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سوره نصر در دیدگاه اندیشمندان علـوم قرآنـی ـه آنـریر سـورهی
قرآن مشهور است .روایات فـراوان مننـی ـر آنـر مـانزل ـودن ایـر
ســوره و نــزول آن در آســتانهی رحلــت پیــامنر(ی) نیــز مییــد ایــر
دیدگاه مشهور است .از دیگرسو مورنان نزول سوره نصر را پـ

از

فتح مکه گزارش کردهاند که ایر دیدگاه نیز ا روایات فراوانـی کـه
از نزول سوره نصر در فتح مکه یا دو سال پیش از رحلت پیامنر(ی)
ننر میدهند ،تقویت میگردد .مییدات هریک از دو دیـدگاه فـو
نیز عدّهای از مفسران را ا نود همراه سانتهاست .درنهایت ـا تکیـه
ر سیا درونی سوره که ایمان گروهیِ مردم را پیامد فتح زرگ در
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آیندهی نزدیک دانسته و انطنا آن ا گـزارشهـای تـاری ی کـه از
ورود وفود ه مدینه پ

از فتح مکه ننـر داده ،دیـدگاه دوم رتـری

می یا ـد .مـمر آنکـه ت مـ در ارتنـای تـاری ی دو سـورهی نصـر و
حجرات نیز نشانگر نزول پشت سرهم آنهاست .دیر سان که سـوره
نصر در اندک زمانی پ

از فتح مکه نازل شده و از آغاز وفدها ننر

میدهد و سورهی حجرات پ

از ورود تعدادی از وفود نـازل شـده

و ه مشکالت جدید جامعهی اسالمی در تعام ا اننوه تازه مسلمانان
میپردازد .نا رایر روایاتی کـه صـرفاا ایـر سـوره را آگـاهی ـش
رحلت پیامنر(ی) و پایان م موریت او دانستهاند ا نـزول ایـر سـوره
پ

از فتح مکه همراه هستند؛ لیکر روایاتی که نـزول ایـر سـوره را

کمتر از یکسال ه وفات پیامنر(ی) اعالم کرده یـا آن را آنرمـانزل
نواندهاند ،ه سنب تعارض ا سـیا درونـی سـوره و دیگـر روایـات
م الف ،فاقد اعتنار شنانته میشوند.
واژههای کلیددی تـاریخ گـراری قـرآن ،آنـریر سـوره ،آنـر
مانزل ،سوره نصر ،سوره حجرات.
مقدمه
مفسران سوره ی نصر را نا ر آنکه مژده ه فتح زرگ و ایمان آوردن اننوهی از مـردم
را ه پیامنر(ی) داده ،ه طور حتم مدنی دانسته اند .روایات فراوانـی در منـا ش شـیعه و سـنی
نیز از ایر سوره ه عنوان آنریر سوره قرآن یادکرده اند .چنانکه روایات متعـددی از نـزول
ایر سوره در آستانه ی وفات پیامنر(ی) ننر داده انـد .روایـات فراوانـی نیـز ایـر سـوره را
موجب آگاهی پیامنر(ی) از پایان حیاتش دانسته اند که نشانگر نزول ایر سـوره در اوانـر
دوران مدینه است.
در مقا روایات متعددی از نزول ایر سوره در فتح مکه (سال هشتم) یا دو سال پـیش
از وفات پیامنر(ی) که مصادف ا سال هشتم هجری است ،سـ ر گفتـه انـد .جایگـاه ایـر
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سوره در روایات ترتیب نزول و آراء مورنان نیز میید نـزول ایـر سـوره پـ

از فـتح مکـه

است.
در را ر ایر دو دیدگاه مشـهور ،رنـی مفسـران نیـز نـزول ایـر سـوره را قنـ از فـتح
حدینیه در سال ششم ،اعالم کرده اند .تاریخ گراری سوره های قرآن کـریم در سـال هـای
انیر سیار مورد توجه محققان حوزۀ علوم قرآن اعم از مستشرقان و مسلمانان ـوده اسـت و
امروز اهمیت آن در فهم دقیـ عنـارات قرآنـی و ف ـای تـاری ی نـزول ـر کسـی پوشـیده
نیست .از طرفی انتالف چهار ساله یر اقوال م تلف در ارۀ زمان نزول سوره نصـر نشـانگر
ا هامات روایی و تاری ی در ارۀ زمان نزول ایر سوره است .ا هاماتی که ه ناطر را طـ نـه
چندان استوار میان سه دانش تفسیر ،حدیث و تاریخ اسالم کماکان ـاقی مانـده و ـه سـوی
ح شدن پیش نرفته اند.
ایر نوشتار ه منظور رفش تعارض از آراء متهافت مفسران و روایات متفاوت در ـاره ی
زمان نزول سوره ی نصر ،ا ترکینی از روش های تحلی محتوا و تحلی تاری ی ،در ا تدا ه
تنییر مستندات هر سه دیدگاه نزول سوره نصر در سـال هـای ششـم ،هشـتم و دهـم هجـری
پردانته و سپ

