
 
 

  
  

  
  
  

  سوره حج يگذار یختار
  *درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر

  

  **(نویسنده مسؤول) ابراهیم اقبال

  ***زاده عبدالهادي فقهی

  
  چکیده:

. دارندبودن آن اختالف  یمدن یا یکه محققان درباره زمان نزول و مکاست  ییها سورهاز جمله سوره حج 
 یبترت یاتروا یشترب ،همه ینبا ا .نزول است یبترت یاتأثر از مطالب سوره و روااختالف، مت ینا یدایشپ

بودن و قول  یمفسران، مک مشهورقول  یان،م یندر ا .داللت دارند ینهبه نزول سوره حج در مد ،نزول
سبب نزول، بر  یاتروابیشتر که  چنان ؛دهد یبودن را نشان م یو مدن یاز مک يا یختهجمهور آنان، آم

سوره این بودن  مدنی یشترب یزن یو مدن یمک يها ص سورهیو ضوابط و خصا کنند یم یدبودن تأک یدنم
و نقد آنها،  یلگوناگون و تحل سخنانو  یاتبا جمع روا ،. به هر حال در مقاله حاضردهند یرا نشان م

که با روشن  يامر یم؛ا یافتهآن دست  یحصح يگذار تاریخبودن سوره حج را مدلل کرده و به  یمدن
و اعتبار  یدنآن و برگز ینمضام یقو شناخت درست و دق یرنزول سوره، به تفس يو فضا یخساختن تار

 یا یهمانند مک ه،در مباحث مختلف و مرتبط با سور مفسرانو عالمان و  یانو اقوال راو یاتدادن به روا
ناصواب  يها و نظرها قلنر گذاشتن احکام و... و کنا یاتاسباب نزول، آ یل،نزول، فضا یببودن، ترت یمدن

  و اظهار نظر درست، کمک خواهد کرد.
  

   ها: کلیدواژه
  اسباب نزول /نزول یبترت /سوره حج /يگذار تاریخ

                                            
  . 25/7/1394، تاریخ تأیید: 28/10/1393تاریخ دریافت: * 

  eeghbal@ut.ac.ir      ار دانشگاه تهران** استادی
 faghhizad@ut.ac.irail.com      دانشگاه تهراندانشیار *** 
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  طرح مسأله
 يها بخش یاها  از سوره یکنزول هر  یخیتار یبزمان و ترت یینتع یا يگذار تاریخ

 یخنزول، ناسخ و منسوخ، تار اسباب ی،و مدن ینزول، مک یبترت یاتآن به کمک روا
عصر بعثت، از  یدادهايخود قرآن به رو یحاتو تلو یحاتو تصر 6اکرم یامبرپ

و رد اقوال  یريتفس يآرا یحو ترج یددر شناخت قرآن مج یتعلوم و مباحث بااهم
اما علوم  ،و معاصر است یدجد ي،گذار تاریخ. هر چند عنوان رود یشمار م به نادرست

  .گردد یمربوط به صدر اسالم باز م يها ه گزارشآن ب یربناییز
 قرآن به اتفاق نظر يها از سوره یاريعلوم، بس ینبر اساس مطالب طرح شده در ا

و  یدر مک یول ،است یبدون اختالف، مدن يو تعداد کمتر ستا یدانشمندان، مک
اختالف شده است. سوره حج در  يا مکان و زمان نزول) چند سوره یابودن ( یمدن

 به منابع و مآخذ و یتوجه از محققان، با کم یچند مورد قرار دارد که گروه ینزمره ا
حاضر آن  یقمسأله تحق ،اساس یناند. بر ا بودن سوره حکم داده یشواهد مربوط، به مک

 یاتمطالب در حوزه روا یلتحل و يبند دسته ي،با گردآور توان یگونه مچاست که 
ناگون در خصوص مکان نزول آنها، اسباب نزول و گو نظریاتها،  نزول سوره یبترت

ل آمد و یسوره نا یک یحصح يگذار تاریخبه  ی،و مدن یمک خصایصضوابط و  یزن
پژوهانه سوره مورد یمقاله با بررس ینطرف ساخت؟ ااندك بر ییها اختالف را از سوره

  مسأله است. ینبه ا ییحج، در صدد پاسخگو
  

  آن قر يها نزول سوره یبترت روایات
و  یکه غالباً آنها را در دو بخش مک یمقرآن کر يها نزول سوره یبترت روایات

 یاها  مکان و زمان نزول سوره ییناست که در تع ياز آثار یبخش کنند، یگزارش م یمدن
  . گیرند یمورد استناد قرار م آنها يگذار تاریخ

  
   یاتروا بررسی و گزارشالف) 
و نقد قرار  یمورد بررس یاتروا ینه، ابخش و در دو قسمت جداگان ینا در

 یبترت بهـ  رسند یبه چند تن از صحابه و تابعان م کهـ  یاتروا یننخست ا .گیرند یم
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سوره حج  یتو وضع شوند یواقع م یآنها، مورد بررس یادکردو منابع  یانراو یخیتار
  .گردد یآنها مشخص م در

  
  ق)68عبداهللا بن عباس ( روایت .1

  نقل شده است:  یقس از چند طرابن عبا روایت
 ینا یسابن ضر ق):135 ی،عثمان بن عطاء از پدرش (عطاء خراسان طریقیکم. 

حج،  ،یتروا ینصورت کامل نقل کرده است. در ا به فوق یقرا از طر یتروا
دو سوره نور و منافقون قرار دارد  یناست که ب یسوره در بخش مدن جدهمینه

  ).1/42، رآنفی علوم الق االتقان یوطی،(س
را از  یتروا یمابن ند :ق)135( خراسانی عطاء از ق)150-80( یجابن جر طریقدوم. 

و  یمدن يها حج در زمره سوره، گزارش یناساس ا گزارش کرده است. بر یقطر ینا
  ). 43، ابن ندیمسوره نور و منافقون قرار دارد ( یانم

هد، اظهار نظر ابن عباس مجا یقجعفر نحاس از طرابو :ق)104مجاهد ( طریقسوم. 
ناسخ و  یاتدر بحث از آ ،قرآن یکنون یبها به ترت بودن سوره یو مدن یرا درباره مک

 ،21تا  19 یاتآ ياساس، حج به استثنا این بر. )261-131 نحاس،(منسوخ آورده است 
  . )184 همان،( رود یشمار م به مکی
  

   ق)93-21( یدجابر بن ز روایت .2
ها در دو  سوره یت،روا ینکرده است. در ا یادبا ذکر سند  طییورا س یتروا این

نزول  یبترت یانگرکه ب »ثم« صورت جداگانه و با حرف عطف به ی،و مدن یبخش مک
و  نصر ینب یمدن يها در بخش سوره یان،م یناند که سوره حج در ا است، گزارش شده
  ).1/96، فی علوم القرآن االتقانسیوطی، منافقون قرار دارد (

  
  ق)110( بصري حسن و ق)105-20عکرمه ( روایت .3

 یزیدبن واقد، از پدرش، از  ینبن حس یرا با سند عل یدو تابع ینا یتروا بیهقی
 و نور یانحج در دسته دوم و مسند،  یناز آن دو آورده است. بر اساس ا ي،نحو

  ). 35-34 ،رفی علم التفسی التحبیرهمو،  ؛40، االتقانسیوطی، دارد ( يمنافقون جا
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  ق)118قتاده ( روایت .4
 یبرا به ترت یسوره مدن 26 ي،کرده است. راو یادقتاده را  یتروا يبن انبار ابوبکر

سوره  حج یان،م یندانسته است. در ا یها را مک سوره یگرقرآن برشمرده و د یکنون
  ). 35 ،یرالتحبهمو،  ؛1/44االتقان،  یوطی،نحل و نور واقع است (س ینو ب یهشتم مدن

  
   ق)124-50( يزهرمحمد بن مسلم  روایت .5

 ،است یتروا ینهم رتنها مشتمل ب که» ینۀالمدو  بمکۀالقرآن  یلتنز«در رساله  وي
سوره را به  29 ،یو در بخش مدن» ثُم«سوره را با حرف عطف  85 ،یمک بخش در

 29مجموع مورد از  ینحج، نوزدهم اثر، سوره ینا نقل کرده است. در یبهمان ترت
  .)93-88 زهري،(قرار دارد  قوناز مناف یشو پ است که پس از نصر یسوره مدن

  
  طلحه  یبابن  یعل روایت .6

بن سالم، از  ۀیاو را به نقل از عبداهللا بن سالم، از معاو یتم رواقاسم بن سالّ یدعبابو
ها را  سوره یگررا برشمرده و د یسوره مدن 24 ي،طلحه آورده است. راو یبابن  یعل
و  توبه یناست که ب یسوره مدن ینحج هفدهم سوره یان،م یندانسته است. در ا یمک

  .)221 هروي،(است  شدهنور گزارش 
  
  ق)135( یمسلم خراسان یباعطاء بن  روایت .7

باب  یندر ا یتروا ینعطاء را با ذکر سند آورده و آن را بهتر یتروا ماوردي
نور و  ینکه سوره هجدهم بقرار داده  یمدن سوره 27 یانرا م حجوي خوانده است. 
  ).63-62(غزال، منافقون است 

  
  ق)597( جوزي ابن گفتار .8

که از بر آن یرا نقل کرده است مبن یطاباب، سخن ابن ش یندر ا يجوز ابن
فنون ابن جوزي، قرار دارد ( یانم یناست که حج در ا یسوره مدن 29قرآن،  يها سوره

