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 آن نزول ترتيب روایات نقد و «اعراف» ةسور گذاریتاریخ

  _____________________ 1کوهی رضا علی  ______________________ 

 2/11/1111: پذیرش تاریخ – 1/8/1111: اریافت تاریخ

 

 
 بوور برخووی اسوو . نوو و  ترتیوو  لحووا  ازقوورآن  ةسووور نهمووی  و سووی اعوورا  ةسووور

آن  نو و  زموان، سوور  ایو  مضامی  به توجه بدون و، ن و  ترتی  روایات مبنای

 ایو  اسو . تنواقض در سوور  ایو  مضوامی  بوا البتوه کوه داننودمی بعثو  سوو  سا  را

 محسووو  مکوویهای  سووور از، اسوو  اختالفوویآن، کووه  از آیوواتی اسووتثنای بووه سووور 

 اسواس بور آن نو و  ترتیو  روایات بررسی و نقد، سور  ای  گراریتاریخ شود.می

 مودنی یوا مکوی، قورآن دی ور سوور بوا سوور  ایو  مضوامی  تطبیو  و سوور  مضامی 

 .اس  مقاله ای  موضو ، آن آیات ن و  اسبا  و سور  بودن

 .ن و  ترتی ، ن و  واحد، مدنی و کیم، گراریتاریخ، اعرا  سور ها: هکليدواژ

 

 . طرح مسئله1

 خاصتی مکتان و زمان قالب ار وباشد می مندزمان رویداایقرآن  که آنجا از
 بترای سوره هر نزول شرایط بررسی و آن نزول تاریخی بستر شناخت، شده نازل
 پی ار که است فرایندی ،قرآنی آیات گذاریتاریخ است. ضروری آن صحیح فهم
 است آن محتوای و معنا وقرآن  آیات نزولة اربار مهمی ارالعات به توانیم آن

 صتحیحة ستیر بته یتابیاست و کریم قرآن تفسیر ار فراوانی ثیرأت ،امر این یافت.
 .اراا روایات تصحیح نیز و اکر  رسول

 ــــــــــ
 .قم علمیه حوزه پووهشگر و قم اانشگاه حدیث وقرآن  علو د ارش کارشناس .1
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 که است آن کار روش پراازیم.می اعرافة سورگذاری تاریخ به نوشتار این ار
 و اسباب ،او   گا ار .گراا نمعیّ اعراف ةسور نزول واحدهای یا واحد نخست،
 کاوش به، بعد ةمرحل ار. کنیممی بررسی را سوره مضامین از برخاسته نزول زمان
، چهتار  ةمرحل پراازیم.می ایگرهای هسور با اعراف ةسورهای موضود تشابه ار

 ار استت. هاهستور ایگتر با اعراف ةسور میان مضمونی و سبکی تشابهات یافتن
 نتزول استباب روایتات، ششم بخ  ار و مدنی و مکیهای روایت، پنجم بخ 
 ایتن نتزول زمانی شرایط ار عتتبّ بهپایان هم  ار کنیم.می بررسی را اعراف ةسور
  پراازیم.می سیره روایات از استفااه با سوره

  اعراف ةسور نزول واحدهای شناخت. 2

 است. بواه مرکب آیه چند ازقرآن  نزول واحد ره که نیست روشن ارستی به
 چنتد یتا یک است ممکن نزول واحد هر که آیدمی بر چنین گوناگون روایات از
 فصتیحی جانتب از قترآن کتریم که آنجا از امّا 1باشد. بلند ةسور یک حتی یا آیه

 مواجته نقتض بتا متوارا از بسیاری ارها روایت این مفاا، است شده نازل حکیم
، اندشتده معرفتی مجتزّا نزولتی واحتدقرآن که  آیات از بسیاری که چرا ا؛شومی

 ایتن، بنتابراین اارنتد. ختوا بعتد و قبتل آیات با تامی انسجا  و پیوستگی اارای
جداگانته  نزولتی واحتد را آیات یا آیه آن توانمی چگونه که آیدمی پی پرس  
 کرا؟ فرض

 هتم بته ةمجموعت یتک کته شوامی آن از مانع قرآن کریم بالغت و فصاحت
عوامتل  بتدانیم. مجتزا نتزول واحدهای شامل را معنایی و لفظی لحاظ به پیوسته
 آیتات پیوستتگی عتد  یتا پیوستتگی شتناخت بته را ما توانندمی معنایی و لفظی

 روالنی ةسور یک بوان نزول واحد چند یا یک توانمی، نتیجه ار؛ باشند رهنمون
  کرا. کشف را

 ــــــــــ
 .264  ، گذاری قرآنارآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .1
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 میتان ار معنتایی و لفظتی پیوستگی، اعراف ةسورهای وضودم تنوّد رغمعلی
 ایتن واحتدهای تعتداا تعیتین برای را گیرینتیجه که است چنان سوره این آیاتِ
، ستوره ایتن آیتات پیوستگی عد  یا پیوستگی کشف برای ما کند.می آسان سوره
عوامتل  یتنا ایم.اااه قرارآن  انسجا  مالک، آیات یابیارتبا  ارعواملی را  وجوا
 آیته هتر اگتر که است آن ما کلی مالک شوند.می معنوی و لفظی استه او شامل
 پیوستگی ةنشان، باشد ااشته خوا ازپی   ةآی با معنایی یا لفظیای رابطهکم است
، نظتر مورا آیه که شوامی آن، ارتبا  این ةنتیج. است خوا از قبل آیات با آیه آن

 ارتبتاری چنتین ستوره یتک آیات تما  میان گرا و نیست نزول واحد یک ابتدای
 هیچ اگر اما است؛ بواه نزول واحد یک، سوره آن تما  که است آن از نشان باشد
 از، آیته آن کته یعنتی، نباشتد قتبل  آیات با آیه یک میان لفظی و معنایی ارتبا 
 از اینشتانه، انقطاد این که گرفت نتیجه چنین توانمی و است منقطع، خوا ماقبل
 قطتع رتور بته تتوانیمنمی متا چند هر .باشدمی قبل واحد از مستقل نزولی واحد
 اما است؛ افتااه اتفاق واقع ار که است همان، روش این از حاصل ةنتیج، بگوییم
 کرا حکم ایگریک از سوره یک هایبخ  موضوعی انقطاد به توانمیکم است
 نتزول واحتد یتک تشتکیل و آیته چنتد نتزول استقالل از اینشانه، خوا این که

 مجزاست.
، خوا ماقبل با اعراف سوره آیات یک به یک لفظی یا معنوی الیل بهذیل،  ار
 و ارتبا  به را ما تا است کافی لفظی یا معنوی ةرابط یکه، قاعدربق  پراازیم.می

