
  

  

  

  

  

  

  

   مدنی بقره در نخستین سورةويسازي نب  دولتفرایند
   تفسیر تنزیلیبراساس

  محمدرضا رنجبر/ غالمرضا بهروزی لک
)٥٨-٣٥(  

  

  چکیده
بنـابراین، .  اصـلی ایـن مقالـه اسـتمـسئلۀ، سـازی نبـوی  دولـتفرایندابهام در 

 :گمـان مـا آن اسـت. ، پرسش اصلی آن استنبویسازی   دولتفرایندچگونگی 
همیـت ا. پاسـخ دهـدپرسش   اینتواند به  می مدنی،رۀلین سو اومثابۀ  به، بقرهسورۀ

سـازی   دولـتفراینـد تدریجی مسائل مهم در بندی و ارائۀ  اولویتدلیل بهاین سوره، 
اولـین عنـوان  زیرا سورۀ بقره، بـه ؛ است دولت نبویتأسیسآغازین های   سالدر

غرض مـا .رد دا دولت اسالمی پیامبرتأسیس فرایند، نقش مهمی در سورۀ مدنی
ی های تأسیـس دولت کاربست آن در منظور به ،نبویسازی   دولتفرایند ز ارائۀرا ا

 تفـسیر چهـارچوبز ، اپرسـشایـن برای رفع ابهام و پاسخ به  .جدید اسالمی است
هـره ، ب اسـتقـرآن سیر نـزول آیـات براساستنزیلی موضوعی که مبتنی بر تفسیر 

ــه ــم گرفت ــه صــورتبراســاس .ای ــه  مطالع ــه،گرفت ــرای هــای   یافت ــق ب ــدتحقی  فراین
 نوبنیـاد هـای جامعـۀ  تبیـین شاخـصه:  ازاند عبارت سورۀ بقرهنبوی در سازی  دولت

                                                       
behroozlak@gmail.com – ) نویسنده مسئول(   . سیاسی دانشگاه باقرالعلومگروه دانشیار     

. استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور- com.gmail@6mrranjbar  
                              ٢٩/٣/١٣٩٧ :تاریخ دریافت    ١٨/١/١٣٩٧ :تاریخ پذیرش  
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اپوزیـسیون عنـوان   بـه با گفتمان معارض نفـاق و یهـودرویارویی چگونگی، مؤمنان
ــاد ــی، نم ــوی داخل ــت نب ــازی دول ــاس س ــتبراس ــه از بی ــر قبل ــه   تغیی ــدس ب المق

 تبیین سازی، نماد امتعنوان   به بر امت وسطتأکید با یهود، مسجدالحرام در تمایز
  .از قوانین و بیان احکام جهادای  هقانون دولت اسالمی و تشریع پار

  واژگان کلیدي
  تنزیلی تفسیر  وسازی ، دولت، سورۀ بقره، دولت نبویکریم قرآن

  مقدمه
 عصر خویش فائق ئل جامعۀ، توانست بر مساقرآنیهای   با استعانت از رهنمودپیامبر اکرم

، شده تبیین کریم قرآن موضوعاتی که در سیر نزولی از. کندگذاری   را پایه و دولت نبویآید

هـا   به تبیین ایده،، خداوند متعال در سور مکیاساس براین.  استسازی نبوی  دولتفرایند

 بـه رت پیامبر با هج،سپس. پرداختسازی  اساسی دولتهای  هعنوان از مؤلف  بهو هنجارها

بنـایی، زیرهـای  ، برنامـه دولـت نبـویتأسـیس و مؤمنان حداکثری ۀمدینه و تشکیل جامع

 توانـسته اسـت خـوبی بـه سورۀ مدنی، اولین میان دراین. کرد را ارائه تأسیسمربوط به دوران 

بـا اسـتفاده از روش زمینـه،  درایـن. کند را تبیین  دولت نبویتأسیس فرایندبخش مهمی از 

 بر خالف تفاسیر ترتیبـی، ، این سبک تفسیری.پردازیم فرایند میسیر تنزیلی به کشف این تف

توان آن را بـا   می موضوعاتی کهاز.  داردکریم قرآن نزولی آیات فرایندنگاه ویژه و معناداری به 

 در نبـویسازی   دولتفرایند توضیح داد، کریم قرآن تفسیر تنزیلی از چهارچوباستفاده از 

 در کـریم قـرآن نـزول سـور ترتیـب  به مبتنی بر نگاه معنادارچهارچوب،این .  است بقرهسورۀ

 .باشد  میتحلیل حوادث و رویدادهای تاریخ اسالم

  مفاهیم پژوهش
بـه «تـاریخی، قـدمت آن لحـاظ  بـه و  استتاسیسم عل باحث مطرح درم از سازی، دولت

 ایـن عمـل، نتیجـه .)١٣٩٠: ٩تمی،حـا(» گـردد   سـال قبـل از مـیالد برمـیهـزار ٨تا  ٦حدود 

. اسـتشـناختی   اقتصادی و جامعهشناختی،  زیست، دینی، ایدئولوژیکمختلفهای فرایند



  ٣٧  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

 در ؛ سـپسکننـد  مـی مطرحتأسیس برای خاصی راف اهدو اها  ایده ها، دولت، دلیل همین به

سـازی  ت، دولـترتیـب ایـن بـه . هستندشده تعیین پیشاهداف از به دنبال تحقق دوران تثبیت،

در گـذر تـاریخ، . دانجام  میملی، سیاسی و نهادیهای   ساخت ظرفیتبهی است که فرایند

دولـت قبیلـه، :  ازانـد عبـارت هـاین آنتـر مهمکه اند  داشتهمختلفی های  گونهها  سازی دولت

  .امت -ملت و دولت - ور، دولت شهر، دولتتدولت امپرا

هـا و عناصـر عـامی  سـازی، مؤلفـه نـواع دولـتبینیم، که همۀ ا ها می سازی با مطالعۀ دولت

الخلقه خواهند بود  ها یا ناقص سازی ها محقق نشود، دولت  چنانچه هریک از این مؤلفه.اند داشته

  :اند از سازی عبارت بنابراین، عناصر دولت. رو خواهند شد یا با شکست و فروپاشی روبه

   ازیس ایده. ١
منظور . هر دولت داردای  همبانی فکری و اندیشگیری  و معیارها نقش اساسی در شکلها  ایده

و شناسـی   معرفـتشناسـی،  است کـه مـسائل کالنـی چـون هـستیبینی جهاناز آن، همان 

هنجاری، در وهله اول، عامـل های   معیارها و تفاوت،بنابراین. گیرد  میرا در برشناسی  انسان

. استسازی  دولتگیری  شکل فرایندشخصیت افراد و اجتماع و سپس گیری  مهمی در شکل

بـه شـمار سـازی  مبانی نظری و تئوریک هر دولـت راها  و ایدهها  توان معیار اساس، می براین

  : است شامل موارد زیر،ه مؤلفاین. آورد

سـازی  هاست، فرهنگ  از معیارها و ایدهمتأثر موضوعاتی که ازجمله :سازی  فرهنگ.١-١

، تثبیت، استمرار و حتـی مـشروعیت خـویش، ستأسی سازی برای طرفی، هر دولتاز. است

پـشتیبانی از . ی گفتمـانی خـویش اسـتهـا ارزشی معیارها و سازی برمبنا نیازمند فرهنگ

هـای  و معیـارهـا  ارزش سـوی بـه های سیاسـی و هـدایت جامعـه  توسط نظامسازی فرهنگ

  .فرهنگی مد نظر خود را باید در همین راستا نگریست

 مـشروعیت سیاسـی سـازی،  در هـر دولـت موضوعات مهماز:  مشروعیت سیاسی  .2-1

. اورهــای حــاکم بــر هــر جامعــه اســت از معیارهــا و بمتــأثر نیــزایــن مــشروعیت . اســت

مشروعیت ، رو ازاین.  خواهد شدرو روبهزیادی های  با چالشسازی  صورت، دولت درغیراین



 ١٣٩٧بهار و تابستان / شمارۀ سیزدهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٣٨

اران جامعـه بـا دن رهبران و زمامـدی به قدرت رسیهماهنگ بودن چگونگ« یامعن بهسیاسی 

رش حـق فرمـان دادن ین باور، پذی اۀجی که نت،ت مردم جامعه استی اکثریو باورهاها  هینظر

: ١٣٧٣ابوالحمـد، ( »ا شـهروندان اسـتیـ جامعه ی اعضای برایبر  فرمانۀفی رهبران و وظیبرا

ت  از قدربرداری  فرمان،که مردم تحت امر یک دولتشود  می سبب  یده،و ا معیار این .)١٢٦

 ،ترتیـب این به .بدانند واجب و ضروری حاکمیت سیاسی را بر خود تن دادن به شده و ِاعمال

 ، و دیگـردشو  می منطقی و هنجارییتبدیل به عمل ،سیاسیهای  سازمان از قدرت و پیروی

بـه تعبیـر رابـرت .  اجبار و الزام شهروندان، مبنی بر اطاعت از دولت، نخواهد بـودنیازی به

قـررات خـویش،  اجـرای ممنظـور به ، ارضی معینمرانی که بتواند در محدودۀهر حک «:دال

  مشروع از زور، با موفقیت بـه کرسـی بنـشاند، حکومـت خوانـدهدعوی انحصاری استفادۀ

حکومت شوندگان اطاعت از حکومـت،   کهرو، باید گفت ازهمین .)٢٠: ١٣٦٤دال، (» شود می

هـای   گـروههرگاه در سرزمین معینی،«، لیلد همین به. شود  میتوسط موجب تثبیت حکومت

کثیر مردم، به دعوی حکومت، در استفاده از زور، تردید نشان داده یا منکر آن شوند، در ایـن 