  ). 160األفنان، 
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   ق)611( حصار ابن رودهس .9
را  یاختالف يها سوره و سوره یستمورد اتفاق را ب یمدن يها حصار که سوره ابن

دو دسته نخست را به  یاتیدانسته و در اب یها را به اتفاق مک سوره یگردوازده مورد و د
همو،  ؛1/44االتقان،  یوطی،است (س یاوردهن یانبه م یاز سوره حج نام یده،نظم کش

  ).33 ر،التحبی
  

  ق)794( یزرکش ترتیب .10
 یحتصر به ولیـ  را بدون ذکر سند و منبع یدگاهد یکتنها  ینهزم یندر ا زرکشی

و  یسوره را در بخش مک 85 يافراد موثق ارائه داده است. و یتروا پایه برـ  خود او
در زمره را حج وي اساس،  ینآورده است. بر ا یببه ترت یسوره را در بخش مدن 28
  .)1/280زرکشی، (برشمرده است  همجموعاین از  ین سورهجدهمو ه یمدن يها رهسو

  
  ق)911( سیوطی اقوال. 11

 ینها نقل کرده است. در ا سورهبودن  یو مدن یرا درباره مک ياقوال متعدد سیوطی
موارد،  یگربودن حج اشاره شده و در د یاز هشت گفتار، تنها در دو مورد به مک یان،م

در فصل گزارش وي ). 96و  45-1/38ن سخن رفته است (االتقان، بود یاز مدن
  ).48همان، برشمرده است (نیز آن زمره  درحج را  ی،اختالف يها سوره
  
  و نقد  تحلیلب) 

واسطه او همچون مجاهد،  یشاگردان ب یاگفته غالباً به ابن عباس  یشپ یاتروا سند
 یعطاء خراسان و يرههمچون ز يشاگردان باواسطه و یا يعکرمه، حسن بصر

از خود همچون  یشخود را از صحابه پ یبترت ي،به احتمال قو یز. ابن عباس نرسد یم
 ی،بنا به نقل که چنانگرفته است؛  7یامام عل خصوص بهبن کعب، ابن مسعود و  یاب

  ).38 همان،ال کرده است (ؤس ینهها در مد بن کعب در خصوص نزول سوره یاو از اب
هست، سوره منافقون  یزها ن نزول سوره یبترت یانگرکه ضمناً ب یاتروا نیا یشترب در

اما  .است یدهگرد یگزیندو مورد که نور جا جز به ؛پس از حج گزارش شده است
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 مورد یک ،نور، در دو مورد نصرپنج مورد  است. در یشترآن ب یسوره قبل اختالف در
  بار توبه گزارش شده است. یک نحل و

بودن آن  ی. اما دو مورد، مکرساند میحج را  بودن ی، مدنگفتارهاو  یاتارو ینا بیشتر
 یست؛بودن، قابل اعتنا ن یو اقوال متعدد دالّ بر مدن یاتکه در مقابل روا کند یم ییدرا تأ
 یقاو از طر یتمجاهد، با روا یقابن عباس از طر یتگفتار نحاس در گزارش روا که چنان
 یزسروده ابن حصار ن يتابعان در تضاد است. برا یگرد یتبا روا یزو ن یخراسان عطاء

  مخالف است.  از علما یکه با اقوال گروهاعتبار وجود ندارد؛ ضمن آن يبرا یلیدل
  

  مفسران درباره زمان نزول سوره حج گفتارو  روایات
موجود درباره نزول  یاتقرآن، روا يها از سوره یکهر  یرغالباً در آغاز تفس مفسران

اند. سوره حج  و گاه به اجتهاد و اظهار نظر پرداخته هشد یادآورآن را  یاتآ و ورههر س
  مجموعه است.  ینداخل در ا یزن

  
   سخنانو  یاتروا بررسی و گزارشالف) 
 یاننام راو یخیتار یببه ترت گفتار مفسرانو  یاتنخست روا یزقسمت ن ینا در

  .شوند یگزارش م
  
   ق)68ابن عباس ( روایت .1

 جز به ی،مک :یهابن عط .اند ابن عباس دچار اختالف شده یتبا استناد به روا رانمفس
چند  جز به ،یعطاء، مک یقاز طر :طبرسی .)4/105( آیات یگرد نقلی به و 21-19 یاتآ
 یق،، بدون طر12 و 11 یهدو آ جز به ،یابوصالح، مک یقاز طر :يابن جوز .)7/109( یهآ

 ،یمک یگرد یو در نقل یمدن :یقرطب .)3/220 لمسیر،زادا( 55-52 اتیآ جز به ،یمدن
-19 یا و 21-19 یاتآ جز به ،یمک :یاندلس .)13/1( 22-19 یا و 21-19 آیات جز به

 یه،به نقل از ابن مردو :یوطیس .)4/106( 21-19 آیات جز به یمک :یثعالب .)7/481( 22
مجاهد،  یقو از طر یمدن یه،به نقل از ابن مردو :یآلوس .)4/342الدر المنثور، ( یمدن
 ،55-52 یاتآ جز به مدنی، :عاشور ابن .)9/105( 22-19 یا و 21-19 یاتآ جز به ،یمک
  ). 17/132( 21-19 اتیآ جز به یاست، مک یمدن یعوف طریق از
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   ق)73-1( زبیر ابن گفتار .2
 به نقل یوطیاند: س کرده یاد یبودن سوره، اندك مفسران یرا در مدن یرابن زب سخن

ابن عاشور از  و )9/105( یوطیمانند س یآلوس ،)4/342الدر المنثور، ( یهاز ابن مردو
  ). 17/133(مجاهد  یقطر

  
   ق)100ضحاك ( روایت .3

اند: ابن  افراد گزارش کرده ینحج را اسوره بودن  یبر مدن یضحاك مبن روایت
 یه،ن مردوبه نقل از اب یآلوس)، 7/480( یاندلس)، 13/1( یقرطب ،)4/105( یهعط

  ).17/132( 55-52 یاتآ جز بهابن عاشور )، 9/105(
  

   ق)104قول مجاهد ( .4
 یموارد بر مک یگربودن و د یبر مدن یاند: قول طوس افراد نقل کرده یناو را ا روایت

)، 4/105( یه: ابن عطیموارد مک .)7/287 طوسی،( دارد داللت 21-19 یاتآ جز بهبودن 
  ). 17/132ابن عاشور ( و )4/106( یثعالب)، 7/480( یاندلس)، 13/1( یقرطب
  

   ق)110( بصري حسن سخن .5
که در  یاتیمگر آ ،بودن یمدن: یاند: طبرس تن از مفسران آوردهحسن را دو  روایت

  ).17/132( 55-52 یاتآ جز به ،بودن یمدن :ابن عاشور)، 7/109( است سفر نازل شده
  

  ق)118( قتاده .6
 55-52 یاتآ جز بهبودن سوره  یاز مفسران بر مدن یوهدر کالم گر قتاده قول
 ؛7/480 ،یاندلس ؛13/1 ،یقرطب ؛4/105 ،یهابن عط ؛7/287 ،طوسی( دارد داللت

  ). 17/132 ،ابن عاشور ؛9/105 ،یآلوس ؛4/342، الدر المنثور ،یوطیس
  
   مفسران سخنان .7

قول  که اند کرده اظهار نظر یدر اجتهاد شخص یااز مفسران بدون ذکر سند  گروهی
 یاز مک يا آمیخته ،جمهور قول و 24-19 یاتآ جز بهبودن  یمشهور در گفتار آنان، مک

 59-58 ،54 ،40-39 ،25 ،11 ،2-1: یمدن یهده آ جز به یمک :است. مقاتل یو مدن
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 قول مشهور :یثعلب .)2/447( یمدن یهو سه آ یهآ 75 اب یمک :يقندسمر .)3/113(
 یمدن: یطبرس. )3/141(قول مشهور : يزمخشر .)3/321( شهورقول م :يبغو .)7/5(
 :یشابورين .)13/1( نظر جمهور :یقرطب .)23/199(قول مشهور : يرازفخر  .)7/109(

 .)7/480( قول جمهور :یاندلس .)3/247( رقول مشهو :يبغداد .)5/64( قول مشهور
الدر ( یمدن :ییوطس .)4/106( قول جمهور :یثعالب .)4/64( قول مشهور :یضاويب

 .)6/250( قول جمهور :يمظهر .)6/22( قول مشهور: حقی برسوي .)4/342المنثور، 
 ی،مدن :یمراغ .)6/157( دنیم :یشمالحو .)9/105( تر قول جمهور یحصح :یآلوس

نظر  :ابن عاشور .)17/83( یو مدن یاز مک يا یختهآم ،تر صحیح و ،55-52 یاتآ جز به
 .)2/1624 یط،الوس التفسیر ؛17/149 یر،المن یرالتفس( یمدن :یلیزح .)17/133( جمهور

  .)9/267( قطب یدهمانند س :طنطاوي .)4/2405( یو مدن یمشترك مک :قطب یدس
  
  و نقد تحلیل ب)

 یاواسطه  یبه ابن عباس و شاگردان بنیز خصوص  یندر ا یاتروابیشتر  سند
ابن  یاتاز روا یکیابق با قول مشهور مفسران، بدون سند و مط .رسد یم يواسطه وبا

بودن همه  یبه مک يو مفسر يراو یچه رأي که چنان، عباس و چه بسا متأثر از آن است
  عکس آن صادق است.  اما ،سوره قرار نگرفته

