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Abstract
There are two different views about whether Surah Ma’arej is Meccan or Medinan, one
is popular and the other unpopular. The proponents of popular view believe that the whole
Surah is Meccan. On the contrary, the proponents of unpopular view emphasize that the
whole surah or at least a part of it is Medinan. Each group provides different arguments to
prove their view. The present paper seeks to evaluate the claims and arguments of both
groups, using a library-descriptive method, reviewing different Shia and Sunni
interpretations, reviewing the occasions of revelation of these verses in the Surah, and
elaborating on the relationship between the verses. Of course, in doing so, it mainly focuses
on Sunni resources. The reviews reveal that the popular opinion has not decisive and absolute
arguments, that it is not true to regard the aforementioned Surah as Meccan, and that
insistence on Surah Ma’arej as being Meccan by its proponents is based on theological,
religious or sectarian motivations.
Key words: critique, popular opinion, Sunni and Shia commentaries, Surah Ma’arej,
Meccan, Medinan.
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1

(تاریخ دریافت96/1/28 :؛ تاریخ پذیرش)96/5/22 :

چکیده
دربارۀ مکی یا مدنی بودن ستورۀ معتار دو دیتدگاه مشتهور و غیتر مشتهور وجتود دارد.طراتداران دیتدگاه مشتهور
معرصدند که کل سورۀ معار مکی اس  .در مصابل ،طراداران دیدگاه غیر مشهور ،تأ کید میکنند ،کل یا دس ِ کم بخشتی
از ایآ سورۀ مدنی اس  .هر یک از دو گروه ،ادلۀ مخرلفی را برای اثبات دیدگاه خود مطرح نموده اند .در ایآ مصاله تت ش
مخرلف شیعه و سنی و نیز بررسی شأن نزول آیات ایآ سورۀ و تبییآ ارتباط یا
شده اس  ،با روش توصیفی و با بررسی تفاسیر
ِ

عدم ارتباط آیات با یکدیگر ،به ارز یابی مدعا و ادلۀ طرایآ پرداخره شود .البره ،در ایآ باره ،عمدتا بر منابع اهل سن تمرکتز
ّ
بودن کل ّی سورۀ معتار نادرست است و
شدهاس  .بررسیها نشان داد ،نظر مشهور حجی مطلق نداشره و دیدگاه مکی ِ
اصرار برخی از طراداران دیدگاه مشهور بر مکی بودن ایآ سورۀ عمدتا با تکیه بر انگیتزه هتای ک متی ،مترهبی یتا ارقتهای
صورت گراره اس .
کلید واژگان :نصد ،نظر مشهور ،تفاسیر ار یصیآ ،سورۀ معار  ،مکی ،مدنی.

 . 1دانشجوی دکتری علوم برآن وحدیث دانشرده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مازندرانtaheri.atefe20@yahoo.com -

| 111

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

 .1مقدمه
دربارۀ مری یا مدنی بودن سورۀ معارج اختالف نظروجود دارد و این اختالف بله اعتبلار
یا عدم اعتبار روایات ترتین نزوا منسوا از صحابه و تابعان مربو است .بسیاری از مفسلران بلا
توجه به روایات ترتین نزوا ،به مری بودن معارج گرایش یافته اند .برخی نیز با توجه بله اخبلار
وارده دربارۀ یأن نزوا سه آیۀ نخست و ارتبا آنها با آیۀ  32انفاا و توجه به سلیاق یلا م لمون
آیات سورۀ معارج ،این سوره را و یا حداب سه آیۀ نخست آن را مدنی دانسلتهاند؛ املا بسلیاری
بر نفی ارتبا آیۀ 32انفاا با آیات نخست معارج تأ کید دارنلد و تملام سلوره را مرلی بله یلمار
آورده و ادله ای در تأیید آن ذکر کردهاند .گروه مساب نیز ادللۀ آنلان را مخلدوش یلمرده و بلر
تسویت دیدگاه خویش ،استدالا کردهاند .این پژوهش بر آن است ،ادلۀ نظر مشهور را نسد کنلد
و نشان دهد که این سوره مری نیست.

 .2بررسی ادلۀ مؤافقان مکی بودن معار ج
نظر مشهور بر مری بودن سورۀ معارج است و ادله ای که در تأیید نظر خود آورهانلد ،بله
براری است که در پی می آید:
ّ
ّ .1 .2
تتمه بودن معارج برای حاقه در توصیف قیا مت

