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 قصص سوره 85 یۀآ یگذار خیتار ۀحوز در یریتفس اتیروا یبررس و نقد
 2/6/1397 دریافت: تاریخ
 5/7/1397 پذیرش: تاریخ

 1راد مهدوی علی محمد
 2نژاد احمد امیر
 3کلباسی زهرا

  چکیده
 بهه مکهه در  پیهامبر حضهور میهانی ههای سهال در مفسهران، آرای اتفاق به قصص، سوره
 تفسههیری، روایههات و نههزول اسههباب بههر تکیههه بهها برخههی امهها اسههت؛ یافتههه نههزول پیوسههته طههور
 )سهرزمینی جحفهه در پیهامبر که زمانی هجرت، آستانه به را سوره این 85 آیه گذاری تاریخ
 بهه بازگشهت وعهده خداونهد آن طبه  کهه انهد رسهانده بهود، مکهه دلتنگ مدینه( و مکه میان
 منهابع در تنهها نهزول اسهباب روایهات که است درحالی این است. داده پیامبرش به را مکه
 تعهار  در آیهه ایهن ذیهل تفسهیری روایات از انبوهی با و شده نقل موقوف صورت به متأخر
 حجههت اتمهها  مشهرکان بههه خطهاب کههه - 85 آیههه امتهداد همچههون قراینهی مقابههل در اسهت.
کیهد بهرای در که همجوارش آیات با آیه این پیوسته سیاق - نموده  نهازل قیامهت وقهو  بهر تأ
لی َک  َلراّده » عبارت از مراد که متعددی تفسیری روایات و شده  سرای به بازگشت را «َمعاد   ا 
 در و بعثهت میهانی ههای سهال در آیهه ایهن مکهی گهذاری تهاریخ کهرده، معنها )بهشت( آخرت
  است. اثبات قابل قصص سوره آیات دیگر با همراه آن پیوسته نزول نتیجه،
 گذاری. تاریخ پیوسته، نزول هجرت، معاد، الی ک لراّده  قصص، سورۀ ها:  کلیدواژه

                                                   
 mahdavirad@isca.ac.ir .تهران فارابی پردیس دانشگاه حدیث و قرآن علو  گروه دانشیار .1

 amirahmadnezhad@outlook.com مسئول(: )نویسنده اصفهان دانشگاه حدیث و قرآن علو  گروه استادیار. 2

 zahrakalbasi@gmail.com اصفهان: دانشگاه حدیث و قرآن علو  دکتری دانشجوی . 3
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 مقدمه .1
 مکهی ای  سهوره مفسهران، اقهوال سهسس و نهزول ترتیهب روایهات همهه اتفهاق بهر بنها قصهص سوره
 ایهن در پیهامبر دعهوت میانی های  سال در نزول، ترتیب جداول در آن جایگاه برحسب که است
 سههوره ایههن 85 آیههه ویهه ه بههه آن آیههات از برخههی نههزول زمههان   مههورد در امهها ؛اسههت شههده نههازل شهههر

  است. آمده پدید جدی های مناقشه
 بههه را وی نمههود، نههازل او بههر را قههرآن کههه گونههه همههان ،داده وعههده پیههامبر بههه آیههه ایههن در خداونههد
 در ،سههوره آیههات سههایر بهها زمههان هههم ،را آیههه ایههن نههزول زمههان برخههی بازگردانههد. اش اصههلی جایگههاه
 نهها  بههه مکههانی در مکههه دوران پایههان در را آن نههزول زمههان برخههی و دانسههته مکههه میههانی هههای سههال
حفه  از خهارج در آن نهزول سهبب دنبهال بهه حتهی و نهدا هنمود توصیف - بوده مدینه راه در که - جه
 طهور بهه دیهدگاه، دو ایهن از هریه  به باورمند مفسران کردند. تلقی مستثنا ای  آیه را آن مکه، شهر

کنهده  اشههکاالت بههه پاسهخ از عمومهها   هرچنههد ؛انهد کههرده بیههان خهود نظریههه تثبیههت ایبهر دالیلههی پرا
  نمودند. نظر صرف خود دیدگاه

 معنهایی ارتبهاط دو  دیهدگاه و بهوده آیهه ایهن ذیهل مشهور   نزول شأن برخالف ،نخست دیدگاه
 ایهن ،رو ایهن از اسهت. داده دسهت از 85 آیهه دو  قسهمت حتهی و همجهوار آیات سیاق با را خود
 بیهان آیهه ایهن ذیهل مفسهران کهه مختلفهی احتمهاالت بهه دههی سهامان بها ابتدا تا شده آن بر مقاله
 از هریهه  بررسههی و نقههد بههه سههسس سههازد. مطههر  نظریههه قالههب در را آنههان هههای دیههدگاه ،انههد کههرده

  نماید. تقویت را مختار دیدگاه سو  وهله در و بپردازد نظریات

 قصص سوره بر یمرور .2

 نهازل مکهه در نمهل سهوره از بعهد کهه اسهت نهزول ترتیهب در سهوره نهمهین و چههل قصهص سوره
 از بودنهد. مشرکان عذاب و شکنجه تحت مسلمانان که هویداست آن سیاق از 4است. گردیده
 نیه  آنهان بداننهد تها بهوده مؤمنهان و پیهامبر بهه تسهّلی سوره این نزول از هدف رسد می   نظر به رو این

 - نمودنهد می   تحمل فرعون سوی از را فشارها شدیدترین که - امتش و موسی حضرت همچون
  :نمود بخش چهار توان می   را قصص سوره محتوای ،ترتیب بدین 5شد. خواهند پیروزی
 بهدو از را موسهی حضهرت داسهتان کهه اسهت سوره این اول آیه 46 دربرگیرنده ،نخست بخش

یافههت مههدین، بههه سههفرش مصههر، از او فههرار بهها و کههرده آغههاز مصههر زده خشههونت جامعههه در تولههد  در
                                                   

 .613 -612ص ،10ج ،البیان مجمع .4

 .4-3ص ،8ج ،الحدیث احسن .5
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 در و داده ادامههه فرعههون بهها مواجهههه چنههدین رسههالت، آغههاز و مصههر بههه بازگشههت وحههی، نخسههتین
 خاتمههه الهههی آیهات در تکبههر سههبب بهه سههساهیانش و فرعهون سههنگین عههذاب توصهیف بهها نهایهت
   است. داده

 و کهرده اشهاره عههدین همچون آسمانی کتاب نزول بر مبنی مشرکان تقاضای به ،دو  بخش
 اههل از برخهی ،مقابهل در اسهت. نمهوده مهذمت کتهب ایهن بهه ایمهان عد  سبب به را آنان سسس
 عبههارات بهتههرین بهها قههرآن بههه فعلههی ایمههان و آسههمانی کتههب بههه گذشههته ایمههان سههبب بههه را کتههاب
 ههایی صهحنه و کهرده آغهاز مشهرکان برای را عذاب نزول به تهدید ،ادامه در است. ستوده ممکن
کمه از هولناک  است. نموده بازگو تفصیل به را قیامت در مشرکان محا

 موسهی حضهرت عصهر در بهاز کهه یافتهه اختصهاص قهارون داستان به سوره این بخش سومین
 هههای جاذبههه و کههرده انکههار را قیامههت کههه اسههت شههکوه بهها ثروتمنههدی قههارون اسههت. شههده واقههع
 گفتهار صهحت سهابقه بهی  عهذابی بها خداونهد لهیکن ،لرزانهده را ایمانهان سسهت برخهی اش دنیهوی
  است. ساخته آشکار را هستی جهان حقانیت به عالمان

کیههد بههه آشههکارا قصههص سههوره مقطههع آخههرین  و شههدگان هههدایت جهه ای و قیامههت وقههو  بههر تأ
 سهسس است. داده را «معاد» به بازگشت وعده نی  پیامبر به سیاق همین در و پرداخته گمراهان

 حقه م نداشهت انتظار گاه هیچ  که - او بر قرآن نزول نعمت به ابتدا پیامبرش قلب تثبیت اییر
 وحهههی آیهههات از اعههرا  و مشهههرکان بههه تمایهههل گونهههه هههر از را وی سهههسس و نمههوده تصهههری  - ودشهه

کیهد بها نیه  سهوره ایهن آیهه آخهرین ،نهایت در است. بازداشته  بهاری ذات مخهتص بقها کهه آن  بهر تأ
  است. رسیده پایان به گشت، بازخواهد او عدل محکمه سوی به کس همه و است تعالی
کید کلیدی بخش دو بر سوره این تما  هویداست  که چنان    :است نموده تأ

 تا ممکن شرایط ترین سخت در موسی حضرت حیات ابتدای از مفصلی داستان ،نخست
کم بر او پیروزی  مردمهان خهدای را خهود بلکهه نداشهت، معهاد بهه اعتقهادی تنهها نه که ظالمی حا
 برخاست ای  جامعه چنین در الل کلیم موسی بود. کشانده تما  ذلت به را آنان و نامید می   مصر
 کمههال در رفتنههد، مهی   شههمار بهه جامعههه اقشههار تهرین ضههعیف از کهه یههارانی بههه اتکها و اسههتقامت بها و

 بههه خداونههد رو ایههن از سههاخت. نههابود را فرعههون و آمههد فهها   ههها شههکنجه و ههها سههختی بههر نابههاوری
 را مسهلمانان مصهر فراعنهه همچهون کهه - را مکهه ثروتمنهد مشهرکان بر پیروزی وعده نی  پیامبرش
   است. داده - نهادند فشار تحت

 در مشهرکان دستاوی  ترین مهم از یکی که معاد انکار مقوله به ،تفصیل به نی  سوره دو  بخش
 توصههیف و مشههرکان انههذار ضههمن و پرداختههه اسههت مسههلمانان سههرکوب و اسههال  پههذیرش عههد 
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کمه کید نی  پیامبرش برای آن حتمی تحق  بر قیامت، در آنان محا   است. نموده تأ

 قصص سوره 85 هیآ نییتب .3
َّ ذیَِّإن  
ََّّال   ض  ر  َََّّّف  ْیک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقْرآن  ک  راد ُ َََِّّّإىلَّل  عاد  ََُّّقْلََّّم  ِ

ب  ُمََّّر  ْعل 
 
ْنََّّأ ََّّم  دىَّجاء  َََِّّّباْْلُ ْنََّّو  ََّّم  ََّّیفَُّهو  

َّ الل  ََّّض  َّ.ُمبی  

 بههاور و انتظههار رغههم علههی را قههرآن کههه کسههی وصههف بهها را خههود قصههص سههوره 85 آیههه در خداونههد
 جایگههاهش بهه را او نیهه  ایهن از بعههد کهه داده وعهده حضههرتش بهه و خوانههده کهرده، نههازل او بهر پیهامبر

 کهه کسانی به من پروردگار بگوید: مشرکان به تا داده فرمان رسولش به سسس گردانید. بازخواهد
گاه کنند، سرمی آشکار گمراهی در که کسانی به و هستند هدایت اهل   است. دانا و آ

 بیهههان بههها پیهههامبر قلهههب تثبیهههت ایبهههر هویداسهههت، الفهههاظش صهههراحت از  کهههه چنهههان  آیهههه ایهههن
 مؤمنهان بهه امیهد و مشهرکان انذار درصدد طرفی از و است او زندگی در داده رخ معج ه ترین بزرگ
 بهه خداونهد یهاری فرارسهیدن بهه وعهده بهرای پیهامبر بهه قهرآن نهزول بهزرگ نعمت یادآوری از است.

