آ ﯾ ﺎ ت ﻣ ﮑ ﯽ و ﻣﺪ ﻧ ﯽ

آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ در طﻮل زﻣﺎن رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم )ص( از زﻣﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت در طﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﻧﺒﻮت ﺣﻀﺮت ،ﺑﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻌﺮﯾﻒ آﯾﺎت ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ

آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( در ﻣﮑﮫ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﮫ ﻧﺎم آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎی ﻣﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪه آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺛﻤﺮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ ﻧﺰول آﯾﺎت

ﺗﺸﺨﯿﺺ آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎی ﻣﻜﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺎﯾﺪهھﺎی زﯾﺎدی دارد؛ ﭼﺮا ﻛﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﺎت و ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻧﺰول آنھﺎ دارد.
ﻣﻼک آﯾﺎت ﻣﻜﯽ و ﻣﺪﻧﯽ

در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ:
← ﻣﮭﺎﺟﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 .١ﻣﻼك ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻜﯽ ﺑﻮدن آﯾﺎت ،ﻣﮭﺎﺟﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻼك آن ﭼﮫ ﻛﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ راه و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﻣﻜﯽ اﺳﺖ و آن ﭼﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻼك ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن ،آنﭼﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﮭﺎﺟﺮت  -و ﻟﻮ در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻜﮫ  -ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﻜﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و آنﭼﮫ ﻛﮫ ﭘﺲ از ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﮫ در ﻣﻜﮫ و در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﻜﮫ و ﯾﺎ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻼک ﺳﻮرهھﺎی ﻣﻜﯽ  ٨۶ﺳﻮره و ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ  ٢٨ﺳﻮره ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
← ﺷﮭﺮ ﻣﮑﮫ
 .٢آﯾﺎت ﯾﺎ ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﻣﻜﮫ و اطﺮاف آن )وﻟﻮ ﭘﺲ از ھﺠﺮت( ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﻜﯽ اﺳﺖ و آنﭼﮫ در ﻣﺪﯾﻨﮫ و اطﺮاف آن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ آﯾﺎت ﻛﮫ در ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ از
ﻣﻜﮫ و ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻧﮫ ﻣﻜﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ ﻣﺪﻧﯽ.

← ﻣﺮدم ﻣﮑﮫ
 .٣آﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ در آن ﻣﺮدم ﻣﻜﮫ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻜﯽ و آنﭼﮫ ﻛﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﮔﻔﺘﮫ ﻋﺒﺪﷲ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﻛﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آنﭼﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺎب »ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس« ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﻣﻜﮫ ﺑﻮده و آن ﭼﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺎب »ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا« ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
←← ﻣﻼک ﻣﺸﮭﻮر
اّﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آنﭼﮫ اﻛﺜﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﻗﺮآﻧﯽ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮫ اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﷴ ھﺎدی .آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺑﻮﷴ وﮐﯿﻠﯽ ،ﺗﮭﺮان،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول  ،١٣٧١ص.١۶٨-١۶٠
ﻣﻨﺒﻊ
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