برخی از مفسران اظهار دایته انلد ،سلورۀ معلارج گویلا تتملۀ سلورۀ حابله اسلت کله در
ّ
توصیف بیامت است و بولی از ابن عباس نزوا معارج را بعد از حابه دانسته؛ للذا معلارج مرلی
است (آلوسی1415،ق ،ج ،15ص.)62
این در حالی است که بوا ابن عباس در این باره ،از نظر بزرگانی چون عالمله طباطبلایی
ّ
باب اعتناء دانسته نشده است (طباطبائی1411،ق ،ج ،21ص)6؛ به عالوه ،نه در سلورۀ حابله و
نه در خود معارج به حادثه ای ایاره نشده است که با تریه بر آن بتوان از آن به مری بودن آنهلا
حرن کرد؛ جز این که در روایاتی بر عسبه اوا و دوم تطبیق یده است که در اواخر ساا سلیزده
بعیت رخ داده است (ن

 :ابن حبین1416 ،ق ،ص.)12-11
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 .2 .2تشابه مضا مین سورۀ معارج با سور مکی

یری از راههای تعیین زملان نلزوا سلوره ،بررسلی موضلوعات آن و مسایسلۀ آن بلا دیگلر
سورههاست .ادعا می یود ،برخی از موضوعات فس در سوره های مرلی مطلرح یلده ،نظیلر
دعوت به صبر و اعراض مشرکان؛ لذا اگر در ی

سوره چنان موضلوعاتی بایلد ،ملی تلوان بله

کلی بودن آن سوره حرن کرد .یرلی از موضلوعاتی کله در سلورۀ معلارج مطلرح یلده ،صلبر
ً
ً
است .در آیۀ  5معارج آملده اسلتَ « :ف ْ
ُص ِوب ْر َص ْوبرا َجمويال » .موضلوع املر بله صلبر تنهلا در
سورههای مری به چشن میخورد که طی آن به پیامبر(ص) امر یده اسلت ،در مسابل مشلرکان
مره یریبایی ورزد و غالبا بر محور دعوت پیامبر(ص) به صبر در برابلر انرلار بیاملت از سلوی
آنان استوار است (ن

 :طه11،؛ احساف35،؛ غافر .)131،موضلوع دیگلری کله در ایلن سلوره

آمده ،رویگردانی مشرکان از آیات الهی است (آیۀ  .)11موارد مشابه اش در سورههای مری بله
چشن می خورد (ن

 :اسراء46،؛ نم  81،؛ روم)52،؛ لذا اظهار دایلته انلد کله سلورۀ معلارج

مری است.
منتها چنین استداللی نسدپلذیر اسلت؛ زیلرا اوال ،برخلی از موضلوعات همیشله و در هلر
برههای از زمان کاربرد دارند که موضوع صبر از آن جملله اسلت .هلر پیلامبری در تملام دوران
رسالت خویش نیازمند به چنین توصیهای از سوی خدا به جهت دلگرمی و بوت بللن در کلار
تبلیغ دین است و محدود کردن آن به دوران مره ،به دلی ایلن کله غالبلا ایلن موضلوع در س للور
مری وارد یده است ،دلی استوری بر مری بودن سوره معارج یمرده نمییود.
ضمن این که اظهار یده اسلت ،موضلوع صلبر غالبلا در آیلات مرلی آملده اسلت و نله
همیشه؛ لذا طبق نظر خود مؤافسان ،معارج می تواند از جملله ملواردی بایلد کله در آن املر بله
صبر یده و در عین حاا ،مری نیست .مؤید آن این که در آیۀ 24سورۀ انسان که مدنی اسلت،
پیامبر مأمور به صبر یده است.

ّ
در مورد آیات رویگردانی و «تولی» نیز همینطور است .در هلر زملانی از دوران رسلالت

انبیاء الهی و به ویژه نبی اکرم ،جمعی رویگردان بودند؛ چنان که در آیۀ  81نساء کله سلورهای
مدنی است ،خدای متعاا به پیامبرش دلداری میدهد که نگلران ایلن اعلراض و رویگردانلی از
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ً
َ
َ َّ َ َ ْ
َّ َ َ َ َ َ َّ
الر َُن فق ْد أُِع الل َه َو َم ْن ت َنلى فمُ أ ََْ .ولنُک َعل ْوي ِْ ْ َحفيظوُ (نسلاء،
سوی مردم نبایدَ :م ْن ُی ِطْ
ِ
.)81
ثانیا ،برفرض پذیرش مری بودن معارج بله دلیل دایلتن آیلات متحلد الموضلوع بلا سلور
مری ،این منافاتی ندارد با این که سه آیۀ نخست آن هن مدنی باید.
ُ
 .3 .2همخوانی معارج با س َور مکی در کوتاهی آیات و آهنگین بودن فواصل آنها