 گونهه ایهن کهه گرفتهه قهرار سهنگینی فشهارهای تحهت پیهامبر کهه نمهود استنباط توان می   حضرتش
 کههه نماینهد مهی   انکههار را وی چنهان مشهرکان ،سههو دیگهر از اسهت. قلههب تثبیهت و دلهداری نیازمنهد
   است. دیگر ای  معج ه به شبیه معاد به باور خصوص در الهی وحی تحق 
 احسههاس تههوان مههی   بیشههتری وضههو  بههه گرفتههه قههرار آیههه ایههن ادامههه در کههه آیههاتی از را مههدعا ایههن
 نداشهت، را قهرآن نهزول انتظهار کهه کنهد مهی   یهادآوری پیامبرش به 86 آیه در خداوند  که چنان  ؛کرد
 بهاز 87 آیهه در باشهد. کهافران یهاور کهه مبهادا پهس شهد؛ سهرازیر او بهر که بود خداوند رحمت این اما

 بهاز الههی وحهی بهه( )بهاور از قهرآن، نهزول از پهس را وی مشهرکان مبادا فرموده: پیامبرش به خطاب
 از و فرابخوانهد پروردگهارش سهوی بهه را مهرد  همچنهان تها خواسته پیامبر از ادامه در سسس .دارند

  نباشد. مشرکین
 خواسهته رسهولش از خداوند و یافته ادامه پیامبر به آمی  عتاب های خطاب هم باز 88 آیه در
 چیه  همهه کهه بدانهد و نمایهد عبهادت یگانهه خهدای بها را دیگری خدای مشرکان شیوه به مبادا تا
 آنهان بهرای گردنهد، مهی   بهاز او سوی به همگان حالیکه در خداوند و شود می   نابود هستی ذات ج 

 نماید می   داوری
َّ ََّّماَّو  ْرُج اَُّکْنت  ْنََّّت 

 
َََُّّّیْلىقَّأ ْیک  ََِّّإل  ََّّاْلِکتاُبََِّّإل  ة  ْْح  ََِّّمْنََّّر  ک  ب ِ الَّر  ََّّف  ن   ُک ن  ِهیرا ََّّت  ََّّظ  ین  َّ*َِّلْلکاِفِر

َّ ََّّلَّو  ک  ن   ُصد ُ ْنََّّی  ََّّاَّلِلََّّآیاِتََّّع  ْعد  ْتََِّّإْذََّّب  ْنِزل 
ُ
ََّّأ ْیک  ََِّّإل  َََِّّّإىلَّاْدُعََّّو  وک  ِ ب  ََّّر  ََّّلَّو  ن   ُکو ن  ََّّت  ََِّّمون  ی   ْشوِرکی َّاْْلُ

*ََّّ ْدُعََّّلَّو  ََّّت  ع  ر ََِّّإهلا ََّّاَّلِلََّّم  ََّّلَّآخ  ََِّّإل  ََِّّإله  ََُّّه   ََُّّکل ُ ْ ََّّش  ََّّء  ُهََِّّإل  ََّّهاِلک  ْجه  ُهََّّو  ْکُمََّّل  ََّّاْْلُ ْیِهََّّو  ََِّّإل  ُعون  َّ.ُتْرج 
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 در استواری و رسالت ادامه به دستور با شده، آغاز پیامبر قلب تثبیت با که - آیات این نزول
 بهر مشهرکان سهنگین فشهار گهر نشهان وضهو  به - شده ختم عتاب و هشدار به و یافته ادامه نبوت
 قیامت وقو  خداوند شده الز  که جایی تا است؛ نموده شکننده را یارانش و او که است پیامبر

کید پیامبرش برای را دادرسی و    نماید. پایدار رسالت اجرای در را او و نماید تأ

ح اقوال .4  (معاد یال لرادک) در «معاد» یمعنا خصوص در شده مطر
 عبارت در «معاد» مرجع برای متعدد اقوال است، توجه قابل قصص سوره 85 آیه ذیل آنچه

لهی َلهراَدَک »  بههازگو آیهه، ایههن ذیهل مفسهران از بسههیاری مشهترک وجههه کهه ای  گونهه بههه ؛اسهت «َمعههاد   ا 
 ایهن مبّین تنها داوری هیچ بدون آنان از برخی است. ها آن بررسی و نقد بدون اقوال همه کردن
 ،نهایههت در 7.انهد کهرده نقهل ادامهه در را مهابقی و داده تههرجی  را قهول یه  برخهی و 6انهد بهوده اقهوال
 8انهد کرده تفسیر آن طب  را آیه و پرداخته نظریه ی  ذکر به تنها یا که اند بوده نی  مفسرانی معدود

 اقهوال ،توضهی  ایهن بها 9کردنهد. دفها  محسهوس طهور بهه نظریهه یه  از اقهوال همه بیان ضمن یا و
 داد: جای توان می   دسته پنج در را معاد درباره شده مطر 

 همهان دهد می   وعده پیامبر به خداوند که معنا این به است. مرگ معنای به معاد نخست،
  گرداند. بازمی مرگ سوی به را او کرده، نازل وی بر را قرآن که گونه

 قیامهت سهوی بهه را پیهامبرش کهه دههد می   وعده خداوند است. قیامت معنای به معاد دوم،
   گرداند. بازخواهد
 بهازمی بهشهت به را پیامبرش که دهد می   وعده خداوند است. بهشت معنای به معاد سوم،
   گرداند.

 برمههی مکهه بههه را پیهامبرش کهه دهههد مهی   وعههده خداونهد اسهت. مکههه معنهای بههه معهاد ،چهاارم
   گرداند.
 بیهت بهه را پیهامبرش که دهد می   وعده خداوند است. المقدس بیت معنای به معاد ،پنجم

                                                   
 .187ص ،4ج التنزیل، انوار ؛3027 -3025ص ،9ج حاتم(، ابی )ابن العظیم القرآن تفسیر ؛622ص ،2ج العلو ، بحر .6

 ،7ج ،التفسهیر فهی االساس ؛331ص ،8ج ،المحیط البحر ؛436ص ،3ج ،الکشاف ؛81 -79ص ،20ج ،البیان جامع .7
  .4116 -4115ص

 ،الکاشهف تفسهیر ؛2715 -2714ص ،5ج ،القهرآن ظهالل فی ؛313ص ،2ج ،القرآن معانی ؛359ص ،3ج ،مقاتل تفسیر .8
 .90ص ،6ج

 .347 -346ص ،3ج ،الحدیث تفسیر ؛130 -128ص ،16ج ،المی ان .9
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  10گرداند. بازمی المقدس
 در عالمیهان شهدن محشور مکان که رو آن از را المقدس بیت برخی اخیر، نظریه خصوص در
 بهوده معهراج بهه پیهامبر عهروج مکهان کهه ور آن از برخهی و دانسهته معهاد مرجهع است، رستاخی  روز

 قیامههت همهان معهاد کهه - دو  قههول بهه المقهدس بیهت ،نخسههت دیهدگاه طبه  ،رو ایهن از اسهت.
 بهه داشهته را معهراج دوباره آرزوی که آن  سبب به پیامبر دو ، دیدگاه طب  و شده ن دی  - است

 افهههراد سهههوی از را احتمهههاالت ایهههن حهههالی در آلوسهههی اسهههت. شهههده داده وعهههده دوبهههاره عروجهههی
 سهعید 11اسهت. دانسهته اعتبار فاقد و گرانه توجیه کامال   را قول این خود که کرده مطر  ناشناسی
  12است. کرده معرفی آخرت مکان را المقدس بیت نی  حوی
 گونه بدین ؛دارند هم با ن دیکی معنایی پیوندهای وضو  به ،نخست نظریه سه ،دیگرسو از
 مراحهل هرسهه - شهده مطر  قیامت در پیامبر جایگاه عنوان به که - بهشت و قیامت مرگ، که

 آیهه در «معهاد» کهه اسهت آن قهول سهه ههر مشترک وجه نتیجه در است. معین مقطع ی  پیوسته
  است. کرده معنا آخرت سرای به بازگشت به را 85
 نظریهه سهه تهوان مهی   ،قصهص سهوره 85 آیه در «معاد» درباره شده مطر  قول پنج از نتیجه در
 کرد: ارا ه

 عنهوان بهه المقهدس بیهت بهشهت، قیامهت، )مرگ، آخرت سرای به معاد بازگشت نخست،
 عنهوان به المقدس بیت به معاد بازگشت سوم، و مکه به معاد بازگشت دوم، قیامت(؛ جایگاه
  معراج. مکان

 قصص سوره 85 هیآ در معاد مرجع درباره یریتفس اتیروا .5
 تهابعین و صهحابه از تفسهیری روایهات بهه را پیشهین بخهش در شهده مطهر  اقهوال همه مفسران
 امها انهد؛ نموده استناد روایات این همه به برخی و ها آن از مواردی به برخی که اند ساخته مستند

کندگی  راوی یه  بهه را متعهار  اقهوال کهه مختلفی روایات و سو ی  از تفسیری روایات این پرا
 در روایههات ایههن ادامههه در ،رو ایههن از اسههت. شههده سههردرگمی موجههب دیگههر سههوی از داده نسههبت
 اسهت. شهده داده نشهان راوی ههر اقهوال تعهار  یها پوشهانی هم و شده بندی  دسته جدول قالب

