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  چکیده

ورسـوم، محـیط، شـأن و     ا زوایاي نزول قرآن، فرهنـگ، آداب تردید براي فهم قرآن، مخاطب باید ب بی

فهمی حاصل نخواهد شـد. ایـن نوشـتار    بدون توجه به آنچه گفته شد، چنان  .دنزول واقف شو  اسباب

سورۀ  گذاري تاریخمباهله در سه بخش با طرح  رخدادعمران و  سورۀ آل براي بررسی ارتباط آیات اولیۀ

بـه  نگاري و ورود قبایـل   ، نامهتاریخی مباهله، بررسی داللی و سندي آیات و روایات رخدادعمران و  آل

مباهلـه بـه دسـت     رخدادعمران و  سورۀ آلنزول آیات  زمانی همفهمی روشن و صحیح از عدم  ،مدینه

شـده  زمانی در نـزول   همو  نزول  سبب، سبب خلط مباهله رخدادعمران با  آل 61 مضمونی آیۀ دهد. هم

در  هاي قطعـیِ تـاریخی  و رخـداد نزول   روایات ترتیبنظر گرفتن  در داللی،سندي و است. با بررسی 

رغم اینکه مباهله از اتفاقـات قطعـیِ تـاریخی      شده است. بهزل عمران در سال سوم نا سورۀ آل، آیات

گیري از آیات، روایـات   بهرهبا تحلیلی و  . مقاله با روش توصیفیزمان نیست عمران هم با نزول آل ،است

  و مستندات تاریخی نگاشته شده است.
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  مقدمه .1

فهم بهتر قرآن و آشنایی با شرایط و مقتضیات، شناخت مطلق  دلیل بهقرآن  گذاري تاریخ

. هاي فقهـی �زم اسـت   و مقید، عام و خاص، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ و برداشت

فاوت ترتیب نزول بـا مصـحف، و   ت سبب ولی به )39 و 3، ص1ج ،ق1382غازي،  (آل

امري دشوار است. قرآن کریم پس از  گذاري ریختاطو�نی از زمان نزول تاکنون،  فاصلۀ

، (همـان .مرتب و مدون شد و بـه شـکل کنـونی درآمـد     اکرم نزول به دستور پیامبر

حـدودي   د، تـا شـ ها دقیقاً در چه زمـانی نـازل    فهم اینکه آیات و سوره )31و  30ص

حدیث، سبب عدم ثبـت و نگـارش گفتـار و    بت اي منع کتا زیرا در دوره ؛مشکل است

مرتضـوي   و (سـاجدي .که اولـین مشـکل آن، نقـل بـه معنـا بـود       ؛دش تار پیامبررف

اي به جعل و وضع دست زدند.  عده  بر این  ع�وه )135ـ133ص ،ش1392شاهرودي، 

ها دچار تحریف شد و با از بین رفتن شـاهدان نـزول، افـراد بـا      واقعیت ،در طول زمان

، حقـایق موجـود در آیـات و    نزول  باسباجاي  یابی و درنظر گرفتن مصادیق به مصداق

ایـن نوشـتار بـر آن    ) 127ص ،ش1392 زارع، (سـلیمی . روایات را دچار خدشه کردند

و بـه ارتبـاط    دکنمباهله را بررسی و تحلیل  رخدادعمران و  سورۀ آلاست تاریخ نزول 

. هدف پژوهش تبیین ایـن مسـئله اسـت کـه     پی ببرد  دقیق طور بهیا عدم ارتباط آن دو، 

 عمران و مباهله قابل توجیه است.  سورۀ آلساله بین نزول  ۀ زمانی چندینونه فاصلچگ

  بیان مسئله. 1ـ1

توجـه   دادهاي تاریخی در آن وخعمران و در نظر گرفتن ر سورۀ آلبا بررسی محتواي 

سـبب   ،مباهلـه  رخدادال اصلی پژوهش این است که آیا به متون روایی و تاریخی، سؤ

نـد از: آیـا   ا ا�ت فرعـی پـژوهش عبـارت   عمران است؟ سـؤ  ورۀ آلس اولیۀنزول آیات 

؟ آیا سبب نزولی کـه  است گذاري تاریخ، م�ك عمران سورۀ آلشده در  دادهاي بیانرخ

عمران بیان شده، با واقعیات تاریخی سازگار است؟ در کدام  سورۀ آلبراي قسمت اول 

بـه  ها چـه زمـانی    وشت و آنبراي سران قبایل و مسیحیان نجران نامه ن پیامبر ،سال

  رهسپار شدند؟مدینه 

بررسی د�لی، توجه به اصـول و معـارف    ، بهتحلیلی توصیفیروش  این پژوهش با

بررسی سـندي و تـاریخ قطعـی در پـی کـاوش و       ،قطعی، دقت در زمان و مکان نزول
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  ا�ت پژوهش خواهد بود.ؤگویی به س پاسخ

  پژوهش  . پیشینۀ2ـ1

مطالب زیادي در رابطه با اسباب نزول، ترتیب نزول، مکی و  ،یخیدر منابع روایی و تار

درخصـوص   اط�عات مختلفی ۀقصص قرآن وجود دارد که دربردارند ها و سوره مدنی

ن احادیـث نبـوي و دور کـردن    علت منع تـدوی  است. بهدادهاي پس از نزول قرآن رخ

مـل و دقیـق ثبـت    کا طـور  بـه ها  از رهبري جامعه و مرکز خ�فت، روایات آن ائمه

نگردید و در مواردي دستخوش تغییرات شد. ع�وه بر منابع متقـدم، مفسـران در ذیـل    

 منـابعی  ،اند. ع�وه برآن عمران به بحث مباهله و سبب نزول آن پرداخته سورۀ آلآیات 

اتی که ارتباط بیشتري با موضوع تألیفاست.  مستقل در این خصوص نوشته شده طور به

انـد، بیـان    مباهله را از نظر تاریخی مورد اشـاره قـرار داده   ستقیم واقعۀم طور بهدارند و 

   شود. می

کتاب سـلیم بـن    ،ه استکتابی که ماجراي مباهله را در خود ثبت کرد اولین شایدـ 

  .باشد )ق1405(قیس اله�لی

 روایـات مباهلـه و   ،)ش1361، اسـحاق   بـن (ااهللا سیرة رسول کتابدر  اسحاق  ابن ـ

ـ    که بر مؤ ده استقرآنی آن را گردآوري کرمستندات  سـزایی  أثیر بلفـان پـس از خـود ت

  .رود به شمار می پیامبر اکرم در سیرۀ اثرترین  داشته و قدیمی

 در ؛ نویسـنده )ش1390(غراب، با مسیحیان نجران بررسی تطبیقی مباهله پیامبر ـ

مجاد�ت عقیدتی  ، نقش مباهله درفریقینتاریخی مباهله، بررسی  ۀشش فصل به پیشین

معرفی و نقد چند اثـر دربـاره   و  ،هاي تاریخی آن شیعه، چگونگی انجام مباهله و نمونه

  پردازد. مباهله می

 روایـات  خ�صـۀ فصل است.  هفتداراي )؛ ش1378ماسینیون،  (مباهله در مدینه ـ

در  و آورد مـی  آن قرآنـی   مسـتندات  و کیفیت اجراي مباهلهخصوص  را در اسحاق  ابن

  .پردازد شلمغانی می المباهلهبه تحلیل کتاب صلی ف

میـان   گـو و از گفت)؛ ش1385 ،انصاري(مباهلهگزارش لحظه به لحظه از ماجراي  ـ

کنـد و   را بـازگو مـی   علماي مسیحی با پیـامبر  ۀشروع و مناظر نجرانیان و پیامبر

   .دهد نحوي مبسوط توضیح می مراسم مباهله را نیز به
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  در این زمینه نگاشته شده از جمله:  مقا�ت متعددي هم 

 )؛ش1386معمـوري،  »(هـاي ک�مـی آن   و بازتـاب  آیـۀ مباهلـه  بررسی تـاریخی  «ـ 

 با اشاره بـه زمـان وقـوع، آن را   ر ادیان و اقوام دیگر اشاره و مباهله د ۀواقعنویسنده به 

  .دانسته است بیت  برتري و عصمت اهل ،سند افضلیت

مدعی شـده  نویسنده  )؛ش1382نیا،  پاك»(اورهاي شیعهترین دلیل ب مباهله روشن« ـ

بن ولید، مسـیحیان را در سـال دهـم بـه اسـ�م دعـوت و بـا         خالد واسطۀ به پیامبر

  نگاري، آنان را بدان فراخواند که در پی آن به مدینه آمدند و با وي مباهله کردند. نامه

 ؛)ش1394موسـوي،   و نجفـی (»مباهلـه  ۀآراء تفسیري مفسران معاصر پیرامون آی« ـ

ده آیـۀ مباهلـه را مطـرح کـر    هاي فقهی ک�می، حقوقی، ادبی و تـاریخی   جنبهنویسنده 

  است.