درنتیجـه، بـا   و)٢١: همـان( »در معرض اضمحالل قرار خواهد گرفـتحالت، کشور مزبور، 

.  یا غیر الهی الهی است یانیز مشروعیت سیاسی منشأ. رو خواهد شد روبهبحران مشروعیت 

  .غیر الهی، طاغوتی استهای   مشروعیت،دیدگاه اسالماز

 بشری، در هـر فتق امور جامعۀو اری، رتقگذ قانونهدف از :  تشریع قوانین و احکام    .3-1

و معیارهـای ارزشـی و هـا  ین منابع قانون، پیش فرضتر مهم ازازطرفی، . استسازی  دولت

 مدنیت و اخالق خـاص حقوق هر جامعه، نمایندۀ«قوانین و  زیرا ؛هنجاری هر جامعه است

 »تواند بدون توجه به این عناصـر، قـانون وضـع کنـد  نمیاریگذ قانونست و هیچ  امردم آن

  .)٧: ١٣٧٣کاتوزیان، (

    جمعیت یا مردم.٢
، دلیـل همین به.  حیات هر دولت، بسیار مهم استسازی و ادامۀ  دولتنقش مردم، در پدیدۀ

سـازی  و عناصـر دولـتهـا  شاخصهعنوان   بهموضوعات مهم و مرتبط با بحث مردم،به ذکر 



  ٣٩  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

 در .سـازی نیروهای موافـق و مخـالف دولـت )انسجام و یکپارچگی؛ ب) الف: پردازیم می

  . ، این عنصر در دوران مدنی محقق شددولت نبوی

   و یا سرزمین قلمر.٣
 فراینددر . زمند عنصر سرزمین است و تثبیت موقعیت خود، نیاتأسیس سازی برای هر دولت

  . محقق گردید با هجرت به مدینه، عنصر سرزمیننبویسازی  دولت

   )حکومت(ی ساز نهاد– ٤
 نهادها و تأسیس ،و توسعه و تثبیت آنسازی   در روند دولتاثرگذارو عناصر ها  هاز دیگر مؤلف

و از کننـد ولـت را تـسهیل تواننـد امـور د ها می سازمان. ستها دولتمورد نیاز های  سازمان

 اجـرای قـوانین و بـا هـدف ،نهادهـا. ند حاکمیت بپردازدِاعمال به ، حکومتتأسیسطریق 

 سـازی، بنابراین، در هر دولـت. سن اجرای آن، مورد نیاز هر نظام سیاسی استُنظارت بر ح

رم هـنهـادی کـه در رأس . شـوند  می در ابتدا به دو دسته فرا دست و فرودست تقسیم،نهادها

 نهادهـا کـه در  و دیگـرگیـرد، نهـاد حاکمیـت یـا فرادسـت اسـت  مـیقدرت در دولت قرار

سـازی  در دولـت.  هـستنددسـتهـای فرو این هرم قرار دارند، نهادهای  مراتب قاعده سلسله

  .  در دوران مدنی تحقق یافتنیزه  مؤلفایننبوی 

  پژوهش؛ تفسیر تنزیلی موضوعیشناسی  روش
روابـط ظـاهر و پنهـان داری   هر سـوره و معنـااتی انسجام مجموعه آبه، روش تفسیر تنزیلی

 ریـظـاهر غ  و از کنـار مـوارد بـهدارد ژهی توجه ونها آانی و تناسب ماقی سوره و سی دروناتیآ

 آیـات انیـ از ارتباط و تناسب معنادار مکوشد ی من،یبرا افزون. گذرد ی نمیسادگ متناسب، به

 ی فهـم مـراد خـدای بـرا،ی زمـانبرهۀ کیشده در   نازلیاتآ اقی سای نزول یعی طببیرتدر ت

پژوهـان   قرآناری را در اختقرآن یی معنادیابعاد جدبرخی  ،یری نگاه تفسنیا. ردی بهره گمیحک

 عبدالکریم بهجت پور بوده و پژوهش حاضـر ، از پژوهشگران برجسته این عرصه.گذارد یم
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 : ازانـد عبـارت کـه  داردکردی دو رویلی تنزریفست.  استابتنا یافته بر نگاه تفسیری ایشان نیز

  . و موضوعی،تفسیر تنزیلی ترتیبی

    تفسیر تنزیلی ترتیبی-الف
مسل
ّ

 ترتیبی کـه ؛ نازل شده است با ترتیب خاصی بر پیامبر اکرمکریم قرآنم است که آیات 

سـور  آیـات و ترتیـب نـزول .  متفـاوت اسـت،موجـودهـای  با چینش فعلی و مرسوم قـرآن

 افعال خداوند حکیم، دارای معنا و مفهوم است که باید بـا اسـتفاده از ، مانند همۀکریم رآنق

روشـمند بـه ای  گونـه ، به و حکمت آنشودموشکافی ... ن نزول و ، شأ، روایات، تاریخقرآن

در .  استقرآن روش تفسیر تنزیلی ،تواند ما را به این هدف برساند  میکهای  هشیو. دست آید

 نـازل شـده بررسـی  آیات و سور قرآنی به همان ترتیبی که بر پیامبر اکـرم تمام،این روش

آن چیزی که در این سبک تفـسیری از اهمیـت دو چنـدان برخـوردار اسـت، نگـاه . شود می

 بـودن درپـی پـیدر نظم و تعاقب و « بنابراین، .هاست به نزول تدریجی آیات و سورهدار  معنا

خدا های   مخاطبان عصر نزول و ارادهۀکه میان واقعیت جامعنزول آیات و سور و مالحظاتی 

 بـه ایـن سـبک نمایـان خواهـد قرآن هایی نهفته است که تنها با مطالعۀ وجود دارد، حکمت

   .)١٣٩٢: ١٦پور،  بهجت( ».شد

و نکـات ارزشـمند جدیـدی رهنمـون هـا   مـا را بـه دانـشچهـارچوب، این ترتیب این به

  : گوید ت دروزه میکه محمد عز  چنان؛دساز  می

. شـود  مـی زمـانی ممکـنترتیـب  بـه پیـامبر، پیگیـری سـیرۀبا این سبک تفسیری
، آیـد کـه حـاالت و کیفیـات نـزول و مراحـل آن  مـیهمچنین این  امکان بـه وجـود

 نـزول ّ خواننـده در جـو، و با این قـرائن؛پیگیری شودتر  و دقیقتر  ی روشنصورت به
گیـرد و حکمـت   مـی قرارقرآنو غایات و مفاهیم ا ه  مناسبتها،  ظرفیتّ و جوقرآن

   .)٩: ١٣٨٣دروزه،(شود   مینزول برایش آشکار
منابع  اینکه ازجملهتفسیری مشترکاتی نیز با شیوه تفسیری مرسوم دارد؛ گونه   این،حال درعین

ی ترتیـب مـصحف  نوشـته برمبنامانند تفاسیری که مفسر   وکند ی تفاوت نمیریو ابزار تفس



  ٤١  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

 آیات جوید و از این طریق، پرده از چهرۀ  میبهره ،ی و عقلیاز منابع گوناگون نقلست، شده ا

   .دارد  میو سور بر

 موضـوع مـورد مطالعـه،ِاتیـ آنشیـ چرییـبا تغ این است که مفسر،  درتفاوت ترین مهم
ِ

 

از   به استخراج مفـاهیم، درنتیجه ویابد می دست اتیتر از آ  روشنیافتی به در نزول،ترتیب به

روش . ١«: کنـیم  مـی نزول به قواعـد آن اشـارهترتیب  بهاینک برای تبیین تفسیر .بپردازد قرآن

روش کـشف ارتبـاط و . ٢ ؛ فهـم منطـق سـورهۀفهم سـوره، ضـابط؛ کشف انسجام سوره ها

بنـدی  دسـته. ٤؛ قـرآن بـه قـرآنتـر  قیـ دقریتفـس. ٣؛ نزول بیدر ترتها  سوره  واتیتناسب آ

 بیـ بـه جـدول ترتیابیدست .٦؛  اسباب نزولاتیاز رواگیری  بهره. ٥ ؛قرآن مرتبط با اتیروا

   .)١٣٩٢: ٢٨پور،  بهجت( »ها نزول سوره

   تفسیر تنزیلی موضوعی-ب
 جـدول بـه دسـتیابی یعنـی ترتیبی تنزیلی تفسیر ششم ۀقاعد پایان از پس تفسیری روش این

 گیـری شـکل و تطـور سـیر رسـی بر، اهداف ایـن روشاز .شود می آغازها  سوره نزول ترتیب

 یـک بـه مربـوط آیـات چیـنشجـای   بهمفسر که صورت این ؛ بهاست نزول بستر در موضوع

 مـورد نـزول هنگـام در الهـی چیـنش ترتیـب  بهرا آنها خود، نظر مورد نظم براساس موضوع

 را شناسـانه روش و تـاریخی تربیتی، نکات رهگذر، این از تا دهد می قرار پژوهش و بررسی

