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چند آيه و بر چند واحد نزول مشـتمل  دربرگيرندة  برائت كه آيات اين شود ميپاسخ داده 

 شـمار ايـن آيـات    دربـارة . شده استاست و هر واحد نزول از آن در چه تاريخي نازل 
نشـان  تـر   محتمـل بـودن آن را   آيـه  28 پژوهش حاضرهاي  بررسياما ، استنظر  ختالفا
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پيش سوره  اين زيرا بخش دوم، شود ه ميدانستقرآن  ترتيب طبيعي نزولبرخالف » توبه«
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از جنـگ تبـوك   پـيش  كـه نـزول آيـات برائـت را      شوند بررسي مي مشهور، احتماالتي
از جنـگ  پـيش  طي دو واحد نـزول  دركه نزول اين آيات، شود  ميدانند و نشان داده  مي

در  ،و پس از جنـگ حنـين   هجري ، يعني مقارن با فتح مكه در رمضان سال هشتمتبوك
به ترتيب طبيعي  »توبه«سورة صورت، آيات  دراين. شوال همان سال، بسيار محتمل است

  اند.   گرفته هم قراردركنار  نزول
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  . مقدمه 1
را است كه در مدينه نازل شد. محتواي سـوره  هايي  سورهيا برائت از واپسين  »توبه«سورة 

 ن؛ بخش نخست، آيات ابتدايي سوره اسـت كـه بـر اعـال    كردتقسيم  به دو بخش توان  مي
 يـت ممنوع و آنـان   مهلـت  سررسـيدن  از پـس  آنـان،  با قتال به فرمان و مشركان از برائت
حوادث  دربارةبعد، داللت دارند و بخش دوم، آياتي كه  سال از مسجدالحرام به شانورود

ة بخـش اول سـور   پژوهش. مراد از آيات برائت در اين اند هشدتبوك نازل غزوة مربوط به 
  است. »توبه«

سوره در مراسم حـج   اين كه بخش اول در اين تاريخي، اختالفي نيست اسناد برطبق
ابـالغ شـد   جـا   آن (ع) به مردم حاضـر در  طالب ابيبن   عليازسوي  هجري سال نهم

 ؛128، 2 ق: ج 1410 سـعد  ابـن  ؛546، 2 : جتـا  بـي  هشـام  ابـن  ، بنگريد بـه نمونه (براي
تبوك پيش از آن و در فاصـلة رجـب تـا رمضـان      ةغزو .)1078، 3 ق: ج 1409 واقدي

  . )125، 2 : جق 1410سعد  ابن ؛537 ،516، 2  : جتا بيهشام  ابنروي داد ( همان سال
كه شمار آيات برائت چند اسـت و چنـد واحـد     اين شود مينخستين پرسشي كه مطرح 

اين آيـات  گذاري  ختاريخواهد آمد، با پاسخ به اين پرسش، راه كه  چنان را در بر دارد. نزول
  هموارتر خواهد شد.

 پـيش زل شده يا از جنگ تبوك نا پسكه آيات برائت  سؤال ديگري كه مطرح است اين
 يسال نهم هجر از ابالغ به مكيان در حجِ پيشكه آيات برائت بالفاصله  اينبا فرض  .از آن

زيـرا جنـگ    ،از جنگ تبوك نازل شده اسـت  پسنازل شده باشد، بايد گفت كه اين آيات 
اما اگر فرض بـر ايـن    ،داد رخ هجري شعبان و رمضان سال نهم و رجبهاي  هماتبوك در 
ترتيب طبيعي نزول خود را حفظ كرده و آيـات برائـت   » توبه«سورة  نينش آياتباشد كه چ

از  پـس سـال   حدود يـك دراز جنگ تبوك نازل شده باشد، بايد گفت كه آيات برائت  پيش
  است. شدهابالغ نزول آن 

اين است كه در اش  الزمهاين گمان كه آيات برائت بعد از جنگ تبوك نازل شده است، 
فرض بر اين باشد چه  چنان شده باشد وگذاري  جايترتيب نزول برخالف  اين سوره، آيات

، بايـد گفـت   شده مي گذاري جايبه ترتيب نزول،  شده نازلتدريج  بههاي  كه آيات در سوره
با اين فـرض، بايـد بررسـي     ،از جنگ تبوك رخ داده است. پس پيشكه نزول آيات برائت 

از نزول آيات مربوط به جنـگ تبـوك    پيش كه چه وجهي داشته است كه آيات برائت شود
  .به تأخير افتاده است هجري سال نهم ةحج ذيتا ها  آن ، ولي ابالغنازل شده است
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از فتح مكه نازل شده باشد. پيش كه آيات برائت  اين ،احتمال سومي هم مطرح است
 كه در آيات برائت، سخن از نقض عهد مشركان است و ايـن امـر   اين احتمال سوممؤيد 

قـريش در  ازسـوي  نقـض پيمـان حديبيـه     طـي و  هجري در سال هشتمبارز  صورتي به
بـه لشكركشـي   عاقبت وقوع پيوست كه    بهعليه خزاعه بكر  قبيلة بنيكردن  ياريماجراي 

 ؛390 –389، 2ج : تـا  بـي هشـام   ابـن (انجاميـد  پيامبر اكرم (ص) از مدينه براي فتح مكه 
اين سـوره و برخـي    پانزدهتا  دوازده، سياق آيات برآن افزون). 103، 2 : جق 1410 سعد ابن

اين آيات پيش  ظاهراًكه د كنن مياي اين احتمال را تقويت  گونه بهها  آن رفته در كار بهعبارات 
را تأييـد   ايـن گمـان   هـم مفسران  يآرا. برخي روايات تفسيري و اند هشداز فتح مكه نازل 

 نخست ةآيتوان چنين نتيجه گرفت كه شانزده  مي آيابايد بررسي شود كه  ،بنابراين كنند. مي
 اتيزمان نزول آدربارة  توان را مي سه احتمال ب،يترت نيبه ا. اند هشدپيش از فتح مكه نازل 

  مطرح كرد.نزول آن  يبرائت و واحدها
واحد اول، عبـارت از   را در بر بگيرند؛ برائت سه واحد نزول اتيكه آ نياول ا احتمال

تا  17 اتيو واحد دوم، عبارت از آ است  باشد كه قبل از فتح مكه نازل شده 16تا 1 اتيآ
نازل شـده اسـت و    ي،هجررمضان سال هشتم يعني در  ،باشد كه مصادف با فتح مكه 24
  .شدنازل  ،سال نيشوال همدر  ،نيكه مصادف با جنگ حن 28تا  25 اتيآ

ـ ر بگيررا در ب برائت دو واحد نزول اتيكه آ نيدوم ا احتمال واحـد اول، عبـارت از    د؛ن
نازل شـده   ي،رمضان سال هشتم هجر ، يعني درباشد كه مصادف با فتح مكه 24تا  1 اتيآ

  است. شدهنازل  ،شوال همين سالدر  ،نيكه مصادف با جنگ حن 28تا  25 اتيو آ
 ةفاصـل از جنگ تبـوك نـازل شـده باشـد كـه در       پسبرائت  اتيكه آ نيسوم ا احتمال

اين احتمال سوم، منطبق بر نظر  واقع شد. هجري ب و شعبان و رمضان سال نهمرجهاي  ماه
منافات ها  سورهآمد، با مبناي موافقت با ترتيب نزولِ آيات درون كه  چنان ولي ،مشهور است

اصـلي ايـن    ةمسـئل نخست با مبناي يادشده سازگاري دارنـد. درواقـع،    دو احتمالِ ، امادارد
ـ اين منافـات   كردن رطرفپژوهش يافتن راهي براي ب بررسـي رجحـان دو احتمـال     مـدد  هب

  نخست بر نظر مشهور است.
  

  . پيشينه2
 ةپيشـين روش تحقيـق و دوم،   ةپيشـين ؛ اول، شـود  مـي  در دو بخش ذكر پژوهشاين  ةپيشين
روش، بايد گفت كه اين روش بـا   بارةآيات برائت و تعيين تعداد آن آيات. درگذاري  ختاري
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درآمدي برمبناي كتاب  ،اخيراً فقطندارد و اي  سابقهآمد، در گذشته تر  شپي كه ويژگي هايي
  است.  شدهتوجه به آن  ،ش) 1380(نكونام  قرآن گذاري بر تاريخ

از روايت سيره و اسباب نزول براي تعيـين زمـان نـزول     بردن بهرهالبته، ناگفته نماند كه 
ياري از مفسـران اسـالمي و برخـي    كـه بسـ   اي گونـه  بـه طـوالني دارد؛  اي  پيشينهقرآن  آيات
 چنين، هم .اند هگرفتبهره قرآن  غربي از اين ابزارها براي تعيين زمان نزول آياتشناسان  قرآن

بخـش   الهـام مـدني،  هاي  هدر سورويژه  به در آيات، حصراستفاده از رخدادهاي معروف و م
روايـات  درمـورد   بعضي محققان اسالمي و غربي در تعيين تاريخ نزول آيات بـوده اسـت.  