موافسان مری بودن سورۀ معارج مدعی انلد کله کوتلاهی آیلات معلارج و آهنگلین بلودن
فواص آنها ،حاکی از مری بودن معارج است؛ ز یرا این دو ویژگی ،در عموم سورههلای مرلی
مشهود است .بر ین به همین را مرحوم معرفت و یهید صلدر بیلان کلردهانلد (نل  :معرفلت،
1381ش ،ص15؛ حرین1318 ،ش ،ص.)11
از ابللن مسللعود نسل یللده کلله سللورههللای مفصل و کوتللاه در مرلله نللازا یللده اسللت
(سلیوطی1361،ش ،ج ،1ص )13و علملاء علللوم برآنلی نیلز یرلی از خصلائص س للور مرلی را
کوتاهی آیات آن می دانند (رامیار1391 ،ش ،ص.)616
منتها این سخن در خور نسد است؛ زیرا اوال ،یواهدی از خود برآن وجود دارد ،مبنلی بلر
این که کوتاهی سورهها یا آهنگین بودن آیات ،دلیل بلر مرلی بلودن آنهلا نیسلت .چله بسلا در
مواردی عرس این حالت است؛ چنان که سورۀ انعام با  165آیه ،طه با  135آیه ،مؤمنون بلا 118
آیه و انبیاء با  112آیه در مره و سورههای کوتاهی چون نصر ،زلزله و ب ّینله کله آهنگلینانلد ،در
مدینه نازا یده اند(معرفت1381 ،ش ،ص)15؛ لذا به صرف کوتاهی سوره یا آهنگین بلون آن
نمیتوان به مری بودن آن حرن کرد .درست است که با مالحظۀ این خصوصلیات ظلن ایجلاد
مییود که یل

سلوره مرلی اسلت؛ وللی یلارع از تریله بلر ظلن نهلی کلرده اسلت(حرین،

1318ش ،ص.)11

ثانیا ،به دلی وجود بیاس خف ّی در ایلن ادعلا و نادرسلتی کبلری اسلتدالا ،لزوملا صلرف
وجود یباهت بین معارج و عموم س لور مری در کوتلاهی آیلات و آهنگلین بلودن فواصل آنهلا،

معارج را در یمار سور مری برار نخواهد داد.

نقد نظر مشهور ،مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج | 139

 .4 .2مکی بودن معارج طبق روایات ترتیب نزول

برحسن روایات ترتین نزوا( همان،ص ،) 89مشهور بائ به مری بلودن معلارج اسلت؛
ز یرا اعتبار ترتین ،به مبدأ نزوا است و بزرگانی از جمله ییخ طبرسی معتسدند که ترتیلن نلزوا
سورهها با رعایت آغاز سورهها بوده است .چنان که سورۀ عللق 5 ،آیلۀ اوللش در اوا بعیلت در
مره و بسیه در چندساا بعد نازا ید و به این جهت سورۀ علق ،مری است (هملان ،ص )18و
از این جهت معارج هن مری است ،چون آیات آغاز ینش در مره نازا یده است.
اما این دلی مخدوش است؛ زیرا اوال ،اعتبار ترتین نزوا سورهها ،چنان که برخی بزرگان
گفتهاند ،همیشه به ابتدای سوره نیست؛ چون اگلر چنلین بلود ،عنربلوت کله آیلات آغلاز ینش
مدنی است ،در لیست ترتین نزوا و طبق نظر مشهور مری نمی بود .در این صورت ،نمیتلوان
به طور بطع گفت که سورۀ معارج حتی طبق باب اعتمادتر ین ترتین نزوا ،هفتاد و هشلتمین یلا
هفتاد و نهمین سوره و مری است؛ ز یرا بنا بر روایات (حسرانی1421 ،ق ،ج ،2صلص)3-382
آیات آغاز ینش مدنی است.

برخی نیز تعیین مری یا مدنی بودن سورهها را به تبع ّیت از اکیر آیات و یا به آیات آغاز ین

می دانند؛ لذا برخی از سورهها ،به سبن نزوا آیات اولشان در مره یلا مدینله یلا ایلن کله چلون
غالللن آی لاتش مر لی ی لا مللدنی بللوده اسللت ،بللا همللان عن لوان مر لی ی لا مللدنی خللودش بللابی
ماند(رامیار1391،ش ،ص .)613پس این احتماا تسویت مییود که معارج به لت لبع اکیر آیلاتش،
در لیست س لور مری برار گرفته است.

ثانیا ،چنان که عالمه طباطبایی فرمود ،روایلات ترتیلن نلزوا غیلر بابل اعتمادنلد؛ یعنلی
ارزش روایات دینی و حتی نس تار یخی را ندارند و تنها راه اطمینان به مری یا مدنی بودن آیات
و سور ،تدبر در م لامین آنهلا و اوضلاع و احلواا پلیش از هجلرت اسلت (طباطبلایی ،بلی تلا،
ص .)151هرچندکه مرحوم معرفت این نظر عالمه را حجت ندانسلته و روایلات ترتیلن نلزوا را
باب اعتماد یمرده است(معرفت1381 ،ش ،ص )11و نظر اکیر بر ین به اتفلاق مفسلران یلیعه
نیز ،باب اعتماد بودن کلیت روایات ترتین نزوا است؛ اما این اعتماد کللی ،دلیللی بلر پلذیرش
یرای