 آیتات از بستیاری البتته. باشتد رهنمون آن ازپی   آیات یا آیه با آیه یک انسجا 
 ماقبتل بتا آیته ربط ةنشان، خوا این که اندشده آغاز عطف حرف با فاعرا ةسور
 ربتط نیتز ایتن کته اارنتد قرار ااستان یک نقل میان ار نیز آیات از برخی است.
 بته، اختصار جهت بهزیر،  جدول ار، بنابراین اهد.می نشان راپی   آیه با معنوی
 نشتده اشتارهاند، ااستتان یتک وسط یا و اندشده شرود عطف حرف با که آیاتی
 است.
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 اعراف ةجدول روابط معنوی یا لفظی آیات سور

شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

 ابتدای سوره و ابتدای واحد نزول 2 ابتدای واحد نزول 1

 واو عطف 4 قبل است ةمای موصوله همان کتاب ار آی 1

 ضمیر هُم که مرجع  ار آیه قبل است 6 ار آیه قبل استضمیر هُم مرجع   5

 فاعل قال، اهلل ار آیه قبل است  12 ضمیر هُم مرجع  ار آیه قبل است 1

 فاعل قال، ار آیات قبل است 14 قال جواب آیه قبل است 11

 فاعل قال ار آیات قبل است 16 فاعل قال ار آیات قبل است 15

 فاعل قاال ار آیات قبل است 21 فاعل قال ار آیات قبل است 18

 فاعل قال، ار آیات قبل است 25 فاعل قال ار آیات قبل است 24

 تکرار یا بنی آا  که سبک آیه قبل است 21 همان ضمیر تحیون است« بنی آا »مرجع  26

 تشابه معنایی با آیه قبل 11 تکرار قل که ااامه مطلب قبلی است 21

 ااامه موضود زینت که ار آیه قبل است 12 آیات قبل است تکرار یا بنی آا  که سبک 11

 تکرار یا بنی آا  که سبک آیه قبل است 15 ااامه مطلب با تکرار قل 11

 إنّ صالحیت ابتدای مطلب ندارا 41 فاعل قال که ار آیه قبل است 18

 الذین صفت رالمین ار آیه قبل است 45 ضمیر هم 41

 الذین صفت کافرین است 51 ون استضمیر اقسمتم، ضمیر تستکبر 41

 دای مطلب نداراتإنّ صالحیت اب 54 مرجع ضمیر تأویله، کتاب است 51

 * 51 ضمیر کم که ار آیه قبل هست 55

 فاعل قال ار آیه قبل است 61 مرجع ضمیر قومه نوب ار آیه قبل است 61

 ل استمرجع ضمیر قومه، هوا ار آیه قب 66 فاعل ابلّغ ار آیه قبل است 62

 فاعل ابلّغ، هوا ار آیه قبل است 68 فاعل قال، هوا ار آیه قبل است 61

 فاعل قال، هو ار آیات قبل است 11 مرجع ضمیر قالوا، مأل ار آیه قبل است 11

 الذین، همان مأل ار آیه قبل است 16 مرجع ضمیر قومه، صالح ار قبل است 15

 گرااقومه که به قبل برمی ضمیر 82 گرااضمیر کم به آیات قبل برمی 81

 مأل ار آیه قبل است« نا»مرجع ضمیر  81 مرجع ضمیر قومه، شعیب ار قبل است 88

 الذین صفت جاثمین ار آیه قبل است 12 مرجع ضمیر قومه، شعیب ار قبل است 11

 ااامه مقول قال ار آیه قبل 115 تلک اسم اشاره به قبل است 111

 ااامه ااستان 111 ه قبل استفاعل قال، فرعون ار آی 116
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شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

 ااامه موضود قبل 158 فاعل قال 114

 گیری آیات قبلنتیجه 118 گیری آیات قبلنتیجه 111

 * 181 ااامه آیات قبل 186

 مرجع ضمیر هو ار آیه قبل است 181 جواب استفها  آیه قبل 188

 فاعل یستطیعون ار آیه قبل است 112 تکرار یشرکون 111

 مرجع ضمیر هم ار آیه قبل است 115 حیت ابتدا نداراإنّ صال 114

 فاعل خذ ار آیه قبل است 111 إنّ صالحیت ابتدا ندارا 116

 انتهای واحد نزول 216 إنّ صالحیت ابتدا ندارا 211

 
 میتان کته آیتدمی است به چنین اعراف ةسور آیات میان یابیارتبا  و عتتبّ با
 اارا؛ وجوا لفظی یا معنایی ارتبا کم است رهسو این آیات اتفاق به قریب اغلب
، شتده اتختاذ مبانی ربق آن قبل ما با آیه میان منطقی ةرابط که چند آیاتی ار مگر
  نشد. یافت

 بتا ایرابطته کته آیات اینواقع، به آیا که است آن، عتتبّ این از حاصلپرس  
 مستتقل نزولتی دواح عنوان به و شده نازل خوا ماقبل از جدا، ندارند خواپی  
 ه،ستور نتزول واحتدهای تشتخیص بترای شتده اتختاذ مبتانی آنکه یا و اندبواه

 ربتق متاقبل  و 181 ةآیت و متاقبل  و 51 ةآی میان ندارا. را مهم این صالحیت
 را ارتبتا  عتد  ایتن اگر ندارا. وجوا معنوی یا لفظی ارتباری، شده اتخاذ مبانی
 سوره این بوان نزول واحد چند، نتیجه ار و سوره این آیات پیوستگی عد  نشان
 سته ار و زمتانی مقطع سه ار سوره این نزول فرایند که شوامی آن نتیجه، بدانیم
 صتورت به اعراف ةسور آیاتگوید، می اروزه عزت البته است. بواه نزول واحد

  1است. شده نازل منسجم و یکپارچه

 ــــــــــ
 .162  ، 2 ج، التفسیر الحدیث، عزت دمحم، اروزه .1
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 آن مضامين از هاستفاد با سوره نزول زمان و نزول اسباب بررسی. 3

اعراف با این اید که چه اسباب نزولی باعث نتزول آیتات  ةتتبّع ار مضامین سور
ای متفاوت از آنچه ار روایات ترتیب نزول ار مورا نتیجه ،گوناگون سوره شده است

اهد. بتا یتک مطالعته ار مضتامین کتلّ اعراف آمده، به است می ةترتیب نزول سور
رسد، ستبب نتزول اند که به نظر مییی از این سوره چنانهایابیم، موضودسوره ارمی
اند؛ زیرا چنانکه مشهوا است، ار این آیات که بته چنتد متورا از آن ار خا  ااشته
ای صریح یا ضمنی به موضوعی اارا که حتدو  آن ستبب شوا، اشارهذیل اشاره می

