آزليبنقد»عف«ةسوگذتاریخ
______________________ علی رضا کوهی _____________________ 1
تاریخ اریافت – 1111/8/1 :تاریخ پذیرش1111/11/2 :

سووورة اعوورا سووی و نهمووی سووورة قوورآن از لحووا ترتیو نو و اسو  .برخووی بوور
مبنای روایات ترتی ن و  ،و بدون توجه به مضامی ایو سوور  ،زموان نو و آن
را سا سوو بعثو میداننود کوه البتوه بوا مضوامی ایو سوور در تنواقض اسو  .ایو
سووور بووه اسووتثنای آیوواتی از آن ،کووه اختالفووی اس و  ،از سووور های مکووی محسووو
میشود .تاریخگراری ای سور  ،نقد و بررسی روایات ترتیو نو و آن بور اسواس
مضامی سوور و تطبیو مضوامی ایو سوور بوا سوور دی ور قورآن ،مکوی یوا مودنی
بودن سور و اسبا ن و آیات آن ،موضو ای مقاله اس .
کليدواژهها :سور اعرا  ،تاریخگراری ،مکی و مدنی ،واحد ن و  ،ترتی ن و .

 .1طرح مسئله

از آنجا که قرآن رویداای زمانمند میباشد و ار قالب زمان و مکتان خاصتی
نازل شده ،شناخت بستر تاریخی نزول آن و بررسی شرایط نزول هر سوره بترای
فهم صحیح آن ضروری است .تاریخگذاری آیات قرآنی ،فرایندی است که ار پی
آن میتوان به ارالعات مهمی اربارة نزول آیات قرآن و معنا و محتوای آن است
یافت .این امر ،تأثیر فراوانی ار تفسیر قرآن کریم و استیتابی بته ستیرة صتحیح

رسول اکر  و نیز تصحیح روایات اارا.
ــــ ـ

 .1کارشناس ارشد علو قرآن و حدیث اانشگاه قم و پووهشگر حوزه علمیه قم.
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ار این نوشتار به تاریخگذاری سورة اعراف میپراازیم .روش کار آن است که
نخست ،واحد یا واحدهای نزول سورة اعراف معیّن گراا .ار گا او  ،اسباب و
زمان نزول برخاسته از مضامین سوره را بررسی میکنیم .ار مرحلة بعد ،به کاوش
ار تشابه موضودهای سورة اعراف با سورههای ایگر میپراازیم .مرحلة چهتار ،
یافتن تشابهات سبکی و مضمونی میان سورة اعراف با ایگتر ستورهها استت .ار
پنجم ،روایتهای مکی و مدنی و ار بخ

بخ

ششم ،روایتات استباب نتزول

سورة اعراف را بررسی میکنیم .ار پایان هم به تتبّع ار شرایط زمانی نتزول ایتن
سوره با استفااه از روایات سیره میپراازیم.
 .2شناخت واحدهای نزول سورة اعراف

به ارستی روشن نیست که هر واحد نزول قرآن از چند آیه مرکب بواه است.
از روایات گوناگون چنین بر میآید که هر واحد نزول ممکن است یک یتا چنتد
آیه یا حتی یک سورة بلند باشد 1.امّا از آنجا که قترآن کتریم از جانتب فصتیحی
حکیم نازل شده است ،مفاا این روایتها ار بسیاری از متوارا بتا نقتض مواجته
میشوا؛ چرا که بسیاری از آیات قرآن که واحتد نزولتی مجتزّا معرفتی شتدهاند،
اارای پیوستگی و انسجا تامی با آیات قبتل و بعتد ختوا اارنتد .بنتابراین ،ایتن
پرس

پی

میآید که چگونه میتوان آن آیه یا آیات را واحتد نزولتی جداگانته

فرض کرا؟
فصاحت و بالغت قرآن کریم مانع از آن میشوا کته یتک مجموعتة بته هتم
پیوسته به لحاظ لفظی و معنایی را شامل واحدهای نتزول مجتزا بتدانیم .عوامتل
لفظی و معنایی میتوانند ما را بته شتناخت پیوستتگی یتا عتد پیوستتگی آیتات
رهنمون باشند؛ ار نتیجه ،میتوان یک یا چند واحد نزول بوان یک سورة روالنی
را کشف کرا.
ــــ ـ
 .1نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر تاریخگذاری قرآن،
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علیرغم تنوّد موضودهای سورة اعراف ،پیوستگی لفظتی و معنتایی ار میتان
آیاتِ این سوره چنان است که نتیجهگیری را برای تعیتین تعتداا واحتدهای ایتن
سوره آسان میکند .ما برای کشف پیوستگی یا عد پیوستگی آیتات ایتن ستوره،
وجوا عواملی را ار ارتبا یابی آیات ،مالک انسجا آن قرار اااهایم .ایتن عوامتل
شامل او استه لفظی و معنوی میشوند .مالک کلی ما آن است که اگتر هتر آیته
استکم رابطهای لفظی یا معنایی با آیة پی

از خوا ااشته باشد ،نشانة پیوستگی

آن آیه با آیات قبل از خوا است .نتیجة این ارتبا  ،آن میشوا که آیه مورا نظتر،
ابتدای یک واحد نزول نیست و اگر میان تما آیات یتک ستوره چنتین ارتبتاری
باشد نشان از آن است که تما آن سوره ،یک واحد نزول بواه است؛ اما اگر هیچ
ارتبا معنایی و لفظی میان یک آیه با آیات قتبل

نباشتد ،یعنتی کته آن آیته ،از

ماقبل خوا ،منقطع است و میتوان چنین نتیجه گرفت که این انقطاد ،نشتانهای از
واحد نزولی مستقل از واحد قبل میباشد .هر چند متا نمیتتوانیم بته رتور قطتع
بگوییم ،نتیجة حاصل از این روش ،همان است که ار واقع اتفاق افتااه است؛ اما
استکم میتوان به انقطاد موضوعی بخ های یک سوره از یکایگر حکم کرا
که این خوا ،نشانهای از استقالل نتزول چنتد آیته و تشتکیل یتک واحتد نتزول
مجزاست.
ار ذیل ،به الیل معنوی یا لفظی یک به یک آیات سوره اعراف با ماقبل خوا،
میپراازیم .ربق قاعده ،یک رابطة معنوی یا لفظی کافی است تا ما را به ارتبا و
انسجا یک آیه با آیه یا آیات پی