روایات ترتین نزوا سورهها نمیتواند باید؛ ز یرا چه بسا مشلهور ،بنلابر روایلات ترتیلن
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نزوا ،سورهای را مری بدانند؛ وللی بلر اسلاس م لامین ،سلورۀ ملدنی بایلد و بلالعرس میل
ّ
سورههلای انسلان ،عادیلات و مطففلین(نل  .سلیوطی1361 ،ش ،ج ،1ص)61-58؛ للذا بلوا
مشهور اگر بر اساس روایات ترتین نزوا باید ،حجت نیست.
ثالیا ،حتی اگر روایات ترتین نزوا سورهها مسلن دانسته یود ،با توجه به اخبلار و یلواهد
تار یخی از جمله اخبار و روایاتی که آیات آغلاز ین معلارج را ملدنی ،و ملرتب بلا آیلۀ  32انفلاا
میدانند ،باید بائ به تفصی یوین و بگویین که سورۀ معارج به جز آیات  3-1آن مری است.
 .5 .2فاصلۀ زمانی بسیار بین نزول معارج و واقعۀ غدیر

اظهار یده است ،اه علن ،بر مری بودن سورۀ معارج اتفاق نظر دارند؛ لذا مدنی بلودن
آیات آغاز ین آن پذیرفتنی نیست؛ ز یرا سورۀ معارج حدود 11ساا یا بیشتر ،پیش از وابعلۀ غلدیر
نازا یده است .با وجود این فاصله ،چگونه می توان پذیرفت کله آیلات آغلاز ینش در مدینله و
در جر یان غدیر نلازا یلده وآن را ملدنی دانسلت؟ (نل  :ابلن تیمیلة 1415،ق  ،ج، 4ص31؛
امینی1366 ،ش ،ج ،1ص411؛ یفیعی یاهرودی1433،ق ،ص.)12
اما این سخن در خور نسد است؛ زیرا اوال ،در این زمینه هیچ اتفلاق نظلری وجلود نلدارد؛
ثانیا ،به گواهی روایات صحیح مرتب با غدیر ،مبنی بلر ارتبلا آیلۀ  32انفلاا بلا آیلات آغلاز ین
معارج،کلله در تفاسللیر یللیعه و سللنی بلله طللرق متفللاوت در ذیلل آیلله عللذاب وارد یللده
اسلللت(طبری1412،ق ،ج ،29ص45؛ حسلللرانی14241 ،ق ،ج ،2ص385 -382؛ طبرسلللی،
1412ق ،ج،11ص )529مدنی بودن آیۀ  32و سه آیۀ اوا معارج تسویت مییود.
 .6 .2جعلی بودن روایات نزول آیۀ عذاب در ارتباط با غدیر

گفتهاند :اخباری که مخالفان با تریه بر آن ،نزوا آیات نخستین معارج را مربو به غلدیر
میدانند ،از ی

طرف ،این اتفاق را در هنگام بازگشت رسوا خلدا(ص) از حجلة اللوداع و از

طرف دیگر ،آن را در منطسۀ أبطح می دانند؛ اما طبع حلاا ابت لاء ملی کلرد کله ایلن وابعله در

نقد نظر مشهور ،مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج | 133

مدینه رخ داده باید و لذا این روایت اوال ،جعلی است و ثانیا ،جاعلش جاهل نیلز بلوده اسلت
(ابن تیمیة 1415،ق ،ج ، 4ص.)89
اما این ایراا مخدوش است و عالمله امینلی در الغلدیر بله ایلن ایلراا پاسلخ دادهانلد
(نل  :امینلی1366،ش ،ج ،1ص411؛ یللفیعی یللاهرودی1433 ،ق ،ص .)12بلله عللالوه ،بللر
فرض پذیرش این مدعاکه منطسۀ ابطح از مناطق مری باید و سلفر پیلامبر(ص) نیلز از مرله بله
سمت مدینه بوده بایلد ،در ایلن صلورت ،ملی تلوان گفلت ،آن جریلان در هملان راه برگشلت
پیامبر(ص) از مره به مدینه ،یعنی نرسیده به مدینه ،وابع گردیده و آیۀ عذاب نازا یلده اسلت؛
لذا مری بودن مران نزوا معارج هرگز مالزمه با مری بودن زمان نزوا آن ندارد.
 .7 .2تالش شیعیان بر جعل روایات ،جهت اثبات جانشینی علی(ع)