بـا مسـیحیان    پیـامبر  ۀو وقـوع مباهلـ  مرتبط ات به روایات تألیفکلی اکثر  طور به

گرفته است. بعضـی از  مورد استد�ل قرار  آیات قرآندر مواردي  .اند نجران اشاره کرده

ایـن  در اند.  دهخصوص مباهله اشاره کر در عمران آل آیات اولیۀ نزول  سبب بهنوشتارها 

 ۀواقعـ ، چگونگی تطبیق آیـات بـا   که مورد اتفاق فریقین استمباهله  رخدادنوشتار به 

خواهـد   قـرار  بررسـی  ، مـورد فـوق  رخدادزمانی نزول سوره و  مباهله با وجود فاصلۀ

  اخته نشده است.ات بدان پردتألیفیک از  که در هیچ گرفت

  شناسی مباهله شناسی و اصطالح لغت. 3ـ1

سـه حـرف و داراي    الباء و الهاء و ال� را، فارس  ابنمشتق شده است؛  »بهل«مباهله از 

آب  .3نـوعی دعـا کـردن؛     .2انصراف دادن، خـالی کـردن؛    .1سه اصل معنایی دانسته: 

، رها کردن معنايبه ربی و ع  ۀواژلغویون آن را  )310، ص1ج ق،1404.(ابن فارس، کم

، 4، جق1409 (فراهیـدي، .انـد  دانسـته و قید و بندي را از چیـزي برداشـتن    ترك کردن

؛ 149ص ،ق1412اصـــفهانی،   راغـــب؛ 311، ص1، جق1404، فـــارس  ابـــن؛ 55ص

، 1، جش1368؛ مصــطفوي، 125، ص1، جق1417 ،وهمــ؛ 55ص ،م1979زمخشــري، 

؛ 54، ص4ج ق،1409فراهیدي، . (آمده استمعناي لعنت کردن نیز مباهله به  )347ص

، 1، جش1367، اثیر ابن ؛ 54ص ،م1979زمخشري،  ؛149ص ،ق1412اصفهانی،   راغب

تفـاوت  در ) 347، ص1، جش1368؛ مصطفوي، 64، ص2، جق1414؛ فیومی، 167ص
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شخصـی را از   ؛ به معنـاي لعن نوعی دعاست«اند:  و یا لعنت و مباهله گفته ،لعن و بهل

ینکه خدا کسـی را  ااست.  يبیشتر تلعن با شدو البهل  است. دن و راندنخود دور کر

 علت کفر، شرك و یا... ـ  ـ بهد یعنی او را با شدت بیشتري از رحمت خود  کن باهله میم

و براي همین به کسی که با شدت بیشتري کسی را مـورد لعنـت و نفـرین     کند دور می

، 1، جق1404؛ ابن فـارس،  43ص ،ق1400(عسکري، .شود دهد مبتهل گفته می قرار می

بسـیار بیشـتر از    ،باهله) شدت نفرین در م348ص ،1، جش1368مصطفوي،  ؛311ص

 یـا بیشـتر   بـین دو نفـر  ي کید بیشتري همراه است. لعنت کردن در هر امربا تأ م�عنه و

 ؛255، ص4، جق1421، اثیـر  ابـن  ؛ 2196، ص6، جق1410(جـوهري،  .گیـرد  میانجام 

مباهلـه بیشـتر در مسـائل دینـی و عقیـدتی بـه کـار         )309، ص6ج، ق1416طریحی، 

 زن وـ  م�عنـه یـا لعـان بـین دو نفـر      )230، ص9، جش1386شیرازي،  (مکارم.رود می

با لعنت در این اسـت   این واژهارتباط معناي  )7 :نور(.در قرآن به کار رفته است ـ شوهر

   .شود که لعنت سبب جدا و دور شدن فرد از رحمت الهی می

هـاي درونـی،    کردن تمـای�ت و خواسـته   با دورتمام توجه و نظرمان را  در مباهله،

لعنـت خـدا را بـراي دروغگویـان طلـب       ،سوي خدا کرده و با قلبی پـاك و صـادق   به

در اصط�ح به معناي نفرین کـردن  مباهله  )349، ص1، جش1368مصطفوي، (.یمکن می

گـو را   خـواهیم دروغ  اي با تضرع از خدا می گونه ، بهیکدیگر است بهدو نفر یا دو گروه 

؛ زمخشـري،  149ص ،ق1412فهانی، اصـ   راغـب (.لعنت و از رحمت خـود دور سـازد  

 ۀیـک مسـئل   ۀافرادي که با هـم دربـار   )167، ص1، جش1367، اثیر ابن ؛ 56، جم1979

در پس از اینکه حجت و استد�ل نتوانست آنان را قـانع کنـد   مهم دینی اخت�ف دارند، 

گو یا  تضرع کنند و از خداوند بخواهند که فرد دروغ خداوندو به درگاه  گرد آیند ییجا

هـا و در ادیـان    سنت مباهله از گذشته ظالم را رسوا سازد و یا بر او عذاب نازل فرماید.

؛ 418، ص1، جق1414قمـی،  ؛ 583، ص1، جتـا  ، بیهشام ابن (.است رواج داشتهالهی 

 هاي نمونهمقدس  در کتب )99، ص2، جش1375 رشی،؛ ق67ص ،ش1378ماسینیون، 

بـه مـواردي اشـاره شـده     ) در قرآن 87ص ،ش1386(معموري، .شود می یافتمتعددي 

کنند اگـر قـرآن    مشرکان از خداوند درخواست میسورۀ انفال  32 آیۀ که در است؛ چنان

    و پیامبر حق است عذاب الهی بر آنان نازل گردد.
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 قرآن کریم گذاري تاریخ .2

کریم �زم اسـت، نسـبت بـه روایـات و      قرآن گذاري تاریختر  شناخت و فهم دقیقبراي 

دانشـی   گـذاري  تـاریخ تري به دست آوریم.  بینانه هاي تاریخی، فهم و درك واقع نگاشته

هـاي قرآنـی اعـم از یـک سـوره       است که از تاریخ و ترتیب نزول فقرات مستقل وحی

آشکار تیزابی (فاروق .کند النزول بحث می تدریجی ۀاي مستقل از یک سور کامل یا فقره

مفسران زیادي به روش تاریخی تفسیر  ،در عصر حاضر )47ص ،ش1395و همکاران، 

تـاریخی، بهتـرین روش تفسـیري     ـ به اعتقاد مفسـران روش تنزیلـی   اند. بنا روي آورده

 .تواند دستیابی بـه مقصـود خـداي متعـال در آیـات قـرآن را مهیـا سـازد         است که می

سـال   23منـد و طـی    چون قـرآن متنـی تـاریخ    )81، صش1387پور یزدي،  �ئی(مص

ل شـده کـه آن شـرایط و    نـاز  اقتضاي شرایط و مقتضیات عصـر رسـالت پیـامبر     به

؛ 2ص ،ش1380(نکونـام،  .رونـد  ن حالی و مقالی آیات قرآن به شمار میمقتضیات قرای

ایـن روش، سـیر   در  )36ــ 37ص ،ش1396ران، نک: فـاروق آشـکار تیزابـی و همکـا    

 .شـود  تدریجی و زمان تشریع احکام و وقایع تاریخی به بهترین شـکل نشـان داده مـی   

فهم خـود را   ،مفسر در این روش )51ص ،ش1396و همکاران، (فاروق آشکار تیزابی 

منـد   و تـاریخ  گـذاري  تاریخدهد و براي  قرار میو تنزیلی بر همراهی با وحی تدریجی 

توانـد   گیرد. لذا بهترین روش تفسیري که می قرآن کمک میکردن آیات و سور از خود 

دستیابی به مقصود خداي متعال در آیات قرآن را میسور سازد، تفسیري تـاریخی قـرآن   

 کریم است. در راستاي آن اسباب نزول واقعی قرآن نیز به دست خواهد آمد.

 مباهله رخدادعمران و  سورۀ آلآیات  گذاري تاریخ. 1ـ2

ـ   از قرآن و منابع روایی و تاریخی، سبببا استفاده  عمـران و   آل ۀ سـور  ۀنزول آیات اولی

گیـرد تـا بـه     بـا مسـیحیان نجـران مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار مـی         پیامبر مباهلۀ

 مباهله برسیم. رخدادعمران و  سورۀ آلتري از نزول  دقیق گذاري تاریخ

  عمران آل سورۀ خصوص آیات اولیۀ شده در اسباب النزول روایت. 2ـ2

دادهاي مختلـف و  شاهدان نزول که از نزدیک شاهد رخـ  اکرم پس از رحلت پیامبر

نظـري و  ها منقول از طرف تـابعین، عمـدتاً    اسباب نزول بودند، از بین رفتند و گزارش

 و 156ص ،ش1393(حیـدرزاده،  .بیان مصادیق، جري و تطبیق بـوده اسـت  اجتهادي و 
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روایات اسباب نزول بـا تسـامح    )31ـ30ص ،ش1397ستایش و نریمانی،  ؛ رحمان161

؛ نـک: سـیوطی،   18ص تا، (فارسی، بی.و بر آن منطبق گردیدشد ذیل آیات قرآن آورده 

 .انــد غیرمسـند و ضـعیف   نـزول   اســباب) لـذا بسـیاري از روایـات    1120ص ،ق1421

اسباب نزول بیش از آنکه سبب نـزول را بیـان     روایات )135ص ،ش1388(طباطبایی، 

هـا را بـر    کند که با آیات ارتباط دارند و صحابه و تابعان آن ، قصصی را حکایت میکند

راویان و آیات باشند، اجتهاد  نزول  سبب اند. در نتیجه بدون اینکه دقیقاً آیات تطبیق داده

عموماً متعلق به کسانی است که خود  نزول  اسبابوایات ر جا) (همان.ستگرها گزارش

شباهت بر آیات مربـوط تطبیـق    دلیل بهدادها و وقایع را رخ اند. شاهد نزول وحی نبوده

لکـن چنـین    ،بسیاري از روایات با زمان و سیاق آیات و سور سازگاري نـدارد . اند داده

  ) 152ص ،ش1380(نکونام، .اند روایاتی را بر مصداق حمل کرده

) روایات متعددي در 155ـ127ص ،ق1411) و عنایه(145ـ99ص ،ق1411(واحدي

انـدي و در بعضـی    هشـتاد و  ،در بعضی منـابع  اند. عمران ذکر کرده سورۀ آلخصوص 

این  اند. ع�وه بر خصوص مسیحیان نجران دانسته را در عمران آل اندي آیات شصت و

هایی آمده که متفاوت و در تضاد با دیگري اسـت.   نزول  سببیک از آیات، به دنبال هر

ـ   133ص ،همـان و یهودیان(را مسیحیان نجران  61ۀ سبب نزول آی ۀ ) و سـبب نـزول آی

  ســببدر بیشـتر آیـات،    )136(همــان، ص .انـد  را مانعـان زکـات و یهــود دانسـته    180

با عمران راـ  سورۀ آل رازي از قول مقاتل آیات اولیۀ هاي متفاوتی آمده است. فخر  نزول

در  )127ص، 7، جق1420رازي،  (فخـر .داند یهود و نصاراي نجران می ـ دربارۀ دو قول

 و انـدي  و بعضـی هشـتاد   .اصلِ تعداد آیات و جزئیات اخـت�ف فراوانـی وجـود دارد   

از طرف دیگر، در  .اند اندي آیه را در خصوص مسیحیان نجران دانسته و  اي شصت عده

  یک از این هشتاد آیه، سبب نزول خاصی ذکر شده که با دیگري سازگار نیست.پی هر

  رانعم سورۀ آل گذاري تاریخ. 3ـ2

دو روش براي تعیین تاریخ نزول آیات و سور قرآن تعیین شده است: روش روایی کـه  

مبتنی و مستند بر روایات، از جمله روایات ترتیب نزول است کـه بـه چهـارده طریـق     

روایت شده است. روش اجتهادي که بر محتواي آیات و تطبیق آن بر حوادث تـاریخی  

 س سیاق و تطبیق محتوا بر اوضاع، احوال و زمـان را براسا گذاري تاریخو  ؛استوار است
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ع�مـه طباطبـایی    )32ـ3ص ،ش1387زاده،  زاده و رجب (فتاحی .گیرند نزول در نظر می 