                                                   
 ؛3027 -3025ص ،9ج ،حهاتم( ابهی )ابهن العظهیم القهرآن تفسهیر ؛81-79ص ،20ج ،البیان جامع ر.ک: نمونه عنوان به. 10

 .20-19ص ،25ج ،الغیب مفاتی 

 .334ص ،10ج ،المعانی رو  .11

 .4118ص ،7ج ،التفسیر فی االساس .12
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 دقی  و کامل طور به را اقوال همه که - سیوطی المنثور الدر روایی تفسیر از جدول این تهیه برای
 روایهات یها تفسهیری روایهت از مقصهود کهه اسهت ذکهر قابهل 13اسهت. شده استفاده - کرده گ ارش
 عنههوان بههه کبههار تههابعین یهها و صههحابه از کههه اسههت تفسههیری منقههوالت مقالههه، ایههن در نههزول سههبب
 روایتهی حاضهر پهژوهش در ،رو ایهن از اسهت.    گردیهده نقهل قصهص سوره 85 آیه در «معاد» معنای

  شد. خواهد داده نشان آن روایی اعتبار و اهمیت یقراین با گردد منتهی معصو  به که

 سیوطی المنثور الدر تفسیر پایه بر قصص سوره 85 آیه نزول سبب روایات جدول

 از نقل راوی شماره
 محل تعیین معاد مرجع معصوم

ول  آیه نز
وایات  ر
 متضاد

 راوی
وایات  همخوان ر

 راوی

 *  جحفه مکه ---- ضحاک 1

 بن حسین 2
   جحفه مکه ---- واقد

  * ---- مکه ---- عباس ابن 3

  * ---- مکه ---- مجاهد 4

 *  ---- مکه ---- ضحاک 5

  * ---- موت ---- عباس ابن 6

 ابوسعید 7
   ---- موت ---- خدری

 با *)مواف   ---- قیامت روز ---- عباس ابن 8
 موت(

   ---- قیامت روز ---- عکرمه 9

  * ---- قیامت روز ---- مجاهد 10

   ---- بهشت ---- حسن 11

   ---- بهشت پیامبر علی اما  12

 *  ---- قیامت همان که بهشت ---- ابوسعید 13

                                                   
  .140 -139ص ،5ج ،المنثور الدر .13
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 از نقل راوی شماره
 محل تعیین معاد مرجع معصوم

ول  آیه نز
وایات  ر
 متضاد

 راوی
وایات  همخوان ر

 راوی

 است. پیامبر خدری

 با )مواف  *  ---- بهشت ---- عباس ابن 14
 قیامت( و موت

 *  ---- بهشت ---- عباس ابن 15

   ---- بهشت ---- صال  ابی 16

   ---- المقدس بیت ---- القاری نعیم 17

 ---- قتاده 18
 ابن که است مواردی از این

 پنهان را معنایش عباس
 کرد.

----   

 ابوسعید 19
 *  ------ موت ----- خدری

 
  کرد: استنباط توان می   را نکاتی شد ذکر جدول این در که روایاتی مجمو  از
 روایهت گردیهده، متصهل معصهو  بهه و شهده نقهل معصهو  از مجموعه این در که روایتی تنها .1
  کهه چنان  معنا این البته که اند کرده معنا بهشت به را معاد که است  پیامبر از  علی اما 
  است. همراه آیه سیاق با آمد، خواهد ادامه در

 آیههه ایهن ذیهل تهابعین اجتههادات ،مهوارد دیگهر خهدری، ابوسهعید و عبهاس ابهن روایهات جه  .2
 است. برخوردار کمتری اعتبار از صحابه اقوال نسبت به که است
 کههرده معنهها بهشههت و قیامههت بههه را معههاد کههه دارد هماهنههگ روایههت دو خههدری ابوسههعید .3
 است.
 مهرگ، را معهاد مهورد چههار در دانسته، مکه را معاد یکی در که دارد روایت شش عباس ابن .4

 مکتهو  را مهورد ایهن کهه گفتهه او دیهدگاه دربهاره قتهاده نی  آخری در و کرده معرفی بهشت و قیامت
 بایهد تشّتت سبب به را آیه این ذیل عباس ابن دیدگاه یا رسد می   نظر به نتیجه در داشت. نگاه

 کثههرت سههبب بههه را کههرده معنهها آخههرت سههرای بههه را معههاد کههه او روایههت چهههار یهها و گرفههت نادیههده
  پذیرفت.
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 اعتبهاری بهی  بهه حکهم تهوان مهی   ،«معهاد» مرجهع دربهاره تفسهیری روایهات تنهاق  سهبب به .5
  نمود. معنا خودش درونی سیاق بر تکیه با و بیرونی قرینه این بدون را آیه و داد ها آن همه

 قصص سوره 85 هیآ یگذار خیتار رامونیپ ها دگاهید .6
 واژه مرجهع خصهوص در شهده مطهر  تهر پهیش اقهوال ،قصهص سهوره 85 آیه یگذار تاریخ برای

 دسهته سهه به توان می   شد، مطر  آیه نزول مکان برحسب که ای  گانه سه تقسیم از جدا را «معاد»
  :نمود تقسیم آیه نزول مکان و زمان معیار اساس بر کلی

 و گرفته المقدس بیت حتی و تجن قیامت، موت، معانی به را واژه این که اقوالی ،نخست
 و 85 آیههه بهودن مکهی و کهرده معنها معهاد آیهات سهیاق در جهوارش ههم آیهات همچهون را مهذکور آیهه

 کهه آن  حسهب بهر دیهدگاه ایهن در اسهت. کهرده تأییهد را قصهص سهوره آیهات سهایر بها همهراه نهزولش
   زده تخمههین 14،گرفتههه قههرار نههزول ترتیههب روایههات در مکههی سههور فهرسههت میانههۀ در قصههص سههورۀ
  باشد. شده نازل بعثت دهم تا ششم های سال در پیوسته طور به سوره این تما  که شود می

کیهد جحفهه در آن نزول بر و دانسته مکه معنای به را معاد که نظری دوم  سهان بهدین و کهرده تأ
 و مکهی نهه مکهان و زمان حیث به نه که وی ه نمونه ی  یا و مستثنیات زمره در و مدنی را آیه این
 هههای سهال در قصهص سههورۀ نظریهه ایهن در اسهت. آورده شههمار بهه شهود، نمههی   محسهوب مهدنی نهه

 فهرود پیهامبر هجهرت راه در آیهات سهایر از جهدا کهه سهوره ایهن 85 آیهۀ جه  شهده نازل بعثت میانی
 نهزول کهرده، هجهرت بعثهت چههاردهم سال االول ربیع ماه در پیامبر که آن  برحسب است. آمده
   رسد. می   بعثت چهاردهم سال اوایل به قصص سوره 85 آیه

 وارد تشههکی  آیهه ایههن بهودن مهدنی در امهها ،پذیرفتهه را مکهه بههه معهاد بازگشهت کههه نظهری ساوم
 زیهرا آیهد؛ مهی   شهمار بهه غیبهی اخبهار زمهره در 85 آیهه نظریهه ایهن در ،عبهارت دیگهر بهه اسهت. کرده
 تهها گشهت بازخواههد مکههه بهه کهه دهههد مهی   خبهر او بههه ،اسهت مشهرکان آزار تحههت پیهامبر کهه زمهانی
 ،نظریهه ایهن در شهود. می   منجر او دوباره بازگشت به بعدها که دارد پیش در هجرتی بداند پیامبر
 تها )ششهم بعثهت میانی های سال در پیوسته طور به قصص سورۀ همۀ نخست، نظریۀ همچون
  است. شده نازل دهم(
 و نقهد مهورد سهسس و شهده مطر  تفصیل به خود مؤید قراین با همراه دیدگاه سه هر ،ادامه در
  گیرد. می   قرار بررسی

                                                   
 .9ص ،1ج ،االسرار مفاتی  ؛613 -612ص ،10ج ،البیان مجمع .14
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ول .6-1  مکه دعوت یانیم یها سال در هیآ نز
 دیگهر بها همراه آیه این که است آن قصص سوره 85 آیه یگذار تاریخ درباره دیدگاه نخستین

 پیهامبر بازگشهت وعده خداوند و شده نازل مکه در پیامبر حضور میانی های  سال در سوره آیات
  15است. داده وی به را بهشت( قیامت، )موت، آخرت سرای به

 قههول هرچنههد انههد؛ دانسههته آخههرت سههرای بههه معههاد بازگشههت را راجهه  قههول نیهه  مفسههران برخههی
 بههر ابتههدا رازی فخههر 16.انههد دیههده اشههکال بههدون را آن و کههرده مطههر  هههم را مکههه بههه معههاد بازگشههت
یههده اصههرار آخههرت بههه معههاد بازگشههت  ادامههه در امهها ،دانسههته سههیاق بهها منطبهه  را قههول ایههن و ورز
 اقهوال از ،مجمهو  در 17اسهت. کهرده معنا مکه به را معاد بازگشت و شده تحول دچار دیدگاهش
  کرد: اقامه یگذار تاریخ این تأیید را ذیل قراین توان می   دیدگاه این پیرو مفسران

 مکه یانیم یها  سال در هیآ نزول یگذار خیتار نیقرا .6-1-1

 همجوار اتیآ اقیس با 85 هیآ وندیپ .6-1-1-1
 - است سوره این پایان که - قصص سوره 88 –58 آیات میان ارتباط به متعددی مفسران

 امها 18اند؛ نموده معنا و کرده ذکر هم کنار در واحد سیاق سبب به را فقره چند این و داشته توجه
 پیوسهتگی و پرداختهه آیهات ایهن سهیاق تبیین به بیشتر وضو  با نی  ای  عّده مفسران این از فارغ

   .اند داده نشان را ها آن معنایی
   سهرباز اسهال  از سرسختانه مشرکان که دانسته زمانی را آیات این نزول فضای دروزه  که چنان 
 ایشههان جهذب بهرای نشهینی عقههب بهه آنهان ههدایت بههه شهدید عالقهه سهبب بههه پیهامبر و زدنهد مهی

 عههد  و صههبر بههه را پیههامبرش خداونههد و شههده نههازل آیههه چهههار ایههن رو ایههن از بههود. شههده متمایههل
   19است. فراخوانده عمل در نه و قول در نه خود الهی دعوت از نشینی عقب

