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 :چکیده

تقابل و  له ازهدف اصلی مقاله، شناخت فضا و جو نزول قرآن، از معبر متن و زبان قرآن است. بیان مسأ

ضا و جو فی به ش بین دو روش در برخورد با فضا و جو نزول در تفسیر حکایت دارد. یک روش، راه یابچال

این فضا  ر کشفنزول را از معبر بیرونی و خارج از متن جستجو می کند و روش دیگر، متن قرآنی را هم د

نزول  فضا و جو یز بهه شده نآیا می توان از طریق آیات و زبان بکار گرفت»موثر می داند. سوال این است که: 

 نی و تکیهلیل زباتحلیلی  و با تح _با فرض مثبت بودن پاسخ، این فرضیه با روشی توصیفی « قرآن پی برد؟

نه و فصیح زبان ادیبا»نقش « زبان ارجاعی»و « زبان واقع نما»هایی از زبان قرآن، چونبر توصیف ویژگی

و  خ به سوالدر پاس و نشان داده شد، که این امر مویدات بسیاریآیات مربوطه مورد مداقه قرار گرفت « قرآن

ضای و و ففرضیه مذکور را داراست. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، همانطور که شناخت اسباب، ج

و جدر شناخت ی نیزنزول آیات و سور قرآنی می توانند در فهم و تفسیر قرآن موثر باشند، آیات و سور قرآن

 رآن و آیات آن موثر و قابل اعتناست.و فضای نزول ق

 .نزول، داللتهای زبانی، فضای نزولاسباب  کلید واژه ها: زبان قرآن،             
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 مسئله مقدمه و بیان-1

قرآن و درک برخی از آیات تفسیر  امارات و قرائن، دراز یکی  

هشتاد و  از بیش مفاهیم آن، توجه به اسباب نزول آیات است.

ه از قرآن دارای آیاتی است که برای آن اسباب نزول دو سور

ذکر شده است. مثال واحدی در سورة بقره برای حدود یکصد آیة 

آن سبب نزول ذکر کرده است، همچنین در آل عمران حدود 

پنجاه آیه را دارای سبب دانسته است و در کتاب خود بیش از 

 (93: 1374اند)خرمشاهی،آنچه برخی نویسندگان ذکر کرده

-1: 1362روایات اسباب را آورده است. )واحدی نیشابوری، 

( بدیهی است که تمامی روایات منقول در اسباب النزول ها 14

ها را پذیرفت. و توان همة آندارای اعتبار یکسانی نبوده و نمی

باید به اسبابی که نقل و روایت صحیح آن را تایید می کند، 

های مهم دان، یکی از راهاستناد نمود. در آن صورت دانشمن

: 1410تفسیر آیات مسبَّب را، شناخت سبب دانسته اند.)سیوطی،

( و آن واقعه و یا سوالی است که، به سبب آن، آیه یا آیاتی 7

فضاى نزول که  "(اما48: 1425نازل شده است.) سیوطی، 

سوره است بررسى اوضاع عمومى،  کیمربوط به مجموع 

است که در مدت  ایژهیو طیراو ش رخدادها اوصاف مردمى،

 "است سوره در حجاز و خارج آن وجود داشته کینزول 

( که می تواند، تصویر روشنتری از  387: 1، 1388)جوادی، 

( که  51: 1372)طباطبایی، "معانی و مقاصد آیات کریمه "

آیا این فقط سبب یا فضا اینکه اما هدف تفسیر است، ارائه دهد. 

که می تواند کاشف از قصد آیات و سور از  و جو نزول است

در قرآن باشد و یا خود آیات و سور قرآنی نیز می  خداوندمراد 

امری است که در  نزول باشد، تواند کاشف از سبب، فضا و جو  

تفسیری و قرآنی کمتر بدان توجه شده است.  هایخالل پژوهش

تبیین  پلی برای فهم و ،و سبب نزول جو ، ه از فضازیرا هموار

و قرآن  از طریق قرآن زده شده است و نه بالعکس، و اینکه

تری واقعی به فهم چگونه و به چه طریقی می توانآیات و سور 

نشانی می توان سراغ گرفت.  پی برد، کمترو فضای نزول  جو  از

آیا می توان »که: است این سوال مطرح پس از بیان این مسأله 

ه رابطاین آیا « نزول قرآن پی برد؟ از طریق آیات، به فضا و جو  

یا می توان  ؟استیک سویه  ای، رابطهبین قرآن و فضای بیرونی

فرض این   نزول پی برد؟ به شناخت فضا و جو  نیزاز متن 

نوشتار بر آن است که با تحلیل و تفسیرآیاتی که متضمن بعدی 

از ابعاد فرهنگی مردم عرب عصر نزول یعنی فضا و جو  نزول 

ن است، می توان فضا و جو  نزول را دریافت. این همان وجه قرآ

 آیات در بیان جو "خود  نقش ، یعنیمغفول مانده وکمتر کارشده 

. در نازل گشته است ،یا فضا است که قرآن در آن جو  "ییو فضا

این مقاله با طرح سوال پیش گفته در بررسی فرض مورد نظر، 

کار رفته در آن می توانست آیات و سوری از قرآن که تعابیر به 

ناظر به فضای صدور باشد، انتخاب و با تکیه بر علوم زبانی و 

 تفسیری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

 .پیشینه پژوهش2

 قیقدر بررسی پیشینه این تحقیق، پژوهشی که اختصاصاً به تح

در مورد کشف جو و فضای نزول از طریق آیات و سور ، 

ده نشد؛ گرچه به طور مجزا در خصوص پرداخته باشد، مشاه

 هایی در قالب کتاب، مقاله و رسالهموضوع فضای نزول پژوهش

  د:انجام شده است که ذیالً به برخی از آن ها اشاره می شو

اولین اثر که بیشترین مطلب را درخصوص فضا و جو مطرح -1

، آقای "تفسیر تسنیم"نموده است، اثر دانشمند و مفسر گرامی 
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آملی است که محور بسیاری از مباحث مطروحه دراین  جوادی

