسی نازل شد

در  کسـانی ماننـد ابـن عبـاس    توان یافت اما پذیرش گفتۀ قولی را در این موضوع نمی
رغـم آنکـه خـود شـاهد     ها علـی ی و ترتیب تاریخی و نزول سورهموضوع مکی و مدن

بـوده   )ع(همراهان امام علی شاگردان و از اشکال خواهد بود؛ زیرا وينزول نبوده، بی
و اي بسا بتوان مصادیق ایـن فراگیـري را آگـاهی     است مند گردیدهو از تعالیم او بهره

مفسـران   آن دسته از روایاتان تومی ،آنکهدوم . وي از وحی مکی و مدنی تلقی کرد
در  ،از هجرت همـاهنگی و سـازگاري دارد   که با اوضاع و احوال قبل و بعد راتابعیان 
، به خصوص آنکه سیاق و مضامین سـور نیـز آن را   لحاظ کردآیات الهی  تبیین فهم و

در ایـن   يآشـکار  ، نمونـۀ هـل اتـی   ةروایت سعید بن جبیـر در مـورد سـور    .تأیید کند
  .  شدۀ مقاله به آن پرداخته خواهد ت که در ادامموضوع اس

، از همـین روایـات صـحابیان در توجیـه     این است که بسیاري از مفسـران سوم  نکتۀ
اي در بـین نظـرات تفسـیري مطـرح در ذیـل آیـه       و تفسیري خویش بهره گرفتـه  آراي

 ،ق1417 طباطبـایی، / 277، ص3ج ق،1416 بحرانی،.(اندها را ترجیح دادهآن ،خاص
   )120ص، 20ج؛ 367ص، 19ج؛ 234، ص13ج

پوشـی کـرد؛ زیـرا    گونه روایات تفسیري چشمتوان از نقش ایننمی ،آیدبه نظر می
تفسـیر اسـتوار   که عبـارت از   ،مدنی این احادیث در یکی از محورهاي مبحث مکی و

   .گشایندراه آمد وکارآیات الهی است، 
  نقش روایات مکی و مدنی در تفسیر قرآن. 4
عـدم اتکـا بـه     .روایـات اسـت   گیـري از بهـره  ،فهم آیـات قـرآن   هايروشکی از ی

تعـالیم   هـا و آمـوزه  بسـیاري از  از مـا  سبب محرومیت ،احادیث در فرآیند تفسیر قرآن
روش اساسـی در  یـک   پذیرش احادیث به مثابـۀ  .باشدمیمعصومین  ائمۀ و) ص(پیامبر

ــرآن  ــیر ق ــ، تفس ــدیثی ت ــه الح ــاي فق ــت ابع معیاره ــه ،اس ــۀ از جمل ــر   عرض ــات ب روای
ــرآن ــی،(قـ ــدوق،/ 69، ص1ج ق،1363 کلینـ  مجلســـی،/ 685، ص1ج ق،1380صـ
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ــاملی،/ 242ص، 2ج ق،1403 ــت  و )111ص ،27ج ق،1367 ع ــدم مخالف ــدیث  ع ح

افـزون بـر    )3ص،1ج استبصـار،  /143، ص1ج طوسی،(.آیه با حکم عقل تفسیر کنندة
معصومین نیز به هنگام تفسیر  سیرة پیامبر و) قطعی(موافقت حدیث با سنتاین موارد، 
  )53ص ق،1379 طباطبایی،/ 69، ص1ج ق،1363 کلینی،.(گردد احرازآیات باید 

 صـحیح  ماننـد تفسـیر   ،آنبـر شـناخت   مترتب  فواید سور مکی و در بحث آیات و 
توجه به ایـن معیارهـا ضـروري     ،منسوخ وات مشتمل بر ناسخ یآاز جمله  ،قرآن آیات

 زرقـــانی،/ 15، ص1ج ق،1418 ســیوطی، / 187، ص1ج، تــا بـــی زرکشــی، (.اســت 
بـه  ناسـخ از منسـوخ،    آیـۀ  خرتـأ  این قبیـل آیـات و  با توجه به ) 195، ص1ج ق،1417

نقـل   روایـت و  ،هابین آن امکان جمععدم  آیه و مخالفت بین دو هنگام وقوع تضاد و
یـاري   منسـوخ  ناسـخ و  مسـئلۀ تفسـیر   برداشـت و  درمـا را   وخواهـد بـود   گشا ره معتبر

  .خواهد کرد
عنی نسخی کـه بـه شـرایط    ینسخ مشروط یا موقت است،  کی از شواهد این بحث،ی

 بهبـود وضـعیت،   تغییر این شـرایط و  با محققان، به تعبیر یکی از خاص بستگی دارد و
 معرفـت، (.ناسب با شـرایط جدیـد وضـع خواهـد شـد     حکمی مت منسوخ و حکم سابق،

ســورة  85ماننــد آیــه ، »صــفح«موســوم بــه آیــات بــراي مثــال  )296ص، 2ج ق،1411
قُـلْ للَّـذینَ   (سورة جاثیه 14و یا آیۀ ) وإِنَّ الساعۀَ آلتیۀٌ فَاصفَح الصفْح الْجمیلَ. (..حجر

اللَّه امونَ أَیرْجینَ ال یلَّذرُوا لغْفنُوا یآیـۀ  ، یعنـی برخی مفسران با آیـه سـیف   به نظر )آم 
ابـن  (.نسخ  شـده اسـت   ...)اتلُوا الَّذینَ ال یؤْمنُونَ بِاللَّه وال بِالْیومِ اآلخرِقَ(توبهسورة  29

ــه، ــاس،/ 372ص ،3جق، 1422 عطی ــن آیــات    )178ص ق،1412 نح ــاس ای  ،بــر اس
رعایـت ایـن    د وبپوشـن چشـم   معانـدان اسـالم موقتـاً    باید از آزار مشـرکان و مسلمانان 

 معرفـت، (آن شرایط خاص بوده است سلمانان دربه دلیل ضعف موضع م دستور صرفاً
مسـلمانان   پیدایی شـکوه  اما به هنگام حصول شرایط جدید و ؛)296، ص2ج ق،1411

 ا اجـازه قتـال  یـ  دستور به جهـاد و  هار خواهد کرد، مانند آیاتی که در آنوضعیت تغیی
ـ « جهـاد  منان بـر ن مؤانگیختا بری وآمده  )39 :حج(»...مهنَّأبِ لونَقاتَی ذینَلَّل نَذاُ« ضِرِّح 

ؤالمنینَم یلَع ـنْ   « ا مقابلـه بـه مثـل در برابـر تجـاوز مشـرکان      ی و) 65 :انفال(»تالالقفَم
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   کُملَـیى عتَـدـا اعثْلِ مبِم هلَیوا عتَدفَاع کُملَیى عتَدهـا مـورد   در آن )194 :بقـره (»...اع
 اتی است که بـه نحـوي دسـتور پیشـین را    آی این قبیل آیات،. تصریح قرار گرفته است

 بـه قبول نسخ مشروط آیات صفح بـر مبنـاي روایـاتی اسـت کـه      . استتحول بخشیده 
ــر در  ۀهــا همــبــر اســاس آن و مــرتبط اســت کــامالً مــدنی بحــث مکــی و   آیــات اخی

   )1296، ص3ج ابن عربی معافري،: ك.ر(.هاي مدنی واقع شده استسوره
 اسـت،  ارتباط در آیات تفسیر مسئله با نحوي به که منسوخ، و ناسخ شناخت از غیر

 اسـتوار  تفسـیر  و فهم از آگاهی مدنی، و مکی وایاتر شناخت برجستۀ فواید دیگر از
 و آیـات  یمـدن  و یمکـ  یبررسـ  بـا  مفسـران  از بعضی. است قرآنی سور و آیات گرید

 نیـ ا .ابنـد ی دسـت  هـا آن حیصـح  شـناخت  و اسـتوار  نیـی تب به اندتوانسته خاص سوري
 گـر ید بـه  .دارد یمتنـ  و يسـند  لحـاظ  از ثیـ احاد چـون  و چند در شهیر زین هایبررس