اظهار دایته اند :حدییی که حاکی است ،سورۀ معارج ،در روز غدیر نلازا یلده اسلت،
غرابللت دارد و از نللوع مرویللاتی اسللت کلله یللیعه بللرای تأییللد باورهللای خللود برسللاخته
است»(دروزه1383،ق ،ج ،5ص.)393
اما این سخن مردود است؛ زیرا مستشر نوع غرابت را تعیین نررد؛ ولی چنان می نمایلد
که مرادش از غرابت ،لف «غالم» است که در روایتی علی(ع) غالم خوانده یده است؛ منتهلا
گرچه واژۀ «غالم» غالبا برای پسری میان سنین کودکی تا نوجوانی به کلار ملی رود (نل  :آا
عمران41،؛ حجر52،؛ مر ین21،؛ یوسف19،؛ کهف81 82،و) 14؛ اما به مرد بلزر  ،بله اعتبلار
توصیف در گذیته ،مجازا «غالم» گفته می یود و ابن منظور از ازهری نسل کلرده اسلت کله
من ینیدم ،عرب زبانها به مولود پسرتازه متولد یده ،و نیز به پیر مرد هر دو «غالم» میگوینلد
و به پیر مرد« ،غالم نجین» هن گفته می یود .گاهی هن« ،غالم» بله معنلای صلاحن ،یعنلی
همراه و بر ین به کار رفته است؛ چنان که در این بیت آمده استّ « :تنح یا عسیف عن مسامهلا و

ّ ّ
طرح الدلو الی غالمها» .سط را به سلوی بلر ین و هملراهش انداختن،کنایله از عبلاراتی چلون
بیگدار به آب زدن و در اینجا وصلۀ ناجور بودن مردی برای ازدواج با زنی است که از او یلأن

اجتماعی باالتری دارد؛ لذا مصرع دوم کنایله از ایلن اسلت کله او را واگلذار کله او بلا ملردی،
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مناسن و در یأن خود ازدواج نماید .پس در این یعر« ،غالم» به معنای هن یأن است و نیز به
خادم هن «غالم» میگویند(ن

 :ابن منظور1414،ق ،ج ،12ص.)441

به احتماا بوی از این جهت که پیامبر(ص) با بیلان «مون كنوت مونال  ،فْوذا علوى مونال »،
علی (ع) را هنیأن خود در «والیت» معرفی کرده اند و یا این که علی(ع) هملواره ،هملراه و
در خدمت پیامبر اکرم(ص) و ملتزم به اطاعت از اوامر ح رت بودند ،بله ایشلان غلالم اطلالق
یده است .البته بردایت اوا با سیاق روایات و تار یخ مناسن تر است.
 .8 .2اعتناء به پیوستگی سیاق آیات در معارج

ادعا یده است که سیاق آیات سورۀ معارج به هن پیوسته است و لذا با فرض این که ایلن
سوره در مره نازا یده باید ،نمیتوان پذیرفت که آیات آغازین آن در مدینه نازا یده است.
اما این ادعا مردود است؛ چون سیاق ،برینۀ ّلبی است و بله سلیاق آیلات تلا جلایی اعتنلاء
مییود که در تعارض با برینۀ لفظی که روایات اسباب نزوا است ،برار نگیرد؛ بر ایلن اسلاس،
ما وبتی روایاتی دایته بایین که به موجن آنها الاب آیات آغازین سورۀ معلارج در مدینله نلازا
یده است ،نمی توانین به سیاق آیات سورۀ معارج اعتناء کنین.
گفتنی است که تنها با حصوا اطمینان به وحدت آیات در نزوا و موضوع ،سلیاق معتبلر
دانسته می یود و این در حالی است که هرگز اطمینلان وجلود نلدارد کله آیلات آغلازین سلورۀ
معارج به همراه آیات ذیلش نازا یده باید.
بنابراین ،ایراا اساسی نظرمشهور این است که اگر بوا به مری بلودن سلورۀ معلارج یلا
الاب سه آیه اولش را بپذیر ین ،آن با روایاتی ذی سورۀ معارج راجع به جر یلان غلدیر نسل یلده
است ،سازگاری ندارد .البته متأخران اه سنت در چنین مواردی ادعا کردهاند که سلیاق آیلات
مالک است و اعتباری به روایاتی که بر خالف آنها رسیده است ،نیست؛ املا آنلان بلر خلالف
بدمای اه سنت از ابوعبید هروی تلا ثعلبلی و ابلونعین اصلفهانی تلا حسلرانی و ابلن حجلر و
امیالهن نظر دادهاند؛ چرا که آنان هرگز روایات را به سبن تعارض با سیاق آیات کنار نزدهاند.
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 .9 .2تشتت روایات مرتبط با مدنی بودن معارج

مستند مدنی بودن آیات نخستین سورۀ معارج روایاتی است که در آنهلا تشلتت بله چشلن
میخورد .این روایات چهار دسته اند:
الف .ی