حوزه، حول آرای ایشان است. ایشان در جلد اول این تفسیر 

شان، فضا وجو نزول »( به تعریف1: 1388)جوادی آملی، 

ها با یکدیگر پرداخته است. ولی مستقیماً این و تفاوت آن« قرآن

ری که می رابطة معکوس را مورد بحث قرار نداده، ولی با تعبی

متن قرآنی و شرایط خارجی « نسبت تبادل و تاثیر متقابل»توان

که قرآن نیز -ها را کشف نمود، اجماالً این معنا را و ارتباط آن

مورد توجه  -در آیاتی به انعکاس این فرهنگ پرداخته است

اند. )جوادی آملی، قرار داده اند ولی مستقیماً وارد آن بحث نشده

1388 ،1 :236 ) 

بازتاب فرهنگ زمانه در  "ای تحت عنوانهمچنین مقاله -2

از بهاءالدین خرمشاهی در مجلة بینات است که با  "قرآن کریم

های قرآنی که جنبة اخباری دارد، نشان تکیه بر برخی گزارش

داده که قرآن بازتاب دهندة فرهنگ و برخی عادات و رسوم 

اله اگرچه در ( . این مق94: 1374خرمشاهی، «)عصر نزول  است

این امر دارای قرابت با کار حاضر است ولی   نگاهی به کشف 

 که این مقاله در صدد آن است، نداشته است.  "جو "

در میان اندیشمندان مسلمان عرب نیز، سید قطب در تفسیر  -3

از جوالنزول یا جو قرآن نام می برد و بخش « فی ظالل القرآن»

ه بحث از شخصیت سوره و زیادی ازمباحث تفسیری خود را ب

: 10، 1412فضای حاکم بر سوره اختصاص می دهد)سید قطب، 

111.) 

تأم ل درکارهای انجام شده نشان می دهد، بیشتر مطالعات انجام 

شده، در چارچوب نظری همان نظریة رایج است که فهم و تفسیر 

برخی از آیات و سور قرآنی،  متکی به فهم اسباب، فضا وجو  

اما این نوشتار می خواهد در چهارچوب نظری  نزول است؛

، به بررسی موضوع «تعامل و تبادل متقابل فضا و جو  با قرآن»

 بپردازد و نقش آیات را در کشف فضا و جو  جستجو نماید.

 بانی نظری پژوهشم.3

 تفسیر -الف

 یاظهار معنا "پرده بر گرفتن و  یدر لغت از فسر، به معنا ریتفس

بکار  بیمفردات و الفاظ غر یدر مورد معنامعقول است و گاه 

کشف  "آن را معادل  نی(. همچن380: 1396 ار،ی)رام "رود. یم

قرآن و  یکشف معان یدانسته اند: و در اصطالح به معنا "القناع

 یف ریاعلم ان التفس "مراد از آن است. چنانکه گفته اند:  انیب

 ،یوطی)س"المراد.. انیالقرآن و ب یعرف العلماء کشف معان

 هیازاله الخفاء عن دالله اآلآ"گفته شده:  نی(. همچن569: 1425

آورده  یو ذهب "( 11: 1384 ،ی)سبحان"المقصود. یالمعن یعل

:  1، 1396 ،ی.)ذهب"اللفاظ القرآن و مفهوماتها نی..انه مب "است: 

 ریز فیمصطلح، تعر ریارائه شده در تفس فیتعار انی(. از م14

نقاب برداشتن از  یتنها به معنا ریرسد: تفس یجامع تر به نظر م

در آشکار کردن و زدودن آن امر  یبلکه سع ست،یلفظ مشکل ن

 (.18-17: 1، 1383در داللت کالم است. )معرفت،  دهیپوش

 نزول  جو  -ب

الجو   "ست چنانکه راغب گوید:  "هوا"جو  در لغت بمعنای 

 "مسکهن اال اهللفی جو  السماء ما ی "الهواء. قال اهلل تعالی: 

( و در اصطالح به شرایط و بستر کلی نزول قرآن در 79)نحل/ 

جهان ) و عصر نزول(، گویند. جوادی آملی در بیان عناوین سه 

جو  نزول مربوط به کل قرآن  "گانة شان ، فضا و جو  می نویسد: 
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جو  نزول مربوط به سراسر قرآن کریم "است و نه آیه و یا سوره. 

آن بستر مناسب زمانی و مکانی نزول سراسر  زا است  و مراد

 ةقرآن است. حوادثی که در طی سالیان نزول قرآن  در حوز

اسالمی و یا خارج از قلمرو زندگی مسلمانان و حکومت 

اسالمی پدید آمد و شرایط و افکاری که بر آن  حاکم بود و یا 

 رخدادهایی که بر اثر نزول آیات  قرآن در جهان آن روز پدید

 (.236: 1، 1388) جوادی آملی ، "آمد.

 زبان قرآن -ج

است.  در  "اللسان"و هم  "اللغه"زبان، در عربی هم معادل 

کاربرد زبانی گاه زبان به معنای عام آن مراد است، که به نفس 

اطالق می شود، به معنای بیان مافی الضمیر انسان  "سخن گفتن"

ی، معنایی خاص  می ؛ و گاه با اضافه شدن به قوم و یا موضوع

زبان "( و یا 103)نحل/  "و هذا لسان عربی مبین"یابد. مانند:)

و امثال آن. شاید از این روست که  "زبان فلسفی"،  "قرآن

)الفراهیدی، "اختالف الکالم فی معنی واحد  "فراهیدی اللغه را 

( می داند.  لسان به نطق و بیان و سخن گفتن 1643:  3، 1414

:  3، 1414)الفراهیدی، " "اللسان ما ینطق  "است: نیز گفته شده

« مجموعه ای از داللت ها و نشانه ها » عضی زبان را ب.(1634

مراد از داللت یا نشانه هر نوع عالمتی است که در » دانسته اند. 