 184، 158و  151، 11، 11و  12و  11، 28های نزول آیه یا آیاتی شده است؛ مثالً آیه
 .214، 211، 211و  211، 111، 111و  181، 181، 185و 

، استت نزول ترتیب اساس برقرآن  تفسیر که التفسیر الحدیث ار اروزه عزت
 «ص  » ةسور او ااند.می نزول ترتیب اساس بر سوره نهمین و سی را اعراف ةسور
 آن. از پتس را «نجت» ةستور و اانتدمی اعتراف ةستور از قبل شده نازل ةسور را

 بته توجته با را اعراف ةسور نزول و اارند را عقیده همین نیز پووهشگران برخی
 آیتات مضامین به توجه با اما 1اانند.می بعثت سو  سال، نزول ترتیبهای تروای
 بعثت سو  سال رسدمی نظر به، آن ار شده ذکر تاریخیهای موضود و سوره این
 این ازهایی موضود و مضامین با که چرا، باشد رافاع سوره نزول سال تواندنمی
 : شوامی اشاره مذکور نظر نقد ار نکته چند به اینجا ار ندارا. خوانیهم سوره
، مسجد که بواه زمانی ار آیه نزول که اهدمی نشان آیه این ار اقت: 11 آیه ت
 ر اکت پیتامبر هجرت از پس مسجدنخستین  که اانیممی و ااشته خارجی وجوا
 ار را ستوره نزول که نظری با است تناقض ار این و است شده ساخته مدینه ار
 این نیز، بدانیم مسجدالحرا  را مسجد از منظور اگر حتی ااند.می بعثت سو  سال

 امتری مکته مترا  بته خداوند چطور، یپنهان اعوت زمان ار اارا. وجوا اشکال
 پیتامبر اعتوت بتوانپنهتانی  با، ینا اارا. آشکارا و اجتماعی ایجنبه که کندمی

 ــــــــــ
 .118، گذاری قرآنارآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .1



 11 1111 زمستان 111شمارة    

 است. تضاا ار اسال 
 علنتی را ختوا اعتوت پیتامبر کته استت زمانی به مربو  آیه این: 184 آیه ت
 انتد.گرفته قرار ایشان بوان مجنون بر مبنی نامشرک هایتهمت مقابل ار و ساخته
 اعتوت کته هجترت ستو  سال از پس هاییتهمت چنین که است قطعی امر این
 آیته ایتن نزول تواننمی، بنابراین .گراید مطرب نامشرک جانب از، شد آغاز علنی
 اانست. بعثت سو  سال ار را

، پاستخ یهوا جانب ازهای ررب شده پرس  از یکی به آیه این ار: 181 آیه ت
 شتده نازل بعثت سو  سال ار اعراف ةسور اگر که اینجاست سؤال شوا.می اااه
 مقابله برای مکه مشرکان حتی هنوز و، علنی نه، بواهپنهانی  اعوت زمان که است
 عقیدتی و علمی ةمبارز وپرس   ررب به یهوا چطور، اندنیفتااه تکاپو به پیامبر با
 است. مطرب نیز 158 ةآی ةاربار امر همین 1اند؟برخاسته پیامبر با

 کته بعثتت ستو  ستالبه یقین  اعراف ةسور نزول زمان، شد ذکر آنچه به توجه با
، علنتی اعتوت زمتان ار ستوره این و، نیست اارند تأکید آن بر نزول ترتیب روایات
 است. شده نازل سو  سال از پس یعنی

  دیگرهای هسور با اعراف ةسور تاریخیهای موضوع تطبيق. 4

 ازپی   ةاست او بهاند، اشاره مورا اعراف سوره ار که را تاریخیهای موضود
 کنیم.می اشاره آن آیات به مجزا رور بهاه، کر تقسیمآن  از پس و بعثت

 بعثت ازپیش  به مربوط کلیهای موضوع. 4-1
 بعد به 151 آیات ار که آا  هبو  و ابلیس ةسجد عد  و آا  خلقت ااستان ت
 است.تکرار شده  نیز ره و کهف، اسرار، بقره :جمله از ایگر یهاهسور ار و آمده
 :جملته از ایگتر یهاهستور ار و آمده 64 تا 51های آیه ار که نوب ااستان ت

 ــــــــــ
 .151/اعراف .1
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 است.تکرار شده  نیز نوب و شعرار، هوا
 :جمله از ایگرهای هسور ار و آمده 12 تا 65های آیه ار که عاا قو  ااستان ت
 است.تکرار شده  نیز ذاریات و فصلت، شعرار، هوا

 :از جملتههای ایگتر آمده و ار سوره 11تا  11های ت ااستان قو  ثموا که ار آیه
 هوا، اسرار، شعرار، نمل، فصلت، ذاریات، قمر، حاقه و فجر نیز تکرار شده است.

 از ایگترهتای هستور ار و آمتده 84 تتا 81های آیته ار که لو  قو  ااستان ت
 است.شده تکرار  نیز انبیار و قمر، نمل، عنکبوت، شعرار، حجر، هوا :جمله
 :جملته از ایگرهای هسور ارو  مدهآ 11 تا 85های آیه ار که شعیب ااستان ت
 است.تکرار شده  نیز عنکبوت و شعرار، هوا
 از ایگترهای هستور ارو  آمتده 115 تتا 111های آیته ار که موسی ااستان ت
 و قصتص، نمتل، هوا، شعرار، ره، ابراهیم، یونس، انعا ، مائده، نسار، بقره :جمله
 است.تکرار شده  نیز غافر

 نزول عصر به ربوطم جزئیهای موضوع. 4-2
 ار فقط پیامبر بوان یامّ: پیامبر از یهواپرس   و یامّ پیامبر: 158 و 151 آیه ت
 اهتل بتوان یامّت به اماقرآن قرار گرفته،  اشاره مورا آیه او این ار و سوره همین
 بته، یتینامّ هم مورا سه ار 1است. شده اشاره نیز ایگر یهاهسور آیات ار کتاب
 ةهمت کته استت این توجه قابل ةنکت 2است. شده ارالق زولن مصر و عصر مرا 
 اند.مدنی، آیات این

 وها قتترآن، پرستت  نتتزول اوران ار: ةاعَ السَّقق نه َعقق  َ ونَ ل  ئَ ْسققيَ : 181 آیتته -