از آن رهنمون باشتد .البتته بستیاری از آیتات

سورة اعراف با حرف عطف آغاز شدهاند که این خوا ،نشانة ربط آیته بتا ماقبتل
است .برخی از آیات نیز ار میان نقل یک ااستان قرار اارنتد کته ایتن نیتز ربتط
معنوی با آیه پی را نشان میاهد .بنابراین ،ار جدول زیر ،به جهت اختصار ،بته
آیاتی که با حرف عطف شرود شدهاند و یا وسط یتک ااستتاناند ،اشتاره نشتده
است.
شمارة  111زمستان 1111

81

جدول روابط معنوی یا لفظی آیات سورة اعراف
شماره

دلیل رابطۀ آیه با آیۀ قبل

آیه

شماره

دلیل رابطۀ آیه با آیۀ قبل

آیه

1

ابتدای واحد نزول

2

ابتدای سوره و ابتدای واحد نزول

1

مای موصوله همان کتاب ار آیة قبل است

4

واو عطف

5

ضمیر هُم مرجع

ار آیه قبل است

6

ضمیر هُم که مرجع

1

ضمیر هُم مرجع

ار آیه قبل است

12

فاعل قال ،اهلل ار آیه قبل است

11

قال جواب آیه قبل است

14

فاعل قال ،ار آیات قبل است

15

فاعل قال ار آیات قبل است

16

فاعل قال ار آیات قبل است

18

فاعل قال ار آیات قبل است

21

فاعل قاال ار آیات قبل است

24

فاعل قال ار آیات قبل است

25

فاعل قال ،ار آیات قبل است

26

مرجع «بنی آا » همان ضمیر تحیون است

21

تکرار یا بنی آا که سبک آیه قبل است

21

تکرار قل که ااامه مطلب قبلی است

11

تشابه معنایی با آیه قبل

11

تکرار یا بنی آا که سبک آیات قبل است

12

ااامه موضود زینت که ار آیه قبل است

11

ااامه مطلب با تکرار قل

15

تکرار یا بنی آا که سبک آیه قبل است

18

فاعل قال که ار آیه قبل است

41

إنّ صالحیت ابتدای مطلب ندارا

41

ضمیر هم

45

الذین صفت رالمین ار آیه قبل است

41

ضمیر اقسمتم ،ضمیر تستکبرون است

51

الذین صفت کافرین است

51

مرجع ضمیر تأویله ،کتاب است

54

إنّ صالحیت ابتدای مطلب ندارا

55

ضمیر کم که ار آیه قبل هست

51

*

61

مرجع ضمیر قومه نوب ار آیه قبل است

61

فاعل قال ار آیه قبل است

62

فاعل ابلّغ ار آیه قبل است

66

مرجع ضمیر قومه ،هوا ار آیه قبل است

61

فاعل قال ،هوا ار آیه قبل است

68

فاعل ابلّغ ،هوا ار آیه قبل است

11

مرجع ضمیر قالوا ،مأل ار آیه قبل است

11

فاعل قال ،هو ار آیات قبل است

15

مرجع ضمیر قومه ،صالح ار قبل است

16

الذین ،همان مأل ار آیه قبل است

81

ضمیر کم به آیات قبل برمیگراا

82

ضمیر قومه که به قبل برمیگراا

88

مرجع ضمیر قومه ،شعیب ار قبل است

81

مرجع ضمیر «نا» مأل ار آیه قبل است

11

مرجع ضمیر قومه ،شعیب ار قبل است

12

الذین صفت جاثمین ار آیه قبل است

111

تلک اسم اشاره به قبل است

115

ااامه مقول قال ار آیه قبل

116

فاعل قال ،فرعون ار آیه قبل است

111

ااامه ااستان
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ار آیه قبل است

شماره

شماره

دلیل رابطۀ آیه با آیۀ قبل

آیه

دلیل رابطۀ آیه با آیۀ قبل

آیه

114

فاعل قال

158

ااامه موضود قبل

111

نتیجهگیری آیات قبل

118

نتیجهگیری آیات قبل

186

ااامه آیات قبل

181

*

188

جواب استفها آیه قبل

181

مرجع ضمیر هو ار آیه قبل است

111

تکرار یشرکون

112

فاعل یستطیعون ار آیه قبل است

114

إنّ صالحیت ابتدا ندارا

115

مرجع ضمیر هم ار آیه قبل است

116

إنّ صالحیت ابتدا ندارا

111

فاعل خذ ار آیه قبل است

211

إنّ صالحیت ابتدا ندارا

216

انتهای واحد نزول

با تتبّع و ارتبا یابی میان آیات سورة اعراف چنین به است میآیتد کته میتان
اغلب قریب به اتفاق آیات این سوره استکم ارتبا معنایی یا لفظی وجوا اارا؛
مگر ار آیاتی چند که رابطة منطقی میان آیه با ما قبل آن ربق مبانی اتختاذ شتده،
یافت نشد.
پرس

حاصل از این تتبّع ،آن است که آیا بهواقع ،این آیات کته رابطتهای بتا

پی خوا ندارند ،جدا از ماقبل خوا نازل شده و به عنوان واحد نزولتی مستتقل
بواهاند و یا آنکه مبتانی اتختاذ شتده بترای تشتخیص واحتدهای نتزول ستوره،
صالحیت این مهم را ندارا .میان آیة  51و متاقبل

و آیتة  181و متاقبل

ربتق

مبانی اتخاذ شده ،ارتباری لفظی یا معنوی وجوا ندارا .اگر ایتن عتد ارتبتا را
نشان عد پیوستگی آیات این سوره و ار نتیجه ،چند واحد نزول بوان این سوره
بدانیم ،نتیجه آن میشوا که فرایند نزول این سوره ار سه مقطع زمتانی و ار سته
واحد نزول بواه است .البته عزت اروزه میگوید ،آیات سورة اعراف به صتورت
یکپارچه و منسجم نازل شده است.