  .آورد دست به موضوع یک درخصوص قرآن دیدگاه بارۀدر

ینه شدن موضوعات متعـدد  نهادفرایندنتایج کاربست این روش، نشان دادن چگونگی از 

، چنین امری میسر نخواهد متداول تفسیریهای   این در حالی است که در روش.قرآنی است

 مثال.شد
ً

تحقیق و تفسیر  موضوعی، تفسیر روش با استفاده از انفاق آیات دربارهی که مفسران 

کیـدآن  مصرف موانع موارد و انواع انفاق، و اهمیت چون موضوعات متعددی بر اند، هدکر  تأ

سخنی ها  انسان و چگونگی نهادینه شدن این موضوع در رفتار فرایند  درموردولی اند؛ ورزیده

تـرس از  تقـوا، ز، بـسیاری از موضـوعات از قبیـل نمـابارۀ درهمچنینبه میان نیامده است، 

 براسـاس قرآن روشمند توجه به تفسیر  ولی؛است مطرح  نیز،دینی هنجارهای دیگرو  قیامت



 ١٣٩٧بهار و تابستان / شمارۀ سیزدهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٤٢

دینی و تبدیل آن به هنجـار اجتمـاعی را های  سازی ارزش  نهادینه نحوۀتواند می ،نزول ترتیب

  .)١٣٨٩: ٢٤٢گر،  خامه( نشان دهد

   الگوی تحلیل تفسیر تنزیلی موضوعی
حسب نزول و پیگیری موضوع همگام بـا  نـزول   ترکیبی از تفسیر به،موضوعیتفسیر تنزیلی 

نزول،  ترتیب  به،کریم قرآنهای  چینش سوره به دستیابیهای  از روش . استقرآنآیات و سور 

 راویـان تمـام که دارد وجود سند یک تنها« ،بین همۀ این روایاتاز . استفاده از روایات است

: ١٣٨٠نکونـام،(»اسـت عبـاس ابـن از خراسانی عطاء روایت آن، و هستند ثقمؤ و معروف ،آن

سـورۀ ، شدهی مدنی، بنابر حدیثی که از ابن عباس نقل ها سوره ، در ترتیباساس براین .)١٣٥

  .)٨٨: ١٣٧٧معرفت، ( است سورۀ مدنی، اولین بقره

  مقاله این کاربست تفسیر تنزیلی موضوعی در 
، در نبـویسازی   دولتفرایندبه سورۀ مدنی، اولین نوان ع سورۀ بقره بهپس از معین گردیدن 

معنا کـه در  نیا به. استای  هدرون سور،  پژوهشنی ما در احرکت ریس. پردازیم  میاین سوره

  بـه منطـق ولهیوسـ ایـن بـهانسجام درون سوره  نظر دارد تا  آیات و ترتیب  به مفسر، روشنیا

 ری در روش تفـسنکـهیابه  باتوجه . کنددای پیترسدس ارتباط آن با موضوع  وسوره یمحور اصل

 زیـ نمیکـر قـرآن سـور ،اساس براین و است  سورهیکشف انسجام درونگام  نی نخست،یلیتنز

 نـزول بیـ ترتبراسـاس را یهستند، موضوع مورد بررسـای  هی و حاشیمحورهای  دهی ایدارا

  :ست ازا  عبارتیوع موضیلی تنزریخالصه مراحل تفس. میکن  میبررسی سورۀ بقرهآیات 

  ؛ سابققاتی تحقبراساس میکر قرآن سور ی نزولبی جدول ترتییشناسا .١

 و ارتبـاط گاهی و جای و فرعی اصلی سوره و کشف محورهاهر ی منطق درونییشناسا .٢

  .با آنها مطالعهمورد موضوع 
  :ازجمله ؛می هستیداتی تمهازمندی ن، در هر سورهی به محور اساسیابی دستبرای

توجـه بـه آغـاز و و همچنـین  آنهـا انی میی ابتدایوندهای وپاتی آقی دقۀلعمطا -

  ؛فرجام سوره



  ٤٣  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

 گر را بـه چنـد موضـوع متنـوعوجـو جست مطالعه وتدبر در سوره، نیحاصل ا -

  ؛رساند می

 موضـوعات پرداخـت تـا موضـوع نیـ ایلی تفصۀ به مطالعدی با، بعدۀدر مرحل -

 و حیتـشر  وحیدر توضـسـوره هـای   بخـشگـردی که – سوره ی و اصلیمحور

   ؛ معلوم شود- از آن است ییزدا شبهه

 شـود  مـی کـشف غـرض و مقـصود سـوره فـراهمۀنـی زم، مرحلـهنیـپس از ا -

  .)٢١٨:١٣٩٢،پور بهجت(

 ی در محورهـاایـ ی در محور اصـل، ممکن استدر سوری موضوع مورد بررس -

  .باشدای  هیحاش

   در داخل سوره؛تای نزول آبی و ترتاتی ارتباط موضوع با آییشناسا .٣ -

  .ی موضوعیلی تنزری تفسهی نظرۀآمده و ارائ دست  مطالب بهمی و تنظنییتب. ٤ -
  

  )سورۀ بقره( در اولین سورۀ مدنی یسازی نبو  دولتفرایند لی در تحلی موضوعیلی تنزریروش تفس: نمودار

  

  سورة بقره در سازي نبوي  دولتفرایندتبیین 
 امـت دورنمـای طراحـی و نبویسازی  دولت تحقق الگوی مسیر در پیامبرهای  تالش از

فکـری و هـای  تـالش اولـین ،زمینـهدر همـین . است فرهنگی واحد هویت ایجاد اسالمی،
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پرسـتی و اثبـات حقانیـت  مشرکانه و بتهای  بردن اندیشه بین معطوف به ازفرهنگی پیامبر

 اتحـاد افـراد در یـک نظـام برایری دهی هویت واحد اعتقادی و فک  شکل درنتیجه،توحید و

 آغـاز مکـه سـالۀ ده دوران همـان در اعظم پیامبر علنی دعوت با امر این« .استای  هاندیش

 در فکـری مشترک هویت چنین ظهور برای  کوششۀدرنتیج .)٨٦:١٣٧٢خـواه،  معادی(» شود می

 مکـه، در پیـامبراولویـت  ینتر مهم  زیرا؛آمدفراهم  مدینه درسازی  دولتهای  زمینه مکه،

. بـود بر پایی دولت نبویبرای  افراد اعتقادی تربیت ساز امت اسالمی و تبیین مبانی هویت

 سازوکار و قدرت ازنکردن  استفاده مطلق، صورت  بهمرحله، این در اعظم پیامبر سیاست«

 در دفـاع حـق حتی ،حضرت آن یاران و اصحاب و بود پرستان بت و مشرکان برابر در نظامی

   )١٠٩: ١٣٧٩ مطهری،(» .نداشتند نیز راها  شکنجه و آزار برابر

 مدینـه در جهـت برپـایی  بعد از فراهم شدن شرایط، دستور هجرت از مکـه بـه،اینبنابر

سـازی   نقـاط عطـف الگـوی دولـتاز، هجرت، اساس براین. گردد  می صادردولت نبوی

 ن رامؤمنـا نوپـای  جامعـۀ١،)٣٩مکـی(  مکی اعرافۀ سوردر کریم نقرآاگرچه .  استنبوی

همچنـین  و  بـه مدینـهکند، با ورود پیامبر  میاقلی مطرحعنوان قطب جدید و جامعۀ حد به

 است، دستیابی بـه عنـصر جمعیـت کـه از سورۀ بقره آغاز آن های مدنی که نقطۀ نزول سوره

 دلیـل بـه مؤمنـان، جمعیـت رو ازهمـین. است، میسر گردیـدسازی  مهم دولتهای  شاخص

های غیـر   گفتمان و دیگرکثرت نفرات و تثبیت نسبی هویت آنان، به قطب مسلط تبدیل شده

  .  یافت تحقق دولت نبویتأسیسبنابر این . شوند  میالهی به حاشیه رانده

است، تـا سازی   قوانین و نهادازجمله نیازمند به  تمهیدات اولیه تأسیسهر دولتی در بدو 

 ، که نقطۀقرآنهای مدنی  یت به سوره مأمور، اینزمینه همین در.د کنبتواند امور خود را سپری

سورۀ مدنی است و بعد از اولین  «سورۀ بقره. ، محول شده استباشد می سورۀ بقرهشروع آن 

 .)٧٤:١٤١٢الـدین،  شـرف(»  احد نازل شده اسـتۀ ما بین هجرت و غزو)٨٦مکی( مطففین سورۀ

 داسـتان ٧٣-٦٧در آیـات «  مناسبت است کـه به این) گاو ماده(گذاری این سوره به بقره  نام

                                                       
  . و مکی است آن است که سوره اعراف سی و نهمین سوره نازل شده بر پیامبر مکی و موارد مشابه در این مقاله٣٦مراد از  .١



  ٤٥  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

 قـرار گـرفتن آیـه سـبب بـه« و همچنـین )١٣٩٣: ٢٧جوادی آملـی، (» اسرائیل آمده است گاو بنی

 ذکر روایتی از دلیل به و ، به الکرسی٢٥٥الکرسی در این سوره و به کار رفتن این کلمه در آیه 

 اسـت، بـه قـرآنسـوره تـرین   طـوالنیو کـهاز آن ر و همچنـین ، به فسطاط القـرآنپیامبر

   .)٣٨١: ١٣٩٤پور،  بهجت(» القرآن نامیده شده است سنام

 بـه ،ن و اهـل کتـابمؤمنان، کفـار، منافقـا مدنی به چند گروه وره با تقسیم جامعۀاین س