دسته از این روایات ،ایلن آیلات را مربلو بله جریلان غلدیر و انتصلاب الهلی

علی(ع) به جانشینی بالفص پیامبرمیداننلد و سلائ را ن لربن حارث(سلیوطی1414،ق ،ج،3
ص 181و ج،8ص )51یلا نعملان بلن حلارث و امیلالهن میداننللد(ثعلبی1422،ق ،ج،11ص35؛
فرات کوفی1411 ،ق ،ص.)516
ب .دستۀ دیگر از این روایات ،نزوا آیۀ  32انفاا را در مره و نزوا علذاب و آیلات 3-1
معارج را مربو به جنگ بدر دانستهاند .نیز سائ را «ن ر » یا «ابو جه » معرفی کردهانلد و
ارتبا این آیه را با نعمان و حادثۀ غدیر ،با لف «بی »آوردند(سبزواری1419،ق ،ص.)514
ج .دستۀ سوم از این روایات ،این دو آیه را به سائ بودن «ن ر» و نلزوا علذاب در حلق
وی ارتبا دادهاند؛ اما مران نزوا یا وابعهای ای را که این آیات دربارۀ آنها نلازا یلده اسلت،
بازنگفتهاند (نسائی1348،ق ،ج ،6ص498؛ حاکن نیشابوری ،بی تا ،ج ،2ص.)512
البته برحسن ظاهر ،رویلات دو دسلته اوا ،تعلارض دارنلد و بله هملین جهلت از اعتبلار
ساب اند؛ اما مفسران آن دسته از اخباری را که نزوا عذاب وآیۀ «سأا سائ  »...را مربلو بله
جنگ بدر و دربارۀ «ن ر» یا «ابوجه » میدانند ،ترجیح دادهانلد .نیلز وجلود فلردی بله نلام
«نعمان » یا «حارث» و نزوا عذاب برای وی را در وابعۀ غدیر انرلار نرردنلد .همننلین اسلن
مشترک «ن ر» در هرسه دسته از این روایات مشهود است؛ لذا بدر متلیسن ایلن اسلت کله ایلن
آیات دربارۀ «ن ر» نازا یده و وی همان سائ است .منتها «ن ر» طبق منابع معتبر تلاریخی،
در جنگ بدرکشته یده است(ابن هشام،بی تا ،ج ،2ص286؛ بیهسی1414،ق ،ج ،2ص)34؛ از
این رو او نمیتواند در وابعه غدیر هن ،ح ور دایته باید .با این بیان ،نزوا آیلۀ «سلأا سلائ »
دربارۀ ابوجه هن که در جنگ بدر کشته ید ،منتفی است.
د .دستۀ چهارم،روایاتیاند که بیانگر ارتبا این دو دسته آیاتاند؛ ولی بله حادثلۀ بلدر یلا
غدیر ایارهای ندارند؛ اما همسو با روایات غدیر ،از حسادت و بغلِ برخلی از صلحابه نسلبت
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به محبوب ّیت و مسام علی (ع) نزد پیامبر(ص) حرایت میکنند (طبلری1412 ،ق ،ج ،29ص45؛
بحرانی1416 ،ق ،ج ،3ص.)314
البته مجموع این روایات با درخواست عذاب(آیۀ  32انفاا) و نلزوا آیلۀ علذاب(آیات -1
3معارج) ،برای منرر والیت علی (ع) اتفلاق دارنلد و حرایلت دارنلد کله عللی (ع) بله یلدت
محسود و مبغوض عدهای از صحابه بوده است.
با وجود برخی مخالفتها از سوی برخی از مفسر ین متأخر اه سنت ،نسلبت بله ارتبلا
آیۀ  32انفاا و سه آیۀ اوا سورۀه معارج با جر یان غدیر ،اما علملاء و مفسلران تلراز اوا آنلان ،از
صحابه و تابعان آیات معارج را با جر یان غدیر مرتب دانستند و بر والیلت و جانشلینی عللی(ع)
بعد پیامبر اذعان دایتند و بالتبع بر مدنی بودن سه آیلۀ اوا سلوره معلارج تأ کیلد دارنلد (ثعلبلی،
1422ق ،ج  ،11ص35؛ حسرانی1451،ق ،ج ،2ص.)381-385
م افا این که سیوطی از ابن ّ
حصار نس نموده است که «هر ی

از سلورههلای مرلی و

مدنی آیاتی دارند که از آنها استینا یده است» (سیوطی1361،ش ،ج ،1ص.)62
لذا با توجه به روایات ،دیدگاه مفسران تراز اوا و سخن ابن ّ
حصار ،ملدنی بلودن سله آیلۀ
نخست معارج ،تأ کید و تسویت می یود .براین اساس ،این سئواا بجا خواهد بود که چرا برخی
ّ
بر بوا یاذ صحابه ای چون ابن عباس ،انس یا ابوهر یره مبنی بلر مرلی بلودن معلارج و آیلۀ 91
انفاا استناد و اصرار کردند ،ولی روایات منسوا از همان صحابه را دربارۀ ارتبا آیۀ  91انفاا بلا
آیات نخستین معارج ،نه تنها که اعتنا نرردند ،بلره نفی کردند؟