1

ــــ ـ
 .1اروزه ،محمد عزت ،التفسیر الحدیث ،ج ،2

.162
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 .3بررسی اسباب نزول و زمان نزول سوره با استفاده از مضامين آن

تتبّع ار مضامین سورة اعراف با این اید که چه اسباب نزولی باعث نتزول آیتات
گوناگون سوره شده است ،نتیجهای متفاوت از آنچه ار روایات ترتیب نزول ار مورا
ترتیب نزول سورة اعراف آمده ،به است میاهد .بتا یتک مطالعته ار مضتامین کتلّ
سوره ارمییابیم ،موضودهایی از این سوره چناناند که به نظر میرسد ،ستبب نتزول
خا

ااشتهاند؛ زیرا چنانکه مشهوا است ،ار این آیات که بته چنتد متورا از آن ار

ذیل اشاره میشوا ،اشارهای صریح یا ضمنی به موضوعی اارا که حتدو آن ستبب
نزول آیه یا آیاتی شده است؛ مثالً آیههای  11 ،28و  12و  151 ،11 ،11و 184 ،158
و  181 ،181 ،185و  211 ،111 ،111و .214 ،211 ،211
عزت اروزه ار التفسیر الحدیث که تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول استت،

سورة اعراف را سی و نهمین سوره بر اساس ترتیب نزول میااند .او سورة «ص»

را سورة نازل شده قبل از ستورة اعتراف میاانتد و ستورة «جتن» را پتس از آن.
برخی پووهشگران نیز همین عقیده را اارند و نزول سورة اعراف را با توجته بته
روایتهای ترتیب نزول ،سال سو بعثت میاانند 1.اما با توجه به مضامین آیتات
این سوره و موضودهای تاریخی ذکر شده ار آن ،به نظر میرسد سال سو بعثت
نمیتواند سال نزول سوره اعراف باشد ،چرا که با مضامین و موضودهایی از این
سوره همخوانی ندارا .ار اینجا به چند نکته ار نقد نظر مذکور اشاره میشوا:
ت آیه  :11اقت ار این آیه نشان میاهد که نزول آیه ار زمانی بواه که مسجد،
وجوا خارجی ااشته و میاانیم که نخستین مسجد پس از هجرت پیتامبر اکتر



ار مدینه ساخته شده است و این ار تناقض است با نظری که نزول ستوره را ار
سال سو بعثت میااند .حتی اگر منظور از مسجد را مسجدالحرا بدانیم ،نیز این
اشکال وجوا اارا .ار زمان اعوت پنهانی ،چطور خداوند بته مترا مکته امتری
میکند که جنبهای اجتماعی و آشکارا اارا .این ،با پنهتانی بتوان اعتوت پیتامبر
ــــ ـ
 .1نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر تاریخگذاری قرآن.118 ،
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اسال  ار تضاا است.
ت آیه  :184این آیه مربو به زمانی استت کته پیتامبر اعتوت ختوا را علنتی
ساخته و ار مقابل تهمتهای مشرکان مبنی بر مجنون بوان ایشان قرار گرفتهانتد.
این امر قطعی است که چنین تهمتهایی پس از سال ستو هجترت کته اعتوت
علنی آغاز شد ،از جانب مشرکان مطرب گراید .بنابراین ،نمیتوان نزول ایتن آیته
را ار سال سو بعثت اانست.
ت آیه  :181ار این آیه به یکی از پرس های ررب شده از جانب یهوا ،پاستخ
اااه میشوا .سؤال اینجاست که اگر سورة اعراف ار سال سو بعثت نازل شتده
است که زمان اعوت پنهانی بواه ،نه علنی ،و هنوز حتی مشرکان مکه برای مقابله
با پیامبر به تکاپو نیفتااهاند ،چطور یهوا به ررب پرس

و مبارزة علمی و عقیدتی

با پیامبر برخاستهاند؟ 1همین امر اربارة آیة  158نیز مطرب است.
با توجه به آنچه ذکر شد ،زمان نزول سورة اعراف به یقین ستال ستو بعثتت کته
روایات ترتیب نزول بر آن تأکید اارند ،نیست و این ستوره ار زمتان اعتوت علنتی،
یعنی پس از سال سو نازل شده است.
 .4تطبيق موضوعهای تاریخی سورة اعراف با سورههای دیگر

موضودهای تاریخی را که ار سوره اعراف مورا اشارهاند ،به او استة پی

از

بعثت و پس از آن تقسیم کراه ،به رور مجزا به آیات آن اشاره میکنیم.
 .1-4موضوعهای کلی مربوط به پیش از بعثت

ت ااستان خلقت آا و عد سجدة ابلیس و هبو آا که ار آیات  151به بعد
آمده و ار سورههای ایگر از جمله :بقره ،اسرار ،کهف و ره نیز تکرار شده است.
ت ااستان نوب که ار آیههای  51تا  64آمده و ار ستورههای ایگتر از جملته:
ــــ ـ
 .1اعراف.151/
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هوا ،شعرار و نوب نیز تکرار شده است.
ت ااستان قو عاا که ار آیههای  65تا  12آمده و ار سورههای ایگر از جمله:
هوا ،شعرار ،فصلت و ذاریات نیز تکرار شده است.
ت ااستان قو ثموا که ار آیههای  11تا  11آمده و ار سورههای ایگتر از جملته:
هوا ،اسرار ،شعرار ،نمل ،فصلت ،ذاریات ،قمر ،حاقه و فجر نیز تکرار شده است.
ت ااستان قو لو که ار آیتههای  81تتا  84آمتده و ار ستورههتای ایگتر از
جمله :هوا ،حجر ،شعرار ،عنکبوت ،نمل ،قمر و انبیار نیز تکرار شده است.
ت ااستان شعیب که ار آیههای  85تا  11آمده و ار سورههای ایگر از جملته:
هوا ،شعرار و عنکبوت نیز تکرار شده است.
ت ااستان موسی که ار آیتههای  111تتا  115آمتده و ار ستورههای ایگتر از
جمله :بقره ،نسار ،مائده ،انعا  ،یونس ،ابراهیم ،ره ،شعرار ،هوا ،نمتل ،قصتص و
غافر نیز تکرار شده است.
 .2-4موضوعهای جزئی مربوط به عصر نزول

ت آیه  151و  :158پیامبر امّی و پرس یهوا از پیامبر :امّی بوان پیامبر فقط ار
همین سوره و ار این او آیه مورا اشاره قرآن قرار گرفته ،اما به امّتی بتوان اهتل
کتاب ار آیات سورههای ایگر نیز اشاره شده است 1.ار سه مورا هم امّیتین ،بته
مرا عصر و مصر نزول ارالق شده است 2.نکتة قابل توجه این استت کته همتة
این آیات ،مدنیاند.