اما  .( 87: 1392سلیمانی، )«روابط میان افراد بشر به کار بیاید

 آن را می توان در دو بعد و کاربرد خاص  "زبان قرآن"مراد از 

اعجاز بیانی و معنوی تقسیم نمود. این زبان، بدلیل آنکه 

مخاطبان آن انسان  هایند، در مرحلة تجل ی و نزول قرآن در 

و ما ارسلنا من رسول اال بلسان  "قالب زبان عربی و زبان قوم 

: 1385]خمینی،  "عرفی بودن"( و با ویژگی 4)ابراهیم/ "قومه 

(، هدایت 2ه و با توصیفاتی همچون: عربی )یوسف/(همرا220

(، مبین 128(، بیان )آل عمران/ 52(، و نور )شوری/185)بقره/ 

(و... خوانده شده است. 128(، موعظه )آل عمران/1)حجر/ 

برخی نیز زبان قرآن را ذواضالع و ذو مراتب دانسته و آن را 

ص ؛ و به محدود به زبان عرف نکرده اند بلکه هم عرفی و هم خا

-352: 1383تعبیری تلفیقی از آن ها دانسته اند)سعیدی روشن، 

(. برخی زبانشناسان نیز اساساً زبان را در معنای عام آن، 358

: 1386)صفوی،   "زبان ارجاعی"امری واقع نما و به تعبیری 

( می دانند. در این مقاله ارجاعی بودن زبان می تواند در  221

سوال و فرضیة مطرح شده مورد توجه  تجزیه و تحلیل و بررسی

 قرار گیرد. 

 فضای نزول  -د

ه کفضای نزول سوره به معنای شرایط و اوضاع و احوالی است 

 ضایسوره درآن نازل شده است . یعنی  بین سورة  نازله و  ف

زول  نخارجی تعامل و تاثیر متقابل وجود دارد ؛ چنانکه در جو 

د، وجوانطور که  فضا و جو  مقرآن نیز  این امر حاکم است. هم

یز، نآن نزول سوره و کل قرآن را اقتضا می کند، نزول سوره و قر

: 1 ،1388فضا و جو  نزول را تغییر می دهد. ) جوادی آملی، 

286.) 

 بان واقع نما و کشف جو و فضا ز -1

فرض ما در این مقاله بر این است که: میتوان از طریق متن، به  

یات پی برد. یعنی در اینجا کالم و سخن  و فضای نزول آ جو 

در کنار تاریخ نزول قرآن و رویدادهای عصر ، زبانی متنیعنی 

ة قرآن، تفسیر آن و خواننددیگری بین پل ارتباطی  نزول، یک
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 ةگاه خود مستقیما و بواسطآیات قرآن،  فضای عصر نزول است. 

گاه و  د.نزول نائل می گردان فضا و جو گزارشی تاریخی ما را به 

مفسر باید از البالی متن و با روشی هرمنوتیکی به نانوشته های 

متن نائل و به کشف شرایط و اوضاع و احوال و فرهنگی که در 

برخی برآنند که یکی از توانایی آن، متن متولد شده پی ببرد. 

است. آیاتی که جنبة گزارش و إخبار از « واقع نمایی»های زبان،

د، مقرون و محکوم به صحت است. برخی واقعیت و حوادث دار

گزاره های قرآنی را می توان به دو گروه اخباری و  "گفته اند: 

انشایی تقسیم کرد. جمله های اخباری به طور مستقیم از واقعیتی 

گزارش می دهد، یا آن را نفی می کند؛ آن واقعیت ممکن است 

وجود یا عدم یک چیز یا صفت یا حالت باشد و ممکن است 

اخبار از یک واقعیت مشهود یا غیبی یا اخبار از امور مادی یا 

مجرد عالم باشد؛ از بطن انسان یا از آفریدگار جهان، از پدیده 

ینده، از پدیده های این جهان یا جهان آهای گذشته، حال یا 

اما "(193: 1382)سعیدی روشن،  "آخرت حکایت داشته باشد.

و نهی و درخواست انجام جمله های انشایی متضمن انشاء امر 

فعل یا ترک فعل، استفهام و پرسش، امید و آرزو، تحسین و 

برخی  مثالً(  330:  2، 1408)زرکشی، "تعجب و جز اینهاست.

آیات به وضوح ما را به فضای جاهلیت پرتاب می کنند و بی 

هیچ کنکاش جدی خود، فرهنگ زمانه ، و فضای نزول را ترسیم 

)  "و إِذَا الْمَوودَةُ سُئِلَتْ بأیِّ ذَنْب ٍقُتلِتْ" می نماید؛ چنانکه مثالً

در برخورد با  برخی اعراب(  ، بیانگر عادت جاهلی 9-8/تکویر

( 58که وی را از شدت خشم و خجالت)نحل، فرزند دختر است. 

که وی در برخورد با فرزند دختر است.  زنده به گور می کردند

ر به کار رفته الموؤده را زنده به گور می کردند. زیرا تعبی

که (  282)طوسی، بی تا: « فهی موؤوده، ای مدفونه حیه»است.

. عالوه بر القاء می کندمحسوس را بطور آن فرهنگ این تعبیر،

اینکه جایگاه زن در عصر جاهلی و نوع نگاه به او را به صورت 

 کلی باز می تاباند. 

 یدر پرتو زبان ارجاع "فضا و جو "فهم  -2

ان را به دو گونة فرا زبان و زبان  ارجاعی تقسیم نموده برخی زب

 و سو یک از  2«نحو زبان» یا 1«فرازبان»و نوشته اندکه: 

 دو به اصل دیگر، در سوی از 3ارجاعی( زبان)=  «زبان ارجاع»

 زبان ارجاعی نقش و زبانی فرا نقش که دارد اشاره زبان نقش

 نقش دیگر ارتعب به یا زبانی، فرا نقش. شوند می نامیده

 توان می اصل در است زبان ویژگیهای از یکی زبان، انعکاسی

 زبان دربارةخود صحبت برای زبان از استفاده را زبانی فرا نقش

 به ارجاع در که است زبانی ،«زبان ارجاع» از منظور .دانست

 فرا»برای درک  : رود می کار به زبان از خارج) «موضوعات»

