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 چکیده
عصر نزول و حوادث صـدر اسـالم    با شرایطکریم دارای آیات تاریخی فراوانی است که   قرآن

 تـاریخ صـدر     بـه ویـژه    ،فهم بسیاری از این آیات نیازمند مراجعه بـه تـاریخ            و استمرتبط  
م در فهم و تفسیر آیات قرآن کـریم از ضـرورت و             لذا توجه به تاریخ صدر اسال      ؛اسالم است 

کـه  صـدر اسـالم     از تاریخ گسترده حوادث      آگاهیدر واقع،   . اهمیت فراوانی برخوردار است   
آیات مربوط بـه ایـن نـوع        مفاهیم   روشنی   وجب، م رده ک یاد   آن وار از  اشارهای   قرآن به گونه  

 ، در بـسیاری از مـوارد      ای کـه   نـه  بـه گو   ؛گردد  می» ها سریه«و  » غزوات« ، از جمله  حوادثاز  
اي از ابهـام      گردد یا مفاد آنها در هالـه       میناممکن   ،، فهم و تفسیر آیات    اطالع از تاریخ  بدون  
 مـصداق  نیـی  تع ،اتیـ آ یظـاهر  تناقض حل درنقش مهمی    تاریخهمچنین  . ماند میباقي  

 ترتیـب   ی و مـدن  و یمکـ  اتیآ شناخت،  اتیآ اقیس ، اعتباربخشی به  حصر توهم  دفع ،اتیآ
 آگـاهی از زبـان و   سان کـه  آن.  دارد شناخت احکام ثابت و متغیر و ناسخ و منسوخ         نزول، و 

 .نماید می نیز کمک مهمی به فهم واژگان و زبان قرآن )ص(پیامبرلغت عصر 
 

 تاریخ، تاریخ صدر اسـالم، تفـسیر، تـاریخ در تفـسیر، نقـش تـاریخ صـدر اسـالم                    : ها  واژه کلید
 تفسیردر                 
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در تفسیر قـرآن  . است گوینده آنت درک نیّ  مراجعه به متن،ازاصلی مفسر   ف  هدمتنی،  
ناحیه علم و حکمت  پیامی که از ؛ است خداوند مقصودک پیام الهی و     در ،هدف کریم نیز 

 به همین دلیل وآگاه از اسرار عالم و مبرا از هر عیب و نقص صادر شده  خداوند و مطلق
اینکـه   لـذا احتمـال   قصد او را بفهمند و  مخاطبان ویکند که  میکالمش را طوری بیان

اما اکنون با گذشت سالها و بلکه قرنها از         . دهند ینم ، پنهان کرده باشد   آنانای را از     قرینه
بسیاری از قرائن موجود در فضای نزول قرآن کریم از دسـت مـا رفتـه                 نزول قرآن کریم،  

ه، بـدان توجـه داشـته و در فـضای      بـود آشناآن با    نزول  که مخاطبان عصر   ی قرائن است؛
از دید  آن قرائن   ، اما امروزه    ندا هکرد ئنی مراد خداوند را به خوبی درک        آکنده از چنان قرا   

  . استنزول عصر تاریخی شرایط ،یکی از این قرائن. ما پنهان مانده است
آیات قابـل تـوجهی از قـرآن        ای که با آن مواجهیم این است که          در این راستا، مسأله   

 در قـرآن کـریم بـه        گونـه حـوادث    این  و بودهصدر اسالم    حوادث تاریخی    ودرباره تاریخ   
، »بـدر «، آیات فراوانی درباره حـوادث       به عنوان مثال   .ای مطرح شده است    هصورت گسترد 

های مختلف گروههای  نیز کارشکنیها و توطئه، و »فتح مکه«  و»حُدیبیه «،»احزاب«، »احد«
  .وارد شده است» قینقاع بنی«و » قریضه بنی «،»نضیرال بنی«یهودیان  منافقان وجمله از 

 آنهـا بـدون   تـشریح کامـل      و    آیات گونه م و تفسیر این   حال سؤال این است که آیا فه      
  آگـاهی  پذیر است؟ آیا   امکان  که قرآن در محیط آنان نازل شده       مردمانی تاریخآگاهی از   

ای  که قرآن به گونـه    » ها سریه«و  » غزوات «و وقایع تاریخی مانند   از تاریخ گسترده حوادث     
ـ        رده ک یادها    آن ازوار   اشاره  تـاریخی   حـوادث وط بـه ایـن نـوع        ، مایـه روشـنی آیـات مرب
 ؟ را فهمیداتآیبرخی توان مفهوم واقعی   میآیا بدون اطالع از تاریخ گردد؟ نمی

 . پاسخ به این سؤاالت و بررسی زوایای مختلف هر یک از آنها موضوع این مقاله است
 

  ضرورت آگاهی از تاریخ صدر اسالم در تفسیرـ٢
رسـالت   سال دوران ٢٣هاى مختلف در طول  تو در مناسب یتدریجبه صورت  کریم قرآن

برحـسب   .پیامبر صلی هللا علیه و آله وسلم در خالل جریان تاریخ اسالم نازل شده است              
یک یا چنـد آیـه و    شدند، ی میمسلمانان دچار مشکل   آمد یا   ی پیش م  یا حادثه اقتضا اگر 

بـه   ،یمناسـبت   هـر آیات نازل شـده در  .گردید یم  رفع مشکل نازلییک سوره برا احیاناً
 آیـه پدیـد   یمعنـا   در لفظ یایپس اگر ابهام یا اشکال، دارد همان حادثه و مناسبت نظر

طور نیـست کـه    البته این . امری ضروری خواهد بودآمد، شناخت آن حادثه یا پیش آید،
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بخـشی از قـرآن     همه آیات در پی حادثه یا سؤالی نازل شده باشد؛ به عبارت دیگر، تنها               
 اما فهم دقیق همین بخش در بسیاری از موارد .ب نزول خاص است نه همه آندارای سب

 .نیازمند مراجعه به تاریخ است
وقتـی  امـا  رسد،   میمجمل و کلی به نظردر نگاه اول  آیات قرآن ری از ایبسهمچنین  
ایـن بـدان دلیـل       .گردد ، معنای صریح آنها نیز آشکار می      شناخته شود  آنها   بستر تاریخی 

  و انـد   به قرائن موجـود در فـضای زمـان نـزول، بیـان شـده               توجه با   ،قرآنیات  آاست که   
 فـت یا ان قرائن معنای مـراد را در مـی         هم نیز هماهنگ با  طبیعی است که مخاطب اولیه      

رود، دریافت مقـصود مـتکلم بـرای سـایر           ولی با گذشت زمان که ظرف قرائن از بین می         
 نقـل شـده کـه      ابن عبـاس     از . نخواهد بود  پذیر آسانی امکان ه  مخاطبان در طول اعصار ب    

است، اما بعـد      ما فهمیدیم در چه موردی نازل شده      و   قرآن در بین ما نازل شد        :گفت می
مقتـضیات حـال را درک      شناسـند و      مـوارد نـزول را نمـی      از ما مردمی خواهند آمد کـه        

ف بـدین سـبب بـا یکـدیگر اخـتال         کننـد و     کنند و فهم خود را بر قرآن تحمیل مـی          نمی
بنـابراین،  ). ٣٤٨ /٣؛ شاطبی،   ٤٥ هروی، (چه بسا کار آنان به کشتار بینجامد      کنند و     می

اجتماعی نزول آیـات ایـن امکـان را بـه مفـسر              شناخت موقعیت زمانی، مکانی، فردی و     
سی و تحلیل قرار ر آن مورد برصدورهای  ها و معارف وحی را در زمینه دهد تا حقیقت می

ـ  زدایی کند و به حقیقت پنهـان آیـات دسـت           ات ابهام دهد و از چهره برخی آی       لـذا . دیاب
 و ، اشـخاص و شـرایط  ،آگـاهی نـسبت بـه زمـان و مکـان     و  تاریخ صـدر اسـالم   شناخت  

رفـع ابهـام از چهـره آیـات و فهـم مـدلول آن هـا         درآیات،  نزول های زمینهمقتضیات و 
  .داردضرورت 

بـستر    وهـا   زمینه،شرایط ه، باید به دانستن معنا و تفسیر کامل هر آییبرا  در نتیجه
ترین مفسران کسی است که بیـشتر        برجستهبر این اساس،    ،   نزول آن رجوع کرد    تاریخی

 علــی امیرالمــؤمنینآیــات بــاخبر باشــد و در ایــن میــان بــستر تــاریخی از دیگــران از 
 . بـود  خـوردار آله از شأنی واالتر از دیگران بر       و علیه هللا السالم، بعد از رسول خدا صلی      علیه

دانـم در چـه      است مگر اینکه می    نازل نشده از قرآن   ای   آیه«: در کالمی فرمود  آن حضرت   
، مفیـد : ـ  کـ ننیز،  . ٢٧٦صدوق،  ( »...است موضوعی و درباره چه کسی و در کجا نازل شده         

قـرائن و    مـسلماً اگـر شـناخت        ).٤٨ــ ١/٤٠؛ حـسکانی،    ٢/٤٢٠ ،؛ ابن سعد  ١٥٢األمالی،  
فرمودنـد و    نمیای نداشت آن حضرت چنین بر آن تأکید          همیت و فایده  ، ا  تاریخی شرایط

 .نمودند نمیاز آن به عنوان امتیازی مهم یاد 
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. انـد   مقدمه تفسیرهای خویش یادآور شـده      برخی از مفسران، لزوم توجه به تاریخ را در        
با رخی  ب .است یافتهتفسیر، جلوه آشکارتری      در تاریخقرن اخیر، توجه به نقش       دربه ویژه   

 که بـدون آشـنایی بـا        اند  تأکید کرده  وجدیت بیشتری این مطلب را مورد توجه قرار داده          
ــاریخ ــرآن میــسر نیــست ت ــشاطی، ١/١٦زمخــشری،  (، فهــم ق ؛  قاســمی، ١/١٠؛ بنــت ال

همچنین تأکیـد مفـسران و      ). ١/٥٨؛ ذهبی،   ١٤١،  ؛ عک ٢/٦٤؛ شاطبی،   ١٥٥ـ١٥٣و١/٢١
سباب نـزول بـه عنـوان یکـی از منـابع و داده هـای                دانشمندان اسالمی بر لزوم شناخت ا     

ترین معرفت و سزاوارترین رشـته       واحدی ضروری به عنوان مثال،    . تاریخی قابل توجه است   
 آیـات قـرآن     تفسیردانسته و تأکید کرده است که شناخت و         اسباب نزول   را  علوم قرآن   در  

  شـده  یهی که موجب نزول آ    ا و واقعه  شرایط نزول  آگاهی از سبب و      تاریخ و بدون اطالع از    
اسباب نـزول   و فواید   ثمرات  زرکشی و سیوطی نیز یکی از       ). ٤واحدی،   (است امکان ندارد   

انـد    دانسته و از برخی علما نقـل کـرده          آن اشکال از رفع   ورا آگاهی یافتن بر معنای آیات       
  استوار و روشـی مطمـئن بـرای فهـم قـرآن کـریم اسـت                ی بیان سبب نزول آیات، راه     که

 بنابراین، با در نظر گرفتن اسـباب نـزول بـه            .)١/١٢٠؛ سیوطی، االتقان،    ١/١١٧ زرکشی،  (
) ص(توان بـه عـصر پیـامبر        عنوان یکی از انواع داده های تاریخی، ریشه بحث حاضر را می           

 . کردند ت از اسباب نزول آنها استفاده میبازگرداند که صحابه برای فهم آیا
 کنـد و تنهـا       نمی ی آیه را در خود محدود     ا نزول معن  ابالبته قرائن تاریخی و نیز اسب     

 هـر  در واقع، قرائن و شرایط تـاریخی،  . هگشاستار  مؤثر و  ،در روشن شدن مضمون آیات    
  جز در برخی موارد خـاص ـ امّا مفهوم آیات را  ،دکن ، کمک فراوانی میچند در فهم آیات

 زیـرا . کنـد  نمـی خـاص   زند و معنا را منحصر در همان مـصداق و مـورد              نمی تخصیص   ـ
آیـاتی کـه در جهـت حـلّ مـشکالت و              و محتوای قرآن برای همیشه و همه اعصار است       

 در عین حال عمومیّت داشته و متکفّـل حـلّ           ،تبیین واقعیّات زمان خود نازل شده است      
 .مشکالت اسالم و مسلمانان در گستره زمان است

 

 تاریخ صدر اسالم در تفسیر انواع کاربرد ـ٣
در . ، کاربردهای گوناگون و متعددی در فهم و تفسیر آیـات قـرآن کـریم دارد   در اسالمتاریخ ص 