 - هاسهت آن میهان در 85 آیه که - را قصص سوره پایانی آیات نزول الل فضل حسین محمد
                                                   

 -347ص ،3ج ،الحهههدیث تفسههیر ؛107ص ،4ج ،الصههافی ؛286ص ،4ج ،الحسههان جههواهر ؛183ص ،8ج ،التبیههان .15
  .541ص ،7ج ،التأویل محاسن ؛348

 القهرآن تفسهیر ؛436ص ،3ج ،الکشاف ؛331ص ،8ج ،المحیط البحر ؛187ص ،4ج و 303ص ،4ج ،الوجی  المحرر .16
 ،20ج ،التنهههویر و التحریهههر ؛4118 -4115ص ،7ج ،التفسهههیر فهههی االسهههاس ؛235 -233ص ،6ج ،کثیهههر( )ابهههن العظهههیم

 .120ص

 .20 -19ص ،25ج ،الغیب مفاتی  .17

 تفسهیر ؛233ص ،6ج کثیهر(، )ابن العظیم القرآن تفسیر ؛18ص ،25ج الغیب، مفاتی  ؛286ص ،4ج الحسان، جواهر .18
  .127ص ،16ج المی ان، ؛346ص ،3ج الحدیث،

 .348-347ص ،3ج ،الحدیث تفسیر .19
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 بها مشهرکان و بهود رسهیده خهود اوج نقطهه بهه پیهامبر و مسهلمانان بهر فشارها که دانسته شرایطی در
 کهه زمانی مذکور آیات رو این از ورزیدند؛ می   اصرار پیامبر وحیانی پیا  انکار و شرک بر توان تما 
 تثبیهت را مؤمنهان و پیهامبرش تها گردیهد نهازل بهود مشهرکان پهذیرش عهد  از شدید اندوه در پیامبر
 بهها کهه شههده یهادآور آنهان بههه را وحهی نهزول رو ایههن از سهازد. مطمهئن سخنشههان حقانیهت از و نمهوده
 اسهال  دیهن برتهری و خداونهد ههای وعهده تحقه  بهه سهسس و افتهاد اتفهاق آنهان بهاور و انتظهار وجود
  20است. داده وعده

 شههده نههازل ههم بهها کهه دانسههته نهزول واحههد یه  را قصههص سهوره 85 تهها 56 آیهات حههوی سهعید
  :است

َّ ک  دیَّلَِّإن   ْ ْنَََّّت  ََّّم  ْبت  ْحب 
 
َََّّّأ ََّّو  ََّّلِکن   دیَّاَّلل  ْ ْنَََّّی  شاُءََّّم  ََّّی  ََّّو  ُمََُّّه   ْعل 

 
ََّّأ دین  ْهت  ََّّ...َِّباْْلُ وِذیَِّإن  

َّال  
َّ ض  ر  ََّّف  ْیک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقْرآن  ک  وراد ُ َََِّّّإىلَّل  عواد  ََُّّقوْلََّّم  ِ

ب  وُمََّّر  ْعل 
 
وْنََّّأ ََّّم  ودىَّجواء  َََِّّّباْْلُ وْنََّّو  ََّّم  ََّّیِفََُّّهو   والل  َّض 

َّ ََّّ.َُّمِبی  
 رفته کار به «هدی» مشتقات آیه دو هر در که کرده اشاره آیات این مشترک مضمون به سسس

 عههد  بههرای برخههی کههه - را مکههه از اخههراج تههرس   همچههون مههوانعی هههدایت، بههه دعههوت ضههمن و
 عهذاب از را مشهرکان آیهات ایهن سهسس اسهت. دانسهته قبول غیرقابل - آوردند می   اسال  پذیرش
 و بهود خواهنهد سهالمت به متقین تنها قیامت در که نموده تصری  دگر بار و داشته برحذر آخرت

 اسهههال ، بهههه را خهههود مخاطبهههان ،اسهههاس همهههین بههر گردنهههد. مهههی   مبهههتال عهههذاب بهههه دنیههها سرکشههان
یافههت و فراخوانهده الهههی فهرامین بههه عمهل و مجاههدت  اعههال  حتمهی را قیامههت در پاداششهان در

 پیههها  بهههه نسهههبت را او قلهههب و داده پیهههامبر بهههه یهههاری وعهههده 85 آیهههه در سهههرانجا  اسهههت. کهههرده
   21است. نموده تثبیت اش وحیانی

 قصهص سوره پایانی آیات نزول به باورمند مفسران ،هویداست اقوال این مجمو  از  که چنان 
 خهود همجهوار آیهات با که محتوایی پیوندی اساس بر را 85 آیه نزول که طوری به اند؛ بوده هم با

 معههاد موضههو  بههه و شههده نههازل مکههه میههانی هههای  سههال در کههه آیههات همههین بهها هم مههان داشههته،
 ای  فقههره را 85 آیههه کههه اسههت دیههدگاهی برابههر در وضههو  بههه فههر  ایههن .انههد کههرده فههر  پرداختههه،
  است. شده نازل بعثت سی دهم سال پایان و جحفه در که گرفته نظر در مستقل
 نی  قصص سوره 88 تا 56 آیات ظواهر از وضو  به معنایی پیوند این مفسران، اقوال از فارغ

                                                   
 .351ص ،17ج ،القرآن وحی من .20

 .4116 -4115ص ،7ج ،التفسیر فی االساس .21
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 حضههرت داسههتان از پههس ،گذشههت قصههص سههوره تبیههین در تههر پههیش  کههه چنههان  ؛اسههت مشههخص
 و قیامههت پههردازی صههحنه بههه - اسههت 75 -56 آیههات شههامل کههه - سههوره مقطههع دومههین موسههی،
کمه مورد مشرکان که زمانی  در خداونهد قهاهره قهدرت و پرداختهه ،گیرنهد مهی   قهرار مجهازات و محا
 و روز تحقه  همچهون دنیها، ایهن در او ههای نمهایی قهدرت برخهی بهر تکیهه با را روزی چنین تحق 
 منکهران از بهارز مصهداقی کهه - را قهارون داسهتان 83 -76 آیه از سسس است. شده یادآور شب،
 ،بهود کرده سست را مؤمنان برخی او مکنت و ثروت که درحالی چگونه که نموده ذکر - بود معاد
 در خداونهد ج ادههی نظا  و قیامت تحق  به وضو  به باز 88 تا 84 آیات کرد. مبتال عذاب به
 گونهه ههر از را او و کهرده تثبیهت را پیهامبرش قهرآن نهزول نعمت یادآوری با سسس و پرداخته سرا آن

 کههه آن  یههادآوری بهها قصههص سههوره نهایههت در اسههت. داشههته برحههذر مشههرکان بههه تمایههل و سسههتی
   است. رسیده پایان به ،شد خواهند حاضر الهی محکمه در و هستند شدنیفنا همگان

ْنَّ ََّّم  ِةََّّجاء  ن  س  ُهََِّّباْْل  ل  ْیر ََّّف  ََِّّمْْناَّخ  ْنََّّو  ََّّم  ِةََّّجاء  ئ  ی ِ الَِّبالس   ىَّف  ز  ََُّّیج ْ وِذین 
ِمُلو اَّال   ئاِتََّّع  وی ِ َِّإل  ََّّالس  

ََّّکاُن اَّما ُلون  ْعم  ََّّ*َّی  ِذیَِّإن  
ََّّال   ض  ور  ََّّف  ْیوک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقوْرآن  ک  وراد ُ َََِّّّإىلَّل  عواد  ََُّّقوْلََّّم  ِ

ب  وُمََّّر  ْعل 
 
وْنََّّأ ََّّم  َّجواء 

دى َََِّّّباْْلُ ْنََّّو  ََّّم  ََّّیِفََُّّه   الل  ََّّض  ََّّ*َُّمِبوی   ََّّمواَّو  ْرُجو اَُّکْنوت  ْنََّّت 
 
َََُّّّیْلوىقَّأ ْیوک  ََِّّإل  ََّّاْلِکتواُبََِّّإل  وة  ْْح  َِّموْنََّّر 

َّ ک  ب ِ والَّر  ََّّف  ن   ُکو ن  ِهیورا ََّّت  ََّّظ  ین  ََّّ*َِّلْلکواِفِر ََّّلَّو  ک  ن   ُصود ُ وْنََّّی  ََّّاَّلِلََّّآیواِتََّّع  ْعود  وْتََِّّإْذََّّب  ْنِزل 
ُ
ََّّأ ْیوک  ََِّّإل  َّو 

َََِّّّإىلَّاْدُعَّ ووک  ِ ب  ََّّر  ََّّلَّو  ن   ُکوو ن  ََّّت  ََِّّموون  ی   ْشووِرکی ََّّ*َّاْْلُ ووْدُعََّّلَّو  ََّّت  ووع  وور ََِّّإهلووا ََّّاَّلِلََّّم  ََّّلَّآخ  ََِّّإل  ََِّّإلووه  ََُّّهوو   ََُّّکوول ُ ْ ََّّش  َّء 
َّ ُهََِّّإل  ََّّهاِلک  ْجه  ُهََّّو  ْکُمََّّل  ََّّاْْلُ ْیِهََّّو  ََِّّإل  ُعون  ََّّ.ُتْرج 

 بهر همگهی کهه - آن پیرامهون آیهات دیگر با قصص سوره 85 آیه معنایی پیوستگی ،نتیجه در
 مراد تنها نه که دهد می   سوق سمت بدین را آیات این شنونده - گرفته شکل معاد تحق  محور
کید «معاد الی لرادک» از  ؛اوسهت قلهب تثبیهت منظهور بهه پیامبرش به قیامت وقو  بر خداوند تأ

 نهازل مکه میانی های سال در قصص سوره آیات سایر با هماهنگ نی  آیه این تردید بدون بلکه
   است. گردیده

 قصص سوره 85 هیآ دوم قسمت با «معاد یال لرادک» ییمعنا ارتباط وندیپ .6-1-1-2
 پیهامبر بهاور و انتظار وجود با را قرآن که کسی وصف با را خود قصص سوره 85 آیه در خداوند

 بازخواههد جایگهاهش بهه را او نیه  ایهن از بعد که داده وعده حضرتش به و خوانده کرده، نازل او بر
 اهههل کههه کسههانی بهه مههن پروردگههار بگویههد: مشهرکان بههه تهها داده فرمههان رسهولش بههه سههسس گردانیهد.
گاه کنند، سرمی آشکار گمراهی در که کسانی به و هستند هدایت   :است دانا و آ