ا نقد و ررسی نقای قوت و معف هریک از دیدگاه ها ،در مرحلـ نتیجـه

گیری ه تاریخ گراری دقی سوره ی نصر دست یافته است.
 .1گذری بر سوره نصر
ِسْمِ اللَّه الرَّحْمرِ الرَّحیمِ .إِذاجاءَ نَصْرُ اللَّه وَ الْفَتْحُ ( )9وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْنُلُونَ فـی دیـرِ
اللَّه أَفْواجاا ( )7فَسَنِّحْ ِحَمْد رَ ِّکَ وَ اسْتَغْفرْهُ إِنَّهُ کانَ تَوَّا اا ()3
ایر سوره نا ر اجماع مفسران و سیا آن سوره ای مدنی است .درن ستیر آیه از فـتح
و نصرت عظیم س ر گفته که اغلب مفسران آن را دون تردید فـتح مکـه (هـواری،9476 ،
ج ،4ی419؛ فــراء ،9193 ،ج ،3ی712؛ طناطنــایی ،9324 ،ج ،73ی )619و رنــی نیــز
ایمان اه یمر (مقاتـ  ،9473 ،ج ،4ی131؛ طنـری ،9497 ،ج ،33ی )91دانسـته انـد .در
آ یه دوم پیامد ایر فتح الفتوح را ایمان گروه گـروه مـردم معرفـی نمـوده و در آنـریر آیـه
پیامنر(ی) را ه تسنیح حمد پروردگار و استغفار او فرانوانده است .مفسران مـتکلم تـالش
نموده اند تا ایر آیه را مواف عصمت پیامنر(ی) معرفی کرده و اسـتغفار را دلیـ ـر وقـوع
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نطا از جانب پیامنر(ی) ندانند( .ف ررازی ،9473 ،ج ،37ی347-349؛ طناطنایی،9324 ،
ج ،73ی617؛ صادقی ،9361 ،ج ،33ی133-416؛ حسینی ،9363 ،ج ،94ی)323-329
از دیگرسو روایات فراوانی ایر آیه را موجب آگاهی ح رتش از نزدیکـی رحلـت دانسـته
اند که در ادامه ه تفصی ذکر می شود.
 .2آراء اندیشمندان در تاریخ گذاری سوره نصر
افزون رآنکه مفسران پیرامون زمان نزول سوره ی نصر س ر گفتـه انـد ،اندیشـمندان
علوم قرآنی نیز ه سنب آنرمانزل نوانده شدن ایر سوره در رنی روایـات و مورنـان ـه
سنب ارتنای ایر سوره ا فتح مکه ،ه تاریخ گراری آن پردانته اند .کاوش در نظرات آنـان
درنهایت سه دیدگاه اصلی در نصوی زمان نزول سوره نصـر را مطـرح مـی سـازد کـه در
ادامه مستندات هر دیدگاه ذکر شده و سپ

مورد نقد و ررسی قرار نواهد گرفت.