   ریتفسـ ) بـودن  یمـدن  ایـ  یمک(شاهد و نهیقر نیا از ،اتیروا رهگذر از مفسران ،سخن
 بـا  را فوایـد  ایـن  .انـد افتـه یدر را هـا آن قمصـادی  و نـزول  سبب ،ینآقر اتیآ تردرست

 .دهیممی ادامه یهآ چند و سوره یک دربارة همطالع
  ؟یمدن ای یمک یات هل سورة. 4-1
 معطـوف  خـود  به را یفراوان مباحث ،آن بودن یمدن ای یمک که ییهاسوره از یکی

 کـه  یدگاهیـ د نخسـت  .اردد وجود دگاهید سه نهیزم نیا در .است انسان سورة ،داشته
 را مـذکور  ةسور که یکسان نظر دوم .است شده نازل مکه در سوره تمام ،آن اساس بر
 بـه  قائـل   موضـوع  نیـ ا در کـه  محققـانی  ةعقیـد  سـرانجام  و داننـد یمـ  یمـدن  سـر کی

  . اندلیتفص
   اول دیدگاه .4-1-1
 اندانشـمند  از) ق.ه224م(يهـرو  سـالم  بـن  قاسم دیعبابو نخست، گروه معتقدان از

 بـا  ،خـود  القرآن فضائل درکتاب که است يقمر سوم سده لاوای و دوم قرن ینخراسا
 سـور  جـزء  ،را یاتـ  هل ةسور )عباس ابن انیراو از(طلحه یاب بن یعل روایت به جهتو

 در )26ص ،1ج ق،1418 ،یوطیسـ .(دانـد نمـی  )اسـت  سـوره  25 او نوشتۀ به که(یمدن
   .است مقطوع روایات جزء  او تیروا لذا نشده، ذکر عباس ابن نام ،ییروا سلسله نیا
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 ،ينحـو  ب،یـ اد )ق.ه328م(يانبـار  اسـم ق بـن  محمـد  ابوبکر ،االتقان ارشگز به بنا
 از یسـم ا ،بـرد یمـ  نـام  نـه یمد در شده نازل يهاسوره از یوقت زین قرائت، عالم و مفسر
 آورده قتـاده  از را خـود  تیـ روا کـه  ،يانبـار  ابـن  شـمارش  در .آوردینم انسان سوره
  .است دعد 26 یمدن يهاسوره )28ص ،1ج همو،(است

 الحصـار  بـن  ابوالحسـن  افتـه، ی انعکاس االتقان بکتا در او دگاهید که يگرید فرد
 يهـا هسور او )249ص ،8ج تا،بی ،ینیالع: ك.ر(.است منسوخ و ناسخ کتاب صاحب

 در. اسـت  دهیکشـ  نظم به خود کتاب در را هاآن اختالفی موارد و نهیمد در شده نازل
 دخـو  )28ص ،1ج ق،1418 ،یوطیسـ .(سـت ین انیـ م در ینام اتی هل سورة از نظم نیا

 عنـوان  لیـ ذ انسـان،  سـورة  دربـارة  یمـدن  و یمک سور به مربوط مبحث در زین یوطیس
 آورده آن آیـۀ  یـک  جـز  را سوره بودن مکی به قول »هایف المختلف السور ریتحر یف«

 انیـ م در زیـ ن يگـر ید افراد موارد، نیا بر افزون )34ص ،1ج ق،1418 ،یوطیس.(است
 ،يبـد یم/ 93ص ،10ج ق،1422 ،یثعلبـ (.انـد سـوره  نیـ ا بـودن  یمکـ  بـه  قائل مفسران

 )166ص ،15ج ق،1415 ،یآلوس/ 312ص ،10ج ق،1371
   دوم دیدگاه .4-1-2
 در .دارد يادیـ ز قـائالن  ،سـنت  اهل و یعیش مفسران نیب در سوره نیا بودن یمدن  

 چنـین  او خـود  نظـر  گرچـه (آورده القرآن الحکام الجامع ریتفس نویسندة که گزارشی
  نیچنــ ســوره بــودن یمکــ بــارةدر یکلبــ و عبــاس ابــن ثیحــد انیــب از پــس )نیســت

 ،یقرطبـ (».است شده نازل نهیمد در سوره نیا که اندهدیعق نیا بر جمهور« :میخوانیم
 ایـ  و جمهـور  بـه  انتسـاب  قالـب  در سـوره  بودن یمدن به اعتقاد )117ص ،20ج ،1364

 ق،1407 ،يخشـر زم.(خـورد یمـ  چشم به عامه ریتفاس گرید در مستقل طور به آن انیب
ــ يجــز ابــن/ 747ص ،30ج ق،1420،يراز فخــر/ 665ص ،4ج / 436ص ،2ج ،یکلب

 قـاطع  و غالـب  نظـر  )159ص ،29ج تا،بی مراغی،/ 374ص ،4ج ق،1422 ،يجوز ابن
 آن سـوم  و سـت یب ۀیـ آ تـا  پنجم اتیآ از حداقل ای و سوره بودن یمدن ،یعیش مفسران

 ،14ج ق،1368 ،يمشـهد  یقم/ 398ص ،2ج ق،1367 ،یقم :ك.ر نمونه يبرا.(است
/ 211ص ،10ج تــا، بــی  ،یطوســ / 263ص ،5ج ق،1415 ،یکاشــان  ضیفــ / 483ص

  )118ص ،20ج ق،1417 ،ییطباطبا/ 614ص ،10ج ق،1415 ،یطبرس
 تفصیلی دیدگاه .4-1-3
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 سـورة  از یاتیـ آ ایـ  هیـ آ ،آن اسـاس  بـر  کـه  دارد وجـود  هـم  یاتیـ روا میان، نیا در
 بـراي  .اسـت  شـده  نـازل  نـه یمد در ،هجرت از بعد  آن زا یاتیآ و مکه در )انسان(دهر

 حـال  نیعـ  در ،دارد شیگـرا  سـوره  ایـن  بـودن  یمکـ  بـه  خود نکهیا با یوطیس نمونه،
ـ ر حکـم لَ اصـبر فَ« ۀیـ آ از آن يمبنـا  بـر  که آورده یتیارو کب ـ  طـع تُ الو ممنه او مـاً آث 
 و« ۀیـ آ نـزول  سـبب  هبـ  توجـه  بـا  ژهیـ و هبـ  آن از شیپـ  اتیـ آ و مکه در بعد به »فوراًکَ
یبـراي / 302ص ،6ج ق،1404 ،یوطیسـ .(اسـت  شـده  نـازل  نهیدرمد» ...الطعام مونطع 

 کـه  قتاده از یتیروا اساس بر) 165ص ،15ج ق،1415 آلوسی،: ك.ر دیگر هاينمونه
 کعبـه  کنـار  در )ص(امبریـ پ خوانـدن  نمـاز  هنگام به ابوجهل ،هکرد نقل را آن یوطیس

 در يگـر ید تیـ روا .بـازدارد  کار نیا از را او ترتمام چه ره خشونت با کردیم تالش
ـ » آثمـاً « مصداق آن اساس بر که شده گزارش هیآ نیا لیذ  مصـداق  و عـه یرب بـن  ۀعتب
 )92-91ص ،20ج ق،1408 ،يراز ابوالفتـوح / جـا همان.(است رهیمغ بن دیول »کفوراً«

 نیـ ا بـا  داده، حیتـرج  یکلـ  طـور  بـه  را سـوره  بودن یمک گرچه نیز دروزه عزه محمد
 یمـدن  یمقتضـ  ات،یـ روا اسـت  گفتـه » ...مونطعی و« ۀیآ نزول سبب طرح ضمن حال،
 معتقـد  زیـ ن يو گرفت جهینت توانیم سان، نیبد. است سوره نیا از یبخش اتیآ بودن
 یاتیـ روا نیبـ  در )115ص ،6ج ق،1383 دروزه،.(اسـت   یمکـ  سوره از یشبخ ،است