َّ ذیَِّإن  
ََّّال   ض  ر  َََّّّف  ْیک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقْرآن  ک  راد ُ َََِّّّإىلَّل  عاد  ََُّّقْلََّّم  ِ

ب  ُمََّّر  ْعل 
 
ْنََّّأ ََّّم  دىَّجاء  َََِّّّباْْلُ ْنََّّو  ََّّم  ََّّیفَُّهو  

َّ الل  ََّّض  َّ.ُمبی  
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ههْل » عبهارت از ههی قه ّب  ... َر ْعَلهمه
َ
 پیههامبر هویداسههت، آن صههری  الفها  از  کههه چنههان  ،آیهه پایههان تهها «أ

 از بسهیاری کهه اسهت ای  انهدازه بهه صهراحت ایهن نمایهد. حجهت اتمها  مشهرکان بها تها شده مأمور
 را پیهامبر آنهان فشهار و انکهار کهه دانسهتند مشهرکانی را آیهه دو  قسهمت مخاطهب قاطعانه مفسران
  22است. کرده اللحن شدید الفا  این با آنان انذار به موظف
 دریافهت را آیهه این جحفه نا  به مکانی در مدینه به هجرت راه در پیامبر که صورتی در حال
 ،نمایهد ابهالغ آنهان بهه را آیهه دو  قسهمت بخواههد کهه نیسهت رودررو مشهرکان بها دیگهر باشد، کرده
 دو  قسهمت ،بهوده شایسهته نتیجهه در کهه اسهت مدینهه مشهتاق مهرد  بها مواجهه آستانه در بلکه
  گردد. نازل آنان به خطاب آیه این

 پیهامبر دههد مهی   نشهان کهه شهده نهازل مشهرکان بهه خطهاب وضهو  بهه آیهه ایهن دو  قسمت اما
 مشهابه کهه ایهن کمها ؛مدینهه سهوی بهه حرکهت و آنهان طرد راه در نه است مشرکان با مجادله وسط
 نیه  قلهم سهوره 7 و نحهل سوره 125 انعا ، سوره 117 آیات همانند مکی سور دیگر در عبارت این
 اسهت چنین قصص سوره 85 آیه معنای آیه، دو  قسمت به توجه با ،رو این از است. شده ذکر
 بههر را قههرآن همگههان نابههاوری کمههال در کههه خداونهدی مشههرکان، سههوی از معههاد انکههار رغههم علههی کهه

 بهههههرای روز آن در و نمهههههوده محشهههههور قیامهههههت روز را معهههههاد منکهههههران و او نمهههههود، نهههههازل پیهههههامبرش
  23کرد. خواهد حکم برند، سرمی به آشکار گمراهی در که کسانی و شدگان هدایت
 و جحفهه راه در سهی دهم سهال اولهش قسهمت شهریفه آیهه ایهن قطعا   که آن  به توجه با نتیجه در

 ادعههایی چنههین نیهه  کههس هههیچ و نشههده نههازل مکههه در آن از قبههل سههال چنههدین دومههش قسههمت
 مکهه میهانی های  سال به را آن یگذار تاریخ و کرده تشکی  آیه این بودن مستثنا در دبای    نکرده،
   رساند.

  یریتفس اتیروا .6-1-1-3
 هیجههده مجمههو  از روایههت یههازده شههد، ارا ههه پیشههتر جههدول در کههه تفسههیری روایههات برحسههب

 روایهات ایهن هرچنهد کردند. معنا آخرت سرای به پیامبر بازگشت به را «معاد» به بازگشت فقره،
لی َلراَدَک » اما ،نکردند معین را آیه این نزول مکان  سهیاق با که نمودند معنا ای  گونه به را «َمعاد   ا 

                                                   
 ،4ج التنزیهههل، انههوار ؛303ص ،4ج الههوجی ، المحههرر ؛81 -79ص ،20ج البیهههان، جههامع ؛359ص ،3ج مقاتههل، تفسههیر .22

 رو  ؛107ص ،4ج الصهافی، ؛235ص ،6ج کثیهر(، )ابن العظیم القرآن تفسیر ؛331ص ،8ج المحیط، البحر ؛187ص
 ،7ج التأویههههل، محاسهههن ؛4115ص ،7ج التفسهههیر، فههههی االسهههاس ؛130ص ،16ج المیههه ان، ؛334ص ،10ج المعهههانی،

 .121ص ،20ج التنویر، و التحریر ؛541ص

 .347ص ج،3 ،الحدیث تفسیر .23
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 شهده همخهوان ،اسهت مشهرکان توسهط قیامهت سرسهختانه انکار درباره که سوره این آیات دیگر
 در کههه گرفتههه قههرار سههوره ایههن قبلههی آیههات امتهداد در نیهه  قصههص سههوره 85 آیههه سههان بههدین اسهت.
  است. شده نازل مکه میانی های  سال

 یبررس و نقد .6-1-2
 بههه نسههبت کمتههری شهههرت از اول وهلههه در کههه اسههت آن دیههدگاه ایههن بههر وارد اشههکال نخسایی 

 کهرده ذکهر آن بهرای را ههایی نهزول شأن و دانسته جحفه در را آیه این نزول که - خود رقیب دیدگاه
   است. برخوردار -

 دیهدگاه متعهددی مفسهران تنهها نهه شهد، بیهان تهر پهیش  کهه چنهان  اولیهه، تصهور ایهن وجود با اما
 دیهدگاه نیه  بسهیاری پذیرفتنهد، مختهار نظریهه عنهوان بهه را بهشهت و قیامهت بهه «معهاد» بازگشت
 و ابوحیههان  کههه چنههان ؛کردنههد معرفههی بهشههت و قیامههت بههه «معههاد» بازگشههت را مفسههران جمهههور
 نیهه  عطیههه ابههن 24اسههت. دانسههته آخههرت بههه معههاد بازگشههت را مفسههران جمهههور دیههدگاه ثعههالبی
 نیه  نهورالثقلین در حهوی ی 25اسهت. کهرده توصهیف آخرت به معاد بازگشت را گران تأویل جمهور
  است: کرده توصیف چنین را معاد درباره ابراهیم بن علی دیدگاه

 معنا رجعت به را آن خاصه مفسران و بازگرداندند قیامت به را معاد عامه مفسران
 27 26نمودند.

 لفهه  معتقدنههد برخههی گههردد. بههازمی «معههاد» معنههای لههواز  بههه نیهه  دیههدگاه ایههن اشههکال دوماای 
 آن بههه حههال و بههوده آن در قههبال   فههرد کههه رود مههی   کههار بههه مکههانی بههرای «معههاد الههی لههرادک» بازگشههت
 مکه در لیکن ،بازگردد آن به که نبوده آخرت سرای در تر پیش پیامبر که حالی در ؛باشد بازگشته
  28است. صحی  آن به بازگشت به وعده و زیسته ها سال

 بههرای را احتمههال چهههار و پرداختههه آن پاسههخ بههه خهود اشههکال ایههن کههردن مطههر  از پههس آلوسهی
 کهرده بیهان داشهته، حضهور سهابقه آن در پیهامبر که مکانی عنوان به آخرت سرای بر معاد انطباق
  است.

                                                   
 .331ص ،8ج ،المحیط البحر ؛286ص ،4ج ،الحسان جواهر .24

 .303ص ،4ج ،الوجی  المحرر .25

  .292ص ،4ج ،الثقلین نور .26

  نمودیم. نقل قمی از حوی ی قول از رو این از نیافتیم؛ قمی تفسیر در را سخن این .27

 .415 -414ص ،22ج ،الفرقان ؛333ص ،10ج ،المعانی رو  .28
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 بهدین داشهته حضهور بهشهت در بهوده آد  حضهرت سهلب در کهه زمهانی پیامبر که آن ، نخست
  است. دارمعنا بهشت به او بازگشت جهت
 ماننههد قابلیههت همههین و داشههته همههواره را بهشههت در حضههور قابلیههت و اسههتعداد پیههامبر ،دو 
  کهه چنهان  ؛یابهد مهی   معنا وی برای بهشت به بازگشت رو این از شود. می   محسوب او برای سابقه
  فرماید: می   مشرکان برای خداوند

َّ ََُّّث   ُهْمََِّّإن   ْرِجع  ََّّم  ىل  ِ
ِجِیَََّّل  29ََّّ.َّاْْل  

   داشتند. را آن در حضور قابلیت اما ،نداشتند فیزیکی حضور جهنم در نی  آنان که درحالی
 هنگها  در بهشت به او بازگشت رو این از یافت؛ راه بهشت به معراج زمان پیامبر که آن  ،سو 
 30است. معنایی وجه بهترین این آلوسی نظر به است. معنادار مرگ
 پیهامبر کهه اشهکال ایهن ،رو ایهن از اسهت. دانسهته همگهان گهاه بازگشهت را معهاد نیه  عطیه ابن
  31است. کرده تلقی اعتبار بی  را نداشته حضور آن در پیشتر

ول .6-2  هجرت آستانه در هیآ نز
 پیهامبر کهه کهرده معنها مکه به را معاد ،قصص سوره 85 آیه یگذار تاریخ حوزه در دو  دیدگاه

 مکهانی کهه - جحفه در آیه این نزول از صراحت به مفسران برخی گشت. خواهد باز آن به روزی
کیههد مکههه بههه معههاد بازگشههت بههر تنههها برخههی 32انههد. گفتههه سههخن - اسههت مدینههه راه در  کردنههد؛ تأ

 بهه جحفهه ن دیکهی بهه توجهه بها رسهد می   نظر به اما ،نگفتند آیه این نزول مکان از سخنی هرچند
 را جمههور دیهدگاه کلهی طهور بهه نیه  مفسهران برخهی 33.انهد بهوده موافه  جحفهه در آن نزول با مکه،

   34کردند. اعال  مکه به معاد بازگشت

                                                   
   .68 آیه صافات، سوره .29

 .333ص ،10ج ،المعانی رو  .30

 .303ص ،4ج ،الوجی  المحرر .31

 ،10ج ،المعههههانی رو  ؛286ص ،القهههرآن غریههههب تفسهههیر ؛313ص ،2ج ،القهههرآن معههههانی ؛359ص ،3ج ،مقاتهههل تفسهههیر .32
 مهن ؛90ص ،6ج ،الکاشهف تفسیر ؛416 -415ص ،22ج ،الفرقان ؛2715 -2714ص ،5ج ،القرآن ظالل فی ؛333ص
 .354ص ،17ج ،القرآن وحی