) 145ص ،ش1388(طباطبـایی،   .اسـاس روش اخیـر اسـت    بـر  گذاري تاریخمتمایل به 

رات هاي قرآن را تصریحات یـا اشـا   سوره گذاري تاریخترین شاخص براي  برخی دقیق

ش، 1380.(نکونام، انـد  دانسـته  خـدا  مند عهـد رسـول   قوي آیات به رخدادهاي زمان

توانـد بـه    هاي قرآن مـی  پیرایش روایات و توجه به محتواي بسیاري از سوره )151ص

ترین منابعی کـه   با توجه به میزان اعتبار، مهم تر کمک کند. تر و کامل دقیق گذاري تاریخ

منـد   برداري قرار گیرد، محتـوا و رخـدادهاي زمـان      ورد بهرهتواند م می گذاري تاریخدر 

رود. روایات ترتیـب نـزول    ترین سند مورد قبول به شمار می زیرا قرآن مهم ؛قرآن است

دیگـر روایـات    دهنـد و داراي سـندي قابـل قبـول، و از     تقریباً ترتیب مشابهی ارائه می

(همـو،  .ب نـزول و سـیره بهـره بـرد    توان از روایـات اسـبا   ید نیز میمعتبرترند. براي تأی

  )41 و 35ص ،ش1385

مند اشاره دارد و روایات ترتیـب نـزول نیـز بـر      عمران به رخدادهاي زمان سورۀ آل

ۀ عمران پس از سور سورۀ آلنزول بر نزول   نزول آن تصریح دارد. روایات ترتیب   تاریخ

، 10، جش1372ی، ؛ طبرسـ 143، ص7، جق1405(بیهقی، .اند دهبقره و انفال تصریح کر

ــتانی، 613ص ــی، 1097، ص2، جش1387؛ شهرسـ ) 256، ص35، جق1403؛ مجلسـ

.(حجتی، دانـد  را پس از بقره و انفال مـی  عمران لترین قول، نزول آ حجتی، طبق محکم

 بـن  عباس و تکمیل آن مطابق روایت جـابر   معرفت به روایت ابن )401ص ،ش1379

عمران را پس از  سورۀ آلاعتماد کرده و نزول هاي متعدد،  زید با تصحیح از روي نسخه 

اساس روایات  بر )138ـ137و 133، ص1، جق1416(معرفت، .بقره و انفال آورده است

(نکونـام،  .ده اسـت پس از بقره و انفـال نـازل شـ    89عمران در ردیف  نزول، آل  ترتیب

نزول خ�ف ایـن را گـزارش     یک از روایات ترتیب هیچ )5، جدول 305ص ،ش1380

  اند.   نکرده

عمران جنـگ بـدر، احـد و حمراءا�سـد اسـت.       سورۀ آل مند قطعی در رخداد زمان

سـورۀ  انفال آمده و در  ۀکه گزارش آن در سور به وقوع پیوستبدر در سال دوم   جنگ

  احد و حمراءا�سد از رخدادهاي قطعی سـال   ران نیز بدان اشاره شده است. غزوۀعم آل

، 1، جق1409(واقـدي،  .اسـت   عمـران گـزارش شـده    آل باشـد کـه در سـورۀ     سوم می
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 و 28، ص2، جق1410، سـعد   ابـن ؛ 121و60، ص2، جتـا  ، بیهشام ابن ؛ 334و199ص

، ق1405؛ بیهقـی،  500ــ 499، ص2، جق1387؛ طبري، 47، ص2، جتا ؛ یعقوبی، بی37

) 148، ص2، جق1385، اثیر ابن ؛ 288، ص2، جق1409مسعودي،  ؛ 202ـ201، ص3ج

  اند. بعد از بدر و در سال سوم آورده ـبدون استثناـ را  جنگ احد

مباهلـه را   رخـداد پـذیرد؛   عمران را نمـی  سورۀ آل اي مرحلهطالقانی نزول دو یا چند

داند. و آن را زمینه و تمهیدي بـراي مواجـه    احد می  پیش از آمدن وفود و پس از غزوه

فَمـنْ   ... فَإِنْ حـاجوك «ه عبارت شدن با افکار نصاري و بیانات کلی و تعلیمی دانسته ک

ف کاجمسـیحیان نجـران را    نزول آیـه بـه مباهلـۀ     سببوي بیان  یانگر آن است.ب»  هیح

ع�مه طباطبایی بـا   )170، ص5، جش1362.(طالقانی، مسامحه در تعبیر بیان کرده است

محتمـل   توجه به سیاق واحد آیات در این سوره، نزول دفعی و یکبـاره کـل سـوره را   

 عمـران دربـارۀ   سـورۀ آل وي نزول آیات  )5، ص3، جق1390.(طباطبایی، است دانسته

اند.  مضمونی را مدلول آیه دانسته ؛ هرچند همداند مباهله را اجتهادي از سوي صحابه می

مضمونی است و ارتباطی بـا سـبب    بحث جري و تطبیق همان پذیرش مدلول آیه و هم

هاي پایـانی   عمران را سال سورۀ آلتاریخ نزول دانشمندان، روایات و گفتار  نزول ندارد.

  . است  زمان با ورود وفود در مدینه ندانسته هم

  جریان تاریخی مباهله. 4ـ2

 آمـده  سـنت   ، مشهور و در منـابع شـیعه و اهـل   متعدد ۀمباهل جریانروایات مربوط به 

اسـت.    قـرار گرفتـه   مورد اتفـاق دانشـمندان  اینچنین اي  لهئتا حدي که کمتر مس ؛است 

  (ابـن .انـد  جریان مباهله را گـزارش کـرده   ـ طریق 51بیش از ـ  تعدادي زیادي از صحابه

شصـت نفـر از    حـدود  ،الحـق   احقـاق شوشتري در کتاب  )94ـ91ص تا، طاووس، بی

 ذکـر ، انـد  تصریح نمـوده  بیت  به اهل آیۀ مباهلهسنت که به اختصاص   بزرگان اهل

سـران   به هاي پیامبر نگاري س از نامهپ) 76ـ46، ص3، جق1409 (شوشتري،.کند می

به مدینـه رهسـپار   مختلف  هاي متعددي از مناطق ت، هیئها به اس�م قبایل و دعوت آن

آمدند؛ چهارده نفرشـان از   خدا نزد رسول ،مسیحیان نجران نفرۀ هیئت شصت .شدند

عاقب(عبدالمسـیح) کـه   سه نفرشان رئیس قبیله بودند، یکـی   و بزرگان و اشراف بودند

بـن علقمـه،     ، و سـومی حارثـإل  دومی أیهم، سید و بزرگ آن قوم ،امیر و مشاورشان بود
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 کشیش و عالم دینی بود.

 ر مورد خداوند، تثلیث، حضرت مسیحمسیحیان نجران هنگام ورود به مدینه، د

زمـانی   ؛ادا�ت آنان را دپاسخ سؤ به احتجاج پرداختند. پیامبر و مادر او، با پیامبر

روز  یک  ،ها را به مباهله فراخواند که با لجبازي و سرکشی برخی از آنان مواجه شد، آن

بـراي مباهلـه بـا    محمد فردا گفت: اگر ها  آنمهلت خواستند. اسقف اعظم  از پیامبر

 .باهله کنیدمفرزندان و اهل خود آمد، از مباهله با او بترسید و اگر با اصحاب خود آمد، 

آمـد.   حسین و فاطمه، ابیطالب، حسن  بن  همراه علی اکرم ن روز پیامبرفرداي آ

 را با آن چند نفـر  اس�م هنگامی که پیامبر ،اسقف اعظم به سرپرستیت مسیحی ئهی

گفت:  اس�م  اسقف اعظم مسیحیان به پیامبر .دید، از مباهله امتناع ورزید بیت)  (اهل

هـا   با آنجزیه  دریافت اب اس�م کنیم. پیامبر حه میبلکه مصال کنیم ما با تو مباهله نمی

؛ 185، ص1، جق1415  حنبـل،  ؛ ابن791و  641، ص2، جق1405(ه�لی، .دکرمصالحه 

، 5، جق1405؛ بیهقی، 72ـ71ص ،م1988ب�ذري، ؛ 583ـ573، ص1ج، تا بی ، هشام ابن 

، ؛ سـمرقندي 108، ص3، جق1412؛ طبري، 104، ص1، جش1363قمی، ؛ 394ـ382ص

 و 388، ص2تـا،   ؛ طوسی، بـی 86ـ85، ص3، جق1422؛ ثعلبی، 219، ص1، جق1416

ــدي، 482 ــی، 214، ص1، جق1415؛ واح ــوح ؛ 762، ص2، جش1372؛ طبرس ابوالفت

ــن363و 165، ص4، جق1408رازي،  ــه،   ؛ ابـ ــدي، 396، ص1، جق1422عطیـ ؛ میبـ

ــري، 2، ص2، جش1371 ــوي، 369، ص1، جق1407؛ زمخشـــ ، 1، جق1420؛ بغـــ

، 2، جتـا  ؛ یعقـوبی، بـی  242، ص8و 127، ص7، جق1420رازي،  ؛ فخـر 407ـ406ص

، 3، جق1415عسـق�نی،  ابن حجر ؛ 269، ص5، جم1995حموي،   ؛ یاقوت83ـ82ص

  )69، ص2، جق1407کثیر،   ؛ ابن381، ص4، جق1420؛ مقریزي، 196ص

 بررسی داللی و سندي آیات و روایات .3

به درستی  ،و با بررسی سندي روایات ،آیهبه مضمون و محتواي  ،با بررسی د�لی آیات

هـا بـه واقعیـت نزدیـک      بندي و تحلیـل آن  و با جمع ،و صحت منقو�ت روایی واقف

 خواهیم شد.

