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چکیده

قرآن کریم به صورت مکرر از اطعام به نیازمندان جامعه سخن گفته
استتتتت کرا که این گروه در اب تدایی ترین ن یاز خود یعنی خوراک
درماندهاند .پرواضت ت استتتت این آیات در یس ب تتتتر تاریخی نازل
شتتدهاند لذا تدبر در آنها مطابق با ترتیب نزول و با توجه به حوادث
و مخاطبان عصتتر نزول میتواند مراحل تشتتری این حکم را آشتتکار
ک ند .پژوهش حاضتتتر با همین هده به ن گارش درآ مده استتتت.
بدینسان طبق روایات معتبر ترتیب نزول ،کینش آیات اطعام م کین
مشتتتخص گردید و ستتتعی بر آن شتتتد با مقارنه این آیات مراحل
نهادینهشتتدن این فرمان الهی کشتتد شتتود .در ستتور ابتدایی مکی با
تشتتتویق و انذار ن تتتبت به خوراک دادن نیازمندان ستتتعی در ای اد
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آگاهی و معرفت بنیادی ن بت به این مو ضوع شده ا ست .در اواخر
این دوره اطعام نیازمندان بهصتتورت جدیتر دنبال میشتتود و اع م
می گردد در اموال مردم حقی برای بینوا یان استتتتت .در مدی نه و با
تشتتکیل حکومت اس ت می کمس به نیازمندان بهصتتورت یس حکم
فقهی در میآید و مناب آن از طریق خمس ،زکات ،انفاق و کفاره
اعمال منهیٌعَنه تأمین میشود.
واژههای کلیدی :اطعام ،م کین ،تف یر تنزیلی تتت ت مو ضوعی،
مکی ،مدنی.
مقدمه و طرح مسئله
«اطعام» از ریشتتته«طعم» به معنای مزه و خوردن استتتت و هرگاه به باف افعال رود معنی
«خوراک دادن» میدهد مث ً وقتی گفته میشتتود« :أطْعَمتهم الخُبزَ»؛ منظور این استتت که به
قوم نان دادم (ابن س م ،1416،ج ،2ص« .)469م کین» نیز به معنای ک ی ا ست که فقر و
ذلت در وی جم شده است(ابن منظور ،1414،ج ،13ص« .)211راغب اصفهانی» در معنای
آن مینوی تتتد« :ک تتته که هیي کیز نداشتتتته باشتتتد و از لف «فقیر» بلیغ تر استتتت »(راغب
اصفهانی ،1422،ج،1ص.)417
م لماً یکی از مؤلفههای اصلی توسعه اقتصادی هر جامعهای عدالت اقتصادی و توجه
به طبقات محروم جامعه است لذا قرآن در م یر تحول دینی و جامعه سازی اقتصادی به این
مو ضوع توجه فراوان دا شته و در  20آیه از قرآن کریم از «م کین» و اطعام وی یاد شده
استتتت .از همین رو تاکنون کتب و مقاالت فراوانی در رابطه با فقر و شتتتیوه فقرزدایی در
قرآن به نگارش درآمده ولی هیي یس از منظر تاریخی و بر استتتار شتتترای نزول و مقارنه
آیات به این موضوع توجه نکردهاند .حال آنکه مطالعه این آیات بهصورت تنزیلی میتواند
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نکات تازهای را آشتتکار کند و مراحل نهادینهستتازی اطعام نیازمندان در قرآن را مشتتخص
نماید .از این جهت موضوع این نوشتار نو و تازه مح وف میشود.
آنچه در این پژوهش مورد بررستتی قرار میگیرد؛ نخ تتت شتترای تاریخی و ف تتای
نزول آیات اطعام م تتکین و دیگری مقای تته و در کنار هم نهادن آیات متحدالموضتتوع به
ترتیب نزول ا ست .به دیگر سخن این پژوهش در پی پا سخگویی به این پر سشها ست که:
ف تتتای نزول آیات که تأییری بر شتتتیوه تعبیر قرآن در پرداختن به اطعام نیازمندان داشتتتته
ا ست؟ آیا با مقارنه آیات اطعام م کین تغییر و تحولی در ت شری این حکم دیده می شود و
بهتدریج مفاهیم جدید به آن افزوده شده است؟ یا یس مفهوم یابت در آیات مختلفی مورد
تأکید قرار گرفته است؟
گفتنی است مراد از ترتیب نزول در این پژوهش ترتیبی است که در روایات ذکر شده
که از معتبرترین آنها روایت عطا و ابوکریب از ابن عبار است که در تفاسیر و کتب علوم
قرآنی ت معموالً در بخش «معرفة املکی و املدنی» ت انعکار یافته است .برخی از معاصران نیز با
بررستتتی تطبیقی این روا یات و رف عیوف آن ها جداولی را در ترت یب نزول قرآن ته یه
کردهاند .مانند نگارنده «درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن» (نکونام ،1380،ص )142و مؤلد
«تف تتتیر تنزیلی قرآن» (به تپور ،1392 ،ص )345که این جداول دارای اخت فات جزئی
ه تند و تا حدود زیادی میتوانند راهگشا باشند.
 .1وضعیت اقتصادی مکه و مدینه پیش از اسالم
با نگاهی به و ضعیت جغرافیایی مکه آنچه که نمایان می شود کمبود آف و وجود بیابانهای
گ تتترده و احاطه شتتدن با کوههای بزرگ استتت(أزرقی،بیتا،ص .)67تعبیر قرآن کریم از
شرای آن به «بِو ٍاد َغ رِْي ِذي َزررع» (ابراهیم )37:نشانگر همین موضوع است .در جاهلیت «مکه»
به دلیل جغرافیایی یس مرکز ت اری به شتمار میآمد و اعراف هر ستال از نقا مختلد در
مکه و بازار «عکاظ » جم میشدند و شعر میسرودند و داد و ستد ان ام میدادند از این رو
مکه را پایه ح از نامیدهاند(قزوینی ،بیتا ،ج ،1ص.)85
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و سعت «مدینه» (یثرف) ن صد مکه بوده و هرکس بر آن وارد می شود بوی خوش را
استتتتشتتتمام میکرده استتتت(قزوینی ،بیتا،ج،1ص .)41صتتتاحب «مع م البلدان» درباره آن
روه و سَى ه ه ه ه ه ههلي ِما اببههَن ِر َههٌ ههَن ا ع ٌه مهد»(حموی،
مینوی تتتدَ « :و ََلهَن َيٌه ريهث ٌ ْيري َو مٌههَنو َو َيٌهم و م
وز م
ج،4ص.)70
یکی از مراکز اصتتتلی یهود مدینه و خیبر بود و یهودیان بنی قینقاع و بنی قریظه و بنی
ن یر در آن ساکن بودند .آنها در زراعت و ت ارت مهارت زیادی داشتند و با یروت خود
قلعه هایی ستتتاخته بودند(افغانی،1974 ،ص .)157هنگامی که پیامبر اکرم (ص) به یثرف
مهاجرت کرد همراهان ایشتتان که مهاجرین نامیده میشتتوند اموال و خانههای خود را رها
کرده بودند و در وضعیت اقتصادی سختی به سر میبردند و انصار نیز به دلیل درگیری اور
و خزرج توان اقتصادی باالیی نداشتند.
از ا ستنادات تاریخی بر میآِید جامعه عرف جاهلی دکار فا صله طبقاتی شدیدی بود.
صاحب «المفصل فی تاریخ العرف» مینوی د:

« پیش از ا س م ا شخا صی بودند که به یروت و زیادی اموال شناخته
میشتتدند .از این گروه عدهای دارای اح تتار بودند پس ضتتعفا را
کمس و نیازمندان را اطعام مینمودند .حال هدفشتتتان محبت بود یا
ک تب شتهرت در هر صتورت جزی نیکوکاران مح توف میشتدند.
گروه دیگر فاقد اح اسات ان انی بودند و به فقرا کمس نمیکردند
و در ربا ستتتخت گیری می نمودند و از کمس به دیگران ستتتر باز
میزدند»(علی،1422،ج،9ص.)79
نوع غذا بر اندام ان تتتان تأییر می گذارد از همین رو اعراف بدوی معموالً الغر اندام
بودند کرا که خوراک آنها ستتتاده و فاقد کربی بود.در بع تتتی از ستتتالها افراد زیادی از
شتتدت فقر و گرستتنگی فوت میکردند .گاه اعراف به خاطر ترر از گرستتنگی دستتت به
خودکشتتتی میزدند به این صتتتورت که در را بر روی خود قفل میکردند تا میمردند .این
نوع از خودکشی را «اعتفاد» مینامیدند(همان،ص.)50
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مؤلد «ل تتان العرف» در معنای آن مینوی تتد« :أَن يهم رغهِ َق ا رجث بَنبَهم ههي نف ِىه ه هه فل يىه ه ه َ