 .131 -130ص ،16ج ،المی ان ؛420ص ،7ج ،البیان مجمع .33
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 هجرت آستانه در هیآ نزول نیقرا .6-2-1

 نزول اسباب اتیروا .6-2-1-1
 در عبهاس ابهن روایهت و نمهوده معرفهی جحفهه در را 85 آیهه نهزول کهه تفسهیری روایهات بر افزون

 جحفهه در را آیهه این نزول زمان نی  نزول اسباب کتب گرفته، قرار مفسران استناد مورد زمینه این
 جحفهه بهه پیهامبر کهه زمهانی کهه شهده نقهل ضهحاک از آیهه ایهن نهزول سبب است. کرده توصیف
   35گردید. نازل قصص سوره 85 آیه پس شد، مکه دلتنگ رسید

 یموس حضرت یروزیپ داستان با مکه به بازگشت انیم وندیپ .6-2-1-2
 درصهدد سهسس و کردنهد معنها مکهه بهه بازگشهت وعهده بهه را «معهاد الی لرادک» مفسران برخی
 سههههوره ایههههن ابتههههدای در موسههههی حضههههرت پیههههروزی داسههههتان بهههها پیههههروزی وعههههده ایههههن انطبههههاق
  نویسد: می   خصوص این در طباطبایی عالمه  که چنان  ؛برآمدند
 در مزبهور داسهتان کهه آنچهه بهه اسهت تصهریحی 85 آیهه که است آن گواه آیات سیاق در دقت

 حضههرت و اسههرا یل بنههی داسههتان سههوره اول در خداونههد زیههرا ؛اسههت کههرده اشههاره آن بههه سههوره اول
 از تهها بهود داده موسهی حضهرت امههت بهه را کهه ههایی نعمههت آن ضهمن در و کهرد نقهل را  موسهی
 مهوارد ایهن مجمهو  .نمهود بیهان ،برسهند الل کلهیم موسی با زندگی ع ت به فرعون با زندگی ذلت
 کههه عسههرتی و شههدا د و ههها  فتنههه از زودى بههه کههه داده  وعههده مههؤمنین همههه بههه الت امههی داللههت بههه

  یابد. می   برتری ادیان همه بر را دینشان و یابند می   نجات ،هستند گرفتارش
 زمههین در نداشهتند، جهایی مکهه در کهه آن  از بعهد موسههی حضهرت امهت همچهون ،سهان بهدین
 ههدایت بهرای آسمانی کتاب نزول ضرورت به داستان این از بعد گاه آن یافت. خواهند مکنت
 دو این از عالمه گردید. نازل هدایت برای که است موسی تورات همانند باز که کرده اشاره مرد 
   نههازل قصههص سههوره 85 آیههه کههه زمههانی تهها شههده آمههاده مخاطههب کههه گرفتههه نتیجههه چنههین تشههابه
 وعهده پیهامبرش بهه گردانیهد، پیهروزش کهه موسهی حضهرت همچهون خداوند که بفهمد شود، می
 بهر را قرآن که کسی آن است: این 85 آیه معناى نتیجه در پس دهد. می   را مکه بر پیروزی و فت 
 آن بههه را تههو زودى بههه بنهدى کههار بههه را دسهتوراتش و کنههی ابههالغ و بخهوانی مههرد  بههر تها کههرد واجههب تهو

 آن نهزول بها و کهرد نهازل موسهی بهر را تورات که چنان هم ؛شود معادت جا آن که گرداند برمی محلی
 در قهبال    خهدا رسهول کهه اسهت معلو  نی  سو دیگر از برد. باال را قومش و خودش من لت و قدر

                                                   
 .301ص عنایۀ(، )غازی النزول اسباب ؛256ص الوصول، تسهیل .35
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 سههسس و کههرد مهههاجرت گههاه آن دیههد، را ههها فتنههه و شههدا د گونههه همههه آن در کههه اى مکههه بههود، مکههه
 ادامهه سهسس عالمهه اسهت. گردیده مستحکم دینش و شده پیروز که حالی در برگشت، جا بدان
ْل » بگوید: مشرکان به شده مأمور پیامبر که را 85 آیه ی قه ّب  ْعَلمه  َر

َ
هدى جهاَء  َمهْن  أ اْلهه هَو  َمهْن  َو   ب  هی هه  ف 

ین   َضالل   ب   خوانهده سحر را او معج ات که دانسته فرعون به موسی حضرت سخن همانند را «مه
ّب ی» گفت: پاسخ در نی  الل کلیم موسی نمود. تکذیبش و ْعَلمه  َر

َ
َمهْن  أ هدى جهاَء  ب  اْلهه هْن   ب  ه   م  ْنهد   َو  ع 

ونه  َمْن  َبةه  َلهه  َتکه ار   عاق 
 .«الّدَ

 کهه نمهوده یهادآوری پیهامبرش بهه خداونهد که کرده اشاره قصص سوره 86 آیه به سسس عالمه
 داده هشهدار رسهولش بهه رو ایهن از اسهت. نداشهته را انتظارش که بوده او بر وی ه نعمتی قرآن نزول
 از پههس موسههی حضههرت کههه دانسههته ای  جملههه شههبیه را هشههدار ایههن عالمههه نباشههد. کههافران از کههه

 بهه کهه نعمتهی سهبب بهه خداونهدا کهه فرمهود: خداونهد به خطاب مصری فرد آن ناخواسته کشتن
مههها َرّب  » :بهههود. نخهههواهم مجرمهههان یهههاور پهههس زیهههن دادی مهههن ْنَعْمهههَت  ب 

َ
هههوَن  َفَلهههْن  َعَلهههّیَ  أ که

َ
یهههرا   أ  َظه 

میَن  ْجر  ْلمه   36«.ل 
 بهه بازگشهت وعهده میان ارتباط درباره را سخنان ترین تفصیلی که - طباطبایی عالمه از غیر
 کههه - را آیههه از برداشههت ایههن نیهه  تهرانههی صههادقی - نمههوده بیههان موسههی حضههرت داسههتان بهها مکههه

 او پیهروزی بهه خداونهد وعهده و موسهی حضهرت داسهتان بها - است مدینه راه در آن نزول مستل  
 را موسهی حضهرت داسهتان با مکه به بازگشت وعده میان ارتباط نی  آلوسی 37دانستند. مرتبط

  38است. نموده بیان اجمال به قیل عبارت با
 یبررس و نقد .6-2-2
 توجهه نمودنهد، اقامهه قصهص سوره 85 آیه مدنی یگذار تاریخ موافقان که یقراین به پاسخ در
  است: ضروری نکته چند به

 تههأملی قصههص سههوره 85 آیههه ذیههل مطههر  نههزول اسههباب و تفسههیری روایههات دربههاره نخسههت،
 اعتبهار بهی  را آنهان همهه کهه - تفسهیری روایهات دسهتگی چنهد و تعهار  دربهاره نمهود. بایهد دوباره
 ابهن از جحفه در آیه این نزول تفسیری روایت ترین مهم که آن  وی ه به ؛رفت سخن تر پیش – کرده

 در اسههت. کهرده معنها آخههرت سهرای بهه را معهاد دیگههری متعهدد روایهات در همههو کهه اسهت عبهاس

                                                   
 .133 -129ص ،16ج ،المی ان .36

 .416ص ،22ج ،الفرقان .37

 .333ص ،10ج ،المعانی رو  .38
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 ،نیسهت تفسهیری روایات از جدا که نمود دقت باید نکته این به ابتدا نی  نزول اسباب خصوص
 اسهباب کتهب در ،شهده بیهان تفسهیری کتب در و... مجاهد و ضحاک از که روایاتی همان بلکه
  39است. یافته انعکاس نی  نزول

 ذکههر را آن مسههتثنای آیههات سههوره هههر ابتههدای در البیههان مجمههع در طبرسههی کههه آن  نکتههه دومههین
 40؛است دانسته مکی را آن همه و نکرده ذکر مستثنایی آیه هیچ قصص سوره برای لیکن کرده،
گههر کههه حههالی در    تصههری  آیههه ایههن مکههی غیههر نههزول بههه دانسههت، مههی   معتبههر را جحفههه نههزول شههأن ا
  نمود. می

 و تهههرین قهههدیمی از یکهههی کهههه - واحهههدی النهههزول اسهههباب در نزولهههی سهههبب ههههیچ کهههه آن ، سهههو 
 سهبب کتهب در جحفهه در آیهه ایهن نهزول بلکهه نشهده، ذکهر - اسهت نزول سبب منابع معتبرترین

 نههزول اسههباب برگزیههدن در سههعی کههه نیهه  معاصههران  کههه چنههان  41؛اسههت شههده بیههان معاصههر نههزول
   42نکردند. ذکر نزولی سبب هیچ قصص سوره 85 آیه ذیل داشتند، صحی 
 ذکههر معهاد مرجهع دربههاره سهنی و شهیعی منهابع در کههه تفسهیری روایهات بههر افهزون کهه آن ، چههار 
 آیه در «معاد» که شده نقل متعددی روایات شیعه روایی تفاسیر در گذشت، آن شر  که گردیده
 داده رسههولش بههه را دنیهها بههه رجعههت وعههده خداونههد و بههوده رجعههت معنههای بههه قصههص سههوره 85

  43است.
 کهه اقهوالی همهه گردیهده، ارا هه کهه آیهه ایهن ذیل تفسیری روایات جدول برحسب که آن  ،پنجم

 اجتهاد از موقوف روایاتی کرده، تصری  جحفه در آن نزول بر برخی و بازگردانده مکه به را «معاد»
 از فقهره ههیچ کهه اسهت تهابعینی و نداشهته حضهور برههه آن در کهه عباس ابن همچون ای  صحابه
 حضهرت از روایتهی تفسهیری روایهات ایهن میهان در کهه اسهت حهالی در ایهن نکردنهد. درک را وحی
 پههذیرش تنههها نههه رو ایههن از اسههت. بهشههت «معههاد» از مههراد کههه شههده نقههل  پیههامبر از  علههی

 از 85 آیههه انقطهها  بلکههه ،نیسههت شایسههته علههوی روایههت مقابههل در صههحابه و تههابعین اجتهههادات
یهادی متضهادهای کهه موقهوفی روایهت چند به استناد با خود سیاق  غیهر امهر مراتهب بهه دارد نیه  ز
  بود. خواهد تری دفا  قابل
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 صهدر میهان ارتبهاط عد  به ،قصص سوره 85 آیه غیرمکی یگذار تاریخ بر مطر  نقد دومین
 شهده نهازل جحفهه در آیهه ایهن کهه صهورتی در شهد گفتهه تهر پهیش  کهه چنهان  ؛گهردد بهازمی آیهه ذیل و

 ابههالغ آنههان بههر را «اعلههم... ربههی قههل» آیههه ادامههه تهها نداشههته مشههرکی مخاطبههان دیگههر پیههامبر باشههد،
  است. مانده باقی ابالغ بدون و عبث آیه دو  قسمت نتیجه در نماید.