  عمران سورۀ آل ۀبررسی داللی آیات اولی. 1ـ3

، احـد   ،بـدر  غزوۀ چون ها و وقایعیرخدادزمانی میان  ۀوجود اخت�ف تاریخی و فاصل
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، از طــرف دیگــر عمــران ســورۀ آلمباهلــه در  رخــدادو  حمراءا�ســد از یــک طــرف

روایات و عدم تحلیل  مشکل کرده است. اکثراً با ذکر همۀو فهم سوره را  گذاري تاریخ

 انـد.  را به هم ارتباط داده ـ احد و مباهله بدر، غزوۀ ـ قطعی رخدادها،  نظر در آن  و دقت

سـورۀ  و چنـدین آیـه نیـز در     ،فـال ان ۀبدر که در سال دوم و آیاتی از آن در سور غزوۀ

ۀ احـد  همچنین غزو و...) 41ـ8و  19ـ7؛ انفال: 13عمران:  (آل.عمران نازل شده است آل

. آمده استعمران  سورۀ آلمفصل در  طور بها�سد از وقایع قطعی سال سوم و و حمراء

 اخـت�ف  که روایات فریقین در اصـل وقـوع آن  مسائلی  از )172ـ5؛ 123ـ5 :عمران (آل

عمران، آن واقعـه   آل 61ۀ شباهت موضوعی با آی دلیل مباهله است ولی بهرخداد  ندارد،

 کنـد  مورد نظر، امر کلی را بیان مـی  که آیۀ درحالی ؛شده است شمردهآیات  نزول  سبب

گویاي آیه ) و الفاظ 405، ص1، جق1425قطب،  ؛ سید106، ص2، جق1427(بقاعی، 

هـاي زیـادي    تاریخ اس�م و حتی قبل از آن، مباهلهاین در  . ع�وه براستاین حقیقت 

صورت گرفته است؛ برخی حکم مباهلـه در ایـن آیـه را مخصـوص نصـاراي نجـران       

عطیـه،    ؛ ابـن 213، ص3، جق1412(طبـري،  .انـد  دهکـر  ندانسته و به یهـود هـم اشـاره    

 ــ 235، ص3، جق1390؛ طباطبایی، 40، ص2، جق1404؛ سیوطی، 1448، صق1422

   )133ص ،ق1411ه، ؛ عنای234

معنا که  بدین ؛ولی مجموعاً داراي پیوستگی است چند موضوع دارد عمران سورۀ آل

آیـات در نظـر گرفـت و داراي سـیاق      چند آیه را جداي از بقیۀ و توان این هشتاد نمی

  ) 5ص ،ق1390.(طباطبایی، واحدي است

ـ  ف       ح اج ک    َ  ْف م ن «)، 20 عمران: آل»(        َ ُ ْح اج وك  ف ق ل    َ ِ ْف إ ن  «عبارت     بار            در آیات دو    ـ        ب ع د  مـا       ـ ْ م ن      ه ی

هـاي   ) به کار رفته که حکایت از احتجـاج احتمـالی گـروه   61 همان:»(    ْ   َ     ْ ِ  َ ُ ْجاء ك  م ن  ال ع ل م  ف ق ل 

اي  اي بـر واقعـه   و امـاره و نشـانه    )60، ص2، جق1412پتـی،   پانی.(مختلف در آینده دارد

                  رسد خداونـد بـه              به نظر می ،»ه برخاستند بگواگر با تو به محاج«لذا با تعبیر  .خاص ندارد

ـ                                        برخورد با کسانی که خود را عـالم مـی        شیوۀ        پیامبر                   توحیـد و مسـائل      ۀ         و دربـار    د      دانن

                                       یعنی با آنان چنین برخورد کـن و چنـین      ؛   دهد                کنند، آموزش می                       مربوط به آن مشاجره می

احتمـال   اسـت بـه   و انسجام کل سوره، معتقد آیات توجه به پیوستگی همۀ ع�مه با     بگو. 

و بیان داستان مباهله ذیل آیات این سـوره اجتهـاد    باره نازل شدهکیعمران  سورۀ آلقوي 
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و   بـا افـراد دیگـري ماننـد یهودیـان مباهلـه کـرده        پیامبر ،صحابه بوده است. از طرفی

                  کلی بودن الفـاظ،   )6 و 5ص ،ق1390(طباطبایی، 1.مخصوص نصاراي نجران نبوده است

                               ت نجرانی، وجود روایـات مبنـی    ئ                       ، همراه نداشتن فرزند هی »         فإن حاجوك «            وجود شرط در 

                     الفاظ و عبارات، د�لت    و       ضمایر      بودن                                                  بر انجام مباهله با یهودیان پس از نزول آیه، و کلی

     ــ   67 1   ، ص 5   ، ج ش    1362            (طالقـانی،   .                                                  بر نزول آیه قبل از مباهله با مسیحیان نجـران اسـت  

توان  از نظر د�لی نمی         نداشته و      قرار           بل پیامبر           آید کسی مقا                     از ظاهر عبارات برمی  )  74 1

نـازل                            ً                               آیه یا مجموعه آیات مستقیما  و ب�فاصـله پـس از رویـدادي     که از عبارات دریافت

نـزد حضـرت    ــ  د و عاقبیس ـشده دو نفر از بزرگان نصاري    فتهشده باشد. از طرفی گ

اگـر دو نفـر از    ) در صورتی که763، ص2، جش1372.(طبرسی، آمدند و مسلمان شدند

شدند و نیـازي بـه    کردند و مسلمان می شدند بقیه نیز تبعیت می ها مسلمان می ساي آنرؤ

  پرداخت جزیه مقرر شده است. ،نامه صلح درکه  درحالی ؛پرداخت جزیه نبوده است

 بررسی سندي روایات  . 2ـ3

ـ براي فهم بهتر سبب نزول آیات قرآن، ع�وه بـر سـنجش روایـات و تحلیـل م     واي حت

، ایـن ادعـا را   نـزول   سببدقت بررسی شوند. بررسی اسناد  آیات باید سند و راویان به

(غضـنفري،  .کند کـه کمتـر سـبب نزولـی از سـند متقنـی برخـوردار اسـت         تقویت می

روایات مباهله جداي از تعدد نقل و اطمینان از وقوع آن، مانند سـایر   )4ص ،ش1384

زیرا بسیاري  ؛مضمون همراه است عه با آیات همبا مشکل تطبیق واق نزول  سببروایات 

اند شاهد نزول وحی نبوده یـا بـدون اینکـه از     پرداخته نزول  سبباز کسانی که به نقل 

اند. در  شاهدان نزول روایتی را بشنوند براي اعتماد به سخنانشان، به صحابه متصل کرده

  ه نشده است. زمانی نزول آیات با مباهل بسیاري از روایات تصریحی بر هم

مباهله، چند دسته اسناد  رخدادعمران با  سورۀ آل ۀآیات اولی نزول  سببدر روایات 

و از غیر صحابه نقل شده و یا بـدون اشـاره بـه سلسـله      2وجود دارد؛ اکثر اسناد مرسل

 از و بعضـی  اسـت عباس روایت شـده    اند؛ مانند آنچه از ابن اسناد، از صحابه نقل کرده

ق سـلمإل بـن عبـد    یمن طر« اند. در روایتی که بیهقی آورده یف و مجهولضعآن راویان 

(نـک: بیهقـی،   .به دو گونه، یشوع و یسوع آمده اسـت »  ه عن جدهیشوع[یسوع] عن أبی

، 2، جق1419کثیـــر،   ؛ ابـــن67، ص14، جق1420؛ مقریـــزي، 385، ص5، جق1405
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ي نگـار  بر نامـه ) این روایت از نظر محتوا د�لت 38، ص2، جق1404؛ سیوطی، 45ص

دارد که از اساس باطـل اسـت.    ـ که مکی است ـ به سران قبایل قبل از نزول سورۀ نمل

و  الجرح و التعـدیل ، التاریخ الکبیر، التهذیبحجر عسق�نی با عدم ذکر نام وي در   ابن

 )685، ص2، جتـا  ، بـی عسـق�نی  ابـن حجـر  (.برد ال می، وثاقت وي را زیر سؤالمیزان

زیرا در منابعی که به معرفی صحابه و تـابعین   ؛نظر سندي مجهول استروایات وي از 

  )424، ص1، جق1409(غزالی، .پردازد، ذکري از وي نیامده است می

قـیم،    ؛ ابن385، ص5، جق1405 ،(بیهقی»أمامإل یبن أب حمدبن سهلم«راویانی مانند 

ــام ) در3، ص2ج، ق1404؛ ســیوطی، 551، ص3، جق1415 اخــت�ف  او  خصــوص ن

و بـدون واسـطه از او نقـل شـده      موارد به یک شکل ثبت نشـده  ۀدر هموجود دارد و 

اسـت و در   3اند که راوي مهمـل  اسحاق نقل قول کرده  است. نویسندگان همگی از ابن

، ق1410سـعد،    انصاري(ابن  بن حنیف  امامإل بن سهل  بن ابی هاي محمد منابع به شکل

ــا بــی  ،هشــام ابــن  ؛404، ص5ج و360ـــ359، ص3جو 175، ص1ج ؛ 547، ص1، جت

عسـق�نی،   ابـن حجـر  ؛ 293، ص1، جق1413؛ ذهبی، 512، ص11، جق1387طبري، 

متعـددي   ) و در مـوارد 167، ص12، جق1414شامی،   ؛ صالحی166، ص3، جق1415

، 3، جق1409، اثیـر  ابـن  ؛ 161و157، ص8ج، ق1410سـعد،    ابی امامـإل بـن سـهل(ابن   

 و 470، ص1، جق1413؛ ذهبـی،  209، ص1، جق1415عسق�نی،  ابن حجر؛ 655ص

و  289، ص1، جق1410سـعد،    ) و در مواردي ابی امامإل آمـده اسـت(ابن  511، ص6ج

، ق1414شامی،   ؛ صالحی434، ص12تا، ج بی، هشام ابن ؛ 288، ص7جو 173، ص2ج

 درمشـکل اسـت.    ،) که تشابه افراد زیاد و تشخیص راوي52، ص12جو 23، ص11ج

از تـابعین بـه    را وا ؛یت سهل بن ابی امامإل اخـت�ف وجـود دارد  خصوص اصل و شخص

ابن ؛ 193، ص4، جم1952حاتم،  ابی ؛ ابن404، ص5، جق1410، سعد  ابن(.اند آوردهشمار 

) برخی از اسـنادي کـه نـام وي در آن وجـود دارد ضـعیف      480، ص12، جم1972، اثیر 

 بـن ابـی    او را سـهل  برخـی  )338، ص9، جق1414شامی،   (صالحی .شمرده شده است

، ق1427 (ذهبـی، .روایاتش را ضعیف دانسـته اسـت   دانسته که ذهبی اسناد امامإل بن سهل 