 نوظهور ها و خطرهای احتمالی جامعۀ آنان پرداخته و ضمن اشاره به آفتهای  تبیین شاخصه

حـذر داشـته و  را بر گزینشی با احکام و قـوانین الهـیرفتار را از نقض عهد و انمؤمنمدنی، 

 مؤمن ، جامعۀ وسیلهبه این؛ تا کرده استتشریح   متقینجامعۀبرای را از احکام الهی ای  هپار

 و ضمن حفاظت از هویت آنان به تکالیف شونداجتماعی تفکیک های   گروه از دیگر،مدنی

جامعـۀ  بـه اولـین احکـام و قـوانین سورۀ مدنی، در اولین رو ازهمین. خویش نیز آشنا گردند

  . کند می  اشارهمدنی

   مؤمنانجامعه های  و شاخصهها  ویژگیتبیین 
 ضمن اختصاص هدایت قرآنی به اهل تقوا شش ویژگـی سورۀ بقرهخداوند متعال در ابتدای 

 .٣برپایی نمـاز؛ . ٢عالم غیب؛ ایمان به . ١: اند از عبارتشمارد، که   میجامعه ایمانی را بر

آن گاه با . ایمان به آخرت. ٦ و ؛ الهیی ایمان به انبیا.٥؛  ایمان به کتب الهی.٤؛ انفاق اموال

شـکنان و  گی خداونـد، بـه سـرانجام شـوم پیمـان به پذیرش حاکمیت و بنـدها انساندعوت 

اسـت در ای  ه، مقدمـز بیـان ایـن امـور هـدف ا)٢٩-١:بقره(. پردازد  میانمؤمنعاقبت نیکوی 

 تـا عنـوان راهبـرد اولیـه دولـت نبـوی  بـه،جامعـۀ مـدنیدر هـا  راستای بیان اولین میثـاق

ان آمادگی پذیرش و عمل به تعهدات الهی در راستای راهبرد اولیه را داشته مؤمن ،وسیله این به

پیمان شکنان از هایی  نمونهعنوان   بهسرنوشت شوم ابلیس و اهل کتاب،دلیل،  همین به. باشند

  . شود  میو نافیان قوانین الهی را متذکر

 بـه سـرپیچی ابلـیس از فرمـان الهـی در سورۀ بقـره، ٣٩ – ٣٠ ابتدا در آیات رو، ازهمین

 او بر اغـوای آدم و حـوا، در جهـت تخریـب موقعیـت آنـان و و همچنین اقدامسجده بر آدم 
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 ابناء بشر نسبت بـه میثـاق زد به همۀگاه ضمن گوش  آن،پردازد میاخراج از جایگاه رفیع الهی 

عمومی با پروردگار مبنی بر پذیرش هدایت الهی به سرانجام نیک هدایت یافتگان و پایان بد 

 اهـل کتـاب را خطـری مهـم ،سورۀ بقره١٤١- ٤٠سپس از آیات . کند می شکنان اشاره پیمان

شـکنان  ۀ پیمـانزمـرو آنـان را در کنـد  مـی معرفی برای جامعه متقین و دولت نوپای نبوی

اسـالم، راهکـار در قبـال آوری سرگذشت تاریخی و نقد رفتـار آنـان آورد و با یاد شمار می به

مـشرکان خداوند، اهل کتاب را مانند ابلیس و . کند   با آنها را بیان میمؤمنان و مقابله پیامبر

 درنهایـت،دنی و  ممؤمن  که در پی به انحراف کشاندن جامعۀداند  میشکنانی  پیماندر زمرۀ

 تبدیل ایمـان آنـان بـه بهروی آنان که   متقین را از دنباله،بنابراین.  هستندلت نوپای نبویدو

 متـأثر ادیان الهی را سپس همۀ. کند  می منع،شود  می نقض پیمان آنان با خدا، درنتیجهکفر و

 و کند میعرفی  م، داردالیم و جایگاه رفیع حضرت ابراهیماز فرهنگ توحید که ریشه در تع

 حاکمیت الهی و وسیله این به تا ؛دهد  میهمه را به پرهیز از اختالف و توحید در بندگی سوق

  .  شکل گیرددولت نبوی

  منافقان  با معارضان دولت اسالمی با تبیین وضعیت یهود و رویاروییچگونگی . ٢
 در مدینـه و قرار پیـامبر بودند، بـا اسـتمکه، که از دشمنان دیرینۀ پیامبر مشرکان بر عالوه

الفـان اولـین مخعنـوان   بـه حداکثری و گفتمان متقین، دو گفتمان جدید،حاکم شدن جامعۀ

 گفتمان نفاق و یهودیان مدینـه : ازاند عبارتبرآوردند که  سرسخت داخلی دولت نبویسر

فتمـان بـا گایـن دو هـای   و دشـمنیها ویژگی به بیان سورۀ بقره،از آیات ای  هپار. و اطراف آن

  . در مدینه پرداخته استدولت تازه تأسیس پیامبر

   گفتمان نفاق) الف
گـروه هـای  آسـیبتـرین  مهم ازدر آخرین آیات مکی و در آستانه هجرت، خداوند متعال به 

آن آیات به  .)١١-١: عنکبوت(  اشاره کرد، بودعنوان منافقان  بهبرآوردن گروه جدیدیمؤمن که سر

 تأسیسبا  و اصحاب ایشان به مدینه، پس از ورود پیامبر. وه هشدار دادعواقب سوء این گر

 بـا انـسجام بیـشتر بـه منافقانراستا،  همیندر. نفاق ظهور کرد، نوع جدیدی از دولت نبوی
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مؤمنـان چینی و همکاری مخفیانه با یهودیـان در جهـت تـضعیف و مقابلـه بـا گـروه  توطئه

 پیـدا مؤمنـان ان، نفوذ خزنـده و پنهـانی در جامعـۀ به ایمکه با تظاهر حالیآنها در. پرداختند

 امـا در خلـوت خـود، بـه ابـراز یافتند؛  میو جلسات پیامبر حضورها  کرده بودند، در برنامه

توان آسـیب و  رو، می ازاین. پرداختند  می و گفتمان متقیندشمنی و توطئه چینی علیه پیامبر

  . دانست دشمنان اسالم دیگرخطر آنان را بیش از 

 عبداللــه ابــن ابــی حــضور داشــت رأس منافقــان،در
ُ

 و وی پــیش از اســتقرار پیــامبر. 

 کـه دو قبیلـه ، دو قبیلـه اوس و خـزرجای میان هاصحابش در مدینه، از موقعیت و احترام ویژ

 و ماننـد برگزیننـدرئـیس خـود   تا جایی که قرار بـود وی را؛بزرگ آنجا بودند، برخوردار بود

شـدن   و حـاکمامـا بـا حـضور پیـامبر.  او را به تاج و تخت برسانند،م و ایرانپادشاهان رو

او معتقد بود کـه حـضور .  خویش را از دست دادو همچنین جایگاه گذشتۀگفتمان متقین، ا

.  سلب پادشاهی او شده است درنتیجه،ش ورفتن جاه و جالل بین، سبب از در مدینهپیامبر

 اکثریت اهل ازآنجاکهاما .  را در پیش گرفت و دشمنی با پیامبرورزی  ، راه کینهدلیل همین به

 و ناچـار و همچنـین بـهها بـه حاشـیه رانـده شـدند، ا  گفتمان را پذیرفتند و دیگرمدینه اسالم

علیه دولـت گری   در الک اسالم به دشمنی و دسیسهترتیب، این بهازروی اکراه، اسالم آورد و 

   .)٢٩٢: ١٤٠٦ ابن هشام،( پرداخت نوپای نبوی

 اسـت کـردهو شگردهای خاص آنان اشاره ها  برنامهبرخی  به بیان سورۀ بقره ٢٠-٨آیات 

به تحلیـل صـفات و عملکـرد گفتمـان نفـاق تر   با زیبایی هرچه تمام، این آیات.)١٧٧: همـان(

ا در و قصد آنهداری  در همین راستا، ابتدا با بیان اهداف آنها، از تظاهر به دین. پرداخته است

آنـان، بـه  ناکامی و ضمن اذعان به دارد برمی آنان مؤمنان، نقاب را از چهرۀدادن خدا و  فریب

سـپس بـه بیـان  کنـد و مـی اشـاره ،ناکی که در انتظـار آنهاسـتبیماری روحی و عذاب درد

سـت کـه خداونـد  ا ای هانداز به ،خطر این گروه. پردازد  می تاریک و تباه آنهاها و آیندۀ ویژگی

 ٣٠-٢٩، نظیـر آیـات کـریم قـرآنهای  ، در آیات متعددی از سورهسورۀ بقره بر عالوهعال، مت

یک سوره به آنان، به ماهیـت و بر آن، با اختصاص  افزون.  استکرده محمد به آن اشاره رۀسو

   .)١٠٥منافقون، مدنی( رفتار گفتمان نفاق پرداخته است
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   گفتمان یهود) ب
، دشمنان دولـت نبـویعنوان  سورۀ مدنی بهگری که در اولین بعد از گفتمان نفاق، گروه دی

. آنـان بـودطلبـی   محوری گفتمان یهود مدینه، منفعت نقطۀ. یهودیان هستنداند، همطرح شد

تاریخی ورود آنها به مدینه و اطراف آن، به قتل عام و آواره شدن قبایـل یهـود توسـط لحاظ  به

ُبخت  گـردد  مـی گزیـدن آنهـا در مدینـه و اطـراف آن بـرَ النصر و مهاجرت به مدینه و سکناُ