بودن همه سوره  یتابعان و مفسران، مدن دسته از صحابه و ینا یاتتوجه به روا با
 ابن ،)یت(شش روا یاتروا یباس در برخ: ابن عآید یآن به دست م یاتآ یشترب یاحج 
در  بصري حسن، یتروا یک در مجاهد، روایات همه در ضحاك، یتهر سه روا زبیر

  .یلیزح و یمراغ یش،مالحو یوطی،س طبرسی،، روایات همه در قتاده، یتهر دو روا
  .آن، قابل نقد است یاتآ یشترب یابودن حج  یو اقوال مک یاتروا اما
بودن آنها از  یمدن یاتسوره با روا یاتآ یشتربودن ب یمک یاتروا س:ابن عبا یتروا -1

واسطه و  یتابعان و شاگردان ب روایات با و) 2( یگرد یصحاب روایت با و) 1(خود او  يسو
نزول منقول از  یبترت یاتبودن با روا یمک نیز. است تناقض در) 6 و 5 و 3(واسطه او با
در سبب نزول  يکه از و یاتیروا همچنین. ردندا يبودن سازگار یبر مدن یمبن يو

  .کند یبودن را با مشکل مواجه م یسوره گزارش شده، اخبار مک یاتاز آ ییها بخش
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 ی،آلوس(ابن عباس است  یاتاز روا یکی یقدر طر که چنانمجاهد  مجاهد: یتروا - 2
 یتعمواجه است، وض یداستاد با ترد یتاوست و چون روا یروپ یرمس یندر ا ،)9/105

 ییها بودن بخش یکه از او در سبب نزول مدن یاتیروا یزشاگرد روشن است. ن یتروا
  .سازد یگردد، قول نخست او را با مشکل همراه م یسوره گزارش م یاتاز آ یگرد

حج سوره  یاتآ یشتربودن ب یمفسران درباره مک قول مشهور اقوال مفسران: -3
مسند آنان  یاتروا یگر،د ياست. از سوابن عباس همسو  یتبدون سند است و با روا

  . کند یم یدبودن را تأک یغالباً مدن
  

  سبب نزول  روایات
به  یزو ن یو مدن یهستند که به شناخت مک یگريسبب نزول، منقوالت د روایات

  .کنند یها کمک م سوره يگذار تاریخ
  

   یاتروا بررسی و گزارشالف) 
وجود است که سبب نزول چند سوره حج م یهآ یندر خصوص چند یاتروا این

 ،بدون سند یبرخ با ذکر سند و یاتروا یناز ا ی. برخدهد یسوره را گزارش م بخش از
  مختصر است.  یبرخ مفصل وآنها  یو متن برخ

  

  .﴾لکنَّ عذاب اللَّه شَدیدو  اس اتَّقُوا ربکُم...یا أَیها النَّ﴿ نخست سوره: آیه دو یکم.
المصطلق، شبانگاه بانگ برآورد و مردم را  یدر غزوه بن 6ل خدارسو نزول: سبب

 )یامتآن روز (ق یرامونرا بر آنها قرائت کرد و پ یهدو آ ینا گاه آندور خود گرد آورد، 
نکردند و چون صبح شد،  یهبه اندازه آن گر یشب یچداد. به دنبال آن، ه یحاتیتوض

بر آتش  یگینزدند و د یمهمنزل گرفتن، خو هنگام  کردندباز ن یانارپاهها را از چ ینز
  بودند.  یشناكو اند ینو اندوهگ یانننهادند و گر

  افراد ذکر شده است:  یننزول فوق از ا سبب
 ي دراند: طبر افراد گزارش کرده یناو را ا یت: رواینعمران بن حص روایت -1

)، 17/86(لمصطلق ا یبدون اشاره به غزوه بن ،و با ذکر سند یقاز چند طر یان،جامع الب
)، 2/447( سمرقندي)، 8/2472(نزول در سفر و بدون اشاره به نام جنگ  :حاتم ابیابن 
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 یقاز طر یرابن کث)، 3/247( يبغداد)، 7/112( یطبرس)، 3/323( بغوي)، 7-7/6( ثعلبی
  ). 9/107( آلوسی)، 6/251( يمظهر)، 5/342(قتاده از حسن 

افراد فوق در کنار عمران بن  یبرخ را یتروا ین: ايخدر یدسعابو روایت -2
 يمظهر)، 4/66( یضاويب)، ارجاعات (همان یطبرس ،يبغو ی،اند: ثعلب نقل کرده ینحص

  ). 6/157( یشمالحو)، 6/251(
 حاتم ابیابن اند:  آورده يرا اندك افراد يو یتابن عباس: روا روایت -3

  ). 4/343، رالدر المنثو(صالح از ابو یکلب یقاز طر یوطیس)، 8/2472(
  ). 8/2472آورده است ( حاتم ابیابن انس را فقط  یتانس: روا روایت -4
اند: مقاتل  افراد بدون سند گزارش کرده ینرا ا یادشدهسبب  ر سند:ذک بدون -5

  ). 17/152 یر،المن یرالتفس( یلیزح)، 23/200( يرازفخر )، 4/105( یهابن عط)، 3/113(
  

  .﴾الْحریقِ عذاب... اللَّه فی یجادلُ منْ اسِالنَّ منَ و﴿ :9-8 آیاتدوم. 
 اببن حارث  که نصرینبر ا یگزارش شده است مبن یسبب نزول یهدو آ ینا درباره

و قرآن را  هدانستو فرشتگان را دختران خداوند  کردند یابوجهل بن هشام مجادله م
و خاك  یدهن افراد پوسو خداوند را قادر بر زنده ساخت خواندند یم یشینیانپ یراساط

داد و آن دو در جنگ  یادر دن يخوار یدبه او وع 9 یهآ رخداوند د .دانستند یشده نم
  .یدندبدر به هالکت رس

  گزارش شده است:  یراز افراد ز سبب نزول این
)، 7/294( یاند: طوس نقل کرده يرا افراد یتروا ینابن عباس: ا روایت -1

 یشابورين)، 13/15( یقرطب)، 23/206( يراز فخر)، 3/146( )(ابوجهل يزمخشر
  ). 7/487( )(ابوجهل یاندلس)، 5/6( )(ابوجهل

 حاتم ابیابن اند:  گزارش داده ياندك افراد یزمجاهد را ن یتمجاهد: روا روایت -2
  ).4/346الدر المنثور، ( یوطیس)، 8/2476(

اند: مقاتل  پرداخته سبب ینغالباً بدون ذکر سند، به نقل ا افرادي: سند ذکر بدون - 3
 يابن جوز)، 3/325( يبغو)، 7/9( یثعلب)، 2/450( يسمرقند)، 17/92( يطبر)، 3/117(
)، 6/9( حقی برسوي)، 3/249( يبغداد)، 23/206( يرازفخر )، 3/224زاد المسیر، (
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 یر،المن یرالتفس( یلیزح)، 17/151(ابن عاشور )، 6/160( مالحویش)، 6/257( يمظهر
17/166 .(  

  

  .﴾الْعشیرُ لَبِئْس و... حرْف  على اللَّه یعبد منْ النَّاسِ منَ و﴿ :13-11 آیاتوم. س
 اعرابگزارش شده است:  یاول، سبب نزول یهو خصوصاً آ یاتآ ینا درباره

که در آن  یاز آنان در صورت ی. برخآمدند یم 6نزد رسول خدا ینهدر مد یننش بادیه
 شد، یم یادآنها ز یانارپاهشان باردار، زنانشان پسرزا و چبدنشان سالم، اسب سال

اما اگر به آنها  ،شدند یاست و به آن خوشحال و خشنود م یخوب یناسالم د گفتند یم
و اظهار  شدند یناراحت م آوردند، یم یازنانشان دختر به دن یاو  رسید یم یسخت

  . رسد یبه ما نم یريخ ین،د یناز ا کردند یم
  شده است:  یتافراد روا یننخست از انزول  سبب

)، 8/2476( حاتم ابیابن اند:  افراد نقل کرده یناو را ا یتابن عباس: روا روایت -1
 یوطیس)، 4/111( یثعالب)، 5/352( یرکث ابن ابی )،23/208( يراز فخر )،7/119( طبرسی

  ).17/167 یر،المن ریالتفس( زحیلی)، 17/93( یمراغ)، 9/119( یآلوس)، 4/346الدر المنثور، (
فخر ) و 8/2477( حاتم ابیابن ) و 17/94( يرا طبر یتروا ینقتاده: ا روایت -2

  اند.  ) گزارش داده23/208( يراز
  .)17/94( آورده است يضحاك را طبر یتروا ضحاك: روایت -3
  . )5/67( نقل کرده است یشابورياو را ن یت: روایکلب روایت -4
 ،)3/117(اند: مقاتل  بب نخست را بدون سند آوردهس یند: برخس ذکر بدون -5
زاد ( يابن جوز)، 3/146( يزمخشر)، 3/326( يبغو)، 7/9( یثعلب، )17/93( طبري

  ). 6/162( مالحویش)، 4/66( بیضاوي، )3/249( بغدادي)، 3/224المسیر، 
مسلمان  یهودي، فرديسبب نزول دیگري که براي این آیه نقل شده، چنین است: 