گرفت:  بهره نمونة زیر دو از توان یم «زبان ارجاع» و «زبان

 اسم است.  در یک اهلل - خدا پروردگار من است.. ب – الف

 به زبان درون از که شود می یافته دست اطالعاتی به الف، جملة

 ب، جمله در که حالی در شوند، می داده ارجاع زبان بیرون

 درچنین. است شده داده دست به زبان خود دربارة اطالعاتی

. است رفته کار به زبان ارجاعی نقش در الف جمله ی،شرایط

 یا  تأیید رد و زبان ارجاعی جمالت سقم و صحت محک

 پذیر امکان برون زبانی عوامل طریق از آنها در مندرج اطالعات

 در زبانی فرا جمالت اطالعات سقم و صحت که حالی در است؛

 :1386شود)صفوی،  می ممکن زبانی درون قراردادهای قالب

( . بنابراین امر واقع را می توان با استفاده از زبان ارجاعی 221

                                                           
1[ metalanguage = Metasprachc 
2 syntaxlanguage Syntaxsprache 
3 object - language Objektsprache 
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در گزاره های خبری قرآن کریم دریافت. توجه به زبان ارجاعی 

در تفسیر می تواند در پاره ای موارد به تصحیح برخی برداشت 

ها کمک کند و فضای بدست آمده از این طریق ، خود معیاری 

ر ترسیم فضاهای حاکم بر برای سنجش برخی روایتگری ها د

نزول سوره باشد. . به تعبیر دیگر می توان نمونه های بسیاری را 

در قرآن جست که فضا و جو  نزول را انعکاس می دهد. ، نمونه 

های زیر می تواند در این رابطه در ترسیم فضای جنگ احزاب  

بخشی از فضای جنگ   27تا  9گویا باشد. سوره احزاب آیات 

فتارهای منافقان را بازتاب می دهد، این فضا بر احزاب و ر

فضای ترس و »اساس آیات دارای خصوصیات زیر است: 

آزمون و »( ؛ 10 /األحزاب)« وحشت از حمله و به شک افتادن

ترسیم رفتار منافقان در میان »(؛ 11 )األحزاب/«: تزلزل و تردید

و  بهانه تراشی منافقان برای فرار»(؛ 12؛ )احزاب/ «مومنان

(؛ 12)احزاب/ «: بازداشتن مسلمانان از جهاد و بهانه جویی

بیان حاالت روحی ایشان و عدم رضایت به »

( و یاحوادثی چون جنگ بدر و احزاب و 20احزاب/).«جهاد

امثال آن که در آیات تجلی یافته و بیانگر فضای نزول سوره 

ا در ( شم123)آل عمران/"لقد نصرکم اهلل ببدر و انتم اذله.."است.

اذ تصعدون "جنگ بدر در حالی که ناتوان بودید... و یا: 

(. که به شکلی بسیار ملموس گریختن 153الخ)آل عمران/"و...

عده ای و خواندن پیامبر ایشان را به مقاومت و ایستادگی و 

 برگشتن به جای خود را ترسیم نموده است. 

 قش زبان ادیبانه و فصیح قرآن در کشف فضا و جو ن -3

 "نٌیِ مُب یُّ....وَهَذَا لِسَان ٌعَرَبِ "است  نیمب یان قرآن ، زبان عربزب

شامل زبان  یقرآن اتیحاکم بر آ یادب ی( و فضا103)نحل/

باالتر  یعصر است هرچند در تراز یو فرهنگ ادب جیرا یعرب

 تیزبان و واقع انیم“شده است.  ادی یانیب ةکه از آن به معجز

 یزبان و علت وجود ی، مبنا گرید نرابطة مداوم است. به سخ

آن را  یشعور و ادراک آدم ةاست که قو یرونیب تیآن واقع

 تیارتباط افراد بشر بر اساس واقع نیکند؛ بنابرا یمنعکس م

 23: 1383روشن،   یدی)سع ". گرید زینه چ ردیگ یصورت م

 یفرهنگ یاست به فضا ییزبان قرآن ، خود راهنما نجای[در ا

 ر عصر نزول.  ره دیحاکم بر جز

 فرهنگی "فضای" زبان و کشف  -3-1

رَاِء نْ وَمِنَکَ ِإنَّ الَّذِینَ یُنَادُو": فرماید حجرات میة در  سور

کسانى که از فراسوى . (4/)حجرات "الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ

حجرات بیانگر )که وراء ال  -ردطاقها یا خانه هاى خُا -حجره ها

 ،مشعر به آنست( "ینادونک"که )آواز مى دهند، تو راآنست(

وراء  ینادونک من"و شواهد لفظی  بیشترشان نابخردند.

ی کند فضایی را برای خواننده ترسیم م "الیعقلون"و  "حجراتال

 به آن فرهنگ پی می برد. ،از خالل این زبانمی توان که 

مخالفت با وحی  "ایفض"قرآن و ترسیم زبان فصیح   -3-2

 مشرکان توسط 

بالغت و فصاحت قرآن در تصویر پردازی فضاها اعم از 

فضاهای واقعی و یا نشان دادن شدت و ضعف امری روحی و 

برخورد قرآن با ابولهب را می روانی بسیار موثر و کارآمد است. 

 "......تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ. " توان بعنوان نمونه ای مطرح کرد:

ابن اثیر، در فرازهای سوره زیبایی سجع ة گفتبه »(  5-1/)مسد

 ة با حقیقت روان شناسانه به هم آمیخته است. پیام هشداردهند
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سوره به تمام حق ستیزان تاریخ اعالن میکند که فرجام این 

رویارویی جز تباهی و خسران دو عالم برای آنها رهاورد 

ه ( . در این سور 340:  1383)سعیدی روشن، « دیگری ندارد.