أَحههداح حمي توج جوههَنح»(ابن منظور،1414،ج،3ص)296؛ مرد در را روی خودش میبندد و از
ک ی کیزی نمیخواست تا اینکه از گرسنگی بمیرد.
 .2بررسی تنزیلی آیات اطعام مسکین
با مقارنه آیات اطعام م کین مشخص می شود قرآن کریم طی مراحل مختلد نهادینه سازی
این فری ه الهی را ان ام داده است .در ادامه این مراحل ارائه میشود:
 .1-2مرحله اول؛ ایجاد آگاهی و بینش نسبت به اطعام مسکین
با توجه به آنچه درباره شرای اقتصادی مکه گفته شد و تعداد کم م لمانان؛ م لماً در کنین
ف ایی امکان اجرای عملی دستورات قرآن و ای اد اص ح در جامعه در سط وسی نی ت.
لذا در این دوران بنیان های فکری اجتماع عرف جاهلی نشتتتانه می رود و خداوند با آیات
مختلد سعی در بیداری نفور و ای اد آگاهی ن بت به م ئولیت های اجتماعی دارد .در
این مرحله آیات کوتاه ،تکان دهنده ،پر طنین ،و توأم به انذارهاى فراوان استتتت و طبقه
یروتمند مکه که به نیازمندان کمس نمیکردند مورد توبیخ قرار میگیرند.
در زمان نزول سورههای ابتدایی قرآن ،ف ای پیرامون پیامبر (ص) و م لمانان را انذار
و بیان دغدغهها و م شک ت پیش رو فرا گرفته ا ست لذا قرآن راه ر ستن از این دغدغهها را
بیان میکند(به ت پور،1392 ،ص .)376از همین رو اطعام بینوایان به عنوان راه ن ات از
آتش جهنم معرفی میشتتود و این موضتتوع در تناستتب کامل با ف تتای ستتور ابتدایی قرآن
است .در جدول زیر آیات این مرحله مطابق با ترتیب نزول بررسی میشود:
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ردیف

آیه

موضوع

نکات تازه

اشاره ضمنی و در قالب
1

قلم17-24:

2

مدیر44:

3

ف ر18:

4

ماعون3:

5

بلد16:

حدود سال اول تا سوم

داستان اصحاف جن
اولین اشاره صری به
فرمان اطعام م کین

تاریخ نزول

بعثت
ان ام ندادن آن در کنار نماز
نخواندن موجب افتادن در جهنم

حدود سال اول تا سوم
بعثت

میشود

نکوهش عدم تشویق به

توجه به م ئولیت اجتماعی

حدود سال دوم و سوم

اطعام م کین

م لمانان

بعثت

تشویق نکردن به اطعام
یتیمان از نشانههای انکار
روز جزا (دین اس م)
اطعام به م کین همراه با
تأکید

مطرح کردن یتیم در کنار
م کین

سال سوم بعثت

فراموش نکردن اطعام یتیم در
روز گرسنگی (قحطی،

سال سوم بعثت

خشک الی و)...

جدول شماره :1آیات مرحله اول تشریع اطعام مسکین

 .1-1-2آیه  4سوره قلم
در غالب مناب تف یری و علوم قرآنی؛ سوره قلم به عنوان دومین سوره نازل شده در مکه
قرار گرفته است(بغدادی ،1415 ،ج ،1ص8؛ سیوطی ،1974 ،ج ،1ص40؛ به تپور،1390،
ص .)345محتوای ستتتوره د لداری و ح ما یت از پ یامبر(ص) در برابر ته مت های ناروای
مشتترکان استتت .خداوند در این ستتوره بهصتتورت تلویحی در قالب داستتتان «اصتتحاف جن »
(قلم )17-26:به «م تکین» اشتاره کرده و تلویحاً بیان میکند که عذاف الهی آنها به ستبب
ندادن میوه به نیازمندان است.
صتتتاحب «تف تتتیر الحدیث» مینوی تتتد« :فَتكون هه و ا ل ه ه ه ه ه ه ههة أو ا ل ه ه ه ه ه ه ه

ا لر نٌههة

نزولح»(دروزه،1383،ج،1ص)379؛ این داستتتان از اولین قصتتص کریم استتت که نازل شتتده
است .در آیه  24بیان شده است« :أَ رن ل يَ رد مخهَنَّه َ َن ارٌَه روَم َههَرٌ مك رو ِم رىكني» (قلم)24:؛ که امروز نباید
در باغ بینوایه بر شما درآید.
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مف ران در تف یر این آیه نقل کردهاند که «اصههبَنا اةنة» از اهالی یمن یا حبشه بودند
و باغی از پدر شان دا شتند و او در میوه آن حقی را برای م اکین قرار داده بود لذا یتیمان و
بینوایان و افراد نیازمند از میوه های آن روزگار می گذارندند .بعد از فوت پدر پ تتتران او
دکار دنیادو ستی و طم شدند و برای اینکه سهمی از میوهها به فقرا نر سد در صب ب یار
زود به کیدن میوههای باغ میرفتند و آه ته سخن میگفتند که ک ی باخبر نشود در نهایت
این کفران نعمت آن ها ستتتبب شتتتد عذاف الهی بر آنان وارد گردد و باغ از بین برود(ابن
عاشور،بیتا،ج،29ص.)71
 .2-1-2آیات  38تا  44سوره مدثر
سوره «مدیر» جزی اولین سورههای مکی است که در آن آشکارا سخن از اطعام م کین به
میان آمده و در برخی از مناب به نقل از «جابر ابن عبداهلل» بیان شده سوره «مدیر» اولین آیات
نازل شتده بر پیامبر(ص) استت(طبری،1412 ،ج،29ص .)90نگارنده «االتقان» بیان کرده که
ستتوره «مدیر» اولین ستتوره کامل نازل شتتده و ستتوره «علق» با توجه به آیات ابتدایی ،اولین
سوره است(سیوطی،1974 ،ج،1ص.)93
به هر حال در بیشتتتتر جداول ترتیب نزول این ستتتوره بعد از «علق»« ،قلم» و «مزّمل»
کهارمین ستتوره نازل شتتده در مکه استتت(خازن بغدادی،1415،ج،1ص .)8در تفاستتیر نقل
شتتتده؛ آیات 11-25این ستتتوره درباره «ولید بن مغیره» نازل شتتتده که پیامبر (ص) را مورد
استتتتهزای و ان کار قرار می داد(قمی،1367،ج،2ص .)393این گو نه روا یات نشتتتتان ده نده
مشک ت پیامبر (ص) در آغاز رسالت و شرای نزول سوره مدیر است.
در این سوره به صورت صری از اطعام م کین و م ازات اطعام نکردن به او سخن
س ِِبَن ٌَى ه ه ه ِ رِهٌنَة * إَِّل أَص ه ه هبَنا ارٌ ِ ني * ِىف جنَّ ٍ
گفته شتتده استتت « :مٌ ُّث نَه رف ٍ
َنج يَهتَ َى ه ه هَن َمو َن * َه ِا
ر َ َ
َ
ََر َ
ار ج ِرِمني * مَن سه ههَ َك مكو َِ سه ه َلر * قََنموار ََل نَ م ِ
ك نمطرعِ مو ار ِ رىه ه ِكني»(مدیر-38:
ني * َو ََلر نَ م
ك م َا ار م َ ه هه َ
مر َ
ر
ر َ
َ
)44؛ هر ک ه در گر ِو د ستاورد خویش ا ست ،به جز یاران د ست را ست در میان باغها .از
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یکدیگر مه پرستتند ،درباره م رمان :که کیز شتتما را در آتش (ستتَقَر) درآورد؟ گویند« :از
نمازگزاران نبودیم و بینوایان را غذا نمهدادیم».
 .3-1-2آیات  17و  18سوره فجر
خداوند پس از ستتوره مدیر در آیات شتتریفه ستتوره ف ر که دهمین ستتوره بر استتار نزول
استتت(بغدادی،1415 ،ج،1ص 8؛ نکونام ،1380،ص )142از اطعام م تتکین ستتخن به میان
ض ه ه هو َن َههي طَ ِ
عَنم ار ِ ى ه ه هك ِ
ني»(ف ر)17-18:؛ وله نه،
میآوردَّ ٌَ « :ل بَ رث ل سم رك ِرممو َن ارٌَتٌِو * َو ل ََتََن ُّ
ر
بلکه یتیم را نمهنوازید و بر خوراک (دادن) بینوا همدیگر را بر نمهانگیزید.
این ستتوره بعد از ستتوره «اللیل» در مکه نازل گردید اگر این نقل قطعه باشتتد ،باید در
سال دوم یا سوم بعثت نازل شده باشد(قریشی،1377،ج،12ص .)206خداوند در این سوره
ن تتبت به ستتوره مدیر یس گام فراتر نهاده و بیان میکند نه تنها خود بینوایان را اطعام کنید
بلکه همدیگر را نیز به این کار تشتتویق کنید و تشتتویق افراد جامعه به اطعام درماندگان را به
عنوان یس م ئولیت اجتماعی قرار میدهد .کون مهیا کردن و سایل زندگه و روزى براى
ض ه ه هون» کرا که اگر این
درماندگان ،باید به همکارى و همدستتته همه باشتتد ،فرمودَ « :و ل ََتََن ُّ
م تتتئولیت خطیر ان ام نگیرد ،کینه ها و عقده هاى متراکم ،منشتتتأ ای اد جامعه اى مت اوز و
ناامید مه شتتتود ،و استتتتعدادها در طریق کینه جویه و انتقام گیرى به کار مه رود(طالقانی،
،1362ج،4ص.)70
 .4-1-2آیات  2و  3سوره ماعون