 .3نزول سوره نصر در آستانه رحلت پیامبر(ص)
دیدگاه مشهور در تاریخ گراری سـوره نصـر ،آنرمـانزل ـودن آن اسـت .از ایـر رو
سیاری از قرآن پژوهان سوره ی نصـر را آنـریر سـوره ی کامـ قـرآن تلقـی کـرده انـد.
(ســیوطی ،9434 ،ج ،6ی432؛ نــو،ی ،ــیتــا ،ی993؛ رامیــار ،9361 ،ی114؛ معرفــت،
 ،9397ی41؛ رادمــنش ،9324 ،ی933-11؛ جــواهری ،9391 ،ی14؛ احمــدی،9399 ،
ی)41
مفسران سیاری نیز ایر سوره را در آستانه رحلت پیامنر(ی) تاریخ گراری کرده اند.
(مقات  ،9473 ،ج ،4ی131؛ قمی ،9363 ،ج ،7ی442-446؛ ا ر ا ی حاتم ،9491 ،ج،93
ی3427؛ ا ر عطیـه ،9477 ،ج ،1ی133-137؛ زم شـری ،9113 ،ج ،4ی993؛ ثعـالنی،
 ،9499ج ،1ی631؛ حرانی ،9496 ،ج ،1ی296-291؛ مالحویش ،9397 ،ج ،6ی192؛
دروزه ،9393 ،ج ،1ی121 -123؛ حوی ،9474 ،ج ،99ی6237؛ روجردی ،9366 ،ج،2
ی199؛ طالقانی ،9367 ،ج ،4ی713؛ مراغی ،یتا ،ج ،33ی)712
الزم ه ذکر است ،مفسرانی که ایر دیدگاه را رگزیده اند« ،إذا جاءَ »...در آیه ن ست
سوره نصر را ه معنای مامی درنظر گرفته اند( .ا ر عاشور ،یتا ،ج ،33ی)191
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کاوش در مستندات ایر دیدگاه ،نشانگر آن است که اندیشمندان ـه روایـات فـراوان
ذی ایر سوره اعتماد کردهاند که ه سنب فراوانی ،می توان آنهـا را ـه چنـد گـروه تقسـیم
نمود.
.1.1

روایات نزول سوره در حجه الوداع

در روایتی از ا ر عمر که منا ش شیعی و سـنی انعکـاس دهنـده ی آن ـوده انـد ،سـوره
نصر در ایام تشری  ،در حجه الوداع نازل شده (ا ـر کییـر ،9491 ،ج ،9ی493؛ ا ـر عطیـه،
 ،9477ج ،1ی133؛ ثعالنی ،9499 ،ج ،1ی )631که النته ا ر عاشور سـند آن را ت ـعیف
نموده است( .ا ر عاشور ،یتا ،ج ،33ی)191
طن ایر روایت زمانیکه سوره نصر در حجه الوداع نازل شد ،پیامنر(ی) در میان همـه
حجاج س نرانى کرد؛ ندا را ستود و ثناى او را ه جا آورد و سـپ
نونى در دوره جاهلیت ری ته شده ،هدر است و… سپ

فرمـود :اى مـردم ،هـر

فرمود :نداوندا گـواه ـاش کـه

مر رسالت نود را ه امت تنلیغ کردم( .قمی ،9363 ،ج ،7ی)442
مقات ـ نیــز در روایتــی از ا ــر عنــاس ،نــزول ســوره نصــر را  93روز پــیش از وفــات
پیامنر(ی) توصـیف کـرده اسـت( .مقاتـ  ،9473 ،ج ،4ی )131ف ـررازی نیـز از روایـت
مجهولی یاد کرده که نزول سوره نصر را  23روز قن از رحلت پیـامنر(ی) دانسـته و علـت
نامگراری ایر سوره ه تودیش را ه همیر روایت ازگردانـده اسـت .اگرچـه وی نـزول ایـر
سوره پیش از فتح مکه را دون ذکر روایتـی تـرجیح داده اسـت( .ف ـررازی ،9473 ،ج،37
ی )331نکته ی قا ذکر آنکه ا توجه ه وفات رسول ندا در آنـر صـفر یـا اوایـ ر یـش
االول سال یازدهم ،ازه ی زمانی  93روز قن از وفات ایشان ا اوانـر مـاه ذی الحجـ سـال
دهم (حجه الوداع) مصادف می گردد .لرا در ایر عنـوان روایـات نـزول سـوره ی نصـر در
حجه الوداع ا روایات نزول ایر سوره  93روز قن از رحلت پیامنر(ی) در یک ش قرار
گرفته است.
.1.2

روایات نزول سوره  11روز پیش از وفات پیامبر(ص)
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جا ر ر عنداهلل انصاری در روایتی رحلت پیامنر(ی) را چنیر گزارش کرده :هنگـامی
که سوره نصر نازل شد ،پیامنر(ی) گفت :ای جنر،ی  ،ننر مرگ مر آمده اسـت .جنر،یـ
گفت :وَ اآلنرَۀُ نَیْرٌ لَکَ مرَ الْ ُولى ،...پیامنر(ی) در همان روز یمار شـد و تـا هجـده روز
مردم ه عیادت او میآمدند تا ایرکه جان سپرد( .طنرانی ،9434 ،ج ،3ی)69
.1.3

روایات نزول سوره در سال آخر حیات پیامبر(ص)

