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  چکیده

نحوه نزول آیات مکی و مدنی بحث شده که معتقـد اسـت از    رایجِر و نظر مشهودربارة در این نوشتار 

بیشتر در  یو اخالق ياعتقادآیات خصوصیات و ممیزات اصلی آیات و سور مکی و مدنی این است که 

نویسنده ابتدا اصل این دیدگاه را از زرکشی تا آثار متـأخر و  . اند احکام در مدینه نازل شدهآیات مکه و 

ر ضمن آن برخی از نتایج منفی این نظر را در بیان برخـی از مستشـرقان و   معاصر رصد کرده است و د

بعد از آن پس از روشن ساختن دو مبناي ترتیب نزول و وحدت . مستغربان و غیر ایشان برشمرده است

هاي قرآن به عنوان مبانی اصلی مدعاي نویسنده، ابتدا ثابت شده است کـه ایـن    یا پیوستگی نزولِ سوره

فرضیه تبیـین   ، ایناند و بعد از آن هاي مدنی آمده هاي مکی و هم در سوره ات هم در سورهسه دسته آی

اند، در مکـه سـیر از اعتقـادات بـه      شده است که هر چند هر سه دسته آیات در مکه و مدینه نازل شده

شده ن همچنین روش. اخالق و احکام بوده است و در مدینه بالعکس از احکام به اخالق و بعد اعتقادات

   .بلکه یا اغلبیت است یا اولویت ؛است که مراد از سیر متفاوت، تفاوت در سیر نزول نیست

مدینه تفاوت عمده ذکر شده دیگر این است که محتواي هر یک از این سه دسته آیات در مکه و 

در سازي مد نظر است و  است؛ به این صورت که در مکه بیشتر فردسازي و گروهمتفاوت  دیگر یکبا 

هایی چند در موضوعات عقاید، اخالق و احکام نیز در سیر   نمونه. سازي سازي و جهانی مدینه جامعه

در همین راستا به اثبات رسیده است که تفاوتهاي مطرح شده به معناي جدایی . اند نزول پیگیري شده

 زول این معارف،نوشتار است؛ بلکه ن نقد این ضوعوحی مکه و مدینه از هم نیست، چیزي که خود مو

  .      به هم پیوسته و تکاملی داشته است یک سیرِ

   .مکی و مدنی، خصوصیات آیات و سور مکی و مدنی، نزول، سیر نزول :ها کلیدواژه

                                                                
-  8/12/89: ؛ تاریخ تصویب 26/1/89: تاریخ وصول  

  نویسنده مسئول  -1
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  درآمد

یا  20له چگونگی تعلیم معارف اعتقادي، اخالقی و فقهی در سیر نزول ئدرباره مس

علوم قرآنی  ان قرآن ودانشمندان و پژوهشگربیشتر  )ص(ساله وحی بر پیامبراکرم 23

معتقدند که سیر تعلیم این معارف به این صورت بوده است که اعتقادات و اخالقیات 

اند و این را به عنوان یکی از بیشتر در مکه و احکام فقهی بیشتر در مدینه نازل شده

  :اندمالکهاي تمایز آیات و سور مکی و مدنی از هم مطرح کرده

از هشام چنین  البرهان فی علوم القرآن ترین اثر جامع مدون علوم قرآنی قدیمیدر 

شبیه همین سخن را . »کل سورة ذکرت فیها الحدود و الفرائض فهی مدنیۀ«: نقل شده است

قد «: اند کرده تأیید رااین نظر از آن نیز بیشتر دانشمندان و پس اند  کردهاز دارمی نقل 

» عۀ من األئمۀ منهم احمد بن حنبل و به قال کثیر من المفسریننص علی هذا القول جما

سیوطی نیز همان سخن هشام و دیگران را نقل و خودش گفته ). 1/187زرکشی، (

دهد در دیدگاه او احکام به  که نشان می) 1/58(» ال نحوه لم یکن بمکۀ حد و«: است

  .دارنداختصاص مدینه 

... ریب أن العقائد و األخالق  ال«مکی که  همین گونه است این سخن درباره آیات

و ذکر این چنینِ خصوصیت آیات و سور » العنایۀ بها کثر فی القسم المکی التحدث عنها و

 الجنائیۀ و القوانین المدنیۀ و انواع تفاصیل األحکام و التحدث عن دقائق التشریع و«: مدنی

زرقانی، (» المعامالت العبادات و سائر ضروب الحقوق الشخصیۀ و اإلجتماعیۀ و الحربیۀ و

توان  که شبیه آن را در آثار دیگر علوم قرآنی و غیر آن در مباحث مرتبط نیز می) 1/185

البغا و  ؛1/222 ،عقیلۀابن  ؛26 قسطالنی، ؛340و  339ابن جوزي، : ك.ر(مالحظه کرد 

 ؛77و  76 ،علوم القرآنحکیم،  ؛184-181صبحی صالح،  ؛28أشیقر،  ؛66 دیب مستو،

 ،القرآن المجیددروزه،  80- 77حجتی،  ؛60 – 45 ،م القرآنوعلشحاته، . 41 -  39ابراهیم، 

  ).43الخضري،  ؛610و  609، الملکیۀ و نظریۀ العقد فی الشریعۀ االسالمیۀابوزهره،  ؛58
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ها موجب شده است که از یکسو این نوع نگاه به نحوه تعلیم این سه دسته آموزه

پژوهان، در مواجهه با آیاتی مثل آیات األحکامِ واقع در سور مکی آنها را قرآنبرخی از 

 151مستثنی کرده، در شمار آیات نازل در مدینه به شمار آورند؛ مانند استثنا کردن آیات 

 ؛1/39سیوطی، (» فهی مکیۀ إال ثالث آیات منها نزلت بالمدینۀ«: »انعام«سوره  153تا 

 »مزّمل«سوره  20و آیه  )1/60سیوطی، ( »نحل«سوره  126یه و آ) 1/223، عقیلۀابن 

و از سوي دیگر برخی مانند دکتر محمود محمد طه رئیس حزب ) 26گر،  خامه(

جمهوري سودان در حدود دهه نود میالدي گمان کنند که آیات مکی به جهت اشتمال 

ت مدنی فروع ، اسالم حقیقی و حقیقت اسالم است، ولی آیا)اعتقادات(بر اصول دین 

و تنها خاص آن دوران و تابع شرایط آن زمان و مکان بوده است و چیزي ) احکام(دین 

نیست جز تطبیق اسالم در زمان و مکانی خاص که قابل اجرا در سایر زمانها و از جمله 

  . عصر حاضر نیست

مرحله او با بیانهاي دیگري نیز این مطلب را بیان داشته است، از جمله اینکه مکه 

البته وي تلقی عمومی در برتري ایمان بر اسالم را . اسالم است و مدینه مرتبه ایمان

داند و با ذکر ادله و شواهدي درصدد اثبات برتري اسالم بر ایمان بر آمده  خطا می

گوید چون در مکه اسالم که اصل و اساس است، پیروز نشد، در مدینه  سپس می. است

وي همچنین . ط آنجا در مرتبه ایمان تنزل داده و پیاده شدبا توجه به اوضاع و شرای

بایست از آیات گیرد که براي پیاده ساختن دین اسالم در عصر حاضر می نتیجه می

 تمسک و آیات مدنی را نسخ کرد )آیات مکی(مدنی دست برداشت و به آیات اصول 

براي  داند که میو اصالً تمسک به فروع دین را جاهلیت دوم مسلمانان عصر حاضر 

 کند که زکات، خروج از آن باید به آیات اصول بازگردند، از این رو تصریح می

اي که در آن  جهاد، حجاب، تعدد زوجات، حق طالق مرد و برتري او بر زن و جامعه

و  ، هیچ یک جزو اصل اسالم نیستند)مدینه احکام نازل در(زن و مرد از هم جدایند 

تطویر شریعۀ . الرسالۀ الثانیۀ من االسالم: ك.ر(خن گفته است تفصیل در این باب سبه 
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.)االحوال الشخصیۀ
1

  

مستشرقانی چون گلدزیهر، بالشر، رودنسون و  »قرآن مدنی«و  »قرآن مکی«تعبیر 

المانس را باید در راستاي همین نگاه دانست که سعی دارند با این نوع تعبیر، میان قرآن 

اي بیشتر فرضه قائل شوند و اعتقادات و پیش و پیامبر مکه با مدینه تفاوت و تمایز

مغرضانه خودشان را اثبات کنند؛
2

ر دوران مکه به جهت مانند این سخن گلدزیهر که د 

طلبانه  دوستانه و صلح )ص(ضعف و در قلّت قرار داشتن مسلمانان، آیات نازل بر پیامبر

شود، به تعبیر  و عده و عده مسلمانان بیشتر می )ص(است؛ اما در مدینه که قدرت پیامبر

)34گلدزیهر، (شود  یر تبدیل میشاو پیامبر صلح به پیامبر جنگ و شم
3

البته این نگاه به  

هاي کسانی چون طه حسین که سعی  شود و شبهه نوعی میان مستغربان نیز دیده می

از دارند با بر شمردن برخی خواص مزعوم براي آیات مکی و مدنی قرآن را کامالً متأثر 

فرهنگ آن زمان و منفعل در برابر حوادث آن روزگاران و در نتیجه خاص آن دوران 

ابوشبهه، : ك.ها و پاسخهاي آن ر براي اطالع از این شبهه(مین راستاست بدانند نیز در ه

234 - 252( .  

بر این اساس در این تحقیق در نظر داریم پس از بیان مبانی بحث ثابت کنیم که 

  :رغم این تلقی عمومی حق این است که این گونه گفته شودعلی

و مدنی نیست که وجه تعلیم این معارف نه تنها وجه تمایز آیات و سور مکی .1

اتفاق و اتحاد آنهاست؛ یعنی این سه دسته معارف هم در مکه و هم در مدینه نازل 

                                                                

نامبرده به سبب این اعتقادات و اظهارات، بعد از آنکه دادگاه عالی شریعت سودان، مجمع تحقیقات األزهر . 1

و در  محاکمهسودان  المهالويمصر و مجمع رابطه جهان اسالمِ مکه به کفر و ارتدادش حکم دادند، در دادگاه  

بر اساس اطالعات موجود در سایت (میالدي به اعدام محکوم گردیده  1985هفتم ژانویه سال 

http://alfikra.org .حکم دادگاه و صوت آخرین دفاعیه وي در همین سایت موجود است(.  