 و« ۀیـ آ نـزول  سـبب  که خوردیم چشم به یتیروا زین آمده عهیش یثیحد جوامع در که
 ،1ج ق،1410 آشـوب،  شـهر  ابـن .(است دانسته جهلابو را »فوراًکَ او ماًآث منهم عطالتُ

 هـم  انیـ الب مجمـع  در سوره نیا ریتفس لیذ )203ص ،18ج ق،1403 ،یمجلس/ 57ص
 و سـت یب هیـ آ تـا  سـوره  نیـ ا اول از که افتیدر توانیم آن خالل از  که آمده یتیروا

 )625و 608ص ،10ج ق،1415 ،یطبرسـ .(اسـت  مکـی  آن از پس اتیآ و یمدن سوم
 مباحـث  بـه  اتیـ آ ریتفسـ  از بخـش  هـر  انیـ پا در همواره که ییطباطبا عالمه همچنین

 در تـدبر  راه از و سـوره  نیـ ا یمدن و یمک اتیروا گرفتن نظر در با پردازد،یم ییروا
 کـه  رسـیده  جـه ینت نیا به ،هجرت از بعد و قبل احوال و اوضاع با قیتطب و آن مضمون

 ،20ج ق،1417 ،ییطباطبـا (.اسـت  مکـه  دوران بـه  مربـوط  بعـد  بـه  سوم و ستیب اتیآ
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 مـورد  سـوره  یمـدن  و یمکـ  محور حول نیشیپ آراي انیم در نگارنده نظر به )118ص

 رد يشـاهد  مثابـه  بـه  واندتیم لیذ نکات نییتب. دینمایم استوارتر سوم دگاهید بحث،
  .گردد یتلق نگرش نیا يراستا
  علق سورة از یاتیآ با انسان سورة آخر وندبخشیپ .4-1-3-1

 ،شـده  نـازل  نـه یمد در گرید بخش و مکه در سوره نیا از یبخش که نکته نیا اثبات
 يمـرور  و شـده  نـازل  اتیـ آ نیاولـ  نـزول  دربارة کوتاه  يامقدمه به پرداختن گرو در

 نـازل  ییابتدا اتیآ شناخت .است بعثت يابتدا حوادث و اتیآ نیا ارتباط بر یاجمال
 نظـر  مـورد  بحـث  هبـ  وابسته ينحو به هاآن نزول سبب و خیتار شناخت ،امبریپ بر شده

 نیاولـ  بـه  مربـوط  اتیـ روا و اقـوال  عنـوان  به قول چهار ،ربازید از رابطه نیا در .است
  نشـان  کـه  اسـت  یتایـ روا آن، قـول  دو. اسـت  بـوده  مطـرح  امبریـ پ بـر  شده نازل اتیآ

 تیـ نها) اول هیـ آ پـنج  حـاً یترج(.اسـت  اتیـ آ نیاول ،علق سوره ییابتدا اتیآ دهدمی
 آغـازین  آیـات  ،آن از پس و افتهی نزول »تیتسم ۀیآ« ابتدا تیروا کی اساس بر آنکه
 ،نـزول  ابتـداي  کـه  آمـده  دیگـري  اریبسـ  اتیروا در و )38ص ،1ج ،يطبر(أاقر ةسور

»اسمِبِ أقرَا ربق،1401 ،يبخـار (.يبعـد  هیـ آ چهـار  آن از پـس  و بـوده » قلَخَ يذالّ ک 
  )628ص ،2ج ق،1363 ،ینیکل/ 3ص ،1ج

 شـده  نـازل  سـوره  نیاولـ  ثرمـد  سورة که دارد آن از تیحکا یکی بعد، قول دو اما 
/ 74 سـوره  ریتفسـ  ،65 کتـاب  ق،1401 ،يبخار(.الکتاب ۀفاتح سورة يگرید و است
 اسـت  یقـول  ،قـول  نیتررستد ،انیم نیا در )144ص ،1ج ق،1407 ،نیشابوري مسلم

 کـه  یتـ یروا رایـ ز اسـت؛  شـده  نازل اتیآ نیاول ،علق سورة اول ۀیآ جپن دیگویم که
. 1 :دکـر  هیـ توج صـورت  دو بـه  توانمی ؛داندیم شده نازل سوره نیاول را ثرمد ةسور

 یوحـ  فتـرت  از پـس  نـزول  نیاول. 2. اتیآ نیاول نه است شده نازل کامل سوره نیاول
 )98ص ،1ج ق،1407 ،نیشــابوري مســلم/ 75ص ،1ج ق،1401 ،يبخــار.(اســت بــوده

 بـه  مـدثر  ةسـور  و علـق  ةسـور  اتیـ آ ذیـل  ،روایـات  نیب جمع در زین محققان از یکی
 مـدثر  سـوره  ثیحـد  يراو(يانصـار  عبداهللا بن جابر ،کرده حیتصر نزول اولین عنوان

 شـناخت  در و دهینشـن  را ثیحد يابتدا )ردهآو امبریپ زبان از را یالوح بدء انیجر که
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 مربـوط  تیروا )207ص ،1ج تا،بی ،یزرکش.(است کرده خطا شده نازل اتیآ نیاول
. یوحـ  نیاولـ  از پـس  آن نـزول  به مربوط ای و  است مرسل زین  الکتاب ۀفاتح سورة به

 نـد یفرآ در ،اساس این بر. نیست مناسبتبی نیز وحی فترت موضوع به اشاره جا،این در
 آن مـدت  کـه  )205ص ،2ج ق،1407 ،ينوو: ك.ر(آمد حاصل ياوقفه ،یوح نزول

 حجـر  ابـن .(اسـت  شـده  ذکـر  هـم  سال سه تا و روز 40،روز25 روز،15 از روایات در
 اسـت   فتـرت  نیا از پس )62ص ،1ج تا،بی ،ینیالع/ 27 ص ،1ج ق،1407 ،یعسقالن

 و امیـ ق بـه  امبریـ پ ،مزمـل  رةسـو  و سـوره  نیـ ا اساس بر .است شده نازل مدثر ةسور که
 آغـاز  ایـ آ »المـدثر  هـا یا ایـ « نـزول  از بعد نکهیا .شودیم مورمأ نماز داشتن پا به و انذار

ــوت ــ دع ــت یعلن ــا(اس ــا و ) 84-83ص ،20ج ق،1417 ،ییطباطب ــان ی ــرام(یپنه  ،اری
 بـر  ،ریـ اخ نظـر  دارانطـرف  .دارد وجـود  نظـر  اخـتالف  محققـان  نیب) 74ص ق،1379
  نمـاز  یکمـ  تعـداد  بـا  هـا دره و هـا کـوه  دل در و نهـان  در امبریـ پ اناری« ثیحد اساس

ــ ــدیم ــن(».گزاردن ــام، اب ــهینت )282ص ،1ج ق،1415 هش ــ ج ــدیگیم ــا رن ــوت نی   دع
 در کـه  گانـه پـنج  ينمازهـا  عیتشـر  از قبـل  گفت دیبا نابراین،ب .باشد یعلن توانستهینم

 نـزول  عدم سرّ نکته نیا .نداهبود نمازگزار او ارانی و امبریپ ،دیگرد واجب معراج شب
 فۀیشـر  اتیـ آ نـزول  سبب نیز اتیروا برخی در .کندیم آشکار را علق سورة ةبارکی
 از کـرد یم تالش که است ابوجهل علق ةسور در »...یلص ذاا بداًع ینهی يذالّ تیأراَ«

) 345ص ،10ج ق،1419 ،يراز حاتم یاب ابن.(آورد عمل به ممانعت) ص(امبریپ نماز
 پـرده  آن از »اتـی  هل« ةسور بعد به سوم و ستیب اتیآ از خداوند که را ییهاخالفتم