 آیهات کلهی سهیاق بها مکهه بهه بازگشهت وعهده انطبهاق عهد  بهه نیه  دیهدگاه ایهن بر نقد سومین
 آیهات رفهت، سهخن تفصهیل بهه سهیاق دربهاره تهر پهیش  که چنان  ؛گردد بازمی قصص سوره پایانی
 ابتهههدا اسههت. یافتههه اختصههاص مشههرکان سههوی از انکارمعهههاد موضههو  بههه قصههص سههوره پایههانی
 در خداونهد امها ،نمهود مهی   نفهی را آخهرت و داشهت اتکا دنیا مال به که شده مطر  قارون داستان
 اعمهال جه ای و قیامهت وقهو  بهر سهسس سهاخت. مبتال سابقه بی  عذابی به را وی ناباوری کمال
کید  و گردانهد بازخواههد اش اصهلی جایگاه به را وی که داده وعده پیامبرش به خطاب و کرده تأ
یافههت آخههرت در را خههود گمراهههی جهه ای کههه بگویههد مکههه مشههرکان بههه تهها داده دسههتور پیههامبر بهه  در

کیهد معهاد موضو  بر نی  بعدی آیات در کرد. خواهند  از تأثیرپهذیری هرگونهه از پیهامبر و گردیهده تأ
 پروردگههار ذات مخههتص بقهها کههه آن  بههر تصههری  بهها نیهه  سههوره آیههه آخههرین اسههت. شههده منههع مشههرکان
 بسههیار و اسههت معههاد دربههاره وضههو  بههه آیههات ایههن سههیاق نتیجههه در .اسههت یافتههه خاتمههه ،اسههت
کید برای خداوند که است منطقی  گونهه همهان کهه دههد وعهده پیهامبرش به معاد به تصری  و تأ

 خهود وعهده اسهت قادر آنان باور رغم علی نی  باز نمود، نازل وی بر را قرآن دیگران باور وجود با که
گر که  حالی در ؛سازد محق  را قیامت و ساخته عملی را  بهه بازگشهت بهه وعهده معنای به معاد ا

کی آیهات سهیاق رفهت. خواههد بین از سیاق پیوستگی این شود، تلقی مکه  از معهاد انکهار از حها
  کوچ به حضرتش تصمیم یا پیامبر راندن بیرون به آنان تهدید از خبری اما ،است مشرکان سوی

 معهاد انکهار از سهخن بلکهه دههد. او بهه را مکهه بهه بازگشهت بهه وعهده خداونهد کهه نیست اجباری
 آیهه ادامه در  که چنان  ؛انگی اند برمی قیامت در را پیامبرش که نماید می   تصری  خداوند و است
کید روز این در گمراهان و یافتگان هدایت ج ای بر   نماید. می   تأ

 بهه را معهاد کهه - طباطبهایی عالمهه به خطاب الل فضل عالمه را دیدگاه این بر نقد چهارمین
 را نکتهه ایهن وی است. نموده مطر  - داده انطباق موسی حضرت داستان با و بازگردانده مکه
 قصهص سهوره آیهات دیگر از آیه این جحفه، در شریفه آیه نزول صورت در که ساخته نشان خاطر
 تطبیه  ،نتیجه در نیست. آنان سیاق در دیگر که شود می   محسوب مستقل ای  فقره و شده جدا

 اشههاره موسههی حضههرت داسههتان بههه و شههده نههازل تههر پههیش ههها سههال کههه آیههاتی دیگههر بهها آن مضههمون
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  44بود. نخواهد منطقی امری ،نموده
 در سهوره ایهن 85 آیهه کهه صهورتی در گهردد. بهازمی قصهص سهوره نزول کیفیت به نقد پنجمین

 چنهد فاصهله بها سهوره ایهن باشهد، گردیهده نهازل مکه در تر پیش آن آیات دیگر و شده نازل جحفه
کنده طور به و ساله  85 آیهه بهدون بایهد را سهوره پایانی آیات ،صورت این در است. شده نازل پرا
ْنَت  ما َو  قصص سوره 86 آیه که حالی در ؛کرد معنا هوا که ْن  َتْرجه

َ
ْلقهی أ َلْیهَ    یه تهابه  إ  الَّ  اْلک   َرْحَمهة   إ 

ْن  َ   م  وَنّنَ  َفال َرّب  یرا   َتکه یَن  َظه  ر  ْلکهاف   85 آیهه ابتهدایی عبهارت دوبهاره پهردازی عبهارت نهوعی بهه ل 
 86 آیهه تفسهیر در مفسهران  کهه چنهان  ؛معهاد... الی لرادک القرآن علی  فر  الذی إّن  است.
  نویسند: می   چنین قصص سوره

 خهههواهیم بهههاز معهههادت سهههوی بهههه را تهههو کهههه معناسهههت بهههدین ترجهههوا... کنهههت مههها و
  45نداشتی. امیدی آن به و نمودیم نازل تو بر را قرآن که چنان  ؛گرداند

 -85 آیهات در اصهل و کهرده توصهیف آیه دو این در تأخر و تقد  را معنا اهل دیدگاه نی  ثعلبی
  است: نموده بیان چنین را 86

َّ ِذیَِّإن  
ََّّال   ض  ر  ََّّف  ْیک  ل  ََّّع  َََّّّالکتوابَّإلیوکَّیلوىقَّأنَّترجو َّکنوتَّمواَّوََّّاْلُقْرآن  ک  وراد ُ عواد  ََِّّإىلَّل  َّم 
ال ََّّف  ن   ُک ن  ِهیرا ََّّت  ََّّظ  ین  46ََّّ.ِلْلکاِفِر

 القهرآن علیه  فهر  الذی إّن  عبارت به عطف واو را 86 آیه ابتدای در «واو» هم عاشور ابن
 47است. دانسته ...

ول .6-3   هجرت درباره ییشگویپ با همراه مکه یانیم یها سال در هیآ نز
 لهرادک» عبهارت در «معهاد» کهه است آن قصص سوره 85 آیه یگذار تاریخ در دیدگاه سومین

 آیهه ایهن ،رو ایهن از 48است. بوده مکه همان در نی  آیه نزول لیکن ،گردد می   باز مکه به «معاد الی
 مکهه از کهه دههد می   خبر پیامبر به مشرکان آزار و فشار اوج در که است غیبی اعجاز آیات زمره در

                                                   
  .354 -353ص ،17ج ،القرآن وحی من .44

 ،10ج ،المعههههانی رو  ؛331ص ،8ج ،المحههههیط البحههههر ؛187ص ،4ج ،التنزیههههل انههههوار ؛359ص ،3ج ،مقاتههههل تفسههههیر .45
  .132ص ،16ج ،المی ان ؛334ص

  .267ص ،7ج ،البیان و الکشف .46

 .122ص ،20ج التنویر، و التحریر .47

 و التحریههر ؛234ص ،6ج کثیههر(، )ابههن العظههیم القههرآن تفسههیر ؛20ص ،25ج الغیههب، مفههاتی  ؛436ص ،3ج ،الکشههاف .48
  .120ص ،20ج التنویر،
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  49بازخواهدگشت. آن به دوباره روزی و کرد خواهد هجرت
 یبررس و نقد .6-3-1

 راه در و بعثهت 14 سهال اوایهل بهه را آیهه این نزول زمان دو  نظریه همچون دیدگاه این هرچند
کنده نزول و آیه این شدن مستثنا به باورمند آن تبع به و نبرده مدینه  امها نشهده، قصص سوره پرا
 سههیاق کهه آن  جملهه از اسهت. مانهده بهاقی همچنهان آن در نیه  ههایی ضهعف نقطهه حهال عهین در

 نهازل هها آن با هم مان نی  آیه این که درصورتی و بوده معاد انکار درباره قصص سوره پایانی آیات
کیهد پیهامبرش برای آخرت وقو  بر خداوند که است طبیعی باشد، شده  لهیکن باشهد. نمهوده تأ
 میههان معنههایی پیونههد در دانسههته، مکههه را معههاد مرجههع همچنههان دیههدگاه ایههن کههه آن  بههه توجههه بهها

 نهاقص همجهوارش آیهات و آیهه ایهن میان سیاقی ارتباط و سو ی  از آیه همین دو  و اول قسمت
  است. کرده عمل

 بازگردانهدن بهرای تفسهیری روایهات بهه سو ی  از که است آن دیدگاه این ضعف نقطه دومین
 بههه برخههی و بههوده سههاکت آیههه نههزول زمههان دربههاره ههها آن از برخههی کههه کههرده تکیههه مکههه بههه «معههاد»

 نکهرده کهاملی پیهروی روایهات همهین از دیگهر سهوی از امها خوانده؛ جحفه در را آن نزول صراحت
 در آیهه نهزول بهر مبنهی تفسهیری روایهات از قسهم ایهن تصهری  دلیهل بهی  مفسهران برخی بلکه ،است
  .اند کرده نی  آیه این بودن مکی به حکم سوره کل بودن مکی بر بنا و گرفته نادیده را جحفه
 عههین در آن مکههی یگههذار تههاریخ و آیههه ایههن بههودن غیبههی اعجههاز کههه آن  بههر افههزون ،همههه ایههن بهها

 بازگشههت تفسههیری   روایههات پههذیرش شههده، ادعهها دلیلههی هههیچ بههدون مکههه بههه «معههاد» بازگشههت
 بهههر تکیهههه بههها همجهههوارش آیهههات سهههیاق از وحهههی آیهههه سهههاختن جهههدا واقهههع در نیههه  مکهههه بهههه «معهههاد»