روایات سیوطی و بیهقی، نام راوي به  است؛ درراوي از تابعین   ،) ع�وه بر این9، ص4ج

  رود. و ضعیف به شمار می 4بن سهل بن ابی امامإل آمده که مقلوب شده شکل محمد
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  عبـاس نقـل    اصفهانی و بیهقی بدون ذکر سند از ابـن   ابونعیم ،بعضی از روایاتدر 

.(نک: سیوطی، مقطوع است ،ها بسیار و سند روایت زمانی آن که فاصلۀ حالیاند؛ در کرده

 از تابعین روایت شده است. جعفر نزول  سبباکثر اسناد روایات  )39، ص2، جق1404

 )330، ص5، جق1410سـعد،    (ابـن .رود شـمار مـی   تابعین به ءبن محمد بن الزبیر جز

هجـري   118و  117تـا   61قتاده نیز از تابعان به شمار رفتـه و حیـات وي را از سـال    

واسـطه و قتـاده    ولی ابونعیم بی )355، ص8، جق1326عسق�نی،  ابن حجر(.اند دانسته

 لنـزو   سـبب بـه بیـان    ،باشـد  نـزول   سـبب اي کـه شـاهد    صـحابی نـام  نیز بدون ذکر 

ابـونعیم از جـابر بـدون     ،) در روایتـی دیگـر  40، ص2، جق1404(سـیوطی،  .پردازد می

که جابر از تابعان بـوده و وفـات وي در    حالی) در38(همان، ص کند واسطه روایت می

  (آقابزرگ.بوده است صادق  هجري و از اصحاب امام باقر و امام 132یا  128سال 

   )143، ص2، جق1408تهرانی، 

، 7، جق1387؛ طبــري، 16، ص8، جق1410، ســعد  ابنشــکري(یأحمــر العلبــاء بــن 

) در منــابعی بــدون 181، ص7، ج1413؛ ذهبــی، 7، ص1، جق1407کثیــر،   ؛ ابــن10ص

؛ 81، ص4، جق1405؛ بیهقـی،  327، ص1، ج، همانسعد  ابن(.الیشکري به کار رفته است

، 1، جق1413بـی،  ؛ ذه116، ص1، جق1407کثیـر،    ؛ ابن129، ص5، جق1409، اثیر ابن 

رود و از  از تابعین به شمار می او )174، ص14، جق1415عسق�نی،  ابن حجر؛ 366ص

در برخی روایات  ) 174، ص14ق، ج1415عسق�نی،  ابن حجر(.کند عکرمه نقل قول می

با حذف سلسـله سـند، تنهـا نـام راوي ذکـر شـده اسـت. حـاکم نیشـابوري، بیهقـی و           

ـ  ،محمدبن سهل بن ابی امامه، حذیفه، قتاده، جابر، شعبی مستقیم از ،اصفهانی ابونعیم ع ربی

) روایتـی کـه   40ــ 38 و 3، ص2، جق1404(سـیوطی،   .انـد  عباس نقل روایت کرده و ابن

أخرج ابن عساکر عن جعفر بن محمد عن «عساکر آورده، راوي قابل شناسایی نیست.  ابن

 د از غیرصحابی نقل کرده است.واسطه و بدون ذکر سن عساکر بی ابن )40، صهمان»( .هیأب

سـورۀ  آنچه بیان شد، د�لت دارد بر اینکه اسناد روایات که اشاره به سـبب نـزول آیـات    

مباهله دارد، مخدوش و غیرقابل پذیرش اسـت. هرچنـد اصـل وقـوع      ۀعمران به واقع آل

و یـات محفـوظ اسـت و ع�مـه طباطبـایی      اتوجه به کثرت رو مباهله در زمان خودش با

و آن را از   مباهله ندانسته عمران را واقعۀ سورۀ آلآیات  نزول  سببزمانی و  هم ان،همکار
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  وقوع اصل واقعه، قطعی است. واند  باب جري و تطبیق به شمار آورده

 دعوت از سران قبایل و ورود قبایل به مدینه .4

نگاري و دعـوت   خصوص نامه بررسی روایات و مستندات تاریخی صحیح و مستدل در

 هاي آخر حیات پیامبر ران قبایل و پس از آن ورود وفود و قبایل به مدینه در سالاز س

مباهلـه بـه دسـت     رخدادعمران و  سورۀ آلسازي نزول  حقایق روشنی از خطاي همسان

 آید. می

 لینگاري و دعوت سران قبا نامه. 1ـ4

نقـش   عمـران  سـورۀ آل  گـذاري  تاریختواند در تعیین و تشخیص  از موضوعاتی که می

نگاري و دعوت سران قبایل به اس�م است. واضـح اسـت    داشته باشد، تعیین زمان نامه

نگاري باید در زمانی صورت گرفتـه باشـد کـه حکومـت اسـ�می داراي       دعوت و نامه

 غزۀنگاري را قبل از  قدرت و توان کافی باشد تا دعوت اثربخش باشد. برخی منابع نامه

، کثیر  ابن؛ 385، ص5، جق1405اند(بیهقی،  نمل دانسته احد و حتی پیش از نزول سورۀ 

 ۀهفتمـین سـور  و ۀ نمـل مکـی و بیسـت   که سـور  حالیدر به نقل) 53، ص5، جق1407

؛ 1095، ص2، جش1387؛ شهرسـتانی،  143، ص7، جق1405(بیهقـی،  .شده است نازل

سران قبایل را در مکـه   ) دور از ذهن است پیامبر613، ص10، جش1372طبرسی، 

یـادي  زیرا هنوز پیامبر درگیر مشرکان بود و قدرت نفـوذ ز  ؛س�م دعوت کرده باشدبه ا

را در مواسم مختلف دعـوت   ـها مشرکان و غیر آن ـ نداشت. هرچند ممکن است مردم

نگاري پیـامبر بـه سـران     در مکه نامه )427و  391، ص1، جتا ، بیهشام ابن (.کرده باشد

رسال نامه در سال ششـم و پـس از آن را نشـان    ها، ا قبایل گزارش نشده است. گزارش

در صورت عدم پـذیرش اسـ�م   ه در نامه به پرداخت جزیه یا جنگ دهد. دیگر اینک می

هـاي پایـانی و قـدرت گـرفتن حکومـت اسـ�می        که جزیه در سال اشاره شده درحالی

 ) 498ـ497، ص2، جق1419میانجی،   (احمدي.تشریع شد

بِاسـمِ  « :ن نجران با اندکی اخت�ف چنین آمده اسـت به اسقف مسیحیا پیامبر نامۀ

رَاهإِب یإِلَه اقَ وحإِس و ـرَانَ   یمـلِ نَجأَه رَانَ ونَج قُفإِلَى أُس ولِ اللَّهسر دمحنْ مم قُوبع

أَدعـوکُم   یعقُوب أَما بعد فَـإِنِّ یو  م و إِسحاقَیکُم اللَّه إِلَه إِبرَاهیأَحمد إِلَ یإِنْ أَسلَمتُم فَإِنِّ

ـ فَالْجِزْ  تُمیأَب  إلِ الْعباد فَإِنْیإلِ اللَّه منْ ولَایإِلَى عبادةِ اللَّه منْ عبادةِ الْعباد و أَدعوکُم إِلَى ولَا إلُ ی
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لَامیفَإِنْ أَبالس رْبٍ وبِح آذَنْتُکُم فَقَد 5، جق1405؛ بیهقی، 81، ص2، جتا بی قوبی،یع»( .تُم ،

، ق1420به نقل از بخاري و مسـلم؛ مقریـزي،    53، ص5، جق1407، کثیر  ابن؛ 385ص

) 498، صق1419میـانجی،    احمـدي  ؛285، ص21، جق1403؛ مجلسی، 67، ص14ج

وجود دارد، پرداخت جزیـه در صـورت عـدم     خد  رسول که در نامۀ یموضوع مهم

، م1952حاتم،  (ابی.توبه بیان شده است باشد که این موضوع در سورۀ پذیرش اس�م می

؛ طبرسی، 305، ص3، جم2008؛ طبرانی، 548، ص2، جتا ، بیهشام ابن ؛ 1779، ص6ج

ت نصاراي نجران بایـد پـس از   نگاري پیامبر به هیئ بنابراین نامه )34، ص5، جش1372

جهـاد   ۀرداخت جزیه، اجازکه در صورت عدم پ ؛اخذ جزیه صورت گرفته باشددستور 

جنگ با کسـانی کـه تعـدي و تجـاوز کننـد و مقابـل        ۀها صادر شده است. اجاز به آن

؛ 467، ص1، جتـا  بـی  ،هشام ابن (.حج آمده است ، اولین بار در سورۀمسلمانان بجنگند

، 1، جق1417؛ بــ�ذري، 43، ص2، جتــا ؛ یعقــوبی، بــی34، ص2، جق1411صــنعانی، 

حــاتم،  ؛ ابــی344، ص4، جم2008؛ طبرانــی، 123، ص17ج، ق1412؛ طبــري، 276ص

، ق1407، کثیـر   ابن؛ 580ـ579، ص2، جق1405؛ بیهقی، 2496، ص8، جق1419، تا بی

هجرت نازل شـد   هایی است که در آستانۀ آخرین سوره ءحج جز ۀسور )242، ص3ج

بـودن   که همگی نشانگر مکـی خصوص آیات اذن قتال نقل شده  و روایات فراوانی در

اي آن را مـدنی و نـزول    عده )37ص ،ش1397و کلباسی،  (احمدنژاد. حج است سورۀ

دیگر را یکـ  انـد کـه روایـات آن،    بعـد دانسـته   ۀ حج را در از اواخر سال پـنجم بـه  سور

) ع�مـه طباطبـایی نیـز    41ــ 39ص ،(همـان .انـد  کنند و مورد انتقاد گرفته پشتیبانی نمی