 قبیلـه بیـستقبایل آنها را بیش از  )١٦٣:  ١٤٠١سمهودی، (پژوهشگران  برخی .)٢٩٠:تا سهیلی، بی(

َ بنی نظیر، بنی قینقاع، بنی ز: ازاند عبارتآنها ترین  مهمکه اند  هدانست ُ َ َعورا، بنی محمم و بنـی ََ ُ

ماسکه
َ

ین دلیـل آن نیـز تـر مهـم.  اهـل مدینـه برخـوردار بودنـدمیـان آنها از نفـوذ زیـادی .ِ

َدر دورانی که دو قبیله مهـم أوس و خـزرج در مدینـه.  توجه بوددرخوربرخورداری از ثروت  َ َ
 

ی بودند، یهودیان با خیال آسوده بـه ریز خونپرداختن به امور اقتصادی دچار جنگ و جای  به

  .  به ثروت و نفوذ آنان افزوده شد،این رهگذر و از اشتغال داشتند؛کشاورزی و سوداگری 

، و آشـتی کـردن و اتحـاد اوس و  دولـت نبـویتأسـیس و اما پس از اسـتقرار پیـامبر

را  پیـامبررو، مجبـور شـدند کـه  ازایـن. خزرج، یهودیان منافع خویش را در خطـر دیدنـد

سلمین توطئـه و لیه مـ مشروط به اینکه یهودیان عای نامهعهد م نبی اکر،پس از آن. بپذیرند

 قرار گرفتن در موضع ضعف، دلیل به ترتیب، این به. شان را محترم شمرددشمنی نکنند، حقوق

 جنگ نرم از قبیل تبلیغ و توطئه علیـه ؛ اما با شیوۀآنها در ابتدا از درگیری نظامی دوری کردند

 و دشـمنان مـشرکان  با همدستیدرنهایت، و مؤمنان پرداختندمسلمانان، به مقابله با گفتمان 

 نیـز بـه  پیـامبر،درنتیجـه. مان روی آوردند نظامی با اهل ایشکنی و مقابلۀ اسالم، به پیمان

، سورۀ بقره به آن اشاره شـده ١٤٦فرهنگی آنها که در آیه های   توطئهاز. مبارزه با آنها پرداخت

  .  استحقایق ظهور پیامبرکردن مخفی 

گاهی به موضوع بعثت نبی اکرمشان مقدس متون دینی وبراساسعالمان یهود    در عین آ

کیشان خود و مسلمانان پرداختند، تـا منـافع  و لزوم پیروی از او، به کتمان این حقیقت از هم

َالذین آتیناهم الکتـاب یعرفونـه کمـا یعرفـون «: م و جایگاه آنان به مخاطره نیفتدمادی و مقا ُ ُ
ِ ِ

ْ َْ ُ َ َ
ِ

ْ َُّ ُ َ َ
ِ
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َّأبناءهم و إن
ِ

َ ْ ُ َ ْ َ فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمونَ َُ َُ ْ ْ ُْ َُ َّ َُ ْْ َْ
ِ

ً
ِ
َ

عبد الله ابن سالم، دانـشمند یهـودی ١»

  : گوید ، میگرویده به اسالم

م چـون عالیـ: چگونـه؟ گفـت:سـؤال شـداز او . شـناختم  می را از فرزندم بهترمن محمد

  پیامبر موعود اسـت؛ امـااو را در کتب یهود خوانده بودم و یقین داشتم که او] روشن[ آشکار

   .)١٤٢١: ١٤٤فخر رازی، (» فرزندم ممکن است همسرم به من خیانت کرده باشددرمورد

 شـدند، رویـارویی مـی، هرگـاه یهودیـان بـا مـشرکان این، قبل از بعثت نبـی اکـرمبر عالوه

ه او بـه کند و ما با ایمان ب  میظهورها  ویژگیپیغمبری با فالن ) زودی هب(ب قری  عن:گفتند می

 پس از ظهـور نبـی اما. محو بت پرستی و شرک خواهیم پرداخت و بر شما فائق خواهیم آمد

  خداونـدرو، ازایـن. آنان موجب گردید، که نسبت به ایشان کافر گردندطلبی  ، منفعتاکرم

ِولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق ل: آنها را مورد لعنت خود قرار داد ِ
ٌ ِّ َ َ ُُ َ

ِ
ّ ْ

ِ
ْ

ِ
ٌ ْ َ َ َّ َ

ْما معهم وکانوا مـن 
ِ

ُ َ َْ ُ َ َ

قبــل یــستفتحون علــي الــذین کفــروا فلمــا جــاءهم مــا عرفــوا کفــروا بــه فلعنــة اللــه علــي 
َ ّ َ َ ََ َ َ

ِ ِ
ُ َ ُْ ََ ُ َ َ

ِ
ُ َ َ َُ َ َْ ْ ُ ََّ َ

ِ
َّ َ

ِ
ْ َ ُ ْ

َالکافرین
ِ ِ

ْ
«٢

  .)٨٩: بقره(

. کردنـد  مـیمختلف اقدام به تضعیف دولت نبویهای   یهودیان با شیوه،اساس همینبر

مـثالکردنـد  تردید ایجاد میقداست حضرت در  با طعنه و تمسخر  اینکهازجمله
ً

ای  ه در پـار

مـسلمانان برخـی کـرد،   مـیشد و پیامبر آن را برای مردم بازگو  میاوقات که وحی الهی نازل

را خواستند که مراعات حـال آنـان   میکردند و از پیامبر  نمیرا خوب و سریع درکها  گفتار

 ارائـه» ِراعنـا«ان تقاضای خودشان را، بـا تعبیـر آن. ده سخن بگویدقدری آرام و شمرکند و، 

و همچنـین که نوعی نفرین و ناسزاست » راعنا« عبری معنای به باتوجه اما یهودیان ؛کردند می

در عربی است، مرتبا» راعن«تعبیر احمق که معنای کلمه 
ً

 بـا رویـارویی ایـن کلمـات را در 

آوردند و چون به آنها   می تمسخر و خنده دیگران را فراهمو موجباتکردند  می تکرار پیامبر

                                                       
شان، حق را دانسته کتمان یای از ا که فرزندان خود را، ولی پاره چنان  آن؛شناسند  را میقرآن .میشان دادبی که ما کتای آنها. ١

  .کنند می

کرد، و قبال ق مییشان را تصد یامدشان، کتابی که کتاب آسمانیو چون کتابی از نزد خدا ب« . ٢
ً

ه کفار آرزوی آمدنش ی هم عل
  ». پس لعنت خدا بر کافران.دندی کفر ورزبه آن ،شناختند  بعد از آمدن کتابی که آن را می، آری.بش کردندی تکذ،کردند می
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گفتنـد،   مـی را مورد تمسخر قرار ندهید، در پاسـخشد که با این الفاظ پیامبر  میتذکر داده

  شما را به کارۀبندید؟ مانیز همان گفت  نمی به کاررا نسبت به پیامبر» راعنا«مگر شما کلمه 

  . گیریم می

کلمـه جـای   به نازل گردید و از مسلمانان خواسته شد تاسورۀ بقره ١٠٤آیه دلیل،  همین به

. تمسخر یهودیان باقی نمانـدبرایتا دیگر دستاویزی . کننداستفاده » انظرنا « ۀ از کلم،»راعنا«

ٌیا أیها الذین آمنوا ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و للکافرین عذاب َ َ َ
ِ ِ

ْ ُ
ِ

َ ْ َ َ َُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َُّ
ِ

َ ُ
ِ

َ َ
ٌ ألیم ِ

 تعبیر کافرین ١َ

کیددر این آیه   ،صـورت ایندرغیر.  از کلمه راعنا استفاده نکندی بر این است که دیگر کسیتأ

 با این تعبیر بـه کفـر ترتیب این بهو گردد  می تخطی از دستور الهی به معنی کفر ورزیدن تلقی

  . شود  مییهودیان نیز اشاره

ثیر کـردن کـالم تـأ  و بیقرآناعتبار جلوه دادن  ی تالش در جهت ب، آناننمونۀ دیگر توطئۀ

از آنان قصد کردند که در اول ای  ه اشاره شده است که عد،کریم قرآندر .  مردم بودمیانالهی 

خود را اعـالم ایمانی و کفر   ولی شبانگاه بیکنند،جمعی ادعای ایمان   دستهصورت ، بهصبح

 امـا حـال متوجـه ، کتاب معتبری اسـت؛قرآنپنداشتیم  می و چنین وانمود کنند که ما سازند

 گفتـه شـده .)٧٢: آل عمـران( عدول کردیم ش از ایماناعتباری و سستی آن شدیم و درنتیجه، بی

هـای   سـست نمـودن پایـهبا هـدفنفر از علما و احبار یهود بودند که دوازده است این گروه 

بـرای ا از هـر فرصـتی آنهـ. را طراحـی کردنـدای  ه، چنین دسیـساعتقادی اصحاب پیامبر

  . جستند  می و نوبنیاد مدنی و اختالف افکنی میان آنان بهرهمؤمنتضعیف جامعه 

 نام شاس ابن قـیس کـه پیرمـردی یهـودی بـود و کینـۀنقل شده است روزی شخصی به
َ

ِ ِ 

ــار گروهــی از مــسلمانان قبیلــه اوس و خــزرجازخاصــی    مــسلمانان در دل داشــت، از کن