را باید سهو و تنها در جهت بیان ) 2/159حماده، (البته کاربرد این تعبیر در عبارات برخی دانشمندان اسالمی . 2

.  هاي مکی و مدنی دانست تفاوت آیات و سوره

این براي اطالع از تفصیل از آنجا که پرداختن بیشتر به نظرات این گروه از بحث اصلی ما خارج است . 3

.زمانیالدسوقی،  ؛تفنیدهاشبهات حول القرآن و غازي عنایت؛  سالم الحاج،؛ 510سعید، : ك.ر دیدگاهها
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یا طرح شدن اند، از این رو تفاوت میان آیات و سور مکی و مدنی در اصل طرح شده

.این معارف نیستنشدن 

رد، نحوه کتوجه  به آنآنچه به عنوان تفاوت آیات و سور مکی و مدنی باید .2

در مکه سیرِ تعلیم از اعتقادات به اخالق و : طرح سه دسته معارف در این دو فضاست

مقصود از این . احکام بوده است و در مدینه بالعکس از احکام به اخالق و اعتقادات

.سیر نیز یا اغلبیت است یا اولویت

 گردی یک بااین سه، گذشته از تفاوت در تقدیم و تأخیر در القا، در محتوا نیز .3

اعتقادات، اخالق و احکام مدینه  با؛ یعنی اعتقادات، اخالق و احکام مکه ندمتفاوت

. استمتفاوت 

سیر و محتواي مختلف و متفاوت به معناي جدایی و این کردنی است که  یاد

دوگانگی وحی مکه و مدینه نیست؛ بلکه هر دو یک سیر به هم پیوسته و تکاملی را که 

  .دهندمی اسالم است تشکیلاسالم حقیقی و حقیقت 

ذکر این مطلب نیز الزم است که ذکر هر سه دسته معارف هم در مکه و هم در 

الي  ران و قرآن پژوهان بوده است، چنان که در البهمدینه مورد توجه برخی از مفس

هایی را سراغ گرفت مبنی بر اینکه برخی احکام فقهی  توان نشانه تفسیر سید قطب می

هایی  اند، هر چند در مواردي از آنها به امرها و نهی ور مکی مطرح شدهدر آیات و س

کند که بعد از عقاید و پیش از ورود به تکالیف و واجبات باید به آنها پرداخته  تعبیر می

.)3/1229(شود 
 

لم یکن فی اآلیات المکیۀ «همین گونه است این سخن ابو زهره که 

القرآن المعجزة (» ات إلی محرمات کالخمر و الربالمعامالت و إن کان فیها اشارلاحکام 

.)24، الکبري
1

گفته تذکر داده است که اینها  شحاته نیز پس از ذکر خصوصیات پیش 

دیگر نیستند؛ بلکه آیات مکه و مدینه به  متمایزکننده این دو دسته آیات از یک يویژگیها

:اند هم پیوسته
 

هذا التقسیم اجتهادي فردي مبنی علی السمات الغالبۀ، ال علی الصفات «

                                                                

. 62 - 58الجدیع، : نیز بنگرید به. 1
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با این وجود این . )49(» الممیزة، فالقرآن فی مکه أو المدینۀ من أوله إلی آخره کالم اهللا

گونه نیست که این افراد یا دیگران به طور مستقل به این بحث و زوایاي مختلف آن 

اي جدید که ثمرات و برکات تفسیري و معرفتی به  یدهپرداخته باشند و آن را به عنوان ا

  .همراه دارد، دنبال کرده باشند

مبانی بحث: لبخش او  

پیش از ورود به اصل بحث، دو موضوع باید ثابت شود تا بتوان مطالب مورد نظر 

  : ریزي کرد را بر اساس آنها پی

  ترتیب نزول. 1

هاي قرآن، مستلزم  تعیین دقیق و مستدلّ ترتیب نزول سورهبدیهی است که 

از آنجا که طلبد؛ لکن  تحقیقی جامع و گسترده است که خود مقال و مقاله دیگري را می

گانه را در سیر نزول قرآن بررسی کنیم،  در این نوشته تعلیم آیات سهقصد داریم 

یم تا مبناي بحثهاي بعد باشد ترتیبی را به دست ده ،ضرورت دارد که در حد این مقاله

از این رو مناسب است با نظر به تالشهاي و سیر تعلیم را بر اساس آن تبیین کنیم، 

هاي  درخوري که در جهت انجام دادن این مهم و مشخص ساختن ترتیب نزول سوره

ترین آراء موجود  یکی از آنها یا قدر متیقن میان مهماز قرآن صورت گرفته است، 

  .یمنکاستفاده 

مجموع نظرات موجود درباره ترتیب نزول سور قرآن به بیش از بیست و حتی سی 

، )ص(رسد که از این میان شماري، روایات منسوب به پیامبر اکرم نظر متفاوت می

ران و نظرات مفس ،و تعدادي از صحابه است و جمعی )ع(، امام صادق)ع(حضرت علی

تحقیقات متأخرین شیعه و سنیحاصل نیز پژوهان متقدم و برخی  قرآن
1

و بعضی  

                                                                

  .772 - 2/720موسوي دارابی، : بنگرید به .1
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.است مستشرقان
1

در این میان یک ترتیب حاصل تحقیقات بیشترِ متأخران و مورد  

تفسیر (، دروزه )107 - 1/104( )ره(اهللا معرفت اعتماد آنهاست؛ کسانی چون آیت

، محمد رأفت )61-58(، زنجانی )611(، رامیار )308(، نکونام )16 - 1/15، الحدیث

  :این ترتیب از این قرار است. )23(و رشاد خلیفه  )به بعد 71(

 ؛تکویر - 7 ؛مسد - 6 ؛فاتحه - 5 ؛مدثر - 4 ؛مزمل - 3 ؛قلم - 2 ؛علق - 1: هاي مکی سوره

 ؛کوثر - 15 ؛عادیات - 14 ؛عصر - 13 ؛شرح - 12 ؛ضحی - 11 ؛فجر - 10 ؛لیل - 9 ؛اعلی - 8

 ؛اخالص -22 ؛ناس -21 ؛فلق - 20 ؛فیل -19 ؛کافرون -18 ؛ماعون -17 ؛تکاثر -16

 ؛قریش - 29 ؛تین - 28 ؛بروج - 27 ؛شمس - 26 ؛قدر - 25 ؛عبس - 24 ؛نجم - 23

 ؛طارق -36 ؛بلد -35 ؛قاف -34 ؛مرسالت -33 ؛همزه -32 ؛قیامت -31 ؛قارعه - 30

 ؛مریم -44 ؛فاطر - 43 ؛فرقان - 42 ؛یس - 41 ؛جن - 40 ؛اعراف - 39 ؛صاد - 38 ؛قمر - 37

 ؛هود - 52 ؛یونس - 51 ؛اسرا - 50 ؛قصص - 49 ؛نمل - 48 ؛شعرا - 47 ؛واقعه - 46 ؛طه - 45

 ؛زمر -59 ؛سبأ -58 ؛لقمان -57 ؛صافات -56 ؛انعام -55 ؛حجر -54 ؛یوسف -53

 ؛احقاف - 66 ؛جاثیه - 65 ؛دخان - 64 ؛زخرف - 63 ؛شوري - 62 ؛فصلت - 61 ؛غافر - 60

 ؛انبیا -73 ؛راهیماب -72 ؛نوح -71 ؛نحل -70 ؛کهف -69 ؛غاشیه -68 ؛ذاریات -67

 ؛نبأ - 80 ؛معارج - 79 ؛حاقه - 78 ؛ملک - 77 ؛طور - 76 ؛سجده - 75 ؛مؤمنون - 74

  .مطففین -86 ؛عنکبوت -85 ؛روم -84 ؛انشقاق -83 ؛انفطار -82 ؛نازعات - 81

 ؛ممتحنه -91 ؛احزاب -90 ؛عمران آل -89 ؛انفال -88 ؛بقره -87: هاي مدنی سوره

 ؛انسان -98 ؛رحمان -97 ؛رعد -96 ؛محمد -95 ؛حدید -94 ؛زلزله -93 ؛نساء -92

 ؛مجادله - 105 ؛منافقون - 104 ؛حج - 103 ؛نور - 102 ؛حشر - 101 ؛بینه - 100 ؛طالق - 99

 ؛فتح -111 ؛جمعه -110 ؛صف -109 ؛تغابن -108 ؛تحریم -107 ؛حجرات -106

نصر -114 ؛توبه -113 ؛مائده -112
2
.  

                                                                

، االستشراق و القرآن العظیم: ك.براي اطالع از ترتیب مورد نظر کسانی چون رودویل، جفري، مویر و نولدکه ر .1

  .374 - 371خلیفه، محمد، 

اهللا معرفت در دو مورد با این ترتیب متفاوت است و آن اینکه سوره نصر پس از البته ترتیب مورد نظر آیت  .2
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هاي قرآن را  که در آن، سوره الحدیث تفسیرگفتنی است که عزت دروزه صاحب 

بر اساس ترتیب نزول تفسیر کرده است، در مقدمه چاپ دوم با توجه به نکاتی که 

دیگر و  ا با یکنهحاصل تحقیق و تعمق بیشتر وي در محتواي آیات و سور، مقایسه آ

کند که  اي مسلّم تاریخی است، ترتیب دیگري ارائه میتها با واقعینهمنطبق ساختن آ

است که او نیز در مقدمه چاپ متفاوت ترتیب فوق الذکر با ترتیب سور مدنی در آن، 

ا در نهاین دو ترتیب را جهت مقایسه بهتر آ. اول این تفسیر به آن معتقد بوده است

  : ین ذکر شده استتوان مالحظه کرد که ترتیب مد نظر در ردیف پای جدول زیر می

87
  

  بقره
88

  
  انفال

89
  

  مرانع آل
90

  
  احزاب

91
  

  ممتحنه

  زلزله  انسان  رحمان  حج  رعد

92  
  نساء

93  
  زلزله

94  
  حدید

95  
  محمد

96  
  رعد

  جمعه  حشر  عمران آل  انفال  بقره

97  
  رحمان

98  
  انسان

99  
  طالق

100  
  بینه

101  
  حشر

  بینه  طالق  محمد  نساء  احزاب

102  
  نور

103  
  حج

104  
  منافقون

105  
  مجادله

106  
  حجرات

  تحریم  حجرات  مجادله  منافقون  نور

107  
  تحریم

108  
  تغابن

109  
  صف

110  
  جمعه

111  
  فتح

  ممتحنه  مائده  فتح  صف  تغابن

112  
  مائده

113  
  توبه

114  
    نصر

  نصر  توبه  حدید

                                                                                                                                              

جایی این دو سوره موجب  روشن است جابه. سوره حشر و سوره جمعه پس از سوره تحریم ذکر شده است

؛ نور -103نصر؛  -102: گونه است این) 101(شود که از سوره حشر  ها نیز می تغییر جزئی در شماره بقیه سوره

 صف؛ - 111تغابن؛  - 110جمعه؛  - 109تحریم؛  - 108حجرات؛  - 107مجادله؛  - 106منافقون؛  - 105حج؛  - 104

» حمد«در ترتیب آقاي نکونام نیز عالوه بر دو تفاوت پیش گفته، سوره  .توبه -114مائده؛  -113فتح؛  - 112

  .اولین سوره دانسته شده است
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 »زلزله«و  »انسان«، »رحمان«، »حج«، »رعد«هاي  مقدم دانستن سورهدر نظر او البته 

به معناي مدنی بودنشان  نیست؛ بلکه تصریح دارد که شباهت آنها به آیات و سور مکی 

ناگفته . )مقدمه چاپ دوم/1(شود که آنها را پایان بخش مکی قرار دهیم  موجب می

تر  را شبیه» رحمن«و  )11/285(را مکی » رعد«نیز سوره  )ره(نماند که عالمه طباطبایی

نیز بر این نظر است که مدنی  »حج«نسبت به سوره  .)19/193(داند  ه سور مکی میب

  . )14/338(و غزوه بدر نازل شده است  )ص(است که در فاصله زمانی هجرت پیامبر

  . دهیم بر این اساس در این تحقیق ترتیب اخیر دروزه را مورد استفاده قرار می

  وحدت نزول. 2

نزول این است که پیش از ورود به اصل بحث باید مقصود از مبنا بودن وحدت 

بپذیریم که تمام آیات یک سوره ـ چه مکی و چه مدنی ـ در یک سیر به هم پیوسته 

هاي قرآن آیات مکی و مدنی به  اند و حداقل باید معتقد باشیم که در سوره نازل شده

این گونه نیست  اند؛ بلکه یک سوره یکسر مکی یا مدنی است و طور پراکنده واقع نشده

اي بخشی از  که بخشی از آن در مکه و بخشی در مدینه نازل شده باشد؛ مگر آنکه سوره

آن در آخر مکه و بخش دیگرش در ابتداي مدینه نازل شده باشد، از این رو باید توجه 

هاي قرآن نیست؛ بلکه مراد، نزول  دفعی سوره داشت که مقصود از وحدت نزول، نزول

تصل آیات یک سوره است که این با نزول تدریجی آیات سوره پشت سر هم و م

  .  نداردمنافاتی 

اي به صورت دفعی و یکپارچه  بیشتر متقدمان برآنند که جز در مواردي که سوره

ما نزل «از این بحث با عنوان (اند  ها وحدت نزول نداشته نازل شده است، بقیه سوره

و حتی ابوابی از آثارشان را به ذکر آیات ) کنند می یاد »مفرّقاً و ما نزل جمعاً یا مجتمعاً