اوالً نفرین بر وی، بیان زشتکاری اوست. دیگر آنکه این نفرین با 

، نفرین را متوجه دو دست او  که می تواند  "تبت یدا"تعبیر 

کنایه از قدرت و ثروت باشد و  یا چنانکه گفته اند استفاده از 

ما "ثروتش علیه پیامبر )ص( و راه وی باشد. زیرا به قرینة آیة 

در پی آیة اول می توان این معنا را در  "سباغنی عنه ماله و ماک

( . لحن سوره و ترکیب 1488:  30، 1380یافت )طبرسی، 

کلمات و فصاحت موجود در رساندن معانی در غایت، خود 

تصویری منفور از ابولهب ارائه می دهد.  قولی تاریخی در دست 

به اباعت ة تر به کنیبیشبوده و   "عبد العزی"است  که نام ابولهب 

( ،  که 814:  4،  1416. ) زمخشری، استشدهخطاب مى

 خداوند  بر موافقت با حال او وی را ابو لهب خوانده است.

و چون عاقبت او با آتش است. خداوند او را به این کنیه خوانده؛

مآل وی آتشی دارای زبانه است )نک: همانجا( زمحشری سپس 

جا( و می دانیم که )همان "فکان جدیر بأن یذکر بها"می نویسد 

 "وال یغنی من اللهب"زبانة آتش است. "به معنای  "لهب"

( که کنایه از 154: 1404( )راغب اصفهانی، 31)مرسالت/ 

هماغوشی وی با آتش است. این تعابیر بلیغ، بیانگر فضایی آکنده 

از  دشمنی وی  و همسرش با نبی مکرم اسالم است. همسر وی 

موده  که کنایه از بر افروختن آتش را )حماله الحطب( معرفی ن

در مسیر حضرت است )نک طبرسی، همان( ابن عباس گفته 

وی بر سر راه پیامبر)ص( به مسجد خار می افکند. )ابن  "است 

( یا کنایه از کینه و شرارت است که در 662: 1425عباس ، 

ابولهب در دشمنی با رسول خدا )ص( همراهی و همدستی وی با 

است. سوره با بکار گیری ترکیب خاص  زبان ارجاعی  و واقع 

نما  این فضای کینه و دشمنی  و برخورد حق تعالی با ابولهب را 

 بخوبی نمایش می دهد.

 نزول قرآن   "جو"قرآن و ترسیم زبان فصیح   -3-3

م مربوط است جو  نزول، به سراسر قرآن کری "چنانکه گفته شد: 

و مراد از آن، بستر مناسب زمانی و مکانی سراسر قرآن است. 

اسالمی یا خارج از ة حوادثی که طی سالیان نزول قرآن در حوز

قلمرو زندگی مسلمانان و حکومت اسالمی پدید آمد و شرایط و 

افکاری که بر آن حاکم بود، یا رخدادهایی که بر اثر نزول آیات 

 "است.« جو  نزول قرآن»ن روز پدید آمد، قرآن کریم در جهان آ

)همان(. با مطالعة آیات تحد ی قرآن می توان به این جو  در 

جهان عرب پی برد. نوع معجزة پیامبر)ص( از نوع کالمی  بود 

که ادبای عرب سرآمد آن بودند و این امر از نوع مواجهة قرآن با 

تند، آشکار مخاطبانی که قرآن را ساخته و پرداختة بشر می دانس

جهت  ةبیان کنند ،یتعابیر بکار رفته در آیات تحد می شود. 

، 1415) معرفت،  ی در یک امر محکم و نفوذ ناپذیر استتحد 

)اسراء/  "قل لئن اجتمعت االنس و الجن... "( 138-139: 4

؛ 23؛ بقره/13این آیه و آیاتی از این دست )نک:هود/ (.88

امعة عربی آن روز است. گفته ( بیانگر جو  حاکم بر ج38یونس/ 

 81: 1408)خویی ،  "ان القرآن نزل بین بلغاء العرب"شده 

 و شعر که جاهلی عرب فرهنگ و عرف در (بیانگر آن است که

ی ادبی و هنری وجود تحد ة اصلی آنان بود، شیو هنر ، خطابه

در پرتو اسلوب منحصر به خداوند منکران وحی را  .داشته است

از نظر ترکیب ، عام ، خاص و هم ارضای عقل  فرد قرآن که هم

و عاطفه و هم شیوه و احکام هم براعت در تصریف سخن 



 1400بهاروتابستان، دوم، شماره نهمسال            پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی  /127

 
 

ی به تحد ( 288-283:  2،  1424متناسب و هماهنگ )رزقانی، 

ادبی نزول قرآن ، یعنی  جا می توان به جو  از همین .فراخواند 

ت  کلی  فرهنگ ادبی حاکم برجزیره در زمان نزول قرآن پی برد.

قرآن در این تحد ی حضور دارد و مخاطبان آن نه فقط یک فرد 

یا گروه ، بلکه فراتر از مک ه و مدینه و به تعبیری فراتر از شرایط 

نزول یک آیه و یا یک سوره است.  در اینجا قرآن است که 

حقانیت نزول خود را در جهان آن روز و همچنین در جو  جهان 

ز کماکان آن تحد ی جاری و ساری ترسیم می کند. زیرا اکنون نی

 است.

 عادات و فرهنگ جاهلی نمایش  زبان قرآن و -3-4

منعکس شده در ادات و آداب و رسوم در فرهنگ جاهلی ع 

را می توان  وسیله ای برای کشف فضای برخی سور قرآنی 

و از آنها به کشف شرایط و اوضاع و  دانست سوره هانزول 

 ةنمون ،سورة تکویرمده، پی برد گزارش آن آآیه دراحوالی که 

نزول قرآن  خوبی برای کشف فضای نزول سوره و بلکه جو 

)معرفت، ن است آقر ةنازلة است. سوره تکویر هفتمین سور

- 8:تکویر) "ذَنْب ٍقُتِلَتْ  بأی و إذَا المَوءوَدةُ سُئلِت" (57: 1389

به فرزند دختر  در برخی قبائل گرشی است کهن بیانگر  (9

ظهار نوعی  طالق غیر قابل بازگشت بود همچنین   .دداشتن

که مرد حق رجوع  .(2/مجادله("...الَّذِین یُظَاهِرُون َمِنْکُمْ "

زن تا آخر عمر نمی توانست همسر دیگری  ونداشت 

بدترین  ، راز این رو ظها(312:  19،  1417)طباطبایی ، برگزیند

(.  407:  23، 1374)مکارم شیرازی، نوع  طالق دادن زن بود

ة در آی "مِنْکُمْ"از عبارت  "منهج الصادقین"تفسیر ة نویسند

شریفه چنین استنباط نموده است که ظهار از آداب و رسوم 

با توجه به آیات مذکور می توان  مخصوص اعراب جاهلی بود.