 پیتامبر به خطاب نناامسلم و نامشرک، کتاب اهل جانب از زیاای هایارخواست
انتد، و قرآن گرایده از آیاتی زولن سببآنها  از تعداای که، است شده ایراا اکر 

 ــــــــــ
 .81/بقره .1
 .15 و 21/عمران آل ؛2/جمعه .2
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  است. شده اااه خداوند جانب ازها پرس  پاسخ، آیات آن ضمن ار
 بر عالوهقرآن بازتاب یافته،  آیات ار که شده ذکر هایارخواست وها پرس 

 شتهر، انفتاق مصتداق، اَهلّه، اهللهای: موضود از نداعبارت اعراف ةسور 181 ةآی
، جبتال، القترنین ذی، روب، انفتال، حاللهتا، محتیض، ییتام، میسر و خمر، حرا 
 ایتن بته پاستخ مقتا  ار نیتز خداونتد .1عظیم نبأ، ساعه، القیامه یو ، واقع عذاب
  است. آمده برها پرس 

ن به پیتامبران اهای مشرک: پیامبر مجنون نیست...: یکی از اتها 185و  184ت آیات 
ار موارا زیاای از آیات قرآن به آن اشتاره  نسبت جنون بواه که ویوه پیامبر اسال به

اعراف ذکر گرایتده و آیتاتی ایگتر ار  185و  184شده است. این موضود ار آیات 
آیتاتی  ةنکته قابل توجه این است که هم 2های ایگر به این موضود اشاره اارند.سوره

اعتوت  اهد که ار همتان ابتتدایاند و نشان میکه به این موضود اشاره اارند، مکی
 اند.شد، نازل شدهها به پیامبر اکر  زاه میعلنی که انواد تهمت

های گوناگون قترآن هسور ار افترا موضود ...فمن اظل  ممن افتری: 11 آیه ت
  1است. آمدهقرآن  کل ار بار 51 حدوا مختلف فراوانی با

   دیگرهای هسور و اعراف ةسور ميان مضمونی و سبکیهای تشابه بررسی. 5

 سبکیهای . تشابه5-1
 فواصل و آیات ار متفاوت مضامین وها موضود ازقرآن که  بلندهای هسور ار
 میتان قطعی و مندضابطه تشابهی، سبکی لحاظ به نتوان شاید، شده بحث مختلف

 کته کترا ذکتر را متوارای تتوانمی نستبی رتور به اما یافت.ها هسور ایگر و آن

 ــــــــــ
 ؛222، 221، 211، 211، 215، 181، 186/بقتره: است شده ذکر زیر آیات ار ترتیب بهها موضود این .1

 .1/نبأ ؛42/نازعات ؛6/قیامت ؛1/معارج ؛115/ره ؛81/کهف ؛85/اسرار ؛1/انفال ؛4/مائده
 ؛21/رتور ؛52 و 11/ذاریتات ؛14/اختان ؛16/صافات ؛21/شعرار ؛6/حجر ؛46 و 8/سبأ ؛11/مؤمنون .2

 .22/تکویر ؛51 و 2/قلم ؛1/قمر
 .1/صف ؛11/یونس ؛24/شوری ؛68/عنکبوت ؛15/کهف ؛144/انعا : جمله از .1
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نخست  بخ ، رریق این به و کند بازگو را ورهس این کالمی و سبکی هایویوگی
 شوا. اااهپرس  ررب شده، پاسخ 

 تنهتا واند شتده آغاز مقطعه حروف با که استای سوره 21 وجز، سوره این ت
ق» بتا کهروا شمار میای بهسوره  نتود وآغتاز  ستبک از شتوا.می شترود «ص  م  ـال 
 مضمونی یابیشباهت هتج ارهایی برااشت بتوان شاید سوره این ةمقطع حروف
ران  از بعضتی کته رورهمان، آورا است به ایگرهای هسور با سوره این  ازمفستّ
  1اند.کراه چنین ربارباییعالّمه  جمله
 نته و اارنتد کوتاه آیات که اانست یهایهسورو جز توانمی نه را سوره این ت

 لحتاظ بته سوره این مختلف هایقسمت؛ زیرا هستند بلند آیات اارای کهآنهایی 
های یهآ میانسنج   ار توانمی را تفاوت این ند.امتفاوت آیات بلندی و کوتاهی

 و 125 تتا 115های یتهآ با بلندند که 161 و 151 و 141 و 111 و 85 و 54 و 51
قترآن  ایگر بلندهای هسور اریافت.، کوتاهند که سوره انتهاییهای هآی با همچنین

 هستند. متوسط و بلند، کوتاههای آیه شامل و دانچنین معموالً نیز
 سبکی اارایآنها،  اتفاق به قریب اکثریت ار اعراف سوره آیات آخر کلمات ت

، یعرشتون، یعملتون مثل جمع فعل با سوره این آیات اکثر .اندمشخص و همگون
 تنهتا د.نیابمی پایان 1راحمین، غافرین، مفلحون مثل مذکر جمع اسم یا و 2یعدلون

 رستند.متی اتمتا  بته 4مبتین و علتیم، عظتیم چون واگگانی با معدوای وارام ار
 اارند.ای شیوه چنین نیز انعا  و مائده جمله ازقرآن  از بسیاریهای هسور
 اقتوا  وپیتامبران  ااستتان نقل شامل سوره این ازای عمده بخ  که آنجا از ت

 بتتا همتتراه تهدیتتد را ستتوره ایتتن آیتتات کالمتتی ستتبک تتتوانمی، استتت گذشتتته

 ــــــــــ
 .4  ، 8 ج، المیزان ریسفت، نیسدحمحم، ییااربرب .1
 .151، 111، 118های آیه ار ترتیب به .2
 .151، 155، 8های آیه ار ترتیب به .1
 .142، 111، 51های آیه ار ترتیب به .4
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 اقوا  وگوناگون پیامبران  هایااستان که ییهاهسور نود کرا. قلمداا آموزیعبرت
، یوستف، هتوا چتون ییهاهسورنیز  اارند. سبکی چنین، کنندمی انبال را گذشته
 .اندشیوهبر همین  صافات و شعرار

 مضمونی یاهتشابه. 5-2
 بیتان او بتا راقترآن  ایگترهای هستور و ستوره این میان مضمونیهای تشابه
 کنیم.می بررسی

 نخست بیان. 5-2-1
 از گونتاگونیهای موضتود بته سوره این ار، شد ذکر نیزتر پی  که همانطور

 وپیامبران  گوناگون هایااستان و انسان خلقت ااستان و معاا و مبدأ بحث جمله
 همین با نیز ایگری یهاهسور ارها موضود همین است. شده اشاره گذشته اقوا 
 و سبک با و موجز و کوتاه صورت به انبیا ااستان نقل مثالً است. شده ارائه شیوه