در سوره ماعون ،اطعام به م کین همراه با اشاره به معاد مطرح می شود« :أَ رأَي ِ
ا
َر َ
ِ اَّ ى يم َك م
ض َههي طَ ِ
عَنم ار ِ ىه ه ه ه ه هك ِ
ني»(ماعون :)3-2:آیا ک تتته را که
ك اَّ ِى يَ مد ُّ
ع ارٌَتٌِو َو ل ََيم ُّ
بَِن ديا * فَ َ َ
ر
(روزِ) جزا را دروغ مه خواند ،دیدى؟ این همان کس استتت که یتیم را ب تتخته مه راندو به
خوراک دادن بینوا ترغیب نمهکند.
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در غالب روایات ترتیب نزول ،سوره «ماعون» به عنوان هفدهمین سوره نازل شده در
«مکه» بعد از ستتتوره «تکایر» قرار گرفته استتتت(زرکشتتتی ،1376 ،ج،1ص« .)193مقاتل» و
«کلبه» در شتتأن نزول این ستتوره میگویند درباره «عاص بن وائل ستتهمه» و «هبیرة بن أبه
وهب» هم ر «ام هانی» عمه پیامبر (ص) نازل شده است(سلیمان بلخی،1423،ج،4ص.)871
«ابنجُریج» گوید :ابو سفیان بن حرف هر هفته دو شتر مهکشت ،اما هرگاه یتیمه نزد
او مه آمتتد و ک یزى طلتتب مه کرد ،او را مه زد .پس ختتداونتتد ا ین ستتتوره را فرو
فرستاد(واحدی،1411،ج،1ص .)493در این سوره به جهت تأکید مفاهیم سوره «ف ر» سخن
از ت شویق اطعام م کین به میان آمده ا ست .از آنجایی که این آیات در مکه نازل شده و
قرآن کریم در حال دعوت مشتترکان به اصتتول اصتتلی اس ت م استتت ،اطعام نیازمندان نیز در
همین ف تتا قرار میگیرد و به عنوان یکی از نشتتانههای انکار روز جزا مطرح میشتتود و از
ستتتوی دیگر طبقه یروتمند مکه نیز که به نیازمندان ک مس نمی کرد ند مورد توبیخ قرار
میدهد .گفتنی استت در برخی مناب تف تیری منظور از «دین» نفس دین و آیین است م بیان
شده ا ست(فخر رازی،1420،ج،32ص .)302در این صورت معنی آیه فق منح صر به معاد
نی ت و میتواند شامل مباحث دیگری مانند انکار توحید و نبوت نیز شود.
 .5-1-2آیات  12-16سوره بلد
سوره بلد ،سه و پن مین سوره ا ست که بعد از سوره «ق» در مکه نازل گردید( سیوطی،
،1974ج،1ص 41؛ به تپور،1392،ص .)345برخی بیان کردهاند احتمال دارد که در سال
ِ
ِ
ني»
صه ه ه ه ه ه ه َد رع ِبَن سمه ررَممر َو أ رَه ِر ر
ْ َه ِا ار م ر ه ه ه ه ه ه ه ِرٌ َ
ستتتوم بعثت ،قبل از ارهار دعوت و پیش از نزول «فََن ر
(ح ر )94:نازل شده باشد(قریشی،1377،ج،12ص.)227
ب یاری از مف ران «بلد» به «مکه» تف یر کردهاند که این موضوع نیز مکی بودن سوره
را تقویت میکند(طبری،1412،ج،30ص .)24در سبب نزول سوره بلد بیان شده که درباره
مرد نیرومندی به نام «استتید بن کلدة» از اهالی مکه نازل شتتد که گمان میکرد ک تتی بر او
قادر نی ت(ابوالفتوح رازی،1408،ج،20ص .)283در آیاتی از این سوره از «اطعام م کین»

190

مقاله علمی ـ پژوهشی « :نهادینهسازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن کریم»

ك َرقَهَةأ رَو إِطر َع ريَنم ِىف يَه روٍم ِذى َم رى ه ه ه هغََ ٍة *
یاد شتتده استتت« :فَ َل اقرهتَ َب َو ار َع َلَةَ * َو َمَن أ رَد َر َاك َمَن ار َع َلَةم * فَ ُّ
يَتٌِ ح َن َذا َم رلَربَة * أ رَو ِم رى هكٌنَنح ذا َمرتهَربٍَة» (بلد)16:؛ وله نخوا ست از گردنه (عاقبتنگرى) باال رَوَد!
و تو که دانه که آن گردنه (ستتخت ) کی تتت؟ بنده اى را آزادکردن یا در روز گرستتنگه،
طعامدادن به یتیمه خویشاوند ،یا بینوایه خاکنشین.
مطابق با ف تتای نزول در ستتورههای مکی ،در این ستتوره اطعام م تتکین به معاد گره
خورده است و آنچه در سوره «ماعون» بیان شده بود تأکید می گردد .در این آیات «م غبه»
به معنای گر سنگی« ،مقربه» خوی شاوندی و «متربه» فقیر خاک ن شین ا ست و ا ضافه ذى و ذا
به آن ها به جهت تأکید وصتتتد و تعیین م تتتئولیت و تثبیت حق درباره ضتتتعفا و ناتوانان
است(طبرسی،1377،ج،4ص494؛ طالقانی،1362،ج،4ص.)100
 .2-2مرحله دوم؛ تعیین حق در اموال برای مسکین
در ستتتوره های پیشتتتین که مربو به اوائل بعثت بود ن تتتبت به اطعام نیازمندان آگاهی و
هشتتدارهای الزم داده شتتد .از این رو در ستتوره «استترای» که احتماال مربو به بعد از علنی
شدن دعوت در مکه است این امر به شکل جدیتر دنبال میگردد و برای درماندگان حقی
در اموال مردم تعیین میشتتود .به این ترتیب گامی مهم در جهت ای اد عدالت اقتصتتادی و
ازبین بردن اشرافیت جاهلی برداشته شد.
در ستتتوره «روم» نیز که جزی آخرین ستتتورههای مکی استتتت بر حق نیازمندان تأکید
میگردد .در زمان نزول این سورهها جامعه اقلیت م لمان در برابر اکثریت م شرکان شکل
گفته بود لذا تقابل با عقاید جاهلی با شتتدت بشتتتری ان ام میگیرد و زمینهکینی الزم برای
نهادینه سازی آن در جامعه نوپای اس می صورت میگیرد .آیات این مرحله در جدول زیر
م حظه میشود:
آیه
 1اسرای36:

پیام اصلی

نکات تازه

تعیین حق در اموال برای

تعادل در بخشش و پرهیز از

م اکین

اسراه

سال نزول
سال  6یا  7بعثت
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اطعام نیازمندان از ملزومات

اطعام م کین از ویژگیهای

حدود سال  9و

ایمان به خدا

مؤمن است.

 10بعثت

تأکید دوباره حق م اکین در

نتی ه اطعام نیازمندان رستگاری

اموال مردم

جامعه است.

 13بعثت

جدول شماره :2آیات مرحله دوم تشریع اطعام مسکین

 .1-2-2آیه  26سوره اسراء
سوره «ا سرای» مکی ا ست و در غالب جداول ترتیب نزول به عنوان پن اهمین سوره بعد از
«ق صص» قرار گرفته ا ست(زرک شی،1376 ،ج،1ص193؛ به تپور،1392،ص .)345به نظر
مهآید که این سوره در نزدیکیهاى ه رت نازل شده باشد کرا که نقل شده «اسرای» یس
سال قبل از ه رت رخ داده است(سلیمان بلخی،1423،ج،2ص.)512
در تف یر «جوام ال ام » نیز به این مو ضوع ا شاره شده ا ست« :قٌث انّه ٌَنن ق ث اَلجر
بىههنة»(طبرسی،1377،ج،3ص .)438در آیه  26سخن از «م کین» به میان آمده استَ « :و ِج
ِ
كني َو ابر َا ا َّى ٌِث َو ل سمهَ رر سَهر يراح»(اسرای)26:؛ و حق خویشاوند را به او بده
َذا ار مل ررىب َحلَّهم َو ار رى َ
و م تمند و در راهمانده را [دستگیرى کن] و ولخرجه و اسراه مکن.
نکته جدیدی که در این ستتوره به آن پرداخته میشتتود کگونه انفاق کردن و پرهیز از
استتتراه و رعایت تعادل در بخشتتتش استتتت « .ذى القربه» به معناى صتتتاحب قرابت از
خویشتتاوندان استتت« .ابن ال تتبیل» به معناى م تتافر در راه مانده و حاجتمند استتت ،و اینکه
کلمه «حق» به ضتتمیر «ذى القربه» اضتتافه شتتده ،داللت دارد بر اینکه براى ذى القربه حق
یابته است(طباطبایی،1416،ج،14ص.)171
 .2-2-2آیات  34-33سوره حاقه
حاقه هفتاد و هشتتتمین ستتوره استتت که بعد از ستتوره «مُلس» در مکه نازل گردید(بغدادی،

،1415ج،1ص 8؛ نکونام،1380،ص .)142در آیات  33و  34این سوره بیان شده« :إِنَّهم ٌَنَ َن َل
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ض َههي طَعه ِهَنم ار ِ ىه ه ه ه ه ه هك ِ
ني»( حاقه)34:؛ کراکه او به خداى بزرگ
يهم ررِم ما بِهَن هَّه ِه ار َع ِ ٌو * َو ل ََيم ُّ
ر
نمهگروید و به اطعام م کین تشویق نمهکرد.
پس از آنکه در سورههای پیشین اطعام م کین در کنار بحث معاد مطرح شد در این
سوره به ایمان عطد می شود کرا که یکی از عوامل شرک حب دنیا ا ست .این مو ضوع
مخاطب اولیه را ن تتتبت به اهمیت باالی کمس به فقرا و نیازمندان آگاه میکند و م ت تیری

متفاوت با آنکه در جاهلیت ان ام میشتتتد برای آنها ترستتتیم میگردد .مؤلد «التحریر و
التنویر» مینوی د:

«اعراف ز مان جاهل یت در مه مانی ها و ضتتت یا فت ها از روی ر یا و
معروه شتتتدن اطعام می کردند و فق اندکی از آن ها فقرا را غذا
میدادند لذا تشتتتویق نکردن بر غذای بینوا را به عنوان مبالغه و کنایه
در خ تتتیس بودن این شتتتخص در اطعام درماندگان ذکر کرد»(ابن
عاشور ،بیتا،ج ،29ص.)126
 .3-2-2آیه  38سوره روم
سوره روم هشتاد و کهارمین یا هشتاد و ششمین سوره است که بعد از سوره انشقاق در مکه
نازل گردید(بغدادی،1415،ج،1ص8؛ سیوطی،1974،ج،1ص .)41مؤلد «تف یر الحدیث»
بتته دلیتتل ارتبتتا و شتتتبتتاهتتت فصتتتول ستتتوره نزول آن را بتته یتتسبتتاره یتتا در پی هم
میداند(دروزه،1421،ج،5ص .)428در آیه  38این سوره بر حق م کین در اموال توانگران
ِ
ِ
ِ
يا يمري مدو َن َو رجهَ ا هَّ ِه َو
كني َو ابر َا ا َّىه ٌِث ذ َ
تأکید شده است« :فَآج َذا ار مل ررىب َحلَّهم َو ار رىه َ
ك َخرٌهرير هَّ َ
ك مه مو ار م رفهِ مبو َن»(روم)38:؛ پس حقّ خویشتتتاوند و تنگدستتتت و در راه مانده را بده .این
أمو ئِ َ
[انفاق] براى ک انه که خواهان خشنودى خدایند بهتر است ،و اینان همان رستگارانند.
روایات وارده در سبب نزول سوره «روم» متعدد و پراکنده است مانند آنکه «طبرسی»
به نقل از «زهری» مینوی د:
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«مشرکان در حال بحث با م لمانان در مکه بودند و میگفتند رومیان
اهل کتاف ه تتتند و توست ایرانیان شتتک تتت خوردند و شتتما گمان
میکنید با کتابی که پیامبرتان بر شما فر ستاده پیروز می شوید پس ما
بر شما پیروز می شویم همانگونه که ایران بر روم غلبه کرد و پس از
آن سوره روم نازل شد»(طبرسی،1372،ج،1ص.)354
برخی مناب نیز با توجه به حوادث تاریخی ،نزول این ستتتوره را در حدود ستتتال 627
می دی (ستتتال 13بعثت) ذکر کردهاند(زحیلی،1411،ج،21ص49؛ مدرستتتی،1419،ج،10
ص.)14

با م حظه سیاق آیات این سوره مانند « َو َل سَ مكونموار ِم َا ار م ر ه ه ِرٌِني» (روم )31:و محتوای
کلی برخی از روایات معتبر سبب نزول به د ست میآید که در زمان نزول این سوره تعداد

م لمانان افزایش یافته بوده و عقاید ا س می در جامعه کام ً م شرکان را درگیر خود کرده
بوده استتت .خداوند در این ستتوره حقی را برای بینوایان و درراه ماندگان تعیین میکند و نه
تنها آنچه را که در ستتتوره استتترای بیان کرده بود تأکید می کند بلکه به نتی ه آن یعنی
رستگاری جامعه نیز اشاره مینماید.
 .3-2مرحله سوم؛ ارائه اطعام مسکین در قالب احکام فقهی ـ حقوقی
مرحله سوم در مدینه و با نزول سوره بقره آغاز می شود .این دوران م صاده با شکلگیری
حکومت ا س می و گ ترش جامعه ایمانی ا ست .در این دوران نیز مانند «مکه» بر خوراک
دادن به نیازمندان تأکید میشتتتود .ولی شتتتیوه بیانی قرآن با دوران مکی متفاوت استتتت .در
مدینه احکام بهصتتتورت عملی و حقوقی ارائه میشتتتود .اگر در مکه کمس به نیازمندان به
عنوان یس وریفه ان تتانی و بهصتتورت کلی مطرح میشتتد ولی در این دوران راههای تأمین
آن از مواردی مثل کفاره روزه،رهار ،سوگند بیهوده ،شکار در حال احرام مشخص میشود.
این روند در ستتایر ستتورههای مدنی نیز ادامه مییابد و با توجه به فراخور موضتتوع در
قالب یس حکم ،سهمی برای م اکین در نظر گرفته می شود .بدین سان در آیه  60توبه که
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بر اسار ترتیب نزول آخرین آیات است؛ م کین جزی مصادیق مصره «زکات» قرار داده
میشتتود و بر اهتمام به آنها تأکید میشتتود .جدول زیر آیات این مرحله را به ترتیب نزول
ارائه میدهد:
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آیه

پیام اصلی
تعیین اطعام به م کین به عنوان

1

بقره184:

2

بقره215:

3

انفال41:

4

ن ای8:

5

ن ای36:

6

ان ان8:

7

حشر7:

9

م ادله4:

10

مائده89:

11

مائده95:

کفاره شکار در حال احرام

12

توبه60:

یکی از مصاره زکات

کفاره روزه

نکته جدید
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سال نزول

اولین بار اطعام به م کین به
عنوان یس حکم فقهی مطرح و

اول ه ری

مناب آن مشخص میشود.

اطعام م کین یکی از مصاره

آگاه بودن خداوند به انفاق و

انفاق

پرهیز از تظاهر

اول ه ری

کمس به م کین یکی از

دوم

مصاره خمس

ه ری

م کین خویشاوند یکی از

با نیازمندان پ ندیده سخن

حدود سال

مشموالن ارث

بگویید.

سوم ه ری

نیکی به م کین در کنار هشت
طبقه اجتماعی دیگر در جهت
استوار سازی جامعه
اطعام به م کین در سختترین
شرای

غرور مان نیکی به نیازمندان
نشود
ارائه الگوی عملی و ذکر نذر
امام علی(ع) و ح رت
فاطمه(ر)

م کین یکی از صاحبان

کمس به بینوایان مان انحصار

غنیمت

یروت در بین توانگران میشود.

کفاره رهار
کفاره سوگند بیهوده

اشاره به تعداد م کین و تعیین
آن به عنوان حدود الهی

حدود سال
سه و کهار
ه ری
ششم ه ری

اشاره به پوشش نیازمندان ،اطعام
از همان کیزی که خود استفاده

نهم ه ری

میکنید.
تعیین آن به عنوان سزاى
زشتکارى
به عنوان یس فری ه الهی تعیین
میشود

جدول شماره :3آیات مرحله سوم تشریع اطعام مسکین

نهم ه ری
نهم ه ری
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 .1-3-2آیه  184سوره بقره
سوره بقره اولین سوره ا ست که در مدینه بعد از ه رت نازل شده ا ست .ابن عبار
میگوید« :هي ّأو مههَن نز بههَنملههدينههة و هه ا قو احلى ه ه ه ه ه هها و ههَنهههد و هكرمههة و جههَنبر با زيههد و
قت ه ههَند »(یعلبی،1422،ج،1ص136؛ ابن جوزی،1422،ج،1ص .)24در آیتاتی از این ستتتوره
پیرامون لزوم اطعام به م تتتکین ستتتخن به میان آمده استتتت و از آن جایی که قولی درباره
استثنائی بودن نزول این آیات یافت نشد آیات به همان ترتیبی که در سوره ذکر شده آورده
ِ ِ
ِ
ٍ
َّ
می شود« :أَيََّنمَنح َم رع مدوداج فَ َ را ٌَن َن مرن مك رو َمريضهَنح أ رَو َههي َسه َف ٍر فَع َّد ري م را أَيَّ ٍَنم أ َ
يا يمطٌ ملونَهم
مخَر َو َههَي ا َ
ِ
عَنم ِم ىك ٍ
وموا َخرٌهرير َ مك رو إِ رن مٌرنتم رو سَه رعهَ م ون» (بقره)184:؛
ني فَ َ را سَطََّو َ
ع َخ رْياح فَه م َو َخرٌهرير َهم َو أَ رن سَ م م
ف رديَةري طَ م ر
[روزه در] روزهاى معدودى [بر شتتما مقرر شتتده استتت ][ .وله ] هر کس از شتتما بیمار یا در
ستتفر باشتتد[ ،به همان شتتماره ] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] ،و بر ک تتانه که
[روزه] طاقتفرساست ،کفارهاى است که خوراک دادن به بینوایه است.
در این آیه شریفه اطعام م کین به عنوان جایگزین برای روزه ذکر شده است« .فدیه»
به معنه عوض ا ست و م شهور در مقدار طعام یس مد از گندم ا ست که یس کهارم صاع
یعنه یس کارک باشد(طیب،1378،ج،2ص .)331از امام محمد باقر(ع) روایت شده:

« سالخوردگان و ک انی که مرض ت شنگی دکار شدهاند اگر در ماه
رم ان روزه خود را بخورند گناهی بر آنها نی ت و باید به ازای هر
روز به اندازه یس مد طعام بدهند» (کلینی،1407،ج،4ص.)165
در آیه  215همین سوره اطعام م کین یکی از م صاره انفاق در نظر گرفته می شود:
ِ ٍ ِ ِ
ِ
بني و ارٌَتَنمي و ار ىَنٌ ِ
ني َو ابر ِا ا َّى ٌِث
«يَ رىئَههمونَ َ
َ َ
ك مَن ذا يهمرنف ملو َن قم رث مَن أَنره َف رلتم رو م را َخ رْي فَه رهوا َدير ِا َو راْلَقرهَر َ َ
َو مَن سَه رف َعهموا ِم را َخ رٍْي فَِإ َّن ا هَّهَ بِِه َههٌو»(بقره)215:؛ از تو مه پرستتتند« :که کیزى انفاق کنند [و به
که ک ه بدهند]؟» بگو« :هر ماله انفاق کنید ،به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و م کینان
و به در راهمانده تعلّق دارد ،و هرگونه نیکه کنید البتّه خدا به آن داناست.
در سبب نزول آیه بیان شده این آیه در شأن «عمرو بن جموح انصارى» نازل شد و او
پیرمردى بزرگوار و یروتمند بود ،از ر سول اللّه(ص) سؤال نمود که باید که انفاق کرد و به
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که ک انه داد؟ پس این آیه نازل شد(واحدی نیشابوری،1383 ،ج،1ص .)76از سبب نزول
آیه به دست میآید با توجه به توصیههای قرآن به انفاق و کمس به سایرین لذا م لمانان به
اهمیت آن آگاه شتتتده بودند و از جوانب مختلد آن از پیامبر(ص) ستتتؤال میپرست تیدند و
خداوند با نزول این آیه جوانب آن را روشن می کند.
 .2-3-2آیه  41سوره انفال
انفتتال هشتتتتتتاد و هشتتتتمین ستتتوره استتتتت کتته بعتتد از ستتتوره بقره در متتدینتته نتتازل
گردید(بغدادی،1415،ج،1ص 8؛ به تپور،1392،ص .)345در ستتبب نزول آن بیان شتتده
پیامبر(ص) در جنگ بدر فرمود هر که دشمن را بکشد آنچه متعلق به دشمن باشد متعلق به
او خواهد بود و هر کس دشتتتمنه را استتتیر نماید برای او خواهد بود.پیرمردان زیر پرکمها
استتتوار مه بودند و جوانان به جنگ و کشتتتار و برداشتتت غنائم مه پرداختند لذا پیرمردها به
جوانان مهگفتند ما را در غنائم خود شریس کنید زیرا با شما در جنگ شرکت داشتهایم با
این گفتار نزدیس بود کار به نزاع من ر شتتود ستتيس این آی نازل گردید و اختیار تق تتیم
غنائم به پیامبر (ص) واگذار گردید(قمی،1367،ج،1ص278؛ واحدی،1411،ج،1ص.)235
َن ِهَّ ِه ُخممىه ههم و ِ َّهر مسه هوِ و ِ ِي ار ملرىب و ارٌَتَنمي و ار ى ههَنٌ ِ
« َو راههَ م وا أَََّّنَن َغنِ ر تم رو ِم را َشه ه ري ٍ فَ َّ
ني َو
َ َ
ر َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
اة ِ
ِ
ِ
عَنن َو ا هَّهم َههي مٌث
ابر ِا ا َّىه ه ه ه ه ه ه ٌِث إ رن مٌرنتم رو َمرنتم رو بَن هَّه َو مَن أَنرهَزرنَن َههي َهردنَن يَه روَم ار مف ررقَنن يَه روَم ارتَه َلي رَ ر
َش ه ه ري ٍ قَدير»(انفال)41:؛ مؤمنان ،همان ک انه اند که کون خدا یاد شود دلهای شان بتر سد ،و
کون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید ،و بر پروردگار خود توکّل مهکنند.
از این آیه به دستتت میآید در جنگهای صتتدر اس ت م برخی به شتتیوه جاهلی قصتتد
دا شتند غنائم جنگی را مال خود کنند لذا خداوند با این شیوه مخالفت می نماید و از آنجا
که یکی از اصول اقتصادی اس م عدالت است فقرا و نیازمندان را نیز در بهرهمندی از غنائم
ستتتهیم می ک ند و مان ند ستتتوره بقره ک مس به آن ها را در قا لب یس حکم فقهی قرار
میدهد.گفتنی است غنائم مفهوم وسیعی دارد و شامل هر نوع درآمدی میشود.

198

مقاله علمی ـ پژوهشی « :نهادینهسازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن کریم»

ٌث م فور به ما ج ة ا عدى و
راغب مه گوید «ا غمرن مو؛ إصه ه ه ه ههَنبته و ا ّفر به ك اسه ه ه ه ههتع ث َ ّ
غْيهو»(راغب ا صفهانی،1422،ج،1ص)615؛ «غنم» در ا صل د ست یافتن به گو سفند ا ست
سيس در هر د ست یافته بکار رفته خواه از دشمن باشد یا غیر آن .لذا ب یاری از فقها حکم
این آیه را به سایر درآمدها نیز ت ری دادهاند.
 .3-3-2آیه  8سوره نساء
سوره ن ای ششمین سوره است که بعد از سوره ممتحنه در مدینه نازل گردیده و در ترتیب
فعله قرآن م ید سوره کهارم ا ست(زرک شی،1376،ج،1ص194؛ نکونام،1380،ص.)142
نگارنده «التف یر الحدیث» مینوی د« :و أٌ ر روايَنج سرسٌب ا نزو جتعث ه و ا ىور سَندسة ا ىور
املدنٌة نزول و من َن مَن جيعه َن ثَنمنة»(دروزه،1383،ج،8ص.)8

ضَر
خداوند در این سوره نیز در آیات  8و 36به اطعام م کین اشاره نموده است« :إِذا َح َ
ِ
وه رو ِمرنهم َو قموموا ََلم رو قَه رولح َم رعمروفَنح»(ن ای)8:؛ و هر گاه،
ارل رى ه ه َ ةَ أموموا ار مل ررىب َو ارٌَتَنمي َو ار َ ى ه م
هَنٌني فَ رَنرمزقم م
خوی شاوندان یتیمان و م تمندان در تق یم [ارث] حا ضر شدند[ ،کیزى] از آن را به ای شان
ارزانه دارید و با آنان سخنه پ ندیده گویید.
در این آیه شریفه مانند دیگر آیات دوره مدنی با توجه به اقت ای مو ضوع یس سهم
مشتتتخص برای بینوایان در نظر گرفته می شتتتود و یکی از مشتتتموالن ارث را درماندگان
خویشاوند قرار میدهد.
«مقاتل بن سلیمان» نقل میکند:

«در جاهلیت زنان و خردستتتاالن را از ارث محروم میکردند و «ام
کح » و دخترانش از این رستتم به پیامبر(ص) شتتکایت کردند و این
آیات نازل شد»(سلیمان،1423،ج،1ص.)359
صاحب «م م البیان» نیز مینوی د:
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«عرف در دوران جاهلیت ،دختران را از ارث محروم مه کرد و این
آیه براى رد این روش ناپ ندیده ،نازل گردید»(طبر سی،1372،ج،3
ص.)19
این آیه حاوی این نکته تربیتی مهم در رابطه با اطعام نیازمندان استتتت که اهدا هدایای
مالی باید همراه با ستتتخنان پ تتتندیده و عواطد باشتتتد .نگارنده تف تتتیر «من هدی القرآن»
مینوی د:

«قول معروفَنح در این آیه و در هر مناستتتبته که با م تتتئله ارث شتتتباهت
دا شته با شد ،به معنه ضرورت عمل ا ست به خاطر باال آوردن سط
طبقات محروم هم از جنبه روحه و هم از جنبه تربیته تا اح تتتار
حقارت نکنند بلکه آنان را به کو شش و ت ش براى ا ص ح و ض و
حالشان م اعدت نماییم»(مدرسی،1419،ج،2ص.)26

 .4-3-2آیه  36سوره نساء
«و راهم مدوا ا هَّهَ و ل سم ر ِرمٌوا بِِه َشرٌئَنح و بَِنرواِ َدير ِا إِ رح ىَننَنح و بِ ِي ار ملرىب و ارٌَتَنمي و ار ىَنٌ ِ
اةَن ِر ِذي
ني َو ر
َ َ
ر َ
َ
َ
َ
َ
ب و ا َّ ه ه ه ه ِ
َنةَرن ِ
َنح ِ
اةَن ِر ر ِ
ب َم را ٌَن َن
ب بِ ر
ار مل ررىب َو ر
ِ أ رَتَننم مك رو إِ َّن ا هَّهَ ل مَِي ُّ
ب َو ابر ِا ا َّى ه ه ه ه ٌِث َو مَن َمهَ َك ر
اةمنم َ
ُممرتَنلح فَ مخورا»(ن تتای :)36:و خدا را بيرستتتید و کیزى را با او شتتریس مگردانید و به پدر و مادر
اح ان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و م تمندان و هم ایه خویش و هم ایه بیگانه
و همنشتتتین و در راه ما نده و برد گا ِن خود [نیکه کن ید] ،که خدا ک تتته را که متکبور و
فخرفروش است دوست نمهدارد.
آنگونه که در مناب تف تتتیری بیان شتتتده مخاطب این آیه اهل کتاف ه تتتتند که در
اعمال خود اخ ص نداشتند(سلیمان،1423،ج،1ص .)371از سوی دیگر با توجه به تشکیل
جامعه استتت می ای اد توازن بین طبقات مختلد جامعه امری ضتتتروری بود .ستتتید قطب
مینوی د:
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«این آیات قرآن آغازگر ا ص ح جامعه ا س می و خالص کردن آن
از آداف غل