 -آیتته َ  :181يسْققئ َلونَ َ َعقق هن ال َّسققا َعة :ار اوران نتتزول قتترآن ،پرستت ها و

ارخواستهای زیاای از جانب اهل کتاب ،مشرکان و مسلمانان خطاب به پیتامبر
اکر  ایراا شده است ،که تعداای از آنها سبب نزول آیاتی از قرآن گرایدهانتد ،و

ــــ ـ
 .1بقره.81/
 .2جمعه2/؛ آل عمران 21/و .15
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ار ضمن آن آیات ،پاسخ پرس ها از جانب خداوند اااه شده است.
پرس ها و ارخواستهای ذکر شده که ار آیات قرآن بازتاب یافته ،عالوه بر
آیة  181سورة اعراف عبارتاند از موضودهای :اهلل ،اَهلّه ،مصتداق انفتاق ،شتهر
حرا  ،خمر و میسر ،یتامی ،محتیض ،حاللهتا ،انفتال ،روب ،ذی القترنین ،جبتال،
عذاب واقع ،یو القیامه ،ساعه ،نبأ عظیم .1خداونتد نیتز ار مقتا پاستخ بته ایتن
پرس ها بر آمده است.
ت آیات  184و  :185پیامبر مجنون نیست :...یکی از اتها های مشرکان به پیتامبران

بهویوه پیامبر اسال  نسبت جنون بواه که ار موارا زیاای از آیات قرآن به آن اشتاره
شده است .این موضود ار آیات  184و  185اعراف ذکر گرایتده و آیتاتی ایگتر ار
سورههای ایگر به این موضود اشاره اارند 2.نکته قابل توجه این است که همة آیتاتی
که به این موضود اشاره اارند ،مکیاند و نشان میاهد که ار همتان ابتتدای اعتوت
علنی که انواد تهمتها به پیامبر اکر زاه میشد ،نازل شدهاند.
ت آیه  :11فمن اظل ممن افتری ...موضود افترا ار سورههای گوناگون قترآن

با فراوانی مختلف حدوا  51بار ار کل قرآن آمده است.

1

 .5بررسی تشابههای سبکی و مضمونی ميان سورة اعراف و سورههای دیگر

 .1-5تشابههای سبکی

ار سورههای بلند قرآن که از موضودها و مضامین متفاوت ار آیات و فواصل
مختلف بحث شده ،شاید نتوان به لحاظ سبکی ،تشابهی ضابطهمند و قطعی میتان
آن و ایگر سورهها یافت .اما به رتور نستبی میتتوان متوارای را ذکتر کترا کته
ــــ ـ
 .1این موضودها به ترتیب ار آیات زیر ذکر شده است :بقتره222 ،221 ،211 ،211 ،215 ،181 ،186/؛
مائده4/؛ انفال1/؛ اسرار85/؛ کهف81/؛ ره115/؛ معارج1/؛ قیامت6/؛ نازعات42/؛ نبأ.1/
 .2مؤمنون11/؛ سبأ 8/و 46؛ حجر6/؛ شعرار21/؛ صافات16/؛ اختان14/؛ ذاریتات 11/و 52؛ رتور21/؛
قمر1/؛ قلم 2/و 51؛ تکویر.22/
 .1از جمله :انعا 144/؛ کهف15/؛ عنکبوت68/؛ شوری24/؛ یونس11/؛ صف.1/
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ویوگیهای سبکی و کالمی این سوره را بازگو کند و به این رریق ،بخ
پرس

نخست

ررب شده ،پاسخ اااه شوا.

ت این سوره ،جزو  21سورهای است که با حروف مقطعه آغاز شتدهاند و تنهتا

سورهای بهشمار میروا که بتا «القـمص» شترود میشتوا .از ستبک آغتاز و نتود
حروف مقطعة این سوره شاید بتوان برااشتهایی ار جهت شباهتیابی مضمونی
مفستران از
این سوره با سورههای ایگر به است آورا ،همانرور کته بعضتی از ّ
جمله عالّمه رباربایی چنین کراهاند.

1

ت این سوره را نه میتوان جزو سورههایی اانست که آیات کوتاه اارنتد و نته
آنهایی که اارای آیات بلند هستند؛ زیرا قسمتهای مختلف این سوره بته لحتاظ
کوتاهی و بلندی آیات متفاوتاند .این تفاوت را میتوان ار سنج

میان آیههای

 51و  54و  85و  111و  141و  151و  161که بلندند با آیتههای  115تتا  125و
همچنین با آیههای انتهایی سوره که کوتاهند ،اریافت .سورههای بلند ایگر قترآن
نیز معموالً چنیناند و شامل آیههای کوتاه ،بلند و متوسط هستند.
ت کلمات آخر آیات سوره اعراف ار اکثریت قریب به اتفاق آنها ،اارای سبکی
همگون و مشخصاند .اکثر آیات این سوره با فعل جمع مثل یعملتون ،یعرشتون،
یعدلون 2و یا اسم جمع مذکر مثل مفلحون ،غافرین ،راحمین 1پایان مییابند .تنهتا
ار موارا معدوای با واگگانی چون عظتیم ،علتیم و مبتین 4بته اتمتا متیرستند.
سورههای بسیاری از قرآن از جمله مائده و انعا نیز چنین شیوهای اارند.
ت از آنجا که بخ

عمدهای از این سوره شامل نقل ااستتان پیتامبران و اقتوا

گذشتتته استتت ،میتتتوان ستتبک کالمتتی آیتتات ایتتن ستتوره را تهدیتتد همتتراه بتتا
ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج ،8
 .2به ترتیب ار آیههای .151 ،111 ،118
 .1به ترتیب ار آیههای .151 ،155 ،8
 .4به ترتیب ار آیههای .142 ،111 ،51
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عبرتآموزی قلمداا کرا .نود سورههایی که ااستانهای گوناگون پیامبران و اقوا
گذشته را انبال میکنند ،چنین سبکی اارند .نیز سورههایی چتون هتوا ،یوستف،
شعرار و صافات بر همین شیوهاند.
 .2-5تشابههای مضمونی