نزد و  بدگمان شدو فرزندانش را از دست داد. به اسالم خود  ییدارا ینایی،ب گاه نآ شد.
  مطرح کردند. یدنرفت و آن حضرت اسالم را سبب پاك گردان 6رسول خدا
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  .﴾ب الْحریقِعذا ذُوقُوا و... ربهِم  فی اخْتَصموا خَصمانِ هذانِ﴿ :22-19 آیاتچهارم. 
 . نخست اینکهدو سبب نقل شده است یزنخست ن یهآ ژهوی بهو  یاتآ ینا درباره
افر بودند، و مبارزان جنگ بدر که مؤمن و ک جنگجویان از نفر شش مورد درگفته شده 

 ةیدو عب ،بن عتبه یدکه ول 7طالب یبابن  یو عل ،یعهبن رب ۀعتبنازل شد؛ حمزه که 
به  یا یتروا ینامه ادر اد یبرخ .را کشتند یعهبن رب ۀیبشبن حرث بن عبدالمطلب که 

 یهآ ینا«: اند گفته ایشانکه بر آن یاند مبن آورده 7یاز امام عل را یصورت جداگانه، نقل
هستم که در برابر  یکس ینو من اول یددر مورد ما و مبارزه ما در روز بدر نازل گرد

  . »نشینم یبر زانو م» خصومت« ینبه خاطر ا یامتخداوند و در روز ق
 ینتوسط ا یت،همراه با سوگند او در روا ي،ل غالباً از ابوذر غفارسبب نزو این -1

با ذکر  یقاز چند طر 7یهمراه با گفتار حضرت عل ياست: طبر یدهافراد گزارش گرد
 سمرقندي)، 8/2479( 7یحضرت عل یتهمراه با روا حاتم ابیابن )، 17/99( سند

به نقل از  یطبرس)، 3/329( يبغو)، 7/13( بن عباد یسق یقاز طر یثعلب)، 2/453(
)، 7/495( یاندلس)، 5/71( یشابورين)، 23/215( رازيفخر )، 7/123( يبخار یحصح

ابن عباس و  زبه نقل از چند منبع و با همان مضمون ا یوطیس)، 5/356( یرابن کث
 یتاز ابوذر و روا یخانش یتروا مظهري ،)4/348الدر المنثور، ( یدو ابن حم یهابوالعال

 ي،به نقل از بخار یآلوس)، 6/262( را نقل کرده است 7یعلامام کم از و حا يبخار
)، 17/133( يابن عاشور به نقل از بخار)، 9/128( یابن ماجه، طبران ي،مسلم، ترمذ

 را آورده است 7یعلامام از ابوذر و حاکم از  یگرانو د یخانشنیز روایت  یلیزح
  ). 17/182 یر،المن یرالتفس(

 یر،زاد المس يابن جوز(اند  بدون ذکر سند نقل کرده يا افرادسبب نزول ر این -2
  ).4/113 ،یثعالب ؛3/252 ،يبغداد ؛3/228

اهل  ،مورد یک در و کتاب اهل کافران و مؤمنان مورد درسبب نزول دوم این آیات 
 رسد، یسبب که غالباً به ابن عباس م ینمسند ا یات. روانقل شده استاسالم و شرك 

در مورد اهل  یهمراه با نقل از عاصم و کلب ينقل شده است: طبر یرد زافرا یلهبه وس
 اهل کتاب از از ابن عباس در مورد اهل قرآن و یطبرس)، 17/99( اسالم و اهل شرك
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 یمراغ)، 7/495( اندلسی)، 7/123( کافران در مورد مؤمنان و یحسن، مجاهد و کلب
  ). 17/182 یر،المن یرالتفس( یلیزح)، 17/102(

)، 3/120(اند: مقاتل  سبب نزول را دو تن بدون ذکر سند گزارش کرده نای
  ).6/165( یشمالحو

  

  .﴾إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا و یصدونَ عنْ سبیلِ اللَّه و الْمسجِد الْحرامِ... نُذقْه منْ عذابٍ أَلیمٍ﴿ :25 آیهپنجم. 
  شده است:  یتدو سبب نزول روا یه،آ ینا درباره

 ،آنجا یکیدر نزد .و صحابه به قصد عمره عازم مکه شدند 6اکرم پیامبر -1
که دوست نداشتند با آنها بجنگند، در   او مانع ورود شدند. رسول خدا یارانو  یانابوسف
که سال بعد مشروط به آن ؛و از سفر برگشتند هبا مشرکان صلح کرد یبیهبه نام حد یمکان

  .یندآدربه مسجدالحرام 
 ،یشابورين ؛23/216 ،يراز(فخر اند  ب را با سند، تنها از ابن عباس نقل کردهسب این

 يو افراد .)17/188 یر،المن یرالتفس ،یلیزح ؛17/150 ،یمراغ ؛9/132 ،یآلوس ؛5/75
 ؛4/115 ،بیثعال ؛7/499 ،یاندلس ؛2/455 ،يسمرقند(اند  شده یادآوربدون ذکر سند 

  ). 4/2417 ،قطب یدس ؛17/171 ،ابن عاشور ؛6/21 ،حقی برسوي
 یکی ،) را به همراه دو نفریمت ینس بن خطل (از بنا، عبداهللا بن 6پیامبر -2

فرستاد. آن دو در نسب به هم تفاخر کردند. ابن خطل  ،انصار یگريمهاجر و د
کافر شد و به مکه برگشت. در  اسالم ینرا کشت و به د يو فرد انصارخشمگین شد 

إِنَّ ﴿ یهسبب در مورد بخش آخر آ ینداد. ارا فرمان قتل او  6اکرم یامبرفتح مکه، پ
  گزارش شده است.  ﴾الَّذینَ کَفَرُوا... نُذقْه منْ عذابٍ أَلیمٍ

ابن )، 122-3/121( اند: مقاتل بدون سند نقل کرده يرا اندك افراد یادشده سبب
  ). 4/356( یوطیس)، 8/2484( به نقل از ابن عباس حاتم ابی

  

  .﴾عقیمٍ یومٍ عذاب یأْتیهم أَو... نَبِی ال و رسولٍ منْ قَبلک منْ أَرسلْنا ما و﴿ :55- 52 اتآیششم. 
ا گزارش ر »یقافسانه غران« یات،آ ینلفان در سبب نزول اؤاز مفسران و م یاريبس
نقدگونه و  به گزارش یاند و برخ یدهاقدام ورز یزبه نقد آن ن اند. هر چند غالباً کرده
  اند. با اشاره به افسانه، تنها به نقد آن پرداخته یبرخ
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و محمد  یاز محمد بن کعب قرظ يطبر یرتفس یتبه روا یاتآ ینسبب نزول ا ابتدا
نشسته  یشپرتعداد قر يها از انجمن یکیدر  6خدا یامبر: پشود یگزارش م یسبن ق
نازل نشود که به دنبال آن،  بر او یزيآرزو کرد در آن وقت از طرف خداوند، چ .بود
* ما ضَلَّ  و النَّجمِ إِذا هوى﴿سوره نجم  ینآغاز یاتاما خداوند آ .شوند يفرار یشیانقر

أَفَرَأَیتُم الالَّت و الْعزَّى * و مناةَ الثَّالثَۀَ ﴿: 20و  19 یهرا نازل کرد تا به آ ﴾ صاحبکُم و ما غَوى
 یقُتلک الغران«کرد:  القا 6پیامبر اکرمدو جمله بر  یطانجا شنی. در ایدرس ﴾ الْأُخْرى

دو جمله را به زبان آورد و گذشت و  ینانیز . حضرت »ی* و إنَّ شفاعتَهنَّ لَتُرجعلیال
قرائت کرد و در آخر سوره، سجده کرد و همه قوم با او  یانادامه سوره نجم را تا پا

و گفتند: ما  به زبان آورده بود، خشنود شدند 6چه رسول خدابه آن سجده کردند. آنها
. اما دهد یم يو روز آفریند یو اوست که م میراند یو م کند یخداوند زنده م که دانیم یم
  .یمدارند. پس ما همراه تو هست یبیو آنها نص کنند یما نزد او شفاعت م يها بت ینا

بر او عرضه  آن سوره را 6نازل شد و رسول خدا یلجبرئ ید،چون شب فرا رس
 !ام یاوردهدو جمله را ن ینگفت: من ا یلد، جبرئیرس یطانیبه آن دو جمله ش یداشت. وقت

بر زبان  ،ام و آنچه را نگفته بود گفت: من به خداوند تهمت زده 6رسول خدا گاه آن
 طبري،مورد بحث نازل شد ( یاتبود که آ ینناراحت و اندوهگ یوستهکردم و پ يجار
  : تنقل شده اسزیر تفاوت، از صحابه و تابعان  یب، با اندکسب ین). ا17/131

 يدو را افراد ینا یت: روایسو محمد بن ق یمحمد بن کعب قرظ روایت -1
 طوسی)، 17/131( ییو از محمد بن کعب به تنها یق،از دو طر ياند: طبر گزارش داده

با  یرکث ابن )،3/346( فقط از محمد بن کعب، بغوي)، 7/329( یستنها از محمد بن ق
  ). 5/388( اشاره به مرسل بودن سند

)، 17/133( ياند: طبر افراد نقل کرده ینرا ا يو یتابن عباس: روا روایت - 2
)، 3/346( بغوي)، 7/329( یطوس)، 2/465( یربن جب یدابوصالح و سع یقاز طر يسمرقند
از  کثیر ابن)، 3/260( همراه با نقد بغدادي)، 93- 5/91( یشابورين)، 7/144( طبرسی