انی و امشاهده مهرب. گذشت می
ُ

 ،بنـابراین. نس و الفت آنان بـا یکـدیگر بـرای او گـران آمـد

 و بـرود از جـوانی یهـودی خواسـت تـا بـین آنـان ، اوگذشته این دو قبیلههای  کینهبه  باتوجه

                                                       
) رید با تعبیتر حفظ کند تا بهییتر سخن گو  شمرده،دیامبر خواهش کنید از پیهرگاه خواست(د یمان آوردیای کسانی که ا« . ١

 بلکه ؛)کنند امبر را مسخره مییان نوعی ناسزاست و آنان با گفتن آن پیهودیر در اصطالح ین تعبیچون ا(د یر نکنی تعب»راعنا«
  ». م استید و کافران را عذابی الیکو گوش دهی و ن»انظرنا«د ییبگو
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 ،در آن اشـعار  بخواند و،کردند  میاشعاری را که این دو قبیله در گذشته علیه یکدیگر قرائت

نیـز و ا.  بـه یادشـان آوردبـود،ی میـان آنـان ریز خونن جنگ و را که یادآور زما» َبعاث«روز 

 بـود نزدیک که ای گونه ؛ بهپا خیزد بهای  هچنین کرد و این عمل سبب شد تا میان مسلمانان فتن

 بـه محـل شاز اصـحابای  ه با عـدشمشیر مسلمین علیه یکدیگر از نیام در آید، که پیامبر

زنیـد،   مـیآیـا بـاز هـم دم از جاهلیـت. ر نظر بگیریدای مسلمانان، خدا را د«:  فرمودآمد و

آنـان بـه خـود «. که با وجود من در بین شما، خداوند شما را به اسالم هدایت نمـود حالیدر

گریه افتادند و یکـدیگر را  به ،درنتیجه. که این یک خدعه و توطئه بوده استآمدند و دانستند 

 خداونـد ،، در پی او به راه افتادند و درنتیجـه و با پیروی از سخنان پیامبربه آغوش کشیدند

   .)٣٩٨:١٤١٤شامی صالحی،(» نقشه آن فرد یهودی را خنثی نمود

گفتند از اموال خود بـه گـروه مهـاجرین ندهیـد   می این بود که به انصار،ترفند دیگر آنان

. آورد  مـیم موجبات تنگدستی و فقر شما را فراه،زیرا شما اطالعی از آینده ندارید و این کار

 صـفا و واسـطۀ  ایمـانی بـود کـه بـه، ضـربه زدن بـه اتحـاد جامعـۀهدف یهودیان از این کار

 )٢٠٨: ١٤٠٦ابن هـشام، (» :خداوند فرموددلیل،  همین به«. وجود آمده بودصمیمیت بین آنها به 

ُالذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم« ُ َُ َ َ ُ ََ َ َُ َ َ َ
ِ

ْ َُ ْْ َّ
ِ

َ َّ ُ ْ ُ َ
َ الله من فضله وأعتـدنا للکـافرین ِ

ِ ِ
ْ ّ
ِ

َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ

ْ َ
ِ

ُ

عذابا مهینا
ً ً

ِ
ُ َ َ«١

  .)٣٧: نساء( 

نمادسازي دولت اسالمی با تغییر قبله از بیت المقدس به مـسجد الحـرام در               . 3
 و نمـاد حاکمیـت گار حضرت ابـراهیم، کعبه، یاددر آغاز رسالت نبوی :تمایز با یهود  

 دستور داده شد کـه مـسلمانان موقتـا بـه سـوی ،رو ازاین. ودهای مشرکان ب توحید،کانون بت
ً

صفوف خود را از مشرکان جدا کنند اما هنگـامی  «،ترتیب این بهالمقدس نماز بخوانند و  تیب

گـر صـفوف آنهـا یل حکومت و ملت دادند، دینه مهاجرت کردند و تشکیکه مسلمانان به مد

ابد و یالمقدس ادامه  تی نماز به طرف ب امهگران جدا شد و ضرورتی نداشت که اقیکامال از د

مکـارم (» د بـود بـاز گردنـدیـ مرکـز توح نیتـر مییدستور داده شد که به سـوی کعبـه کـه قـد

                                                       
اسـت، کنند، و آنچه خدا از فضل خود به آنان روزی کـرده  وت میز به بخل دعیگران را نیورزند، و د  همان کسانی که بخل می. ١

  .م که در برابر تبخترشان خوارشان سازدیا ه کردهیشگان عذابی تهیکنند، و ما برای کفرپ کتمان می
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، رو ازهمـین، اسـت اسالمتاریخ واضح است که این عمل از نقاط عطف  .)٤٨٧:١٣٧١شیرازی،

ین احکـام تـشریعی تـر ممه نقاط عطف تاریخ اسالم و از ازپس از واقعه هجرت، تغییر قبله 

است  حدی به عمق این حادثه. ، انقالبی اساسی در اسالم به وقوع پیوستترتیب این به .است

 تفـاخر و ۀشان کـه مایـ دیدند که نماد دین  میآنان. واداشتکه یهود و غیر یهود را به واکنش 

.  تغییـر گردیـد دستخوشبودند،کرده  ملل دیگر را تابع خویش وسیله این بهقدرت آنان بود و 

: ١، ج١٣٧٤طباطبـایی،( دانـستند  مـیدیگر را تابع خویشهای   قبله خود، امتۀواسط یهودیان به

٤٨٧(.  

یهودیان که قبال
ً

 و مسلمانان را مـورد بودند تا پیامبرداده  همین مسئله را دستاویزی قرار 

 بـه کـار ی نبویهای جدیدی علیه دولت نو پا ، طعنه درنتیجهشفتند و، برآهجمه قرار دهند

حضور در مدینه، با امـر ایی ابتدهای   در دوران حضور در مکه و در ماهپیامبر اکرم. گرفتند

ند، مسلمانان قبله ارد، اما پس از مدتی به فرمان خداوزگ  میالمقدس نماز بیتسمت  بهالهی 

ن گردیـد، این امر سـبب نـاراحتی یهودیـا. کعبه تغییر دادندسمت  بهالمقدس  خود را از بیت

ایرادی نداشت، پس به تان اگر قبله اول: گفتند   وندپراکنی پرداخت رو، علیه اسالم به طعنه ازاین

چه دلیل آن را کنار گذاشتید؟ و اگر قبله بعدی شما  قبله واقعی است، پس بـه چـه دلیـل در 

مین راستا گذاردید؟ در ه  میدوران حضور در مکه و در اوایل ورود به مدینه به آن سمت نماز

رضـایی اصـفهانی، (  که همه شرق و غـرب عـالم از آن خداسـتگوید  می در پاسخ به آنانقرآن

٢٥: ١٣٨٧(.  

؛  تغییر قبله اسـتدولت نبویسازی   در راستای نماداقدامات پیامبر ازتوان گفت  می

نـان را  موجبات اتحاد آ،کرد و از طرفی می از این طریق جامعه نوپای مسلمین تقدم پیدا زیرا

دولـت سـازی   نمـادۀمثابـ ، تغییر قبله بـهترتیب این به. )١:٤٧٩، ج١٣٧٤طباطبایی،(آورد   میفراهم

  . انجامد می  تقویت هویت امت و اتحاد و انسجام آنهابه و چونان پرچمی است که نبوی

آیات بعـدی سـوره پـس از دسـتور  :سازي  عنوان نماد امت   تأکید بر امت وسط به    . 4

، در ادامه به بیان وجـه تمـایز اسـالم دولت نبویبرای سازی  ر تغییر قبله و نماد مبنی بقرآن

گرا  امت اسالم را برخالف دو تفکر مادیدلیل،  همین به .کند میاشاره  و اهل کتاب مشرکانبا 



  ٥٣  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

َکـذلك جعلنـاکم أمـۀ وسـطاَو« :نمایـد  میگرا امتی وسط معرفی و روح َ َّ ُ ْ ُ َْ َ َ َ
ِ«١

ایـن  .)١٤٣: بقـره(

 ها،  و وثنیمشرکان نه مانند ،یت از فطرت انسانیتبع بهمعناست که امت اسالم این  بهع موضو

، چنـین امتـی رو ازایـن . رهبانیت گرایش دارنـدسوی بهگرا هستند و نه مانند مسیحیت  دیما

 آنان هم به بعد جسمی و هم به بعد روحی انسان توجه ؛ زیراامت میانه و متعادل خواهد بود

خداونـد دلیـل،  همـین به .)٤٨١: ١، ج١٣٧٤طباطبایی،( این دو بعد به سعادت نائل آیند دارند تا با

مؤمنـان ، پس از موضوع تغییر قبلـه بـه معرفـی جامعـه سورۀ بقره ١٥٠-١٤٢ متعال در آیات

امتی که دین و دنیا را توأما(امت وسط عنوان  به
ً

 .پردازد  می)دهد  می مد نظر قرار

 در با حضور رسول اکرم: اي از احکام     با تشریع پاره   ويگذاري دولت نب    قانون. 5

اکثری مشرکان به جامعـه حـد اکثـری مؤمنـان بـه وقـوع پیوسـت و مدینه، گذار از جامعه حد

. اسـت، رو بـه فزونـی نهـادسـازی  هـای دولـت  که از مؤلفـه، جمعیت گروه مؤمنان،درنتیجه

زمین نیز که از دیگر عناصـر مهـم  حضور این جمعیت مؤمن در مدینه، سرۀ به واسط،طرفیاز