ولي مفسران مسلماني كه از  ،اند هچندان اعتمادي نداشت ها به آن ترتيب نزول، محققان غربي
، مبناي ترتيـب منتخـب   اند هبه ترتيب نزول روي آوردقرآن  حدود يك قرن پيش، به تفسير
  . اند هخود را بر اين روايات گذاشت

سـبك   اغلب، اند هپرداختقرآن  گذاري نوزدهم ميالدي به تاريخ قرنخاورشناساني كه از 
آنـان،  تـر   بـيش  وانـد   هگرفتـ  بنـا مختلف دعوت نبـوي را م هاي  هدر دورها  هو اسلوب سور

ازميـان   .انـد  كـرده بندي  طبقهرا در چند گروه زماني مربوط به مكه و مدينه قرآن  هاي سوره
 رودول )،Schwally( شـوالى  ،)Noldeke( نولدكهيروان روش او، يعني و پ )Weil( يلوآنان، 

)Rodwell(يم، گر )Grimme( ،و بالشر )Blachere(  قـرآن   اشاراتيارهايي چون معبراساس
، البته ها سورهو مضامين  رسالتهاي  هدر دور ها سوره و اسلوب دار، سبك به حوادث تاريخ

نيـز   )Bell( و بـل  )Muir( . مـوير انـد  هپرداختقرآن  گذاري خدر روش، به تاريهايي  تفاوتبا 
بلكه موير با تكيه  ،ولي نه با معيارهاي ويل ،كردندبندي  دستهزماني هاي  هدر گرو را ها هسور

ي كـار خـود را سـامان    و مـدن  ياسباب نزول و مكـ  ياتروابراساس  بر روايات سيره و بل
روايـات   ازجملـه غربي بـه روايـات،    گران پژوهشتر  بيش دادند. گذشته از دو محقق اخير،

اعتمـاد   بيتأييد شوند، قرآن  سيره و اسباب نزول، جز در مواردي كه با آيات و ترتيب نزول
  ).23 - 10ش:  1380نكونام تر، بنگريد به  براي آگاهي بيش(اند  هبود

علوم قرآني و تفسيري به ذكـر تـاريخ   هاي  كتاب، در ها قرن طيدانشمندان اسالمي، در
اسباب نزول و مكـي  و  سيرهو  ترتيب نزولاز روايات گيري  بهرهو آيات، با ها  هنزول سور

كه از يك قرن گذشته به اين سو، توجه دانشـمندان اسـالمي بـه     اين تا اند هو مدني، پرداخت
و تفسير به ترتيـب نـزول جلـب شـد. در ايـن      قرآن  گذاري ختاريدربارة تحقيقات مستقل 

ل به ايـن سـو، از   سال قب صد يكاز حدود  ،مسلمانانهاي  پژوهشترين  مهمخالصة زمينه، 
  :قرار است اين
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ق؛ وي از  1355(به ترتيـب نـزول) بـه سـال      بيان المعاني در تفسيرغازي  آل مالحويش. 1
و نقـد و  بـه ذكـر    در بعضـي مـوارد،   آن،دركنـار   بهره گرفت وها  هي سوريترتيب روا

پرداخـت   ها آن روايات سيره و اسباب نزول و مكي و مدني و ناسخ و منسوخبررسي 
  ).28 - 25 :همان بنگريد بهتر،  توضيح بيش ايبر(

ق  1380به سـال   السور حسب النزول يبترت ؛التفسير الحديثدروزه در كتاب  هًْمحمد عز. 2
 ها ه؛ وي ترتيب روايي را اصل گرفته و در ترتيب بعضي سورالرسول هًْسيرو پس از آن، 

نـزول و سـيره و    برخـي روايـات ترتيـب   براسـاس  داده اسـت. تغييـرات وي    تغييراتي
براي مشاهدة برخي تغييـرات،  ها بوده است ( و سبك آنها  هرخدادهاي مصرح در سور

  ).36 - 28 :همان بنگريد به
آمـاري بـراي   ــ   ش روشـي رياضـي   1355به سـال  قرآن  سير تحولمهدي بازرگان در . 3

يـان  ابداع كرد كه بر اصل افزايش طول متوسط آيات از آغـاز تـا پا  قرآن  گذاري ختاري
از روايـات و رخـدادهاي    در بعضـي مـوارد  دوران نزول وحي استوار اسـت. البتـه،   

 باره، بنگريد به دراينمصرح در آيات نيز براي اصالح روش خود بهره گرفته است (
  ).131 - 128 ،14 –13، 1 ش: ج 1385 بازرگان

 جهـاد پيـامبرى و   ،ش) 1367( پيـامبرى و انقـالب  هاي  كتابفارسي در الدين  جالل. 4
ترتيب روايي را اصل  در اين سه كتاب او ش) 1364(  پيامبرى و حكومت ،)ش 1362(

در ترتيب نزول داده  ولي تغييراتي برمبناي روايات و رخدادهاي مصرح در آيات ،گرفته
  ).41 - 38ش:  1380نكونام  تر، بنگريد به براي آگاهي بيشاست (

بـه   النزول يبالواضح حسب ترت ير: التفسيمفهم القرآن الكر كتاب در يمحمد عابد جابر. 5
 كـرده منطبـق   يـامبر پ يغتبل يررا بر سقرآن  نزول يركتاب س يندر ا مؤلف م؛ 2008 سال

 ولي ،اصل را بر روايات ترتيب نزول قرار دادهها  هنزول سور يبترتدرمورد  او نيز است.
 ،باره دراين( كار برده است به ينهزم ينا درو اجتهاد  يحتصح ياكتفا نكرده و نوعها  آن به

  ، مقدمه).1 جم:  2008جابري  بنگريد به
 شده در موسم حـج سـال نهـم    ابالغدر بخش تعيين شمار آيات برائت، تعداد آيات 

 .4بنگريـد بـه   آيـه نقـل شـده اسـت (     40و  30و  10اختالف روايات،  طبق، برهجري
و  ها ين روايات را در تفسير) و دانشمندان متقدم همدر همين مقاله آيات برائتمحدودة 

 و جـابري  ،متـأخر، بالشـر، بازرگـان    پژوهـان  قرآن . درمياناند هخود نقل كردهاي  كتاب
انـد   هآيه از آغـاز سـوره دانسـت    37و آن را  اند تعداد آيات برائت اظهارنظر كردهدرمورد 

  ).  390، 3 م: ج 2008جابري  ؛78، 1 ش: ج 1385 بازرگان(
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آيات برائت، در منابع تاريخي و تفسيري رواياتي نقل شـده كـه   گذاري  خدر بخش تاري
 ةحج يو ابالغ آن آيات را در روز نهم يا دهم ذ هجري نزول آيات برائت را شوال سال نهم

برخي دانشمندان متقدم،  فقط اند. را نقل كرده ها آنو دانشمندان متقدم  اند دانستههمان سال 
 رخي روايات اسباب نزول، به نزول برخي آيـات ابتـدايي  ببراساس  بن سليمان،  مقاتلمانند 
ازميـان   .انـد  هداد نظر ي)، پيش از فتح مكه در سال هشتم هجر15تا  12(آيات » توبه«سورة 

 بـن سـليمان    مقاتلنظري چون  ،برخالف تفسيرش ،الرسول هًْسيرمتأخران، دروزه در كتاب 
گزارشِ ايـن روايـات و اقـوال     مقاله بعدي اينهاي  شدر بخكه  آيات يادشده دارددرمورد 

  خواهد آمد. 
بـا عنـوان    ،را» توبـه «سورة  37 تا 1 ياتآ )Regis Blachere( ازميان خاورشناسان، بالشر

سوره  ةيبقاز فتح مكه دانسته و  پس يهجردر سال هشتم  شده نازل ،»انمشرك يهعل يهاعالم«
در  ).78، 1 ش: ج 1385 (بازرگــان اســت كــردهگــذاري  ختــاري هجــري ســال نهــم بــهرا 

نشـد.   يافـت برائـت   يـات آدرمورد  يزيچ، بالشر پژوهشجز  ي،محققان غرب هاي پژوهش
در » توبـه «سـورة   ،مثـال  يبـرا  .انـد  هارائه دادها  هنزول سور يباز ترت را ييها فهرست ها آن
بالشـر  و در ترتيـب   ،114 يمگر در ترتيب ،113نولدكه در ترتيب ، 114 ةسورير مو يبترت

همـان تـاريخ نـزول را     ،پيروي از بالشر به ،بازرگان نيز). 671 ش: 1387يار است (رام 113
  ).78، 1 جش:  1385براي آيات برائت درنظر گرفته است (بازرگان 

  
  . روش تحقيق3
انجـام   به اي ويژهبرپاية  از سه عامل يا ابزار وگيري  بهرهآيات در اين تحقيق با گذاري  ختاري

قوي در متن آيات به رخـدادي   ةاشارل نخست عبارت است از تصريح يا رسيده است. عام
كه زمان وقوع آن، در منابع روايي و تاريخي، بدون اختالف ذكر شده باشـد؛ ماننـد رخـداد    

بدان تصريح شده و زمان وقوع آن شوال سال هشتم » توبه«سورة  25 ةآيجنگ حنين كه در 
نه  ،نازل شده باشد بايد اين آيه پس از آن غزوه ن،بنابراي .هجري بعد از فتح مكه بوده است

 دنظرآيـات مـ  گـذاري   خقوي و مطمئن در تاري يابزار مثابة به يتحليل عامل از آن. اين پيش
  يرد.گ مي قرار

 است آياتي ةدستتعيين  منظور بهآيات،  استفاده از معيارهاي لفظي و محتواييِ ،عامل دوم
از اين دسته آيات يك فقـره  ، هريك . در اين تحقيقاند هل شدهم ناز و بااند  ههم پيوست بهكه 

اسـتوار اسـت؛ بـر ايـن      قـرآن  بودن زبان عرفيود. استفاده از اين عامل برمبناي ش مي ناميده
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بـراي  (اند  ههم نازل شد باپيوند داشته باشند،  در معنا يا ديگر در لفظ يك ، آياتي كه بااساس
مشـخص  چـه   چنان از اين عامل،گيري  بهره). با 67 - 57 ش: 1380نكونام  نمونه، بنگريد به

و يكي از آيات آن فقره با عاملي مانند  دهند را تشكيل مي شود كه تعدادي از آيات يك فقره
ود كه تاريخ نزول سراسر آن فقره با ش مي گيري نتيجهشود، چنين گذاري  خعامل نخست تاري

سـورة   16تا  1خواهد آمد، آيات كه  چنان ،سان است. براي مثال تاريخ نزول آن يك آيه يك
تاريخ نزول هريك از آيات اين فقـره  چه  چنان بنابراين، دهند. شكيل ميترا  يك فقره» توبه«

شانزده آيه معتبر خواهد بـود. ايـن عامـل نيـز در بـرآورد       ةهمشود، اين تاريخ براي  تعيين
يات و تعيـين تعـداد واحـدهاي    و ارزيابي زمان نزول برخي آ شده باهم نازلآيات  ةمحدود

  برخوردار است. درخورتوجهي از اطمينانِ نزول يك سوره
از روايات سيره و اسباب نزول و روايات ترتيب نزول است. اين گيري  بهره ،عامل سوم

تـري   بـيش  در آيات تصريح يا اشاره نشده باشد، كـاربرد اي  ويژهبه رخداد كه  هنگامي ابزار
تـاريخ محتـواي روايـات مـذكور در بسـياري مـوارد        طـي كه در ناينظر به  .خواهد داشت

ـ  به فقط، اين عامل اند هدرمعرض ضعف و نقصان و تعارض قرار گرفت كمكـي   يابـزار  ةمثاب
ويـژه تـاريخ    بهشده و  تعيينفقرات  ةمحدودكه با محتواي آيات و  جا آنو تا شود مياستفاده 