 .کنیم  میاشارهتفسیر قرآن  ثیرگذاری تاریخ صدر اسالم در فهم وأتترین انواع  به مهمجا  این
 
  تاریخیاتیآ مراد الهی در فهم نقش تاریخ در ـ١ـ٣

 مـراد الهـی از     فهـم  در آفرینی آن  نقش در تفسیر،    تاریخترین کاربرد    ترین و اساسی    مهم
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 منظور از آیات تاریخی قرآن، آیاتی است که به نوعی به تاریخ مربوط            .  تاریخی است  اتیآ
 خواه خود آیه در شرح و بیان یک جریان تاریخی باشـد و خـواه در بـستر یـک                     ؛شود می

و تفـسیر  در فهـم  تـاریخ  . ای تـاریخی باشـد   جریان تاریخی نازل شده و مربوط به واقعـه        
آیـات  ایـن   تفسیر  در برخی موارد،     ای که   به گونه  تواند تأثیرگذار باشد؛   میگونه آیات    این

پی بردن به مـدلول صـحیح و مقاصـد و           در واقع،    .است  ، غیر ممکن  تاریختوجه به   بدون  
مفاهیم واقعی برخی آیات که درباره اشخاص، حـوادث و رخـدادهای معـین و مـشخص                 

حتی در برخی موارد عـدم اطـالع از         ؛   است  آنها نزولتاریخ  نایی با   نیازمند آش ،  نازل شده 
. شـود   معکـوس مـی    برداشتباعث استنباط غلط و     آیات  نزول  ها و شرایط تاریخی      زمینه
 :شود گونه آیات بسیار است اما در اینجا تنها به ذکر یک مورد بسنده می های این نمونه
ءَامَنُـوا وَ   تِ جُنَاحٌ فِیَما طَعِمُـواْ إِذَا مَـااتَّقَواْ وَ        الِحَالُواْ الصَّ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِ    «

بـه   ،١قبلـی  آیـات  سیاق از نظر قطع با شریفه آیه این ).٩٣،  ئدهالما (»... عَمِلُوا الصَّالِحاتِْ 
البته . چیست »طَعِمُوا فِیما «معلوم نیست منظور از    و ندارد یخوار شراب با یرتباطظاهر ا 

 بـه  توجه بدون يول ؛شود  یم روشن یحد تا یخوار شراب با آیه ارتباط ،سیاق به توجه با
  نوشـیدن  کـه  نیـست  آشکار نیز و است تردید قابل ارتباط این نزول، زمان    تاریخی قرائن
 شـمار  بـه  گنـاه  و نـدارد  یاشـکال  صالح، عمل یدارا مؤمنان یبرا یشرایط چه در شراب

  و شـراب خـورد   » قدامـة بـن مظعـون      «خلیفه دوم در عهد    همچنانکه نقل شده   .آید  ینم
قدامه گفت حد بر من نیست و برای اثبـات سـخن            . دناجرای حد ک  خواست بر او    خلیفه  

 ).٣/٣٧٤، طبرسـی ( صرف نظر کرد نیز از اجرای حد خلیفه .خود به آیه فوق استناد کرد  
برداشـتی از آیـه   چنـین   هرگز نزول آیه آگاه بودند  بستر تاریخی  از   اناگر آن  در حالی که  

در وی  صحابه می تواند به دلیل عـدم حـضور          برخی از   این برداشت نادرست     .کردند  نمی
زمان نزول آیه و در نتیجه ناآگاهی از زمینه تاریخی آن باشد؛ زیرا همه صحابه در زمـان                  

. انـد  نزول تمامی آیات حاضر نبوده و نسبت به شرایط تاریخی همه آیات آگاهی نداشـته              
بته این احتمال نیز وجود دارد که استناد قدامه به آیه مذکور به منظور فـرار از اجـرای     ال

 بـستر تـاریخی    بـه  توجه در هر صورت،  . ای برای توجیه عمل خود باشد      حد و صرفاً بهانه   
  .گردد مانع برداشت فوق و موجب فهم صحیح آیه می آیه نزول

                                                                                                                                                                             
 لَعَلَّکُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ سٌرِجْ الْأَزْالمُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«. ١

 ذِکْرِ عَنْ یَصُدَّکُمْ وَ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ فِي الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَکُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما*  تُفْلِحُونَ
 ).٩١ و ٩٠المائده،  (»مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّالةِ عَنِ وَ اللَّهِ
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نـازل   قمـار  وم شـراب    یحـر ته آیه   آن گاه ک   که است آمدهگزارشهای تاریخی    درنیز  
 از و انـد  نوشـیده  شـراب  این، از پیش که یمسلمانان تکلیف«: گفتندای از مردم     عده،  شد
 چـه  اند، رفته دنیا از کار دو این ترك بدون و اند کرده استفاده قمار از آمده دست به مال
 البیان، جامع ی،طبر(  نازل شدمذکوردر پی چنین تردید و نگرانی بود که آیه  »شود؟ مى

 .)٢١٢و٢١١؛ واحدی، ٧/٢٥ 
 و شـود   یمـ  روشـن  یخـوب  بـه  »طَعِمُوا فِیما «مورد و مصداق ،گزارشها این به توجه با
 قمـار،  راه از آمـده  دست به مال از استفاده و شراب نوشیدن مقصود، که گردد  یم آشکار
 از نـزول حرمـت      است که قبـل    آیه در مورد کسانی      و   است قمار و شراب تحریم از پیش

  .کردنـد   د یا قمـار مـی     خوردن ی که ایمان داشتند شراب می     ، با وجود   و قمار  قطعی شراب 
، چون هنـوز حکـم تحـریم        یا قمار کرده بودند    شراب نوشیده     بر کسانی که قبالً    بنابراین
  . نیستگناهیابالغ نشده بود، و قمار شراب 

نیـز نقـل شـده      ) ع(امیرالمؤمنین  از  آیه  تاریخی نزول    گزارش   این استدالل به زمینه   
چون قدامه را نـزد خلیفـه آوردنـد وی از حـضرت              آمده است که  ت  اروایدر برخی   . است

وقتی خداونـد خمـر را حـرام کـرد،          «: حضرت فرمود . کسب تکلیف کرد  السالم   علی علیه 
 و عـرض    هآلـه رسـید     و  علیـه   هللا  ای از مهاجران و انصار به حضور پیامبرخدا صـلی          عده

 شـراب  بـرادران و پـدران مـا در بـدر و احـد کـشته شـدند و آنـان                        یا رسول اللّه   :ردندک
 تـا اینکـه     آله چیزی نفرمود    و  علیه  هللا  لیخوردند، حکم آنان چیست؟ رسول خدا ص       می

 :فرمودنـد در جواب استدالل قدامه به این آیه        السالم   علیهحضرت علی   . این آیه نازل شد   
 بـوده  حالل آنان بر اند خورده چه هر آیه این مشمولین چون .ی مشمول این آیه نیست    تو
سـپس حـضرت     .ندیدآشـام  ینم و خوردند ینم حالل جز و) بوده آن تحریم از قبل زیرا(

 یاحـد  از را خمـر  تحـریم  آیـه  اگـر . بگردانید پیغمبر اصحاب میان در  را قدامه: افزودند
اگر پـذیرفت، حـد      .یدبخوان توبه به را او است، شنیده اگر و کنید آزاد را او است، نشنیده

قتل او به خاطر     نکرد، توبه و اگر نپذیرفت    و بزنید تازیانه و یدشرب خمر را بر او اجرا کن      
یافت و قدامه را به توبه امر کرد و حد در حقیقت آیه را    خلیفه .خروج از دین واجب است    

، ؛ طبرسـی  ٧/٢١٥،  لینیک؛  ٣٤٢و١/٣٤١ عیاشي،  : ـ  کن (را بعد از توبه بر او جاری ساخت       
 ).٢/٣٢٠ الدرالمنثور، سیوطی،؛ ٣/٣٧٤

 

 رفع ابهام از چهره آیاتدر  تاریخ نقش ـ٢ـ٣
توجـه بـه    بـدون   ای که    مبهم و مجمل است، به گونه      یهمفهوم آ از آیات قرآن،    بخشی  در  



 ١٦٧ کریم نقش تاریخ صدر اسالم در تفسیر قرآن

ی اسـت   آیاتگونه موارد،   ی از این    انمونه  . آید دست می   به به دشواری مراد آن   سبب نزول   
 :که از برخی از اهل کتاب تمجید کرده است

    آنآءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ یَـسْجُدوُنَ یُؤْمِنـوُنَ بِاللّـه         اللّه   مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ اُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلوُنَ آیاتِ       ...«
عُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ اوُلئِکَ مِـنَ       خِرِ وَ یَاْمُروُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِ         اآل  وَالْیَوْمِ

 ).١١٥ـ١١٣، آل عمران(»  عَلیمٌ بِالْمُتَّقینَ  الصّالِحینَ وَ ما یَفْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَروُهُ وَاللّه
ای از اهـل     کنـد اکنـون نیـز عـده        ای است که انسان تصور می      لحن این آیات به گونه    

 هستند، تنها با داشتن چند شرط مذکور در آیه، جـزء            کتاب، با اینکه مسیحی یا یهودی     
پس نادرست  ولی این تصور    . شوند و ایمان به اسالم ضرورتی ندارد       صالحین محسوب می  

 .شود میاصالح ، تاریخ و آگاهی از زمینه تاریخی نزول آیاتاز مراجعه به 
مندان یهود بـا     بن سالم از دانش     که عبداللّه  هنگامی: است   آمده گزارشهای تاریخی در  

 بزرگان آنها از این حادثـه بـسیار         جمع دیگری از آنها اسالم آوردند، یهودیان و مخصوصاً        
ناراحت شدند و درصدد برآمدند که آنها را متهم به شرارت سازند تـا در انظـار یهودیـان                   

آنها سرمشقی برای دیگران نشود، لذا علمای یهود ایـن          آوردن  پست جلوه کنند و اسالم      
انـد، اگـر     را در میان آنها پخش کردند که تنها جمعی از اشرار ما به اسالم گرویـده               شعار  

گفتنـد و بـه ملـت یهـود خیانـت            آنها افراد درستی بودند آیین نیاکان خود را ترک نمی         
با این  . در پی این توطئه آیات فوق نازل شد و از این دسته دفاع به عمل آمد               . کردند نمی

که مراد از اهل کتاب در این آیه، آن دسته از اهـل کتـاب               شود    مشخص می  سبب نزول، 
اند و بعد در جامعه تبلیغات منفی بر ضد آنها صورت گرفـت تـا                هستند که مسلمان شده   

 ).٢/٨١٥، طبرسی ؛١٢٢واحدی، : ـ کن( عامه مردم نسبت به آنها بدبین شوند
 نـزول همـه   خیشرایط تاری و شود دیگری دیده می در آیات تمجید از اهل کتاب   ین  ا

 و لذا هرگـز    به اسالم از اهل کتاب نازل شدهمؤمنانکایت از این دارد که در مورد آنها ح 
 .به معنای کفایت اعمال صالح در پناه دین دیگری غیر از اسالم نیست

 
  نقش تاریخ در حل تناقض ظاهری آیاتـ٣ـ٣

 .انی بنمایـد   و ظـاهری آیـات قـرآن کمـک شـای           بـدوی در حل تناقـضات     تواند    می تاریخ
در هـر دو     مفسران   برخیاند، چنانکه    مخالفان قرآن در آیات بسیاری ادعای تناقض کرده       

ناسـخ و   را  آنهـا   اند، برای رهایی از آن تنـاقض خیـالی،           ای که تناقضی را توهم نموده      آیه
کردنـد،    مراجعـه مـی  قـرائن تـاریخی    و   تاریخبه  آنان  اگر   در حالی که     .اند  منسوخ دانسته 
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 نمونه ای از این دست، آیات مرتبط بـا          .داشتند  از ادعای تناقض یا نسخ دست برمی       قطعاً
 :استقبال قبله به هنگام نماز است

بقـره،  ال(» عَلـیم  واسِعٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلُّوا فَأَیْنَما الْمَغْرِبُ وَ الْمَشْرِقُ لِلَّهِ وَ« آیـه 
 فَـوَلِّ ...«: کند حتماً رو به کعبه نماز بخوانیـد، ماننـد          ایجاب مى  که   یدر ظاهر با آیات   ) ١١٥

؛ نیـز   ١٤٤بقره،  ال(» ...شَطْرَه وُجُوهَکُمْ فَوَلُّوا کُنْتُمْ ما حَیْثُ وَ الْحَرامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَکَ
 ظاهری  یبا مراجعه به تاریخ و قرائن تاریخی، این تناف         ولى  . منافات دارد ) ١٤٩بقره،  ال: ـ  کن