 هـا آن از و کـرده  ییبایشـک  معانـدان  برابـر  در دهـد یمـ  دستور رسولش به و داردیمبر
 گفـت  تـوان مـی  بنـابراین،  .کـرد  ریتفس ینزول سبب نیچن مالحظۀ با دیبا ،نکند يرویپ

 هـا، آن در زیـرا  اسـت؛  اتی هل سورة آیات از بخش این بودن مکی بیانگر قراین، این
  :است گرفته قرار تأکید مورد امور این

  معاندان؛ برابر در شکیبایی -
  کفرپیشگان؛ و گناهکاران از پیروي عدم -
  .است مزمل مکی سورة ابتدایی آیات با پیوند در که تهجد و داريزندهشب لزوم - 

 یاتـ  هـل  ةسـور  اتیـ آ آخـر  بخش شود تهگف اگر نکات نیا به توجه با ،سان نیبد
 .بود نخواهد دیبع ،است یمک
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  اتیآ بیترت و جمع بودن یفیتوق. 4-1-3-2

 بـودن  تـوقیفی  موضـوع  اتـی،  هـل  ةسور محور دربارة یصیلتف دیدگاه دیگر شاهد
 يهـا سـوره  صورت به موارد شتریب در یجیتدر نزول .است قرآنی آیات ترتیب و نظم

 بـه  بعـدها  شـده  نازل مکه در که یاتیآ است ممکن که هینظر نیا اام .است بوده کامل
 بیـ ترت رایـ ز سـت؛ ین دیـ بع رد،یـ گ قرار نهیمد در نازل اتیآ ضمن ،)ص(امبریپ دستور
ـ  بـدان  التـزام  و شـان یا زمـان  بـه  مربـوط  قـرآنِ  اتیـ آ موجود آن شـاهد  .اسـت  يدتعب 

 .اسـت  پیـامبر  زمان رد یفعل صورت و  شکل به ،قرآن يهاسوره از ياریبس تیمعروف
 .دیآیم شمار به گفته نیا شواهد از ریز ثیحد

 از پـس  یطـوالن  سـورة  هفـت (طـوال  سـبع  ،تورات درعوض« شده تیروا امبریپ از
 صـد   يهـا سـوره (نیمئـ  ،زبـور  يجا به و شد عطا من به ...)عمران آل ،بقره مانند حمد

 )اول دسـته  دو از پس يهاورهس(یمثان ،لیانج برابر در و ...) وهود ونسی مانند ،ياهیآ
 ،7ج ق،1408 ،یثمـ یه(».افتمیـ  يبرتـر  )قـرآن  آخـر  يهـا سوره(مفصل يهاسوره به و

 ،سـور  اتیـ آ بیـ ترت آیـد می نظر به چنین سان بدین )335ص ،16ج ،یمجلس/ 46ص
 شـده،  نقـل  عبـاس  ابـن  از نمونـه  يبـرا . اسـت  آمـده  فـراهم  )ص(امبریـ پ نظر رزی غالباً

  و خوانـد یمـ فرا را یوحـ  ازکاتبـان  یکـ ی ،شـد یمـ  نـازل  یوحـ  امبریـ پ بـر  که یهنگام
ــ ــتیم ــا« :گف ــآ نی ــوره در را اتی ــه ياس ــب آن ک ــب را مطل ــ انی ــدیم ــرار ،کن  ق
/ 69و 57ص ،1ج م،1994 حنبــل، بــن احمــد/ 336ص ،4ج ق،1403 ،يترمــذ(.دیــده

 کـه  اسـت  یثیحـد  ،اتیـ روا نیـ ا از یکی )221-220ص ،2ج تا،بی ،يشابورین حاکم
 ،شـده  نییتع ياهیآ يجا که را يمورد آن در و کرده نقل را آن العاص یاب بن نعثما

   :است برده نام لیذ قرار به
 بـه  چشم سپس و کرد نگاه آسمان به حضرت ناگاه که بودم نشسته خدا رسول نزد«

 از قسـمت  نیـ ا در را هیـ آ نیـ ا کـه  گفـت  و آمد من نزد لیجبرئ :فرمود و افکند نییپا
" ...یالقربـ  يذ تاءیا و واالحسان بالعدل مرأی اهللا ان" ۀیآ خدا سولر و دیده قرار سوره

  )16ص ،2ج ق،1405 ،يهند یمتق(».فرمود تالوت را
 ،است صحیح اتیروا آن پشتوانۀ که آیات، ترتیب و نظم بودن توقیفی ۀیفرض اگر
 اسـت  ممکـن  کـه  دیرس میخواه جهینت نیا به فوق، لیتحل اساس بر گاهنآ افتد مقبول

 همکـ  رد یمناسـبت  بـه   ياهیـ آ یعنـ ی ،باشـد  شـده  واقع یمک اتیآ ،دنیم يهاسوره در
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 یمـدن  يهـا سـوره  نیبـ  در امبریـ پ نظـارت  و اشـراف  با ،حال نیع در و باشد شده نازل
 .است کم اریبس آن موارد هچ گرا باشد؛ شده مرتب

 و شـواهد  نیچنـ  پرتـو  در ،نگارنـده  نظـر  بـه . اسـت  چنـین  زین یات هل سوره داستان
 یبعضـ  و یمکـ  را سـوره  آن ،محققـان  یبرخ که یاتیروا نیب جمع در توانیم ینقرای

 را سـوره  این از بخشی آن مبناي بر که یافت کارآمدي حل راه ،انددانسته یمدن گرید
  .دانست مدنی را دیگر بخشی و مکی

 شـواهد  از یکـی  تـوان مـی  نیـز  مضمونی معیار اساس بر فوق روایی شواهد بر افزون
 از ايعــده گرچــه. دانســت آن در اســیر لفــظ وجــود را اتــی هــل ســورة بــودن یمــدن

ــران ــن(مفسـ ــه، ابـ ــري،/ 411ص ،5ج ق،1422 عطیـ / 669ص ،4ج ق،1407 زمخشـ
 بـه  اسـیر «: انـد گفتـه  اسـیر  کلمـۀ  از خـود  تفسـیر  در) 419ص ،5ج ق،1414 شـوکانی، 

 مـوارد  ایـن  مـه ه امـا » .اسـت  قبیـل  ایـن  از تیاعبـار  و زن یا و برده یا و ملوكم معناي
 دسـت  در کفـار  اسـیر  اسـیر،  از منظـور  کـه  اسـت  بـدیهی . دلیـل  بدون است ادعاهایی
 اوضـاع  و قراین با اندگفته این از غیر که مفسران از دسته آن تعریف و است مسلمانان

 و شـکوه  از مکـی  وحـی  دوران در زیـرا  نیست؛ سازگار مکه محیط بر حاکم احوال و
 .است نبوده خبري هاآن دست به کافري اسارت یا و مسلمانان عظمت

  مدنی و مکی روایات پرتو در رعد سوره 43 هیآ ریتفس. 5
ویقُـولُ  « :چنـین فرمـوده اسـت    آیۀ سورة رعدآخرین  سومین و خداوند در چهل و

» ده علْـم الْکتَـابِ  الَّذینَ کَفَرُوا لَست مرْسالً قُلْ کَفَى بِاللَّه شَهِیداً بینی وبینَکُم ومنْ عنْ
فرمایـد بـه   أکید بیشتر روي معجزه بودن قـرآن بـه پیـامبر مـی    پروردگار در این آیه با ت

شـما بـس    براي گواهی میان من و ،آن کسی که علم کتاب نزد اوست ها بگو اهللا وآن
  .است

، کـه بـر اسـاس آن    روایتـی از ابـن عبـاس آورده   ثعلبـی   ،میان مفسران اهل سنت در   
ق، 1422 ثعلبـی، (.سـوم آن  چهـل و  کـم و ی مگر دو آیه سی و رة رعد مکی است،سو
مقصـود از  آنکـه   را دربـارة  مجاهدحدیث  ،نیز ویلأمحاسن الت یسندةنو )267ص، 5ج
 ، ایـن بـه نظـر وي  . ه اسـت مناقشه کرد ،است اهللا بن سلّامعبد» من عنده علم الکتاب و«