رخدادهاي مرود ميكار  بهآيات گذاري  ختاري رح در آيات متنافي نباشند، برايص.  
بودن ترتيب نزول آيات است.  توقيفيآن استوار است، برپاية  كه اين روشاي  ويژهمبناي 

بـودن   تـوقيفي اول، ديـدگاه معـروف    .سه ديدگاه مطرح اسـت ها  هسور ترتيب آيات ةدربار
ـ ها  هسور اين ديدگاه، ترتيب قرارگرفتن آياتبراساس  .است چينش آيات رسـول   فرمـانِ  هب

كه در بسياري از موارد، مخالف ترتيـب نـزول آيـات     گرفتهانجام  و توقيف وي (ص)  خدا
مـدني  هاي  همكي و آيات مكي در سورهاي  هبوده و موجب قرارگرفتن آيات مدني در سور

). دوم، 220 - 214، 1 ق: ج 1416سـيوطي،   تـر، بنگريـد بـه    براي آگاهي بـيش شده است (
 اين ديدگاه، ترتيـب قرارگـرفتن آيـات   براساس  است و ودن چينش آياتب اجتهاديديدگاه 
(ص) كه با اجتهاد صـحابه صـورت گرفتـه اسـت       پيامبر فرمانبراساس  نه يها، بعض سوره

بـودن ترتيـب نـزول در چيـنش آيـات       توقيفي). ديدگاه سوم، 67، 89 ق: ج1403(مجلسي 
به ترتيب نـزول آيـات تعلـق     (ص)  اين ديدگاه، توقيف رسول خدابراساس  و هاست سورهِ

انجام رسـيده   بهها  آن به ترتيب نزولها  هبه اين معنا كه چينش آيات درون سور .گرفته است
 ق: 1413؛ عـاملي  128، 12 ق: ج 1417ي يطباطبـا  تر، بنگريـد بـه   براي آگاهي بيشاست (

  ). 22 ش: 1378نكونام  ؛280، 1 ق: ج 1415؛ معرفت 144 - 143
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تدريج  بههاي  كه آيات در سوره اينديدگاه سوم، يعني  پذيرفتنبا فرض  ،پژوهشدر اين 
آيات برائت اهتمام گذاري  خده، به تاريش ميگذاري  ها جاي آن طبق ترتيب نزولبر شده نزول

آيات برائت قبل از آيات مربوط بـه جنـگ    »توبه« ةسور، چون در اساساين  بر شده است.
كـه برطبـق ديـدگاه مشـهورِ      حـالي  در ،انـد  هنازل شدها  آن ازقبل  بنابراينتبوك قرار دارند، 

. انـد  هآيات، آيات برائت پس از آيات مربوط به جنگ تبوك نـزول يافتـ   ترتيبِ بودنِ توقيفي
  و به بررسي آن پرداخته شده است. شدهنحال، در اين مقاله از ديدگاه مشهور غفلت  درعين
 ،استفاده از معيارهاي لفظي و محتوايي آيات آنبر عالوه اين مبنا وبر  آياتگذاري  ختاري

 ةجنبـ  منـد اسـت كـه    تحليل روش اين ويژگي، شده هم نازل باتعيين فقرات آيات  منظور به
  .رود مي شمار به نيز نوآوري آن

  
  آيات برائت ة. محدود4
شـد  اسـت كـه نـازل    اي  سـوره برائت آخرين سورة روايات ترتيب نزول، تر  بيش اعتبار به
 ؛28 ش: 1350نـديم   ابـن  ؛613 - 612، 10 ش: ج 1372 طبرسـي  ، بنگريد بـه نمونه براي(

 روايـات  مقايسة جدول براي ؛16 –13ق:  1375 المباني  ؛39 - 38، 1 ج ق: 1416سيوطي 
  ).  671 ش: 1387يار رام بنگريد به نزول، ترتيب

خش اصلي و سوره را به دو بتوان  يود كه مش مي با نگاهي به سياق آيات سوره، دانسته
 ةآي. نخستين بخش اصلي سوره از آغاز تا كردفرعي تقسيم هاي  شهر بخش اصلي را به بخ

و امر به جهـاد و قتـال   شكن  پيمانبرائت از مشركانِ دربارة  يرد. اين بخشگ مي را در بر 28
  با آنان و اعالم ممنوعيت ورودشان به مسجدالحرام، از سال بعد، است. 

 ةغـزو حوادث  تر دربارة بيشيرد، گ مي تا انتهاي سوره را در بر 29 ةآيكه از  ،بخش دوم
 ةمعاملتبوك و بيان منويات منافقان و انتقاد از عملكرد ايشان در آن ايام و توضيح چگونگي 

، اين آيات آيد برمياز سياق اين بخش از سوره كه  چنان (ص) و مؤمنان با آنان است. پيامبر
  نازل شده باشند. هجري، ك، يعني از رجب تا رمضان سال نهمتبو ةغزوبا زمان  همبايستي 

(ع) در مراسم حج، طبرسـي دو قـول آورده     عليشده توسط  قرائتدرمورد تعداد آيات 
آيـه بـوده اسـت     سـي كـه   ايـن آيـه بـوده و قـول دوم     ده ها كه تعداد آن اين نخست .است

آيه از ابتداي سوره  چهل يا سي). طبري، شمار اين آيات را 7 - 6، 5 ش: ج 1372  (طبرسي
مجاهد، تعداد سيزده آيه را  ابناز قول  ،رازي فخر .)123، 3 ق: ج 1387دانسته است (طبري 

  ).523، 15 ق: ج 1420رازي  مجاهد، فخر از ابن نقل بهنيز آورده است (
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بلكـه   ،تنها به روايات اكتفا كـرد توان  يبراي تعيين محدوده و تعداد واحدهاي نزول، نم
رو، بايـد    همـين   بـه  .آن روايات با ظـاهر آيـات سـازگاري داشـته باشـد      تا ي استضرور

اين  ،آيات لفظي و معنويِ معيارهايبراساس  ،درادامه .متني را مدنظر داشت درونمعيارهاي 
  .شدموضوع بررسي خواهد 

  
  16تا  1آيات  1.4

رسـند،   مي نظر به  وستهپيلفظي و معنايي لحاظ  به كهدارد آيه  16اول از آيات برائت فقرة 
(ص) از مشـركان   نخستين آيه از اين فقره، با مضمون اعالم برائت خـدا و رسـول   زيرا

سببيه آغاز شده و بـه مشـركان   ي »فا«دوم با آية داراي عهد، سرآغاز آيات برائت است. 
دوم آيـة  بنابراين، دهد.  فرصت ميچهار ماه به آنان و  كردهخطاب پيشين آية مذكور در 

سوم با واو آغاز شـده و  آية نخست در ارتباط است. آية ازنظر لفظي و هم معنايي با  هم
پيشـين ازنظـر   آية اين آيه با  ،ديگر ازسوي آغاز يك واحد نزول باشد. تواند ينمبنابراين 

زيرا برائت از مشركان را به مردم حاضر در مراسم حـج اعـالم   ، معنايي در ارتباط است
آغاز شده و مشـركان داراي عهـدي را كـه بـر      »الّا«استثناي حرف  چهارم باآية . كند مي

. بنابراين، ايـن آيـه از هـردو منظـر     كند مي برا، از حكم برائت ماند هعهد خود وفادار بود
پنجم نيز بـه آيـات پيشـين مشـهود     آية لفظي و معنايي به آيات قبل پيوسته است. پيوند 

حرام، امر هاي  هقتال با مشركان پس از پايان ماسببيه آغاز شده و به ي »فا«زيرا با ، است
يكـي از  چـه   چنـان  در آن آمـده اسـت كـه   و است  آغاز شده »واو«ششم با آية . كند مي

. ، به وي امان دهيد تا كالم خدا را بشنودكرد طلب مشركان براي شنيدن كالم خدا، امان
د نـزول باشـد و ازنظـر    تواند سرآغاز يـك واحـ   نميلحاظ لفظي  بهاين آيه نيز بنابراين، 

  قبل مرتبط است. آية معنايي نيز با 
و تعليل شكسـتن   ضيحتوزيرا درصدد  ،هفتم ازنظر محتوايي با آيات قبل پيوند دارد ةآي

  مانـده مشركاني را كه بر پيمـان خـود وفـادار     باري ديگرپيمان و برائت از مشركان است و 
  . كند مي برابودند، از اين برائت م

است و ازنظر لفظي هرسه آيه  آمده آيه هفتم ةادامنهم و دهم در  و ات هشتممحتواي آي
كه  اين بر عالوه يازدهم، ةآيهفتم است.  ةآيمشركان مذكور در ها  آن كه مرجعند دارري يضما

هفتم اسـت.   ةآيكه مرجع آن نيز مشركان مذكور در  دارد سببيه آغاز شده، ضميري ي»فا«با 
  است.  پيشينري مشابه آيات يشده و داراي ضما آغاز »واو«دوازدهم با  ةآي
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زيرا پس از امر بـه قتـال بـا     ،پيشين دارد ةآيسيزدهم ازنظر محتوايي ارتباط وثيقي با  ةآي
دوازدهم، با اسـتفهام تـوبيخي، مؤمنـان را بـه جنـگ بـا        ةآيمذكور در شكنِ  پيمانمشركان 

بـرآن،   عـالوه  آيه قبل است و ةادامر چهاردهم ازنظر معنايي د ةآي. كند ميمشركان تحريض 
شـده و   آغاز »واو«پانزدهم با  ةآيپيشين است.  ةآيدر ها  آن ري است كه مرجعيحاوي ضما
  قبل روشن است.  ةآيارتباط آن با 

كـه   بـه ايـن   توجـه  بامستقل باشد، ولي ازنظر معنايي، تواند  يشانزدهم ازنظر لفظي مآية 
 شـود  ي ارزيـابي مـي  آيات قبلادامة در  است،خداوند  سويدربارة امتحان مؤمنان باجهاد از

ي يطباطبـا عالمـة   .بودشكن  پيمانانگيزاندن مؤمنان براي جنگ با مشركان موضوعشان كه 
اسـت   دانسـته چنـدان ن را با آيـات بعـد   ها  آن و ارتباطكرده اين شانزده آيه را باهم تفسير 