 استت. آمده صافات و شعرار ةسور جمله از ایگرهای هسور ار سانیک مضمون
 ار، شتده پرااختته بتدان قصتص ایگتر از بیشتر که موسی حضرت ااستان یا و

 ستوره ایتن ار نیز ایگر ینمضام شوا.می هاید نیز قصص و ره چون ییهاهسور
 شترب چتون مضتامینی استت. شده اشاره بدان مکی آیات نود ار که اارا وجوا
های گونتاگون هستور ار کته انداسته آن از آن عظمت وقرآن  بیان، قیامت احوال
 د.نخورمی چشم به مکی

 دوم بیان. 5-2-2
هتای هستور بتا آن شباهت و اعراف ةسور مضامین بررسی ار المیزان صاحب

: نویستدمتی ایشان است. تأمل و بررسی قابل که کندمی اشاره موضوعی به ایگر
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 حتروف بته شتده ابتتداهای هسور که است مطالبی مجمود بر مشتمل سوره این»
 بته نظریته ایتن بیشتر بررسی برای ما .1«است آن بر مشتمل «ص  » و «   ـ  الق» مقطعه
 « » و «التم» مقطعته حتروف با که   و بقره و لقمانهای هسور کلی مضامین
 ایتن میتان مضتمونیهای شتباهت ار کتاوش بته و کنیممتی اشارهاند، شده آغاز
 پراازیم.می اعراف ةسور باها هسور

 اعراف ةسور مضامين

، ابلیس و آا  ماجرای: از نداعبارت خالصه رور به اعراف سوره کلی مضامین
 پیامبر اعوت مبانی و اصول انبی، موسی و شعییب، لو ، صالح، هوا، نوب ااستان
 بتا خداونتد پیمان و ذرّ عالم، میزان، عرش موضود، قیامت احوال شرب و اسال 
  . اصحاب و اعراف و آن عظمت وقرآن  بیان و انسان

  ص ةسور مضامین
 و توحید کرا. خالصه توانمی، بخ  پنج ار را ص   ةسور محتوای و مضامین

 بتاآنها  جدال و جهنم ار ارکفّ سرنوشت، پیامبران از تن نه تاریخ به اشاره، نبوت
 بته ااان یتستلّ و اشمنان تهدید، آا  برای فرشتگان ةسجد و انسان آفرین ، هم

 پیامبر.

 بقره ةسور مضامين

، انسان خلقت ااستان و توحید: است موارا این شامل بقره سوره کلی محتوای
 تاریخ، منافقان و یهوا ةاربار لمفصّ هایبحث، عزیر و ابراهیم از ااستانی و معاا

، ازاواج، حتج، جهتاا، روزه، نماز چون احکامی، موسی و ابراهیم چون پیامبرانی
 تجارت. و رالق

ق» و «ص  » مقطعته حروف با که بقره و ص   هایهسور یکلّ محتوای بررسی  «   ـال 
 ــــــــــ
 .4  ، 8 ج، المیزان ریسفت، نیسدحمحم، ییااربرب .1
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 هسور ار آنچه با مجموعه این ةمقایس و مضامین این کران یکی و اندشده شرود
 نگتاه یتک بتا کند.می تأیید را المیزان صاحب نظر حدوای تا، است آمده اعراف
 چنتد ار را بقتره و   ستوره او بتا اعتراف سوره مشابه مضامین توانمی کوتاه
 الهی پیامبران از تعداای ااستان -2 ابلیس و آا  ماجرای -1: کرا ذکر کلی جمله

 . ... و قیامت احوال -1

؛ پذیرفت مطلق نه و نسبی رور به توانمی راعالّمه  ظرن، است واضحکه چنان
 آن مضتامین بتا مستتقیم ةرابط، سوره هر ار مقطعه حروف نود که ااعا اینزیرا 
ها هستور بیشتترسنج   وها موضودی استقصا به نیاز که است امری، اارا سوره
 استتنتاج را نظریته این بوان نسبی توانمی شده ذکر موارا از چند هر اارا. هم با

 کرا.

  اعراف ةسور مدنی و مکیهای تروای در عتتب  . 6

 بیشتتر ار ستوره این است. مکی، اعراف ةسور که آیدبرمی چنینها تروای از
 ار اارا. وجتوا مکتی یهتاهستور ار معمتوالً کته استت مضامینی اارای، موارا
 و تاخیزرست اااگتاه و توحیتد اثبتات، معتاا و مبدأ از بحث غالباً مکی هایهسور
 بته آفترین  جهان ار انسان تموقعیّ و مقا  تثبیت و پرستیبت و شرک با مبارزه
 تقویت و عقیده نظر از مسلمانان سازندگی اوران، اورانآن  زیرا است؛ آمده میان
 اعراف ةسور به یکلّ نگاهی با بوا. اارریشهنهضتی  زیربنای عنوان به ایمان مبانی
 یافت.آن  ار را مکیی هاهسور هایگیووی توانمی

، انستان آفترین  ااستتان، معتاا و مبتدأ چتون هاییموضتود از سوره این ار
 لتو  و شعیب و نوب جمله از گذشتهی انبیا و پیشین اقوا  از بسیاری سرگذشت

 از آموزیعبرت و موعظه، مرا  عامه انذار چون مباحثی است. آمده میان به سخن
 است. سوره این اشاره مورا کهباشد می کلیهای موضود
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 161 ةآیت، آن بتوان مدنی و یمکّ بحث ار، سوره این ار موجوا اختالف تنها
 چتون بعضتی البته 1اند.کراه اشاره نظر اختالف این به گوناگونهای تفسیر است.
 111 تتا 161 آیات اروزه عزت چون بعضی و آیه این تنها، نمونه تفسیر صاحب

 این به، اعراف ةسور تفسیر ابتدای ار اروزه اند.تهاانس مدنی را آن از بی  بلکه و
  انسجا  این و اندیکپارچه و منسجم، اعراف سورههای فصل که کندمی اشاره نکته
 نتازل متالحق و چسبیده هم به سوره این مختلف هایبخ  که اارا آن از نشان
 161های آیه، کراه اعتماا آن بهها هسور ترتیب ار اروزه که مصحفی اما اند.شده
، آن مضمون و آیات اسلوب»: اهدمی ااامه سپس او است. اانسته مدنی را 111 تا