حرانی ه واسطه ی ا ر شهر آشـو ،،روایتـی از سـدی و ا ـر عنـاس نقـ کـرده کـه
هنگامیکه آیه33زمر«:إِنَّـکَ مَیِّـتو وَ إِنهَّـم مَّیِّتُـون» نـازل شـد ،پیـامنر(ی) فرمـود :ای کـاش
میدانستم کی چنیر نواهد شد! پ  ،سوره نصـر نـازل شـد و عـد از آن ،او میـان تکنیـر و
قرا،ت نماز سکوت نموده و فرمود :سنحان اهلل و حمده ،أستغفر اهلل و أتو ،إلیه از او در اره
ایر عم پرسیده شد؛ فرمود :از وفات نود آگاه شده ام .سـپ
یکسال پ

ـه شـدت گریسـت ...و او

از آن رحلت فرمود ( .حرانی ،9496 ،ج ،1ی)291

غیر از طری شیعی ایر روایت ،مفسران عامه از مسند احمد ر حنن از سعید ـر جنیـر
از ا ر عناس روایت متفردی نق کردند که زمـانی کـه سـوره نصـر نـازل شـد ،پیـامنر(ی)
فرمود :زمان وفاتم اعالم شد و در همان سال وفـات یافـت( .طنـری ،9497 ،ج ،33ی796؛
ثعلنی ،9477 ،ج ،93ی373؛ ا ر کییر ،9491 ،ج ،9ی )499حویزی نیز مشا ه ایر روایـت
را از ا ر عناس نق کرده است( .حویزی ،9491 ،ج ،1ی)691
از ام حنینه نیز روایت مشا هی نق شـده کـه پیـامنر(ی) ـا نـزول سـوره نصـر ننـر از
رحلت نود در همان سال داده اند( .ا ر ا ی حاتم ،9491 ،ج ،93ی)3427
.1.1

روایات آخرمانزل بودن سوره نصر

در منا ش شیعی روایتی از امام صـاد (ع) (کلینـی ،9471 ،ج ،4ی )669و نیـز روایـت
دیگری ا واسطه ی امام رما(ع) از امام صاد (ع) (صـدو  ،9329 ،ج ،7ی )6نقـ شـده
که سوره نصر را آنرمانزل معرفی کرده اند.
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در منا ش عامه نیز روایتی از ا ر عناس نق شده که آنریر سوره ی قـرآن کـه یکنـاره
نزول یافت ،نصر وده است( .سیوطی ،9434 ،ج ،6ی432؛ قرطنی ،9364 ،ج ،73ی)771
ا ر عاشور سوره نصر را از قول ا ر عناس ،ه طور مطل آنریر سوره قـرآن دانسـته اسـت.
(ا ر عاشور ،یتا ،ج ،33ی)191
.1.4

فهرست های ترتیب نزول

دروزه ،مفسر تاریخ شناس معاصر ،در زمره ی معدود اندیشمندانی است که نه تنها ـه
روایات ترتیب نزول توجه داشته و تفسیر نود را ا رویکرد تنزیلی نگاشته ،لکه ـه کـاوش
در روایت مشهور ا ر عناس در ترتیب نزول قـرآن نیـز پردانتـه و اجتهـاداتی در آن نمـوده
است( .دروزه ،9393 ،ج ،6ی )6لرا از آراء پژوهشی دروزه در اره ی ترتیب نـزول سـور،
ه فهرست تحقیقی او می توان یاد کرد .در ایر میان ،رنالف روایـات ترتیـب نـزول ،تنهـا
دروزه در فهرست تحقیقی نود ،سوره ی نصر را آنریر سوره قرآن دانسته اسـت( .دروزه،
 ،9393ج ،9ی)96
 .4نزول سوره نصر در آستانه فتح مکه
دومیر دیدگاه شانص در تاریخ گراری سوره نصر ،نزول آن در آستانه ی فـتح مکـه
است .مفسران قا ،ه ایر دیدگاه نود دو گروه شده و رنی نزول سوره ی مرکور را قنـ
از فتح مکه و رنی پ

از آن دانسته اند.