  ).199، 9 ق: ج 1417 ي(طباطباي
  
  22تا  17آيات  2.4

. يابد مي تغييرهفدهم موضوع سخن  ةآياست. از  22تا  17دومين فقره از آيات برائت آيات 
درصدد بيان ايـن   ،22 ةآيلحاظ لفظي اين آيه واجد صالحيت آغاز كالم است. اين آيه تا  به

كـه سـقايت    ايـن نـه مشـركان و    انـد،  شايسته عمارت مسجدالحرام برمؤمنان  فقطاست كه 
هرگز در ارزش  ،كه تا زمان نزول آيه در كف مشركان بود، مسجدالحرامحاجيان و عمارت 

كه اين آيات تمهيدي باشند بـراي  رسد  مينظر  بهسنگ ايمان و جهاد در راه خدا نيست.  هم
. ارتبـاط  كند ميكلي ممنوع اعالم  بهاز سال بعد  ،كه ورود مشركان به مسجدالحرام را 28 ةآي

بـه مـوارد پيوسـتگي    توان  يمبرآن،  عالوه روشن است وگر دي يك محتوايي اين شش آيه با
 17 ةآيدر سه » ر ـ  مـ ع  « ةريشآمدن دو فعل و يك مصدر از ازجمله  ؛لفظي نيز اشاره كرد

 ،22 ةآيـ در  »خالدين فيها ابـدا «است و عبارت  20 ةآيدر  21 ةآير يمرجع ضما ،19 و 18 و
  ست.ا 21آية ضمير هم در  نظرازو نظر نحوي حال از

  
  24و  23آيات  3.4

كـه   كننـد  بيـان  ند تـا است. اين آيـات درصـدد   24و  23سومين فقره از آيات برائت آيات 
مؤمنان نبايد خويشان كافر خود را به دوسـتي و يـاري برگزيننـد و نيـز نبايـد خويشـان و       

 خود را بيش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست بدارند. پيوستگي معناييهاي  دارايي
كـه در آيـات    ،جهاد با كـافران شناسي  آسيب ةمنزل بهروشن است و ديگر  يك اين دو آيه به

  .شوند  مي پيشين مطرح شد، ارزيابي
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  27تا  25آيات  4.4
 ازذكر يـاري خـدا   درمورد  است. اين سه آيه 27تا  25چهارمين فقره از آيات برائت آيات 

رخ داده بـود   ،از فـتح مكـه   پس ،يجنگ حنين است كه در سال هشتم هجر طيمؤمنان در
كه اين آيات درمقام اخبار از يك رويداد تاريخي با  اينبه  توجه با). 437، 2 : جتا يهشام ب ابن(

تشويق و تحريض منزلة  به از آن واقعه نازل شده باشند. اين آيات پسزمان معين است، بايد 
وند. شـ  مـي  داده شد، تلقـي به جنگ و جهاد، كه در آيات بخش فرعي نخست به آن فرمان 

 »ثـم «با حرف  27و  26است و ازنظر لفظي نيز آيات  معلومهم  بهپيوستگي محتوايي آيات 
  .اند هوابسته شد 25 ةآيبه 
  

  28 ةآي 5.4
است. ايـن آيـه كـه در پايـان بخـش اصـلي        28 ةآيپنجمين و آخرين فقره از آيات برائت 

م ممنوعيت ورود مشـركان بـه مسـجدالحرام از    قرار دارد، در بيان اعال »توبه«ة سورنخست 
  نيازسازي مالي مؤمنان از مشركان است. بي ةوعدو  سال بعد

است  شدني گذشت، اين بخش از سوره به پنج بخش فرعي (فقره) تقسيمچه  آن برطبق
 ،شـوند  تلقيدر نگاه نخست، صالحيت آن را دارند كه يك واحد نزول  ،ها آن كه هريك از

يـك واحـد نـزول را    تواننـد   ميآيه  28كه همة اين نمايد  مينكات زير، چنين  به باتوجه اما
  دهند.  تشكيل

. انـد  مشـركان مقابلـه بـا    بارةموضوعي متحدند و همگي درلحاظ  به آيه 28، اين نخست
، مود؛ جـا نـازل شـده باشـند     گانه يك پنجهاي  شكه بخ كند تقويت مي اين احتمال را پس،

 شـده در مراسـم حـج سـال نهـم      ابـالغ تعداد آيات درمورد  طبرسيرواياتي كه از طبري و 
اين تعداد را دقيق چه  چنان .اند دانستهآيه  30حدود درنقل شد، شمار آيات برائت را  هجري

كه در  شود دريافته مي 31 ةآيدر نظر بگيريم، با بررسي  30 ةآيبدانيم و پايان آيات برائت را 
را  31 ةآيـ  بنـابراين، قـرار دارد.   30 ةآيـ در هـا   آن رجـع كـه م  كار رفته است بهري يآن ضما

 ايـن احتمـال تقويـت    پس،را پايان يك كالم مستقل دانست.  30 ةآيآغاز كالم و توان  ينم
  است.  28در روايات مذكور تقريبي ذكر شده و شمار دقيق آيات همان  30ود كه عدد ش مي

جنگ با اهل دربارة  و آياتكند  مير كلي تغيي بهبعد، موضوع سخن  به 29 ةآيي، از يازسو
 تبـوك تلقـي   ةغـزو درآمدي بر آيـات مربـوط بـه    منزلة  به كتاب و ذكر رذائل آنان است كه

آيـه   28با استداللي مشابه، اين احتمال را كـه ايـن بخـش     ،نيز هدروز هًْعزوند. محمد ش مي
  .)345، 9 ج ق: 1383 دروزه(داند  ميتر  بيش باشد،
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كـه  نكـاتي  منابع تاريخي و تفسيري آمده اسـت كـه ازجملـه     اترواي چند ، درسوم
، اين بود كـه مشـركان از سـال بعـد نبايـد بـه       شد(ع) در مراسم حج ابالغ  توسط علي

سـعد   ابـن ؛ 545، 2 : جتا يهشام ب ، بنگريد به ابنمسجدالحرام نزديك شوند (براي نمونه
؛ طبـري  282، 1 ش: ج 1363؛ قمي 1078، 3 ق: ج 1409 واقدي ؛128، 2 ق: ج 1410
 28آيـة  محتواي  دقت به ). اين موضوع7، 5 ش: ج 1372طبرسي  ؛53، 10 ق: ج 1412
آية  28، همان شدهدر آن روز آيات برائت ابالغ چه  آن رسد كه نظر مي بهبنابراين، . است

باشد.سوره  نخست 
 در آيات برائت درصورتي است كه نزول ةآي 28جاي  گفتني است كه احتمال نزول يك

 پايـان  از پـيش  ماه چهار و هجري هشتم سال در آيات نزول اگر اما ،باشد هجري نهم سال
 24تـا   1 آيـات  ؛باشـد  بايـد  نزول واحد دو كم دست آيه 28 اين دانسته شود، حرامهاي  ماه

  آن. از شده پس نازل 28تا  25 آيات و حنين جنگ از پيششده  نازل
، تعداد اند هتي كه تعداد آيات برائت را چهل آيه ذكر كردروايابراساس  محمد عابد جابري،

 .)390، 3 م: ج 2008(جـابري  داند  ، ميدر مصحف كنوني ،سوره نخستآية  37اين آيات را 
  .رسد نمينظر  بهگذشت، اين رأي صحيح چه  آن به باتوجه
  

  در آيات برائتگذاري  خهاي تاري . شاخص5
ايـن آيـات   گذاري  خبه تاري تواند يمها  آن ئت كه بررسيتعابير مندرج در آيات برااز برخي 

ـ أ« ،»نيالمشركالذين عاهدتم من «از  اند عبارتمدد رساند،  ـ «، »اشـهر  ةربع ، »الحـج االكبـر   ومي
  ». عامهم هذا«و  ،»نيحن ومي« ،»الكفر ةأئم« ،»الحرم شهراأل« ،»المشركين«

يكـي از سـه    ةنتيجـ پيشـين،  كه، پس از تعيين فقرات آيات برائت در بخش  اينتوضيح 
، بايد با بررسي آيات اكنوندست آمد.  بهيادشده در روش تحقيق گذاري  خعامل يا ابزار تاري

كار   بهتاريخي و تفسيري، دو عامل ديگر نيز  متونحاوي عبارات شاخص فوق و استفاده از 
معـين   بررسي شود كه آيا در اين آيـات بـه رخـدادي بـا زمـان      نخستگرفته شوند؛ يعني 
گـذاري   خبه تـاري توانند  ميروايات سيره و اسباب نزول تا چه حد  دوم، .تصريح شده است

  اين آيات مدد رساند؟
سـپس، در   خواهند شـد.  بررسي مذكوراز عبارات شاخص، موارد هريك  درادامه، ذيل

درمـورد   ، با استفاده از نتايج اين بخش، سه احتمال مطرح در بخش بيان مسئلهبعديبخش 
  .خواهد شد ارزيابي آيات برائتگذاري  خاريت
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  الذين عاهدتم من المشركين 1.5
 (ص) در سال هشـتم   كه پيامبر اين به باتوجهآمده است. » توبه«سورة نخست آية اين تعبير در 

الذين عاهدتم مـن  «تعبير  ديهي است كهشكني قريش عازم فتح مكه بود، ب پيماندرپي  هجري
اظهـار  » توبـه «سـورة   طي آيات نخستدر. به اين ترتيب، رود ار ميكن بهبه قريش » المشركين
، مگر آنان كه پيمان را نشكستند. كنيداز آنان اعالن برائت كنيد و با آنان مقاتله كه  شده است

شـده  اشـاره  نخست، به پيماني  پيمان آنان را تا پايان مدتشان پاس داريد. درطي همين آيات
ين چيزي جز همان پيمان صلح حديبيه نبوده است كـه ميـان   است كه در مكه بسته شده و ا

خزيمه بسـته شـد كـه قـريش و      بنيو  ،مدلج بنيبكر، خزاعه،  بنيل يقبا ،(ص)، قريش  پيامبر
بـراي آگـاهي   ديگـر آن را پـاس داشـتند (   قبيلـة  اما سه ، آن پيمان را شكستندبكر  بني يبعض
؛ 59 - 58، 10 ق: ج 1412؛ طبـري  156، 2 ق: ج 1423بن سـليمان    تر، بنگريد به مقاتل بيش