 نیتز 111 ةآیت کته کندمی اشاره سپس اروزه عزت. 2«نداروایت این صحّت ملهم
 متدنی نیز آیه این، بنابراین نیست؛ آن از منفصل و اارا راپی   آیات سیاق همان
  1است.
 آیتاتی ولتیاانسته،  یکپارچه و منسجم را اعراف ةورس، اروزه عزت اینکه اما
 کته شوامی یتضاا موجب، ااندمی مدنی، آن آیاتبوان  معظمبا وجوا  را آن از
 متبتاار ذهتن به چنین»: گویدمی رو آن از کند.می آن به ااان پاسخ به وااار را او
 ةجیترزن ار کته است آشکاری موضوعی حکمت خارر به، آیات این که شوامی
 آیتاتی از پس آیات این که است آن ،حکمت این شواهد از واند. آمده مکی آیات
 عتذاب فرستتاان و استرائیلبنی از گروهی توسط خدا کال  تبدیل از که اندآمده

 حکایت، انحرافشان و گناه و رلم خارر به آنان بر سبحان خداوند توسط آسمانی
 .4«کندمی

 ــــــــــ
، 6 ج، تفستیر نمونته؛ 162  ، 2 ج، التفستیر الحتدیث؛ 1  ، 8 ج، المیزانبنگرید به:  نمونه برای .1

 11. 
 .162  ، 2 ج، التفسیر الحدیث، محمدعزت، اروزه .2
 .521  ، 2 ج، همان .1
 .انهم .4
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 کته استت آن، بترامی سؤال زیر را آیات نای بوانِ مدنی اساس که موضوعی
 شرود «و» حرف با چرا پس، اندمدنی، آن ازپس  وپی   آیات برخالفآنها،  اگر
 یتا جملته کته استت معهتوا قترآن کتریم ار رورهمین و عرب از آیا شوند؟می

 عتین ار و شتوا ذکتر مستقل و منقطع و بعدش و قبل با ارتبا  بدونهایی جمله
 از فقتره این ابتدای ار عطف «و» وجوا آیا ؟گراا آغاز عطف «و» حرف با، حال
 نیستت؟ آیتات این بوانِ یمکّ، نتیجه ار و خوا ازپی   با آن صالاتّ نشان ه،سور
 است. مطربقرآن  ار موارا از بسیاری ار همچنینپرس   این

 اعراف ةسور نزول اسبابهای تروای بررسی. 7

 آیات نزول شأن شامل که زیاای هایروایت ،اعراف ةسور مختلف آیات ذیل
 آیتات نتزول شتأن بته کته گونتاگونیهای ابکت ار است. شده ذکرباشد، می آن

 شتأن یا سبب بیان جهت ار روایتی، سوره این از آیه 15 از بی  ذیل، اندپرااخته
 نتزول استباب، آیه یک برای گاهی که اینجاست جالب است. شدهبیان  آیه نزول

 او بترای گتاهی همچنتین و ایگرنتدیک از متفاوت که شوایمآوراه  گوناگونی
 شتده ذکتر نزول اسبابهای روایت شوا.می ذکر نزول سبب او، آیه یک قسمت
 : از نداعبارت اعراف ةسور آیات ذیل
 بته عریان که بوا آن نامشرک عاات: است چنین آیه این نزول سبب: 26 آیه ت
 روا، انتدکراه گنتاه کته لباستی بتا که قیدهع این با، پرااختندمی کعبه ةخان رواف
 ار ختدا ةخانت ارتراف از را آنان و فرستاا را آیه این خداوند کنند. رواف نیست
  1ااشت. باز برهنگی حالت
 شتده ذکر نزول سبب یککدا ،  هر برای و اارا قسمت او آیه این: 11 آیه ت
 : است
 ْندَ ك قل ه  یيا بَنه ينَتَك ْ  عه ذ وا َّه د  آدََ  خ   شتدن عریتان بته اشتاره بخت  ایتن: َمْسقجه

 ــــــــــ
 .155 ، نمونه بینات ار شأن نزول آیات، محمدباقر، محقق .1
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  1اارا. مسجدالحرا  ار عامربنی
ف وا  ار که است عامر بنی به مربو  نیز آیه بخ  این: ك ل وا َو اْشَرب وا َو الت ْسقره
  2کراند.می تفریط خوران ار حج ایا 
  1د.انگفته رواف زمان ار زنان شدن عریان نیز را آیه این نزول سبب: 12 آیه ت
 الجمتل و زبیترال و هرلحت فی نزلت»: نویسدمی آیه این ذیل عیاشی: 41 آیه ت

  4«.جملهم
 نزعنتا و»: نویسدمی امیرالمؤمنین قول از شواهد التنزیل ار حسکانی: 41 آیه ت
  5.«فینا نزلت: قال ،غل من صدورهم فی ما

 نتازل شکّاک انانس ةاربار آیه ایناند: آوراه آیه این نزول سبب ار: 112 آیه ت
  6است. شده
، کرانتد اکتر  پیتامبر از یهتوا که بوا سؤالی، آیه این نزول سبب: 158 آیه ت
  1یهوا. یا عجم یا شده فرستااه غرب سوی به ایشان اینکه بر مبنی
 هتیچ کته شده نازل یهوا ةاربار آیه این: نویسدمی ابراهیم بن علی: 161 آیه ت
 8ااشت. نخواهند اولتی گاه
 بلعتم ةاربتار آیته ایتن که شده نقل 11مسعوا ابن و 1عباس ابن از: 115 یهآ ت
  بوا. اسرائیلبنی از مرای کهگرایده  نازل باعورا

 ــــــــــ
 .همان .1
 .همان .2
 .156،  همان .1
 .11  ، 2 ج، کتاب التفسیر، مسعوا بن محمد، عیاشی .4
 .266  ، 2 ج، التنزیل لقواعد التفضیل شواهد، احمد بن عبیداهلل، حسکانی .5
 .21  ، 2 ج، کتاب التفسیر، مسعوا بن محمد، عیاشی .6
 .416  ، 6 ج، تفسیر نمونه، ناصر، شیرازی مکار  .1
 .245  ، 1 ج ،ابراهیم بن علی تفسیر، ابراهیم بن علی، قمی .8
 .261، شأن نزول آیات، محمدجعفر، اسالمی .1
 .211  ، نآاسباب نزول القر، احمد بن علی، واحدی .11
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 اسم ،نماز میان را مرا  ،شده نقل مقاتل از آیه این نزول سبب ار: 181 آیه ت
 نتدنخوا نتارر کته مکّه نامشرک از یکى ،آورامى «الرّحمن» به و «اهلل» به را خدا
 ؛خوانتدمی یگانه خدا  هب را مرا  محمّد که است این نه مگر: گفت، بوا او نماز
 سپس ؟برامى خوا نماز ار را خدا او نا  ،مسلمان مرا این که است چگونه پس

  1.فرستاا پیامبر بر را هآی این جبرئیل
 هبت ختدا پیتامبر: گوینتد قتااه و حسن: است آمده مجمع البیان ار: 184 آیه ت
 ترستانید. ختدا عتذاب از و خواند فرا توحیده ب را قری  و رفت صفا کوه اال ب

2فرموا نازل را آیه این خداوند پس است. شده ایوانه: گفتند نامشرک
.  