ّ
 .3بررسی ادله مخالفان مکی بودن معار ج
دالیلی که طرفداران مدنی بودن آیات نخست سورۀ معارج به سود دیدگاه خود آوردهاند،
به براری است که در پی می آید.
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 .1 .3همزمانی نزول آیۀ  32انفال با آیات نخستین معارج بر اساس روایات

طبق صحیحتر ین روایت ترتین نزوا ،سورۀ معارج ،هفتلادمین سلورۀ نلازا یلده و مرلی
است و سورۀ انفاا هشتاد و هشتمین سورۀ نازا یده ومدنی است (معرفت1381،ش ،ص.)19
این در حالی است که طبق روایاتی که ذی آیات نخست سورۀ معارج آمده ،آیۀ  32سورۀ انفاا
و سه آیۀ نخست سورۀ معارج در توالی زمانی نزدی

به هن و مربو به غدیر نازا یده است.

 .2 .3مدنی بودن بخشی از معارج با مبنای زمان و مکان نزول

طبق روایلات ،آیلات نخسلت معلارج دربلارۀ غلدیر و خالفلت بالفصل عللی(ع) بلرای
پیامبر(ص) نازا یده است .از آن جا که منطسۀ غدیر خلن بله لحلاظ جغرافیلا ،از منلاطق مرله
است ،بنا بر این که مبنای مری و مدنی بودن آیات ،مران نزوا باید ،باید آیات نخست سلورۀ
معارج را مری خواند.
 .3 .3اتفاق نظر نداشتن بر مکی بودن آیات نخست سورۀ معارج

ادعا یده است که بر مرلی بلودن سلورۀ معلارج اتفلاق نظلر هسلت؛ وللی اتفلاق نظلری
مالحظه نملی یلود(نل

 :طباطبلایی1411،ق ،ج ،21ص .)6ملع الوصلف مرلی بلودن سلورۀ

معارج ،منافاتی با مدنی بودن سه آیۀ نخست این سوره ندارد؛ بنلابراین ممرلن اسلت بله جهلت
یباهت ظاهری م امین بیشتر آیات این سوره با کفار مره ،از باب تغلین ،مری به یمار آملده
است.
ُ
 .4 .3خلط مبنای مکان و زمان نزول در تعیین آیات و س َور

در تعیین مری یا مدنی آیات و سور خل صورت گرفتهاست .برخی از بدما مبنای مرلی
و مدنی را مران نزوا و برخی زمان نزوا در نظر گرفتهاند .اگر مبنای مری و مدنی مران نزوا
باید ،هن آیۀ  32انفاا مری به یمار می آید و هن سورۀ معارج و لذا مری بلودن آنهلا بلا نلزوا
آنها به مناسبت غدیر خن که در حوالی مره اتفاق افتاده است ،در تعارض نخواهد بود.
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 .5 .3نا موجه بودن اصرار موافقان بر مکی بودن کل ّیت معارج

با فرض صحت روایاتی که حاکی اند ،ابوجه یا ن ربن حارث یا گروهی از کفار مرله
درخواست عذاب را سابسا در مره کردند و بعد در جنگ بدر به عذاب یمشیر گرفتار یلدند،
مری بودن ،آیۀ  32سورۀ انفاا تسویت مییود؛ از این رو ،مدنی بودن ک سورۀ انفاا که طبلق
نظر مشهور به مناسبت جنگ بدر نازا یده ،مخدوش مییود؛ ز یلرا اگلر طبلق هملان اخبلار،
عذاب در جنگ بدر وابع یده باید ،الزمهاش ایلن اسلت کله آیلات نخسلتین معلارج هلن بله
مناسبت جنگ بدر و در مدینه نازا یده باید.
حاا آن که موافسان بر نفی ارتبا این آیات با آیۀ  32سورۀ انفاا و مری بودن تعلدادی از
آیات سورۀ انفاا اصرار دارند .سئوالی که اینجا مطرح می یود ،این است که چرا آنلان بله ایلن
الزمه تن نمیدهند؟
 .6 .3ترغیب به فروعات در سورۀ معارج

در آیاتی از سورۀ معارج به نماز ،پرداختن ّ
حق معلوم یا همان زکات ترغین یده و آیرار

است که تشریع فروع در مدینه و بعد هجرت بوده است؛ لذا باید گفت کله ایلن آیلات دالللت
دارند ،مخاطبانشان مسللماناناند نله کفلار مرله؛ للذا عالمله طباطبلایی بله دلیل وجلود چنلین
م امینی در این سوره و نیز به دلی وحدت سیابی آن آیات با بب و بعدش به مدنی بلودن ایلن
سوره گراییده و بوا اتفابی مفسر ین را بر مری بودن آن نفی کلرده اسلت (طباطبلایی1411،ق،
ج ،21ص.)6