زرکشی، : ك.از جمله ر(اند  هاي مکی و مدنی اختصاص داده مستثنا از هر یک از سوره

 نشان ساخته است، خاطر )ره(اهللا معرفت ؛ لکن همان طور که آیت)1/60سیوطی،  ؛1/189

و آنچه را ذکر   این آیات غالباً بر روایات و نقلهاي ضعیف اعتماد داشته ذکراینان در 
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با استاد معرفت بنابراین در این موضوع مناسب است  .اند، حدسی و اجتهادي است کرده

نیست، مستند سخن باشیم که چون ذکر این آیات مستثنا به نص صحیح و مأثور  هم

نزول ون شک آیات قرآن در هر سوره بعد از گوییم بد نهیم و می آنها را به کناري می

استاد  .)138-  1/137(گرفتند  شدند و پشت سر هم قرار می بسمله آن به ترتیب نزول نازل می

  .)1/235، تسنیم(است این نظر را تأیید کرده اهللا جوادي آملی ـ حفظه اهللا ـ نیز  آیت

برخی خاطرنشان همچنین نباید از نظر دور داشت که از یکسو همان گونه که 

هاي مفصل یا  مانند جمعی از سوره ؛اند هاي متعددي نزول دفعی داشته اند سوره ساخته

و از سوي ) 1/342ابن عقیله،  ؛1/109سیوطی، (که از طوال است » انعام«حتی سوره 

ها وحدت نزول  گیري از خود آیات سوره با بهره )ره(دیگر کسانی چون عالمه طباطبایی

مانند سوره  ؛ها را ثابت و نظر مخالف را رد کرده است هی از سورهشمار قابل توج

 -و یشبه أن تکون هذه السورة نازلۀ دفعۀ واحدة فإن آیاتها و هی مائتا آیۀ: عمران آل

، ) )3/5ظاهرة االتساق و االنتظام من أولها إلی آخرها، متناسبۀ آیاتها، مرتبطۀ أغراضها

سیاق واحد متصل ال دلیل فیه علی فصل  -یعطیه التدبرعلی ما  -و سیاقها :سوره انعام

رغم اینکه متذکر  علی و هذا یدل علی نزولها جملۀ واحدة. یؤدي إلی نزولها نجوما

، سوره )7/5(نظر دارند مدنی بودن شش آیه آن اتفاق مفسران و راویان، بر شود که  می

و ال دلیل ... ا، و قد استثنی بعضهم و قد نزلت دفعۀ لالتصال الظاهر بین کرائم آیاته :یونس

و همین گونه است نظر ایشان درباره  ) )10/6القولین ء من من جهۀ اللفظ علی شی

، طه )287 - 11/286(، رعد )77 - 11/76(، یوسف )10/130(هاي هود  سوره

البته این سخن نه به این معناست که حضرت . و برخی دیگر )15/249(، شعرا )14/18(

ست؛ اما حداقل این است که این مبنا معتقد ا ها به وحدت نزول همه سوره )ره(عالمه

  .هاي قرآن پیگیري شود تواند مورد توجه قرار گیرد و در همه سوره می

بر این اساس ابتناي بحث مورد نظر ما به ویژه در حد این نوشتار بر پذیرش 

  . نیستدور هاي قرآن از نظر  وحدت نزول سوره
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  مشترك مکه و مدینهم اعتقادات، اخالق و احکا: بخش دوم

موضوعات اعتقادي، اخالقی و فقهی را هم در آیات مکی و هم در آیات مدنی 

مالحظه شد وجود آیات مربوط  ،همان طور که در درآمد بحث. توان سراغ گرفت می

به مباحث اعتقادي چون توحید و نبوت و معاد و آیات دعوت به مکارم اخالقی و نهی 

پذیر و انکاربرانگیز چندان سؤال  مکی و مدنی هاي یات و سورهاز رذایل اخالقی در آ

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد ولی به اجمال مینیست؛ 

توان ذکر کرد که غرضش  را می )22( »اخالص«از سور مکی سوره  :اعتقادات

و بیان این مطلب است که کسی در ذات و  )132محمد ابراهیم، (اثبات وحدانیت خدا 

. )20/448، طباطبایی(صفات و افعال شریک او نیست و این، توحید خاص قرآن است 

گانه توحید و  که اصول سه )41( »یس«و  )23( »نجم«همین گونه است سوره مبارکه 

که موضوع  )80( »نبأ«یا سوره  )17/62 – 19/26، همو(نبوت و معاد در آنها آمده است 

اینها غیر از آیات اعتقادي پراکنده در . )5/404دروزه، (اصلی آن بحث قیامت است 

  .هاي مکی است سوره

توان مثال زد که در آن اصول دین براي  را می )87( »حج«از سور مدنی نیز سوره 

 )91( »زلزال«یا سوره  )14/337طباطبایی، (مشرك و موحد به تفصیل بیان شده است 

در این میان آیات . )6/118همو، (کند  که از قیامت و احوال و اهوال آن بحث می

 والظَّاهرُ والْباطنُ وهو بِکُلِّ شَیء علیمهو الْأَولُ والْآخرُ  :)112( »حدید«ابتدایی سوره 

)3(  حشر«سوره و آیات پایانی «)95 :(وه لَامالس وسالْقُد کلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه َ

مع انَ اللَّهحبرُ ستَکَبالْم اربزِیزُ الْجنُ الْعمیهنُ الْمؤْمشْرِکُونَالْمارِئُ *  ا یقُ الْبالْخَال اللَّه وه

یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومی السا فم لَه حبسنَى یساء الْحمالْأَس لَه روص24- 22( الْم( 

  .را نیز نباید از نظر دور داشت ترین اسما و اوصاف الهی در آنها آمده است که عالی

همو، ( )9( »لیل«اهتمام ویژه به بحث انفاق و نفی بخل در سوره  :اخالق

، )20/423همو، ( )17( »ماعون«، طرح بحث ریا در عمل و نفی آن در سوره )20/343
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، تبیین مکارم )20/336همو، ( )26( »شمس«دعوت به تقوا و تزکیه نفس در سوره 

و تشویق به تخلّق به اخالق کریمه در ) 4/63دروزه، ( )55( »انعام«اخالق در سوره 

هایی از  نمونه) 4/404همو، ( )61( »فصلت«و ) 4/240همو، ( )57( »لقمان«سوره 

  .اند بحثهاي اخالقی سور مکی

توان ذکر کرد که برخی  را می )102( »نور«هاي مدنی نیز سوره  در مقابل، از سوره

کردن همین گونه است امر . )397شحاته، (اند  آن را سوره آداب و اخالق اسالمی نامیده

مسلمانان به فضائلی چون صبر در سختیها، بذل مال براي همدردي با سایران، احسان و 

ز و ذکر مواعظ الهی، نهی ا )3/7ابن عاشور، ( )94( »آل عمران«ترك بخل در سوره 

  . )4/8، همو( )98( »نساء«حسد و دعوت به واسطه شدن در خیر و اصالح در سوره 

هاي  برخالف موضوعات اعتقادي و اخالقی، وجود آیات احکام در سوره :احکام

   :شود دي از آنها اشاره میموار است که در این بخش بهبرانگیز مکی تا حدودي تأمل 

و  )55( »انعام«، )50( »اسراء«، )39( »اعراف«در میان سور مکی، در چهار سوره 

تعداد قابل توجهی آیات االحکام آمده است که مورد توجه بزرگانی چون  )70( »نحل«

نیز قرار گرفته و ایشان ذکر اجمالی واجبات و محرمات را نیز جزو  )ره(عالمه طباطبایی

برخی از  .)12/204 ؛7/5 ؛13/6 ؛8/7: ك.به ترتیب ر(ها آورده است  غرض این سوره

  :اند آیات االحکام این چهار سوره به استقصاء نگارنده چنین

اشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ  کُلُواْ و یا بنی آدم خُذُواْ زِینَتَکُم عند کُلِّ مسجِد و:اعراف

أَخْرَج لعباده والْطَّیبات منَ الرِّزقِ قُلْ هی قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللّه الَّتی *  یحب الْمسرِفینَ

قُلْ إِنَّما *  للَّذینَ آمنُواْ فی الْحیاةِ الدنْیا خَالصۀً یوم الْقیامۀِ کَذَلک نُفَصلُ اآلیات لقَومٍ یعلَمونَ

ا ونْهرَ ما ظَهم شاحالْفَو یبر رَّمح مطَنَ وا ب و اإلِثْم قِّ ورِ الْحبِغَی غْیالْب  ا لَمم أَن تُشْرِکُواْ بِاللّه

لْطَاناً وس نَزِّلْ بِهونَ یلَما الَ تَعم لَى اللّهأَن تَقُولُواْ ع )31-33.(  

إِیاکُم إنَّ قَتْلَهم کَانَ خطْءاً  والَ تَقْتُلُواْ أَوالدکُم خَشْیۀَ إِمالقٍ نَّحنُ نَرْزقُهم  و: اسراء

الَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتی حرَّم اللّه إِالَّ  و*  ساء سبِیالً الَ تَقْرَبواْ الزِّنَى إِنَّه کَانَ فَاحشَۀً و و* کَبِیراً 
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قِّ ولْطَان بِالحس هیل ولْنَا لعج ظْلُوماً فَقَدلَ من قُتوراًمنْصکَانَ م رِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهسالَ *  اً فَالَ یو

و هلُغَ أَشُدبتَّى ینُ حسأَح یی هیمِ إِالَّ بِالَّتتالَ الْیواْ مؤُوالً تَقْرَبسکَانَ م دهإِنَّ الْع دهفُواْ بِالْعأَو  *

و لْتُملَ إِذا کفُوا الْکَیأَوزِنُواْ و رٌ وخَی کیمِ ذَلتَقسطَاسِ الْمسنُ تَأْوِیالً بِالقسأَح )31-35.(  

والَ تَأْکُلُواْ مما  )118 .(فَکُلُواْ مما ذُکرَ اسم اللّه علَیه إِن کُنتُم بِآیاته مؤْمنینَ: انعام

قُل الَّ أَجِد فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً علَى طَاعمٍ  )121 .(لَم یذْکَرِ اسم اللّه علَیه وإِنَّه لَفسقٌ

یرِ اللّه بِه یطْعمه إِالَّ أَن یکُونَ میتَۀً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خنزِیرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فسقاً أُهلَّ لغَ