  ). 318، 2 : جتا يهشام ب ابن ؛466 –465 ش: 1369؛ واقدي 209، 3 ق: ج 1404سيوطي 
ايـن چنـين پيمـان صـلح حديبيـه را       مكه مردم كه است شده روايت زيد ابن و قتاده از

 (ص)  اخـد  رسـول  علـت،  به همين و ندكرد يارى هخزاع عليه را بكر بنى ةقبيلشكستند كه 
 را اسـالم  يـا  ؛دهنـد  انجـام  را دو اين از يكى كه داد مهلت ها بدان چهارماه مكه فتح از پس

 را اسـالم  ،چهارمـاه  انقضـاى  از پـيش  ،مردم مكه .خواهند بروند مي كه به هرجا يا  بپذيرند
 و جمـدل  يبن و هخزيم بنى بكر بني هاى قبايلي را كه به پيمان حديبيه درآمدند، قبيله. پذيرفتند

 و بود شده تعيين قريش و (ص)  خدا رسول ميان كه روزى تا اند هدانست دئل يبن و هضمر يبن
 پيمـان  بـه  تا داد فرمان خدا كه بودند دئل يبن و قريش كردند، نقض را پيمان اين كه كساني
بـه   قـول ازنظـر طبرسـي    اين. اند هنشكست را آن كه باشيد پايدار مشركان از دسته آن با خود

است  شده نازل مكه فتح و قريش شكنى پيمان از پس آيات اين زيرا ،است تر نزديك درستي
  ).25، 11 ش: ج 1360(طبرسي 
بـه   باتوجه .)465 ش: 1369بود (واقدي  سال  ده حديبيه صلح ، قرارداداند هكه آورد چنان

يـان  حدود دو سال سپري شده بـود، تـا پا  دركه در زمان فتح مكه از زمان صلح حديبيه  اين
در زمان نزول اند  هكه گفت كساني نظر ،بنابراين .مدت قرارداد هشت سال ديگر باقي مانده بود

آيات، چهار ماه از مدت پيمان مانده بود و خداوند همان چهار ماه را بـه ايشـان مهلـت داد    
  .رسد نمينظر  به، موجه )212، 3 ج :ق1404(سيوطي 
 عهدشـكن  مشـركان درمـورد   2 و 1 اتآي در عهد كه برائت و نقضنمايد  ميچنان 

 از را وفادار به عهد مشركان كه است آمده 7و  4آيات  در زيرا ،مشركان همة نه و است
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 ؛45، 10 ق: ج 1412طبـري   ؛343 -342، 9 ق: ج 1383 دروزهاسـت (  كـرده  برام اينان
  ).409، 6 ق: ج 1382غازى  آل

 آيـات،  ايـن  در »المشـركين  من هدتمعا الذين« از منظور گفتتوان  يم ،آرا بندي جمع با
عاهدتم  اال الذين«بودند. عبارت  بسته پيمان) ص( خدا رسول با حديبيه در كه بودند لييقبا

پيمـان   هفتم نيز مؤيد آن است كه منظور از عهد در ايـن آيـات   ةآيدر  »عند المسجد الحرام
ح دانسته شود، منظـور  و در ايام فت هجري نزول آيات در سال هشتمچه  چنانحديبيه است. 
المشـركين ثـم لـم     من عاهدتم الذين«خواهند بود و منظور از بكر  بني قريش و از آن عبارت
  .اند هبا مشركان و مسلمانان بودپيمان  هملِ يديگر قبا »ينقصوكم شيئا

  
  اشهر ةربعاَ 2.5
اسـت؛   مـده در منـابع آ  قـول  ينبوده است، چندهايي  ماهچه » اشهر ةاَربع«كه مراد از  اين
كـه   ايـن بـر   مبني ،و محرم است ،حجه ذيقعده،  ذيشوال، آن اين است كه مراد از  يقول

ـ   بنگريـد بـه  ( آيات برائت در شوال نازل شده باشـد  ؛ طبـري  169، 5 : جتـا  يطوسـي ب
ــي 43، 10 ق: ج  1412 ــاس  ).351، 9 ج ق: 1383 دروزه؛ 239، 5 ق: ج 1415؛ آلوس براس

 با انقضاي مهلـت چهـار   )،5 توبه: بنگريد بهباره،  دراين( رامحهاي  هاين قول، انسالخ ما
  .كند ميماه انطباق پيدا 

الثـاني   ربيـع تا دهم  شد،كه اعالن برائت ، حجه يقول دوم، اين است كه مراد دهم ذ
 ؛123، 3 ج ق: 1387طبـري   ؛156، 2 ق: ج 1423 سـليمان  بـن   مقاتل بنگريد به(باشد 

نظـر   بهاين قول ضعيف  ،اما. )209، 3 ج ق: 1404طي سيو ؛12، 5 ج ش: 1372طبرسي 
ديگـر  هـاي   حرام بوده است و حرمت قتال در ماههاي  هزيرا حرمت قتال در مارسد،  مي

  وجهي ندارد.
امـا اگـر    ،است يهجرطبق نظر مشهور، سالي كه اين مهلت چهارماهه داده شده، نهم بر

دانسـته شـود،    ي،هجـر ضان هشتم رم، و مقارن فتح مكه هجري نزول آيات در سال هشتم
 .تا پايان محرم سال بعـد خواهـد بـود    هجري چهار ماه مذكور از اواخر رمضان سال هشتم

يعنـي تـا    ،مدت چهارماه به، دندكركه پيمان حديبيه را نقض بكر  بني بدين ترتيب، قريش و
 امـا خواهـد شـد.   وگرنه با آنـان مقاتلـه    ،مهلت يافتند كه اسالم بياورند ،حرامهاي  هپايان ما

و نوبت  شدريزي فتح  گونه خون مشركان قريش با فتح مكه اسالم آوردند و مكه بدون هيچ
  .)104 - 103، 3 ق: ج 1410سعد  (ابن به مقاتله با آنان نرسيد
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  كبرااليوم الحج  3.5
 عرفـه  روزِ كـه مـراد از آنْ   اول اين نقل .است آمده  سه نقل ،»يوم الحج االكبر«معناي  ةدربار

و عطـا و طـاووس و    بيِسـ بـن م   ديسعو عمر و  (ع) يو عل (ص) امبرياز پ نقلاست. اين 
دوم،  نقل ).525، 15 ق: ج 1420رازي  فخر ؛9، 5 جش:  1372(طبرسي است مجاهد   ابن
بـن    ديسـع عبـاس و   ابنو  (ع) يو عل (ص) امبرياز پ نقل نياست. ا يكه مراد روز قربان نيا

معـروف   ،ابومحمد اسماعيلو  يمجاهد و شعبابن و  ينخعبن زياد   كميلو  ديز ابنو  ريجب
ايام  ةهم »يوم الحج االكبر«كه مراد از  سوم آن نقل (همان). است (ع) و امام صادق ،يسدبه 

يوم «و  »يوم الجمل« مانند، اگر چنين باشد كه مجاهد و سفيان است ابناز  نقلحج است. اين 
روز  ينهر جنگي چند زيرا ،مدت و زمان استها  آن در» يوم«خواهد بود كه مراد از  »صفين

؛ 219 - 218 ق: 1412اصـفهاني   راغب بنگريد به ، نقلبراي هرسه  ؛(همان ادامه داشته است
، 2 ش: ج 1375 طريحـي  ؛130، 5 ق: ج 1414 منظـور  ابـن ؛ 141، 4 ش: ج 1367 اثيـر  ابن

ـ  ابن؛ 285 ، 3 جق:  1409؛ واقـدي  127، 2 ج ق: 1410سـعد   ابـن ؛ 545، 2 ج :تـا  يهشام ب
 سـوم راحـج   نقـل  ).38، 5 : جق 1407 كثيـر  ابن ؛123 - 122، 3 جق:  1387؛ طبري 1078

اصغر اسـت كـه عمـره     اكبر درمقابل حجِ عطا گفته است، حجِكه  چنان زيرا ،رسد مينظر  به
  .تنهايي است به

 گفته اسـت  كه ز عطاستاول، ا ؛دو قول رسيده است ،در اين تعبير» اكبر«مراد از  ةدربار
و آن  سـت يحج اصغر كه در آن وقوف ن ،درمقابل ،حج اكبر آن است كه در آن وقوف باشد

). دوم، از حسن بصري اسـت كـه گفتـه    9، 5 جش:  1372(طبرسي  عبارت از عمره است
هم مشـركان و   ،به حج اكبر آن بوده است كه در آن يهجرحج سال نهم  ةيتسموجه است 

اما قـول   .)همان( ردازنگحج  يمشرك چياز آن ه پسكه  آن حال ،ندردازگ هم مسلمانان حج
كـه نـزول   دهد  ميظاهر آيات چنان نشان  زيرا ،حسن بصري با ظاهر آيات سازگاري ندارد

سـبب   بـه واقع شـده و هنـوز حجـي برگـزار نشـده بـود تـا آن        حجه  ياين آيات قبل از ذ
  ناميده بشود.» حج اكبر«هم  باگزاردن مسلمانان و مشركان  حج

اعـالن برائـت   » يوم الحج االكبر«در  و شده اشارهآيات برائت  آن طيدرسالي كه دربارة 
اگر نـزول آيـات برائـت در     ، امابوده است يهجراست كه سال نهم  اين مشهور ، نظرِشده

اعـالن   است كه شده آوردهدانسته شود، بايد گفت كه در اين آيات فقط  هجري سال هشتم
منصرف است، در اين سال  يهجرروز حج اكبر باشد و اين اگرچه به سال هشتم  برائت در

نماند و جا  آن تا ايام حج در ،از فتح مكه پس ،(ص) كه پيامبر علتاتفاق نيفتاد. شايد به اين 
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تعويق افتاد   به هجري سال نهم ةحج يرو، اين امر تا ذ همين به .به مدينه بازگشتقعده  ذيدر 
  .اعالن كرددر اين سال را  برائت ع)( امام علي و

  
  الحرمشهر اال 4.5

كـه مـراد همـان     قـول اول ايـن  ؛ استنظر  اختالفاند،  كدام» الحرماالشهر «كه  دربارة اين
است كه از آن سه ماه جداست  ،و رجب ،محرم ،حجه ذيقعده،  ذييعني  ،حرامهاي   ماه