جاهلی و تثب یت افق های پیش روی جام عه نو پای

اس ت می استتت .همچنین م تتلمانان را از اهل کتاف خصتتوصتتا یهود
مدینه و مان تراشیها آنان برای جلوگیری از رشد جامعه اس می بر
حذر می دارد .از آن ایی که این جام عه جد ید استتت می رویکرد
تازهای دا شت بنیان آن را بر پایه توحید خالص قرار میدهد و حیات
آن در هر طره به این امر ب تتتتگی دارد»(ستتتید قطب،1412،ج،2
ص.)658
 .5-3-2آیه  8سوره انسان
یکی از شیوههای تربیتی زبان قرآن معرفی الگوهای سازنده در زمینههای مختلد ا ست لذا
در سوره «ان ان» امام علی(ع) و ح رت فاطمه(ر) به عنوان الگوهایی معرفی می شوند که
ِ
عَنم َههي مح ِه ِم رى هكٌنَنح َو
در سختترین شرای اطعام نیازمندان را ترک نکردندَ « :و يمطرع م و َن ا طَّ َ
يَتٌ َنح َو أَسْيا»(ان ان :)8:و به (پار) دوستهِ (خدا) ،بینوا و یتیم و اسیر را خوراک مهدادند.
در مکی یا مدنی بودن ستتوره «ان تتان» اخت ه نظر استتت .عموم شتتیعیان اعتقاد دارند
سوره ان ان یا حداقل آیات ابتدایی آن مدنی ا ست .برخی از علمای اهل سنت در این امر
ت شکیس کرده و معتقدند این سوره مکی ا ست هر کند علمای بزرگ اهل سنت اعتقاد بر
مدنی بودن این سوره دارند.
«ستتمرقندی» از قدیمیترین مف تتران اهل ستتنت مینوی تتد« :و هي إحدى و ثلثون ية
مدنٌة»(ستتمرقندی،بیتا،ج،3ص« .)525زمخشتتری» نیز همین نظر را دارد« :مدنٌة و يَنهتَن نز ِ

بع ه ههد ا ر ا»(زمخشتتتری،1406،ج،4ص .)665نزدیتس بته همین قول را صتتتتاحتب معتالم
التنزیتتل(بغوی،1420،ج،5ص ،)188ال تتام الحکتتام القرآن(قرطبی،1364،ج،20ص،)188
لباف التأویل(بغدادی،1412،ج،4ص )376نیز بیان نموده اند.
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در مورد شأن نزول این آیه ابن عبوار و م اهد و ابه صال روایت کردهاند که ح ن
و ح ین(ع) بیمار شدند .پس امام علی(ع) و ح رت فاطمه(ر) برای شفای آنها سه روز،
روزه نذر کردند و در زمان افطار این ستته روز به ترتیب یس فقیر و یتیم و استتیر به در منزل
ایشتتتان آمدند و آنها هم غذای خود را به این نیازمندان دادند و خود با شتتتکم خالی افطار
کردند و به همین مناسبت سوره«هل أتی» نازل شد(طبرسی،1372،ج،10ص .)612ابن عطیه
نیز مینوی دّ « :أّنَن نمز ِ َِ صنٌ ِع ههي با أيب طَن ب َ ِ
إطعَنمه ه َن و َو ه َن أههه و و دو ِ ىكني
َ َ
ٌهة مك ٌِتٌو ٌهة مك ِْلس ِْي ٌهة ممتوا ٌَنج»(ابن عطیه،1422،ج،5ص.)408
 .6-3-2آیه  7سوره حشر
ستتتوره «حشتتتر» به عنوان دوازدهمین ستتتوره پس از ستتتوره «بیونه» در مدینه نازل شتتتده
است(زرک شی،1376،ج،1ص194؛ بغدادی،1415،ج،1ص .)8این سوره به داستان یهودیان
«بنه ن یر» ا شاره دارد که به خاطر نقض پیمانه که با م لمین ب ته بودند محکوم به ج ى
وطن شتتدند« .طبرستتی» از «ابن استتحاق» نقل کرده که خروج «بنه ن تتیر» بعد از آن بود که
رستتول خدا (ص) از جنگ «احد» برگشتتت و همچنین از «زهرى» نقل میکند ج ی آنها
پیش از جنگ «احد» و شش ماه بعد از جنگ «بدر» اتفاق افتاد(طبرسی،1372،ج،9ص.)389
طبق قول «ابن استحاق» نزول این ستوره در اواخر ستال ستوم ه رت یا در اوائل ستال
کهارم واق شده است کون جنگ «احد» در روز پانزدهم «شوال» سال سوم اتفاق افتاد و بنا
بر قول «زهرى» نزول آن در اوائل سال سوم بوده ا ست زیرا «جنگ بدر» در «رم ان» سال
دوم واق گردید(قریشی،1377،ج،11ص.)88

در آیه  7این سوره بیان شده« :مَن أَفَن َ ا هَّهم َههي َر مسه هوِِه ِم را أ رَه ِث ار ملرى فَهِهَّ ِه َو ِ َّهر مسه هوِ َو ِ ِي
ار ملرىب و ارٌَتَنمي و ار ىه ه ههَنٌ ِ
ني راْلَ رغنٌَِن ِ ِمرن مك رو َو مَن سَن مٌ مو ا َّر مس ه ه هوم
ني َو ابر ِا ا َّى ه ه ه ٌِث ٌَ ري ل يَ مكو َن مدوَةح بَه ر َ
َ َ
ر َ
ِ
ِ
ِ
ديد ارعلَنا»(حشتتر)7:؛آنچه خدا از [دارایهِ ]
فَ مخ م ووم َو مَن َّنَن مٌ رو َهرنهم فََننرهتَه م وا َو اسَّه ملوا ا هَّهَ إ َّن ا هَّهَ َش ه ه ه ه م
ستتتتاک نان آن قر یه ها عا ید پ یامبرش گردان ید ،از آ ِن خدا و از آ ِن پ یامبر [او] و متعلّق به
خویشاوندان نزدیس [وى ] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است ،تا میان توانگران شما
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د ست به د ست نگردد .و آنکه را فر ستاده [او] به شما داد ،آن را بگیرید و از آنچه شما را
باز داشت ،بازای تید و از خدا پروا بدارید که خدا سختکیفر است.
در سور پیشین اطعام م کین به عنوان یکی از مصاره مالیاتهای اس می قرار گرفت
در این آیه شتریفه بخشتی از غنائم جنگی برای نیازمندان در نظر گرفته میشتود و علت این
ني
امر را انحصتتار نداشتتتن یروت در بین یروتمندان جامعه ذکر میشتتود ٌَ « :ري ل يَ مكو َن مدوَةح بَه ر َ
راْلَ رغنٌَِن ِ ِمرن مك رو»(حشر.)7:
گفتنی است میتوان «دو ة» را مرفوع خواند بنا بر این که «ٌَنن» تاموه باشد ،یعنه تا مانند

دوره جاهلیت دستتت به دستتت نگردد یا کیزى نباشتتد که یروتمندان در میان خود دستتت به
د ست بگردانند .کرا که در دوره جاهلیت ر سم بر این بود که یس کهارم غنایم به رؤ سا و
بزرگتتان برستتتتد و بتته آن هتتا اختیتتار داده می شتتتت د هر طور بخواهنتتد در آن عمتتل
کنند(طبر سی،1377،ج،6ص .)279بدین ترتیب ع وه بر از بین بردن اعتقادات جاهلی یس
قاعده نیز پیریزی میشود تا درآمدهای جامعه اس می تنظیم گردد.
 .7-3-2آیات  3و  4سوره مجادله
«م ادله» نوزدهمین ستتوره استتت که بعد از ستتوره منافقون در مدینه نازل گردید شتتباهت
محتوایی این دو ستتتوره نیز این موضتتتوع را تأک ید می ک ند(قرطبی،1364،ج،18ص269؛
ستتیوطی،1974،ج،1ص .)38نزول حکم رهار را در ستتال شتتشتتم ه رت رخ داده در نتی ه
این ستتوره در همان ستتال نازل گردیده استتت و در ترتیب فعله قرآن م ید ستتوره پن اه و
هشتم است(قریشی،1377،ج،11ص.)52
در آیات  3و  4سوره م ادله «م کین» به عنوان یکی از م صادیق کفاره «رهار» تعیین
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ودون ِ َ َن قََنموار فَهتَ رب ِر مير َرقَهَ ٍة ما قَهر ِث أَن يَهتَ َ َن َّسه ه ه هَن َذ كو
يا يم ََنهمرو َن ما نىه ه ه هَنُث ِ رو مكَّ يَه مع م
میشتتودَ « :و ا َ
سموه مو َن بِِه و ا هَّه ِِبََن سَهع همو َن خِْي*فَ ا ََل َِجي رد فَ ِ ه ه ه ه هٌَنم َشه ه ه ه ه ري ِا متَتَنبِع ِ ِ
م ر َر م َ ر
َ
ني م را قَهر ِث أَ رن يَهتَ َ َن َّسه ه ه ه هَن فَ َ را ََلر
َ م رَ َ َ ر ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ح مد ِ
ِ ِ
ِ
يى ه ه ه ه ه هتَ ِطع فَِإطرعَنم ِس ه ه ه ه ه هتني ِمى ه ه ه ه ه هكٌنَنح ذ َ ِ
اا
ك تمه ررمنموا بَِن هَّه َو َر مس ه ه ه ه ه هو ه َو س ره َ م م
يا َه ري
ر
م
َ ر
َر
ود ا هَّه َو رهكَنفر َ
أَ ٌو»(م ادله)4-3:؛ و ک انه که زنان شان را رهار مه کنند ،سيس از آنچه گفته اند پ شیمان
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مه شوند ،بر ای شان [فرض ] ا ست که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگه کنند ،بنده اى را
آزاد گردانند .این [حکمه] ا ست که بدان پند داده مه شوید ،و خدا به آنچه ان ام مهدهید
آگاه استتت .و آن کس که [بر آزادکردن بنده ] دستتترستته ندارد ،باید پیش از تمار [با زن
خود] دو ماه پیاپه روزه بدارد و هر که نتواند ،باید شتتتصتتتت بینوا را خوراک بدهد .این
[حکم ] براى آن استتتت که به خدا و فرستتتتاده او ایمان بیاورید ،و این استتتت حدود خدا .و
کافران را عذابه پردرد خواهد بود.
«رهار» از ط قهای جاهلیوت بود و ب یارى از مردم تا بعد از اس م به آن اعتقاد داشتند
ولی استتت م با آن مبارزه کرد و آن را باطل نمود .این آیات درباره زنه از انصتتتار ،از قبیله
خزرج نازل شتتد که به روایت ابن عبوار خویله دختر خویلد نام داشتتت .شتتوهرش اور بن
صامت بود .روزی اور ع صبانی می شود و به هم رش میگوید :تو بر من همکون پ شت
مادرم ه تتته ،بعد بر آنچه گفته بود پشتتیمان شتتد و به زنش گفت :بیگمان تو بر من حرام
شدهاى .پس آن زن نزد پیامبر(ص) آمد و ماجرا را گفت و سوره م ادله نازل شد(طبرسی،
،1372ج،9ص371؛ ح تی،1377،ج،1ص.)77
 .8-3-2آیه  89سوره مائده
سوره مائده بعد از سوره «فت » و صل حدیبیه در مدینه نازل شده و صد و بی ت آیه
است(سلیمان بلخی،1423،ج،1ص .)447صاحب «المیزان» مینوی د:

«اهل حدیث و تاریخ اتفاق دارند بر اینکه سوره مائده آخرین سوره
از ستتتوره هاى مفصتتتل قرآن استتتت که در اواخر ایام حیات رستتتول
خدا(ص) بر آن جناف نازل شده ،در روایات شیعه و سنه هم آمده
که در مائده ناسخ ه ت وله من وخ نی ت ،کون بعد از مائده کیزى
نازل ن شد تا آن را ن خ کند ،و منا سب با این و ض همین بود که در
این ستتوره به حف پیمانهایه که خداى تعاله از بندگانش گرفته ،و
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خویشتتتن دارى در حف آنها ستتفارش کند» (طباطبایی،1417،ج،5
ص.)156

در دو آیه این ستتوره به «اطعام م تتکین» اشتتاره شتتده استتت« :ل ير ِ
اخ م مٌ مو ا هَّهم بَِن هَّ رغ ِو َ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هَنٌني م را أ رَو َسه ه ه ه ه ه ه م ههَن
هَنم َه َ ه ه ه ه ه ه هَرِ َمىه ه ه ه ه ه ه ه َ
أَرته هَنن مك رو َو ك را يمراخه ه م مٌ رو ِبه هَن َه َّله ه رد مَم راْلَرته هَن َن فَ َك َّفه ه ََنرسمه ههم إِطرع ه م
سمطرعِ م و َن»( ما ئده)89:؛ خدا شتتت ما را به ستتتوگندهاى بیهوده تان مؤاخذه نمه کند ،وله به
ستتتوگندهایه که [از روى اراده ] مه خورید [و مه شتتتکنید] شتتتما را مؤاخذه مه کند .و
کفّارهاش خوراک دادن به ده بینواست -از غذاهاى متوسوطه که به ک ان خود مهخورانید
خداوند مانند دیگر آیات مدنی در این آیه نیز یس راه کار عملی و مشتتتخص و در
حوزه احکام برای اطعام م کین تعیین کرده و آن را به عنوان کفاره سوگندهای بیهوده در
نظر میگیرد .نکات جدیدی در این آیه ن تتتبت به ستتتایر آیات وجود دارد .در این آیه به
تعداد نیازمندان اشاره شده و ع وه بر آن بر کیفیت اطعام هم اشاره شده است و با تعبیر « ِم را
أ رَو َس ِ مَن سمطرعِ م و َن» بیان گردیده که باید شأن م کین حف شود و هر کیز بی ارزشی به آنها
داده نشود.
در این آیه شریفه به پو شاندن نیازمندان نیز ا شاره شده که یس مو ضوع بی سابقه در
آیات گذشتتته استتت و به نوعی تکمیل کننده خوراک دادن استتت کرا که دو نیاز استتاستتی
ان ان خوراک و پوشاک است .در آیه  95همین سوره اطعام م کین کفاره شکار در حال
احرام قرار داده میشود:

َّ
يا َمنموا ل سَه رلتمههموا ا َّ ه ه ه ه هرٌ َد َو أَنرهتم رو محمرريم َو َم را قَهتَههَهم ِمرن مك رو ممتَه َع داح فَ َجزا ري ِم ر مث مَن قَهتَ َث ِم َا
«يَن أَيهُّ َ َن ا َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِِ
ك ِص ه ه ه ه هٌَنمَنح ٌَِ م و َ
هَنٌني أ رَو َه رد م ذ َ
عَنم َمىه ه ه ه ه َ
ََّنرري طَ م
ا نه َ
َّع ِو َرَي مك مو به ذَوا َه رد مرن مك رو َه رديَنح بَن َغ ار َك رعَة أ رَو ٌَف َ
هَند فَهٌهرنتَ ِلو ا هَّهم ِمرنهم و ا هَّهم َهز رييز ذمو انرتِ ٍ
ِِ
َّ
لَنم»(مائده)95:؛ اى ک انه
َ
َوبَن َ أ رَمرو َه َفَن ا ههم َه َّ َن َس ههَ َ َو َم را َ َ م

که ایمان آورده اید ،در حاله که مُحرِمید شتتکار را مکشتتید ،و هر کس از شتتما عمداً آن را
بکشد ،باید نظیر آنچه کشته است از کهارپایان کفّارهاى بدهد ،که [نظیر بودن] آن را دو تن
عادل از میان شما تصدیق کنند ،و بهصورت قربانه به کعبه برسد .یا به کفّاره [آن] م تمندان
را خوراک بدهد ،یا معادلش روزه بگیرد ،تا ستتزاى زشتتتکارى خود را بچشتتد .خداوند از
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آنچه در گذشتتتته واق شتتتده عفو کرده استتتت ،و [له ] هر کس تکرار کند خدا از او انتقام
مهگیرد ،و خداوند ،توانا و صاحب انتقام است.
در مورد ستتت بب نزول آ یه ن قل گرد یده که در باره مردی به نام« عمرو بن ما لس
االنصارى» نازل شده که در سال حدیبیه محرم بود و گورخری را شکار میکند و آیه نازل
می شود(میبدی،1371،ج،3ص .)228البته مشخص است که این نقل میتواند از باف تطبیق
باشد کرا که بهصورت کلی؛ سیاق آیات سوره «مائده» نارر بر تشری احکام است و روایات
ََّنرري طَع مَنم
نقل شتتتده نیز صتتتراحت الزم در ستتتبب نزول را ندارند.گفتنی استتتت منظور از « ٌَف َ
ِ
ني» این است که حیوانه را که باید قربانه شود قیمت کرده و قیمت آن تبدیل به گندم
َمىَنٌ َ
شده و به هر م کین نصد صاع از آن صدقه دهد(طبرسی،1377،ج،2ص.)29
 .9-3-2آیه  60سوره توبه
سوره توبه بعد از مائده در مدینه نازل گردید .بخاری نقل کرده که آخرین سوره نازل
شتتتده استتتت(بخاری،1407،ج،4ص .)4329عابد ال ابری و دروزه آن را بی تتتت و هفتمین
ستتوره مدنی قرار دادهاند(دروزه،1383،ج،9ص .)340برخی نیز جم کردهاند که بر استتار
آیات ابتدایی این سوره آخرین سوره و سوره ن صر آخرین سوره کامل ا ست ولی در هر
صورت نزول آن را باالتفاق در سال نهم ه رت گفتهاند(سیوطی،1974،ج،1ص.)32
در ترتیب فعله قرآن م ید ستتوره نهم استتت .در آیه  60این ستتوره به اطعام نیازمندان
ِ
هني َههَرٌ َن و ار َرََّف ِة قمههموبه و و َِ ا ر ِ
قَنج ِره مف َلرا ِ و ار ىههَنٌ ِ
قَنا
ني َو ارعَنم َ
اشاره شده است« :إََِّّنََن ا َّ ه َد م
مم ر َ
َ م
َ َ
و ارغَن ِرمني و َ س ه ٌِث ا هَّ ِه و اب ِا ا َّى ه ٌِث فَري ِ ِ
هٌو َحكٌو»(توبه)60:؛ صدقات ،تنها
َ
َ ر
ََ َ
ض هةح م َا ا هَّه َو ا هَّهم َه ري
َ
به تهید ستان و بینوایان و مت صدویان [گردآورى و پخش ] آن ،و ک انه که دل شان به د ست
آورده مه شتتتود ،و در [راه آزادى ] بردگان ،و وامداران ،و در راه خدا ،و به در راه مانده،
اختصاص دارد[ .این] به عنوان فری ه از جانب خداست ،و خدا داناى حکیم است.
در سبب نزول این آیه گفته شده کون صدقات از اطراه جم آورى شده ،به مدینه
حمل شد .یروتمندان همه آمدند ،به خیال اینکه از این صدقات سهمه مهبرند ،وله وقته
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دیدند رستتتول خدا(ص) همه را به فقرا داد شتتتروع کردند به بیهوده گویی و گفتند :ما به
همراهه او به جنگ مه پردازیم و دین او را تقویت مه کنیم ولی او صتتتدقات را به فقرا
میدهد پس خداوند این دو آیه را نازل کرد« :و ِمن و َّما يه ره ِ زَك ِىف ا َّ ه ه ه ه ه ه ه َدقَ ِ
َنج فَِإ رن أ رمهطموار ِمن َ َن
َ م
َ م
ِ
ض هوار َو إِن ََّلر يهم رعطَروار من َ َن إِ َذا مه رو يَ رى ه َخطمون* َو َ رو أَنهَّ م رو َر م
َر م
ض هوا مَن م
سَنه مو ا هَّهم َو َر مس هومهم َو قَنموا َح رى همهنََن ا هَّهم
ضهِ ِه و رسومه إِنََّن إِ َ ا هَّ ِه ر ِ
ِ
ِ
اغمو َن»(توبه.)59-58 :
َسٌمه ررسٌنََن ا هَّهم م را فَ ر َ َ م م
آن گاه خداوند در آیه بعد به تف تتیر صتتدقات پرداخت و توضتتی داد که آن را که
ک انه باید بيردازند ،و به که ک انه باید داده شود(قمی،1367 ،ج،1ص .)298آنگونه که
در مناب تف یری بیان شده به قرینه «فَرِی َ ً مِنَ اللَّه» منظور از « صدقات» در این آیه شریفه
زکات واجب استتت(راوندی،1405،ج،1ص226؛ شتتریفی الهی ی،1373،ج،2ص .)280در
دوران نزول سوره توبه جامعه اس می درخت تنومندی شده که دارای هویت م تقل است
و میتواند به رشد خود ادامه دهد .ویژگی این دوران تثبیت و تکمیل احکام برای جلوگیری
از فراموشتتی استتت .لذا در این ستتوره «اطعام م تتکین» نیز در قالب حکم زکات و به عنوان
یس فری ه الهی تأکید میشود تا اهتمام م لمین ن بت به آن بیشتر شود.
نتیجهگیری
از بررسی آیات مرتب با اطعام«م کین» با توجه به ف ای نزول به دست میآید که:
 .1در هر دو دوره مکی و مدنی بحث اطعام فقرا مطرح شده و توجه به آن ،از سوره
قلم در قالب دا ستان تا سوره توبه که از م شموالن زکات قرار داده می شود ،ا ستمرار دا شته
است.
 .2در دوره مکی اطعام م کین به ا صول بنیادین اعتقادی پیوند خورده و از آنجایی
که ف تتتای ستتتورههای ابتدایی قرآن،ف تتتای هشتتتدار و بیان دغدغهها و ارائه راهکارهای
ن اتبخش استت م استتت لذا اطعام نیازمندان و تشتتویق در آن به عنوان راه ن ات از آتش
معرفی شده است.
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 .3در مدینه با توجه به تثبیت ایمان در دلها و قبول د ستورات پیامبر صلیاهلل علیه و
آله بهعنوان احکام الهی ،توجه م تتاعفی به نیازمندان پرشتتمار مدینه میشتتود و شتتیوه بیانی
قرآن نیز با «مکه» متفاوت ا ست .در این دوران احکام اطعام م کین به صورت مف صل و با
توجه به جزئیات بیان میشود.
 .4با مقارنه آیات میتوان بیان کرد تکمیل حکم اطعام م کین سه مرحله کلی طی
کرده است:
الف) طرح اطعام م کین به عنوان یس م ئولیت ان انی و ارتبا آن با ایمان به خدا
و روز جزا(سور ابتدایی مکی).
ب) تعیین حق در اموال مردم برای م تتتکین بهصتتتورت کلی و زمینه کینی در جهت
ارائه آن به عنوان قانون(سور انتهایی مکی مانند سوره روم).
ج) در سومین گام اطعام م کین به عنوان یس حکم فقهی ت حقوقی مطرح و راههای
تأمین مناب آن از خمس ،زکات ،غنیمت،کفاره رهار ،شکار ،ق م بیهوده و ...بیان میگردد.
«اطعام م کین» در آخرین سوره نازل شده (توبه) و در قالب حکم «زکات» تثبیت و تأکید
میگردد.
منابع
 .1قرآن کریم1415( ،ق) ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،تهران :دارالقرآن کریم.
.2