پــس از هجــرت بــوده  مدینــه ودر ، اســالم آوردن فــرد مــذکور ســوره مکــی اســت و
در همـین دیـدگاه را    ،بحر العلوملف تفسیر مؤ )294ص، 6ج ق،1418 قاسمی،.(است
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ــیر ــحابی و    شتفس ــعود ص ــن مس ــی از اب ــی روایت ــابعی آورده     ط ــر ت ــن جبی ــعید ب س

 بـا  دیگـري کـه مکـی بـودن سـوره را     افـراد  از  )233ص، 2جتا، بی سمرقندي،.(است
بـا   روح المعـانی در تفسـیر   وي. اسـت  آلوسـی  ،انـد پذیرفته روایت ابن عباس توجه به

استناد به قول سـعید بـن جبیـر کـه      در ابتداي تفسیر این سوره و ابن عباس ذکر روایت
را مکـی بـودن سـوره     باشـد،  »من عنده علم الکتـاب «م مصداق عبداهللا بن سلّاته نپذیرف

  )166و 80ص ،7ج ق،1415 آلوسی،(.کندتأیید می
 ۀاز اول سوره رعد تا آخـر آیـ   ،دیگري نیز آورده که بر اساس آنروایت  ،این مفسر  

ایـن  آخـر   آیـۀ ، ایـن روایـت   بـر  بنا) جاهمان.(است مکی آن ازبعد آیات  مدنی و 31
آیـات مکـی    ازدارد  چـالش وجـود   که بر سر مصداق آن بحث و 43عنی آیه ی ،سوره

عبـداهللا بـن سـالم را     گرچه وي نتوانسته نسبت به وجود روایـاتی کـه   .رودبه شمار می
 :گفتـه اسـت  در عـین حـال   تفاوت باشـد،  بیاند دانسته» من عنده علم الکتاب« مقصود

ها هـد کـه بعـد   از عالمـانی خبـر د   مکی باشد و ،چه عیبی دارد که آیه مورد بحث هم«
 نظریـه  البتـه ایـن  ) جـا همـان .(به رسالت پیامبر شـهادت دادنـد   و در مدینه مسلمان شده

به پیـامبر بگوینـد تـو رسـول      مکه درمشرکان  پذیرفتتوان زیرا نمی ؛پذیرفتنی نیست
دلیـل   ،مـرا تصـدیق کنیـد    به آنان تذکر دهد فعـالً ) طرف خدا از(امبریپگاه آن .نیستی

در مدینـه بـه   ایمان و تصدیق کسانی است که بـه کتـاب علـم دارنـد،      ، کهقاین تصدی
  !شما اثبات خواهد شد

ــب ــید قط ــوطی در  ،س ــث مبس ــورة ذ بح ــیر س ــل تفس ــد ی ــورد ،رع ــداف در م   و اه
کیـد کـرده   تأ سـوره تصـریح و  ایـن  مکـی بـودن   بـه  وي  .آورده استآن هاي ویژگی

 را، محوریت مباحـث عقیـدتی   ،این مفسر )2038ص، 4ج ق،1412 سید قطب،.(است
از جملـه   ،رعد در سورة) ص(نبوت الهی حضرت رسول اصالت قرآن و مانند وحی و

روایـات   تلقی کرده و ناپذیر خود در مکی بودن سوره مورد نظرشواهد انکار دالیل و
بحـث   ،رعـد  43گرچه او در ذیل آیه  )جاهمان(.را مردود دانسته است مدنی بودن آن
عناصـر اصـلی ایـن     توان دریافت این است کـه او میآنچه از دیدگاه  ،مصداقی ندارد

ود شـخص رسـول   و حقانیـت خـ   پیـامبر  الهـی کتـاب   حـق بـودن   توحید، شامل(سوره
بـه نحـوي در تمـام سـوره جریـان       دارد، نخست این سوره انعکـاس  ۀکه در آی ،)اکرم
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بـا  . جمله سوره رعد اسـت  هاي مکی ازخصوصیات تمام سورهاین موضوع از و  یافته
  .ایات مدنی بودن سوره را بپذیردتواند رونمی چنین نگرشی است که سید قطب

کیـد  همه بر روایـات مـدنی بـودن سـوره تأ     نای ،آنچه باعث گردیده برخی مفسران
 سـوره رعـد   آخـرین آیـۀ   ذیـل  برخـی احادیـث دیگـر    ها در برابرنحساسیت آ ،کنند
دربـارة پرسشـی کـه از آنـان      سعید بن جبیر را سخن ابن مسعود و ،پیش از این.  است

ها گفتند چگونـه  آن .نقل کردیم ،شده بود »من عنده علم الکتاب«عبارت  مصداق در
  م است درحالی که سوره مکی است؟عبداهللا بن سلّاقرآنی،  ور عبارتمنظ

 مصـداق و هـا،  در آنکـه  وجـود دارد  روایـاتی   ،اهل سـنت  ودر متون روایی شیعه 
کنون ا .است) ع(علی ، حضرتسورهاین مکی بودن منظور عبارت مذکور با توجه به 

  :کنیماشاره می برخی از این روایاتبه 
و علـم   )ع(بودم که از سلیمان بن داود) ع(نزد امام صادق« :گفتعبداهللا بن بکیر  -

ه یـک  علم به او داده شـد تـاز  آنچه از این پس او فرمود ملک او سخن به میان آمد؛  و
بـه  صاحب شما آن کسی است که خداوند که ف از اسم اعظم  الهی بود، درحالیحر
کـه علـم کتـاب نـزد     ت اسـ خداوند بین من و شما گواه است و کسی بگو  ،فرمودهاو 

 ق،1403 مجلسـی، (».علم کتـاب اسـت   )ع(به خدا سوگند نزد علی ،و ادامه داداوست 
ایـن سـوره گفتـه     ، ذیـل آخـرین آیـۀ   ثعلبی نیز در تفسیر روایی خـود  )170ص، 26ج

ق، 1422 ثعلبـی، (».المراد بقوله من عنده علم الکتاب، علـی بـن ابـی طالـب    ان « :است
 بیان این نکته کـه ابـن سـالم مصـداق    ضمن تفسیر خود  درهم  ابوحیان )267، ص5ج

، 6ج ق،1420ابوحیان اندلسی،(.را آورده است) ع(روایت امام باقر ،این عبارت نیست
قُـلْ کَفَـى    " سول خدا در مورد آیۀ شـریفۀ ر از« :ابوسعید خدري گفته است )403ص

لْمع هنْدنْ عمو نَکُمیبی ونیشَهِیداً ب تَابِ بِاللَّهاو بـرادرم   حضرت فرمـود، پرسیدم،  "الْک
در روایـت امـام   ) 523ص، 2 جق، 1415 حـویزي، .(باشـد مـی ) ع(علی بن ابـی طالـب  

 )ع(مـا هسـتیم کـه علـی     ،نیز ذیل تفسیر این آیه آمده است کـه مـراد خداونـد   ) ع(باقر
 ،2 جق، 1380 عیاشـی، .(باشـد بهتـرین مـا پـس از رسـول خـدا مـی       ن ویاولـ  برترین و

  )220ص
ذیل این آیه بایـد مـورد توجـه قـرار      ،از روایات برخینقد  مطلب دیگري که در -

 درالمنثـور در تفسـیر   .اسـت » من عنده علـم الکتـاب  «احادیث مربوط به قرائت  ،گیرد
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بـه   و» مـیم «با کسـر   ،را که موصول است »نم«در عبارت فوق  عمر بن خطاب،آمده، 

آن را بـه رسـول    و )نـب خداونـد اسـت   علم کتاب از جا(خواندر میصورت حرف ج
، 2جق، 1405 متقــی هنــدي،/ 69، ص4ج ق،1404 ســیوطی،.(دنــکخــدا اســتناد مــی