كه مـراد همـان    ول دوم اينق ).12، 5 ش: ج1372طبرسي  ؛56، 10 ق: ج 1412(طبري 
داده فرصـت  طي آيه، قتال در آن حرام دانسته شده و به مشركان درچهارماهي است كه 

 ؛528، 15 ق: ج 1420رازي فخـر ؛ بـا امنيـت سـفر كننـد (همـان     ها  آن درتا شده است 
  ).407، 6 ق: ج 1382غازي  آل مالحويش

  سـخن  بـه ت برائـت در شـوال و   كه آيا اينزيرا با فرض  ،رسد مي نظر بهقول اول راجح 
كه آخـر محـرم    ،حرامهاي  تر در اواسط رمضان نازل شده باشد، از اين ماه تا پايان ماه دقيق

داده  فرصـت كه به مشـركان   شود منطبق مي ود و بر همان چهار ماهيش مي باشد، چهار ماه
يين چهارمـاه  حرام ممنوع بوده است وگرنه تعهاي  رسم عرب هم، قتال در ماه به .شده است

را بـر  » االشـهر الحـرم  «است. او مراد از راه  هم طباطبايي نيز با همين نظر ةعالمندارد.  دليلي
نيز بر  هدروز هًْعز). محمد 203، 9 ش: ج 1374ي ي(طباطبادهد  ميانطباق » اشهر ةاربع«همان 

  ).351، 9 ق: ج 1383 هدروزهمين نظر است (
، همـان  »توبـه «سورة  پنجم ةآيدر ، »الحرمشهر اال«ر از منظو كه سدر يمنظر  به حال، هر به

. در رسـيد  ميپايان   بهاست كه آخر محرم  ،و محرمحجه  ذي و قعده ذي ، يعنيحرامهاي  هما
بدانيم، بايد تلقي كنيم كه منظور  هجري نزول آيات را در سال هشتمچه  چنان اين صورت،
بوده است؛ يعني قرار بـر ايـن بـوده كـه      هجريحرام آخر محرم سال نهم هاي  هاز پايان ما

 هجـري  ابالغ آيات در سال هشـتم  ، امامهلت يابند هجري مشركان تا پايان محرم سال نهم
  افتاد.  تعويق بهوقوع نپيوست و تا سال بعد  به

  
  الكفر ةائم 5.5

آمده است. در آيـات پـيش از آن، داليـل اسـتحقاق      »توبه«سورة  دوازدهمآية اين عبارت در 
كه اگر مشـركان  كند  ميشركان براي برائت و قتال بيان شده است و در اين آيه به مؤمنان امر م

  كنند.تمام با پيشوايان كفر بجنگيد تا  ،تان گشودندنكردند و زبان به طعن در ديشكني  پيمان
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 رمضـان سـال هشـتم    ، بيسـتم پيش از فتح مكـه  15تا  12، آيات بن سليمان  مقاتل نظر  به
عهدنامة كه مطابق ، عليه خزاعهبكر  بنيدر جريان عهدشكني مشركان مكه در ياري و هجري، 
 )و درپي آن، استمداد خزاعه از رسـول خـدا (ص  ، (ص) بودند رسول خداپيمان  همحديبيه 

 حـارث  و حـرب  بن   ابوسفيان ، ازجملهقريش و منظور از پيشوايان كفر كفار است نازل شده
، 2 ق: ج 1423بـن سـليمان     مقاتل(  است ،جهل بىا بن  عكرمهًْ و عمرو بن  سهيل و هشام بن 

  ). 183، 5 : جتا يطوسي ب؛ 161 –159
 ،كه منظـور همـان رؤسـا و بزرگـان قـريش     كند  ميعباس و قتاده نقل  ابنطبرسي از 

شكنى  پيمانكه  جهل، است بىابن   عكرمهًْبن حرب و   ابوسفيانبن هشام و   حارثمانند 
سيوطي نيز مانند اين را از قتاده نقل كرده اسـت  ). 30، 11 ش: ج 1360(طبرسي كردند 

  ).214، 3 ج :ق 1404(سيوطي 
ة سـور آيات نخستين برخالف  كه كند بيان ميسياق اين آيات  ه،دروز هًْعزمحمد نظر  به

ولي همو در تفسيرش، ذيل  ،)303، 2 : جتا يب هدروز(اند  ه، پيش از فتح مكه نازل شد»توبه«
 ،اسـت  قـريش  آيـات  ايـن  از منظـور  كـه  آمـده  روايـت  چنـد  آورده كه در 13و  12 آيات
هـا   آن از پـس  يـا هـا   آن با ،زياد احتمال به و است قوي قبلش به آيات اين پيوند كه حالي در

 كـه  باشـد  چنين است ممكن بنابراين، .مكه فتح از پيش وها  آن از پيش نه است، شده نازل
 در 7 ةآيـ  و بودنـد  وفـادار  پيمـان حديبيـه   بـه  آيات نزول روز تا كهبكر  بني قبايل از برخي

 درسـت  و باشـد  شده ظاهر ايشان از خيانت و عهدشكني شد، نازل برائت از آنان مبرابودن
 با قبايل آن چون است، ولي مناسب قريش نخست ةوهل در آيه در موجود اوصاف كه است
وي در نظـر   بـه  رو، ازاين. است كرده يتسرا نيز آنان به اوصاف اين بودند، پيمان هم قريش

 از خـاص  اي عـده  نـه  ،باشـد  مشـركان  ةهمـ  وصفتواند  يم »الكفر ةائم« تفسيرش، عبارت
  ).372 - 369، 9 ج :ق 1383 دروزهايشان ( رهبران
ها نزول اين آيات پـيش از فـتح مكـه     آن ةالزمپس از نقل رواياتي كه  ،طباطبايي هعالم

پـيش از آيـات   تواننـد   نمي به اين داليل كه اين آياتدهد  مياست، ضمن نقد روايات نظر 
  :قبل از خود نازل شده باشند
 آيات با شدن نازل با كه نيست طورى ،است روشن كه بسيار چنان، اوالً سياق آيات

 لِالرَّسو بِإِخْراجِ هموا و أَيمانَهم نَكَثُوا ”ثانياً جمالت و نسازدها  آن با بودن متصل و قبلش
و مه ؤُكُمدلَ برَّ أَوكه دارد اشاره صفاتى به هرچند آمده است، 13آية كه در  “ةم 

 و قريش سوگندان هم به اشاره هست، هم ممكن ليكن است، قريش به مختص
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 و متصل چون و باشد، بوده نشدند مسلمان هم مكه فتح از بعد كه ايشان جواران هم
شوند  موصوف بودند، متصف باالصالة قريش كه اوصافى به بودند، قريش با متحد

  ).245 - 243، 9 ش: ج 1374ي ي(طباطبا

و پس از فتح مكه دانسته شود، عبارت  هجري نزول آيات در سال هشتم چه چنانالبته، 
 برخـي روايـات،  براسـاس   زيرا فقط اشاره داشته باشد،به سران قريش  تواند يم» الكفر ةائم«

 و از فتح مكه، قريش چهار ماه مهلـت يافتنـد كـه ايمـان بياورنـد     آمد، پس تر  پيش كه چنان
  جنگ ميان آنان و مسلمانان حكم خواهد كرد. ،صورت اين غير در

  
  يوم حنين 6.5

 27تـا   25بيان شـد، آيـات   تر  پيش كه چنان آمده است.» توبه«سورة  25آية اين عبارت در 
جنـگ در دهـم شـوال سـال      ايـن  جنگ حنين اسـت.  طيمؤمنان در ازدر ذكر ياري خدا 

كـه ايـن آيـه    رسـد   مـي نظـر   بـه رخ داد.  ،حدود يك ماه پس از فتح مكهدر، هجري هشتم
از پـس  ايـن آيـات   . آيات قبل نازل شده اسـت  اززماني فاصلة با اش  بعديآيات راه  هم به

حركـت پيـامبر از   فاصـلة  و آيات قبل از آن در  هجري، جنگ حنين، در شوال سال هشتم
بيسـتم رمضـان   در  ،تا فـتح مكـه  هجري،  دهم يا سيزدهم رمضان سال هشتمني ، يعمدينه

  همان سال، نازل شده است.
  

  عامهم هذا 7.5
اعالم ممنوعيت ورود مشركان  دربردارندةآمده است. آيه » توبه«سورة  28 ةآياين عبارت در 

يسـت كـه از   ندر اين  پيش تر ذكر شد، اختالفيكه  چنان به مسجدالحرام از سال بعد است.
 ابـالغ شـد،   هجـري  برائت از مشركان در موسم حج سـال نهـم   نكه در اعال نكات مهمي

  .بودالحرام  به مسجد نشدن مشركان بر نزديك مبني
بـن سـليمان     اسـت (مقاتـل   يسال نهـم هجـر  » هذا عامهم«مشهور اين است كه مراد از 

 دروزه؛ 226، 3 ج :ق 1404؛ سيوطي 75، 10 ق: ج 1412؛ طبري 166 - 165، 2 ق: ج  1423
، طي ايـن آيـه در   مشهور طبق اين نظربر). 390، 3 م: ج 2008جابري  ؛392، 9 ج ق: 1383

الحرام  مسجدكه مشركان از سال بعد حق ورود به مكه و شد اعالن  هجري ايام حج سال نهم
از  دانسته شـود، مـراد  هجري نزول آيات قبل از ايام حج سال هشتم چه  چنان ولي، را ندارند
كـه   خواهد بود؛ يعني طي اين آيه اظهار شـده اسـت   هجري سال هشتم» هذا عامهم«عبارت 
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امـا چنـين   ، الحرام را نخواهند داشت مسجدحق ورود به مكه و  هجري مشركان از سال نهم
كه اين آيـه در   اينبا فرض  ،بنابراين. دااتفاق نيفت هجري اعالني هرگز در ايام حج سال هشتم

نازل شده باشد، بايد گفت كه اعالن اين آيات در ايام حج  هجري حج سال هشتمقبل از ايام 
  .كرداعالن آن را (ع)   امام علي هجري تعويق افتاد و در ايام حج سال نهم بهيك سال 

  
  . برآورد تاريخ نزول آيات برائت6

بـه   مـه دراداطـرح اسـت كـه     قابلزمان نزول آيات برائت دربارة  آمد، سه گمانه چه آن بنابر
  شود. مي پرداختهها  آن ارزيابي