ابوصالح و  ی،عوف یر،بن جب ید: سعیقچهار طر از یوطیس)، 5/388( ابوصالح یقطر
  ). 6/338( را آورده است یوطیگزارش مطالب س مظهري)، 4/366الدر المنثور، ( عکرمه
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 یق،به دو طر ياند: طبر کرده یانب یرا مفسران يو یت: روایربن جب یدسع روایت -3
و  حاتم ابیابن به نقل از  کثیر ابن)، 7/329( یطوس، )8/2500( محات ابیابن )، 17/133(

 المنثور،الدر ( يبه نقل از افراد یوطیس)، 5/387( سند ینمتصل دانستن فقط هم
  ). 17/247 یر،المن یرالتفس( یلی)، زح4/366

 یطوس)، 17/133( ياند: طبر آورده يرا افراد یتروا ینضحاك: ا روایت -4
  ). 4/367الدر المنثور، ( يبه نقل از طبر سیوطی)، 7/329(

ابن اند:  افراد گزارش داده ین(ابن شهاب) را ا يزهر یتابن شهاب: روا روایت -5
 یرمانند ابن کث سیوطی)، 5/388( حاتم ابیابن به نقل از  یرابن کث)، 8/2501( حاتم ابی

  ). 4/2431( یرقطب همانند ابن کث یدس)، 4/367الدر المنثور، (
نقل  یزاز تابعان ن یگرد يا به نقل از عده یسبب را مفسران ینا تابعان: سایر -6
 يقتاده و سد یه،به نقل از ابوالعال حاتم ابیابن )، 17/133( یهاز ابوالعال ياند: طبر کرده

به نقل از قتاده و  يرازفخر )، 2/465( و قتاده يسد به نقل از سمرقندي)، 8/2251(
 ي،از سد یرابن کث)، 5/91( به نقل از قتاده نیشابوري)، 23/239( دانستن سند آن یفضع

  ). 4/366، الدر المنثور( عکرمه و از ابوصالح، قتاده، مجاهد یوطیس)، 5/388(
)، 3/132(: مقاتل اند کرده یادسند  افراد سبب را بدون ذکر این: سند ذکر بدون -7

 يرازفخر )، 3/244سیر، مزاد ال( جوزي ابن)، 4/128( عطیه ابن)، 3/164( زمخشري
)، 23/237( با استناد به قرآن، سنت و عقل یتبودن روا یهمراه با باطل و ساختگ

اشاره و نقد و : اندلسی)، 5/90( نقد، نقل و :نیشابوري)، 86-13/80( نقدو نقل  :قرطبی
مردود بودن  :بیضاوي)، 5/387( یاتارسال و ضعف سند روا: یرابن کث)، 7/526( آن رد

 نقل نقدگونه :حقی برسوي)، 4/131( نقل و نقد :یثعالب)، 4/75( زد عالمان محققآن ن
اشاره و باطل دانستن آن  :یمراغ)، 6/185( نقد سرسختانه افسانه :مالحویش)، 6/49(

 آن گفتار گذشتگان در مردود و نادرست بودن :یلیزح)، 17/130( مختلف یلبه دال
  ).17/247التفسیر المنیر، (
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  و نقد  تحلیلب) 
دارد.  ییسزاآنها، ابن عباس نقش ب یاندر م .رسد یغالباً به صحابه م یاتروا ینا سند

نقد و رد  .دارند یشترينمود ب يواسطه وواسطه و با بیشاگردان  یزتابعان ن یاندر م
از مفسران محقق، از قرن  ینادرست (در مورد سبب نزول آخر) در گفتار برخ یاتروا

بر اساس  .و تا عصر حاضر ادامه دارد شود یآغاز م ق)606( يزرافخر ششم همانند 
دوم  يها سال ینب مدینه در حج سوره پراکنده نزول ـ، سبب آخر جز بهـ  یاتروا ینا

را  یدوره زمان ینا توان یهر چند م ؛آید یدست م (جنگ بدر) تا هشتم (فتح مکه) به
  نوشتار).  ینادامه هم(محدود کرد 

 خصوص در را آن نزول و 22- 19 یاتنخست در مورد آ سبب نزول مالحویش
بلکه در  ،و اختصام مورد اشاره را نه در جنگ داند یم توجیه بدون بدر جنگ مبارزان

امر پس از جنگ بدر و  ینکه ا کند یذکر م یآسمان یانمؤمنان و کافران در اد ینو ب یند
 توان یآن م توجیه در ماا). 6/165مالحویش، ( آمده است یشآن پ از یبا فاصله زمان

و اهل کفر هستند که خداوند با گذشت  یماناهل ا یقگفت مبارزان جنگ بدر از مصاد
در سبب  یهتوج ین. اکند یگزارش م یاتآ ینحدود سه سال، شأن و حال آنها را در ا

  . یستبدون وجه ن نیزحج  سوره 9-8 یاتنزول آ
اعتبار سند و چه به اعتبار متن و به ) چه به غرانیق افسانه( 55-52 یاتنزول آ سبب

مطالب در گفتار مفسران قابل  یناز قرآن و سنت و عقل، باطل و مردود است. ا یلیدال
 ؛93-5/90 ،نیشابوري ؛86-13/80 ،قرطبی ؛241-23/237 ،يراز(فخر توجه است 

 ،یثعالب ؛4/75 ،بیضاوي ؛389-5/387 ،یرابن کث ؛7/526 ،اندلسی ؛262-3/260 ،بغدادي
 ،یلیزح ؛17/130 ،یمراغ ؛6/185 ،مالحویش ؛6/49 ،حقی برسوي ؛4/131-133

  ). 2433-4/2431 ،قطب سید ؛248-17/247 یر،المن یرالتفس
  

   یو مدن مکی شناخت هاي ویژگی و ضوابط
 کهـ  یعالوه بر راه سماع ،یو مدن یشناخت مک ياز عالمان و مفسران برا يا عده

. اساس پیمایند یم یزن یاسیشبه ق راهیـ،  آن استوار بود نوشتار بر ینا یشینپ هاي بخش
سوره حج  ،بخش یناست. در ا یو مدن یمک يها سوره خصایصراه، ضوابط و  ینا
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است که  یعلم، اصول یناز ضوابط در ا د. مراگیرد یقرار م یاعتبار مورد بررس ینبد
است که به  يور، امها ویژگیالفاظ ارتباط دارد و مراد از  یاتغالباً به خصوص

  دارد.  یوابستگ ااسلوب و معن يها یژگیو
از ضوابط  یکاست که هر  يضرور یارنکته بس یناز ورود به بحث، توجه به ا قبل

به  یی،را شامل شود و در موارد استثنا یمدن یا یمک يها از سوره يممکن است تعداد
که فقط  ها ویژگیورد . خصوصاً در مآید یاثبات امر به حساب نم يبرا یالزام ییتنها
آنها به مراتب  ییهر بخش است و موارد استثنا يها و پرکاربرد در سوره یعشا يامور

  از ضوابط است. یشترب
  

   یو مدن یمک هاي سوره ضوابطالف) 
  است:  یمبه دو دسته قابل تقس یو مدن یمک يها ضوابط به اعتبار سوره این

  
   یمک هاي سوره ضوابط .1

 یس، داستان آدم و ابل»کالّ«مانند حروف مقطعه، واژه  یمک يها هضوابط سور بیشتر
. اما دهد یحج را به دست نمسوره بودن  یمفصل، مک يها و قرار گرفتن در دسته سوره

  به تأمل دارد:  یازدو ضابطه ن
 یامده،ن» آمنوا ینالذ یهاا یا« یول ،آمده »اسالنّ یهاا یا« که در آن ییها سوره :اول

). 1/162احمد،  ین؛ حس1/68االتقان،  سیوطی، ؛1/276 ی،؛ زرکش222 ،هروي(اند  یمک
اما بخش دوم، حج را از آن  ،رساند یبودن سوره را م یضابطه مک ینبخش اول ا هرچند

بدون اختالف همچون بقره، نساء  یمدن يها در سوره یر. وجود هر دو تعبسازد یخارج م
  .کند یبودن حج کمک م یاثبات مک ضابطه در ینا ییآعدم کاربه  ،و حجرات

 ؛1/68االتقان،  یوطی،س(اند  یسجده در آن قرار دارد، مک یهکه آ ییها سوره :دوم
بودن سوره حج  یضابطه، مک ین). تنها بر اساس ا181، صبحی صالح؛ 1/197 ی،زرقان

که هنگام  شمارد یمرا بر یهدر آداب تالوت قرآن، چهارده آ یوطی. سآید یدست م به
از آنها در سوره حج قرار دارد  یهکه دو آ استشده  یعائت، سجده در آنها تشرقر
أَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه یسجد لَه منْ فی السماوات و ﴿ 18 یهظاهراً مراد آ .)1/381االتقان، سیوطی، (

  است. ﴾...کُماسجدوا و اعبدوا ربیا أَیها الَّذینَ آمنُوا ارکَعوا و ﴿ 77 یهو آ ﴾منْ فی الْأَرضِ...
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ضابطه  یناما در ا ،اند یدر آن قرار دارد، مک یهچهارده آ ینکه ا ییها هر چند سوره
آن  يمورد نظر است و اگر همه ساختارها از سجده يکه چه ساختار یستروشن ن

دارد. افزون  فتح کاربرد همچون بقره، نساء و یاديز یمدن يها مورد نظر باشد، در سوره
 ینرو ا ینااز ،دانند یسجده واجب م يتنها چهار سوره را دارا یعهش مانکه عالینبر ا