ـ «قرائـت  در روایـت طبـري   اما  )155ص، 7جق، 1408 هیثمی،/ 593ص بـا  »ن عنـده م 
کسر میم، قرائت گروهی از متکلمین بوده که مدتی پس از عبعـد   ر جریان داشـت و م

قرائت  بهتـري   ،)با فتح میم(قرائت من عنده ،ادامه گفته است در وا .بین رفت آن از از
-بـه نظـر مـی   ) 118ص، 7ج ق،1412 طبـري، .(اجماع مسلمین هم بر آن است است و

پـیش از ایـن   نادیده انگاشتن روایات دیگري است که تمسک به چنین روایاتی   رسد
  .هاستکیدي بر آنمکی بودن سوره رعد نیز تأ و ذکر شد

اسـت کـه در    ، احـادیثی کاري که گویاي درستی روایات مورد نظر اسـت دلیل آش
أَفَمنْ کَانَ علَى بینَۀٍ منْ ربـه ویتْلُـوه شَـاهد منْـه ومـنْ قَبلـه       ( سوره هود 17ذیل آیه 

بـه ترتیـب    سـوره دومـین   پنجـاه و  این سوره. رسیده است )کتَاب موسى إِماماً ورحمۀً
 )193ص، 1جتا، بی زرکشی،(.است و مکی ازدهمین سوره به ترتیب تالوتی ونزول 

زیـرا بنـا بـه مفـاد      ؛تسلی دهنده رسول خداست ،این آیه به همراه چند آیه پیش از آن
 توانـد لـذا نمـی   ،عدم تمکـن مـالی اسـت    ،آیات قبل ازآن، گناه پیامبر از نظر مشرکان

بیـان   تو پیـامبر نیسـتی  گفت ن را که میسخن آناآیه سوره رعد هم  .الهی باشد رسول
از سـوي   .سـیاق واحـدي دارنـد    ،دو سوره در ایـن موضـوع   بدین سان آیات .کردمی

انـد کـه   نقل کـرده  روایاتی را ،اهل سنت برخی تفاسیر جوامع حدیثی شیعی  و دیگر،
، 1ج ق،1363 کلینـی، (.اسـت )ع(علی بن ابـی طالـب   ،هفدهم سوره هود آیه شاهد در

ــی،مج/ 190ص ــی، /19ص، 9جق، 1403 لسـ ــیوطی،/ 16ص، 10ج، 1364 قرطبـ  سـ
یـا زبـان    جبرئیـل و  ،انـد شـاهد  دسته از روایاتی که گفتـه   آن )324ص، 3ج ق،1404

 »تلـوه ی« ۀزیرا کلمـ ؛ نیز نادرست است )11ص، 12جق، 1412 طبري،(رسول خداست
همـان طـور کـه راغـب      ،آیـد رسـول خـدا مـی    به معناي آن اسـت کـه شـاهد پـس از    

بـه دسـتوراتش عمـل     ویعنی به پیـامبر اقتـدا   » تلوه شاهد منهی« ،صفهانی تصریح کردها
 ماننـد آن حضـرت عمـل کـرده و     و آیـد ، پـس از او مـی  بـه عبـارت دیگـر    کنـد و می

مقصـود از  ) 167صق، 1412  راغـب اصـفهانی،  .(پیـاده خواهـد کـرد    را دستورات او
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زبـان کسـی   وییم گـ بکه  ا خواهد بودمعنعبارتی بی زیرا ؛نیست زبان پیامبر هم  ،شاهد
 .باشد شاهد او ،رفت دنیا پس ازآنکه از

 
  اسراءسوره  60تفسیر آیۀ و مدنی مکی و روایات. 6

 60آیـۀ   ابـد یتفسـیر خاصـی مـی    ،لحاظ مکی یا مدنی بـودن  آیۀ مهم دیگري که به
فتْنَۀً للنَّـاسِ والشَّـجرَةَ الْملْعونَـۀَ    وما جعلْنَا الرُّؤْیا الَّتی أَرینَاك إِالَّ  « :است سورة اسراء

در  تفسـیر ایـن آیـه و    در) 6 :اسـراء (» فی الْقُرْآنِ ونُخَوفُهم فَما یزِیدهم إِالَّ طُغْیاناً کَبِیراً
براي فهم معناي ایـن دو   .خوردبه چشم میملعونه سخنان فراوانی  ةشجر ا ویمعناي رؤ
 واژة. مـرور کنـیم   به کار رفته، هادرآنکه این دو کلمه  را آیاتی ابتدا ،است واژه بهتر

 اسـراء،  سـورة  ؛100و 43و 5 اتیآ ،یوسف سورة :رفته است آیات به کار ا در اینیرؤ
در  یوسـف  واژه رؤیـا در سـورة   .27آیـۀ   فـتح،  سورة ؛105 آیۀ صافات، سورة ؛60آیۀ

 مربوط به این پیـامبر الهـی  ) است به کار رفته باردو ا یؤکلمه ر ،43آیۀ  در(چهار مورد
اسـراء   فتح و هاي صافات،که در سوره هم سه مورد. که از بحث ما خارج است است
 . اي پیامبر اسالم استیمربوط به رؤ ،آمده
بـار آن  تنهـا یـک   کـه  ملعونه اسـت  شجرة در این آیه، کلمۀقابل توجه دیگر  واژة  

کـه بـه    ا اوصاف دیگـري متصـف شـده،   همین واژه ب اما. هم در همین آیه آمده است
ةُ الزقـوم و شـجرٍ مـن    شجر، زقومال تشجر« مانند ،دارد ترادفملعونه  نحوي با کلمۀ

بـه لحـاظ    )26: ابـراهیم (»خبیثـه  Ȁǲøȉǥٍ « و) 52: واقعـه / 62: صافات/ 43: دخان(»زقوم
: ورنـ (»مبارکـه  ةٍشـجر « و) 24: ابـراهیم (»طیبه ةٍشجر« برابر معناشناسی این دو کلمه در

 .ثر اسـت ؤملعونـه بسـیار مـ    ها در کشف معنایی شـجرة قرار گرفته که توجه به آن) 35
دارنـد   مبارکه، همه در آیاتی قرار ها غیر از شجرةاین عبارت نکته درخور توجه آنکه

  .که مکی است
ده است؟ شجرة ملعونـه در آیـه   ا چه بویپاسخ داد که رؤ هاباید به این پرسش ،حال

 مکـی و  آیـا در پرتـو روایـات    مصداق آن کـدام اسـت؟   است و چیزي باال دربارة چه
 . از آیه رسید توان به فهم درستیاسراء می  مدنی سورة
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  بررسی روایی آن ا ویتفسیر رؤ. 6-1

مطـالبی آمـده    ؤیـا چـه بـوده   رایـن   بـارة اینکـه  در مذکور ، ذیل آیۀدر منابع فریقین
اشـاره بـه  جریـان معـراج      عـی چشـم و  ة واقمشـاهد  ا رایـ ؤر ،در برخی روایـات  .است

  )76ص، 15جق، 1412 طبري،.(از ابن عباس چنین روایتی رسیده است. انددانسته
  نقد و بررسی روایت. 6-1-1

نـه در   دهـد ر خواب روي مید ا معموالًیکه رؤ وارد شدهبه این روایت این اشکال 
 وایــات فراوانــیر ،رتــبــه عبــارت ســاده )140ص، 13جق، 1417 ،یطباطبــای.(بیــداري

رخ  مسـتلزم روحـانی بـوده و    -سـمانی ج ،)ص(سیر معراجی رسول اهللاوجود دارد که 
بـه تفصـیل از   آن  کـه در ی آمده در تفسیر قمی روایت.در عالم بیداري است  دادن آن،

در ایـن   بـا دقـت   .شـرح مـاوقع سـخن رفتـه اسـت      و چگونگی معراج حضرت رسـول 
 قمــی،(.اســت رخ داده واقعــه در بیــداريشــود کــه ایــن مــی فهمیــده کــامالً ،حــدیث