  
  هجري سال هشتم ،نزول پيش از فتح مكه ةگمان 1.6

(ص) از   نزول آيات برائت يا بخشي از آن آيات پيش از فتح مكـه و قبـل از آن كـه پيـامبر    
ي چنـين  يـ زيرا در منابع تاريخي و روا ،رسد مينظر  به مدينه عازم فتح مكه شده باشد، بعيد

سمت مكه براي  بهتدارك لشكر توسط رسول خدا (ص) در مدينه و حركت آمده است كه 
 پيـامبر انجام رسـيده اسـت و حتـي     بهگيري  فتح آن كامالً مخفيانه و با استفاده از اصل غافل

ـ  (ابن داشتبه يكي از نواحي گسيل اي  سريهبراي انحراف اذهان دشمن  ، 2 : جتـا  يهشام ب
). بنابر ايـن واقعيـت   800 - 780، 2 ق: ج 1409اقدي و ؛102، 2 ق: ج 1410سعد  ابن؛ 397

به آنان، كه آيات برائـت   دادن برائت از مشركان عهدشكن و چهار ماه مهلت ناعالتاريخي، 
سوي  به(ص) از مدينه   پيش از فتح مكه و قبل از خروج پيامبرتوانسته  نميحاوي آن است، 

گير  براي آن است كه طرف مقابل غافل نداد  است كه اساساً مهلتپيدگرفته باشد.  انجاممكه 
بگريـزد يـا خـود را    اي  گوشـه نشود؛ يعني فرصت كافي داشته باشد كه يا تسليم شود يا به 

گفت كه آيات برائت قبل از فتح مكـه نـازل شـده    توان  ينم رو، ازاين .براي جنگ آماده كند
دانسـتند كـه    ود، همه ميديگر، اگر قبل از فتح مكه به قريش مهلت داده شده ب ازسوي باشد.

كه منابع تاريخي اتفاق دارند كه تا لحظات آخر  حالي در ،سمت مكه خواهد بود بهلشكركشي 
  دانست كه مقصد مكه است. كس نمي هيچ

 .باشـد  مكـه  فـتح  از پـس  بايـد  آيات اين نزول كه است آن نيز بر عزهًْ دروزهمحمد 
است و اين مستلزم تسلط مسلمانان  حج مراسم در اعالن از سخنها  آن در كه آن دليل به

ــق      ــه محق ــتح مك ــس از ف ــز پ ــر ج ــن ام ــه و مســجدالحرام اســت و اي ــر مك نشــد ب
  .)343 -342، 9 ج ق:  1383 دروزه(
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  سال هشتم ،نزول پس از فتح مكه ةگمان 2.6
 »توبه«سورة  هفتمآية الحرام بسته شده و در  مسجد، منظور از پيماني كه نزديك رسد مينظر  به

پيمـان   هـم مـدلج   بنـي بكر و  بني. قبايلي چون باشد، همان پيمان حديبيه است اشاره شدهبدان 
و پـيش از فـتح    هجري مسلمانان. در سال هشتمپيمان  همقريش شدند و قبايلي چون خزاعه 

 پيمان مذكوراما  انجاميد،پيمان مذكور را شكستند و اين امر به فتح مكه بكر  بني مكه، قريش و
در منابع تاريخي آمده اسـت، ايـن   كه  چنان قوت خود باقي بود. بهچنان  ديگر هم قبايلدرمورد 

  ).104 - 103، 3  ق: ج 1410سعد  ابنانجام رسيد ( بهريزي  غزوه بدون جنگ و خون
 مكـه  فتح با مصادف ي،هجر هشتم سال رمضان ماه در 24تا  1آيات  كه نمايد ميچنان 

 مشـركان  بـه  برائـت  آيات طي كه چهارماهي. تاس شده نازل همان سال، رمضان بيستمدر 
 محـرم  و هجـري،  هشـتم  سال ةحج ذي قعده، ذي شوال، از است عبارت شده داده فرصت
 و قعـده  ذي يعني ،حرامهاي  ماه از پس كه است شده افزوده آيات اين در ي.هجر نهم سال
  . كنيد تالق حديبيه پيمان ناقضِ مشركان با هجري، نهم سال محرم و هشتم سال ةحج ذي

وقـوع   بـه  هجـري  هشـتم  سال شوال حنين كه در دهم جنگ از پس يعني بعد، ماه يك
 يعنـي  ،سالاين  از پس است كه شده اظهار آيات اين در. دش نازل 28تا  25 پيوست، آيات

 پس ،اند هآوردكه  چنان .شوند نزديك الحرام مسجد به كه ندارند حق مشركان ي،هجر هشتم
 بـه  عمـره  برگـزاري  براى و شد محرم »جعرانه« همان از )ص(   خدا رسول حنين، جنگ از

 به ،بود بردبار و خردمند جوانى كه ،را اسيد بن  عتاب عمره اعمال اتمام از پس و رفت مكه
 احكـام  وقـرآن   مـردم  به تا گذارد مكه نيز در ار جبل بن معاذ ود كر منصوب مكه حكومت

 رو، ازايـن  .)500، 2 : جتـا  يهشام ب ابنبازگشت ( دينهم به قعده ذى ماه اواخر و بياموزد دين
 اعالن براي مكه شرايط ظاهراً و حضور نداشت مكه در اكبر حج روز (ص) در  رسول خدا

 و واگذاشـت  نهـم  سـال  يعنـي  ديگر سال به را آن و نبود مهيا هجري هشتم سال در برائت
 در را برائت آيات هجري نهم سال حجه ذي در تا فرستاد خود جاي به را) ع(  علي حضرت

  كم منافاتي ندارد. دستيا  ،سياق آيات نيز با اين گمانه هماهنگ است .كند قرائت مكه
كـه   28تـا   25 آيات شد، واقع يهجر هشتم شوال دهم در حنين كه جنگ اينبه  توجه با

 از مـراد . باشـد  شـده  نـازل  از آن پسدر آن امداد الهي در جنگ حنين ياد شده است، بايد 
در  برائـت  آيـات  اگرچـه كـه   گفـت توان  يم. باشد بايد هجري هشتم سال نيز »هذا عامهم«
آن  ةقعـد  ذيدر  پيـامبر  كه اين به شده، نظر نازل يهجر هشتم سال ةحج ذيقبل از هاي  هما

 برائت اعالن ةآماد مردم هنوز و نماند مكه در آن سال ةحج ذي سال به مدينه بازگشت و در
 .ددهـ  انجـام  آن را )ع(  علي امام تا شد واگذاشته نهم سال ةحج ذي به ئتبرا اعالن نبودند،
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 ترتيـب  بودن نزول موافق ةنظري با نيز دارد و تطابق آيات كه اين نظريه با ظاهر اين به باتوجه
  گر زمان نزول آيات برائت باشد. بيان تواند ياست، م سازگار آيات
  
  هجري در سال نهم ،نزول پيش از ابالغ ةگمان 3.6
(ص)   ، رسول خدادش، چون آيات برائت نازل هجري هشام آورده است كه در سال نهم ابن
 كه حالي در ،(ع) را فراخواند و آيات را به او داد تا به مكه ببرد و به مردم ابالغ كند علي

مراسم حج به مكـه فرسـتاده    برگزارياز مسلمانان براي اي  عدهپيش از آن، ابوبكر را با 
بـا  تـوان   ي). اين داستان بسيار مشـهور اسـت و مـ   546 -545، 2 : جتا يهشام ب ابنبود (
طبرسـي آن را  كـه   چنـان  ،دكـر نظر از جزئيات در كليات آن ادعاي تواتر معنـوي   صرف
باره،  دراين ؛6، 5 جش:  1372(طبرسي  دانسته استاجماع مفسران و ناقالن اخبار  مورد

؛ طبـري  128 -127، 2 ج ق: 1410سـعد   ابـن ؛ 1077، 3 جق:  1409واقـدي   بنگريد به
هشام، كه در آن به نزول  ابنروايت ويژه  به ،اين روايات ةالزم). 123 -122، 3 جق:  1387

اين اسـت كـه نـزول آيـات     ، آيات برائت پس از حركت كاروان حج مسلمين تصريح دارد
ي حـج اتفـاق   سمت مكه، بـراي برگـزار   بهبرائت پس از حركت كاروان مسلمانان از مدينه 
و در مـاه شـوال يـا     ،تبوك ةغزوپايان ، يعني افتاده باشد و اين زمان بايد پس از ماه رمضان

نزول اين آيـات را در شـوال    اي از مفسران عده كه ، چنانباشد هجري سال نهم ةقعد ذي
ـ  43، 10 ق: ج 1412طبـري  ( انـد  هجـري دانسـته  سال نهم  ؛ 169، 5 : جتـا  ي؛ طوسـي ب
  ).351، 9 ج ق: 1383 هدروز ؛239، 5 ق: ج 1415؛ آلوسي 12، 5 جش:  1372طبرسي 

هـا   آن كه طـي اند  هاز آيات برائت غفلت كرد تعداديكه مفسران از ظاهر نمايد  ميچنان 
كـه   چرا با كساني كه مسلمانان به قتال با مشركان قريش برانگيخته شدند و اظهار شده است

. گويا آنـان  كنيد نميمان حديبيه را شكستند، مقاتله (ص) را از مكه اخراج كردند و پي  پيامبر
سال نهم اعالن شده است، طبيعي است  ةحج ذيكه وقتي آيات برائت در اند  هچنان انديشيد

كـه زمـان نـزول    اند  هرو، نتيجه گرفت همين به .اندكي پيش از آن نازل شده باشد ةفاصلكه در 
بوده  يهجرسال نهم  ةقعد ذيشوال تا اي ه هما ةفاصلتبوك و در  ةغزوآيات برائت پس از 

امر به قتال با مشركان قريش شده است، ها  آن اين نظر با ظاهر آيات برائت كه طي اما. است
ترتيب طبيعي نزول در چينش آيات نيز غيرموجه  نشدن ، رعايتبرآن افزون .سازگاري ندارد

 جنگ تبوك است ودربارة  »توبه«سورة  وقتي آيات بخش اخير كه زيرا وجهي ندارد ،است
، آيات آغازين ايـن سـوره   اند هرجب و شعبان و رمضان سال نهم نازل شدهاي  در ماهها  آن
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كـه آيـات برائـت قبـل از      اينشده باشد. از  گذاري جايبعد از آيات مربوط به جنگ تبوك 
ه شـد از جنگ تبوك نازل  پيشود كه آيات برائت ش مي آيات جنگ تبوك قرار دارد، دانسته