ظهار بین اعراب و قبل از ظهور  یعنی این رسم،که  دریافت

ه است .موردی بود جاهلیاسالم رواج داشته و نوعی فرهنگ 

و  37دیگر از رسم جاهلی که می توان از خالل آیات )احزاب /

...( بدان دست یافت حرمت ازدواج با فرزند خوانده بوده است. 

تاریخی با بزرگواری و از خود  واقعه پیامبر)ص(در این

حرمت  :کشید بطالن خط جاهلی زیر سنت گذشتگی، بر دو

و قبح ازدواج با همسر   ازدواج با همسر مطلفه پسر خوانده

:  3،  1386)مکارم شیرازی، مطلقه یک غالم و برده آزاد شده

و جو   آیات مذکور می توانیم به فضا معبربنابراین ما از  (615

تا حد عربی  ةسنت های رایج جامععادات و  یعنی  قرآننزول 

 پی ببریم.بسیاری 

 سبک زندگیزبان قرآن و   -3-5 

ز اموری که از متن قرآن می توان دریافت، سبک زندگی یکی ا  

معیشتی و زیستی است که عموماً با ترسیم  و نوع گرایش های 

آن در آیات وعد و وعید متجلی می گردد. تصویر گری آیات 

ویر خوش منظره و خیال انگیز در قالب بهشت با ترسیم تصا

مَثَلُ الْجَنَّةِ » عباراتی حقیقی به شکلی تأثیر گذار بیان می شود.

آیه و آیاتی نظیر این  در (. 15/محم د)« ......وُعِدَ الْمُتَّقُونَ الَّتی

یر رودها، انواع خوردنی ها و آشامیدنیها با عالی ترین تصاو،  آن

انواع آنها که صحنه هایی دل انگیز ایجاد کرده و ذکرانواع میوه 

ذهن را به هیجان وا داشته  و آن را تحریک می کند تا دل و ها 

آنها را در زیباترین شکل تصور نماید. این جمالت بیانگر نوع 

از پاداش هایی است که موجب  آن هاو تلقی ها تمایالت انسان 

این برای انجام و یا ترک فعل می شود.  آنانتحریض و تحریک 

http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/20932830/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-37-%D9%88-38-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=15
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=15
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=15
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عربی نیز  ةحساسیت ها و امور مطلوب جامع ةبازتابند امور،

هست. زیرا ذکر نهرها و رودها و آشامیدنی ها و میوه ها در 

 ( 37/)ابراهیم "وادی غیر ذی زرع"سرزمینی که به بیان قرآن 

هرچند  عصر نزول است آن اقلیم ودر  ،ر مطلوبیت آناست بیانگ

این مطلوبیت در همة زمان ها و مکان ها می تواند ساری بوده 

 که ناظر بر جو  نزول قرآن در ترابط بین خود و مخاطبان است.

وصف نعمات  متنوع و دل انگیز بهشتی از قبیل  باغ ها و چشمه 

اد شوق و رغبت در ها، با در نظر گرفتن مراتب بهشتیان ، ایج

مطلوبیت   عین حال انسان برای رسیدن به این نعمات است. در 

. نوع عادت ، نوع سبک زندگی و را نزد عرب می رساند آن

مطلوبیت ها و ارزش ها که در آیات بهشت تصویر سازی شده 

فضای نزول سوره رابطه  و نشان می دهد که بین آیات و جو 

 تا حد بسیاری به آن فضا و جو وجود دارد و از متن می توان 

 نائل آمد.

 غایت و فایدة مترتب بر کشف فضا و جو از معبر قرآن -4

چنانکه آمد می توان از طریق ظهور زبانی قرآن و معبر آیات،  

به برخی از واقعیت ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی و یا حتی 

امور عقیدتی و آرای رایج عصر نزول و آداب و عادات و عرف 

آن روز پی برد، این امر عالوه بر اینکه خود ره آورد قابل قبولی 

برای درک فضا و جو ، از خالل آیات و سور قرآنی است. می 

را در پرتو  "روش تفسیر قرآن به قرآن"تواند نظریة تفسیری  

این امر تقویت نماید. عالمه در روش  تفسیر قرآن به قرآن 

 "نا انزلناعلیک الکتاب لکل شیئإ "و قال اهلل تعالی : » میگوید: 

« وحاشا أن یکون] القرآن[ تبیانا لکل شیئ و الیکون تبیانا لنفسه

(. البته این مقاله در صدد آن نبود که 11: 1)طباطبایی، بی تا، 

روش قرآن به قرآن را توضیح دهد، بلکه از این جهت که نتایج 

ند ، کمک می ک -در تفسیر  -این بحث، به توسعه چنان روشی 

متذک ر آن شده است. اما آن فائده این است که : می دانیم یکی از 

رد  ایو اخذ و  رشیپذ یبرامعیارهای قطعی و میزانی موک د ، 

 "روش عرضة روایات به قرآن"، در لسان ائمة دین   اتیروا

الرد الی "که کلینی در اصول کافی بابی تحت عنوان  -است . 

( بدان اختصاص داده  59:  1، 1375)کلینی،   "الکتاب والسنه

 تیروا یبرخ یبررس یبرا یمالک و اریمع.که این خود -است،

و از این  .دباشنیز می اسباب النزول ها  رواییو  یخیتار یها

هم کمک می نماید؛ چون اجازه  "روش تفسیر مأثور "طریق به 

نمی دهد روایات تفسیری که با فضای ترسیمی توسط قرآن 

عالمه طباطبایی در  ، در تفسیر به کار گرفته شود.ناسازگار است

این رابطه به نکته ای توجه می کند که موید فرضیة این نوشتار 

حدیث در اعتبار خود به تایید قرآن »است، او می نویسد: 

نیازمند است.....و تنها در صورتی که مضمون آیه و قرائنی که در 

د به سبب نزول اطراف آیه موجود است ، با آن ناسازگار بو

نامبرده اعتماد شود و باالخره روایت را باید با آیه تایید نمود و 

«. تصدیق کرد نه اینکه آیه را تحت حکومت روایت قرار داد.