در گزارشهای تـاریخی آمـده اسـت کـه یهودیـان بـه مـسلمانان اعتـراض                  . شود  یبرطرف م 
گونـه کـه تـاکنون عمـل         المقدس حق است، آن     بیت یکردند که اگر نمازگزاردن به سو       یم
 کعبه نماز خواندن حـق      ی کعبه باطل است و اگر رو به سو        یتغییر قبله به سو    شد، پس     یم

؛ ٤٢ــ ٣٩واحـدی،  : ـ کـ ن(شود   یتاکنون خوانده شده است ثابت م  است، پس بطالن آن چه      
دهد که هر دو کار حق بـوده و هـست            ی جواب م   خداوند در این آیه   ). ٢٠ـ٤/١٨فخر رازی،   

المقـدس، یـک امـر       بـه یـا بیـت      کع ی رو به سو   یزیرا اصل نماز، یک حقیقت ثابت است ول       
بـه  . ان به آن دستور داده شده استایجاد وحدت در صفوف نمازگزار      است که براى     یاعتبار

پس رو به مـشرق نمـازگزاردن بـه         . اید هر کجا که رو کنید خدا هست و رو به خدا ایستاده           
در شرق مدینه و رو به مغرب نمـاز خوانـدن بـه دلیـل قـرار                 ) مکه(جهت قرارداشتن کعبه    

در  از آن خـدا و رو بـه خداسـت و خداونـد               یالمقـدس در غـرب مدینـه همگـ          بیت داشتن  
 ).٤/١٨فخر رازی، (» عَلیم واسِعٌ اللَّهَ إِنَّ«: خاص قرار نگرفته است  جهتی یتنگنا
 

  آیاتدر ایجاد معنایی جدید برای تاریخ نقش ـ٤ـ٣
 دارای یک معنای ظـاهری      های تاریخی  توجه به قرائن و زمینه    در برخی موارد، آیه بدون      

آیـات  گونـه    ی از این  ا نمونه در اینجا به     .یابد  دیگر می  معنایی   تاریخاست، اما با عنایت به      
  :شود اشاره می

 وَ رَسُولِهِ وَالْکِتابِ الَّذی نَزَّلَ عَلی رَسُـولِهِ وَ الْکِتـابِ              یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّه     «
خِـرِ فَقَـدْ ضَـلَّ    رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ اآل وَ مَالِئکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ       الَّذی اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللّه       

 است و طبعـاً    شدهآوردن  ایمان  به   امرن،  امؤمنبه  آیه  این  در  ) ١٣٦ ،نساءال(» ضَالالً بَعیداً 
طبرسی، (است  یا استمرار و مداومت بر ایمان       تر ایمان    درجات قوی ایمان باطنی و     ،مراد

 . یابد  دیگر می و داللتی، آیه معناقرائن تاریخی ولی با توجه به ؛)٣/١٩١
اهـل  به همراه چنـد تـن دیگـر از بزرگـان      بن سالم    عبداللّه بنابر گزارشهای تاریخی،  

 مـا فقـط بـه تـو و           !یا رسول اللّـه   : آله آمدند و گفتند    و علیه هللا  نزد رسول خدا صلی    کتاب
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چیـز دیگـر    یر ایمان داریم و خارج از این بـه هـیچ            زَکتاب تو و موسی و کتاب او و نیز عُ         
 و پس این آیه نازل گردیـد .  و سایر پیامبران و کتب آسمانی را قبول نداریم    ایمان نداریم 

، طبرسـی ؛  ١٨٨واحدی،  (آنان را امر کرد که به تمام رسوالن و کتب الهی ایمان بیاورند              
 ).١٩٢و٣/١٩١ 

 کتـاب  اهـل  مؤمنـان  از یجمع به آیه در سخن یروبا توجه به این گزارش تاریخی،       
 سـابق  مذهب به ایمان اظهار تنها یخاص یتعصبها به دلیل  اسالم قبول از پس که تاس

را کنار بگذارنـد    تعصبها   که کند  یم توصیه آنها به قرآن اما کردند،  یم اسالم آیین و خود
 أمبـد  یـک  طـرف  از همـه  زیـرا  بشناسند، رسمیت به را یآسمان کتب و پیامبران تمامو  

 آیـه  لـذا  .نپذیرنـد  را یبعـض  و بپذیرنـد  را آنهـا  از یبعض که ردندا امعن  و اند شده مبعوث
 بـر  که یکتاب و) اسالم پیامبر (پیامبرش و خدا به اید آورده ایمان که یکسان یا: گوید  یم
 سرنوشت آیه پایان در گاه آن .بیاورید ایمان یهمگ پیشین، یآسمان کتب و شده، نازل او

 و خدا به که یکس: فرماید  یم چنین کرده، بیان ندشو غافل واقعیتها این از که را یکسان
 و دور یگمراهـ  در شـود،  کـافر  بازپسین، روز و او، فرستادگان و ،یاله کتب و فرشتگان،

 ).١٩٢و٣/١٩١ ، طبرسی( است افتاده یدراز
 

 در فهم واژگان قرآن تاریخ نقش ـ٥ـ٣
عنای واژگان آیه یاری    در برخی از آیات قرآن، آگاهی از قرائن تاریخی ما را در فهم م             

 در )٢٣٨ ،بقـره ال (»قـانِتِینَ  لِلَّهِ قُومُوا«مفسران در آیه شریفه      به عنوان نمونه،  . رساند  می
معـانی گونـاگونی چـون       »توقنـ «؛ زیرا برای کلمـه      اند کرده اختالف »قانتین«واژه   یامعن

؛ ٢/٧٣  ابـن منظـور،    ؛٦٨٥راغـب،   (ذکر شـده اسـت      ...  و توسکخشوع،   ع،ضوخ ،اعتطا
توجه به قـرائن تـاریخی، معنـای مـورد نظـر را              اما. )١/٢٨٨ ؛ زمخشری،   ١/٤٢٨ طوسی،  

 رسول عهد در ما :چنین نقل شده است    ارقم  بن   زید منابع تاریخی از   در. سازد  روشن می 
در  گفـتن  سـخن ما را از     و نازل شد  آیه آن که این   تا یمگفت  می سخن نماز در) ص(هللا  

 ،ابـن کثیـر   ؛  ١/٣٦٥  طبرسـی،  (نگفـت  سخن نماز در کسى دیگر و هنگام نماز نهی کرد   
 آیـه  ایـن  در قنـوت  کلمـه  فهـم  بنابراین. )٤٤و٤٣،  باب النقول لسیوطي،  ؛  ٢٩١و١/٢٩٠

 چنانچه برخـی مفـسران بـه ایـن مطلـب توجـه              .است آن نزول زمینه دانستن بر یمبتن
برای  (شود  قنوت معلوم مي ه معناي اند که با آگاهی از زمینه نزول آی        داشته و تأکید کرده   

 .)٣/٣٤٨ شاطبی،: نمونه
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  انحصار آیه در افراد خاصنقش تاریخ در ـ٦ـ٣
برخی آیات با توجه بـه  در  . کاربرد دیگر تاریخ در تفسیر، انحصار آیه در افراد خاص است          

 .شـود   میاثبات خاص  ی افراد آیه در انحصار  رود و     عمومیت آیه از بین می    ،  قرائن تاریخی 
 الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما«: ای از این قبیل آیه تطهیر اسـت       نمونه  

 در مورد پیامبر اکـرم صـلی هللا         »آیه تطهیر «انحصار  . )٣٣ ،حزابالا(» تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ وَ
 الـسالم   محسین علـیه   امام   حسن و امام  فاطمه،  حضرت  علی،  حضرت  علیه و آله وسلم،     

تفـسیری  کالمـی و  هـای   در کتـاب  مورد اجماع علمای امامیه است که البته این مطلـب           
؛ حلـی،   ٥٥ــ ٥٣مفیـد، الفـصول المختـارة،        :بـرای نمونـه    ( اسـت  قرار گرفته مورد بحث   

 .)٥٦٠ـ٨/٥٥٩؛ طبرسی، ١٧٥ـ١٧٣
ر د. یکی از دالیل این انحصار، قرائن و گزارشهای تاریخی مربوط به آیه شریفه اسـت              

 ،)ص( پیـامبر  از طریق خاصه و عامه نقل شده آمده اسـت کـه           که   فراوانى بسیار روایات
 یـشان ا خـدمت  بهآنان   یا و( ندخواند فرا راالسالم   معلیه حسین و حسن و فاطمه و على

 اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْـلُ بَیْتِـيَ وَ       «:عرضه داشت  و افکند آنها بر عبایى )ص( پیامبر ، آنگاه )آمدند
 لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما« آیه هنگام این در .»ذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِیرا     فأَي  رتِتعِ

؛ واحـدی،   ٢/١٩٣ قمـي،   : ـ  کن (گردید نازل »تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ
و ) ص(ن گزارشـهای متعـدد و رفتـار پیـامبر            ای .)٢٢/٦ ،  البیان جامع؛ طبری،   ٣٦٩ـ٣٦٨

گذارد که اهل بیت مـذکور در آیـه     تردیدی باقی نمی  ) هؤالء اهل بیتی  (کالم آن حضرت    
 . منحصر در افرادی خاص است

 
 دفع توهم حصر نقش تاریخ در ـ٧ـ٣

به عنوان نمونـه،    . سازد  گاهی اطالعات و قرائن تاریخی، حصر متوهَّم از آیه را برطرف می           
 عَلـی طـاعِمٍ یَطْعَمُـهُ اِالّ اَنْ         قُلْ ال اَجِدُ فی ما اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّماً       « :آیهخی با استفاده از     بر

 » ... بِـهِ    لِغَیْـرِ اللّـه   اُهِـلَّ یَکُونَ َمْیتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزیرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقاً
 قمـي، : ـ کن (اند ه موارد چهارگانه مذکور در آیه منحصر کرده     محرمات را ب  ) ١٤٥ ،نعامالا(
معرفـی کـرده اسـت      محرمـات را    دیگـر    این آیه با آیاتی که       که در این صورت،    )١/٢١٩ 

هـای تـاریخی زمـان       زمینـه ولی توجه به    . دشمتعارض خواهد   ،  )٩٠ و ٣مائده،  ال: مانند(
 با نـزول محرمـات،      مده است که  در گزارشهای تاریخی آ    .کند ، مشکل را برطرف می    نزول

 کـرد جـایز     مـی  کفار و مشرکین در پی مقابله برآمدند و هر آنچـه را کـه اسـالم تحـریم                 
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العمل، آیه فوق نازل شد و لذا مفهوم آن این خواهد بـود           به دنبال این عکس   . شمردند می
 اب ضدیت منظور اینجا در پس .اید پنداشته حالل شما که یچیزهای جز نیست یحرام که

 ذکر موارد چهارگانه در     بنابراین، .باشد شده اثبات یا ینف یچیز واقعاً اینکه نه است کفار
 در  باشد نه انحـصار محرمـات       مصادیق محرمات می   تأکید بر پاره ای از    آیه تنها به جهت     

 ).١/١٢٢االتقان، ؛ سیوطی، ١١٨و١/١١٧ زرکشی، : ـ کن (١این موارد
 

 اتیآ اقیس  بهاعتباربخشی در خیتار نقش  ـ٨ـ٣
هـای   زمینـه منظور از سیاق    . است »سیاق«یکی از عوامل مهم و مؤثر در فهم و تفسیر قرآن            

تواند ما را در فهم بهتـر منظـور گوینـده             که می است  پیشین و پسین یک جمله یا یک آیه         
 منـوط بـه   ، معتبر و مؤثر در معنا و ظهور کـالم  تحقق سیاقِ ،ها و آیات    در جمله . یاری دهد 

 یکـی از ایـن شـرایط،        .شود   محقق نمي   معتبر  سیاقِ ،طای با فقدان آن شر    که است   یطایشر
در . کنـد    آیات است که تاریخ نقش مهمی در اثبات یا نفـی آن ایفـا مـی                پیوستگي در نزول  

ها با همان تتابع و اقتـران از گوینـده صـادر     آن دارد که  اعتبار، در صورتي    آیات، سیاق   واقع
هـا پیوسـتگي      داشته باشند و اگر آن جملـه       نزولدر  یر دیگر پیوستگي    به تعب و  شده باشند   

عنوان قرینـه متـصل بـه آن اتکـا             به توان  و نمی  ندارد   اعتبارنداشته باشند سیاق آنها     ی  نزول
 ).١٠٤رجبی، ( رفتها از آن کمک گ ها و مفاد جمله نموده و در فهم معناي واژه