  : نوشته است معرفت باره و دراين است
زيرا كه آن بـه همـان صـورت    ، شايسته است كه از اصالت سياق در آيات غافل نشويم

به اين معنا كه اساساً ترتيب آيات همان ترتيـب نـزول   . نخستين خود حفظ شده است
 گونه مـوارد نـادر اسـت    اينگرچه . دليلي ثابت شود بهخالف آن كه  هنگامي مگر، است

  ).280، 1ق: ج 1415(معرفت 
بـرخالف   ت كنـد آيـات برائـت   اثباكه  در دست نيستهيچ دليل معتبري هم وانگهي، 
  شده است.گذاري  جاي انترتيب نزولش

  
  گيري نتيجه. 7
 نهـم  سال حج موسم در كه ندا آياتي همان »توبه«ة سور آغازين ةآي 28 كه گفتتوان  يم. 1

تـوان   ينمـ  آيات اين در نزول واحدهاي تعداددرمورد  .دكر ابالغها را  آن) ع(  علي ،يهجر
 دو كـم  دسـت  بـدانيم،  مكه فتح با مقارن را آيات نزولچه  چنان ولي، ،داشت دقيقي برآورد
 در مكـه  فتح با مقارن ةشد نازل 24 تا 1 آيات اول، ؛برشمرد آن برايتوان  يم را نزول واحد
 همـان  ةقعـد  ذي يـا  شوال در حنين جنگ از پس ةشد نازل 28 تا 24 آيات دوم، رمضان، ماه
 را آيـه  28 ةهمـ  ظاهراً ،اند هدانست هجري نهم سال در برائت را آيات آنان كه نزول اما ،سال
  .اند هكرد تلقي نزول واحد يك در

(ص) و   خـدا . منظور از عهد در آيات برائت پيمان صلح حديبيه است كه ميان رسول 2
پـيش از فـتح    تواند يبسته شد. زمان نزول آيات برائت نم ها آن پيمانان مشركان قريش و هم

كه خروج از مدينه براي فتح مكه پنهـاني  اند  هزيرا آورد ،مكه و قبل از خروج از مدينه باشد
سـبب   بـه امر به قتال بـا قـريش   ها  آن آيات برائت كه طي بنابراين، .گيرانه بوده است و غافل
  ز آن نازل شده باشد.پيش اتواند  يشده است، نمشكني  پيمان
 . نظر مشهور بر اين است كه نزول آيات برائت اندكي قبل از ابالغ، در شوال سال نهم3

امر به قتال بـا  ها  آن از آيات برائت كه طي تعداديولي اين نظر با ظاهر  ،بوده است هجري
  شكن شده است و نيز مبناي ترتيب نزول آيات منافات دارد. پيمانمشركان 

نـزول  بـرخالف   هـا  كـه چيـنش آيـات در سـوره     ايـن با فرض  گفتتوان  يم سرانجام،
 دانسته شود،پذير  توجيهها  آن طوالني بين نزول آيات برائت و ابالغ ةفاصلغيرموجه باشد و 
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 سـال نهـم   ةحجـ  ذيو ابـالغ آن را در   هجري توان نزول آيات برائت را در سال هشتم مي
 را در بر دارددو واحد نزول كم  دستيات برائت صورت، آ كرد. دراينگذاري  ختاري هجري

رمضان  بيستمدر  در رمضان سال هشتم و مقارن فتح مكه 24تا  1كه واحد اول شامل آيات 
در از جنگ حنين  پس ،در شوال همين سال 28تا  25و واحد دوم شامل آيات  ،همين سال

 هجـري  سال نهم ةجح ذيگاه در دهم  نازل شده است و آن هجري، دهم شوال سال هشتم
  است. شده ابالغ
  
  نامه كتاب

محمـود   حتصـحي  و به قيحقبه ت، ثراالفي غريب الحديث و  ةالنهاي  )،ش 1367(بن محمد   اثير، مبارك ابن
  عاتي اسماعيليان.مطبو ةمؤسس :قمزاوى،  طاهر احمدو  طناحى محمد

دار الكتب بيروت:  عطا، عبدالقادر دمحم تحقيقبه  ،الكبرى الطبقات )، ق 1410سعد ( بن محمد سعد، ابن
  .ةالعلمي

  الفكر. داربيروت:  ،ةالنهاي و ةالبداي )،ق 1407( عمر بن  اسماعيل كثير، ابن
  .صادر داربيروت:  ،العرب لسان )،ق 1414( مكرم بن محمد منظور، ابن
  تهران. گاهدانشتهران:  اهتمام حبيب يغمايي، به ،الفهرست )،ش 1350( اسحاق بن محمد نديم، ابن
 الحفيظ عبد و بيارىا ابراهيم و سقا مصطفى تحقيقبه  ،ةالنبوي ةالسير)، تا بىبن يوسف (  ، عبداهللاهشام ابن

  .ةالمعرف  داربيروت:  شلبى،
 ،هًْتحقيق على عبـدالبارى عطيـ  به   ،روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم )،ق 1415( آلوسى، سيدمحمود

  .ةدار الكتب العلميبيروت: 
  شركت سهامي انتشار.تهران:  ،سير تحول قرآن )،ش 1385( بازرگان، مهدي

 مركـز  بيـروت:   ،النـزول  ترتيـب   حسب فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح)، م 2008( جابري، محمد عابد
  .ةالعربي  ةالوحد دراسات 

 اهرة: دار احياء الكتب العربية.، القالنزول حسب السور ترتيب الحديث؛ التفسير ق)، 1383دروزه، محمد عزهًْ (
، صيدا، بيروت: منشورات المكتبة الرسول؛ صور مقتبسة من القرآن الكريم سيرةتا)،  دروزه، محمد عزهًْ (بي

  العصرية.
  .القلم داربيروت:   ،القرآن لفاظا مفردات )،ق 1412( محمد بن  حسين اصفهاني، راغب

 اميركبير.ن: تهرا ،تاريخ قرآن )،ش 1387( راميار، محمود
  نجفي. مرعشي اهللا آيت ةخان كتابقم:  ،بالمأثور التفسير في ؛المنثور الدر )،ق 1404( الدين جالل سيوطي،
  الفكر. دار :لبنان المندوب، سعيد تحقيقبه  ،القرآن علوم في قاناالت )،ق 1416( الدين جالل سيوطي،
 همداني، سيدمحمدباقر ةترجم ،القرآن يرتفس في الميزان ةترجم )،ش 1374( حسينمحمدسيد ي،يطباطبا

  .اسالمي انتشارات دفترقم: 
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 ةجامعـ  اسـالمى  انتشـارات  دفتـر قـم:   ،القرآن تفسير فى الميزان )،ق 1417( حسينمحمدسيد ي،يطباطبا
  .علميه ةحوز مدرسين

  فراهانى.تهران:  ،القرآن تفسير فى البيان مجمع ،ش) 1360( حسن بن  فضل طبرسي،
  ناصرخسرو.تهران:  ،القرآن تفسير في البيان مجمع )،ش 1372( حسن بن  فضل طبرسي،
 ابـراهيم،  بوالفضـل ا محمد تحقيقبه  ،الملوك و مماال تاريخ )،ق 1387( جرير بن  محمد جعفربواطبري، 

  التراث. داربيروت: 
 . ةرفدار المعبيروت:  ،جامع البيان في تفسير القرآن )،ق 1412( جرير بن  محمد جعفربواطبري، 
  .ةالمرتضوي ةمكتبتهران:  ،البحرين مجمع )،ش 1375( بن محمد  فخرالدين طريحى،

دار احيـاء  بيروت:   تحقيق احمد قصيرعاملى،به ، التبيان فى تفسير القرآن: )تا بي(بن حسن  طوسى، محمد
 . العربى  التراث

  .ةالصفو داربيروت:  ، م ير ك ال  رآن ق ال  ول ح ةام ه  ق ائ ق ح )،ق 1413( مرتضي جعفر عاملي،
  تهران: انجام كتاب. ،پيامبرى و جهاد)، 1362الدين ( فارسي، جالل
  تهران: انجام كتاب. ،پيامبرى و حكومت)، 1364الدين ( فارسي، جالل
  قم: اميد. ،پيامبرى و انقالب)، 1367الدين ( فارسي، جالل

 . دار احياء التراث العربيبيروت:  ،الغيب مفاتيح ؛التفسير الكبير )،ق 1420( بن عمر محمدرازي،  فخر
  انتشارات. و چاپ سازمانتهران:  ،الغرائب بحر و الدقائق كنز )،ش 1368( مشهدي قمي

 . دار الكتابقم:  ،تفسير القمي  )،ش 1363( بن ابراهيم  عليقمي، 
ـ  القاهرة: فري،ج آرثور تصحيح به ،القرآن علوم في مقدمتانق)، در  1375( المباني في نظم المعاني  ةمكتب

  الخانجي.
  .الوفاء ةمؤسسبيروت:  ،نواراالبحار )،ق 1403( مجلسي، محمدباقر

  .االسالمي النشر ةمؤسسقم:  ،القرآن علوم في التمهيد )،ق 1415( هاديمحمد معرفت،
  العربي. التراث احياء داربيروت:  ،سليمان بن  مقاتل تفسير )،ق 1423( سليمان بن  مقاتل

 . الترقى ةمطبعدمشق:   ،بيان المعانى  )،ق 1382(غازى، سيدعبدالقادر  آل مالحويش
ــ    هـاي فلسـفي   پـژوهش ، »آيات نزول ترتيب در نظريه جديدترين بررسي« )،ش 1378( جعفر نكونام،

  .1 ش ،كالمي
  .نما هستيتهران:  ،قرآن گذاري تاريخ بر درآمدي )،ش 1380( جعفر نكونام،

 مهـدوى  محمـود  ةترجمـ ، )ص(  پيـامبر  هـاى  جنگ يختار ؛ىمغاز )،ش 1369( عمر بن واقدي، محمد
  دانشگاهى. نشر مركزتهران:  دامغانى،

  .األعلمى ةمؤسسبيروت:  جونس، دنزمار تحقيقبه  ،المغازى كتاب )،ق 1409( عمر بن واقدي، محمد
  صادر. داربيروت:  ،اليعقوبى تاريخ )،تا بىاسحاق ( بن  يعقوبى، احمد