ادالَ عاغٍ ورَ بنِ اضْطُرَّ غَیفَم یمحر غَفُور کبفَإِنَّ ر )145 .( کُمبر رَّما حاْ أَتْلُ مالَوقُلْ تَع

 نَرْزقُکُم علَیکُم أَالَّ تُشْرِکُواْ بِه شَیئاً وبِالْوالدینِ إِحساناً والَ تَقْتُلُواْ أَوالَدکُم منْ إمالَقٍ نَّحنُ

الَ تَقْرَبو ماهإِیقِّ وإِالَّ بِالْح اللّه رَّمی حالَّت الَ تَقْتُلُواْ النَّفْسطَنَ وا بما ونْهرَ ما ظَهم شاحواْ الْفَو

ده والَ تَقْرَبواْ مالَ الْیتیمِ إِالَّ بِالَّتی هی أَحسنُ حتَّى یبلُغَ أَشُ*  ذَلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَعقلُونَ

انَ ذَا قُرْبى وأَوفُواْ الْکَیلَ والْمیزَانَ بِالْقسط الَ نُکَلِّف نَفْساً إِالَّ وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو کَ

  ). )151-152وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ

یأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِیتَاء ذي الْقُرْبى وینْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنکَرِ ِنَّ اللّه إ:نحل

وأَوفُواْ بِعهد اللّه إِذَا عاهدتُّم والَ تَنقُضُواْ األَیمانَ بعد تَوکیدها *  والْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ

عج قَدلُونَوا تَفْعم لَمعی یالً إِنَّ اللّهکَف کُملَیع اللّه لْتُم )90-91 .( اللّه قَکُمزا رمفَکُلُواْ م

ولَحم إِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَۀَ والْدم *  حالالً طَیباً واشْکُرُواْ نعمت اللّه إِن کُنتُم إِیاه تَعبدونَ

یمحر غَفُور فَإِنَّ اللّه ادالَ عاغٍ ورَ بنِ اضْطُرَّ غَیفَم بِه رِ اللّهغَیلَّ لا أُهمالَ تَقُولُواْ *  الْخَنزِیرِ وو

 بالْکَذ لَى اللّهلِّتَفْتَرُواْ ع رَامـذَا حهالَلٌ وـذَا حه بالْکَذ نَتُکُمأَلْس فا تَصمفْتَرُونَ لینَ یإِنَّ الَّذ

  ) )114-116علَى اللّه الْکَذب الَ یفْلحونَ

مواردي که ذکر شد به این معنا نیست که در این چهار سوره آیات االحکام 

هاي مکی قرآن، آیات االحکام نیامده است، چون هم در  دیگري نیست یا در دیگر سوره

 ؛110، 78، 26/اسراء ؛204، 56، 29/اعراف(این سور احکام دیگري ذکر شده است 

اعلی : بنگرید به( هاي مکی دیگر هم در سوره )126/نحل ؛142، 141، 119، 72/انعام
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هود  ؛130)/45(طه  ؛29)/43(فاطر  ؛68)/42(فرقان  ؛7 – 4)/17(ماعون  ؛15 – 14)/8(

معارج  ؛5 – 4)/74(مؤمنون  ؛31)/72(ابراهیم  ؛43 – 40، 13)/62(شوري  ؛114)/51(

برخی براي سی و یک سوره از . )31 - 30)/84(روم  ؛31 – 29، 25 - 23)/79(

  .)513 -  4/324ابن عقیله، (اند  مجموع هشتاد و شش سوره مکی آیات االحکام برشمرده

یابیم که بحث از اعتقادات،  از آنچه در این بخش گفته شد به روشنی درمی :نتیجه

اند؛ نه وجه تمایز آنها به این که  اخالق و احکام از اشتراکات آیات و سور مکی و مدنی

از  .اعتقادات و اخالق خاص مکه و احکام اختصاص به مدینه داشته باشد و مانند آن

و سور مکی و مدنی را در اصل طرح این بایست تفاوت میان آیات  این رو می

گفته را همراه داشته باشد که  موضوعات ندانست تا برخی برداشتهاي ناصواب پیش

  . آید چگونگی آن در بخش بعد می

  تفاوتهاي اعتقادات، اخالق و احکام در مکه و مدینه: بخش سوم

اند،  قا شدههر چند معارف اعتقادي، اخالقی و فقهی هم در مکه و هم در مدینه ال

با توجه به تفاوتهاي فضاي این دو زمان و مکان که در مکه جامعه شرك آلود و در 

  : و هم محتواي متفاوت داشته است ،مدینه جامعه دینی بود، القاي این معارف، هم سیر

  تفاوت در سیر) الف

سیر تعلیم معارف در مکه از اعتقادات به اخالق و بعد احکام و در مدینه بالعکس 

مقصود این سخن این نیست که . از احکام به اخالق و از آن پس به اعتقادات بوده است

اند و بعد آیات اخالقی و در آخر آیات احکام و  در مکه ابتدا آیات اعتقادي نازل شده

  :تواند داشته باشد سیر دو معنا میدر مدینه بالعکس؛ بلکه این 

هاي مکی و  مقصود این است که چنانچه نگاهی آماري به آیات و سور :اغلبیت. 1

مدنی داشته باشیم و تعداد آیات مربوط به هر یک از سه زمینه یاد شده را احصا کرده، 

اعتقادي و  به آیات ،یابیم که در مکه باالترین فراوانی در قالب نمودار ارائه دهیم، درمی



65            رهیافتی نو بر نحوه تعلیم اعتقادات، اخالق و احکام در سیر نزول قرآن

در مقابل در مدینه باالترین 

حد نمودار به احکام اختصاص دارد و بعد از آن اخالق قرار دارد و کمترین، از آنِ 

 این معنا را تأیید تا حدود زیادي 

وي در این سعی مشکور ابتدا موضوعات قرآن را به شش دسته تقسیم کرده 

رسالت . 3 ؛رسالت پیغمبران گذشته و سرنوشت امتهایشان

مواجهه . 4 ؛)مشرکان 

)تربیتی، اخالقی و فقهی
1

 .

در  )مدینه(و هجرت  

  

ل مناقشه است، مثل جداساختن آیات جهاد از آیات فقهی، پرداختن به 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

رهیافتی نو بر نحوه تعلیم اعتقادات، اخالق و احکام در سیر نزول قرآن        89 پاییز و زمستان

در مقابل در مدینه باالترین . استمربوط سپس آیات اخالقی و از آن پس آیات احکام 

حد نمودار به احکام اختصاص دارد و بعد از آن اخالق قرار دارد و کمترین، از آنِ 

  . آیات اعتقادي است

تا حدود زیادي  سیر تحول قرآنتالش مرحوم بازرگان در کتاب 

وي در این سعی مشکور ابتدا موضوعات قرآن را به شش دسته تقسیم کرده 

رسالت پیغمبران گذشته و سرنوشت امتهایشان. 2 ؛قیامت و آخرت

 بحثهاي توحید، نبوت و جدال با( )ص(حضرت خاتم االنبیا

تربیتی، اخالقی و فقهی(احکام . 6 ؛جهاد. 5 ؛با معاصران و امت خود )ص(پیغمبر اکرم

 )مکه(سپس میزان درصد هر دسته را در طول سالهاي بعثت 

  :)166 - 159(نمودارهاي مجزا ارائه داده است 

  

                                                                

ل مناقشه است، مثل جداساختن آیات جهاد از آیات فقهی، پرداختن به بندي در مواردي قاب هر چند این تقسیم

  .آن ضرورت ندارد

47.1

æ!!! ! ! !!! !!!

پاییز و زمستان 

سپس آیات اخالقی و از آن پس آیات احکام 

حد نمودار به احکام اختصاص دارد و بعد از آن اخالق قرار دارد و کمترین، از آنِ 

آیات اعتقادي است

تالش مرحوم بازرگان در کتاب 

وي در این سعی مشکور ابتدا موضوعات قرآن را به شش دسته تقسیم کرده . کند می

قیامت و آخرت. 1: است

حضرت خاتم االنبیا

پیغمبر اکرم

سپس میزان درصد هر دسته را در طول سالهاي بعثت 

نمودارهاي مجزا ارائه داده است 

  

                        

هر چند این تقسیم .1

آن ضرورت ندارد
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گانه مورد نظر ما رعایت نشده است و هم 

اند، دست کم اغلبیت مورد نظر ما در دو دسته آیات 

چهار نمودار اول، بیشتر آیات اعتقادي و دو نمودار 

شود در سه نمودار از  شوند و همان طور که مالحظه می

چهار نمودار نخست، بیشترین نقاط اوج نمودار مربوط به سالهاي مکه است و در 

مقابل، نقاط اوج دو نمودار آیات احکام در سالهاي پس از هجرت قرار دارد؛ یعنی 

ت و در نمودار درصد و در سال سوم بعث

درصد و متعلق به سال نهم بعثت و در نمودار آیات 

درصد و مربوط به سال سیزدهم بعثت و اول 

از آنجا که نقاط دیگر اوج قسمت مکی در نمودار اخیر، بیشتر از 

در بخش مدنی قرار دارد، غالب بودن این 

 )5(در دو نمودار آیات االحکام نیز در آیات جهاد 

 4/69 )6(درصد و در سال سوم مدینه است و در نمودار احکام 

٠
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گانه مورد نظر ما رعایت نشده است و هم  هر چند در این نمودارها هم تقسیم سه

اند، دست کم اغلبیت مورد نظر ما در دو دسته آیات  آیات مکی و مدنی با هم دیده شده

چهار نمودار اول، بیشتر آیات اعتقادي و دو نمودار : کند اعتقادي و فقهی را تأیید می

شوند و همان طور که مالحظه می میاخیر آیات االحکام را شامل 

چهار نمودار نخست، بیشترین نقاط اوج نمودار مربوط به سالهاي مکه است و در 

مقابل، نقاط اوج دو نمودار آیات احکام در سالهاي پس از هجرت قرار دارد؛ یعنی 

درصد و در سال سوم بعث 1/47 )1(وفور حداکثر نمودار آیات آخرت 

درصد و متعلق به سال نهم بعثت و در نمودار آیات  58 )2(آیات پیغمبرانِ گذشته 

درصد و مربوط به سال سیزدهم بعثت و اول  8/60 )3( )ص(رسالت پیامبر خاتم

از آنجا که نقاط دیگر اوج قسمت مکی در نمودار اخیر، بیشتر از  البته. هجرت است

در بخش مدنی قرار دارد، غالب بودن این ترین نقاطْ  یینبخش مدنی است و بالعکس، پا

در دو نمودار آیات االحکام نیز در آیات جهاد . آیات در مکه بر مدینه مشهود است

درصد و در سال سوم مدینه است و در نمودار احکام  5/23وفور حداکثر 

۶٩٫۴

ë!!!! !! ! !!!!! ! !!!•! !! ! !!•! !!! !!
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هر چند در این نمودارها هم تقسیم سه

آیات مکی و مدنی با هم دیده شده

اعتقادي و فقهی را تأیید می

اخیر آیات االحکام را شامل 

چهار نمودار نخست، بیشترین نقاط اوج نمودار مربوط به سالهاي مکه است و در 

مقابل، نقاط اوج دو نمودار آیات احکام در سالهاي پس از هجرت قرار دارد؛ یعنی 

وفور حداکثر نمودار آیات آخرت 

آیات پیغمبرانِ گذشته 

رسالت پیامبر خاتم

هجرت است

بخش مدنی است و بالعکس، پا

آیات در مکه بر مدینه مشهود است

وفور حداکثر 
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  . درصد و در سال نهم هجرت