شدن آیات و اینکه ترتیب       ر پراکنده نازل  هاي قرآن دلیلي ب     گرچه در بسیاري از سوره    
هـا بـه ویـژه        خالف ترتیب نـزول باشـد نـداریم بلکـه در بـسیاري از سـوره                 فعلي آیات بر  

انـد و ترتیـب آیـات آنهـا در        نازل شده خوبي آشکار است که یکباره هاي کوچک به    سوره
 ولـي   ،ل اسـت  هنگام نزول به هم نخورده است و ترتیب فعلي آنها همان ترتیب زمان نزو             

ن تـاریخي حکایـت از آن دارد کـه          ئشواهد و قرا  ها مضامین آیات آن و        در برخي از سوره   
 .خالف ترتیب فعلي نازل شده است آیات آن پراکنده و بر

عنوان مثال در سوره ممتحنه آیاتي که در سال هشتم هجـري در آسـتانه فـتح مکـه           به
 صـلح دهم در سال ششم در ارتباط با مواد          دهم و یاز   ات آی ،در ابتداي سوره آمده    نازل شده 

                                                                                                                                                                             
حصر (چنین کاربردی برای ادوات حصر در زبان عرب مرسوم است و از نظر بالغی به آن حصر اضافی  .١

 داشته اختصاص یامر به یچیز که است آن یحقیق  حصر.در مقابل حصر حقیقی می گویند) نسبی
 امّا ،»الّااللّه الاله «در خداوند در الوهیت حصر مانند نشود، یافت مطلقاً آن غیر در که ینحو به باشد،
 باشد، یخاص موارد یا مورد با مقایسه در تنها ،یامر به یچیز اختصاص که است آن یاضاف حصر
 .آیه مورد بحث مانند
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حدیبیه فرود آمده و آیه دوازدهم درباره بیعت با زنان است که بعد از فتح مکه نـازل شـده                    
سـوره احـزاب نیـز، هـم        در  ). ٤١٣ و ٤١٠ و ٩/٤٠٥،  ی؛ طبرس ٤٤٤ و ٤٤١ ،واحدي (است

ایـن   کـه    دهـد   نـشان مـی   هم مضمون آیات    و  اند     بیان کرده   آن اسباب نزولي که براي آیات    
ده سـبب   چنانکه غالبـاً     ؛هاي مختلف نازل شده است      در مناسبت و  به صورت پراکنده    سوره  

 ). به بعد٧/٥٢٥، ی طبرس؛٢٠٥ـ٩٨، یواحد (.اند سوره نقل کردهنزول براي آیات این 
هایي که در ضمن یک آیه آورده شده نیـز            حتي در مواردي پیوستگي در نزول جمله      

 بلکه با توجه بـه لحـن        ؛نش آنها بر وفق ترتیب نزول محرز نیست       مورد تردید است و چی    
روایات شأن نزول، استقالل در نـزول       نیز گزارشهای تاریخی و     ها و     کالم و مضامین جمله   

لحـن و نـوع بیـان        ،احزاب سوره   ٣٣عنوان مثال در آیه       به. ها آشکار است    بعضي از جمله  
ه جمله  دهد ک   ه در آنها به خوبي نشان مي      کار رفت   ها و خصوصیات الفاظ و ضمایر به        جمله

هاي قبل و مستقل از آنهاست و بـا توجـه بـه               ارتباط با جمله     بي »تَطْهِیرًا...إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ  «
و  دهـد   هاي قبل و بعد خبـر مـي         روایاتي که از نزول این جمله به تنهایي و جدا از جمله           

الـسالم بیـان      اطمه، حسن و حـسین علـیهم      روایاتي که این جمله را ویژه پیامبر، علي، ف        
، ی طبرسـ  ؛٤٧٣ و ٤٧٢ صـدوق،  ؛١/٢٨٧،  یکلینـ ؛  ٣٦٨ ،واحـدي : بـرای نمونـه   ( کند  مي
کمترین تردیدي در اسـتقالل ایـن جملـه در هنگـام نـزول و جداگانـه                  )٥٦٠ و ٨/٥٥٩

  نیز مشهود اسـت و  مائدهسوره  سوم  آیه   نظیر این مطلب در   . ماند  شدن آن باقي نمي     نازل
  و »...سَ الَّذِینَ کَفَرُواْ  ئِالْیَوْمَ یَ «هاي     که نزول جمله    و گزارشهای تاریخی    توجه به روایات   با
بـرای   (جدا از صدر و ذیل آیـه ذکـر نمـوده            به تنهایي و   را» ...دِینَکُم لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ«

هـا در     ملـه اسـتقالل ایـن ج     ،)١/١٦٢  قمي، ؛١٩٢  واحدي، ؛١١٢ و ٢/٤٣  ،ییعقوب: نمونه
 .نزول نیز ثابت و محرز است

هاي قرآن    تعدادي از سوره  در  شدن برخي از آیات        پراکنده نازل  ،با توجه به این موارد    
ها در نزول     طبق ترتیب نزول نبودن ترتیب فعلي آنها و حتي استقالل برخي از جمله            و بر 

دوري آیـات    صـ  پیوستگی یا عدم    پیوستگی  بر این اساس ضرورت بررسي        .شود  ثابت مي 
 .گردد هایي و دخالت دادن یا ندادن سیاق در تفسیر آنها روشن مي چنین سورهدر 

 پیوسـتگي در نـزول را       ، عـدم   آیـات  ترتیـب توقیفي بودن   ممکن است برخی بگویند     
انـد از نظـر سـیاق در حکـم آیـاتي کـه            کند و آیاتي را که گسسته نازل شـده          جبران مي 

 و سیاق آن آیات نیز مانند سیاق آیاتي که پیوسته و با             دهد  اند قرار مي    پیوسته نازل شده  
 آیـات   ترتیـب آنچـه از تـوقیفي بـودن        اما باید گفـت      .اند معتبر خواهد بود     هم نازل شده  

 امـا اینکـه     ،توان فهیمد این است که چینش ایـن آیـات در کنـار هـم حکمتـي دارد                   مي
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اي کـه سـیاق در ظهـور          گونـه   حکمت و وجه آن ارتباط سیاقي آن آیات در معنا باشد به           
 )١٠٨رجبی، : ـ کنبرای تفصیل، ( .معناي آنها تأثیر داشته باشد معلوم نیست

شـود، نقـش تـاریخ و شـواهد           به هر حال آنچه مهم است و در اینجا بر آن تأکید می            
تاریخی در اثبات پیوستگی یا عدم پیوستگی آیات در نزول است که تأثیر مستقیمی بـر                

 . استناد به آن در فهم و تفسیر قرآن کریم دارداعتبار سیاق آیات و
 

 ی و ترتیب نزولمدن و یمک اتیآ شناخت در خیتار نقش ـ٩ـ٣
آیاتی که پیش از هجرت فرود : شوند آیات قرآن از نظر زمان نزول بر دو بخش تقسیم می

قسمت نخست را مکّی، و قسمت دیگر را مدنی         . اند آمده و آیاتی که پس از آن نازل شده        
  وجـود دارد   ات دیگری نیز  اصطالح تفسیر آیات مکّی و مدنی    و   تعریفدر  البته   .نامند یم

اهمیـت  ). ١/٥٥؛ سـیوطی،    ٢٧٤ و ١/٢٧٣ زرکـشی،   : ـ  کن (همین است اصطالح رایج   اما  
از جمله وقوف ؛ شناخت آیات مکی یا مدنی، به جهت فوایدی است که این علم در بردارد

 رفـع ابهـام از چهـره مفـاهیم آنهـا، شـناخت ناسـخ و                 و آگاهی به مدلول صحیح آیات و      
گذاری، آشنایی با     تاریخ تشریع و یافتن راز و رمز حکمت الهی در قانون           تخنامنسوخ، ش 

زرکـشی،  : نکــ   ( ...و )ص(نحوه دعوت و مراحل آن، شناخت صحیح و دقیق سیره پیامبر          
 . )١٦٧صالح، ؛ ١/١٨٨، رقانیز؛ ٥٤ /١؛ سیوطی، ١/٢٧٣ 

، بـه فهـم کامـل       مکی و مدنی  آیات  شناخت   و ها  ترتیب تاریخی نزول سوره    آگاهی از 
افزون بر این، آگاهی از مکی      . کند میشایانی  کمک   هاو برداشت درست از آن    مقاصد آیات   

جـو سیاسـی، اجتمـاعی و        و   ها و آیات، ما را تا حـدودی از فرهنـگ            یا مدنی بودن سوره   
 فهـم صـحیح قـرآن را فـراهم          هازد و زمینـ   سـ  اخالقیِ حاکم بر مخاطبان آیات آگاه مـی       

 سرّی زنـدگی    گروهیاند که مسلمانان به صورت       آیات مکّی در ظرفی نازل شده     . کند می
کردند و توان مبارزه و مقابله را نداشتند، و وضعیت زندگی آنان اجازه تـشریع احکـام        می

 باورهـا و    و مـشرکان    پرسـتی  بـت  گرفتار شـرک و      )ص(در محیط مکه پیامبر    .داد را نمی 
از این جهت، روی سخن در این بخش از آیات، بیشتر بـا مـشرکان                .ندبودعقاید جاهلی   

شـرایط  و   یت؛ در حالی که وضـع      است  پرداخته شده   و به طرح عقاید و معارف بلند       بوده
مسلمانان پس از مساعد بودن محـیط بـه صـورت           و  ای دیگر بود     به گونه حاکم بر مدینه    

زمینه تشریع احکام به طور کامل فراهم شد؛ از این جهت، آیات             و   ند عظیم درآمد  یقدرت
 . خمـس و جهـاد در مدینـه نـازل شـده اسـت              ، زکات ، روزه ،مربوط به احکام مانند نماز    

 که پیوسته هر ند بودیانیهودعناد  در مدینه گرفتار نفاق منافقان و )ص(پیامبرهمچنین 
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لذا بسیاری از   . آوردند التی پدید می   مشک مسلماناندو گروه به کارشکنی پرداخته و برای        
 .ها و کار شکنیهای این دو گروه است آیات مدنی ناظر به توطئه

برخـی   فایده دیگر شناخت تاریخ و ترتیب نزول آیات، کـاربرد آن در نقـد و ارزیـابی                
ای بـا    ای که اگر روایتی یا سبب نـزول آیـه          روایات تفسیری و اسباب نزول است؛ به گونه       

بر این اساس، بسیاری از .  آن آیه مطابقت نداشته باشد قابل قبول نخواهد بود    تاریخ نزول 
ای مربوط به دوران مکه را سبب  اسباب نزول نقل شده برای آیات و سور مدنی که حادثه        

کند و نیز اسباب نزول وارد شده برای آیات و سور مکی که جریـانی                نزول آیه معرفی می   
بـه عنـوان مثـال، سـبب         .داند مردود اسـت     نزول آیه می  مربوط به دوران مدینه را سبب       

» ...ما کانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّـذینَ آمَنُـوا أَنْ یَـسْتَغْفِرُوا لِلْمُـشْرِکینَ              «: نزول نقل شده برای آیه    
کنـد ایـن آیـه در زمـان احتـضار ابوطالـب و دربـاره اسـتغفار          که بیان می ) ١١٣ توبه،ال(

مردود است، زیرا این سوره از آخرین       ) ٢٦٨ـ  ٢٦٦واحدی،  (برای او نازل شده     ) ص(پیامبر
، در صورتی که ابوطالب در )٢/٤٣  ،ییعقوب(نازل شده ) ص( هایی است که بر پیامبر سوره

بـرای ابوطالـب    ) ص(بنابراین، استغفار پیامبر  . آغاز تاریخ اسالم در مکه از دنیا رفته است        
 .تواند سبب نزول این آیه باشد نمی

معیارهـای گونـاگونی از جملـه عالئـم ظـاهری و            مکی از مدنی    آیات  ص  تشخیبرای  
امـا   ).١/١٩٠ ؛ زرقـانی،  ٢٧٨ــ ١/٢٧٥ زرکـشی،  : برای نمونه(اند  محتوایی آیات ذکر کرده

گیـری از معیارهـای       یکی از مالکها و روشهای شناخت این دو نوع آیـات، در کنـار بهـره               
 استفاده از کتـب     رشها و روایات تاریخی و    مزبور، تاریخ صدر اسالم است و مراجعه به گزا        

  . ایفا کندمکی از مدنیتواند نقش مهمی در تشخیص آیات  اسباب نزول میتاریخ و 
ای  در منابع تاریخی موارد فراوانی وجود دارد که بر زمان یا مکان نزول آیه یـا سـوره                 