نظـر گرفتـه    بـدر در  ۀقبل از سـور  ن را قطعاًنزول آ هرچند سورۀ حج را مدنی دانسته،

در  رخـداد اي بر وقـوع    نشانه پرداخت جزیه )338، ص14، جق1390 (طباطبایی،.است

ا�ول سـال ششـم    نگاري به سران از ربیع مدینه است. بنابراین نامه ۀهاي پایانی دور سال

قبایل و وفود و ورود سران  آغازپس از صلح حدیبیه و براي هدایت و دعوت به اس�م 

، 2، جتـا  ، بـی هشـام  ابـن  (.درسـمی آغـاز شـ    طـور  بـه  ،الوفـود   یعنی عـام  ،از سال نهم

، کثیـر   ابـن ؛ 30، ص1، جق1409، اثیر ابن ؛ 166، ص1، جق1413؛ مفید، 560ـ559ص

، 2، جق1408خلـدون،    ؛ ابـن 47، ص2، جق1419؛ همان، 49 و 40، ص5، جق1407

ـ  قبایـل  انسـر و جنگ تبوك مکه پس از فتح  )470ص ـ  نـد دمنـه آ یمده ب ن یهمـ ه و ب



 عمران ادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀ آلبررسی پ  165

  5دند.یمناسبت آن سال را سال وفود نام

اخـت�ف انـدکی وجـود     در تعیین دقیق زمان دعوت سران قبایل از طرف پیامبر

حدیبیـه و در    ها به سران قبایل را پـس از صـلح   بسیاري از دانشمندان ارسال نامه .دارد

ابـن  ؛ 657ــ 644، ص2، جق1387طبـري،   ؛35، جق1415(خلیفه،  .دانند سال ششم می

 هـا  ) اخت�ف452ـ449، ص2، جق1408خلدون،  ؛ ابن215ـ210، ص2، جق1385، اثیر 

، 1، جق1419میـانجی،    (احمـدي .انـد  هـا دانسـته   هـا و دعـوت   را به جهت کثرت نامـه 

، سـعد   ابن(.ها دانسته است نامه به مسیحیان نجران را از آخرین نامه سعد  ابن )184ص

  پـس از صـلح   ویـژه  بـه هـاي مختلـف،    در غزوه  توجه به پیروزي با )289ص ،ق1410

هاي زیادي به سران قبایـل فرسـتاد کـه بـه دنبـال آن       نامه پیامبر ،مکه  حدیبیه تا فتح

نگـاري را از   بسیاري ایمان آوردند و برخی به پرداخت جزیه تن دادند. باید شروع نامه

  ت. حدیبیه دانس  سال ششم و پس از صلح

  ورود سران قبایل به مدینه . 2ـ4

سران قبایل پس از قدرت گرفتن و گسترش فتوحـات اسـ�می بـراي آشـنایی و فهـم      

آیـات و   .فوج به دین اس�م وارد شدند وارد مرکز حکومت اس�می شده و فوج ،اس�م

، 4، جق1423ده اسـت.(مقاتل،  حدیبیه بیان کـر   هاي قرآن این بشارت را در صلح سوره

؛ طبرســــی، 46، ص6، جم2008؛ طبرانــــی، 311، ص2، جش1363؛ قمــــی، 65ص

ها و گرایش مردم به اس�م  روز پیروزي روزبه ،از صلح حدیبیه )166، ص9، جش1372

نامه براي  بیشتر شد و آزادي بیشتري براي فهم ک�م خدا با توجه به بندهاي تعهد صلح

رسمی با ارسـال افـراد و    طور به خدا  مسلمانان در تبلیغ اس�م به وجود آمد. رسول

ها نیز به اس�م گـرایش پیـدا کردنـد کـه در      به دعوت سران قبایل اقدام نمود و آن  نامه

 ،ها و قبایلی کـه بـه مدینـه رهسـپار شـدند      نصر بیان شده است. از آخرین گروه ۀسور

در  ،دوجـود دار  ها جه به اخت�ف اندکی که در گزارشمسیحیان نجران بودند. آنان با تو

   وارد مدینه شدند. هاي پایانی حیات پیامبر سال

  مزینـه در سـال هفـتم    ین گروه اعزامی به مدینه را طایفـۀ مضـر از قبیلـۀ   اول سعد  ابن

ت نصاراي نجران را پس از و ورود هیئ )222، ص1، جق1410، سعد  ابنداند( هجري می

) بـ�ذري  268ـ267ص، انداند.(هم هجري می  نمایندگان حمیر، پس از رمضان سال نهم
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تبـوك دانسـته و    ۀنامه را در سال نهم و پس از غزو ورود نصاراي نجران و نگارش صلح

) ورود مسـیحیان  75ص ،م1988.(ب�ذري، دانـد  لین جزیه را از ایـن گـروه مـی   گرفتن او

  )286، ص2، جش1385، ابن اثیر(.کند سال دهم ذکر می رخدادنجران به مدینه را اولین 

، کـاروان نجرانیـان راه خـود را    هجـري   الحجه سال نهم ها اوایل ماه ذي در گزارش

نجرانیـان بـا    ۀ) و اولین مذاکر40ص ،ش1385(انصاري،  سوي مدینه در پیش گرفت به

 ،ش1382(انصـاري،  .صورت گرفتمدینه  در هجري  الحجه سال نهم ذي   21پیامبر

 (ابـن .انـد  روز مباهلـه دانسـته  الحجـه را   وپنجم ذي وچهارم یا بیست ) برخی بیست257

؛ مجلسـی،  304، ص1، جق1409طـاووس،    ؛ ابـن 370، ص3، جش1379شهرآشوب،  

 الثـانی یـا جمـادي    اي حرکت مسیحیان به مدینه را ربیـع  ) عده276، ص21، جق1403

، ق1415 ؛ خلیفـه، 198، ص1، جق1410، سـعد   ابن( .اند هجري دانسته  ا�ول سال دهم 

 اند(احمـدي  نجرانیان در سال دهـم را تشـریع جزیـه دانسـته    برخی دلیل ورود  )45ص

توبـه   ۀسور است و توبه ۀ جزیه در سورۀکه آی حالیدر )496، ص2، جق1419میانجی،  

تبوك در این سوره  ؛ زیرا غزوۀهم حدود سال نهم و یا کمی قبل از آن نازل شده است

  ششم شروع شده باشد. بیانگر زمانمند بودن آن است. لذا بایستی ورود وفود از سال

توان سال ورود نجرانیان و مباهلـه   ع تاریخی و روایی، سال نهم را میبا بررسی مناب

ایـامی کـه بـراي     .و غدیر خم بود زیرا سال دهم، مراسم آخرین حج پیامبر ؛دانست

کـه رسـیدن کـاروان     درحـالی  ؛الحجـه اسـت   ذي 25یا  24، 21انجام مباهله ذکر شده، 

توان سال مباهله در نظر  سال دهم را نمی  بنابراین .تا مدینه ممکن نبود از مکه پیامبر

  مباهله بوده است. رخدادو لزوماً سال نهم، سال  گرفت

  گیري نتیجه .5

اسـت. از بهتـرین    مبتنـی  هاي قرآن بر دو محـور محتـوا و روایـات    سوره گذاري تاریخ

 نـزول در   یـات ترتیـب  نـزول اسـت. در روا    ، روایات ترتیـب گذاري تاریخروایات در 

شود و آن را در ردیف اولین  عمران، اخت�ف دیده نمی سورۀ آلنزول خصوص ترتیب 

از نظر محتـوا نیـز داراي    .اند شده در مدینه پس از بقره و انفال ذکر کرده هاي نازل سوره

بدر در سـال   در، احد و حمراءا�سد است که غزوۀب چند واقعۀ زمانمند از جمله غزوۀ

ولی  ،عمران آمده سورۀ آلانفال بیان شده و چندین آیه نیز در  ۀآیات آن در سور دوم و
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  مفصل در این سوره ذکر شده است.  طور بهاحد و حمراءا�سد در سال سوم و 

ولـی   مباهله امري قطعی و از موضوعات مورد اتفاق و اجماع فریقین اسـت  رخداد

عمـران   سـورۀ آل زیرا  ؛هاست ضمون آنم با آیات هم ،مسلم اشکال در تطبیق این واقعۀ

نگاري و ورود سران قبایل با اتفاق نظر  و نامه ،طبق دو اصل محتوا و سند در سال سوم

  حدیبیه بوده است؛ لذا تطبیق و همراهی این دو صحیح نیست.   پس از صلح

لفـان(بیهقی، ابـونعیم اصـفهانی و...)    ؤدر مواردي ماسناد اکثر روایات مقطوع است؛ 

ده شـ د و روایات منقول از صحابه نیز سلسله اسناد حـذف  نکن نام تابعی را ذکر می فقط

مث�ً ابونعیم با حذف سند از ابن عباس روایت کرده است. در روایاتی ع�وه بـر   ؛است

به مباهله بـا یهـود در سـال     ،بیان اینکه مباهله با مسیحیان نجران سبب نزول آیات بوده

قطع در سال سوم و ورود سران قبایل  طور بهعمران  ورۀ آلسشود. نزول  سوم اشاره می

 ۀیعنی پـس از نـزول سـور    ،خصوص نصاراي نجران پس از فتح مکه و تشریع جزیه به

و مسـتندات  توبه حدود سال نهم بوده است. بررسی د�لی و سندي آیـات و روایـات   

ولی آن واقعـه را   هاي پایانی حیات پیامبر قطعی و در سالمباهله را  رخداد تاریخی،

  . داند عمران نمی سورۀ آلآیات  نزول  سبب

  

  ها نوشت پی

                         ظاهره ا�تساق و ا�نتظـام                                    واحدة فإن آیاتها و هی مائتا آیإلـ   إل   دفع                                 و یشبه أن تکون هذه السورة نازلإل« .1

   ة     السور                                                       مرتبطه أغراضها. و لذلک کان مما یترجح فی النظر أن تکون                 متناسبه آیاتها،                     من أولها إلی آخرها،

                  فإن فیها ذکر غزوه                                                           اهللا ص و قد استقر له األمر بعض ا�ستقرار و لما یتم استقراره،                    إنما نزلت علی رسول

  » .                                                          و فیها ذکر المباهله مع نصاري نجران و ذکرا من أمر الیهود...      أحد،

امقـانی،  (م.که او را درك نکرده باشـد  حالیراوي آن را از معصوم نقل کند، درمرسل روایتی است که  .2

 )340، ص1، جق1411

 )397، ص1، جهمان(.مهمل حدیثی است که نام بعضی از راویان در کتب رجالی نیامده است .3

جا کنـد   مقلوب در سند در جایی است که شخص نام راویان را با بعضی دیگر الفاظ و عبارات جابه .4

 )391، ص1، ج(همان.و تغییر دهد

که با نظر مشهور و معتبـر  ) 240ص تا، (مسعودي، بیاند ال دهم دانستهعام الوفود را در س البته برخی .5

 مخالف است.  