تشابههای مضمونی میان این ستوره و ستورههای ایگتر قترآن را بتا او بیتان
بررسی میکنیم.
 .1-2-5بیان نخست

همانطور که پی تر نیز ذکر شد ،ار این سوره بته موضتودهای گونتاگونی از
جمله بحث مبدأ و معاا و ااستان خلقت انسان و ااستانهای گوناگون پیامبران و
اقوا گذشته اشاره شده است .همین موضودها ار سورههای ایگری نیز با همین
شیوه ارائه شده است .مثالً نقل ااستان انبیا به صورت کوتاه و موجز و با سبک و
مضمون یکسان ار سورههای ایگر از جمله سورة شعرار و صافات آمده استت.
و یا ااستان حضرت موسی که بیشتر از ایگتر قصتص بتدان پرااختته شتده ،ار
سورههایی چون ره و قصص نیز ایده میشوا .مضامین ایگر نیز ار ایتن ستوره
وجوا اارا که ار نود آیات مکی بدان اشاره شده استت .مضتامینی چتون شترب
احوال قیامت ،بیان قرآن و عظمت آن از آن استهاند کته ار ستورههای گونتاگون
مکی به چشم میخورند.
 .2-2-5بیان دوم

صاحب المیزان ار بررسی مضامین سورة اعراف و شباهت آن بتا ستورههتای
ایگر به موضوعی اشاره میکند که قابل بررسی و تأمل است .ایشان متینویستد:
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«این سوره مشتمل بر مجمود مطالبی است که سورههای ابتتدا شتده بته حتروف
مقطعه «القـ » و «ص» مشتمل بر آن است» .1ما برای بررسی بیشتر ایتن نظریته بته
که با حتروف مقطعته «التم» و «

مضامین کلی سورههای لقمان و بقره و

»

آغاز شدهاند ،اشاره متیکنیم و بته کتاوش ار شتباهتهای مضتمونی میتان ایتن
سورهها با سورة اعراف میپراازیم.
مضامين سورة اعراف

مضامین کلی سوره اعراف به رور خالصه عبارتاند از :ماجرای آا و ابلیس،
ااستان نوب ،هوا ،صالح ،لو  ،شعییب و موسی ،بیان اصول و مبانی اعوت پیامبر

اسال  و شرب احوال قیامت ،موضود عرش ،میزان ،عالم ذرّ و پیمان خداونتد بتا
انسان و بیان قرآن و عظمت آن و اعراف و اصحاب .
مضامین سورة ص

مضامین و محتوای سورة ص را ار پنج بخ  ،میتوان خالصه کرا .توحید و

نبوت ،اشاره به تاریخ نه تن از پیامبران ،سرنوشت کفّار ار جهنم و جدال آنها بتا
هم ،آفرین

انسان و سجدة فرشتگان برای آا  ،تهدید اشمنان و تستلّی ااان بته

پیامبر.
مضامين سورة بقره

محتوای کلی سوره بقره شامل این موارا است :توحید و ااستان خلقت انسان،
معاا و ااستانی از ابراهیم و عزیر ،بحثهای مفصّل اربارة یهوا و منافقان ،تاریخ
پیامبرانی چون ابراهیم و موسی ،احکامی چون نماز ،روزه ،جهتاا ،حتج ،ازاواج،
رالق و تجارت.

بررسی محتوای کلّی سورههای ص و بقره که با حروف مقطعته «ص» و «القـ »

ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج ،8
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شرود شدهاند و یکی کران این مضامین و مقایسة این مجموعه با آنچه ار سوره
اعراف آمده است ،تا حدوای نظر صاحب المیزان را تأیید میکند .بتا یتک نگتاه
کوتاه میتوان مضامین مشابه سوره اعتراف بتا او ستوره

و بقتره را ار چنتد

جمله کلی ذکر کرا -1 :ماجرای آا و ابلیس  -2ااستان تعداای از پیامبران الهی
 -1احوال قیامت و . ...
چنانکه واضح است ،نظر عالّمه را میتوان به رور نسبی و نه مطلق پذیرفت؛
زیرا این ااعا که نود حروف مقطعه ار هر سوره ،رابطة مستتقیم بتا مضتامین آن
سوره اارا ،امری است که نیاز به استقصای موضودها و سنج

بیشتتر ستورهها

با هم اارا .هر چند از موارا ذکر شده میتوان نسبی بوان این نظریته را استتنتاج
کرا.
 .6تتبع در روایتهای مکی و مدنی سورة اعراف

از روایتها چنین برمیآید که سورة اعراف ،مکی است .این ستوره ار بیشتتر
موارا ،اارای مضامینی استت کته معمتوالً ار ستورههتای مکتی وجتوا اارا .ار
سورههای مکی غالباً بحث از مبدأ و معتاا ،اثبتات توحیتد و اااگتاه رستتاخیز و
مبارزه با شرک و بتپرستی و تثبیت مقا و موقعیّت انسان ار جهان آفترین

بته

میان آمده است؛ زیرا آن اوران ،اوران سازندگی مسلمانان از نظر عقیده و تقویت
مبانی ایمان به عنوان زیربنای نهضتی ریشهاار بوا .با نگاهی کلّی به سورة اعراف
میتوان ویوگیهای سورههای مکی را ار آن یافت.
ار این سوره از موضتودهایی چتون مبتدأ و معتاا ،ااستتان آفترین

انستان،

سرگذشت بسیاری از اقوا پیشین و انبیای گذشته از جمله نوب و شعیب و لتو
سخن به میان آمده است .مباحثی چون انذار عامه مرا  ،موعظه و عبرتآموزی از
موضودهای کلی میباشد که مورا اشاره این سوره است.
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تنها اختالف موجوا ار این سوره ،ار بحث مکّی و مدنی بتوان آن ،آیتة 161
است .تفسیرهای گوناگون به این اختالف نظر اشاره کراهاند 1.البته بعضتی چتون
صاحب تفسیر نمونه ،تنها این آیه و بعضی چون عزت اروزه آیات  161تتا 111
و بلکه بی