همچنـین   ).٣٥٨ و ٢٣ــ ٢١،  ؛ واحدی ٤٤ـ٢/٣٣  ،ییعقوب: برای نمونه (تصریح شده است    
بـه طـور    ) ص(گزارشهای متعددی درباره اولین و آخرین سوره یا آیه نازل شده بر پیامبر            

 تـاریخ  طبري،؛  ١/١٥٤ابن سعد،   : برای نمونه (کلی یا به تفکیک مکه و مدینه وجود دارد          
یخی و روایـات  بسیاری از گزارشهای تار  ).٢٠ـ١٢،  ؛ واحدی ٣٠٦ـ٢/٢٩٩  الملوك، و األمم

ای مربوط به دوران مکه یا مدینه را سبب نزول آیه یا آیاتی معرفـی         شأن نزول نیز حادثه   
گیـری از    بهـره ). ٣٠٢،  ؛ واحدی ١/٤٨٤ ؛ ابن هشام،    ٣١٩واقدی،  : برای نمونه (کرده است   

چرا که عالوه بـر ذکـر       . تواند بسیار کار ساز باشد     در این موضوع می    روایات معصومان نیز  
 نام بـرده  های مکی و مدنی     سورهرد فوق در برخی روایات، در بعضی از آنها صریحاً از            موا
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تواند ما را در شناخت آیات        تمامی موارد مذکور می   ). ٦١٤ـ١٠/٦١٣طبرسی،  (است  شده  
های آیات   تاریخی، ویژگیها و نشانه   اسناد و مدارک    در نبود   البته  . مکی و مدنی یاری کند    

 .تشخیص خواهد بود تنها راه مکی و مدنی
 

  نقش تاریخ در شناخت احکام ثابت و متغیر و ناسخ و منسوخـ١٠ـ٣
قرآن و ویژگیهـا و     احکام  نقش آن در شناخت     ،  در فهم قرآن  اریخ  ت انواع تأثیر یکی دیگر از    

 و   یکـی احکـام مطلـق      :سـت ، دربردارنده دو نوع احکام ا      کریم قرآن. استخصوصیات آنها   
در .  و متغیـر   حکـومتی ،   احکـام اجتمـاعی    ی و دیگـر   ؛از عبادات ، مانند وجوب برخی     ثابت

) ص( احکام ویژه کلّ زمان رسالت پیامبر      برخیمیان احکام حکومتی و اجتماعی قرآن نیز        
همچنـین قـرآن دارای احکـام ناسـخ و          . انـد  ای خـاص از آن بـوده       دورهو برخی مربوط به     

ـ  سـابق  در که است یاحکام ناسخ که هست یآیات و در آن   منسوخ است   آیـات  وسـیله ه  ب
شناخت ناسـخ و منـسوخ و ثابـت و           گونه احکام و    بین این  جداسازی.  است بوده ثابت دیگر

 نیز در   .شود   زمان نزول ممکن می    شرایط تاریخی شناخت  مراجعه به تاریخ و     با  متغیر تنها   
بحث نسخ، اثبات تأخر ناسخ نسبت به منسوخ در مقام نـزول، بـه عنـوان یکـی از شـرایط                   

 .اصلی ناسخ و منسوخ مطرح است که در مورد آن باید از تاریخ کمک گرفت
 مکه است و ان آیات صبر و صفح و مقابله نکردن با مشرکان، ویژه دور       به عنوان مثال،  

کـرده  و اجازه دفاع و حتـی وجـوب جهـاد را مطـرح     داده آیات مدنی آن احکام را تغییر     
هِ  سَبِیلِ فِي قاتِلُوا«و   )٣٩حج،  ال(»  ...ظُلِمُوا نَّهُمْبِأَ یُقاتَلُونَ لِلَّذِینَ أُذِنَ« :است ذِینَ  اللـَّ  الـَّ

 بـا هـم متنـاقض و ناسـازگار         این که این دو دسته از آیات         .)١٩٠ ،بقرهال (» ...یُقاتِلُونَکُمْ
 .شود  میحاصل تاریخی نزول هر دسته از آیات بستر شناخت تنها با، نیستند

، مفسر در راستای فهم عمیق تر قـرآن کـریم         از نیازهای   توان گفت یکی      می بنابراین
 احکـام حکـومتی و اجرایـی        از احکـام جاودانـه      و تشخیص  احکام ثابت و متغیر      شناخت

؛ کـه راه کـشف آن شـناخت فـضای تـاریخی و شـرایط        است مربوط به زمان صدور بیان    
 .سیاسی اجتماعی زمان صدور بیان و حکم است

 

  صدر اسالم در تفسیر نقش بخشهای مختلف تاریخـ ٤
توان به دو بخش دوران مکه و دوران مدینه تقسیم کرد و نقـش                تاریخ صدر اسالم را می    

همچنـین از میـان حـوادث تـاریخی دوران          . هر دوران را جداگانه مورد بررسی قـرار داد        
ای دارد و آیات فراوانی در ارتباط بـا آن نـازل             مدینه، جنگهای صدر اسالم نقش برجسته     
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 بـه  ، گرچـه  شـود   مـی  یبررس جداگانه طور به) ص( امبریپ یجنگها خیتاراست؛ لذا   شده  
 .ردیگ  میقرار نهیمد دوران حوادث مجموعه ریز یمنطق لحاظ
 

  حوادث دوران مکه و نقش آن در تفسیر آیات مکی  ـ١ـ٤
 و یسـاز  فرهنـگ  بـه  بیشتر) ص(پیامبر بود، نیافته وسعهت اسالم هنوز که مکه دوران در

 شـد،  یمـ  نازل حضرت آن بر که یآیات و ندپرداخت يم یعقیدت و یفکر یبنیادها تتقوی
 و یپرست بت و شرك با مبارزه و توحید یمبان تحکیم به و بود زمینه همین در بیشتر نیز

 یهـا   یجـوی  بهانـه  و هـا  توطئه با مقابله و مشرکان یاعتراضها به یپاسخگوی و آن مظاهر
 .داشت اختصاص آنان

 کـه  گردید نازلمختلف   رویدادهای تاریخی  درباره یبسیار آیات و ها سوره وران،د این در
 پیـامبر و اذیـت و اسـتهزای        آزار. بـود  زمـان  آن ینیازها و برخوردها فکرها، طرز کننده بیان

 ،یجـادوگر  تهمـت ماننـد   ( بـه پیـامبر      مـشرکان  یتهمتها،  مشرکان یسو از او یاران و )ص(
پرسـتان،    مـورد بـت    بی یپیشنهادها  و ها یجوی  بهانه ،...) و یوغگویدرت،  انهک ی، شاعر ،یدیوانگ
تـوان از جملـه ایـن        و مـواردی از ایـن دسـت را مـی          ) ص (پیـامبر  بـا  حبشه مسیحیان دیدار

اطالع از حوادث و رویدادهای تاریخی ایـن دوران، کمـک فراوانـی بـه فهـم                 . رویدادها دانست 
 :کنیم ارائه می را آیاتای از این  هنمون اینجا در ما. کند  میصحیح آیات مربوط

 مـشرکان  و بودنـد  تنگدسـت  ،گرویدنـد  یم اسالم به که یکسان بیشتر ،اسالم آغاز در
 اظهار نیز یگاه. اویند گرد بردگان و فقیران که گرفتند یم ایراد) ص( پیامبر به ثروتمند

 در برخـی    .آورد ندخواه ایمان آنان براند، خود از را فقیران )ص(پیامبر اگر که کردند یم
 و آمدنـد ) ص (پیـامبر  نـزد  قـریش  بزرگـان  از یگروه که است گزارشهای تاریخی آمده  

 آن نـزد  بودنـد،  بردگـان  و فقیـران  از کـه  عمار و بالل صهیب، ارت، بن خباب که دیدند
، یواحـد  (!؟باشـیم  اینان پیروان هم ما یخواه یم آیا !محمد یا: گفتند. هستند حضرت

 یعد بن مطعم ربیعه، بن شیبة ربیعه، بن عتبة که ای دیگر آمده است   در گزارشه  ).١٧٧
 پـسر  اگـر : گفتنـد  او بـه  و رفتنـد  ابوطالـب  نزد عبدمناف یبن اشراف با نوفل بن حارث و

 و داشـت  خواهـد  یزیـاد  یرأثت ما در براند، خود از را ما ضعیفان و بردگان محمد برادرت
 و آمد )ص(پیامبر نزد ابوطالب. نماییم می تصدیق را او و بود خواهد اطاعت سزاوار ما نزد

 آنهـا  ببینیم تا یکن چنین است بهتر: گفت) ص (پیامبر به عمر. کرد نقل را آنها سخنان
 شـد  نـازل  آیـه  ایـن  حـال  ایـن  در. سـازند  یمـ  یعمل را خود قول چگونه و کنند  یم چه

 یُریـدُونَ  الْعَشِيِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ ونَیَدْعُ الَّذینَ تَطْرُدِ ال وَ« :)٣/١٢، الدر المنثور،    یسیوط(
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 فَتَطْـرُدَهُمْ  شَـيْءٍ  مِـنْ  عَلَیْهِمْ حِسابِکَ مِنْ ما وَ شَيْءٍ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ عَلَیْکَ ما وَجْهَهُ
 ).٥٢ ،نعامالا (»الظّالِمینَ مِنَ فَتَکُونَ

وان و قـوم و قبیلـه       موجـب اسـالم آوردن پیـر       ورندمی آ  ایمان  اشراف آن اگر مسلماً
ـ  کردنـد؛   یمـ  اسـالم  و) ص (پیـامبر  وقف را خود قدرت و ثروتخویش می شدند و       یول

 کانـد  گـروه  خواسـتند  یمـ  آنهـا . نبود آوردن ایمان مشرکان هدف که است آن حقیقت
 نظر از بود صادقانه آنها پیشنهاد هم اگر و کنند پراکنده) ص(پیامبر گرد از نیز را مؤمنان
 .)٤٧٤ و ٤/٤٧٣ طبرسی،  (کرد ها یاندیش مصلحت یفدا را ارزشها نباید قرآن
 

  حوادث دوران مدینه و نقش آن در تفسیر آیات مدنیـ٢ـ٤
حـضور آن    یتـاریخ  مقطع را) ص (اکرم پیامبر یزندگ از بخش ترین مهم و ترین پرحادثه

 و شـد  تـشکیل  مدینـه  حکومـت  کـه  بود ایام این در. دهد یم تشکیل حضرت در مدینه  
ـ  )ص( پیامبر  جزیـره  شـبه  در را خـود  دعـوت  ،دنفرونـشان  را اسـالم  مخالفـان  ستندتوان

 به را آنان همجوار، یکشورها بیشتر به یسفیران اعزام و ها نامه نوشتن با و دنده گسترش
 و مـسیحیان  یهودیـان،  مـشرکان، شامل   اسالم دشمنان مدت این در. ندنک دعوت اسالم

ـ  کردنـد،  یبـسیار  یتالشـها  یاسـالم  حکومـت ی  ودنـاب  و یبرانـداز  یبـرا  منافقان  یول
 آنـان  برابـر  در تمـام  قـدرت  بـا  یغیب یکمکها و یاله فالطا از یمند بهره با) ص(پیامبر
 ).٥/٤٥٧ ؛ بیهقی، ٢/٦٠٨  ،ابن هشام (شد بسیار ینبردها وقوع آن، نتیجه که ندایستاد

 قبایـل  از و اطـراف  از یگروههـای و   ینماینـدگ  یتهاأهی که بود دوره این در همچنین
 )ص(رپیـامب  و شـدند  مـسلمان  )ص(پیـامبر  بـا  مالقات از پس و آمدند مدینه به گوناگون
 آن تـا  کـه  را گونـاگون  قبایل ؛دنشو چیرهی  قوم اختالفات و یقبیلگ تعصبات بر ندتوانست
 حـاکم  آنـان  میـان  در را یالهـ  یارزشها ؛دنکن متحد داشتند هم با یسخت یدشمن موقع
 اعتقـادات  در ایـن دوران عـالوه بـر          .نـد نک تربیت یپرهیزگار و وارسته یسانهاان و دنساز
 نـازل  آیـات  و هـا  سورهلذا   ؛شد ابالغ مردم به یشرع احکام تدریج به ،یاله  و معارف  یدین

بیـشتر   یمکـ  آیـات  و هـا  سـوره  چنانچه   بود شریعت و احکام یگویا بیشتر مدینه در شده
های دوران مدینه که نقـش مهمـی در فهـم و تفـسیر              یدادرو از دیگر    . بود اعتقادات بیانگر