 فرمواه معصو : است آوراه تفسیر قمی از نقل به رباربایی: عالّمه 181 آیه ت
 بتن ةقو ع و کلتده بتن حتار  بتن نضتر و سهمى وائل بن عا  قری : است
 ،آموختته را مستائلى یهتوا یعلمتا از آنجتا ار تا فرستااند نجران به را معیطابى
 از و بوانتد آموخته نامبراگان که مسائلى از .بپرسند خدا رسول از را هاآنگاه آن
 ار تعتالى ختدا  ،شتوامى پاهب وقتچه قیامت که بوا این ،پرسیدند حضرت آن

ْرساهايَْسئَل ونَ  آیه ،ایشان پاسخ   1.کرا نازل را، ...َ  َعنه السَّاَعةه أَيَّاَن م 
تتو ه ا  محمد، آیا خداوند بت گفتند،کند: : ربرسی ذیل این آیه نقل می188ت آیه 
کند تا جنس خریدار  کنى و ستوا ببتر ؟ آیتا ها کى ترقى مىاهد که نرخخبر نمى

سرزمینى برویم کته گیتاه  شوا تا بهسالى مىگوید: کدا  زمین اچار خشکتو نمىه ب
   4.این آیه نازل شد ،رو روید و نعمت آن فراوان است؟ از اینآن مى
 روایتت زیتد ابن از جریر ابن: کندمی نقل رباربایی: عالّمه 211 و 111 آیه ت
لهينَ  ةآی وقتى: گفت که کراه ْض َعقنه اْلجقاهه قْر بهقاْلع ْرفه َو أَْعقره ذه اْلعَْفَو َو أْم   نتازل خ 

 ــــــــــ
 .161  ، نمونه بینات ار شأن نزول آیات، محمدباقر، محقق .1
 .125  ، 11 ج، مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرسی .2
 .485  ، 8 ج، المیزان، دحسینمحم، رباربایی .1
 .111  ، 11 ج ،مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرسی .4
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 امتثتال قابل چطور غضب با استور این ،پروراگارا: کرا عرض خدا رسول ،شد
َن الشَّْيطانه نََّْغ  : شد نازل آیه لذا است؟ ا يَْنَََّغنََّ  مه    .1...َو إهمَّ

 کتراه روایت عباس ابن از مراویه ابن»: نویسدمی رباربایی: عالّمه 214 آیه -

 نازل آیه، خواندند قرآن ا عده سرش انبال و، خواند نماز خدا رسول: گفت که
ت وا: که شد ع وا لَ   َو أَْنصه َئ اْلُ ْرآن  فَاْستَمه  ،بتاره ایتن ارافزایتد: می سپس .َو إهذا ق ره
 آن آمده است کتهآنها  از بعضى ار که شده وارا تسنّ اهل از ایگر های تروای
 ار و شتد. ازلنت مذکورة آی لذا ،زاندمى حرف نماز ار حضرت آن انبال هب عده

 چنتین کته بوا مرا  ایگر بعضى ار و انصار از جوانى تنها که اارا ایگر بعضى
  2.«کرامى

 نشتان کته یافت را آیه 11 از بی  نتوان شاید، اعراف ةسور آیات مضامین از
 15 از بی  برای گوناگون هایکتاب ار اما اند.ااشته خاصی نزول سبب، اهندمی
 است. شده ذکر خا  نزول سببآن،  ةآی

 سيره اساس بر سوره نزول زمانی مقطع توصيف. 8

 ستو  ستال ار اعراف ةسور که مطلب این پذیرش، شد ذکر تاکنون آنچه بنابر
 سوره این که است آن ،نمتیقّ قدر است. افاد قابل غیر اینظریه، شده نازل بعثت
 اگتر استت. اهافتا اتفاق، بوا شدهآشکار  اسال  پیامبر اعوت که سو  سال از پس
 از و استت شتده نتازل، علنتی اعوت ةاور ار سوره این که بگذاریم آن بر را بنا

 ستو  ستال ار ستوره ایتن نزول بر مبنی نزول ترتیبهای تروای ةنظری به ررفی
، رو پتی پرس   به پاسخ ار که است آن بهتر، باشیم ااشته نگاهی نیم نیز، بعثت
 متورا را آن حتواا  و بپراازیم بعثت سو  سال تاریخی مهم حواا  بررسی به

 اهیم. قرار کاوش

 ــــــــــ
 .511  ، 8 ج ،المیزان، دحسینمحم، رباربایی .1
 .514  همان،  .2
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 تنهتا، متدت ایتن ار پرااختت.پنهتانی  اعوت به تما  سال سه اسال  پیامبر
 بته است وجه هیچ به سال سه این ار اکر  پیامبر .1آوراند اسال  نفر 41 حدوا
 کسانی سراغ به تنها و نکرا اعوت را خوا خویشاوندان حتی نزا. عمومی اعوت
  2ااشتند. را جدید این پذیرش برای الز  آمااگی و شرایط که رفت

 پوشتیده را ختوا رستالت امر مکه ار سال سه خدا رسول»: نویسدمی یعقوبی
 خوی  پیامبری به اقرار و - وجلّ عزّ - خدای پرست  و یگانگی به و ااشتمی

 پسترجتوان: گفتنتدمی، گذشتتمی قتری  از گروهی بر هرگاه و کرامی اعوت
 و گرفت عیب آنان بر را خدایانشان آنکه تا گوید.می سخن آسمان از لبعبدالمطّ

 را او - وجلّ عزّ - خدای سپس گفت. سخناند، مراه کافرشان که پدران هالک از

  1.«سازا آشکار را خوی  رسالت تا فرموا
 شتد. اعتوت اعتالن بته متأمور مخفیانته اعوت یهاسال از پس اکر  پیامبر
 ایگتری و خویشتان اعتوت خستن: ااشت مرحله او اکر  پیامبر علنی اعوت
 و ختدا رستول آزار ار نامشترک ستران کته بتوا زمان همین از عمومی. اعوت
 پیتامبر ،خویشان اعوت ار شدند. متحد و پیمانهم ایگریک با نناامسلمة شکنج
 بته اریخیتتة واقعت این خواست. یاری آنان از و کرا ابالغ آنان به را خوا اعوت
  یافت. شهرت «الداریو » حدیث و «عشیره» حدیث، «انذار» حدیث عنوان
 جامعته عمتو  سمت به اقربینة عشیر از را خوا اعوت پیامبر، بعدة مرحل ار
 عبتارت کته، «یاصتباحاه» فریتاا با و رفت صفا کوه بلندای بر ایشان کرا. متوجه