را با همان بخش نمودارهاي  3تا  1نمودارهاي همچنین در صورتی که بخش مکیِ 

 الحکاماشود که فراوانی آیات اعتقادي نسبت به آیات  مقایسه کنیم به خوبی دیده می 6و  5

بینیم  بیشتر است و در مقابل، اگر بخش مدنی همان نمودارها را با هم قیاس کنیم، می

آیات اخالقی در فرض  پر واضح است که چون. که اغلبیت از آنِ آیات االحکام است

مورد نظر هم در مکه و هم در مدینه در میان دو دسته دیگر قرار دارند، روشن نساختن 

تواند ناقض مدعاي مذکور باشد تا ضرورت  درصد آنها برخالف دو دسته دیگر نمی

  . داشته باشد که مقدار فراوانی آنها را به دست دهیم

ست، از این رو سیر مورد نظر معنایش مقصود از اولویت، محوریت ا: اولویت. 2

این است که در مکه بیشتر بر فکر و اندیشه مخاطبان و شکل دهی مبانی اعتقادي آنها 

تکیه شده است و بعد ایجاد ملکات اخالقی و در آخر تبلیغ احکام فردي و اجتماعی 

اولویت  )احکام( به آنها مد نظر است و در مدینه ساماندهی نظام فردي و اجتماعی

در این فرض لزومی . نخست است و اخالق و اعتقادات در اولویتهاي بعدي قرار دارند

ندارد که شمار آیات اولویت نخست نیز بیشتر از دو دسته دیگر باشد؛ بلکه چه بسا این 

از . تواند باشد گونه نباشد، هر چند داشتن حداکثر فراونی تأیید بیشتر اولویت نیز می

دارد نیاز این مطلب به بررسی بخش زیادي از آیات و سور مکی و مدنی  آنجا که اثبات

به  ،که نه نگارنده توان آن را دارد و نه این نگاشته تاب آن -اگر نگوییم مجموع آنها  -

چه اشاره شد که داشتن بیشینه و کمینه  ؛کنیم آنچه در بحث اغلبیت گفته شد بسنده می

  . و کم نیز باشدتواند دلیل داشتن اولویت بیش  می

است به اینکه در مؤید رسد که این نگاه به حکم عقل نیز  عالوه بر آن به نظر می

فضاي شرك آلود و مملو از آداب زشت و ناپسند جاهلی مکه، براي ایجاد تمدن 

کن  وحیانی اسالم بیش و پیش از هر چیز باید ساختارها و مبانی ذهنی وثنیت را ریشه

الهی و توحیدي را جایگزین آن کرد و بعد به زدودن آداب و بینی  ساخت و جهان
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رسوم جاهلی همت گمارد و مردم را به اخالق اسالمی متخلّق ساخت و در آخر، عمل 

بدیهی است که در چنین فضایی و براي تأمین . به اوامر و نواهی فقهی را خواستار شد

کرد یا سجایا و ملکات اخالقی  توان ابتدا امتثال احکام فقهی را مطالبه چنان هدفی نمی

  .را درخواست کرد

بنیانها  بادر مقابل، در مدینه که جامعه اسالمی و دینی شکل گرفته است و مردمی 

و بنیادهاي فکري توحیدي و تا حدودي متخلّق به اخالق اسالمی و مؤدب به آداب 

 ،اعتقادات اند، دیگر به مثل جامعه مکی ضرورت ندارد که الهی کنار هم جمع شده

اولویت نخست باشد و تعلیم الهی همان سیر را داشته باشد؛ بلکه در چنین فضایی براي 

تثبیت تمدن وحیانی اسالم، باید دنبال تکثیر و تداوم عمل به احکام شریعت بود تا در 

سایه آن ملکات اخالقی تثبیت شود و دنبال آن جوهره اعتقادي و ایمانی مسلمانان 

  .ن مطلب در بحث از تفاوت در محتوا بیشتر تبیین خواهد شدای. توسعه یابد

توان دانست؛ ولی اثبات آن درباره  اولویت را به معناي سبق زمانی و اولیت نیز می

تر است تا آیات مدنی؛ یعنی در سیر نزول قرآن در مکه این گونه بوده  آیات مکی آسان

مدتی در کنار آنها آیات اخالقی نیز است که ابتدا آیات اعتقادي نازل شدند و بعد از 

پس از . نازل شدند و در اواخر مکه آیات االحکام نیز در کنار آن دو دسته، تعلیم شدند

، به تدریج بحثهاي )8تا  1(هاي نخستین   هاي داراي صبغه اعتقادي در سورهطرح بحث

 »عادیات«ه یا مذمت حب مال در سور ) 9( »لیل«اخالقی مانند تقوا و بخشش در سوره 

و بعد از آن  )39( »اعراف«بار در سوره نخستین آیات االحکام نیز . شوند نازل می )14(

  .نازل شدند که در بخش اول ذکر شدند )70(  »نحل«و  )55( »انعام«و  )50( »اسراء«

توان گفت که شروع نزول با  لکن در سیر نزول آیات قرآن در مدینه به راحتی نمی

اي بوده  آیات االحکام بوده است؛ مگر اینکه گفته شود که آغاز نزول در مدینه با سوره

 »بقره«هاي  هاي مدنی در سوره است که بیشترین آیات فقهی را دارد، چه در میان سوره

، )102( »نور«، )98( »نساء«، )97( »احزاب«، )94( »مرانع آل«، )93( »انفال«، )92(
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بیشترین آیات االحکام قرار گرفته است که در این میان  )113( »توبه«و  )110( »مائده«

آیه در صدر قرار دارد و بعد از آن  75با حدود  »بقره«طبق استقصاء نگارنده سوره 

  .     آیه قرار دارند 30و  40، 50به ترتیب با حدود  »مائده«و  »توبه«، »نساء«هاي  سوره

  تفاوت در محتوا) ب

اعتقادات، اخالقیات و احکام مکه و مدینه گذشته از تفاوتشان در سیر که بیان شد، 

در یک نگاه کلی باید توجه داشت که در مکه سیر هدایت . در محتوا نیز با هم متفاوتند

سازي و در ادامه آن در  سازي و جریان سازي، گروه قرآن، خودسازي، فردسازي، خانواده

 اولین سازي بوده است، از این رو شاهدیم که سازي و جاودانه سازي، جهانی مدینه جامعه

است ) 1)/4(مدثّر ( یا أَیها الْمدثِّرُو ) 1)/3(مزّمل ( یا أَیها الْمزَّملُ) ص(ا به پیامبربهخطا

*  قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیالً: و دستورات به ایشان نیز بیشتر جنبه خودسازي و فردسازي دارد

*  إِنَّا سنُلْقی علَیک قَوالً ثَقیالً*  أَو زِد علَیه ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً*  نصفَه أَوِ انقُص منْه قَلیالً

ئَۀَ اللَّییالًإِنَّ نَاشق مأَقْوطْءاً وو أَشَد یحاً طَوِیالً*  لِ هبارِ سی اَلنَّهف إِنَّ لَک  * ماذْکُرِ اسو

*  وثیابک فَطَهرْ*  وربک فَکَبرْ*  قُم فَأَنذرو  ) 8-2/مزّمل( ربک وتَبتَّلْ إِلَیه تَبتیالً

  ).7-2/مدثّر( لرَبک فَاصبِرْ و*  تَمنُن تَستَکْثرُولَا *  والرُّجزَ فَاهجرْ

مائده ( یا أَیها الرَّسولُو  ) 64)/93(انفال ( یا أَیها النَّبِیدر مقابل، تمام خطابهاي  

در مدینه است )41)/110(
1

سازي است،  که دستورات بعد از آنها نیز یا مربوط به جامعه 

زنان مؤمن به شرط مرتکب نشدن گناهانی که بیشتر جنبه اجتماعی دارند، مانند بیعت با 

یا أَیها النَّبِی إِذَا جاءك الْمؤْمنَات یبایِعنَک علَى أَن لَّا یشْرِکْنَ  :چون سرقت، زنا و قتل

لَادقْتُلْنَ أَولَا یینَ وزْنلَا یرِقْنَ وسلَا یئاً وشَی یهِنَّ بِاللَّهدنَ أَییب فْتَرِینَهتَانٍ یهینَ بِبأْتلَا ینَّ وه

یمحر غَفُور إِنَّ اللَّه نَّ اللَّهرْ لَهتَغْفاسنَّ وهایِعفَب رُوفعی مف ینَکصعلَا یهِنَّ ولجأَرو ) ممتحنه

یا أَیها النَّبِی : شمنان دینسازي است، چون جهاد با د یا در ارتباط با جهانی) 12)/111(

                                                                

؛ 70و  65)/93(انفال : موارد دیگر خطاب اول. همان سوره مائده است 67مورد دیگر خطاب دوم آیه  تنها .1

  .73)/113(ه ؛ توب12)/111(؛ ممتحنه 9، 1)/107(؛ تحریم 1)/100(؛ طالق 59، 50، 45، 28، 1)/97(احزاب 
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و ) 9)/107(تحریم ( جاهد الْکُفَّار والْمنَافقینَ واغْلُظْ علَیهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصیرُ

لْ علَى اللَّه وکَفَى ولَا تُطعِ الْکَافرِینَ والْمنَافقینَ ودع أَذَاهم وتَوکَّ: کوتاه نیامدن در برابر آنها

یا در جهت جاودانه سازي است، مثل ابالغ امامت و ) 48)/97(احزاب ( بِاللَّه وکیالً

یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک ): ع(طالب و اهل بیت  والیت علی بن ابی

 تَه واللّه یعصمک منَ النَّاسِ إِنَّ اللّه الَ یهدي الْقَوم الْکَافرِینَوإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَ

مطابق این آیه، امام را حافظ و نگهبان  )ره(چنان که عالمه طباطبایی ،)67/مائده(

از طرف  است و وسیع و عالمگیرداند که  و دینی می )ص(دستاوردهاي نبوت پیامبر

مایه و تصریح دارد که امامت  اعالم و معرفى شده است يابد و یجهان، جهان يخدا

بحکم یتم به أمر  )ص(أن اهللا سبحانه کان قد أمر رسوله«: ستا تمامیت دین و استقرار آن

  .)48 - 6/46(» به على عریشۀ القرار يالدین و یستو

متوجه شخص ورزیدن شود که اولین دستورهاي صبر  مالحظه میجهت در همین 

، )48)/2(قلم ( فَاصبِرْ لحکْمِ ربک :و در جهت خودسازي ایشان است )ص(پیامبر

َقُولُونا یلَى مبِرْ عاصو ) ل3(مزّم/(10( ،بِرْ وفَاص کرَبل ) ثرمد)از آن پس  ).7)/4

سازي به صورت دعوت به  فردسازي در قالب تشویق انسان به صبر و خانواده و گروه

:شود صبر پیگیري میتواصی به 
 ٍری خُسانَ لَفإِنَّ الْإِنس  * اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمإِلَّا الَّذ

ثُم کَانَ  ...لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ فی کَبد ، )3- 2)/13(عصر ( وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ

ادامه بررسی  ).17و  4)/35(بلد ( منَ الَّذینَ آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرْحمۀِ

  گفته، جریان صابران با عنوان دهد که پس از طی مراحل پیش صبر در سیر نزول نشان می

ْرُوابینَ صالَّذ ) اند و بعد از آن  شکل گرفته )110، 96، 42)/70(و نحل  11)/52(هود

 شود که در مدینه جامعه ایمانی شکل گرفته اولین دستور همگان به صبر زمانی صادر می

یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ اصبِرُواْ و ) 46)/93(انفال ( واصبِرُواْ إِنَّ اللّه مع الصابِرِینَ :است

در آیه  صابِرُواْ که) 200)/94(آل عمران ( واْ اللّه لَعلَّکُم تُفْلحونَوصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُ

  .سازي دانست توان در جهت جهانی می  اصبِرُواْ  دوم را به دلیل وقوعش پس از امر جمعی
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الْإِنسانَ خَلَقَ *  اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ :نیز در آغازِ بعثت سخن از انسان است

کَلَّا إِنَّ *  علَّم الْإِنسانَ ما لَم یعلَم*  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ*  اقْرَأْ وربک الْأَکْرَم*  منْ علَقٍ

  .شود و از آن پس گروه و جریان و جامعه مطرح می )6-1)/1(علق ( الْإِنسانَ لَیطْغَى

ت که آنچه از اعتقادات، اخالق و احکام در توان گف بر این اساس به طور کلی می

ها در مدینه صبغه  شود، جنبه فردي و نهایتاً گروهی دارد؛ لکن همین مکه مطرح می

گیرند که البته این سیر، همان طور که در بیان گذشته نیز مالحظه  اجتماعی به خود می

شتر تفاوتهاي شود، سیري به هم پیوسته و تکاملی است که توضیح آن ضمن بیان بی می

  : محتوایی هر یک از سه زمینه مورد نظر به تفکیک چنین است

در مکه مباحث زیربنایی اعتقادي چون توحید و اصل مبدأ و معاد  :اعتقادات

لَم یلد ولَم *  اللَّه الصمد*  قُلْ هو اللَّه أَحد :)22( »توحید«شود، مانند سوره  مطرح می

ولَدی  *دکُفُواً أَح کُن لَّهی لَمو )1-4 ( ولی در مدینه همین مباحث، به شکلی دقیق و

هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو  :)95( »حشر«شوند، مانند آیات انتهایی سوره  عمیق مطرح می

یمنُ الرَّحمالرَّح وةِ هادالشَّهبِ والْغَی مالع  *اللَّه وه  لَامالس وسالْقُد کلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ

هو اللَّه الْخَالقُ الْبارِئُ *  الْمؤْمنُ الْمهیمنُ الْعزِیزُ الْجبار الْمتَکَبرُ سبحانَ اللَّه عما یشْرِکُونَ

 ) )22 -24ه ما فی السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِیزُ الْحکیمالْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَى یسبح لَ

هو الْأَولُ والْآخرُ والظَّاهرُ والْباطنُ وهو بِکُلِّ شَیء  :)112( »حدید«و آیات ابتدایی سوره 

یملع )3 ( توان سراغ گرفت را در سور مکی نمیکه نظیر این اوصاف الهی.  

دقت بیشتر در آیات مربوط به هر یک از موضوعات اعتقادي سابق الذکر تفاوتهاي 

دهد که البته همه یک سیر متحد و  کلی دیگري را  میان فضاي مکه و مدینه نشان می

آنچه در آیات و سور مکی دیده  ،مثالً در بحث توحید ؛دهند تکاملی را تشکیل می

اي که آیات مربوط به برهانهایی چون  گونهشود، بیشتر براهین توحیدي است؛ به  می

را در مکه  )76)/84(انعام (و محبت  )63)/85(عنکبوت (، نظم )22)/73(انبیا (تمانع 

 ،)110 -  74 ،)تفسیر موضوعی 2ج( توحید در قرآنجوادي آملی، : ك.ر(باید پیگیري کرد 
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آمده  »انعام«چنان که تصریح شده است که اغلب براهین توحیدي در سوره مبارکه 

؛ ولی آیات توحید افعالی، باالترین درجه توحید و توحید ناب که )127همو، (است 

اهللا  مخصوص انسان کامل است را در مدینه باید دید، چنان که به تعبیر استاد آیت

 »انفال«سوره  17آیات توحید افعالی آیه ترین  ترین و درخشنده جوادي آملی برجسته

که بسیاري از  تَقْتُلُوهم ولَـکنَّ اللّه قَتَلَهم وما رمیت إِذْ رمیت ولَـکنَّ اللّه رمىفَلَم : است

اند، به  هاي فراوانی به نظم و نثر نگاشته بزرگان اهل حکمت و معرفت درباره آن رساله

در گفتار و نوشتار آنان نظیر مىوما رمیت إِذْ رمیت ولَـکنَّ اللّه ر اي که جمله گونه

صاحب جواهر،  ؛131بهبهانی، : از جمله(» ال تنقض الیقین بالشک«کاربرد فراوان عبارت 

بندشان این آیه است براي فقیه اصولی است و اهل حکمت و معرفت ترجیع )2/348
1
.   

اخالص : همین گونه است ذکر محکمات قرآن در باب صفات الهی در آیات مکی

جوادي : ك.ر( 74/)70(، نحل 11/)62(، شوري 100/)55(، انعام 15/)43(، فاطر 4/)22(

و بیان تفصیلی و دقیق صفات الهی در آیات مدنی که به مثل سوره مبارکه  )283آملی، 

  . اشاره شد» حدید«و » حشر«

در بحث معاد نیز بیشترین آیات مربوط به امکان معاد در مکه ذکر شده است، 

اهللا جوادي آملی آیات مربوط به این بحث را به پنج دسته داراي مراتب  چنان که آیت

: ك.ر(است مربوط هاي مکی  اند که تمام آیات چهار دسته اول آن به سوره تقسیم کرده

  .)به بعد 109، )تفسیر موضوعی 4ج ( معاد در قرآن

اشاره شد که به طور کلی اخالقیات مکه بیشتر جنبه فردي و گروهی  :اخالق

توان اخالقیاتی سراغ  از این رو هم می ؛برخالف مدینه که هویت اجتماعی دارند ،دارند

اند، هم  داد که به اقتضاي دو فضاي متفاوت مکه و مدینه تنها در مکه یا در مدینه آمده

از آن و در مدینه سطحی دیگر از آن مطرح  اخالقیاتی را ذکر کرد که در مکه سطحی

                                                                

انتشار خواهد این عبارات فرمایش حضرت استاد در درس تفسیر همین آیه است که در قالب تفسیر تسنیم  .1

 )40- 1آیات (» انفال«یافت و به فضل و منّت الهی نگارنده توفیق تنظیم آن را در قالب تفسیر تسنیم سوره مبارکه 

  .داشته است



75            رهیافتی نو بر نحوه تعلیم اعتقادات، اخالق و احکام در سیر نزول قرآن        89 پاییز و زمستان 

شوند که در  شده است که لزوماً سطح مدینه باالتر از مکه است و نیز مباحثی دیده می

اند، هر چند این سیر تکاملی در  مکه و مدینه یک سیر به هم پیوسته و تکاملی داشته

  .یک نگاه جامع در دو گروه قبل نیز موجود است که در قبل تبیین شد

اشاره کرد که نهی از » تکبر«و » کبر«توان به رذیله اخالقی   از موارد دسته اول می

غافر  ؛72و  60)/59(زمر  ؛146)/39(اعراف (: هاي مکی آمده است آنها تنها در سوره

و  )شادمانی به باطل(» مرَح«همچنین است رذیله . )29)/70(نحل  ؛76و  35و  27)/60(

در مقابل، امر به تعاونِ در . )75)/60(غافر  ؛18)/57(لقمان  ؛37)/50(اسراء (: نهی از آن

نیکی و پرهیزگاري و نهی از تعاونِ در گناه و تعدي قابل ذکر است که تنها در مدینه 

بقره (: نیز امر به اصالح ذات البین و بین الناس. )2)/110(مائده (: اند مطرح شده

  . )10 - 9)/106(حجرات  ؛114)/98(نساء  ؛1)/93(انفال  ؛224)/92(

از موارد دسته دوم انفاق است که در مدینه بیشتر دستور به انفاق در راه خدا 

وما  :و از نپرداختن به آن توبیخ )195)/92(بقره ( وأَنفقُواْ فی سبِیلِ اللّه: مطرح است

بِیلِ اللَّهی سقُوا فلَّا تُنف  :اند و حتی به عذاب اخروي تهدید شده )10)/112(حدید ( لَکُم أَ

ٍیمذَابٍ أَلم بِعشِّرْهفَب بِیلِ اللّهی سا فقُونَهنفالَ یضَّۀَ والْفو بزُونَ الذَّهکْنینَ یالَّذو ) توبه

بقره : بقیه موارد(در واقع تمام موارد انفاق فی سبیل اهللا در مدینه است . )34)/113(

؛ ولی تا پیش از این در مکه سخنی )38)/99(محمد  ؛60)/93(انفال  ؛262 – 261)/92(

دهد که مراد از انفاق،  از انفاق در راه خدا نیست و در اولین مورد، سیاق آیه نشان می

أَنُطْعم من لَّو  إِذَا قیلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَکُم اللَّه قَالَ الَّذینَ کَفَرُوا للَّذینَ آمنُوا و :اطعام است

همأَطْع اللَّه شَاءی ) و در بقیه موارد نیز شبیه آیه مذکور، تنها انفاق از رزقِ  )47)/41(یس

قُل لِّعبادي الَّذینَ  :اعطایی خدا ذکر شده است، چنان که اولین امر به انفاق چنین است

مقُواْ منفیالَةَ وواْ الصیمقنُواْ یالَ آمو یهف عیالَّ ب موی یأْتلِ أَن ین قَبۀً میالنعرّاً وس مقْنَاهزا ر

)31)/72(ابراهیم ( خالَلٌ
1
.  

                                                                

؛ 75)/70(؛ نحل 38)/ 62(؛ شوري 39)/58(؛ سبأ 54)/49(؛ قصص 29)/43(؛ فاطر 67)/42(فرقان : بقیه موارد .1

  .16)/75(سجده 
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است که به تعبیر » اسالم الوجه هللا«و » اسالمِ هللا«نمونه دیگر دو تعبیر متفاوت 

در اولی مقابل استکبار و همان رتبه نخست ایمان مراد است  )ره(عالمه طباطبایی

این فرمایش عالمه مؤید آیات دیگر . )1/258(و در دومی حقیقت ایمان  )17/281(

یمنُّونَ علَیک أَنْ أَسلَموا قُل لَّا تَمنُّوا علَی إِسلَامکُم بلِ  قرآن نیز است، چنان که در آیه

نُّ عمی ینَاللَّهقادص انِ إِن کُنتُملْإِیمل اکُمدأَنْ ه کُملَی )17/حجرات( والَمأَس  ایمان بعد

» اسالم الوجه هللا«ولی در جاي دیگري ؛ هداکُم للْإِیمانِاز کفر است، به دلیل 

. )125/نساء( وجهه هللامنْ أَحسنُ دیناً ممنْ أَسلَم  و: نیکوترین دین دانسته شده است

فَإِلَهکُم إِلَه واحد فَلَه  :اند در هر صورت در مکه مسلمانان به گزینه اول امر شده

بلَى منْ  :؛ ولی دعوت به نیل به حقیقت ایمان در مدینه است)34)/88(حج ( أَسلموا

ع رُهأَج نٌ فَلَهسحم وهو لّهل ههجو لَمأَسهبر ند ) و ) 112)/92(بقره ْفَقُل وكآجفَإنْ ح