 و عمـره  یبـرا مسلمانان   سفر ،افک ، رویداد قبله تغییرتوان به جریان      آیات قرآن دارد، می   
، مباهلـه  داسـتان  و نجران هیئت حضور،  ضرار مسجد داستان،  حدیبیه صلح،  رضوان بیعت
ما در اینجـا  .  اشاره کرد  خم غدیر درویدا و الوداع حجة در فتح مکه،     مشرکان از برائت اعالم

 :کنیم ای از حوادث این دوران که نقش مؤثری در فهم آیات دارد، اشاره می به نمونه



 ١٣٩١      مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره یکم، بهار و تابستان                                        ١٧٨

پس از استقرار در مدینه این بود که میان         ) ص( پیامبر خدا    هاینخستین کار یکی از   
یت  و حقـوق یهـود را بـه رسـم          دنـد کر امـضا    یا مسلمانان و یهودیان مدینه پیمان نامـه      

 ینامه در کتابهـا  متن این پیمان .؛ به شرط اینکه بر ضد مسلمانان توطئه نکنند     ندشناخت
 .)١/١٤٧ابن هشام، : ـ کنبرای نمونه،  ( آمده استیتاریخ

  زیرا سـاکنان   ، داشتند ی خوب یوضع اقتصاد ) ص(یهود مدینه پیش از هجرت پیامبر       
نـگ داشـتند و فرصـت        و ج  یپیوسـته بـا یکـدیگر دشـمن       ) اوس و خزرج  (عرب منطقه   

 بـه مدینـه و متحـد شـدن اوس و            )ص( با هجرت پیـامبر    . تجارت نداشتند  ی برا یچندان
آنـان  ی   این اتحاد برا   ؛ زیرا ، یهود احساس خطر کرد    ی قبل یها خزرج و کنارگذاشتن کینه   

 به توطئه و تبلیغ بر ضـد اسـالم پرداختنـد و            ی آنها در آغاز از طریق فرهنگ      .آور بود  زیان
 قـرار دادنـد   ی و هم پیمان شدن با دشمنان اسالم خود را در مـوقعیت ی راه نظام  بعدها از 

  .دن با آنها بجنگند مجبور شد)ص( اکرمکه پیامبر
بسیاری از آیات قرآن است  در برابر آن موضوع    )ص( یهود و واکنش پیامبر    یها توطئه

آل : ـ  کـ ننمونـه،   برای   (تفسیر این آیات الزم و ضروری است       که آگاهی از آنها در فهم و      
 آنها بر ضد مـسلمانان را       کارشکنیهای از   نمونه ای اکنون  . )٣٧،  نساءال ؛٩٩و   ٧٢ ،عمران

 .کنیم ی نقل ممربوط هآیاشاره به با 
 خواستند یم و کردند یم مسخره یهای بهانه با را مسلمانان و) ص (پیامبر گاه یهودیان

) ص( پیامبر که مواقع از یبعض در هنمون ه عنوان ب. دار کنند  خدشه را حضرت آن قداست
 یقـدر  کـه  کردنـد   یمـ  تقاضـا  )ص(پیامبر از برخی از آنها   ،ندگفت یم سخن مسلمانان با

 گفتن با را درخواست این و دنبنمای را آنها حال رعایت و دنکن صحبتتر   شمرده وتر   آرام
 تمـسخر  به کرده، هتوجی دیگر یمعنا به را کلمه یهودیان این  .کردند یم ادا »راعنا« جمله

 طـور  بـه  یهودیـان  .داشت ناسزا و فحش یمعنا یهود زبان در »راعنا« تعبیر .پرداختند یم
 کلمـه  نامناسب یمعنا نظرشان و خندیدند  یم و گفتند یم »راعنا« اسالم پیامبر به مرتب
 قـرار  تمـسخر  مـورد  را )ص(پیـامبر  لفظ این با چرا که شد یم اعتراض آنها به چون. بود
 بـه  را شـما  گفته همان نیز ما ،گویید ینم »راعنا« مسلمانها شما مگر :گفتند  یم ،دهید می
 واژه کـه  شـد خواسـته    انمـسلمان  از و شـد  نـازل  زیر آیه زمان همین در .آوریم یم زبان

 دنببر کار به باشد، »انظرنا« که را آن مرادف کلمه آن، یجا به و دننیاور زبان به را »راعنا«
؛ ١/١٧٤؛ زمخـشری،    ٣٨٩و١/٣٨٨؛ طوسـی،    ٣٦ واحـدي، (قـرار نگیـرد      هودی دستاویز تا

 وَ انْظُرْنا قُولُوا وَ راعِنا تَقُولُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا« ):١/٣٤٣ ،؛ طبرسی ٣/٦٣٥فخررازی،  
  .)١٠٤ ،بقرهال(» أَلیم عَذابٌ لِلْکافِرینَ وَ اسْمَعُوا
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 فسیردر ت) ص( نقش تاریخ جنگهای پیامبرـ٣ـ٤
 یاسالم حکومت ینابود یبرا یهودیان  ومشرکاندشمنان اسالم به ویژه  دوران مدینه در

 ،احـزاب  ، احـد،   بـدر  هـای جنگ. و جنگهای فراوان به راه انداختنـد       کردند بسیار یتالشها
 تبـوك  جنـگ   و حنین جنگ ،مکه فتح،  خیبر جنگ ،مصطلق یبن  و قریظه یبنبا   جنگ

 ).٥/٤٥٧ ؛ بیهقی، ٢/٦٠٨  ،ابن هشام(روند  ار میاز مهمترین این نبردها به شم
بـرای  . کریم، آیات فراوانی به اشاره یا به تفصیل به این جنگها پرداخته است             در قرآن 

 بهانـه  ،یهمگان جیبس: مواردی چون   در آیات متعددی به    تبوك جنگمثال، قرآن درباره    
 تخلـف  از منافقان یوشحالخ ،شهادت یا یپیروز وعده ،منافقان های یگر فتنه و   ها یجوی
  و تبـوك  جنـگ  در کننـدگان  شـرکت  از سـتایش  ،منافقان عذر نشدن پذیرفته،  جهاد از

 ،٨١ ،٥٢ ،٤٩ــ ٣٨توبـه،   ال(اشـاره کـرده اسـت        جنـگ  از وامانـدگان  از نفـر  سه داستان
آنهـا   تحلیـل و  ) ص(فهم و تفسیر بسیاری از آیات مربوط به جنگهـای پیـامبر            )....و١١٨

ای از ایـن آیـات کـه بـه      ما در اینجا بـه نمونـه  .  از تاریخ این نبردها است     منوط به اطالع  
 :کنیم شود، اشاره می حوادث پس از جنگ احد مربوط می

 اتَّقَوْا وَ مِنْهُمْ أَحْسَنُوا لِلَّذِینَ الْقَرْحُ أَصابَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجابُوا الَّذِینَ«
 وَ إیمانـاً  فَزادَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ َلکُمْ جَمَعُوا قَدْ النّاسَ إِنَّ النّاسُ لَهُمُ قالَ الَّذینَ*  عَظِیمٌ أَجْرٌ
 وَ سُـوءٌ  یَمْسَـسْهُمْ  لَـمْ  فَضْلٍ وَ اللّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ فَانْقَلَبُوا * الْوَکیلُ نِعْمَ وَ اللّهُ حَسْبُنَا قالُوا
 مقـام  درات  آیـ  ایـن    ).١٧٤ــ   ١٧٢ ،آل عمران  (»عَظیمٍ فَضٍْل ذُو هُاللّ وَ اللّهِ رِضْوانَ اتَّبَعُوا
ـ  بازگـشت  از پس و کرده شرکت احد جنگ در که تاس یگروه از سپاس در  ،مدینـه ه  ب

 قـریش  تعقیـب  در شـده  جنـگ  آمـاده  دیگـر  بـار  )ص (یگرام پیامبر دستوره  ب بعد روز
ن آیات، ارتباط آنهـا را نیـز بـا           توجه به گزارشهای تاریخی عالوه بر فهم بهتر ای         .ندمدبرآ

 .سازد یکدیگر و با آیات قبل آشکار می
 بـه  یپیـروز  از پـس  ابوسـفیان،  فـاتح  لشکر احد، جنگ پایان دربنابر منابع تاریخی،    

 سـرزمین  بـه و  پیمودنـد    راه یمقـدار  آنکـه  از پـس اما   گرفتند، پیش را مکه راه سرعت
 شته،بازگـ  مدینـه  هب ندگرفت تصمیم و شدند پشیمان سخت خود کار از رسیدند »روحاء«

و آن   رسـید  )ص(پیـامبر  به خبر این .دنبرسان قتله  ب را مسلمانان  و نموده غارت را شهر
 .کننـد  آمـاده  یدیگر جنگ در شرکت یبرا را خود احد لشکر ندداد دستور فوراًحضرت  
 شـرکت  کارزار در گذشته روز که داشت یگروه مان ه به اختصاصمجدد،   بسیج دستور
 از یـک  هر .نداند م بهره یب فیض این از نده بود کرد تخلّف آن از که یکسان و ند بود نموده

 قـریش  تعقیـب  در پذیرفته، را بسیج دستور بودند، بیمار و شده یزخم اینکه با افراد آن
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 بـه  خبـر  این .پیمودند راه مدینه میلى هشتدر   االسد حمراء نامه  ب یبیابان تا و برآمدند
 ینشین عقب به تصمیم لذا .افتادند وحشت به عجیب مقاومت این از و یدرس قریش لشکر

 پیـامبر  بـه  کـه  ستندخوا گذشتند  یم آنجا از که القیس عبد قبیله از یجمع از و گرفتند
 مدینـه  یسـو  بـه  یانبـوه  لشکر با قریش پرستان بت و ابوسفیان که برسانند خبر اسالم

 و )ص(پیـامبر  بـه  خبـر  ایـن  که هنگامى .رآورندد یپا از را پیامبر یاران بقیه تا آیند  يم
 مـسلمانان  یدلهـا  در یاثـر  کوچکترین آنان تهدیدآمیز سخناننه تنها    ،رسید مسلمانان

 آنـان  مقاومت و یپایدار کرد، مي تهدید را مسلمین که یخطره  ب توجه با بلکه ،شتنگذا
 را نیازمندان حاجت او نهات :گفتند ،کرده توکّله خدا   ب و شد افزوده دشمن با پیکار یبرا
 از یخبـر  کـشیدند  انتظار چه  هر مسلمانان .دارد مي ایمن دشمن خطر از را ما و آورد بر

واقـدی،  : ـ  کـ ن (.بازگـشتند  مدینـه  بـه  توقـف  روز سـه  از پـس  لـذا  نـشد،  دشـمن  لشکر
؛ ٥٣٦ــ ٢/٥٣٤  تـاریخ،    طبـري، ؛  ٣٨ و ٢/٣٧؛ ابـن سـعد،      ٢/١٢١هـشام،     ؛ ابن ٣٤٠ـ٣٣٤

 )٣١٨ـ٣/٣١٢بیهقی، 
 یصلّ پیامبر و خدا دعوت که آنها :گوید  یم و کند  یم اشاره ماجرا این به ات مذکور آی
 کردنـد  اجابـت  ،نمودنـد  پیـدا  احد روزدر    که یجراحات همه آن از بعد را آله و علیه اللّه

 کـه  آنهـا  یبـرا  افـراد  ایـن  میان از ؛شدند دشمن با یدیگر جنگ در شرکت آمادهیعنی  
 شـرکت  میـدان  در کامـل  اخـالص  و پاك نیت با ییعن نمودند هپیش تقوا و کردند ینیک

 الْقَرْحُ أَصابَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجابُوا الَّذِینَ (بود خواهد یبزرگ پاداش ،کردند
  ).عَظِیمٌ أَجْرٌ اتَّقَوْا وَ مِنْهُمْ أَحْسَنُوا لِلَّذِینَ
 یکـسان  همـان  اینهـا : فرماید و می  کند  يم اشاره آنها قامتاست و یپایمرد بعد به  آیه
 به) بودند خبر این آورنده که است القیس عبد کاروان به اشاره (مردم از یجمع که بودند
 آنهـا  امـا  .بترسـید  آنهـا  از انـد،  حملـه  آمـاده  و کـرده  اجتمـاع  دشمن لشکر: گفتند آنها

 او و اسـت  يکـاف  را مـا  خـدا : گفتند و دش افزوده آنها ایمان بر عکسه  ب بلکه نترسیدند،
 فَـزادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ لَکُمْ جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ إِنَّ النَّاسُ لَهُمُ قالَ الَّذِینَ (است یحام بهترین
 ).الْوَکِیلُ نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا قالُوا وَ إِیماناً