 احتماال منظور خداوند از عبـارت ،اساس براین.  به دست آمد،سازی است دولت
ً

فاسـتغلظ«
َ َ ْ َ ْ َ

 «

 ،ترتیـب ایـن به.  فتح، اشاره به همین دوران داردۀ سور٢٩ ۀدر آی) قوی شدن استمعنای که به (

 دوران جوانـه :کنـد ره تقسیم مـیخداوند پیدایش جامعه مؤمنان را به چند دو که توان گفت می

 تعجب خواهد ۀزدن، دوران رشد، دوران قوی شدن، دوران استقالل و دوران فراگیر شدن که مای

َومثلهم في اإلنجیل کزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه یعجب الـزراع « :بود َّ َ َ َ ُّْ َُ
ِ ِ

ْ ُ
ِ ِ

ُ ْ ْ َ َ ََ َ َُ َ ََ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ ُ َْ َ َ َ
ٍ ِ ِ

ْ
ِ

ُ

ِلیغیظ به ِ
َ

ِ
َ
م الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیماِ

ً
ِ

َ َ ًَ ْ َ َ َ َ َ ًَ ََّ َ
ِ
ْ ُ ْ َ ُ

ِ ِِ ِ
ُ ََّ

ِ
َّ ُْ َ َّ ُ٢

   .)٢٩: فتح(

 و دستیابی به جمعیت و سـرزمین، مؤمنان ۀ کثرت جامعدلیل به در دوران مدنی ،بنابراین

دولـت تأسـیس  و اقدام به دناست، آنها به قدرت مسلط تبدیل شدسازی  که از عناصر دولت

 اگرچـه. اسـتسـازی  اداره امور خویش، نیازمند قوانین و نهادبرای ای  هچنین جامع. نمودند

                                                       
  . و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم. ١

هـا هـم  زنـد و آن جوانـه ی مـییهـا رامونش جوانهی پن است که چون زراعتی هستند که از شدت برکتیل ای وصف آنان در انج.٢
ن بـرای ی، ا)ن طورندیز ایمؤمنان ن(آورد  طوری که برزگران را به شگفت می ستد بهیا م بر پای خود مییشود و مستق کلفت می

کننـد وعـده  یِن به کسانی که اعمال صالح هـم مـیمان آورده و از آن بیآن است که کفار را به خشم آورد، خدا به کسانی که ا
  .م داده استیمغفرت و اجری عظ
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 پیچیـدگی اوضـاع و دلیـل بـه اما اکنون ،قبل از آن از قوانین و وظایف اندکی برخوردار بودند

جدیـد، اوضـاع زمان با  قوانین و تکالیف بیشتر و همبایست  می ،گستردگی حاکمیت نبوی

 را برای نبویسازی   دولتفرایند اگرچه فرصت طالیی در ، زیرا جامعه جدید؛تشریع گردد

و هـا  چـون حـضور اقلیـتتهدیدهایی و ها   آسیبحال درعین به وجود آورد، مؤمنانگفتمان 

  مسائل پـیش روی دولـت نبـویازجملهنحوه تعامل با آنها، مشکالت داخلی و خارجی، 

أسـی از  بتواننـد بـا تمؤمنـانمرکز سور مدنی بر چنـین موضـوعاتی اسـت تـا تبیشتر . است

مین أ، غلظت، عظمت و شوکت جامعه را تـ و تبیین نبی مکرم اسالمکریم قرآنهای  یراهبر

  . بگذرندو از این دوره خطر کنند 

 سورۀ بقـرهمنظور خداوند احکام و تکالیف الزم و متناسب با شرایط جدید را در  همین به

 که قبالگونه هماندر همین راستا، . کردیان ب
ً

 را از مؤمنـان، قبـل از بیـان احکـام، شـد اشـاره 

موقعیـت  در ؛ زیـرانقض پیمان و برخورد گزینشی با احکام و تکالیف الهی برحـذر داشـت

بودند، که ممکـن بـود آنـان را بـه ورطـه کفـر و شکـستن رو  خطرهایی روبه با مؤمنانجدید 

ابلیس در مسیر اغوای بنـی های  ، خدعههااین خطر از. ام الهی بیافکندو نقض احکها  حریم

ای  هان به روابط نـسبی، قـومی و قبیلـهای برخی مؤمن گیبست و همچنین دلآدم، اهل کتاب، 

روه بیمـار دل بـه واسـطه کفـر این گـ. انجامید تشکیل گفتمان نفاق بهبا کفار مکی است که 

رو،  ازایـن.  بودنـد و حاکمیـت دولـت نبـویتأسـیس دفراینـمانع در ترین  مهمشان  درونی

گاهی دادن متقین بـه ایـن مـسائل بـه بیـان احکـام الهـی پرداخـت . خداوند متعال پس از آ

 تشریع گردید، شامل قوانین اجتماعی، عبادی و احکـام خـانوادگی سورۀ بقرهاحکامی که در 

، بیان گردیـد و موجـب ج سال گفته شده تا پن، در طول چند سالتدریج به ،این احکام. است

آنـان کند و ان را از آداب، رسوم و فرهنگ جاهلی دور مؤمناکثری رفته، جامعه حد شد تا رفته

  .، آشنا و متحد سازدرا با هویت یکپارچه و قوانین مدنی جدید، حول محور پیامبر اکرم

 :تبیین مسائل جنگ و جهاد و چگونگی رویارویی با دشمنان دولـت اسـالمی             . 6
 از همان اوایل بعثت و در دوران مکی، همواره با کارشکنی، و حرکت اصالحی پیامبر اکرم

و هـا  تازه مسلمانبرخی ، شکنجه، آزار و شهادت  میان آنازجمله. فراوان توام بودتهدیدهای 



  ٥٥  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

 در لیل قتل پیامبرۀتوطئهمچنین 
َ َ

 مبـسوط الیـد نبـودن دلیـل بـه ،حـال درعین. َالمبیت بود ة

، جهاد با کفار و در هم شکستن حاکمیت طاغوت، امری مؤمنان و جامعه حد اقلی پیامبر

 به مماشات با کفـار  مأمور در وهله اول پیامبر،رو ازهمین. رسید  میبسیار خطرناک به نظر

دسـتورهای ار کـردن  ضمن فرمان بـه آشـک)٥٤مکـی (ر  سوره حج٩٥ و ٩٤رو، آیه  ازاین. بود

و از آنها دوری بگرداند جو، روی  و کینهگر  هد که از مشرکان مسخرهخوا  میالهی، از پیامبر

ْفاصدع (.استتهدیدها دارد که خداوند متکفل شما در نجات از   میو بیان. کند َ ْ َ
َ بما تـؤمر و   َُ ْ ُ

ِ
َأعرض عن المشرکین

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ

ِ
َ ْْ َ

(١   

 ؛سـتارکان  بـا مـش،پیامبرگیری  نفی دریی یا اعتنا بیاعراض در اینجا های  مصداق از

َاصبروا فـانی لـم اومـر «:فرمود  می آزار مشرکانتراشی و مانعدر مقابل   پیامبر،که ای گونه به ََ
ِ

َ
ِ ِ

ِبالقتال در ایـن بایـست  مـی  پیامبر اسـالمبراین،بنا )١١٥:١٤١٢؛ الزحیلی،٢٠٥:١٣٥٤شهابی،( ٢»ِ

ُادع «: کرد تار میرف مشرکانبا ، موعظه حسنه و جدال احسن  آمیزحکمتهای   شیوهدوران با  ْ

ُ سبیل ربك بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتی هی أحـسن إن ربـك هـو أعلـم  ِإلی َْ ْ َْ ََ َ ْ َُ َ َ ََّ َِّّ
ِ

ُ َ َ
ِ ِ ِ

َّ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ

ُ
ِ ِ

َ َ ََ َ َ َ ْ
ِ

ِبمن ضل عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین
َ ُْ ُ َْ

ِ ِ ِ
ُ َ ْ ََ َ َ َ

ِ ِ
ْ َّْ َ

 و گـروه  اما پس از استقرار پیـامبر.)١٢٥: نحـل( ٣»

 منـد بهره در مدینه و مبسوط الید شدن آنها، مسلمانان از توان و قدرت دفاعی مناسب منانمؤ

ای  ه، که هنوز با دشمنان سر سخت و قسم خـورد نبویتأسیسدولت تازه رو،  ازاین. شدند

بـرای  بـود، الزم بـود کـه رویـارویییهودیان، ویژه   به و اهل کتاب،منافقانچون کفار مکی، 

  . شودمدون برخوردار ای  هکار و برنامری از این دولت از سازوظت و پاسداحفا

توانـست از موجودیـت دولـت   میاحکام خود را کهترین  مهم از خداوند متعال ،اینبنابر

در ایـن .  نـازل فرمـودکند، یعنی حکم جهاد را بر پیـامبران دفاع مؤمناسالمی و جمعیت 

ت نیاز و اقتـضای مـصلحت جامعـه و دولـت زمان بود که مسلمین اجازه یافتند، تا در صور

                                                       
مـسخره کننـدگان، ) ّاز شـر(که مـا تـو را ] چرا[ آشکار کن؛ و از مشرکان روی برتاب؛،ای فرمان داده شده) بدان( و آنچه را که . ١

  ».میکن ت مییکفا

 زیرا فعال؛صبور باشید« . ٢
ً

  ». مأمور به درگیری و جنگ با مشرکان نیستم
 ،درحقیقـت! کـوتر اسـت، منـاظره کـنیکـه ن) ای وهیشـ(کو، به راه پروردگارت فرا خوان، و بـا آنـان بـه آن یِند ن با حکمت و پ. ٣

  ».داناتر است) زین(افتگان یره ) حال(پروردگارت خود، به کسی که از راهش گمراه گشته، داناتر است و او به 
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سـورۀ  ٢١٨-٢١٦، ابتـدا در آیـات رو ازهمـین. اسالمی، به جهاد و پیکار با دشمنان بپردازند

 با یادآوری از سه گروه کفار، مرتـدین و فتنـه گاه  آن. جهاد را بر مسلمانان واجب دانستبقره

ان مؤمنـسپس ضمن ترغیب . ردک می  معرفیگران، آنان را خطر مهمی در برابر دولت نبوی

 :بقره( نمود می ی در امر جهاد اشارهجامعۀ اسالمبرای قتال در راه خدا، به لزوم تبعیت از رهبر 

٢٥٤-٢٤٣(.   