 بودن سوره حج یبه مدن یوطیخود س ،یگرد يسو از آور باشد. الزام تواند یضابطه نم
الدر سیوطی، ( کند یبودن آن داللت م یکه بر مدن آورد یرا گرد م یاتینظر دارد و روا

  ).356-4/342المنثور، 
  

  یمدن هاي سوره ضوابط .2
  دارند: یضوابط یزن یمدن هاي سوره

 است ی(واجب) و سنت (مستحب) آمده، مدن یضهکه در آن فر يا سوره هر -1
  ).1/69االتقان،  یوطی،؛ س1/275 ی،(زرکش

حرمت  یانعبارتند از: ب آید، یسوره به دست م ینکه از ا یاز احکام برخی
 دقت و 37-25 یاتح آن در آیج و منافع، شعائر، مناسک و ذباح یضهمسجدالحرام، فر

 ؛4/2405قطب،  سید ؛17/149 یر،المن یرالتفس زحیلی،( هجرت از پس حج وجوب به
 جهاد به فرمان و 40-39 یاتدر آ یاذن به قتال و وعده نصرت اله)، 9/267 طنطاوي،

از  یمعروف و نه امر به)، همان(و توجه به وجوب جهاد پس از هجرت  78ه آی در
و اجازه به قصاص پس از هجرت  60 یهعقاب به مثل و قصاص در آ ،41 یهمنکر در آ

  .78 یهدر آ هاو فرمان به آن 41 یهدر آو پرداخت زکات اقامه نماز )، همان(
 ی،زرقان(است  یکه در آن فرمان جهاد و احکام آن آمده است، مدن اي سورههر  -2

  ).183، صبحی صالح؛ 1/198
 ؛1/277 ی،اند (زرکش یآمده، مدن» آمنوا ینذالّ هایا یا«که در آن  ییها سوره -3

 یه(آ» آمنوا ینالذ یهاا یا« ک باری سوره یندر ا .)1/197 زرقانی، ؛1/68االتقان،  سیوطی،
  ).56، 54، 50، 38، 23، 17، 14 یاتکار رفته است (آ به» آمنوا ینالذ«) و هفت بار 77
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   نتیجه .3
  قابل استنتاج است.» حج«بودن  یمدن یبه روشن یادشده،به ضوابط  توجه با
  
   یو مدن یمک هاي سوره هاي ویژگیب) 

در  یزن ییها یژگیعالوه بر ضوابط، و ی،و مدن یمک يها هر دسته از سوره براي
  .شود یم یمتقس یو موضوع یبه دو بخش اسلوب یطور کل منابع مورد توجه است که به

   
   یمک يها ورهس هاي ویژگی .1

  .شوند یم یجداگانه نقل و بررس یات،خصوص این
   یاسلوب هاي ویژگی یکم.

 یاسلوب خصایصاساس  بر. لوب استبه اعتبار اس ها ویژگی یناز ا شماري
 یتو الفاظ تثب یداسلوب تأکفراوانی ها،  سوره ها و یهآ یکوتاه مانند ی،مک يها سوره

  .شود یاثبات نم بودن حج یمک یرومند،سجع ن و وزن و یرفواصل و تعبفراوانی  ،امعن
   یموضوع هاي ویژگیدوم. 

 یتتثب؛ همچون است ها به اعتبار موضوع و مضمون یتخصوص یناز ا تعدادي
و  یسخن از عادات و رسوم زشت و ناپسند، دعوت به اصول اخالق، ياصول اعتقاد

  .نیشیپ يها و اخبار امت یاتوجه به داستان انب و یحقوق اجتماع
نخست : دنکن یرا گزارش م اسه معن یشتربدر مورد اصول اعتقادي،  یمک هاي سوره 

و  6اکرم ینبوت نب یتدوم تثب .یپرست شرك و بت یخداوند و نف یداثبات توح
سه،  ینپس از ا .و جهان آخرت یامتسوم اثبات امر ق .یشانبودن رسالت ا یجهان
 آید یم یامتروز ق یفتوص و زخو دوامثال و قصص، ذکر بهشت  یب،و تره یبترغ

  ). 1/169احمد،  حسین ؛1/202 ی،زرقان ؛3/416، یشاطب(
از اصول  یاست و برخ یمک يها در سوره یعشا يامر یتخصوص ینچند ا هر
 ،یتخصوص یناست و چه بسا توجه به ا یتو تثب یدمورد تأکحج در سوره  ياعتقاد

به حساب آورند، اما در  یه حج را مکاز سور ییها باشد که بخش يافراد یلدل ینتر مهم
  است.  یتمورد اهم ی،نظر گرفتن نکات
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ها و  نخست، ترس یهو در هفت آ شود یسوم (معاد) آغاز م يبا اصل اعتقاد حج
 یلی،زح :(رك شود یآن مطرح م يها جلوه یاندله بعث و با یامت،روز ق يها یسخت
 یندارد و در برخ یمکهاي  سورهبه  اختصاص یژگیو این اما). 17/149 یر،المن یرالتفس
؛ آل عمران، 259، 123، 28، 4بقره،  ؛ همچوناست یادکردمورد  یزن یمدن يها سوره

سبب نزول که  یاترواهمچنین  .سوره زلزال و 6؛ مجادله، 63؛ احزاب، 87نساء،  ؛25
 مکی به الزام ،دارد تأکید ـ بحث رکن و آغازـ  نخست سوره یهبودن دو آ یبر مدن

  . سازد یطرف مبودن را بر
 یات. فقط در آیستخاص ن یتیت) و اصل بحث، عنادوم (نبو يبه اصل اعتقاد اما

و آرامش  یتمورد تسل ،قوم خود تیو اذ یبخاطر تکذ به 6اسالمپیامبر  ،57- 42
کافران و  اقوام خودشان واقع شدند و یبمورد تکذ یزن یشینپ يیاکه انب گیرد یقرار م

آن حضرت  یفهه عذاب و هالکت توسط خداوند دچار آمدند. در ادامه، وظظالمان آنها ب
ات ئ. سپس القاشود یمؤمنان، محدود و منحصر م یرکنندگان و تبش یببه انذار تکذ

اثر  یمنسوخ و ب ،6و از جمله رسول خدا یاله يیارا در گفتار رسوالن و انب یطانیش
 يبرا يا یلهو سنگدالن و وس یماردالنب يبرا یزيوادست ،يو آنها را در مورد و خواند یم

  .داند یقرآن م یتمؤمنان و اثبات حقان یتو هدا یقینخضوع و 
 یدر برخ ،یمک يها گذشته از سوره 6اسالمپیامبر و  نالوو رس یاانب یبتکذ

؛ تغابن، 13؛ فتح، 9؛ توبه، 184آل عمران، ؛ همچون شود یگزارش م یزن یمدن يها سوره
در دو  یول ،یمک يها در سوره یشترهر چند ب 6پیامبر اکرم یتبو تث یتتسل یز. ن6

 یزن يبودن و یرو نذ یر. تنها بش4؛ توبه، 176: آل عمران، گردد یهم نقل م یسوره مدن
. 8؛ فتح، 45؛ احزاب، 119هم کاربرد دارد: بقره،  یمدن در یول ،یدر بخش مک یشترب

برد دارد. گذشته از همه، کار 106 در بقره، یگرد بار یکفقط  ،حج نسخ هم عالوه بر
؛ نساء، 164و  144آل عمران،  :شود ینقل م یزن یمدن يها سوره یت در برخاصل نبو

  .4-2؛ جمعه، 45؛ احزاب، 33؛ توبه، 79
 و است توجه مورد )76-61(سوره  یانیپا یات) در آیداول (توح ياما اصل اعتقاد 

 ین،شب و روز، آسمان و زم ینشآفر(قدرت خداوند بر  دنیا نظام به استدالل با
 يو با تحد شود یاثبات م توحید ،)...لم به همه موجودات وع یراندن،و م يساز زنده
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چه رسد به انسان و ـ را ندارند  یخلقت مگس نتوا یحت یشانها که بتینمشرکان به ا
اختصاص به  یزن یددعوت به توح ی. ولگردد یمحکوم م پرستی بت و شركـ،  جهان
؛ 164، 133، 22د توجه است: بقره، مور یزن یمدن يها ندارد و در سوره یمک هاي سوره

  .19؛ محمد، 55؛ نور، 64، 2آل عمران، 
سخن از عادات و رسوم زشت و ناپسند، دعوت ( یگرد یتبه اعتبار سه خصوص اما

 ،)یشینپ يها و اخبار امت یاتوجه به داستان انب و یو حقوق اجتماع یبه اصول اخالق
  .شود یبودن اثبات نم یمک

  
  یمدن يها سوره هاي ویژگی .2

  .به اعتبار اسلوب و موضوع دارند یهای ویژگی یزن یمدن هاي سوره
  

  یاسلوب هاي ویژگی یکم.
بر اساس  یول ،دهد یدست م بودن را به یمدن ،ها یهها و آ بودن سوره یطوالن ویژگی

در  یربا اهل کتاب و اسلوب تحق یاروییروشن در رو یاسلوب آرام و استدالل ویژگی
 يظهور یستند،مورد خطاب نحج افراد در سوره  ینرو که ا ازآن یدمقابله با منافقان، شا

 یمحجرات، تغابن، طالق، تحر همانند یگرد یمدن يها در سوره اسلوب ینندارد. نبود ا
  بودن حج است. یبر مدن یلیزلزال، دل و

  

  موضوعی هاي ویژگی .دوم
  سوره وجود دارد، عبارت است از:  ینکه در ا یمدن يها سوره یوضوعمي ها ویژگی