 ایـن  از آنهـا : گویـد   یمـ  ینچنـ  کـرده،  بیان را پایمردى آنها  و ایمانسوم، نتیجه    آیه
 فَانْقَلَبُوا( برگـشتند  افزوده و امنیتی پایدار  یناایم یعنی پروردگار فضل و نعمت با میدان،
 لَـمْ  (ننمودنـد  پیکـار و   ندیدنـد  یناراحت کوچکترین حالی که  در ،)فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ

 او فرمـان  ازه،  نمـود  جلـب  را وردگـار پر یخشنود و رضایت حال، این با). سُوءٌ یَمْسَسْهُمْ
هِ  رِضْوانَ اتَّبَعُوا وَ (شدند مند هبهر کارزار پاداش و اجر از و هکرد متابعت  خداونـد،  و). اللـَّ
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 ذُو اللَّهُ وَ (است راستین مجاهدان و یواقع مؤمنان انتظار در که دارد یبزرگ انعام و فضل
 ).٨٨٨ـ٢/٨٨٦ی، ؛ طبرس١٢٦ـ١/١٢٤قمی، : ـ کن ()عَظِیمٍ فَضْلٍ
 

 در تفسیر) ص(و لغت عصر پیامبرزبان  نقش ـ٥
راغـب  . های اساسی برای تفـسیر قـرآن اسـت       آگاهی از معانی مفردات قرآن، یکی از پایه       

راغـب،   (دانـد  یمـ  قـرآن    ی در فهم معان   رحله قرآن را نخستین م    یها  واژه یشناخت معان 
اعـم از حقیقـت، مجـاز، منقـول،         مفـردات قـرآن     ی   این اساس مفسر باید با معان       بر ).٥٤

 .)١/١٤، ابوحیان ( آشنا باشدی و عرفیحقیقت شرع
 
  لزوم توجه به معانی واژگان در عصر بعثتـ١ـ٥

چگونگي فهم مفردات قرآن در فرآیند تفسیر، تابع ضوابطي است و از مباني خاصي ریشه 
زبـان در   . اسـت  تحول معنایي برخي واژگان در گـذر زمـان        یکی از این مبانی،      .گیرد  مي

 با گذشت زمان به طور      واژهها در حال تحول و تطور است و چه بسا یک             میان همه ملت  
 )ص (زبان عربی امروزی نیز قطعاً با زبان عربی زمان پیامبر         . یابد ی م ی جدید ی معنا یکل

تحول در معاني واژگان در طول زمان موجب شده که برخي الفـاظ از              . تفاوت کرده است  
 در  بعضی از کلمـات    معناي   بر این اساس،  . ف آن در عصر نزول فاصله بگیرند      معاني متعار 

 یبرخـ بنـابراین،   . استفعلی   زبانان    عرف قرآن متفاوت از معناي رایج آنها در میان عرب         
 ی نیست و معنـای    ی خبر ی دیگر از آن معان    ه داشته که امروز   یعصر بعثت، معنای   لغات در 

 .اند  نیز پیدا کردهی شده، ولى معانى جدید دیگر حفظیدیگر پیدا کرده و یا آن معان
تکیـه بـر مفـاهیم اولیـه و موجـود در           فهم صحیح واژه های قرآن،      معیار   ،بدون شک 

 مخاطـب مـستقیم     زیـرا  ؛ اسـت  )ص(پیامبر   کاربرد رایج آنها در عصر        و زمان نزول قرآن  
اند، بایـد     به کار رفته   هایی که در قرآن    عصر بوده اند، بنابراین لغات و واژه      آن  آیات، مردم   

 نه براساس مفاهیمی که در بستر زمان پدیـده آمـده و             ، آنان تعریف شوند   فهممنطبق با   
 حجاز و پیرامـون آن      یبر مفسر الزم است با زبان عرب      لذا  . گذشته وجود نداشته است    در

ـ         شودآشنا  )  هللا علیه وآله   یصل( در عصر رسول خدا    ه  و مفاهیم کلمات قرآن را با توجه ب
، زیرا قرآن بـه زبـان عربـى آن زمـان و مطـابق بـا زبـان           به دست آورد   صدر اسالم تاریخ  

  .عصر بعثت نازل شده استدر متداول 
برخی از محققان و مفسران معاصر به این مطلب اشاره کرده و یکی از نکات ضـروری   
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 درتحقیق در چگـونگی کـاربرد واژه        را  صحیح واژگان قرآن     شناخت معنای حقیقی و   در  
گـذر   کـه در   چـه ایـن   انـد،    دانستهکشف معنای آن در زمان نزول قرآن         کالم اهل لغت و   
ای کـه معنـای متفـاهم در قـرون      ا دگرگونی پیدا کرده است بـه گونـه  ه زمان معانی واژه 

 .)٢٢ـ١/٢١، رضا (مقصود قرآن باشد تواند بیانگر مراد و نمیبعدی 
معنـاي برخـي   . انـد  در امـان نمانـده   تحول معنـایی  از واژگان قرآن از آسیب   بسیاری

واژگان قرآني در عصر نزول ـ به مدد قرائن متصل یا منفصل ـ کامالً روشن بوده، ولي بر   
برای .  دستخوش تحول شده و از معناي عصر نزول فاصله گرفته است           یاد شده اثر عوامل   

اسـالم از   اننـد   مدیـن   یـک    اطالق آن بر جمیع باورمندان به        ،»اُمّت«واژه  در مورد   ،  نمونه
آن  معناي اصـلي     لیکاربردهاي نوپیداي پس از نزول قرآن و انتشار دعوت اسالم است؛ و           

: برای نمونـه ( به کار رفته است معناغالباً به همین  نیزچنانچه در قرآن  قوم و گروه است     
 محـدوده   ؛ لـذا  )١٢٠ ،نحـل ال(اطـالق شـده اسـت        بر یک نفر  گاهی نیز   البته   ).٤٨ ،هود

 .)١/٢٩٧طباطبایي، ( ، تابع موارد کاربرد و قرائن موجود استمعناي آن
 

  حقیقت شرعیه و متشرعیه و نقش تاریخ در شناخت آنـ٢ـ٥
 اسـت  شـریعت  ابـداعات  از کـه  انـد  شده استعمال معنایی در الفاظ یبرخ ،کریم قرآن در

ـ  کـه  انـد  رفته کار به یجدید یامعن در و داده دست از را خودقبلی    یامعن یعنی  آن هب
 از قبـل کـه    غیـره  و حـج  ،صـوم  زکاة، صلوة، چونی  الفاظ؛  شود یم اطالق یلفظ منقول
 یشـرع  یمعـان  بـه  خود یلغو یمعان از اسالم از بعد و اند بوده عرفی ییمعنا دارای اسالم
 . اند شده قلمنت

 و اختالف محل یافته تحقق یزمان چه دری  شرع یمعنا به یلغو یمعان از نقلکه    این
 اللّـه  یصلّ پیامبر زمان در این نقل  آیا که است نااصولی میان انگیز بحث مباحث از ییک

 اطـالق  »شـرعیه  حقیقـت « آنبـه    اصـولیون  عـرف  در کـه  شده محقق سلّم و آله و علیه
 صـورت  ایـن  در که است افتاده اتفاقایشان   متشرع پیروان و زمان یاران  در یا و شود یم
 آن اسـت کـه در مـوارد عـدم قرینـه،            نزاع این مرهث .شود یم نامیده »هیمتشرع حقیقت«

ـ  نقـائال  اما کنند یم حمل شرعیه یمعان برالفاظ قرآن را     نخست، قول هب نقائال  قـول  هب
، مظفـر (انـد     شـده  توقـف  بـه  قائلهم   یگروهالبته  . نمایند حمل می  یلغو یمعان  بر دوم
 .)٢٢ و ٢١ ،یخراسان ؛٣٧ و ١/٣٦

 و ما در اینجـا در مقـام داوری و تعیـین          است مدهآ یاصول کتب در بحث این تفصیل
قول صحیح نیستیم؛ بلکه تنها بر این نکته تأکید داریم که قبول و پذیرش هر یک از این 
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 .اقوال نیازمند مراجعه به تاریخ و تحقیق در شواهد تاریخی است
  
 های تاریخی شها و داده لزوم اعتبارسنجی گزارـ٦

، چندین نـوع منبـع و داده تـاریخی     فهم و تفسیر آیات قرآنگیری از تاریخ در   برای بهره 
 توان به گزارشهای مورخان، روایات تاریخی برای فهم آیات وجود دارد که از آن جمله می   

آن اسـت   مسأله مهم در استفاده از این منـابع تـاریخی  .  نزول اشاره کرداسبابو روایات  
زیـرا در  . اعتبارسنجی قابل استفاده استو ارزیابی پس از که این گزارشها و روایات، تنها     

یابی به اطالعات صحیح و  قرآن پژوه بدان نیازمند است، دست   تفسیر قرآن، آنچه مفسّر و      
مبتال بـه آسـیبهای مختلفـی چـون جعـل و            گزارشها و روایات تاریخی،     اما  . معتبر است 

 اعتبـار   تحریف، استنباطهای شخصی و تعارض و تناقض است که منجر به ضعف و عـدم              
 . گردد ند روایات و هم به لحاظ محتوا میآنها، هم در زمینه س

بنابراین باید به سراغ معیارهایی رفت کـه بتوانـد مـا را در گـزینش روایـات صـحیح و                      
هـای   در این مـورد، بایـد بـه تـاریخ         . معتبر یاری رساند و صحت آن را تأیید و تضمین کند          

می نگارش یافته، مراجعه کرد و با اسلوب علمـی،          غرض اسال   مورّخان بی  وسیلهاصیل که به    
هـای تـاریخ و سـیره، سـخنان           در کتـاب   زیـرا تاریخ صـحیح را از غیرصـحیح بازشـناخت؛          

عقـل و   و  ای وجود دارد که نه با عقاید اسالمی ما سازگار است و نه بـا آیـات قـرآن؛                     پایه بی
تواند حـق را از باطـل        سی می شنا و محقّق، با اصول تاریخ     دهد ها گواهی می   نقل برخالف آن  

ای وجـود دارد کـه تـشخیص درسـت از             در این زمینه روشـهای شـناخته شـده         .جدا سازد 
تـرین   در اینجا به برخـی از مهـم       . سازد  پذیر می   را مخصوصاً در موارد تعارض امکان     نادرست  

 :کنیم  اشاره می تاریخیمعیارهای ارزیابی و نقد سندی و متنی گزارشها و داده های
 

  ارزیابی سندیـ١ـ٦
 ، امامــان معــصوم)ص( منقــول از پیــامبریدر برخــی مــوارد، روایــات تــاریخی، یگزارشــها

) ع(یـا معـصومان     ) ص(آنچه از پیامبر  . ها است   ، صحابه، تابعان و پیروان آن     )السالم علیهم(
شود، بر آن مترتـب   نقل شده در حکم حدیث است و همان آثاری که بر حدیث مترتب می  

تـوان در حکـم      رسد، نمی  اما آنچه را از صحابه، تابعی و دیگران به دست ما می           . خواهد شد 
ر آیات قـرآن بـدان      اند، چنانکه د   رد، زیرا تمامی صحابه عادل نبوده     شم) ص(حدیث پیامبر 

بنابراین، اگر روایتی   . کتابهای تاریخ و رجال مورد اثبات قرار گرفته است        تصریح شده و در     
صـحابی شـاهد و      .١: توان به آن اعتماد کرد که        رسد در صورتی می   از صحابه به دست ما ب     
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 . وثاقت صحابی و رجال سند احراز شود. ٢ ١.ناظر واقعه تاریخی باشد
. البته این در صورتی است که گزارشها و روایات مورد نظر به حد تواتر نرسیده باشند               

شهای مربوط بـه یـک واقعـه        در روایات و گزار   ) کثرت نقل (اما چنانچه تواتر یا استفاضه      
 مضموناً متحد باشـند، در ایـن صـورت اطمینـان            یشود، گر چه با الفاظ مختلف ول       ثابت  

 که درباره تغییر قبله و اسباب       یشود که خبر مذکور صحیح است، مانند روایات        یحاصل م 
 ).٤٥؛ واحدی، ١/٦٣ ؛ قمی، ١٤٤ـ١٤٢بقره، ال: ـ کن(نزول آیات مربوط وارد شده است 

 
  ارزیابی محتواییـ٢ـ٦

در کنار ارزیابی سندی گزارشهای تاریخی، نقد متنی و محتوایی آنها نیز ضروری و بلکـه                
زیرا چه بسا سند روایتی صحیح باشد اما محتوای آن به دلیـل مخالفـت بـا               . تر است  مهم

همچنـین در مـورد گزارشـها و روایـات بـدون      . مبانی قطعی و مسلم قابل پذیرش نباشد  
 .   تواند بسیار راهگشا باشد زیابی محتوایی میسند، ار