    منابع
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 ، تهـران: دفتـر  3چ ،الکـریم   القرآن علمى دار هیئت ، تحقیقمحمدمهدي فو�دوند ترجمۀ ،قرآن کریم .1

  .ق1418،  اس�مى  مطالعات تاریخ و معارف

  .ق1408قم: اسماعیلیان،  ،هلشیعالذریعإل إلى تصانیف ا ،حسنم، محمدتهرانی  آقابزرگ .2

 ق.1382، دمشق: مطبعإل الترقی، المعانی علی حسب ترتیب النزول بیان غازي عانی، عبدالقادر م�حویش،  آل .3

ثالثـإل،  ال بعـإل طال ،تحقیق اسعد محمـدطیب  ،تفسیر القرآن العظیم ،حاتم، عبدالرحمن بن محمد ابى  ابن .4

  .ق1419 ریاض: مکتبإل نزار مصطفى الباز،

التـراث   إحیـاء  دارو بیروت: المعارف العثمانیإل : طبعإل مجلس دائرةحیدرآباد ،الجرح والتعدیل ـــ ،ــ .5

 .م1952، العربی

 ق.1385، بیروت ردا ـصادر دار :بیروت ، الکامل ،الکرم ، ابوالحسن علی بن ابیاثیر ابن  .6

  .ق1409، دار الفکر :بیروت ،فى معرفإل الصحابإل أسد الغابإل ،ــــــ  .7

  .م1972، دار الفکربیروت:  ،بشیر عیون تحقیق ،جامع األصول فی أحادیث الرسول ـ ،ـــــ .8

  ش.1367،  قم: اسماعیلیان، 4چمحمود محمدطناحى،  تحقیق، الحدیث و األثر  النهایإل فی غریب، ـــــ  .9

 .ق1421قم: اسماعیلیان،  ،النهایإل ،ــــ  .10

 .ش1361انتشارات خوارزمی، تهران: ي، اصغر مهدو تصحیح، اهللا سیرة رسولاسحاق، محمد،  ابن  .11

احمـد عبـدالموجود و    عادل تحقیق ،صابإل فى تمییز الصحابإلا� ،بن على احمد عسق�نی،ابن حجر  .12

 .ق1415، العلمیه دار الکتب :محمد معوض، بیروت على

  .ق1326، هند: مطبعإل دائرةالمعارف النظامیه ،تهذیب التهذیب ـــــ ، .13

  تا. الجوزي، بی ابن دمام: دار ،عبدالحکیم محمدا�نیس تحقیق ،�سبابالعجاب فی بیان ا ـــــ ، .14

  .ق1415، التراث العربی إحیاءبیروت: دار ، 3چ ،المسند ،بن محمد حنبل، ابوعبداهللا احمد  ابن .15

 :بیـروت ، الثانیه بعإلطال ،خلیل شحادة تحقیق ، اریخ ابن خلدونت ،عبدالرحمن بن محمدخلدون،   ابن .16

 .ق1408دار الفکر، 

الکتـب   دار :بیـروت  ،محمـد عبـدالقادر عطـا    تحقیـق ، ،الطبقات الکبرى ،بن سعد سعد، محمد  ابن .17

  .ق1410، العلمیه

 .ش1379 .،قم: ع�مه ،طالب مناقب آل أبی ،ابن شهرآشوب، محمد بن على .18

  .ق1409،  س�میهتهران: دار الکتب ا� ،2چ ،قبال األعمالا ، ابن طاووس، على بن موسى .19

  تا. دار الذخائر، بی :قم ،السعود للنفوس منضود سعد ، ـــــ  .20

عبدالسـ�م   تحقیـق  ،الکتـاب العزیـز   الـوجیز فـى تفسـیر    المحـرر  ، غالـب   عطیه، عبدالحق بـن   ابن .21

 .ق1422، هالعلمی دار الکتببیروت:  ،محمد  عبدالشافى

م: مکتـب  قـ  ،عبدالسـ�م محمـد هـارون    تحقیـق  ،معجم مقاییس اللغإل ،بن فارس حمدابن فارس، ا .22

  .ق1404،  ا�ع�م ا�س�می
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 : مؤسسـإل بیـروت  ،زاد المعاد فی هـدي خیـر العبـاد    ،محمد بن أبی بکر بن أیوبابن قیم الجوزیه،  .23

  .ق1415لطبعإل: ، اهس�میمکتبإل المنار ا� کویت:، السابعإل والعشرونالرسالإل،  

  .ق1407، الفکر دار :بیروت ،البدایإل و النهایإل ،، اسماعیل بن عمرابن کثیر .24

: دار الکتب ، بیروتالدین شمس ق محمدحسینیحقت، تفسیر القرآن العظیم(ابن کثیر) ـــــــ ، .25

  ق.1419العلمیإل، 

األبیـارى و    السـقا و ابـراهیم    مصطفى تحقیق، النبویإل السیرة ،الحمیري  هشام  بن   ، عبدالملکهشام ابن  .26

 تا. ، بیالمعرفإل دار :عبدالحفیظ شلبى، بیروت

 تصــحیح ، القــرآن الجنــان فــی تفســیر  الجنــان و روح  روض ،علــی  بــن  رازي، حســین  ابوالفتــوح .27

  .  ق1408رضوى،   هاي آستان قدس پژوهش مشهد: بنیاد ،جعفر یاحقىناصح و محمد  محمدمهدى

ون...) بـا تأکیـد بـر    خوانشی نو از آیات إذن قتال(اُذن للذین یقاتل« ،کلباسی، زهرا احمدنژاد، امیر و .28

، 2 ۀ، سال ششم، شمارپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآنپژوهشی  دوفصلنامۀ علمی ،»حج سورۀنزول مکی 

  .52ـ33ص ،ش1397

   .ق 1419الحدیث،  قم: دار ،مکاتیب الرسول،  احمدى میانجى، على .29

  .ش1385قم: انتشارات دلیل، ، 2چ، گزارش لحظه به لحظه از ماجراي مباهلهانصاري، محمدرضا،  .30

  .ش1382، قم: انتشارات دلیل، اهلهاسرار مب، ــــــ  .31

مهـدى، بیـروت:      عبدالرزاق تحقیق ، التنزیل  البغوى المسمى معالم تفسیر ،مسعود  بن  بغوي، حسین .32

 .ق1420،  التراث العربی إحیاء دار

 ،مهـدى   عبـدالرزاق غالـب   تحقیـق  ،اآلیات و السـور   نظم الدرر فى تناسب ،بن عمر  بقاعی، ابراهیم .33

  .ق1427، هالکتب العلمی بیروت: دارثإل، الثال الطبعإل

 :بیـروت  ،زرکلـى   زکار و ریـاض   سهیل تحقیق ،شرافا�  انساب ،بن یحیی بن جابر ، احمدب�ذرى .34

 .ق1417، الفکر دار

عبـدالمعطى   تحقیـق  ،الشـریعإل   و معرفإل أحوال صاحب النبوة  د�ئل ،حسین  بن بیهقی، ابوبکر احمد .35

 .ق1405، همیالکتب العل دار :قلعجى، بیروت

 .ش1382، 50ۀ ، شمارغانمبلّترین دلیل باورهاي شیعه، مجله  مباهله روشن ،عبدالکریمنیا،  پاك .36

  .ق1412،  : مکتبإل رشدیهکویت ، التفسیر المظهرى ، پتى، ثناءاهللا پانى .37

  .ق1422،  التراث العربی إحیاءعاشور، بیروت: دار  ابن تحقیق، الکشف والبیانثعلبى، احمد بن محمد،  .38

  .ق1410العلم الم�یین،  بیروت: دار ،اللغإل  صحاح ،حماد  جوهري، اسماعیل بن .39

اس�می، ویرایش  فرهنگ نشر تهران: دفتر، 15چ ،قرآن کریم  پژوهشی در تاریخ ،حجتی، محمدباقر .40

  .ش1379دوم، 

 کتـاب و فصـلنامه   ،»النزول از نگاه طباطبـایی، جـوادي آملـی و معرفـت      اسباب« ،حیدرزاده، ناصر .41
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  .184ـ147ش، ص1393، 1ۀ ، شمارسنت

 .ق1415، العلمیهالکتب  دار :بیروت ،تحقیق فواز ،تاریخ خلیفإل ،خیاط، ابوعمر  بن  خلیفإل .42

خ ا�سـ�م و وفیـات المشـاهیر و    تـاری  ،نحمـد بـن عثمـا   ابن  بوعبداهللا محمداالدین  شمسذهبی،  .43

  .ق1413العربى،  دار الکتاب :بیروت، هالثانی بعإلطال ،عمر عبدالس�م تدمرى تحقیق ،ع�ما�

 .ق1427، الحدیث دار قاهره: ،سیر أع�م النب�ء ، ــــــ .44

بیـروت:   ،داوودى  صـفوان عـدنان   تحقیق ، لفاظ القرآنامفردات  ،محمد  بن  فهانی، حسیناص  راغب .45

  .ق1412دارالشامیإل، 

النـزول در    فهـم و نقـد کاربسـت روایـات اسـباب     « ،نریمانی، زهـره  ستایش، محمدکاظم و رحمان .46

  .50ـ29ص ،ش1397، 90ۀ سوم، شمارو ، دورۀ بیستعلوم حدیثفصلنامه  ،»الفرقان

الکشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـل و عیـون األقاویـل فـى وجـوه         ،بن عمر زمخشري، محمود .47

  .ق1407 ،بیروت: دار الکتاب العربی، هالثالث الطبعإلمصطفی حسین احمد،  تصحیح ، التأویل