 ).183، صبحی صالح؛ 1/202 ،زرقانی(احکام  یلو تفص یعتشر یاتجزئ یانب -1
  .یگراحکام د یزآمده است و ن یلسوره به تفص ینمربوط به حج در ا احکام
 ؛ حسین183، صبحی صالح ؛1/202 ی،زرقان(جهاد و فلسفه و احکام آن  یعتشر - 2

  ذکر شده است.  78 آیه در جهاد به فرمان و 40-39 یاتبه قتال در آ اذن ).1/169احمد، 
آشکار ساختن حالت منافقان و روشن کردن « یگرد یتاز دو خصوص هرچند

» آنها یهعل یلدعوت اهل کتاب به اسالم و اقامه دل«و  »دادن از آنها یزآنها و پره ییرسوا
که همه  یستگونه ن ینا یراز رساند؛ ینم یبیبودن آس یه مدنامر ب ینو ا یستن يخبر

  .شدسوره وجود داشته با یکدر  ها ویژگی



 

 

133 

ریخ
تا

 
حج

ره 
سو

ي 
ذار

گ
  

  یجهنت .3
بودن سوره حج  یبر مک یآنها، الزامي ها ویژگیو  یمک يها اساس ضوابط سوره بر

  حاصل شد.  یشترب ،یمدن يها با سوره يامور، سازگار ینو طبق ا یامدبه دست ن
 یاتآ یشترب یاآن  یاتسرآغاز آ ی،مدن یاو  یبه مک اي سوره يگذار اماگر در ن حال

 ی،زرقان(به حساب آورد  یمدن یداز دو اعتبار، حج را با یکآن معتبر باشد، به هر 
 يها و در سوره یمک یاتشآن باشد که همه آ یمک يها ) و اگر اصل در سوره1/199

متن  یح،با سند صح یاتروا یلهبه وسشدن تنها  باشد و استثنا یمدن یاتشهمه آ ی،مدن
اندك  یاربس یمدن يها در سوره یمک یاتوجود آ ،و دور از تعارض ثابت شود یحصر

 ی) و حت7/284رضا،  یدرش(ندارد  یاديکاربرد ز یزآن ن یگرهر چند حالت د شود؛ یم
 یکاز  یبودن بخش یمدن ار،محکم و استو یلیبهتر آن است که گفته شود اگر به دل

 يدر سازگار یو سع یدبه حساب آ یدارد که آن سوره، مدن یحه اثبات شود، ترجسور
طور که در  همانـ  یجهنت در. یردصورت پذ یسوره مدن یکبا  یاتها و آ بخش یرسا

  است.  یآن، مدن یاتحج و همه آ سورهـ  یدبخش تالش گرد ینا
  

  سوره حج يگذار تاریخ
 یمهدف با ن ینبرد. با هم یحج پره سونزول  یبه محدوده زمان توان یم اکنون

  .آید یمباحث به دست م یعیطب یجهبه مباحث گذشته، نت ینگاه
  
  ها نزول سوره یبترت یاتبا توجه به روا يگذار تاریخ .1

آن  یبیو هم نزول ترت حج بودن یهم مدن ،ها نزول سوره یبترت یاتبه روا یتعنا با
حال  سوره منافقون به دست آمد. قبل ازو هم نزول  یمدن يها سوره یانیمحدوده م در
باشد که در  ییها زمره سوره درـ  یستن یاختالف یچبودن آن ه یکه در مدن ـمنافقون  اگر

 یاقبل از آن  یهم کم حج)، 231، صبحی صالح( باشد نازل شده ینهمد یانیم همرحل
 قریب اکثر درـ سبب نزول منافقون  یاتروا یگر،است. از طرف د یافتهمعاصر آن نزول 

 یعبداهللا بن أُب یزيانگ مصطلق و فتنهال یغزوه بن جریان در سوره نزول زمان بر ـ به اتفاق
 ؛9/321 ی،؛ ثعلب3/452 سمرقندي، ؛76- 28/74 ي،طبر(داللت دارد  (سرکرده منافقان)
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 ابن ؛10/443 ی،طبرس ؛5/311 یه،ن عطاب ؛543-4/541 زمخشري، ؛101-5/99 بغوي،
؛ 6/305 نیشابوري، ؛19/120 قرطبی، ؛3/548 رازي،فخر  ؛4/286 سیر،زاد الم جوزي،

 سیوطی، ؛436- 5/434 ثعالبی، ؛154-8/152 کثیر، ابن ؛10/178 اندلسی، ؛4/299 ي،بغداد
 آلوسی، ؛307-9/301 ي،مصطلق؛ مظهرال بنی به اشاره بدون ،6/222الدر المنثور، 

 یرالتفس زحیلی، ؛28/208 اشور،ع ابن ؛28/111 ی،؛ مراغ6/197 یش،؛ مالحو14/304
 طنطاوي، ؛3579 - 6/3575قطب،  ید؛ س3/2662 یط،الوس یرالتفس؛ همو، 28/222 یر،المن
باشد،  يمصطلق از حوادث سال پنجم هجرال یحالـت اگر جنگ بن این در ...). و 14/397

  . شود یمعاصر آن برآورد م یاقبل  یزمان نزول حج اندک
  
  سبب نزول سوره حج یاتروا بر اساس يگذار تاریخ .2

دوم تا هشتم در  يها سال ینسبب نزول سوره، زمان نزول آن را ب یاتچند روا هر
را محدود  یخیدوره تار ینا توان یو تناسب آنها م ياما با سازگار ،داند یم یانجر

و روایت ابن  اول نزول سبب به بنا( نخست سوره یاتکه آ یبترت ینساخت. بد
در سال پنجم نازل  یروزي،و پ یريدرگ زو قبل ا المصطلق بنیجنگ در آغاز  )عباس

جا در مورد خداوند بازداشته  بی مجادله از مسلمانان ،9-8و  3 یاتشد. در ادامه و در آ
و در  يبه خفت و خوار یا، در دنمشرکانهمانند سران  ،کنند ینکه اگر چن شوند یم

 نبه سرنوشت بد و هالکت دو ت ،ولو طبق سبب نز یندسوزان دچار آ یبه آتش ،آخرت
 شود می اشاره) آن از قبل سال سه حدود( جنگ بدر یانامر در جر یناز سردمداران ا

 فرا یدو بدون ترد یقین با همراه عبادت به ،13-11 آیات در سپس. گفتار ابن زبیر)(
کافر به  جنگجوي دشمنان ،24-19 آیات در گاه آن). روایت ضحاك( دنشو یخوانده م

آن  يها ینتمؤمن، به بهشت و ز یانو جنگجو یابند یم یدوع ياخرو يها انواع عذاب
بر  یديمؤمنان و تهد یروزيبر پ یدينو تواند یامر خود م ینو ا شوند یوعده داده م

 اي نمونه ،)قول مجاهد( اساس سبب نزول و بر یدشکست کافران در جنگ به حساب آ
  . شود یجنگ بدر ذکر م از آن در

و طبق وعده  شود یحج متوقف م یاتاحتمال داد که نزول آ توان یم ینجاا در
 یانو پا یاناما در جر ،خورند یو دشمنان شکست م شوند یم یروزپ خداوند، مؤمنان
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سوره منافقون  ،که به دنبال آن رسد یو به اوج م کند یمنافقان جلوه م یزيانگ جنگ، فتنه
 یاتآ یو ط شود ینزول حج از سر گرفته م زمان، ذشتگ . سپس باشود یجا نازل میک
سبب  یتاما بنا به روا ،یابد یم یلو احکام آن تفص شود یم یعحج تشر فریضه ،25-38

دو سال بعد (زمان صلح  یکیتا  یضهفر یننزول، به مانع شدن مشرکان از انجام ا
 نزول یخاساس، تار ینا بر ).سخن حسن بصري( شود منجر می) يششم هجر یبیه،حد

  . شود یزده م ینتخم يسوره حج در محدوده سال پنجم هجر
  

  آن یرسوره حج در تفس يگذار تاریخنقش 
نزول  یببودن، ترت یو مدن یاز اقدامات مفسران به اظهار نظر درباره مک بخشی

. مفسران گردد یها برم در سوره یاتمستثن یاتسوره قبل و سوره بعد) و طرح آ یین(تع
 سخناننزول سوره،  یخاند. توجه به تار حوزه اختالف کرده ینر اسوره حج، د یردر تفس

 یبودن آن و حت یو مدن یاز مک يا یختهآم ای سورهبودن همه  یرا که به مک یاديز
  .کند یرو م داللت دارند، با نقد و اشکال روبه از آن ییها بودن بخش یمستثن

کشف  یاها  سوره یو فرع یاصل اهداف و مقاصد یاناز اقدامات مفسران، ب یگرد یکی
 یاديکه مفسران ز یستهمه، چنان ن ینست. با اآنها يها و بخش یاتتناسب و ارتباط آ

 یفاا ینهزم یندر ا ینقش مهم ي،گذار تاریخاما توجه به  ،باشند یدهامر مبادرت ورز ینبه ا
ن دعوت، ارتباط متن قرآ یرعصر رسالت، حرکت و س يها واقعیت. در نظر گرفتن کند یم

ر اقدام د ینا یررو تأث ینااند. از به هم وابسته یاربس گوناگون آن يها و زمان نزول بخش
و  از آرا یگرد یبرخ یحترج مفسران و يها و گفتارها از برداشت يا نابجا نشان دادن پاره