معیارهای گوناگونی وجود دارد که از  ، تاریخییگزارشهابرای نقد و ارزیابی محتوایی 
و سـازگاری    توان به سازگاری با قرآن، سازگاری با روایات، سازگاری با عقل            آن جمله می  

از جمله اعتقـادات مـستحکم      ) ص(به عنوان مثال، عصمت پیامبر    . با اعتقادات اشاره کرد   
کـه در جهـت تـضعیف       گـزارش و روایـت تـاریخی        ایـن اسـاس، هـر        بر. مسلمانان است 

به همـین مـالک، قـصه غرانیـق         . باشد، پذیرفته نخواهد بود   ) ص(شخصیت واالی پیامبر  
را ) ص(کـه عـصمت پیـامبر      بـه دلیـل ایـن     ) ٣٢٠ و ٣١٩واحـدي،   ؛  ٣٤٠-٣٣٨طبری،  (

کنـد، سـاختگی و       پذیر معرفی مـی    بر نفوذ شیطان صدمه   ضرت را در برا   مخدوش و آن ح   
ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ    «: نیز سبب نزول نقل شده برای آیه      ). ٨٣ـ١٣/٨٠قرطبی،  (مردود است   

ای را کـه   آیـه ) ص(پیـامبر : گوید که می) ١٠٦بقره، ال(» أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها   
کـرد و ایـن باعـث حـزن آن حـضرت شـده بـود                  اموش مـی  شد، در روز فر    شب نازل می  

قابـل  اسـت، غیر  ) ص(خالف با عـصمت پیـامبر     ، به این جهت که م     )١/٢٠٠ حاتم،   ابی ابن(
 . قبول خواهد بود

 
                                                                                                                                                                             

که آیا شرط است ناقل سبب نزول خود شاهد حادثه باشد یا نه، بیشتر علما حضور ناقل اول  درباره این. ١
: گوید ی میبرای مثال، واحد. د تا سند روایت از خود واقعه منقطع نباشدان سبب نزول را شرط کرده

 االسباب و یاال بالروایة و السماع ممن شاهدوا التنزیل و وقفوا عل ال یحل القول في اسباب النزول «
 ).١٠واحدي، (»  علمها بحثوا عن
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 گیری نتیجه
توجه به تاریخ صدر اسالم در فهم و تفسیر آیـات قـرآن کـریم از ضـرورت و اهمیـت                     . ١

 . فراوانی برخوردار است
هـا    آنوار از اشـاره ای  که قرآن به گونهصدر اسالم تاریخ گسترده حوادث از  آگاهی. ٢
   .گردد حوادث میآیات مربوط به این نوع از مفاهیم  روشنی موجب، رده کیاد

در بسیاری از موارد بدون اطالع از تـاریخ، فهـم و تفـسیر آیـات ممکـن و میـسّر                     . ٣
  .ماند میاي از ابهام باقي  گردد یا مفاد آنها در هاله نمی
تـوان بـه      تاریخ صدر اسالم کاربردهای متعددی در تفسیر دارد که از آن جمله می            . ٤

 حـل فهم مراد الهی در آیات تـاریخی، رفـع ابهـام از چهـره آیـات،       : این موارد اشاره کرد   
، حـصر  تـوهم   دفع ،خاص افراد در هیآ  انحصار ی،قرآن یها واژه  فهم ،اتیآ یظاهر تناقض

 یابیـ ارزی و ترتیـب نـزول، نقـد و          مدن و یمک اتیآ شناخت،  اتیآ قایس اعتباربخشی به 
  .تفسیری، و شناخت احکام ثابت و متغیر و ناسخ و منسوخ اتیروا

تأثیر بسزایی در فهم واژگان و زبان قـرآن         ) ص(آگاهی از زبان و لغت عصر پیامبر        . ٥
 .آن وجود ندارددارد و بدون توجه تاریخی به مفاهیم الفاظ قرآن امکان فهم و تفسیر 

مبتال به آسیبهای مختلفی چون جعل و تحریف، اسـتنباطهای           تاریخی   یگزارشها. ٦
بنـابراین  . گردد  نجر به ضعف و عدم اعتبار آنها می       شخصی و تعارض و تناقض است که م       

گیری از معیارهایی چون اعتبار سندی، سازگاری با قرآن، سازگاری با روایات،  باید با بهره 
 . پرداخت تاریخی یگزارشها عقل و سازگاری با اعتقادات، به نقد و ارزیابی سازگاری با

در پایان ذکر این نکته الزم است که تأثیر تاریخ در فهم و تفسیر قرآن کریم به طـور             
مطلق و به صورت یک قضیه موجبه کلیه مورد ادعا نیست، هرچند در بسیاری از مـوارد                 

استفاده از تاریخ در تفاسیر مفسران همواره تـأثیری      همچنین  . این تأثیر قابل اثبات است    
ـ               ه تـاریخ توسـط     مثبت در فهم قرآن نداشته بلکه در مواردی اهمیت دادن بیش از حد ب

نگر و یا رعایت نکردن اصول استفاده صحیح از تاریخ از جمله عدم  برخی مفسران تاریخی
اره های تاریخی موجـب     توجهی به صحت و سقم روایات و گز         توجه به اصالت منابع و بی     

 .تأثیر منفی در فهم قرآن و باعث انحرافاتی در تفسیر شده است
 کتابشناسی

 .کریم قرآن. ١
 نـزار   مکتبـة ،یسـعود   عربـستان  ،العظیم القرآن تفسیر ،محمد بن عبدالرحمن ،حاتم یاب ابن. ٢

 .ق١٤١٩نی، البا یمصطف
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 العلمیـة،  الکتب دار بیروت، عطا، لقادرا عبد محمد تحقیق ،یالکبر الطبقات محمد، ،سعد بنا. ٣
 .م١٩٩٠/ق١٤١٠

ــن. ٤ ــر،    اب ــن عم ــماعیل ب ــر، اس ــیم  کثی ــرآن العظ ــسیر الق ــروت،تف ــة ، بی ــب العلمی  ، دار الکت
 .ق١٤٢٠ـ١٤١٩

 .ق١٤١٤، دار صادر،  ، بیروت لسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مکرم. ٥
 .م١٩٧٥عبدالرئوف سعد، بیروت، ، به کوشش طه السیرة النبویةهشام، عبدالملک،   ابن. ٦
 .ق١٤١٢، بیروت، دارالفکر، البحر المحیط ، محمد بن یوسف،یابوحیان اندلس. ٧
 .م١٩٨٤/ق١٤٠٤ دارالمعارف،  ، قاهره، للقرآن البیاني اإلعجاز   عایشه،بنت الشاطی،. ٨
 الکتـب دار بیـروت،  ،الـشریعة  صـاحب  أحـوال  معرفة و النبوة دالئل حسین، بن احمد ،یبیهق. ٩

 .م١٩٨٥/ق١٤٠٥ العلمیة،
 بـه کوشـش محمـدباقر        ،شواهد التنزیـل لقواعـد التفـضیل      ،    حسکاني، عبید هللا بن عبدهللا    . ١٠

 .ق١٤١١مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة،   ی، تهران،محمود
 .م١٩٨٢ الکتاب اللبناني، دار  بیروت،  ،نهج الحقّ و کشف الصدق ،  ، حسن بن یوسفیحل. ١١
 .ق١٤٠٩  ،السالم علیهم البیت آل ةمؤسس ، قم، کفایة االصولکاظم، سانی، محمدخرا. ١٢
 .م٢٠٠٠/ق١٤٢١نا،  بی، بیروت، التفسیر و المفسرونذهبی، محمدحسین، . ١٣
 .ق١٣٩٢، به کوشش ندیم مرعشلی، قاهره، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین، . ١٤
 .ش١٣٨٣ دانشگاه،  و حوزه پژوهشکده ، قم ، قرآن تفسیر روش ، محمود، یرجب. ١٥
 .ق١٣٧٣، دارالمنار، ه، قاهرتفسیر المنار ، رشید،رضا. ١٦
 .تا ی ب ،یالعرب التراث احیاء دار، جا بی  ،القرآن علوم في العرفان مناهل،  عبدالعظیم زرقانی، محمد. ١٧
 .م١٩٩٠/ق١٤١٠، معرفة دارال بیروت،، البرهان فی علوم القرآن ،هللا عبد  بنزرکشی، محمد. ١٨
، العربـي   دارالکتـاب  ، بیـروت  ،... و   التنزیـل  غـوامض  حقـائق  عن الکشاف ،محمود ،زمخشرى. ١٩

 .ق١٤٠٧
ـ   دارالکتـاب   ،بیـروت ،   القـرآن  علـوم  فـي  اإلتقـان   ،سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکـر     . ٢٠ ، یالعرب

 .م٢٠٠١/ق١٤٢١ 
 .ق١٤٠٤، ینجف یمرعش هللا آیة انه، قم، کتابخالمأثور تفسیر یف المنثور الدر ،همو. ٢١
 .م١٩٩٨/ق١٤١٩ة، المعرف دار، بیروت،لباب النقول فی اسباب النزول ،همو. ٢٢
 ة، الکتـب الثقافیـ  ةسـس ؤ م، بیروت،الموافقات فی اصول الشریعة   ،شاطبی، ابراهیم بن موسی   . ٢٣

 .م١٩٩٩/ق١٤٢٠
 .ش١٣٧٢ ،یالرض منشورات ،  قم ،القرآن علوم في مباحث  ،ی صبح،صالح. ٢٤
 .ق١٤٠٠للمطبوعات،  مؤسسة االعلمی،، بیروتاالمالی، علیمحمد بن  ،صدوق. ٢٥
 .تا بیللمطبوعات،  ، بیروت، مؤسسة االعلمیالمیزان فی تفسیر القرآن ،ی، محمدحسینیطباطبا. ٢٦



 ١٨٧ کریم نقش تاریخ صدر اسالم در تفسیر قرآن

 .تا ، بیالحیاة ، بیروت، دارالکتبالبیان فی تفسیر القرآن مجمعطبرسی، فضل بن حسن، . ٢٧
 .ق١٤٠٨ ة، دارالکتب العلمی،، بیروتتاریخ االمم و الملوك، محمد بن جریر، یبرط. ٢٨
 .ق١٤١٥ جمیل، بیروت، دارالفکر، ی، به کوشش صدقالقرآن تفسیر في البیان جامع، همو. ٢٩
احیـاء التـراث    ، بیـروت، دار   یش احمدحبیب العامل  ، به کوش  التبیان ،حسن  محمدبن ،یطوس. ٣٠

 .تا ، بییالعرب
 .ق١٤٠٦دارالنفائس، بیروت، ، اصول التفسیر و قواعده ،خالد عبدالرحمن عک،. ٣١
 .ق١٣٨٠المطبعة العلمیة،   تهران،  ،تفسیر العیّاشي ، محمد بن مسعود، یعیاش. ٣٢
 .ق١٤٢٠ ،یالعرب التراث  داراحیاء، بیروت،الغیب مفاتیح ،عمر بن محمد ،یفخرراز. ٣٣
 .ق١٤١٥ ،احیاء التراث العربی دار،بیروت، ویلأتمحاسن ال ،قاسمی، محمد جمال الدین. ٣٤
 .ش١٣٦٤، خسرو ناصر  انتشارات، تهران،القرآن ألحکام الجامع ،احمد بن محمد ،یقرطب. ٣٥
 .ق١٤٠٤  دار الکتاب،  ، قم، تفسیر القمي،   بن ابراهیمی، علیقم. ٣٦
ی، تهـران،  آخونـد  و محمـد  یاکبـر غفـار   ی، به کوشش عل   الکافی ، محمد بن یعقوب،     یکلین. ٣٧

 .ق١٤٠٧الکتب اإلسالمیة، دار 
 .ق١٤٢١، مؤسسه اسماعیلیانقم، ، اصول الفقه، مظفر، محمدرضا. ٣٨
 کنگـره   ، قم،ی وحسین استاد ول  یاکبر غفار  ی، به کوشش عل   األمالی،   مفید، محمد بن محمد   . ٣٩

 .ق١٤١٣شیخ مفید، 
 .ق١٤١٣کنگره شیخ مفید، ، قم، الفصول المختارة، همو. ٤٠
 .ق١٤١١ العلمیة، بیروت، دارالکتب، اسباب النزول، احمد بن یعلواحدی، . ٤١
 ،یاألعلمـ  مؤسـسة  بیروت، جونس، مارسدن تحقیق ،یالمغاز کتاب عمر، بن محمد ،واقدي. ٤٢

 .م١٩٨٩/ق١٤٠٩
 .تا یب دارصادر، بیروت، ،یالیعقوب تاریخ، یعقوب یأب بن احمد، ییعقوب. ٤٣
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