  .)20)/94(آل عمران ( أَسلَمت وجهِی للّه ومنِ اتَّبعنِ

توان مثال زد که در نگاه کلی از حدود شصت  له تقوا را میئبراي دسته سوم مس

تنها هفت مورد آن در مکه  )با حذف موارد غیر مرتبط با مسلمانان(مورد دستور به تقوا 

وهـذَا کتَاب أَنزَلْنَاه مبارك فَاتَّبِعوه  :است )55( »انعام«اولین دستور تقوا در سوره . است

یا أَیها النَّاس اتَّقُوا  :)57(» لقمان«و بعد از آن در سوره  ) )155واتَّقُواْ لَعلَّکُم تُرْحمونَ

اخْشَوو کُمبرهلَدن وع دالزِي وجماً لَّا یوا ی )33( .اي تشویقی استنهپیش از این تنها بیا: 

ِیمالنَّع نَّاتج هِمبر ندینَ عتَّقلْمإِنَّ ل ) و  )34)/2(قلماتَّقَىطَى ون أَعا مقَ *  فَأَمدصو

الَّذي کَذَّب *  لَا یصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى*  فَأَنذَرتُکُم نَاراً تَلَظَّى...  فَسنُیسرُه للْیسرَى*  بِالْحسنَى

در بقیه موارد، همانند دو آیه . )17 -  14و  7 - 5)/9(لیل ( سیجنَّبها الْأَتْقَى و*  وتَولَّى

ل نح ؛16و  10)/59(زمر  ؛72)/55(انعام (: یاد شده، امر به تقوا مطلق آمده است

  . )31)/84(روم  ؛2)/70(

یا  :لکن در مدینه دستور به تقوا از یک سو مقید به قیدهایی چون حقیقت تقوا

 )102)/94(آل عمران ( أَیها الَّذینَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاته والَ تَموتُنَّ إِالَّ وأَنتُم مسلمونَ
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شود و از سوي دیگر  می )16)/107(تغابن ( اللَّه ما استَطَعتُمفَاتَّقُوا  :و نهایت وسع

 :شود، مانند تقوا در روابط خویشاوندي رعایت تقوا در مسائلی خاص خواسته می

امحاألَرو اءلُونَ بِهي تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّهو ) و تقوا در مراقبت نفس )1)/98(نساء : اها أَیی

  .)18)/95(حشر ( آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد واتَّقُوا اللَّه الَّذینَ

له قسط نیز همین گونه است که در مکه ابتدا سخن از امر خدا به قسط ئدر مس

و بعد از آن قسط در معامله مطرح  )29)/39(اعراف ( قُلْ أَمرَ ربی بِالْقسط :است

لَا و  )152)/55(انعام ( وأَوفُواْ الْکَیلَ والْمیزَانَ بِالْقسط :شود می و طسنَ بِالْقزوا الْویمأَقو

 :شود سپس در مدینه ابتدا قیام به قسط خواسته می. )9)/89(رحمن ( تُخْسرُوا الْمیزَانَ

یا الَّذها أَییلّهاء لدشُه طسینَ بِالْقامنُواْ کُونُواْ قَونَ آم ) و آن گاه فرمان  )135)/98(نساء

البته . )9)/105(حجرات ( وأَقْسطُوا إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ :شود به قسط صادر می

این  )110( »مائده«در اواخر مدینه با کمی تفاوت در سوره  »نساء«شبیه تعبیر آیه سوره 

که به تصریح  ) )8یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُونُواْ قَوامینَ للّه شُهداء بِالْقسط :گونه آمده است

در این آیه انحراف از عدل، در شهادت به نفع دشمن به دلیل بغض  )ره(عالمه طباطبایی

انحراف از عدل در شهادت به  »اءنس«و کینه نهی شده است؛ در حالی که در آیه سوره 

و روشن است که مقام  )5/237(نفع دوست به جهت محبت و دوستی نهی شده است 

  .است »ءنسا«به مراتب دشوارتر از آیه سوره  »مائده«آیه سوره 

گفته در  دقت در احکام مکه و مدینه نشان از آن دارد که تفاوت کلی پیش :احکام

دو دسته قبل، در این بخش نیز وجود دارد؛ یعنی صبغه کلی احکام مکه فردي و احکام 

هاي مکی که شماري از آنها  مشاهده آیات االحکام واقع در سوره. مدینه اجتماعی است

شود که  مالحظه می. دهد در بخش دوم ذکر شد، به خوبی فردي بودن آنها را نشان می

فردي دارند؛ احکامی مانند خوردنیهاي حالل و حرام، نخوردن  احکام مکه بیشتر جنبه

توان گفت که اصل بسیاري از  به طور کلی می. مال یتیم، تحریم فواحش و ظلم و ستم

  .)1/79شهابی، (احکام در مکه و خصوصاً در سالهاي اولیه بعثت بوده است 
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حکومت  گیري در مقابل، جهت کلی احکام مدینه اجتماعی و متناسب با شکل

اولین دستور جهاد در . له جهاد نظامی استئدینی در آنجاست که سرفصل آنها مس

وقَاتلُواْ فی سبِیلِ اللّه الَّذینَ یقَاتلُونَکُم والَ تَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَ  :آمده است )92( »بقره«سوره 

و بعد  )193( الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُونَ الدینُ للّهقَاتلُوهم حتَّى  و، ) )190یحب الْمعتَدینَ

). 39( قَاتلُوهم حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُونَ الدینُ کُلُّه للّه و :)93(» انفال«از آن در سوره 

همین گونه است حکم فقهی انفال
1
: لّهنِ األَنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لع أَلُونَکسولِ یالرَّسو 

و فیء) 1)/93(انفال (
2

 : يذلولِ ولرَّسلو لَّهلِ الْقُرَى فَلنْ أَهم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم

  .)7)/95(حشر ( الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینِ وابنِ السبِیلِ

شود؛ یعنی  دیده میسیر تکاملی مطرح درباره دو دسته پیشین، در احکام نیز 

رغم اختصاص برخی از احکام به مدینه، همه در راستاي همان سیر هدایتی تکاملی  علی

گفته جهاد، امر به قتال با  له پیشئقرآن و تکمیل و تتمیم تعالیم مکه است، مثالً در مس

لُونَ أُذنَ للَّذینَ یقَاتَ :است )88( »حج«دشمنان دین مسبوق به اذن به قتال در سوره 

اي بینشی و انگیزشی دیگري در مکه چون یهساز ، هر چند زمینه) )39بِأَنَّهم ظُلموا

دعوت، موعظه، برهان و جدال احسن، پیش از صدور فرمان جهاد بوده است که 

شود که حدود الهی و  نیز مالحظه می. طلبد پرداختن به آنها فرصت دیگري را می

ا را باید در ادامه اوامر و نواهی مکه دید، مثالً نهولی آاجراي آنها مختص مدینه است؛ 

له کبیره زنا در مکه ابتدا سخن از این است که از جمله اوصاف بندگان خدا ئدر مس

ولَا ... وعباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشُونَ علَى الْأَرضِ هوناً  :دوري کردن از این کبیره است

 والَ تَقْرَبواْ الزِّنَى :شود و بعد نهی الهی از آن صادر می )68و  63)/42(فرقان ( یزْنُونَ

الزَّانیۀُ والزَّانی فَاجلدوا کُلَّ  :شود سپس در مدینه حد آن نازل می. )32)/50(اسراء (

لْیومِ الْآخرِ واحد منْهما مئَۀَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْکُم بِهِما رأْفَۀٌ فی دینِ اللَّه إِن کُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه وا

                                                                

، غنایم به دست آمده از مصالحه، قطایع و صفایاي ملوك، سرزمین موات، مال )ع(غنایم جنگ بدون اذن امام .1

  .)4/355، طبرسی( ل جبال، نیزارها، دریاها و معادنوارث، بطون اودیه، قلبی

  ).502-22/501مکارم شیرازي، (شود  که بدون دردسر، زحمت و رنج عاید جامعه اسالمی می غنایمی .2
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ا ینکح إلَّا زانیۀً أَو مشْرِکَۀً والزَّانیۀُ لَا ینکحها الزَّانی لَ*  ولْیشْهد عذَابهما طَائفَۀٌ منَ الْمؤْمنینَ

  .)3 - 2)/102(نور ( إِلَّا زانٍ أَو مشْرِك وحرِّم ذَلک علَى الْمؤْمنینَ

والَ  :تحریم قتل نفس و حد آن نیز همین گونه است که حکم حرمت آن در مکه

الَّت قِّتَقْتُلُواْ النَّفْسإِالَّ بِالْح اللّه رَّمی ح ) قّ عمد و خطاي آن  )151)/55(انعامدو ش و حد

وما کَانَ لمؤْمنٍ أَن یقْتُلَ مؤْمناً إِالَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمناً خَطَئاً فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ  :در مدینه است

لۀٌ إِلَى أَهلَّمسۀٌ میدنَۀٍ وؤْمقُواْ مدصإِالَّ أَن ی داً ... هخَال نَّمهج زَآؤُهداً فَجمتَعناً مؤْمقْتُلْ من یمو

  .)93 - 92)/98(نساء ( فیها وغَضب اللّه علَیه ولَعنَه وأَعد لَه عذَاباً عظیماً

و نهی از منکر نیز سیر به هم پیوسته و تکاملی نزول احکام را در امر به معروف 

به این صورت که در اولین مورد، سخن از این است که پیامبر . توان مالحظه کرد می

الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ  :کند اهل کتاب را به معروف امر و از منکر نهی می )ص(خاتم

ی التَّوف مهندکْتُوباً عم ونَهجِدي یالَّذ یاألُم نِ النَّبِیع ماهنْهیو رُوفعم بِالْمرُهأْماإلِنْجِیلِ یاةِ ور

در مرحله بعد امر به معروف و نهی از منکر از اوصاف  .)157)/39(اعراف ( الْمنکَر

وأَمرُوا الَّذینَ إِن مکَّنَّاهم فی الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّکَاةَ  :شود اهل ایمان دانسته می

و آن گاه در مدینه به عنوان یکی از وظایف  )41)/88(حج ( بِالْمعرُوف ونَهوا عنِ الْمنکَرِ

ولْتَکُن منکُم أُمۀٌ یدعونَ إِلَى الْخَیرِ ویأْمرُونَ  :شود اجتماعی مسلمانان به آنان ابالغ می

  . )104)/94(عمران  آل( وأُولَـئک هم الْمفْلحونَ بِالْمعرُوف وینْهونَ عنِ الْمنکَرِ

وأَقیموا  :له نماز و نماز جمعه که تشریع نماز در مکه استئهمین گونه است مس

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ من  :و نماز جمعه در مدینه )20)/3(مزّمل ( الصلَاةَ

جمعه ( الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَروا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَیومِ 

)96/(9(.  