ابن جوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن بن عله1422( ،ق) ،زاد الم سیر فی علم التف سیر ،بیروت:
دارکتب العربیه.

.3

ابن عطیه اندل تتته ،عبدالحق بن غالب1422( ،ق) ،المحرر الوجیز فى تفســیر الکتاب
العزیز ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

.4

ابن منظور ،محمد بن مکرم1414( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر.

.5

ابوالفتوح رازی ،ح تتتین بن علی1408( ،ق) ،روض الجنان و روح الجنان فی تفســیر
القرآن ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اس می آستان قدر رضوی.
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.6

ازرقی ،ابوالولید محمد بن عبداهلل( ،بیتا) ،اخبار مکه ،بیروت :داراالندلس للنشر.

.7

افغانی ،سعید1974( ،م) ،اسواق العرب فی الجاهلیه و االسالم ،بیروت :دارالفکر.

.8

بغدادی ،علی بن محمد1415( ،ق) ،لباب التأویل فی معانی التنزیل ،بیروت :دارالکتب
العلمیه.

.9

به ت پور ،عبدالکریم1392( ،ش) ،تف سیر تنزیلی (مبانی ،ا صول ،قواعد و فواید)،
تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس می.

 .10ح تی ،سید محمد باقر1377( ،ش) ،اسباب النزول ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اس می.
 .11حموی ،یاقوت بن عبداهلل( ،بیتا) ،معجم البلدان ،بیروت :دارالفکر.
 .12دروزة ،محمد عزت1383( ،ش) ،التفسیر الحدیث ،قاهره :دار احیای الکتب العربیه.
 .13راغب اصتتتفهانی ،ح تتتین بن محمد1412( ،ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت:
دارالعلم.
 .14راوندی ،ستتعید بن هب اهلل1405( ،ق) ،فقه القرآن فى شرح آیات األحکام ،قم:کتابخانه
آیت اهلل مرعشی.
 .15زحیلی ،وهبه1411( ،ق) ،التفســیر المنیر فی العقیده و الشــریعه و المنه  ،دمشتتتق:
دارالفکر.
 .16زرکشی ،بدرالدین1376( ،ش) ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
 .17سلیمان بلخی ،مقاتل1423( ،ق) ،تفسیر قرآن ،بیروت :دار احیای التراث.
 .18ستتتیوطی ،ج ل الدین1974( ،م) ،االتقان فی علوم القرآن ،قاهره :الهیئ المصتتتری العام
للکتاف.
 .19طالقانه ،سید محمود1362( ،ش) ،پرتویی از قرآن ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .20طباطبایی ،سید محمد ح ین1417( ،ق) ،المیزان فی تف سیر القرآن ،قم :دفتر انت شارات
اس می جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .21طبر سی ،ف ل بن ح ن1373( ،ش) ،مجمع البیان فی تف سیر القرآن ،تهران :انت شارات
ناصر خ رو.
 .22طبرسی ،ف ل بن ح ن1377( ،ش) ،جوامع الجامع ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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 .23طبری ،محمد بن جریر1412( ،ق) ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
 .24طریحه ،فخر الدین1375( ،ش) ،مجمع البحرین ،تهران :کتابفروشی مرت وی.
 .25طیب ،ستتید عبدالح تتین1383( ،ش) ،اطیب البیان فی تف سیر القرآن ،تهران :انتشتتارات
اس م.
 .26علی ،جواد1422( ،ق) ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،بغداد :دار ال اقی.
 .27فخرالدین رازی ،محمد بن عمر1420( ،ق) ،مفاتیح الغیب ،بیروت :داراحیای التراث العربی.
 .28قرشه ،سید عله اکبر1377( ،ش) ،تفسیر احسن الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت.
 .29قرطبی ،محمد بن احمد1364( ،ش) ،جامع االحکام القرآن ،تهران :ناصر خ رو.
 .30قزوینی ،زکریا بن محمد( ،بیتا) ،آثار البالد و اخبار العباد ،بیروت :دار صادر.
 .31قمه ،عله بن ابراهیم1367( ،ش) ،تفسیر قمی ،قم :دارالکتاف.
 .32کاشانه ،م فت اهلل1423( ،ق) ،زبدة التفاسیر ،قم :بنیاد معاره اس می.
 .33کلینی ،محمد بن یعقوف1407( ،ق) ،الکافی ،تهران :دارالکتب االس میه.
 .34مدرسه ،سید محمد تقه1419( ،ق) ،من هدی القرآن ،تهران :دار المحبی الح ین.
 .35م حویش آل غازى ،عبدالقادر1382( ،ق) ،بیان المعانی .دمشق :مطبع الترقی.
 .36میبدی ،احمد بن ابی ستتعد1371( ،ش) ،کشــف االســرار و عدة االبرار ،تهران :انتشتتارات
امیرکبیر.
 .37نکونام ،جعفر1380( ،ش) ،درآمدی بر تاریخگذاری قرآن :تهران :ه تی نما.
 .38واحدى ،عله بن احمد1411( ،ق) ،اسباب نزول القرآن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
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Abstract
The Holy Qur'an has repeatedly mentioned feeding the hunger who were
in need of their most basic necessaries of life, i.e. food. These verses have
been revealed in a historical context. Accordingly, chronological study of the
Qur’anic verses, regarding the events and the audience of the Age of Descent,
will clarify the process of issuing the decree of feeding the hunger. The present
article will deal with this issue. Thus, according to the authentic narratives of
the order of the descent, the order of the verses related to feeding the hunger
was determined and it was attempted to identify the stages of institutionalizing
this divine command. In the early Meccan Surahs, Allah the Almighty has
sought to create a fundamental awareness of this issue by encouraging and
warning in feeding the needy. At the end of this period, the feeding was being
pursued more seriously so that it was declared that the needy have a portion
in the others’ property. In Medina, coincided with the formation of the Islamic
State, support of the needy became a jurisprudential decree, and was supplied
by paying alms-giving (Khums), Zakat, charity and atonement of sins.
Keywords: Feeding, The Hungry, Order-Thematic-Based Exegesis, Meccan,
Medinan.
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