و اساساً مقاصد عالیة قرآن مجید که معارفی جهانی و »..

همیشگی می باشند، در استفاده خود از آیات کریمه قرآن نیازی 

( وجود 120: 1372)طباطبایی، « نزول ندارند.به روایات اسباب 

گزاره های موید این بحث را می توان در تفسیر سراغ گرفت . 

مورد  اتیآ لیذ ی،تیروا هایدر بحث عموماً ییعالمه طباطبا

آن ها را  ،اتیآ انیب یرا مطرح و به اتکا اتیروا یبرخ ،ریتفس

 یا آیات ظاهر آیه وبا  این روایت که:  دیگو یو م ردیپذ ینم

 ییدربحث روا ،مائده  ةسور 105 یةآ لیذوی  مثالً د. ساز ینم
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شده که  تیروا (ع)از امام صادق  انیدر نهج الب» :سدینو یم

در  شانینازل شده است. سپس ا هی تق ةدربار هیآ نیفرمود: ا

السابق أن  انیالب یوقد تقدم ف "": سدینو یخود م حیتوض انیپا

( 176:  6)طباطبایی، بی تا،  . "ذالک یالتساعد عل هیظاهر اآل

یعنی این قول با ظاهر آیه نمی سازد. بنابر این یکی از 

دستاوردهای این روش و نگاه می تواند ، برخی روایات اسباب 

را در پرتو زبان قرآن، اصالح و به تفسیر صحیح قرآن کمک 

 کند. 

 سوره، از جهت زمان و مکان، با توجه به ترسیم فضای  -4-1

 سیاق آیات 

و حتی مخاطب  "زمان و مکان"یکی از اجزاء فضا و جو  نزول، 

(  است.  معلوم است که 608: 1369و موضوع است)نک: رامیار.

برخی از آیات و سور قرآنی در مک ه و برخی در مدینه، یا در 

سفر و حضر نازل شده و یا ارضی و سماوی است)سیوطی،  

ب، در مک ی و مدنی بودن ( هرچند برخی، مالک أقر19:  1425

(ولی 245  :1،  1408را، خطاب و مخاطب دانسته اند)رزکشی، 

طباطبایی با توجه به سیاق آیات به کشف این فضا نایل می آید، 

و از معبر آیات حکم به مک ی مدنی آن می کند، در این باره می 

توان گفت، الزمة این کار در تفسیر،  آن است که خود آیات و 

گویای فضای نزول و در اینجا زمان یا مکان، مخاطب  سیاق آن

 هیدر آ. همانجا(باشد. صاحب المیزان 1396یا موضوع)رامیار، 

( ، می گوید: در 30)انفال/"ذین کفروا .......لا بک  مکریو اذا "

تفسیر قمی آمده که این آیه در مک ه و قبل از هجرت نازل شده 

می گوید که مک ی است. است و صاحب تفسیر الدر المنثور نیز 

لکن عرفت ان السیاق اآلیات ال  "سپس طباطبایی مینویسد: 

از  نیبنابرا یعنی سیاق آیات آن را تایید نمی کند. "یساعد علیه

)طباطبایی،  بی کندیم نییبودن را تع یمدن ای یمک ق، ایس قیطر

( و همانطور که پیشتر گفته شد، این امر بخشی از 76: 9تا، 

ل را شامل می شود. اینکه آیات مک ی یا مدنی است فضای نزو

جزئی از شرایط بیرونی و به تعبیری ظرف نزول آیات و سور 

است و مفسر می تواند با اتکاء به آیات و سیاق ، آن را کشف 

 نماید.

 یری بحث و نتیجه گ-4

اخت همانطور که شن. 1بدست آمده حاکی از آن است که،  ةیجنت

ر ند دفضای نزول آیات و سور قرآنی میتواو  اسباب نزول و جو 

 می فهم و تفسیر قرآن موثر باشد، همچنین آیات و سور قرآنی

 وو فضای نزول قرآن و آیات آن موثر  تواند در شناخت جو  

ا در رح رنتایج نشان داد که می توان فرضیة مطقابل اعتنا باشد. 

 حد یک نظریه ای که مؤیدات فراوانی دارد، مطرح نمود. 

 «ع نمازبان واق»همچون « زبان قرآن». با تکیه بر ویژگی های 2

نشان  قرآن توانست« زبان ادیبانه و فصیح»و  «زبان ارجاعی»و 

در  را دهد که نگاه به آیات قرآنی  از این زاویه می تواند ما

زندگی  آداب و رسوم ، عادت ها ،سبک  فرهنگی ،فضای کشف 

 عربی عصر نزول وة جامعو نوع مطلوبیت ها و ارزش ها در 

ن . اینزول قرآن و نسبت آن با آیندة جهان، یاری دهد حتی جو 

جود و ای رابطه بین نص  قرآنی و عالم واقعکه کار نشان داد 

ا و هقرینه » ، و روایتگری آن،متن و ظاهر آیاتزبان  کهدارد 

ان ی را بر فضای نزول سوره ها  و جو   قرآن، در جه«شواهد

 تاریخ ، بدست می دهد.  عرب و بلکه
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نشان دهد که نگاه به آیات قرآنی از این  . همچنین توانست3

زاویه در ضمن سوره ها باالستقالل )نمونة مسد(، در ترسیم 

در اختیار  « قرائنی درخور توجه»فضای حاکم بر نزول سوره،  

 یبرا یمالک و اریمعمفس ر قرار میدهد. ره آورد این کار  خود 

نیز اسباب النزول ها  رواییو  یخیتار یها تیروا یبرخ یبررس

د که در صورت مداقة بیشتر، می تواند معیار خوبی برای باشمی 

بررسی صحت روایات تفسیری و تاریخ و سبب نزول نیز بدست 

 دهد. 