 امانت و صداقت حدوا ار آنان ازآنکه  از پس و کرا جمع را آنان، بوا فراخوانی
 هنگتا  ایتن ار ابولهتب پرااختت. الهی عذاب از آنان انذار به ،گرفت اقرار خوا
 پراکنده را جمعیت ،سخن این با او «کرای؟جمع را ما این برای !ك  اًتبّ» زا فریاا

 ــــــــــ
 .11  ، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسال ، جعفر، سبحانی .1
 .111،  همان .2
 .24 ، 2 ج، تاریخ یعقوبی، احمد، یعقوبی .1
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 شد. نازل باره این ار تتبّ ةسور گویا و کرا
فَاصدَ  بهما ت ؤَمر  آیهخصو  به حجر ةسور آیات نزول و عشیره انذار از بعد

ض َعن اْلق کينـَو اَعره  کترا آغاز را اشرسمی اعوت اسال  پیامبر (14/حجر) م شره
 ختوا منتافع بترای خطتری را جدیتد وضتعیت کته مکه نامشرک که بوا اینجا و
 شترود اکتر  رستول با مقابله جهت ار راکارهایی  و افتااه تکاپو به، اانستندمی

 مبنای را تطمیع ووگو گفت و آوراند مذاکره به رو لاوّ مرحله ار نامشرک کراند.
 بگیرنتد. را پیتامبر جلو تا آمدند ابورالب نزا بار چند نامشرک اااند. قرار مقابله
 استت ار را آفتاب هرگاه، سوگند خدا به: فرمواندآنها  ةخواست جواب ار پیامبر
 اار برنمی هرگز، براار  کار  از است تا اهند قرار چپم است ار را ماه و راست

 1شو . کشته راه این ار اینکه یا کند راهر را پیروزی برایم خدا اینکه تا
 پیتامبربتر ضتد  جوسازی و یپراکنشایعه به است نامشرک که بوا این از پس
  اااند. شاعری و حرسِ، جنون نسبت او به آنکه جمله از زاند. او این و اسال 

 نتایج. 9

 : آیدمی است به زیر نتایج، آمد نوشتار این ار آنچه از
 نتزول تتاریخی بستتر شتناخت، استت منتدزمان رویداایقرآن،  که آنجا از ت

 است. ضرور آن صحیح فهم برایاش هرسوره
 ار مگتر اارا؛ وجتوا لفظتی و معنایی ارتبا  اعراف ةسور آیات اغلب میان ت
 نشد. یافت، شده اتخاذ مبانی ربق آن ماقبل با آیه میان منطقی رابطه که چند آیاتی

، نتزول واحتد یتک از بتی  ار سوره این که ااا را احتمال این توانمی، بنابراین
 است. شده نازل
 نظتر بته، بعثتت سو  سال تاریخی حواا  و سوره این مضامین به توجه با ت
  باشد. آن نزول ررف تواندنمی سال این رسدمی

 ــــــــــ
 .81  ، تاریخ اسال ، اصغر، القائم منتظر .1



 115 1111 زمستان 111شمارة    

 کته است مطالبی مجمود بر مشتمل ه،سور اینارا که باور ا المیزان صاحب ت
ق» مقطعه حروف به شده شرود یهاهسور  ایتن استت. آن بتر مشتمل «ص  » و «   ـال 
  پذیرفت. نسبی رور به سوره این ار توانمی را نظر
 بتوان مدنی و مکی بحث ار موجوا اختالف تنها است. یمکّ، اعراف ةسور ت
  .است 161 ةآی، آن

  ______________________________ منابع  ___________ 

 کریم رآنق .1
، یالماست ایه ووهپ ااینب، چکیده تاریخ پیامبر اسال ، ابراهیم محمد، آیتى .2

   ش.1118، دهشم
 .ش1181، تهران، نی نشر، شأن نزول آیات، محمدجعفر، اسالمی .1
 چتا  سازمان، التنزیل لقواعد التفضیل شواهد، احمد بن عبیداهلل، حسکانی .4

 .ق 1411، لاوّ چا ، تهران، اسالمی ااارش و فرهنگ وزارت انتشارات و
، استالمی فرهنگ نشر افتر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسال ، جعفر، سبحانی .5

 .1111ش، لاوّ چا 
، یدانمه ویوستتم راقدبمحم همتترجت، زانیمال، نیستتدحمحم، ییااربرب .6

 .ش1161، قم، یالماس اراتشتان
 و همرجت، انیبال عمجر میستفت همرجت، نسح نب لضف یلوعاب، یرسرب .1

   تا.، بیفراهانی، تهران، یتشهب دماح ارشگن
، او  چتا ، االستالمی الغترب اار، التفسیر الحتدیث،  عزتمحمد، هاروز .8

 .ق1421، بیروت
، تهتران، یتهعلم چاپخانته نشتر، کتتاب التفستیر، مسعوا بن محمد، عیاشی .1

 .ق1181
 .ش1114، قم، قح راه ارؤسّسه م، تفسیر نور، محسن، قرائتی .11
 1412، اتوعطبملل یملاالع هسسؤم، یمقر الیسفت، میراهاب نب یلع، یمق .11

 .ق
، استالمی انتشتارات، نمونه بینات ار شأن نزول آیتات، محمدباقر، محقق .12

 .ش1161، تهران



 1111 زمستان 111شمارة  116

 انتشتارات، تفستیر نمونته، همکتاران از جمعتی و، ناصتر، شیرازی ر مکا .11
 .ش 1114، لاوّ چا ، تهران، االسالمیه اارالکتب

، چهار  چا ، اصفهان، اصفهان اانشگاه، تاریخ اسال ، اصغر، القائم منتظر .14
 .ش1111

، لاوّ چتا ، نمتاهستی نشر، گذاری قرآنارآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .15
 .ش 1181

، بیتروت، العلمیته الکتب اار، اسباب نزول القرآن، احمد بن علی، یواحد .16
 .ق1411

 1111، بیتروت، صتاار اار، تاریخ یعقتوبی، یعقوبابی بن احمد، یعقوبی .11
 .ش

 