 .4نتیجهگیری
نتایجی که از پژوهش حاضر به دست می آید ،به براری است که در پی میآید:
 -1روایات فراوانی که از بدمای اه سنت رسیده است ،حاکی اند که سله آیلۀ نخسلت
سورۀ معارج مدنی است.
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 -2میتوان ک این سوره را بر مبنای مران نزوا ،مری به یمار آورد؛ ولی بر مبنای زمان
نزوا ،می توان گفت که سه آیه نخستش مدنی است.
 -3سه آیۀ نخست سوره معارج به همراه آیۀ  32سورۀ انفاا به مناسلبت غلدیر خلن نلازا
یده است.
 -4هیچ دلی باطعی از سیاق و ظاهر آیات سورۀ معارج وجلود نلدارد کله بلر نلزوا ایلن
سوره در مره نازا یده باید و بلره وجود فروعی چون نماز و زکات در ایلن سلوره و وحلدت
سیابی ک سوره حاکی است که این سوره در مدینه نازا یده است.

 .5منابع
.1

ابن حبین ،الحسن بن عمر( 1416ق) .المستفی من سیرت المصطفی .تحسیق مصطفی محمد حسین الذهبی،1 ،
الساهره :دار الحدیث.

 .1ابن منظور ،محمد بن مررم(1414ق) .لسان العرب ،چ ،3بیروت :دار صادر.
 .2ابن هشام حمیری ،عبدالمل (بی تا) .سیر ّ
النبویة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
.1

آلوسی ،سید محمود(1415ق) .روح المعانی فی تفسیر السرآن العظین .تحسیق علی عبد الباری ّ
عطیة .چ ،1بیروت:
دار الرتن ّ
العلمیة.

 .2بیهسی ،ابوالف (1414ق) .تاریخ بیهسی ،بیروت :دارالرتن الع ّ
لمیة.

 .3ثعلبی نیشابوری ،ابو اسحاق احمد بن ابراهین(1422ق) .الرشف و البیان عن تفسیر السرآن ،چ ،1بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
 .4حاکن حسراني ،ابوالساسن عبیدالله ابن احمد( 1411ق) .یواهد التنزی لسواعد التف ی  ،تحسیق محمد بابر
محمودت ،تهران :وزارت فرهنگ واریاد اسالمي.
 .5حاکن نیشابورت ،محمدبن عبدالله(م415ق) .مستدرک علی الصحیحین ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .6حرین ،محمدبابر(1318ش) .علوم برآنی ،ترجمۀ محمدعلی لسانری فشارکی ،چ ،1تهران :تبیان.
 .1دروز  ،محمد عز (1383ق) .تفسیر الحدیث ،باهره :احیاء الرتن العربیة.
 .8رامیار ،محمود(1391ش) .تاریخ برآن ،چ ،11تهران :امیر کبیر.
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 .9سیوطی ،جالا الدین( 1361ش) .االتسان فی تفسیر السرآن ،ترجمۀ حائری بزوینی ،تصحیح محمد ابوالف
ابراهین ،چ ،6تهران :امیر کبیر.
 .11سیوطی ،جالا الدین(1414ق) .الدرالمنتیور فی تفسیر المأثور ،بن:کتابخانۀ مرعشی نجفی.
 .11یفیعی یاهرودی ،محمد حسن(1433ق) .گزیدۀ الغدیر ،بن :مؤسسۀ میراث نبوت.
 .12طباطبائی ،سید محمد حسین(1411ق) .المیزان في تفسیر السرآن ،چ ،5بن :انتشارات جامعۀ مدرسین.
 .13طباطبائی ،سید محمد حسین(بی تا) .برآن در اسالم ،بی جا ،بنیاد علوم اسالمی.
 .14طبرسی ،ف

بن حسن(1312ش) .مجمع البیان فی تفسیر السرآن ،مسدمۀ جواد بالغی ،چ ،3تهران :ناصرخسرو.

 .15طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر(1412ق) .جامع البیان فی تفسیر السرآن،؛ چ ،1بیروت :دار المعرفة.
 .16کریمی محلی ،طاهره(1396ش)« .نسد دیدگاهها در تعیین مصداق سائ در آیۀ نخست معارج» ،پژوهشهای
برآنی ،پیاپی.82
 .11کلینی ،محمدبن یعسوب(1381ش) .اصوا کافی ،ترجمۀ صادق حسن زاده؛ بن :انتشارات
بائن آا محمد.
 .18معرفت ،محمد هادی(1381ش) .علوم برآنی؛ چ ،1بن :مؤسسۀ فرهنگی تمهید.
 .19مل محمدی ،مهدی« .تاریخگذاری سورۀ معارج»