  گیري بندي و نتیجه جمع

  :توان نتیجه گرفت از مجموع آنچه گفته شد، موارد ذیل را به طور خالصه می

 نی به موضوعات اعتقادي، اخالقیهاي مکی و مد تفکیک و تمییز آیات و سوره.1
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همراه داشته و فقهی در هر یک از مکه و مدینه، گذشته از ناصواب بودن، آثار سوئی 

چون اسالم دانستن وحی مکه به تنهایی و اجرایی ندانستن وحی مدینه در است؛ آثاري 

 .غیر از عصر نزول، به بهانه نمونه اجرایی مکه بودن آن

هاي مکی و مدنی را موضوعات  میان آیات و سورهصواب آن است که تفاوت .2

اعتقادات، اخالق و احکام ندانیم؛ آن طور که نظر مشهور است، چه هر سه دسته را هم 

در واقع آنچه در این باب به عنوان مالك . توان مالحظه کرد در مکه و هم در مدینه می

.ستشود، وجه اتفاق و اتحاد و اتصال ا تمایز مکی و مدنی گفته می

اند، یکسان و یک دست  هر چند این سه دسته معارف، مشترك مکه و مدینه.3

.نیستند و تفاوتهایی چند میان آنها وجود دارد

به این . اولین تفاوت مشهود میان سه دسته یاد شده، سیر به عکس در القاست.4

مدینه اند و در  صورت که در مکه ابتدا اعتقادات، بعد اخالق و در آخر احکام نازل شده

البته این . بالعکس اول احکام است، دوم اخالق و در رتبه سوم اعتقادات قرار دارد

بندي به معناي مراحل نزول نیست؛ بلکه یا اغلبیت است به اینکه در مکه بیشترین  رتبه

تعداد آیات، ابتدا مربوط به آیات عقاید است و بعد اخالق و احکام و در مدینه به 

ین معنا که در مکه اولویت نخست در تعلیم مردم، آیات العقاید یا اولویت به ا ؛عکس

.است و بعد اخالقیات و در نهایت آیات االحکام و در مدینه این اولویتها بر عکس است

تفاوت عمده دیگر میان معارف مورد نظر در مکه و مدینه، محتواي متفاوت .5

. سازي مدینه جامعهسازي است و  محتواي کلی تعالیم مکه فردسازي و گروه. است

آنچه به عنوان تفاوتهاي معارف مکه و مدینه در سیر و محتوا ذکر شد، به .6

معناي جدایی و دوگانگی وحی مکه و مدینه نیست؛ بلکه القاء مجموع این معارف در 

:به این صورت. اند مجموع مکه و مدینه یک سیر به هم پیوسته و تکاملی داشته

   اخالقیتحقق ملکات      احکاماحکام    کثرت و دوام عمل به   اخالق    اعتقادات    

    انسان اعتقاديثبات ملکات اخالقی             توسعه جوهره وجودي ایمانی 
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  منابع

؛ چاپ سوم، دار عمار، فی علوم القرآن الکریم منهجیۀبحوث ابراهیم، موسی ابراهیم؛  -

  . م1996./ق.   ه1416، عمان

؛ تحقیق حسن ضیاء فنون االفنان فی عیون علوم القرآن؛ بن علی عبدالرحمنابن جوزي،  -

  .م1987./ق.  ه1408، بیروت، اإلسالمیۀدار البشائر چاپ اول، الدین عتر؛ 

  .م1997، تونس؛ چاپ دوم، دار سحنون، التحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر؛  -

چـاپ  ، الشـارقۀ ؛ و االحسان فی علوم القرآن الزیادةابن عقیله مکی، جمال الدین محمد؛  -

  .م2006./ق.  ه1427، المتحدة العربیۀمرکز البحوث و الدراسات، االمارات اول، 

  .م1998  قاهره، ؛ دار الفکر العربی،الکبري المعجزةالقرآن ابو زهره، محمد؛  -

- _________
 الفکر العربی، ؛ دارالملکیۀ و نظریۀ العقد فی الشریعۀ الشریعۀ االسالمیۀ؛  

  .ق.   ه1396قاهره، 

 ریـاض،  ؛ چاپ سـوم، دار اللـواء،  القرآن الکریم لدراسۀ المدخلابو شبهه، محمد محمد؛  -

  .م1987./ق.  ه1407

.تا بینجف، النعمان،  مطبعۀ؛ لمحات من تاریخ القرآناشیقر، محمد علی؛  -

جعفري؛ چـاپ فـاروس   ؛ به اهتمام سید محمد مهدي سیر تحول قرآنبازرگان، مهدي؛  -

  .تا ایران، تهران، بی

 ؛ چـاپ دوم، الواضح فـی علـوم القـرآن   دیب مستو؛ الدین  محییو دیب البغاء، مصطفی  -

  .م1998./ق.  ه1418، دمشق، االنسانیۀدارالکلم الطیب و دار العلوم 

المجـدد   مؤسسۀ العالمۀ ؛ چاپ اول،الرسائل الفقهیۀ؛ بن محمد أکمل بهبهانی، محمد باقر -

  .ق.  ه 1419الوحید البهبهانی، قم، 

مرکـز  چـاپ اول،  ؛ فـی علـوم القـرآن    االساسـیۀ المقـدمات  الجدیع، عبداهللا بن یوسف؛  -

  .م2001./ق.  ه1422، )انگلستان(، لیدز االسالمیۀالبحوث 

  .ش1379، قم؛ چاپ دوم، مرکز نشر اسرا، تسنیمجوادي آملی، عبداهللا؛  -
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- __________
مرکز نشر اسرا، قم،  ؛)مجلد دوم تفسیر موضوعی( در قرآنتوحید ؛  

  . ش1386

- __________
؛ مرکز نشر اسرا، قم، )مجلد چهارم تفسیر موضوعی( معاد در قرآن؛  

  .ش1386

؛ چاپ پانزدهم، دفتر نشر فرهنگ پژوهشی در تاریخ قرآن کریمحجتی، محمد باقر؛  -

  .ش1376، تهراناسالمی، 

  . ق.  ه1403؛ المجمع العلمی االسالمی، تهران، علوم القرآنحکیم، محمد باقر؛  -

./ ق. ه1429البیضاء، بیروت،  المحجۀ؛ دار مباحث فی علوم القرآنحماده، حسین صالح؛  -

  .م2008

  .ق. ه1427جا،  نا، بی ؛ بیاغراض السور فی تفسیر التحریر و التنویرالحمد، محمد ابراهیم؛  -

  .ش1382؛ امیرکبیر، تهران، هاي قرآن هندسی سورهساختار گر، محمد؛  خامه -

. ق.  ه1408، بیروت، العلمیۀ؛ دار الکتب تاریخ التشریع االسالمیالخضري، محمد؛  -

  .م1988/

 اللهی؛ ؛ ترجمه سید محمد تقی آیتاعجاز قرآن تحلیل آماري حروف مقطعهخلیفه، رشاد؛  - 

  .ش1365چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، 

شاهین؛ دار االعتصـام،   ؛ تصحیح عبد الصبوراالستشراق و القرآن العظیمالخلیفه، محمد؛  -

  .ق.   ه1414قاهره، 

  .ق.  ه1383؛ دار احیاء الکتب العربی، قاهره، التفسیر الحدیثدروزه، محمد عزّت؛  -

- ___________
، العصریۀالمکتبۀ  ؛ چاپ دوم،...القرآن المجید تنزیله و اسلوبه و ؛  

  . م2003./ق.  ه1424بیروت، 

 ؛ ترجمه محمود رضا افتخارزاده؛شناسی سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرقالدسوقی، محمد؛  - 

  .ش1376چاپ اول، نشر هزاران، تهران، 

  .ش1362انتشارات امیر کبیر، تهران،  ؛ چاپ دوم،تاریخ قرآنرامیار، محمود؛  -
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؛ تحقیق محمد ابوالفضل البرهان فی علوم القرآنزرکشی، بدرالدین محمد بن عبداهللا؛  -

  . م1975./ق.  ه 1376، بیروت، العربیۀدار احیاء الکتب  ابراهیم؛ چاپ اول،

؛ چـاپ اول، مؤسسـه   نقد و بررسی آراء مستشـرقان دربـاره قـرآن   زمانی، محمد حسن؛  -

.1385بوستان کتاب، قم، 

االعلمی  مؤسسۀ؛ مقدمه احمد امین، چاپ سوم، تاریخ القرآنعبداهللا؛  زنجانی، ابو -

  .م1969./ق.  ه1388للمطبوعات، بیروت، 

و أثرها فی الدراسات  االستشراقیۀ الظاهرةنقد الخطاب االستشراقی سالم الحاج، ساسی؛  -

  .م2002دار المدار اإلسالمی، بیروت،  ؛ چاپ اول،االسالمیۀ

دفتـر نشـر فرهنـگ     ؛ ترجمه عبدالرحیم گواهی؛ چاپ اول،شناسی شرقسعید، ادوارد؛  -

  .ش1371اسالمی، 

؛ چـاپ اول، دار الفکـر، لبنـان،    االتقان فی علوم القرآن ؛بکر عبدالرحمن بن ابیسیوطی،  -

  .م1996 ./ق.  ه1416

  .م2002؛ دار غریب، قاهره، علوم القرآن  شحاته، عبداهللا محمود؛ -

- __________
 المصـریۀ العامـۀ   ةُأیاله؛ و مقاصدها فی القرآن الکریم سورةل اهداف ک  ؛ 

  .م1986للکتاب، قاهره، 

  . ش1353؛ دانشگاه تهران، تهران، ادوار فقهشهابی، محمود؛  -

؛ جواهر الکالم فی شـرح شـرائع االسـالم   ؛ بن محمدباقر محمد حسنصاحب جواهر،  -

  .ش1367، تهران، االسالمیۀدار الکتب  تحقیق و تعلیق عباس قوچانی؛ چاپ سوم،

دار العلـم للمالیـین، بیـروت،     ؛ چـاپ چهـارم،  مباحث فی علوم القـرآن صالح، صبحی؛  -

.  م1965

؛ تحقیق سید احمد حسینی؛ چاپ دوم، مکتب النشر مجمع البحرینطریحی، فخرالدین؛  -

  .   ق.  ه1408جا،  ، بیالثقافۀ االسالمیۀ

؛ تحقیـق و تعلیـق عـامر سـید     االشارات لفنون القرائاتلطائف شهاب الدین؛ , قسطالنی -

  .م1972./ق.  ه1392، ، احیاء التراث االسالمیعثمان و عبد الصبور شاهین؛ القاهره
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فی االسالم تاریخ التطور العقدي و التشریعی فی الدین  الشریعۀو  العقیدةگلدزیهر، اگناس؛  -

 ی حسن عبد القادر و عبد العزیز عبدالحق؛محمد یوسف موسی و عل) به عربی(؛ ترجمه االسالمی

  .بغداد ،المثنی مکتبۀمصر و  الحدیثۀدار الکتب چاپ دوم، 

  .م2002./ق.  ه1422؛ دار الوفاء، منصوره، تاریخ نزول القرآن الکریممحمد رأفت، سعید؛  -

  . م1969./ق.  ه 1389جا،  نا، بی ؛ چاپ سوم، بیالرسالۀ الثانیۀ من االسالممحمد طه، محمود؛  - 

 - ________
  .م1979./ق.  ه 1399جا،  نا، بی ؛ چاپ سوم، بیتطویر شریعۀ االحوال الشخصیۀ؛  

 1412النشر االسالمی، قم،  مؤسسۀ؛ التمهید فی علوم القرآنمعرفت، محمد هادي؛  - 

  .ش1372./ق.  ه

  .ش 1374، تهران، االسالمیۀ؛ دار الکتب تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر؛  -

زاده خراسـانی؛   اشراف محمـد واعـظ  با ؛ نصوص فی علوم القرآنموسوي دارابی، علی؛  -

  .ش1382./ق.  ه 1424بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي، مشهد، چاپ اول، 

نمـا، تهـران،    نشر هسـتی  ؛ چاپ اول،گذاري قرآن کریم درآمدي بر تاریخنکونام، جعفر؛  -

  .ش1380
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