 وحههی نههزول شههاهد یهه  هههیچ کههه کسههانی سههوی از اجتهههاد اسههت. تههابعین و صههحابه اجتهههادات
 که آن  جالب کردند. نقل موقوف شکل به پیامبر، به انتسابی هیچ بدون را خود دیدگاه و نبودند

 خصههوص در متعارضههی کههامال   اقههوال دیگههری اسههناد بهها نیهه  تههابعین و صههحابه همههین از برخههی از
 دلیههل متقهد ، مسههلمانان از متنهاق  اجتهههاد چنهد نتیجهه در اسههت. شهده ذکههر «معهاد» معنهای
 بازگشت بر قصص سوره 85 آیه تصری  اثبات منظور به تکّلف و تالش همه این برای درخوری
  نیست. مکه به پیامبر

                                                   
  .105 -104ص ،20ج ،المراغی تفسیر .49
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   یریگ جهینت .7
 در مختلههف احتمههاالت لههیکن اسههت؛ مکههی سههور بافههت در منسههجم ای  سههوره قصههص سههوره
  است. کرده خدشه دچار را سوره این پیوسته نزول آن، 85 آیه یگذار تاریخ خصوص

 میانی های  سال در قصص سوره فقرات دیگر با همراه آیه این یگذار تاریخ دیدگاه نخستین
 قبهل آیهات سیاق گردیده، نازل مشرکان به خطاب آشکارا که آیه این دو  قسمت از است. مکه
 متعهدد تفسهیری روایهات و شهده پیوسهته آیهه این به وضو  به و گفته سخن معاد درباره که بعد و
 حتمهی وعهده را «معهاد الهی لهرادک» از مراد که  پیامبر از  علی حضرت روایت انضما  به
  برد. نا  دیدگاه این مؤید قراین از ،اند دانسته قیامت تحق  به

 اسهت مدینهه راه در مکهانی کهه جحفهه بهه را آن نهزول آیهه، ایهن یگهذار تاریخ در دیدگاه دومین
 رسهانده بهود، دلتنهگ مکهه تهرک بهرای پیهامبر که زمانی و هجرت آستانه به را آن نزول زمان و برده

 بها آیهه ایهن ارتبهاط قطهع اسهت؛ مشهرکان بهه خطهاب که آیه دو  قسمت معنایی بی  لیکن است.
 اعتمهاد قابهل نهزول اسباب وجود عد  است، معاد وقو  درباره که سوره از بخش این آیات دیگر

 در تهابعین و صهحابه تفسهیری روایهات بهودن متعار  و موقوف و جحفه در آیه این نزول پیرامون
 ایههن ضههعف عوامههل همگههی مدینههه، راه در آیههه ایههن نههزول و مکههه بههه «معههاد» بازگشههت خصههوص
  است. یگذار تاریخ در دیدگاه
 احتمههال تهوان مهی   تنهها نهدارد، وجهود اعتمهادی قابهل و درخهور قرینهه ههیچ هرچنهد ،نهایهت در
 خهوانش معنهای بهه برداشت این که اند کرده تالوت را آیه این هجرت آستانه در  پیامبر داد،
  است. آن نزول نه و پیامبر توسط آیه دوباره

 کتابنامه
 الهههرحمن عبههد محمههد  یتصههح ،یضههاویب عمههر بههن عبههدالل ،لیههالتأو أسههرار و لیههالتنز أنههوار   _

 .ق1418 ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یالمرعشل
کبر یعل دیس ،ثیالحد احسن _  .سو  ش،1377 بعثت، ادیبن تهران، ،یقرش ا
 . ششم ق،1424 السال ، دار ، قاهره حوى، دیسع ،ریالتفس فی االساس _
 .ق1411 ، لیالج دار ، روتیب ة،یعنا یغاز ،یالقرآن النزول أسباب _
 .ق1411 ة،یالعلم الکتب دار روت،یب واحدى، احمد بن علی ،القرآن نزول اسباب _
 محمهد یصهدق  یتصهح ،یاندلسه انیهابوح وسهفی بهن محمهد ،ریالتفسه فهی طیالمحه البحهر _

 .ق1420 الفکر، دار روت،یب ل،یجم
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 .تا یب جا، یب نا، یب سمرقندى، محمد نصربن ،بحرالعلو  _
 موسسههة ةیاالسههالم الدراسههات قسههم ،یبحرانهه مانیسههل بههن هاشههم ،القههرآن ریتفسهه یفهه البرهههان

 .ق1416 بعثت، ادیبن تهران، قم، -البعثة

  یهتحق و یتهرانه آغهابزرگ خیشه مقدمهه بها ،یطوسه حسهن بهن محمهد ،القرآن ریتفس یف انیالتب
 .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یرعاملیقص احمد

 .تا یب خ،یالتار ۀمؤسس روت،یب عاشور، بن طاهر بن محمد ،ریالتنو و ریالتحر _
 المعرفهة، دار ، روتیهب العهّ ، الهرحمن عبهد خالهد ، النهزول أسهباب معرفهة إلهی الوصهول لیتسهه _

 . سو  ق،1424
 .دو  ق،1383 ة،یالعرب الکتب اءیإح دار قاهره، دروزة، ع ت محمد ،ثیالحد ریالتفس _
 شهمس نیحسه محمهد  یتصهح ،یدمشهق ریهکث ابهن عمرو بن لیاسماع ،میالعظ القرآن ریتفس _

 .ق1419 ضون،یب یعل محمد منشورات ة،یالعلم الکتب دار روت،یب ن،یالد
 ، بیهط محمهد اسهعد  یتصهح حهاتم، ابهی ابهن محمهد بن عبدالرحمن ، میالعظ القرآن ریتفس _
 . سو  ق،1419 الباز، یمصطف ن ار مکتبة ا ،یر
 الکتههاب، دار قههم، ،یریههج ا یموسههو بیههط  یتصههح ،یقمهه میابههراه بههن یعلهه ،یالقمهه ریتفسهه _

 .سو  ش،1363
 .ق1424 ة،یاإلسالم الکتب دار تهران، جواد، محمد ه،یمغن ،الکاشف ریتفس _
 .تا یب العربی، التراث اءیاح دار روت،یب مصطفی، بن احمد مراغی، ،المراغی ریتفس _
 ،یالعربهه التههراث اءیههاح دار روت،یههب ،یبلخهه مانیسههل بههن مقاتههل ،مانیسههل بههن مقاتههل ریتفسهه _

 .ق1423
 النشهر، و للطباعهة المهالک دار روت،یهب الل، فضهل نیحس محمد دیس ،القرآن وحی من ریتفس _

 .دو  ق،1419
 .ق1412 المعرفه، دار روت،یب ،یطبر ریجر بن محمد ،القرآن ریتفس یف انیالب جامع _
 علی محمد خیش  یتصح ثعالبی، محمد بن الرحمن عبد ،القرآن ریتفس فی الحسان جواهر _

 .ق1418 العربی، التراث اءیاح دار روت،یب عبدالموجود، احمد عادل خیش و معو 
 ،ینجفه یمرعشه الل ةیهآ کتابخانهه قهم، ،یوطیسه نیالهد جهالل ،المهأثور ریتفسه یفه المنثهور الدر _

 .ق1404
 ،یعط یعبدالبار یعل  یتصح ،یآلوس محمود دیس ،میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان رو  _
 .ق1415 ه،یالعلم الکتب دار روت،یب
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 .ق1415 صدر، انتشارات تهران، ،یکاشان  یف محسن مال ،یالصاف _
 ۀمکتبهه صههنعاء، الههرحمن، عبههد یابهه یهههاد بههن مقههل ،النههزول اسههباب مههن المسههند  یالصههح _

 .ق1425 ،یۀاالثر الصنعاء
 .تا یب ، الهالل مکتبة و دار ، روتیب به،یقت ابن  مسلم بن عبدالل ، القرآن بیغر _
 ، بیههالط الکلههم دار ر،یههکث ابههن دار ، روتیههب دمشهه ، ، شههوکانی علههی بههن محمههد ،ریالقههد فههت  _

 .ق1414
 ،یاسههالم فرهنههگ انتشههارات قههم، ،یتهرانهه یصههادق محمههد ،بههالقرآن القههرآن ریتفسهه یفهه الفرقههان _

 .دو  ش،1365
 .هفدهم ق،1412 الشروق، دار قاهره، -روتیب قطب، دیس ،القرآن ظالل یف _
 ،یالعربههه الکتهههاب دار روت،یهههب ،یزمخشههر محمهههود ،لیهههالتنز غههوام  حقههها   عهههن الکشههاف _

 .سو  ق،1407
 التههراث اءیههاح دار روت،یههب ،یثعلبهه میابههراه بههن احمههد ،القههرآن ریتفسهه عههن انیههالب و الکشههف _

 .ق1422 ،یالعرب
 ،یبالغهه جههواد محمههد  یتصههح ،یطبرسهه حسههن بههن فضههل ،القههرآن ریتفسهه یفهه انیههالب مجمههع _

 .سو  ش،1372 خسرو، ناصر انتشارات تهران،
 .ق1418 ة،یالعلم دارالکتب روت،یب ،یقاسم نیالد جمال محمد ،لیالتأو محاسن _
 روت،یههب ،یاندلسهه هیههعط ابهن غالههب بههن عبهدالح  ، یههالعز الکتههاب ریتفسه یفهه  یالههوج المحهرر _

 .ق1422 ة،یالعلم دارالکتب
 و نجار محمدعلی ،نجاتی وسفی احمد  یتصح اد،یز بن ییحی ایابوزکر فراء ، القرآن معانی _

 .ق1980 ، الترجمه و فیللتأل هیالمصر دار مصر، شلب، لیاسماع عبدالفتا 
 ،یاذکها   یهپرو  یتصهح شهرسهتانی، میالکهر عبهد بن محمد ،االبرار  یمصاب و االسرار  یمفات _

 .ش1368 ،یخط نسخ انتشار مرک  تهران،
 .سو  ق،1420 ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یفخرراز عمر بن محمد ،بیالغ  یمفات _
 همهدانی، موسهوى باقر محمد دیس ،ییطباطبا نیحس محمد دیس ،القرآن ریتفس یف  انیالم _

 .پنجم ش،1374 قم، هیعلم حوزه نیمدرس  جامعه اسالمی انتشارات دفتر قم،
 قم، ،یمحالت یرسول هاشم دیس  یتصح ،ی یحو یعروس جمعه بن یعل عبد ،نیالثقل نور _

 .چهار  ق،1415 ان،یلیاسماع انتشارات