ویل بر ایـن  حتی بیشتر اهل تأ عموم شیعه و ،به گفته شیخ طوسی )3ص، 2جق، 1367
، 6ج تــا،بــی طوســی،.(بیــداري بــوده نــه در خــواب انــد کــه جریــان معــراج درعقیـده 

خـوبی بیـانگر سـیر جسـمانی     ه ب »عبده«تعبیر  اسراء وآیه اول سورة  دقت در )447ص
ب یـا  خـوا  ۀمعنـی معقـولی جـز مسـئل     ،زیرا سیر روحـانی  ؛ر عالم بیداري استپیامبر د

جـان پیـامبر در ایـن     و مجسـ که دهد کلمه عبد نشان می حالتی شبیه به خواب ندارد و
 اًظـاهر  افزون بر ایـن آیـه،   .عالم خواب در آن هم روح او سیر شرکت داشت نه صرفاً

مـا زاغَ  « فرمـوده  خداونـد  کـه  جـا نآبیانگر چنـین مطلبـی اسـت؛    نجم هم  آیات سورة
توانـد دلیلـی باشـد    می )18-17: نجم(» الْبصرُ وما طَغَى لَقَد رأَى منْ آیات ربه الْکُبرَى

چگونه روایتی که بـه ابـن عبـاس     ،بدین سان .ردر عالم بیداريبر معراج جسمانی پیامب
 تواند صحیح باشد؟می ه؛شد به معراج معطوفا یآن رؤ در استناد یافته و

  رؤیاي مربوط به صلح حدیبیه. 6-1-2
را مربـوط بـه سـال     )ص(اي پیـامبر یـ ابن عباس رسـیده کـه رؤ   روایت دیگري از    

وعـده   ایـ در عـالم رؤ  که بـه پیـامبر  داند می )سال ششم هجري(موسوم به صلح حدیبیه
لبتـه تحقـق ایـن    ا. وارد خواهـد شـد   مسجد الحرامپیروزمندانه به  زودي وه ب هداده شد

ایـن خـود باعـث آزمـایش      خیري مواجـه گردیـد و  بـا تـأ   بنا به مصـلحت الهـی   ،وعده
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 سیوطی،/ 111، ص6ج ق،1422 بی،ثعل/ 76، ص15ج ق،1412، طبري.(مسلمانان شد
  )191ص، 4ج ق،1404
  
  نقد و بررسی روایت. 6-1-3
اسـت،  کـه مکـی    سیاق آیـات مـورد بحـث،   زیرا با  ؛قابل نقد استت نیز این روای 

ن در مکـه  نـزول آ  ها بعـد از سال پس از هجرت وا یکه این رؤدرحالی. سازگار نیست
لَقَـد صـدقَ اللَّـه رسـولَه     (فـتح   سـورة  27گزارش این رؤیا در آیه  .اتفاق افتاده است

مـورد   تواند با آیۀنمیو  آمده )الرُّؤْیا بِالْحقِّ لَتَدخُلُنَّ الْمسجِد الْحرَام إِنْ شَاء اللَّه آمنینَ
  . همگون باشد وداشته بحث ارتباط 

  
  روایت مربوط به ظهور بنی امیه. 6-1-4

ا یـ ؤمنظور از ر ،شیعی آمده جوامع حدیثی اهل سنت و احادیث که در از برخیاما 
ان النبـی رأي فـی   «: تفسیر طبري آمـده اسـت  در  ،براي نمونه .دانندمیرا چیز دیگري 

فسـاءه ذلـک فمااسـتجمع     ةنزوالقـرد  نزون علـی منبـره  ی )عبارت طبري(بنی فالنمنامه 
) ص(پیـامبر  )76، ص15ج ق،1412، طبـري (»...اآلیـۀ انـزل اهللا   حتـی مـات و   ضاحکاً

، ماننـد  آینـد پـایین مـی   پرنـد و بـاال مـی   اواز منبر ) بنی امیه(درخواب دید که بنی فالن
هرگـز  رؤیـا  آن   پـس از  اي کـه بـه گونـه   شـد انـدوهگین  ي و. وخیز بوزینگـان جست

بعضـی منـابع    در .در پی آن بود که این آیه نـازل شـد   نخندید تا وقتی رحلت فرمود و
گـان  حکم بن ابی العاص به سـان بوزین  فرزندان خواب دید در) ص(دیگر آمده پیامبر
 ،ابــن ابــی حــاتم/ 191، ص4ج ق،1404 ســیوطی،.(رونــدپــایین مــی از منبــر او بــاال و

 و بیهقـی  ابـن مردویـه و   اتم وکسان دیگري مانند ابن ابی حـ  )2336ص، 7ج ق،1419
ه بـ  روایـت آمـده  ن ایـ  در. انـد ردهنقل کـ از سعید بن مسیب  این حدیث را ابن عساکر

هـا  د که آن دنیاي بنی امیه است کـه بـه آن  ، خداوند به او وحی کرنگرانی پیامبر دنبال
نَـا الرُّؤْیـا الَّتـی أَرینَـاك إِالَّ فتْنَـۀً      وما جعلْ «بعد چشم حضرت را با نزول  وداده شده 

همین روایت با تغییـر برخـی عبـارات     )192ص ،1373 ،حضرمی.(کردروشن » للنَّاسِ
، 31جق، 1403 مجلســی،(.آمـده اسـت   )ع(م صــادقاز امـا  در منـابع روایـی شــیعه نیـز   
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 ه راامیـ  نقـش بنـی   این قبیل روایات صراحتاً )350ص، 55ج ؛209ص ،33ج؛ 536ص
 .دکنبیان میتبدیل امامت به سلطنت  اسالمی و انحراف مسیر جامعۀ ایجاد در

  دالیل صحت روایت. 6-1-5
، همـین  بیـان کنـد   ا رایـ ؤتوانـد تفسـیر صـحیح ر   میاین میان  آنچه دربه چند دلیل  

ربـط آن بـا مسـئلۀ تعبیـر      ویل در قـرآن و أدقت در معناي ت روایت اخیر است؛ نخست
ــرؤ ــوع ع ا وی ــی آنوق ــرده  .ین ــوش نک ــانی ت  فرام ــی از مع ــه یک ــم ک ــل،أای ــر  وی تعبی
بیند ن حیث باید گفت پیامبر خوابی مییاز ا )13ص، 3ج ،1360مصطفوي،(.استیؤر

 ونـد  کمـی ایشـان پیشـگویی     ،به دیگر سخن .شودتعبیر می ها پس از رحلتشکه سال
آزمـایش   رد فتنـه و دهد که بر مبناي آن با ظهور بنی امیـه مـردم مـو   مصداقی نشان می

  .قرار خواهند گرفت
لعـن  « :گفـت  رو به مروان کـرد و روایتی از عایشه رسیده است که دوم آنکه،  دلیل

ـ  انت فی صلبه فانـت بعـض مـن    اهللا اباك و را لعـن کـرده    ؛ خداونـد پـدر تـو   »اهللا هلعن
کسی هسـتی کـه خداونـد     بخشی از بنابراین تو ،در صلب پدرت بوديکه تو درحالی

، 20ج ق،1420 رازي، فخـر / 3912، ص6جق، 1364 قرطبی،.(لعنت کرده است را او
در  کـه  یاحـادیث این روایت بـا بعضـی از    )543ص، 31جق، 1403 مجلسی،/ 237ص
 نگرانـی و  باعـث  هـا اوالد حکم بن ابی العاص به عنـوان جانشـینانی کـه ظهـور آن     آن

 ةایـد گفـت کـه شـجر    بر اساس ایـن تحلیـل ب   .قابل جمع استشده، ) ص(اندوه پیامبر
 صـافات و  ةسـور  وکه در سورة دخـان   زقوم ةشجربه  نه است، به بنی امیهناظر ملعونه 

  . از آن سخن گفته شده است واقعه
؛ زیرا همـان روایـاتی   اندملعونه یاد کرده از آن به عنوان شجرة برخی روایات دیگر