از آن را مدنی اانستهاند .اروزه ار ابتدای تفسیر سورة اعراف ،به این

نکته اشاره میکند که فصلهای سوره اعراف ،منسجم و یکپارچهاند و این انسجا
نشان از آن اارا که بخ های مختلف این سوره به هم چسبیده و متالحق نتازل
شدهاند .اما مصحفی که اروزه ار ترتیب سورهها به آن اعتماا کراه ،آیههای 161
تا  111را مدنی اانسته است .او سپس ااامه میاهد« :اسلوب آیات و مضمون آن،
ملهم صحّت این روایتاند» .2عزت اروزه سپس اشاره میکند کته آیتة  111نیتز
همان سیاق آیات پی

را اارا و منفصل از آن نیست؛ بنابراین ،این آیه نیز متدنی

1

است.
اما اینکه عزت اروزه ،سورة اعراف را منسجم و یکپارچه اانسته ،ولتی آیتاتی
از آن را با وجوا معظم بوان آیات آن ،مدنی میااند ،موجب تضاای میشوا کته
او را وااار به پاسخ ااان به آن میکند .از آن رو میگوید« :چنین به ذهتن متبتاار
میشوا که این آیات ،به خارر حکمت موضوعی آشکاری است کته ار زنجیترة
آیات مکی آمدهاند .و از شواهد این حکمت ،آن است که این آیات پس از آیتاتی
آمدهاند که از تبدیل کال خدا توسط گروهی از بنیاسترائیل و فرستتاان عتذاب
آسمانی توسط خداوند سبحان بر آنان به خارر رلم و گناه و انحرافشان ،حکایت
میکند».4
ــــ ـ
1؛ التفستیر الحتدیث ،ج ،2

 .1برای نمونه بنگرید به :المیزان ،ج ،8
.11
 .2اروزه ،محمدعزت ،التفسیر الحدیث ،ج ،2
.521
 .1همان ،ج ،2
 .4همان.
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162؛ تفستیر نمونته ،ج ،6

موضوعی که اساس مدنی بوانِ این آیات را زیر سؤال میبترا ،آن استت کته
اگر آنها ،برخالف آیات پی

و پس از آن ،مدنیاند ،پس چرا با حرف «و» شرود

میشوند؟ آیا از عرب و همینرور ار قترآن کتریم معهتوا استت کته جملته یتا
جملههایی بدون ارتبا با قبل و بعدش و منقطع و مستقل ذکتر شتوا و ار عتین
حال ،با حرف «و» عطف آغاز گراا؟ آیا وجوا «و» عطف ار ابتدای این فقتره از
سوره ،نشان اتّصال آن با پی
این پرس

از خوا و ار نتیجه ،مکّی بوانِ این آیتات نیستت؟

همچنین ار بسیاری از موارا ار قرآن مطرب است.

 .7بررسی روایتهای اسباب نزول سورة اعراف

ذیل آیات مختلف سورة اعراف ،روایتهای زیاای که شامل شأن نزول آیات
آن میباشد ،ذکر شده است .ار کتابهای گونتاگونی کته بته شتأن نتزول آیتات
پرااختهاند ،ذیل بی

از  15آیه از این سوره ،روایتی ار جهت بیان سبب یا شتأن

نزول آیه بیان شده است .جالب اینجاست که گاهی برای یک آیه ،استباب نتزول
گوناگونی آوراه میشوا که متفاوت از یکایگرنتد و همچنتین گتاهی بترای او
قسمت یک آیه ،او سبب نزول ذکر میشوا .روایتهای اسباب نزول ذکتر شتده
ذیل آیات سورة اعراف عبارتاند از:
ت آیه  :26سبب نزول این آیه چنین است :عاات مشرکان آن بوا که عریان بته
رواف خانة کعبه میپرااختند ،با این عقیده که بتا لباستی کته گنتاه کراهانتد ،روا
نیست رواف کنند .خداوند این آیه را فرستاا و آنان را از ارتراف خانتة ختدا ار
حالت برهنگی باز ااشت.

1

ت آیه  :11این آیه او قسمت اارا و برای هر کدا  ،یک سبب نزول ذکر شتده
است:

يا بَ هنی آدَ َ خذوا هَّينَت َك ْ هع ْندَ ك هقل َمس هْقجد :ایتن بخت

اشتاره بته عریتان شتدن

ــــ ـ
 .1محقق ،محمدباقر ،نمونه بینات ار شأن نزول آیات،
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11

بنیعامر ار مسجدالحرا اارا.

1

كلوا َو ا ْش َربوا َو التس هْقرفوا :این بخ

ایا حج ار خوران تفریط میکراند.

آیه نیز مربو به بنی عامر است که ار

2

ت آیه  :12سبب نزول این آیه را نیز عریان شدن زنان ار زمان رواف گفتهاند.

1

ت آیه  :41عیاشی ذیل این آیه مینویسد« :نزلت فی رلحته و الزبیتر و الجمتل
جملهم».

4

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

5

ت آیه  :112ار سبب نزول این آیه آوراهاند :این آیه اربارة انسان شکّاک نتازل
شده است.

6

ت آیه  :158سبب نزول این آیه ،سؤالی بوا که یهتوا از پیتامبر اکتر  کرانتد،
1
مبنی بر اینکه ایشان به سوی غرب فرستااه شده یا عجم یا یهوا.
ت آیه  :161علی بن ابراهیم مینویسد :این آیه اربارة یهوا نازل شده کته هتیچ
گاه اولتی نخواهند ااشت.

8

ت آیه  :115از ابن عباس 1و ابن مسعوا 11نقل شده که ایتن آیته اربتارة بلعتم
باعورا نازل گرایده که مرای از بنیاسرائیل بوا.
ــــ ـ
 .1همان.
 .2همان.
 .1همان.156 ،
.11
 .4عیاشی ،محمد بن مسعوا ،کتاب التفسیر ،ج ،2
 .5حسکانی ،عبیداهلل بن احمد ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،2
.21
 .6عیاشی ،محمد بن مسعوا ،کتاب التفسیر ،ج ،2
.416
 .1مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،6
.245
 .8قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر علی بن ابراهیم ،ج ،1
 .1اسالمی ،محمدجعفر ،شأن نزول آیات.261 ،
.211
 .11واحدی ،علی بن احمد ،اسباب نزول القرآن،
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.266

ت آیه  :181ار سبب نزول این آیه از مقاتل نقل شده ،مرا ار میان نماز ،اسم
خدا را به «اهلل» و به «الرّحمن» مىآورا ،یکى از مشرکان مکّه کته نتارر خوانتدن
نماز او بوا ،گفت :مگر نه این است که محمّد مرا را به خدا یگانه میخوانتد؛
پس چگونه است که این مرا مسلمان ،نا او خدا را ار نماز خوا مىبرا؟ سپس
جبرئیل این آیه را بر پیامبر فرستاا.