در گــروه ن ســت از مفســرانی همســون طوســی ( ــیتــا ،ج ،93ی ،)471ف ــررازی
( ،9473ج ،37ی ،)331ی اوی ( ،9499ج ،1ی ،)344طنرسـی ( ،9327ج ،93ی،)944
طناطنایی ( ،9324ج ،73ی )617می توان یاد کرد.
در ایر دیدگاه فع مامی ه سـنب همـراه شـدن ـا إذا در آیـه «إذا جـاءَ نَصـرُ اهللِ،»...
معنای مستقن ه نود گرفته است( .زم شری ،9113 ،ج ،4ی)993
مفســران شانصــی همســون مقات ـ ( ،9473ج ،4ی )131و ا والفتــوح ( ،9439ج،73
ی ) 439نیز قا ،ه نزول ایر سـوره پـ

از فـتح مکـه هسـتند .ایـر گـروه از مفسـران« ،إذا
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جاءَ »...در آیه ن ست سوره نصر را در همان معنای مامی دانسته اند و گفته اند :ایـر سـوره
ج مـردم ،هنـوز ر
در حالی نازل گردید که فتح و نصر محق شـده ـود و ایمـا ِن فـوج فـو ِ
نداده ود .لرا در آیه ن ست فع مامی آمده و در آیه دوم از فع م ارع «....یَدنُلُونَ فـی
دیرِ اهللِ »...استفاده شده است( .ا ر عاشور ،یتا ،ج ،33ی)191
قرطنی ه سنب آنکه نزول سـوره نصـر را عـد از فـتح مکـه دانسـته ،در آیـه «إذا جـاءَ
نَصرُ« ،»...إذا» را ه «قـد» -ـرای ت کیـد ـر تحقـ نصـرت و فـتح الهـی -معنـا کـرده اسـت.
(قرطنی ،9364 ،ج ،73ی)733
در ادامه قرا،ر تاری ی ،قرآنی و روایی میید ایر دیدگاه ه تفصی یان می شود:
.4.1

پیوند تاریخی سوره نصر با فتح مکه

مورنان ه سنب اشاره ی سوره ی نصر ه فتح مکه ،در گـزارش هـای م تلـف از آن
یاد کرده اند که ترسیم گر ف ای نزول ایر سوره است و از مجموع آنها می توان ـه تـاریخ
گراری آن دست یافت.
ن ستیر گزارش تاری ی از زمان نزول ایر سوره را واقـدی نقـ کـرده اسـت .وی ـه
واسطه ی زهری وقایش فتح مکه را چنـیر نوشـته اسـت :رسـول نـدا(ی) مکـه را سـیزدهم
رم ان یا یستم آن -در سال هشتم -گشود و نداوند متعال ایر آیه را نازل فرمود :إِذا جـاءَ
نَصْرُ اهلل وَ الْفَتْحُ ...پیامنر(ی) پ
دو رکعتى مىگزارد ،و سپ

از آن پانزده روز در مکه اقامت فرمود و نماز را شکسته و

روز شننه شش شـب از شـوال گرشـته از مکـه یـرون آمـد و

همراه ا  93هزار نفر از مردم مدینه و  7هزار نفر از مردم مکه ه سوی حنیر حرکت کردند.
(واقدی ،9361 ،ی)693
گزارش دوم ه روایتی از فتح مکه ـازمی گـردد کـه سـیاری از مورنـان آن را نقـ
کرده اند .راساس آن هنگامیکه سوره ی نصر نازل شد ،پیامنر(ی) فرمود :پ

از ایـر فـتح
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(فتح مکه) هجرتی ن واهد ود .لکه جهـاد و حسـر نیـت جـایگزیر آن نواهـد شـد( .ا ـر
کییر ،9432 ،ج ،4ی397؛ ذهنی ،9493 ،ج ،7ی9164؛ ا ر عند النر ،9497 ،ج ،9ی)1
روایت فو نیز ه وموح نشانگر زمان نزول سـوره نصـر الفاصـله پـ

از فـتح مکـه

است .زیرا هجرت ا فتح مکه و مسلمان شدن مـردم آن و سـنب ایمـان دیگـر قنایـ عـر،
مرتفش گردیده است( .ا ر عند النر ،9497 ،ج ،9ی)1
در سومیر گزارش تاری ی ،ا ر کییر ا تدا نزول سـوره نصـر را الفاصـله پـ
مکه گزارش کرده است .سپ