مشـرکان سـخن    یـد، وگدر ادامـه مـی   ،دانسـت مـی  که رؤیا را اشاره به داستان معـراج 
خوردن از میـوه درخـت    و دوزخ ها وعدةبه آن )ص(پیامبر را نپذیرفتند و )ص(پیامبر

خداونـد   میـوة آن را نیـز منکـر شـدند و     ها  ایـن درخـت و  آن کهدرحالیداد  زقوم را
از آنجـا کـه اصـل آن روایـت زیـر      پس . را آزمایشی براي مشرکان دانستان انکار آن
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درسـت   ،در ذیـل ایـن روایـت    زقوم ةشجر  به ملعونه ةشجر فسیرت  طبیعتاً ،رفت سؤال
در کـالم الهـی    اقـوام ملعـون  ران با تحلیل جامعی که در بحث کی از مفسی .نمایدنمی

اند کـه بـه   منافقین اهل کتاب و ها شامل مشرکین،ارائه کرده، نشان داده که این گروه
مشـمول   و حـال کفـر مـرده    درخـدا،   رسـول و آزار و اذیت  آیات الهی دلیل تکذیب

 احوال نزول ایـن آیـه   اوضاع و )138ص، 13ج ق،1417 طباطبایی،.(اندلعن الهی شده
  -مسـیحیت  شـامل یهـود و   -اهـل کتـاب   ن ورسـاند کـه مشـرکا   مـی  حوادث بعـدي  و

 ؛ زیرا با توجه بـه آیـۀ شـریفۀ   دند مصداق قوم لعن شده در این آیه به شمار آینتواننمی
اهـل   و شـر مشـرکان   مسـلمانان از  )3: مائـده (»...کفروا مـن دیـنکم   الیوم یئس الذین «

فسـاد مـذهب خـود     توانستند بـا نفـوذ و  نمیدند در نتیجه مشرکان کتاب حفظ شده بو
 ماند قوم لعـن شـدة منـافقین کـه سـیطرة     می. براي جامعه مسلمانان مشکلی ایجاد کنند

الم باعـث  تظـاهر بـه اسـ    و جانشینی پیامبر آنان بر جامعه مسلمین در کسوت خالفت و
یـا بـه تعبیـر     نافقیناین م پس .مورد آزمایش قرار گیرند ،خود شد مردم با نوع مواجهۀ

 .است کرده ها را بنی امیه معرفیآن ،اند؟ روایات پیشینملعونه چه گروهی ، شجرةقرآن
  توبه ةسور 113تفسیر آیه . 7
وا أَنْ یستَغْفرُوا للْمشْرِکینَ ولَو کَانُوا أُولی قُرْبـى  ما کَانَ للنَّبِی والَّذینَ آمنُ«در آیـۀ   

 پیـامبر و  ،خداوند به طور قـاطع  )113: توبه(»منْ بعد ما تَبینَ لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحیمِ
با توجه بـه آنکـه بـراي مسـلمانان روشـن شـد کـه        (براي مشرکان استغفار از منان رامؤ

برخـی از  . ولو آنکـه از نزدیکـان آنـان باشـند     داردمیحذر  بر )انداهل دوزخمشرکان 
-انعام تفسـیر کـرده   سورة 26سورة قصص و  56ارتباط با آیات  مفسران این آیه را در

: ك.ر.(رفتـه اسـت   سـؤال زیـر  ) ع(این قبیـل تفاسـیر ایمـان ابوطالـب     بر اساساند که 
  )282ص ،3ج ق،1404 سیوطی،/ 31، ص11ج ق،1412 طبري،

 اینجـا  در امـا  گون سـخن گفـت؛  هـاي گونـا  توان از جنبـه می هادر نقد این دیدگاه
 انعـام  سـورة   26آیـه   .کیـد ماسـت  ، مـورد تأ مدنی مربـوط اسـت   آنچه با بحث مکی و

اسـت کـه بـه     ، از مجموعه آیات ایـن سـوره  ارتباط داشته باشد )ع(آنکه با ابوطالببی
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آن هـم   )7ص، 6ج م،1984 ابن عاشـور، / 3، ص3ج همو،(در مکه نازل شده هباریک

 به عالوه ابن عباس سبب نـزول ایـن آیـه را    .پنج سوره به فاصله قصص و بعد از سورة
منکـران   .کنـد تـر مـی  روشـن آن را با ابوطالب  ارتباط عدمکه  )جاهمان(مشرکان مکه

بـه    ،که در سبب نزول این آیه وارد شـده  یاز میان روایات مختلف ،)ع(ایمان ابوطالب
کـه نشـان دهنـده قـول      ،»قیل«از بقیه روایات با عنوان  و روایت سعید بن مسیب استناد

ب بـه دالیـل   یاین در حالی است که روایت سـعید بـن مسـ   . کننداد مییضعیف است، 
  :زیر ضعیف است

) ع(و دشـمن علـی   غیر ثقه که فردي سند این حدیث به سعید بن مسیب  رسیدن - 
 ،حـائري مازنـدرانی  (.باشـد ن عالمان رجـالی شـیعه موثـق نمـی    ودر میا و اهل بیت بود

   )147ص ،1416
پوشـی  تـوان از آن چشـم  کـه نمـی   ،از جمله آیه مـورد بحـث   مدنی بودن سوره و -
پـس از فـتح    و در مدینـه  و سال نهـم هجـري  در  آیه مورد نظر و) توبه(این سوره .کرد
در  )ع(لـت ابوطالـب  کـه رح درحالی )207ص، 3ج ق،1404 سیوطی،(نازل شده مکه
  .بوده استدر مکه  و  عام الحزن یعنی سال دهم بعثت سال

روایت مذکور با تاریخ نـزول آیـه    ،براینبناهم رابطه دارند؟  این دو چگونه با حال
/ 315، ص2ج ق،1407 زمخشـري، / 273، ص8ج ،1364 قرطبـی، .(نـدارد  یخـوان مهـ 

  )270ص، 7ج ق،1293 قسطالنی،
: آل عمـران  /139و 48: نسـاء (این آیه با برخی آیات دیگـر به لحاظ معیار مضمونی 

در این قبیل آیات بر این نکتـه تأکیـد شـده کـه خداونـد هرگـز       . پوشانی داردهم) 28
بخشد و صریحاً مسلمانان و مؤمنان را از دوسـتی و والیـت کـافران بـر     مشرکان را نمی

قبل از سـورة برائـت    ،اي که این آیات در آن واقع شدههر دو سوره. حذر داشته است
 تـوان گفـت پیـامبر و مؤمنـان کـه پـیش از آن       آیـا مـی   ،بدین سان .نازل گردیده است

در ایـن   !باز هم برا ي مشرکان استغفار ورزنـد  ،بخشددانند خداوند مشرکان را نمیمی
» ...ما کان لنبـیٍ «توان گفتۀ ابوالفتوح رازي را نیز که با تفسیر خود از عبارت رابطه می
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بـه   ،ن از عبارت مذکور معناي نفی و نـه نهـی برداشـت کـرده    و بر اساس آ ائه کردهار
 )59، ص10ق، ج1408 ابوالفتوح رازي،.(یاد کرددیگر عنوان مؤیدي 

 
    گیرينتیجه 

 بـه  حـداکثر  کـه  اسـت  تفسـیري  روایـات  از دسـته  آن جزء مدنی و مکی روایات -
  .رسدمی ناتابعی و صحابه

 غیـر  نقش الهی آیات استوار تفسیر در سور و آیات مدنی و مکی بر ناظر روایات -
  .دارد انکاري قابل
 تـاریخی  مباحـث  منظـر  از ویـژه  بـه  و الحدیثی فقه معیارهاي لحاظ با روایات این -
  .گیرد قرار بررسی مورد باید
 معیارهـاي  بـر  عـالوه  سـور،  و آیات مدنی و مکی بر ناظر روایات بین تعارض در -

 بـر  حـاکم  محتـوایی  و مضـمونی  هـاي مـالك  از روایی، مباحث در متعارف ترجیحی
  .گرفت بهره باید نیز سور
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