1

ت آیه  :184ار مجمع البیان آمده است :حسن و قتااه گوینتد :پیتامبر ختدا بته
باال کوه صفا رفت و قری

را به توحید فرا خواند و از عتذاب ختدا ترستانید.

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

2

.

ت آیه  :181عالّمه رباربایی به نقل از تفسیر قمی آوراه است :معصو  فرمواه

است :قری

عا

بن وائل سهمى و نضتر بتن حتار

بتن کلتده و عقو ة بتن

ابىمعیط را به نجران فرستااند تا ار آنجتا از علمتای یهتوا مستائلى را آموختته،

آنگاه آنها را از رسول خدا بپرسند .از مسائلى که نامبراگان آموخته بوانتد و از
آن حضرت پرسیدند ،این بوا که قیامت چهوقت بهپا مىشتوا ،ختدا تعتالى ار

پاسخ ایشان ،آیه يَ ْسئ َلونَ َ َع هن ال َّسا َع هة أَيَّانَ م ْرساها ،...را نازل کرا.
ت آیه  :188ربرسی ذیل این آیه نقل میکند :گفتند ،ا محمد ،آیا خداوند بته تتو
1

خبر نمىاهد که نرخها کى ترقى مىکند تا جنس خریدار کنى و ستوا ببتر ؟ آیتا
به تو نمىگوید :کدا زمین اچار خشکسالى مىشوا تا به سرزمینى برویم کته گیتاه
4
آن مىروید و نعمت آن فراوان است؟ از این رو ،این آیه نازل شد.
ت آیه  111و  :211عالّمه رباربایی نقل میکند :ابن جریر از ابن زیتد روایتت

کراه که گفت :وقتى آیة خ هذ ْال َع ْف َو َو أْم ْقر هب ْ
ض َع هقن ْالجقا ههلهينَ  نتازل
ف َو أَع هْقر ْ
قالع ْر ه
ــــ ـ
 .1محقق ،محمدباقر ،نمونه بینات ار شأن نزول آیات،
.125
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج ،11
.485
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،8
.111
 .4ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج ،11
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شد ،رسول خدا عرض کرا :پروراگارا ،این استور با غضب چطور قابل امتثتال

است؟ لذا آیه نازل شدَ  :و هإ َّما يَ ْنََّ َغنَّ َ همنَ ال َّ
ْطان ن ََّْغ....
شي ه
 آیه  :214عالّمه رباربایی مینویسد« :ابن مراویه از ابن عباس روایت کتراه1

که گفت :رسول خدا نماز خواند ،و انبال سرش عدها قرآن خواندند ،آیه نازل
صتوا .سپس میافزایتد :ار ایتن بتاره،
شد کهَ  :و هإذا ق هر َ
ئ ْالُ ْرآن فَا ْست هَمعوا لَ َو أ َ ْن ه

روایتهای ایگر از اهل سنّت وارا شده که ار بعضى از آنها آمده است کته آن
عده به انبال آن حضرت ار نماز حرف مىزاند ،لذا آیة مذکور نتازل شتد .و ار
بعضى ایگر اارا که تنها جوانى از انصار و ار بعضى ایگر مرا بوا کته چنتین
2
مىکرا».
از مضامین آیات سورة اعراف ،شاید نتوان بی

از  11آیه را یافت کته نشتان

میاهند ،سبب نزول خاصی ااشتهاند .اما ار کتابهای گوناگون برای بی
آیة آن ،سبب نزول خا

از 15

ذکر شده است.

 .8توصيف مقطع زمانی نزول سوره بر اساس سيره

بنابر آنچه تاکنون ذکر شد ،پذیرش این مطلب که سورة اعراف ار ستال ستو
بعثت نازل شده ،نظریهای غیر قابل افاد است .قدر متیقّن ،آن است که این سوره
پس از سال سو که اعوت پیامبر اسال آشکار شده بوا ،اتفاق افتااه استت .اگتر
بنا را بر آن بگذاریم که این سوره ار اورة اعوت علنتی ،نتازل شتده استت و از
ررفی به نظریة روایتهای ترتیب نزول مبنی بر نزول ایتن ستوره ار ستال ستو
بعثت ،نیز نیم نگاهی ااشته باشیم ،بهتر آن است که ار پاسخ به پرس
به بررسی حواا

مهم تاریخی سال سو بعثت بپراازیم و حتواا

کاوش قرار اهیم.
ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،8
.514
 .2همان،
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پتی

رو،

آن را متورا

پیامبر اسال  سه سال تما به اعوت پنهتانی پرااختت .ار ایتن متدت ،تنهتا

حدوا  41نفر اسال آوراند .1پیامبر اکر  ار این سه سال به هیچ وجه است بته

اعوت عمومی نزا .حتی خویشاوندان خوا را اعوت نکرا و تنها به سراغ کسانی
رفت که شرایط و آمااگی الز برای پذیرش این جدید را ااشتند.

2

یعقوبی مینویسد« :رسول خدا سه سال ار مکه امر رستالت ختوا را پوشتیده
میااشت و به یگانگی و پرست

خدای  -عزّ وجلّ  -و اقرار به پیامبری خوی
میگذشتت ،میگفتنتد :جتوانپستر

اعوت میکرا و هرگاه بر گروهی از قتری

عبدالمطّلب از آسمان سخن میگوید .تا آنکه خدایانشان را بر آنان عیب گرفت و
از هالک پدرانشان که کافر مراهاند ،سخن گفت .سپس خدای  -عزّ وجلّ  -او را
فرموا تا رسالت خوی

را آشکار سازا».

1

پیامبر اکر  پس از سالهای اعوت مخفیانته متأمور بته اعتالن اعتوت شتد.