  خواه روشن است.قرآن، خواه نا یحصح اختکمک به شن یتو در نها یريمطالب تفس
 یناست. اسبب نزول و نقل آنه یاتمفسران، توجه به روا اقدامات از یگرد یکی

 یاناما م ،روند یشمار م ها به سوره يگذار تاریخ ياز ابزارها یکیخود  یاتروا
 يا از اسباب نزول آنها رابطه یبرخ یسنجها و اعتبار از سوره یبرخ يگذار تاریخ

رد  یا یحو ترج یرسنجخود در اعتبا يگذار تاریخکه  امعن ینقرار است؛ به ابر یهسودو
 یاتمردود بودن سبب نزول آ ،سوره حج يگذار تاریخ که چناناسباب نزول موثّر است؛ 

  . دهد یآن را به دست م 52-55
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  یجنتا
و  گردد یمبر ينزول آن به حدود سال پنجم هجر .النزول است یسوره حج مدن -1

 یبترت یاتروا یرا؛ زنزول آن، پس از سوره نور و قبل از سوره منافقون است یبترت
 .دهند یرا نشان م یجهنت ینگوناگون سوره، ا يها ها و اسباب نزول بخش نزول سوره

آنها،  یلو تحل یو مدن یمک هاي سوره خصایصضوابط و  یقتطب یجهکه نتضمن آن
  سوره حج است.  یاتدانستن همه آ یمدن

و  یاز مک يا ختهیآم یابودن همه سوره حج  یمفسران درباره مک یشترب یدگاهد -2
 یاتبه همه روا یاگروه از مفسران  ینا یرارو است؛ ز روبه يبودن آن، با نقد جد یمدن

 یکدیگرسوره با  یاتاز تناسب آ یااند،  نداشته یرفراگ یحوزه نگرش ینو آثار وارده در ا
  اند.  یدهورز تآن غفل يمحتوا یو بررس

سوره و  یممفاه یقبهتر و دقثر در شناخت ؤم یسوره حج عامل يگذار تاریخ -3
 رود؛ یشمار م سوره به یننزول ا یبمفسران درباره مکان و ترت سخنانو  یاتروا یحترج

 یا بودن همه سوره یمفسران در مک گفتاردهنده عدم صحت و اعتبار  هم نشان یراز
هم به کشف  ،آن است یاتاز آ يا بودن دسته امستثن یابودن  یو مدن یاز مک يا یختهآم
 یاتروا یو هم مردود بودن برخ ،کند یم کمک یکدیگرسوره با  یاتناسب و ارتباط آت

  .کند یم یدسوره را تأک 55-52 یاتخصوصاً افسانه مرتبط با آ ،سبب نزول
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  منابع و مآخذ
 قرآن کریم. .1
  ق.1382، دمشق، مطبعۀ الترقی، بیان المعانیآل غازي، مالحویش عبدالقادر؛  .2
بیروت، دار الکتب العلمیه،  ،المعانی فی تفسیر القرآن العظیمروح  ؛آلوسی، سید محمود .3

  ق.1415
ۀ نزار مصطفی الباز، ، عربستان، مکتبتفسیر القرآن العظیم ، عبدالرحمن بن محمد؛حاتم ابیابن  .4

  ق.1419
بیروت، دارالکتب العربی، زاد المسیر فی علم التفسیر،  ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن؛ .5

  ق.1422
مؤسسۀ الکتب  ،، بیروتفنون األفنان فی عجائب علوم القرآن ــــــــــــــــ ؛ـــــــــ .6

  .ق1422الثقافیۀ، 
، ۀو ما اُنزِل بالمدین ۀالقرآن و ما اُنزِل من القرآن بمک فضائل ؛ابن ضُرَیس، محمد بن ایوب .7

  ق.1408دمشق، دارالفکر، 
  تا.  ا، بین بیجا،  بیالتحریر و التنویر،  ؛ابن عاشور، محمد بن طاهر .8
، بیروت، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ؛الحق بن غالبابن عطیه اندلسی، عبد .9

  ق.1422دارالکتب العلمیه، 
  ق.1419، ۀیم، بیروت، دارالکتب العلتفسیر القرآن العظیم ؛، اسماعیل بن عمرودمشقی ابن کثیر .10
   ق.1417بیروت، دار المعرفۀ، الفهرست،  ؛ابن ندیم، محمد بن اسحاق .11
 ق.1420، بیروت، دار الفکر، البحر المحیط فی التفسیر ؛حیان محمد بن یوسفاندلسی، ابو .12
، ۀیمل، بیروت، دار الکتب العلباب التأویل فی معانی التنزیل ؛دي، عالءالدین علی بن محمدبغدا .13

 ق.1415
العربی،  احیاء التراث ، بیروت، دارمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن ؛بغوي، حسین بن احمد .14

  ق.1420
 ق.1423، بیروت، دار احیاء التراث العربی، تفسیر مقاتلبلخی، مقاتل بن سلیمان؛  .15
، بیروت، دار احیاء التراث العربی، أنوار التنزیل و اَسرار التأویل ؛بیضاوي، عبداهللا بن عمر .16

   ق.1418
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دارالکتب ، بیروت، دالئل النبوة و معرفۀ احوال صاحب الشریعۀبیهقی، احمد بن حسین؛  .17
 ق. 1405العلمیۀ، 

، بیروت، دار احیاء التراث جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ؛ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد .18
   ق.1418العربی، 

، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ؛احمد بن ابراهیمثعلبی،  .19
   ق.1422

، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، یل لقواعد التفضیلشواهد التنز ؛حسکانی، عبیداهللا بن احمد .20
   ق.1411

   ق.1420، قاهره، دار ابن عفان، لمکی و المدنی فی القرآن الکریما ؛حسین احمد، عبدالرزاق .21
 تا. ، بیروت، دارالفکر، بیتفسیر روح البیان ؛، اسماعیلحقی برسوي .22
 م.1990للکتاب،  ۀالعام ۀمصریال ۀالهیئ قاهره، ،المنار)(تفسیر القرآن الحکیم رشید رضا؛  .23

، بیروت و دمشق، دار و المنهج ۀالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریع ؛زحیلی، وهبۀ بن مصطفی .24
   ق.1418الفکر المعاصر، 

   ق.1422، دمشق، دار الفکر، التفسیر الوسیط ـــــــــــــــــــ ؛ .25
  ق.1408دار الفکر، ، بیروت، مناهل العرفان فی علوم القرآن ؛زرقانی، عبدالعظیم .26
  .ق1415، ، بیروت، دار المعرفۀالبرهان فی علوم القرآن ؛بن عبداهللا زرکشی، بدرالدین محمد .27
،  ویلأالکشاف عن حقائق التنزیل و عیون االقاویل فى وجوه الت ؛زمخشري، محمود بن عمر .28

  تا.  دارالفکر، بیبیروت، 
، بغداد، وزارت قرآن بمکۀ و المدینۀتنزیل الو  الناسخ و المنسوخ ؛محمد بن مسلمزهري،  .29

   ق.1411آموزش عالی، 
 تا.  نا، بی بیجا،  ، بیبحر العلوم ؛سمرقندي، نصر بن محمد .30
  تا. ، بیمنشورات رضیبیروت، ، اإلتقان فی علوم القرآن ؛سیوطی، جالل الدین .31
  ق.1421بیروت، دار الفکر، التحبیر فی علم التفسیر،  ــــــــــــــــ ؛ .32
  ق.1404قم، کتابخانه آیۀ اهللا مرعشی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور،  ـــــــــ ؛ـــــــ .33
   ق.1412روت و قاهره، دار الشروق، ، بیفی ظالل القرآن ؛ابراهیم شاذلیابن ابی سید قطب،  .34
 ق.1421، قاهره، دار ابن عفان، الموافقاتشاطبی، ابراهیم بن موسی؛  .35
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  .م1988یروت، دار العلم للمالیین، ب ،مباحث فی علوم القرآن ؛صالحصبحی  .36
  ش.1372خسرو، ، تهران، ناصر القرآن فی تفسیرمجمع البیان  ؛طبرسی، فصل بن حسن .37
 ق.1412، بیروت، دار المعرفه، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ؛طبري، محمد بن جریر .38

  تا. نا، بی بیجا،  ، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم ؛طنطاوي، سید محمد .39
  . تا العربی، بی ، بیروت، دار احیاء التراثالتبیان فی تفسیر القرآن ؛طوسی، محمد بن حسن .40
، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)فخر رازي، محمد بن عمر؛  .41

  ق.1420
  ش. 1364، تهران، ناصر خسرو، الجامع ألحکام القرآن ؛قرطبی، محمد بن احمد .42
  تا.  وت، دار احیاء التراث العربی، بی، بیرتفسیر المراغی ؛ن مصطفیمراغی، احمد ب .43
  ق. 1412رشدیه،  ۀ، پاکستان، مکتبالتفسیر المظهري ؛مظهري، محمد ثناء اهللا .44
، بیروت، مؤسسۀ الناسخ و المنسوخ فی القرآن ؛محمد بن احمد بن اسماعیل صفارنحاس،  .45

 .تا بیالکتب الثقافیۀ، 

 ش. 1380، تهران، نشر هستی نما، ي قرآنگذار تاریخبر در آمدي  ؛نکونام، جعفر .46
 بیروت، دار ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ؛یشابوري، نظام الدین حسن بن محمدن .47

 ق.1416، العلمیۀالکتب 
  ق.1426، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، القرآن فضائلهروي، ابوعبید قاسم بن سالّم؛  .48
  