. همچنین با اتکای به تحلیل آیات و سیاق آن می توان به 4

... مکی بودن بخشی از فضای نزول )زمان و مکان ، مخاطب و 

 یا نبودن( آیات راه پیدا کرد. 

 کتابنامه:

 قرآن کریم. 

(. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. 1425ابن عباس، عبداهلل.) 

 بیروت : دارالکتب العلمیه. 662

، 3.جلد البرهان فی تفسیر القرآن  )؟(.هاشم بن سلیمان  ،حرانیب 

 . قم: موسسه البعثه، قسم الدراسات االسالمیه

، قم: مرکز نشر  1ش(. تسنیم. جلد 1388جوادی آملی، عبداهلل. )

 اسراء.

ش(.  اسباب النزول. تهران: 1365محمد باقر. ) دیس ،یحجت 

 .غاتیوزارت ارشاد اسالمى، اداره کل انتشارات و تبل

بازتاب فرهنگ زمانه در »ش(. 1374. )خرمشاهی، بهاءالدین 

 .95، ص 5ش ، مجله بینات، سال دوم، «قرآن کریم

ش(. االستصحاب. تهران: موسسه 1385خمینی، سید روح اهلل. ) 

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ش(. البیان فی تفسیر القرآن. 1408الخویی، سید ابوالقاسم.) 

 بیروت: دار الزهراء.

ش(. التفسیر و المفسرون.  بیروت: 1396ذهبی، محمد حسین.)

 دار احیاء التراث العربی.

 غریب فی المفردات. ش(1404). ابوالقاسم صفهانی،ا راغب 

 .نشرالکتاب دفتر جا: بی دوم، چاپ القرآن.

ش(. تاریخ قرآن.  تهران: انتشارات امیر 1396رامیار،محمود.)

 کبیر.

ش(. مناهل العرفان فی علوم 1424زرقانی، عبدالعظیم.) 

 ، بیروت: المکتبه العصریه. 2القرآن.جلد 

و 1ق(. البرهان فی علوم القرآن.جلد  1408زرکشی، بدرالدین.)

 ،  بیروت: دارالکتب العلمیه.2

.  قم: دفتر 4ق(. الکشاف جلد 1416زمخشری، محمودبن عمر.)

 تبلیغات حوزه علمیه مرکز انتشارات.

ش(. المناهج التفسیریه فی علوم القرآن. 1384سبحانی، جعفر.) 

 قم، موسسه االمام الصادق.

ش(. تحلیل زبان قرآن و 1383)سعیدی روشن، محمد باقر.

روش شناسی فهم آن.تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة 

 اسالمی ، سازمان سمت.
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یزی زبان قران؛ تعهد برانگ"(.1382سعیدی روشن، محمد باقر.)

 . ویژه34پژوهش های قرآنی ، شماره   "در متن واقع گویی

 (،قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.1قرآن و حقوق)

هران: ش(. فقه الحدیث و نقدالحدیث . ت1392ی ، داود. )سلیمان

 فرهنگ و دانش.

ن . ق(. فی ظالل القرآ1412سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی.) 

 قاهره: دارالشروق .

 ق(.  االتقان فی علوم القرآن.1425سیوطی، جالل الدین.)

 بیروت: دار الکتب العلمیه. 

ول. بیروت: ق(. اسباب النز1410سیوطی، جالل الدین.) 

 دارالهجره.

آشنایی با ( .1386).ایازی سید محمد علیو  شاکر محمد کاظم 

 نی. بی جا.علوم قرآ

ن و فرا زبا "( .  زبان شناسی و ادبیات، 1386ی، کورش.)صفو 

 .تهران، انتشارات هرمس."ارجاع زبان

رآن، المیزان فی تفسیر الق )؟(. .طباطبایی، سید محمد حسین 

 علمیه.قم. منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه ال.9. 6. 1جلد 

( . المیزان فی 1417.. .)....................................................... 

می . چاپ پنجم ، دفتر انتشارات اسال19تفسیر القرآن، جلد 

 جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم.

(. قرآن در 1372............................................................ ) 

اسالم ، چاپ پنجم ، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ی 

 علمیه قم.مدرسین حوزه 

ش(. مجمع البیان فی 1380طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن.) 

. ترجمه علی کرمی، تهران: سازمان چاپ 30تفسیر القرآن جلد 

 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

لد جن، طوسی، ابوحسن محمدبن جعفر.)؟(. التبیان فی تفسیرالقرآ

ء یا: دار اح. تحقیق و مقدمه شیخ آغا بزرگ تهرانی، بیروت10

 التراث العربی.

م. قم:  ق(. کتاب العین، جلد سو1414الفراهیدی، خلیل بن احمد.)

 انتشارات اسوه.

. 1(. االصول من الکافی جلد 1375کلینی، محمد بن یعقوب.)

 تهران: دار الکتب االسالمیه.

 هر.م(. تاریخ قرآن، قم، انتشارات  1389معرفت، محمد هادی.)

. التفسیر و المفسرون فی (1383......................... .)...............،  

ه ثوبه القشیب، جلد اول، چاپ دوم، مشهد: الجامعه الرضوی

 للعلوم االسالمیه. 

هید فی علوم القران ق(.التم1415.................................... ،) 

 .  قم: موسسه النشر االسالمی.4،جلد 

ران : .  ته23ش(.تفسیر نمونه، جلد1374مکارم شیرازی، ناصر.) 

 دارالکتب االسالمیه.

http://lib.qhu.ac.ir/author/3079/محمد-کاظم-شاکر
http://lib.qhu.ac.ir/author/3079/محمد-کاظم-شاکر


 132/بر زبان قرآن هیکتا ب ر،یر تفسدنزول  یاکشف جو و فض :انهمکارداود سلیمانی و                                                                                 

 

رگزیده تفسیر نمونه ، بش(. 1386...................................... . ) 

 تهران : دار الکتب االسالمیه.

ش(. شآن 1362واحدی نیشابوری، و جالل الدین سیوطی. )

علوم نزول آیات، ترجمه ی محمد جعفر اسالمی، تهران: بنیاد 

ی.اسالم

 