اعوت علنی پیامبر اکر  او مرحله ااشت :نخست اعتوت خویشتان و ایگتری

اعوت عمومی .از همین زمان بتوا کته ستران مشترکان ار آزار رستول ختدا و
شکنجة مسلمانان با یکایگر همپیمان و متحد شدند .ار اعوت خویشان ،پیتامبر
اعوت خوا را به آنان ابالغ کرا و از آنان یاری خواست .این واقعتة تتاریخی بته
عنوان حدیث «انذار» ،حدیث «عشیره» و حدیث «یو الدار» شهرت یافت.
ار مرحلة بعد ،پیامبر اعوت خوا را از عشیرة اقربین به سمت عمتو جامعته
متوجه کرا .ایشان بر بلندای کوه صفا رفت و با فریتاا «یاصتباحاه» ،کته عبتارت
فراخوانی بوا ،آنان را جمع کرا و پس از آنکه از آنان ار حدوا صداقت و امانت
خوا اقرار گرفت ،به انذار آنان از عذاب الهی پرااختت .ابولهتب ار ایتن هنگتا
فریاا زا «تبّاً ك! برای این ما را جمعکرای؟» او با این سخن ،جمعیت را پراکنده
ــــ ـ
 .1سبحانی ،جعفر ،فرازهایی از تاریخ پیامبر اسال ،
 .2همان.111 ،
 .1یعقوبی ،احمد ،تاریخ یعقوبی ،ج .24 ،2

.11
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کرا و گویا سورة تبّت ار این باره نازل شد.
بعد از انذار عشیره و نزول آیات سورة حجر بهخصو

آیه فَاصدَ هبما تؤ َمر

شرکين( حجر )14/پیامبر اسال اعوت رسمیاش را آغاز کترا
عرض َعن ْالقـم ه
َو ا َ ه
و اینجا بوا که مشرکان مکه کته وضتعیت جدیتد را خطتری بترای منتافع ختوا

میاانستند ،به تکاپو افتااه و کارهایی را ار جهت مقابله با رستول اکتر  شترود
کراند .مشرکان ار مرحله اوّل رو به مذاکره آوراند و گفتوگو و تطمیع را مبنای
مقابله قرار اااند .مشرکان چند بار نزا ابورالب آمدند تا جلو پیتامبر را بگیرنتد.

پیامبر ار جواب خواستة آنها فرمواند :به خدا سوگند ،هرگاه آفتاب را ار استت
راست و ماه را ار است چپم قرار اهند تا است از کار براار  ،هرگز برنمیاار
تا اینکه خدا برایم پیروزی را راهر کند یا اینکه ار این راه کشته شو .

1

پس از این بوا که مشرکان است به شایعهپراکنی و جوسازی بتر ضتد پیتامبر
اسال  و این او زاند .از جمله آنکه به او نسبت جنون ،سِحر و شاعری اااند.
 .9نتایج

از آنچه ار این نوشتار آمد ،نتایج زیر به است میآید:
ت از آنجا که قرآن ،رویداای زمانمنتد استت ،شتناخت بستتر تتاریخی نتزول
هرسورهاش برای فهم صحیح آن ضرور است.
ت میان اغلب آیات سورة اعراف ارتبا معنایی و لفظتی وجتوا اارا؛ مگتر ار
آیاتی چند که رابطه منطقی میان آیه با ماقبل آن ربق مبانی اتخاذ شده ،یافت نشد.
بنابراین ،میتوان این احتمال را ااا که این سوره ار بتی

از یتک واحتد نتزول،

نازل شده است.
ت با توجه به مضامین این سوره و حواا

تاریخی سال سو بعثتت ،بته نظتر

میرسد این سال نمیتواند ررف نزول آن باشد.
ــــ ـ
 .1منتظر القائم ،اصغر ،تاریخ اسال ،
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ت صاحب المیزان باور اارا که این سوره ،مشتمل بر مجمود مطالبی است کته

سورههای شرود شده به حروف مقطعه «القـ » و «ص» مشتمل بتر آن استت .ایتن
نظر را میتوان ار این سوره به رور نسبی پذیرفت.

ت سورة اعراف ،مکّی است .تنها اختالف موجوا ار بحث مکی و مدنی بتوان
آن ،آیة  161است.
___________ منابع ______________________________
 .1قرآن کریم
 .2آیتى ،محمد ابراهیم ،چکیده تاریخ پیامبر اسال  ،بنیاا پووه های استالمی،
مشهد1118 ،ش.
 .1اسالمی ،محمدجعفر ،شأن نزول آیات ،نشر نی ،تهران1181 ،ش.
 .4حسکانی ،عبیداهلل بن احمد ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،سازمان چتا
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاا اسالمی ،تهران ،چا

اوّل 1411 ،ق.

 .5سبحانی ،جعفر ،فرازهایی از تاریخ پیامبر اسال  ،افتر نشر فرهنگ استالمی،
چا اوّل ،ش.1111
 .6ربارب ایی ،محمدحستین ،المی زان ،ترجمته محم دباقر موستوی هم دانی،
انتشارات اسالمی ،قم1161 ،ش.
 .1ربرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،ترجم ه تفستیر مجم ع البی ان ،ترجم ه و
نگارش احمد بهشتی ،تهران ،فراهانی ،بیتا.
 .8اروزه ،محمدعزت  ،التفسیر الحتدیث ،اار الغترب االستالمی ،چتا

او ،

بیروت1421 ،ق.
 .1عیاشی ،محمد بن مسعوا ،کتتاب التفستیر ،نشتر چاپخانته علمیته ،تهتران،
1181ق.
 .11قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،مؤسّسه ار راه حق ،قم1114 ،ش.
 .11قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،مؤسسه االعلمی للمطبوع ات1412 ،
ق.
 .12محقق ،محمدباقر ،نمونه بینات ار شأن نزول آیتات ،انتشتارات استالمی،
تهران1161 ،ش.
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 .11مکار شیرازی ،ناصتر ،و جمعتی از همکتاران ،تفستیر نمونته ،انتشتارات
اارالکتب االسالمیه ،تهران ،چا

اوّل 1114 ،ش.

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

چهار ،

1111ش.
 .15نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر تاریخگذاری قرآن ،نشر هستینمتا ،چتا
 1181ش.

اوّل،

 .16واحدی ،علی بن احمد ،اسباب نزول القرآن ،اار الکتب العلمیته ،بیتروت،
1411ق.
 .11یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب ،تاریخ یعقتوبی ،اار صتاار ،بیتروت1111 ،
ش.
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