بـه بایست  می ، در اصالح فرهنگ و قوانین جاهلی، پیامبربر هدف باتوجه، حال درعین

رسد کـه خـدای متعـال در   می نظرچنین به «،بنابراین. اصالح قوانین جنگ و مبارزه بپردازد

، و پس از جنگ بدر و پیروزی در این جنگ، کـه در سـال دوم هجـری سورۀ بقرهحین نزول 

 طـور بـه ادامه داشت، نازل فرمود تـا سورۀ بقره هنوز نزول که درحالیواقع شد، سوره انفال را 

در این سوره به چند  .)٣٩٤: ١٣٩٢بهجت پور،(» ویژه احکام دفاعی و جهادی اسالم را تبیین کند

  . شود می  است، اشارهحکم الهی که مرتبط با راهبرد نظامی و دفاعی دولت نبوی

  گیري نتیجه
  :  ازاند عبارتپژوهش های  یافته

انی نبـی مکـرم بخـش مهمـی از سـیر زنـدگعنـوان  سـازی بـه اهمیت دولتبه  باتوجه. ١

 اوامـری سـازی برمبنـا سی دولـت اساهای   تحقق بخشیدن به مؤلفه ایشان درصدد،اسالم

، با حضور ایشان در مدینه و فراهم شدن شرایط گـذار از جامعـه اساس براین. قرآنی بر آمدند

دسـتیابی بـه جمعیـت و و همچنـین ، مؤمنـان حـداکثری معۀ مکی به جامشرکانحداکثری 

  . گردیدتأسیس  دولت نبویسازی، دو مؤلفه اساسی دولتعنوان   بهسرزمین

ای  ه بـا مـشکالت عدیـدتأسـیسهـر دولتـی در بـدو   آن باید توجه داشت کهپس از. ٢

و بنـدی  خاص خود اولویتهای  شرایط و زمینهبه  باتوجهچنانچه این مشکالت . روست روبه

  . فروپاشی و اضمحالل آن فراهم خواهد شدهای   مرتفع نگردند، زمینهتدریج بهسپس 

گـردد،   مـی محقـقتـدریج بـه و اسـتی نـدفرای امری سازی، نظر به اینکه الگوی دولت

بـه فـراهم نمـودن ضـروریات  تـدریج بـه این امر را مد نظر خـویش قـرار داده ونیز پیامبر



  ٥٧  تفسیر تنزیلی براساس مدنی بقره در نخستین سورۀسازی نبوی  دولتفرایند

حیـات های   جنبهدیگر، مانند این گوشه از سیر زندگانی رسول اکرم. پرداختسازی  دولت

، رو ازایـن،  صـورت پـذیرفتکـریم قـرآنی نزول تدریجی آیـات و سـور برمبناطیبه ایشان، 

ودن ترتیـب نـزول آیـات  و بدار   تفسیر تنزیلی که در پی نشان دادن معنابه چهارچوب باتوجه

سـازی   نـزول بـه تحقـق دولـتفرایندی ترتیب برمبنا نیز  است، پیامبر اکرمکریم قرآنسور 

، سـورۀ مـدنیاولـین عنـوان   بـه سورۀ بقرهسیر نزول آیات به  باتوجه، رو ازاین. همت گماشت

 اول پـس از اسـاس، در وهلـۀ براین. را مد نظر قرار دادسازی  تداوم دولتهای  ولویت بندیا

 نوپـای ۀ به شـناخت موانـع پـیش روی جامعـمؤمنانهنجاری جامعه های  چهارچوبتبیین 

 و یهودیـان، بـه هـدایت افـراد جامعـه در برابـر منافقـان وجود دشمنانی چون ازجملهمدنی 

 تثبیت هویت امت و اتحاد و انسجام بین آنها اقدام بـه برایگاه  نآ. آنان پرداختهای  دسیسه

برمبنای امـت وسـط امت را  - نمود؛ و استراتژی دولتنماد دولت نبویعنوان   بهتغییر قبله

 سپس قانون .بیند  میتعبیری، دین و دنیا را توأم با یکدیگر  امتی که دنیا و آخرت و بهقرار داد؛

ین آنهـا تـشریع تـر مهـم از.  مد نظر خـویش قـرار داد،استسازی  تدولهای   مؤلفهازرا که 

رفتـه از   را رفتـهبنیـاد نبـوی، ضمن اینکـه جامعـۀ نواین احکام. قوانین و احکام جهاد بود

  .  نمودتأسیس نبوی نی به قوام دولت تازهکرد، کمک شایا  میفرهنگ و قوانین جاهلی دور

  کتابنامه
  .کریم قرآن

  .، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبیالسیرة النبویه. )١٤٠٦ (،ابن هشام
  . تهران، توس،مبانی سیاست). ١٣٧٣(ابوالحمد، عبدالحمید 

، ، مبـانی، اصـول، قواعـد و فوایـد)ترتیب نـزول به(تفسیر تنزیلی ). ١٣٩٢(پور، عبدالکریم  بهجت
  .قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

  .، قم، تمهیدکریم های قرآن نامۀ تنزیلی سوره شناخت. )١٣٩٤(ــــــــــــــــــــــ 
  .، قم، اسراءتفسیر تسنیم). ١٣٩٣(جوادی آملی، عبدالله 

  ، »بندی نظری سوی یک چهارچوب به: سازی های مختلف دولت نظریه«). ١٣٩٠(حاتمی، عباس 
 .٩، ش سوم، تابستان، ص پژوهشنامه علوم سیاسی
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؛ معرفــی شــش رویکــرد در تفــسیر قــرآنایی موضــوعات شــبکه معنــ«). ١٣٨٩(گــر، محمــد  خامــه
  .٦٩ ، ص٦٣-٦٢، تابستان وپاییز، ش های قرآنی فصلنامۀ پژوهش ،»کریم قرآنموضوعی 

  . ، ترجمۀ حسین ظفریان، تهرانوتحلیل جدید سیاست تجزیه). ١٣٦٤(دال، رابرت 
  .ربیه، قاهره، داراالحیاء الکتب العالتفسیر الحدیث). ١٣٨٣(دروزه، محمد عزت 

  . قرآنهای تفسیر و علوم  ، قم، پژوهشتفسیر قرآن مهر). ١٣٨٧(رضایی اصفهانی، محمدعلی 
، بیـروت،  رنـه  مقـا ، دراسـه االسـالمی  الفقـه  فـی ر الحـرب آثـا). ١٤١٢(الزحیلی، وهبـه مـصطفی 

 .دارالفکر
خالـد : ق، محقـدار المـصطفی وفـاء الوفـاء باخبـار). ١٤٠١(سمهودی، نورالدین علی ابن احمـد 

  .عبدالغنی محفوظ، بیروت، داراالحیاء التراث العربی
، الـروض االنـف فـی شـرح سـیرة النبویـة البـن هـشام ).بی تـا(سهیلی، عبدالرحمن ابن عبدالله 

  .تحقیق، عبدالرحمن الوکیل، بیروت، دارالفکر
  .، بیروت، دارالکتب العلمیهسبل الهدی والرشاد). ١٤١٤(شامی صالحی، محمد بن یوسف 

  ، ١٥ش ، شعبان، المعارج، »ترابط اآلیات و أغراضها فی سورۀ البقرۀ «). ١٤١٢(الدین، جعفر  شرف
  .٧٤ص 

  . تهران، دانشگاه تهران،ادوار فقه). ١٣٥٤(شهابی، محمود 
قم، جامعـه مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم، ، تفسیر المیزان). ١٣٧٤(طباطبایی، سیدمحمدحسین 

  .دفتر انتشارات اسالمی
  .  ، بیروت، دارالکتب العلمیه)مفاتیح الغیب(التفسیر الکبیر ). ١٤٢١(ی، محمد بن عمر فخر راز

، تهـران، شـرکت مقدمـه علـم حقـوق و مطالعـه در نظـام حقـوقی ایـران). ١٣٧٣(کاتوزیان، ناصر 
  .انتشار

  .، تهران، صدراسیری در سیرۀ نبوی). ١٣٦٩(مطهری، مرتضی 
  .، تهران، ذره آفتابفرهنگ). ١٣٧٢(معادیخواه، عبدالمجید 

  .تهران، سمت ،تاریخ قرآن). ١٣٧٧(هادی معرفت، محمد
  .تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اإلسالمیة). ١٣٧١(مکارم شیرازی، ناصر 

  .نما ، هستیگذاری قرآن، تهران درآمدی بر تاریخ). ١٣٨٠(نکونام، جعفر 