  .م1979 بیروت: دار صادر،  ،�غإلالب أساس ،ـــــ  .48

هاي دخالت ذهنیت راویـان در   واکاوي گونه«محمود،  مرتضوي شاهرودي، سید و ساجدي، ابوالفضل .49

 .145ـ118، صش1392، )68(2 ۀ، سال هجدهم، شمارعلوم حدیثفصلنامه  ،»فهم حدیث

 ،هاي قرآنـی  ژوهشپ ،»جایگاه روایات جري و تطبیق در فرایند تفسیر قرآن« ،زارع، مصطفی سلیمی .50

  .141ـ124، صش1392، )73(پیاپی 1سال نوزدهم، شمارۀ 

 .ق1416بیروت: دارالفکر،  ،عمر عمروى تحقیق ، العلوم بحر ،سمرقندى، نصر بن محمد .51

  .ق1425،  الشروق بیروت: دارالطبعإل الخامسإل والث�ثین،  ، فى ظ�ل القرآن ،قطب سید .52

  .ق1404مرعشى نجفى،  ، قم: کتابخانۀنثور فى التفسیر بالماثورالم الدربکر،  سیوطى، عبدالرحمن بن ابى .53

  .ق1421،  العربی  دار الکتاببیروت: ، 2چزمرلی،  فواز احمد تحقیق،  تقان فی علوم القرآنا�، ــــ  .54

  .ق1409اهللا المرعشی النجفی،  تقم: مکتبإل آی ،احقاق الحق ،نوراهللا  شوشتري، قاضی .55

 ،الشهرستانی المسـمى مفـاتیح األسـرار و مصـابیح األبـرار      تفسیر ،بن عبدالکریم شهرستانی، محمد .56

  .ش1387تهران: مرکز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط، 

احمـد   عـادل  تحقیـق  ،سبل الهدى و الرشاد فى سیرة خیر العبـاد  ،بن یوسف ، محمد صالحى شامى .57

 .ق1414، العلمیه دار الکتببیروت،  ،عبدالموجود و على محمد معوض

 .ق1411بیروت: دارالمعرفإل، ،  تفسیر القرآن العزیز المسمى تفسیر عبدالرزاق،  نعانى، عبدالرزاق بن همامص .58

  .ش1362تهران: شرکت سهامى انتشار، ، 4چ، پرتوى از قرآن ،طالقانی، محمود .59

  .ش1388، ، قم: بوستان کتاب3چکوشش هادي خسروشاهی،  به ،قرآن در اس�مطباطبایی، محمدحسین،  .60

  .ق1390،  بیروت: مؤسسإل األعلمی للمطبوعات ،2چ ، المیزان فی تفسیر القرآن ،ـــ ـــ .61

  .م2008الثقافی،  دار الکتاباردن:  ،التفسیر الکبیر ،طبرانى، سلیمان بن احمد .62
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  هاشـم  و طباطبایى  اهللا یزدى فضل تصحیح ،القرآن البیان فی تفسیر  مجمع،  حسن  بن  طبرسى، فضل .63

  .ش1372ناصر خسرو،  تهران:، 3چ ،رسولى

 :بیـروت  ،الثانیـه  بعـإل طال ،بوالفضـل ابـراهیم  ا محمـد  تحقیـق  ،تاریخ الطبـري  ،جریر طبري، محمدبن .64

 ق.1387دارالتراث، 

  .ق1412المعرفإل،  ، بیروت: دارجامع البیان فى تفسیر القرآن ،ــــ  .65

  .ق1416تهران: کتابفروشی مرتضوي، ، 3چ ،البحرین  مجمع ،طریحی، فخرالدین .66

 إحیـاء  عاملی، بیـروت: دار   احمدحبیب تصحیح  ،التبیان فی تفسیر القرآن   ،حسن  بن ى، محمدطوس .67

  .ق1412العربی،   التراث

  .ق1400، هبیروت: داراآلفاق الجدید ،الفروق فی اللغإل ، عسکرى، حسن بن عبداهللا .68

 .ق1411،  بیروت: دار الجیل ، سباب النزول القرآنیا ،عنایه، غازى حسین .69

  .ش1390با مسیحیان نجران، انتشارات بصیرت،  بررسی تطبیقی مباهله پیامبر ،الدین مالغراب، ک .70

  .ق1409القلم،  دمشق: دار ،السیرة  فقه ،غزالی، محمد .71

، 9ۀ شمار ، جاویدان  پیام ۀمجل ،»نزول آیات  تعارض در اسباب  راهکارهاي حل«غضنفري، علی،  .72

 .82ـ47ص ،ش1384

  تا. قم: امید، بی ،پیامبري و انق�ب ،الدین فارسی، ج�ل .73

 گـذاري  تاریخروش دکتر عابدالجابري در  تحلیل و بررسی« ،آشکارتیزابی، محم و همکاران  فاروق .74

  .62ـ47، صش1395، )9 پیاپی(1ۀ ، شمارپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ،»کریم  قرآن

غـازي در   تحلیل و بررسی روش تفسیري م�حـویش آل « ،انفاروق آشکارتیزابی، محمد و همکار .75

 ۀ، سـال چهـاردهم، شـمار   تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا ،»کریم  قرآن گذاري تاریخ

  .55ـ31، صش1396، )33پیاپی(1

 ،»طباطبـایی بـر روایـات ترتیـب نـزول       نگـرش ع�مـه  « ،زاده، شـیرین  رجـب  و زاده، فتحیه فتاحی .76

  .53ـ29ص ،ش1387، 1 ، سال دوم، شمارۀمطالعات قرآن و حدیثدوفصلنامه 

  .ق1420،  التراث العربی إحیاء ت: داربیرو، 3چ، التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب ،عمر  بن رازي، محمد فخر .77

  .ق1409،  قم: نشر هجرت، 2چ ، کتاب العین ،حمدفراهیدى، خلیل بن ا .78

  .ق1414سسه دارالهجرة، ؤقم: م، 2چ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرحمد بن محمد، فیومى، ا .79

  .ش1375تهران: بنیاد بعثت،  ،2چ، احسن الحدیث ،اکبر قرشى، على .80

  .  ش1414،  قم: اسوه ،سفینإل البحار ،قمی، عباس .81

  .ش1363، دار الکتابقم: ، 3چجزایرى،  موسوى  طیب تحقیق،  تفسیر القمیبن ابراهیم،   قمی، علی .82

  .ش1378تهران: رسالت،  ،مباهله در مدینه ،ماسینیون، لویی .83

 .ق ،1411البیت  قم: آل ،الهدایإل  مقباس ،مامقانی، عبداهللا .84
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التـراث   إحیـاء بیروت: دار ، 2چ ،األنوار الجامعإل لدرر أخبار األئمإل األطهاربحار  ،مجلسى، محمدباقر .85

  .ق1403،  العربی

 :قـم ، الثانیـه  الطبعـإل  ،داغـر  اسعد تحقیق ،و معادن الجوهر  مروج الذهب ،بن الحسین مسعودي، علی .86

 .ق1409دارالهجرة، 

  ش.1368 ،  نگ و ارشاد اس�میت فره، تهران: وزار التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  مصطفوى، حسن .87

 ،»غـازي  تحلیـل و بررسـی روش تفسـیري عبـدالقادر م�حـویش آل     « ،یزدي، عبـاس   پور یمص�ی .88

  .104ـ81ص ،ش1387، 10 ۀ، سال پنجم، شمارتحقیقات علوم قرآن و حدیث

  .ق1416ا�س�می،  النشر سسإلؤقم: م، الثالثه الطبعإل، القرآن  التمهید فی علوم ،معرفت، محمدهادي .89

، سـال  شناسـی  شـیعه فصـلنامه   ،»مباهله و بازتارهاي ک�می آن ۀ بررسی تاریخی آی« ،معموري، علی .90

  .81ـ47ص ،ش1386، 19پنجم، شمارۀ 

  .ق1413شیخ مفید،  قم: کنگرۀ ،اهللا علی العباد  حجج ا�رشاد فی معرفإل  ،بن محمد مفید، محمد .91

التراث  إحیاء بیروت: دار ،بداهللا محمود شحاتهع تحقیق ، سلیمان  تفسیر مقاتل بن ،مقاتل بن سلیمان .92

  .ق1423،  العربی

األسماع بمـا للنبـى مـن األحـوال و األمـوال و الحفـدة و         إمتاع ،علی  بن الدین احمد ، تقی مقریزى .93

 .ق1420، العلمیه دار الکتب :بیروت ،محمد عبدالحمید النمیسى تحقیق ،المتاع

  .ش1386، تهران: دار الکتب ا�س�میه، 9چ ،پیام قرآن ،شیرازي، ناصر مکارم .94

 .ش1371: امیرکبیر،  ، تهران5چ ،کشف ا�سرار و عدة ا�برار ،بن محمد میبدي، احمد .95

، »آراء تفسیري مفسران معاصر پیرامون آیـۀ مباهلـه  « ،سید محمدتقیموسوي، و محمدجواد نجفی،  .96

  .160ـ143صش، 1394، 21ۀ شمار ،، سال ششممطالعات تفسیري ۀفصلنام

  .ش1380نما،  تهران: نشر هستی ،قرآن گذاري تاریخدرآمدي بر  ،جعفر ،نکونام .97

 ،ش1385، 1ۀ ، شــمارحــدیث پژوهشــنامه قــرآن و، »قــرآن گــذاري تــاریخجســتاري در « ،ـــــــ  .98

  .52ـ25ص

 دار الکتـب بیـروت:   ، زغلـول کمـال بسـیونى    تحقیق ،اسباب نزول القرآن ،واحدى، على بن احمد .99

  .ق1411، العلمیه 

  مؤسسـإل  :بیـروت  ،الثالثـه   بعـإل طال ،مارسدن جونس تحقیق ، المغازى کتاب  ،بن عمر قدي، محمدوا .100

 .ق1409األعلمى، 

 .ق1405قم: الهادى،  ،انصارى محمد تحقیق ،کتاب سلیم بن قیس اله�لی ، قیس  بن  ه�لى، سلیم .101

  .م1995صادر،  ردا :بیروت، 2چ ، معجم البلدان ،الدین ابوعبداهللا یاقوت ، شهابیاقوت حموي .102

  تا. ، بیصادر دار :بیروت،  تاریخ الیعقوبىبن ابی یعقوب بن جعفر،  یعقوبی، احمد .103