از فـتح

دو روایـت از ا ـر عنـاس نقـ کـرده کـه ایـر سـوره را ـه

آگاهی پیامنر(ی) از زمان اجلش تفسیر کرده است .در ادامه ـه سـنب آنکـه روایـات ا ـر
عناس را معارض ا نزول ایر سوره در فتح مکه دانسته ،ه نقد آن پردانتـه اسـت .ا ـر کییـر
سه نقد ه روایات مـرکور وارد سـانته اسـت .ن سـت آنکـه ـاری را در یـک روایـت و
احمد ر حنن را در روایت دیگر ،متفرد دانسته و در اعتنار سند تشکیک کـرده اسـت .دوم
آنکه روایتی از ا ر عناس که طن آن پیامنر(ی) ا نزول سـوره نصـر فرمـود :در ایـر سـال
قنض روح می شوم ( نّی مقنوض فی تلک السن ) را دچار رکاکـت لفظـی شـدید توصـیف
کرده که هیچ یک از ا،مه حدیث چنیر عنارت پردازی ندارند .سوم آنکه ایر قسم روایـات
را معارض ا وقایش تاری ی قطعی دانسته است .چرا که اشاره ه فتح در سوره ی نصـر حتمـاا
ه فتح مکه مرتنط است و فتح مکه نیز دون تردید در سال هشتم هجری واقـش شـده اسـت.
لرا ی معناست که در آستانه رحلت پیامنر(ی) که از اتفا نظـر وجـود دارد کـه در سـال
دهم هجری ر داده ،سوره ای نازل شده و ننر از فـتح و نصـرتی کـه دو سـال قنـ تحقـ
یافته ،دهد .وی همسنیر در سند و متر روایتی از ا ر عناس که سوره نصر را آنریر سـوره
ی قرآن معرفی کرده نیز تشکیک کرده و در نهایت ا تسامح آن را حم ه نـزول آنـریر
سوره ی دفعی قرآن نموده است( .ا ر کییر ،9432 ،ج ،4ی)377 -379
چهارمیر گزارش را یعقو ی از فتح مکه نق کرده که پیامنر(ی) پ

از فتح مکه هـر

آنسه درون یت اهلل ود را از آن نارج کـرد .رنـی گفتـه انـد :امـوال درون کعنـه را میـان
 .9ذهنی ایر عنارت را ا اندکی انتالف لفظ چنیر آورده است« :إنّی و أصحا ی حیّز ،و الناس حیّز ،ال هجرۀ عد
الفتح»
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مسلمانان تقسیم کرد .ت ها را شکست ،سپ

ا زنان یعت نمود و پـ

نازل گردید .ا نزول ایر سوره از اج نود آگاه شد درحالیکه هنـوز پـ

از آن سـوره نصـر
از فـتح مکـه در

آن شهر اقامت داشت( .یعقو ی ،یتا ،ج ،7ی)69
چنانکه هویداست در ایر گزارش نیـز یعقـو ی ـه ترتیـب وقـایش پـ
گزارش نموده و نزول سوره ی نصر را نیز ا فاصله ی اندکی پ

از فـتح مکـه را

از گشایش مکه – ه طور

تقرینی دو الی سه روز -توصیف کرده است.
درنهایت از مجموع آراء مورنان ،قطعی ودن تاریخ گراری سوره نصر انـدکی پـ
از فتح مکه در منا ش تاری ی آشکار می گردد.
.4.2

پیوند سوره نصر با نزول سوره حجرات

سوره ی حجرات در زمره ی سوری است که مـورد تـاریخ گـراری دقیـ تـری قـرار
نگرفته است( .مقات  ،9473 ،ج ،4ی91؛ هواری ،9476 ،ج ،4ی969؛ طوسی ،یتـا ،ج،1
ی331؛ ثعلنـــی ،9477 ،ج ،1ی61؛ طنرســـی ،9327 ،ج ،1ی913؛ ف ـــررازی،9473 ،
ج ،79ی ) 19حتی مفسرانی که درصـدد پـژوهش ـر ترتیـب نـزول سـور و کشـف تـاریخ
گراری آنها وده اند ،ر عدم دستیا ی ه تاریخ گراری سوره حجـرات تصـریح کـرده انـد.
(دروزه ،9393 ،ج ،9ی)416
لیکر ایر نوشتار تالش کرده تا ا کاوش در کتـب اسـنا ،نـزول از یـک سـو و منـا ش
تاری ی از سوی دیگر ،رای ن ستیر ار ه تاریخ گراری ایر سوره دست یافتـه و سـپ

از

نتایج حاص از آن در کشف تاریخ گراری سوره نصر استفاده نماید.
ت م در کتب اسنا ،نزول حاکی از آن است کـه سـه دسـته آیـات زمـان دار در ایـر
سوره ی کوتاه می توان یافت.
نخست آیات 1-9که در مـرمت کسـانی وارد شـده کـه صـدای نـود را در ح ـور
پیامنر(ی) لند می کنند؛ از پیامنر(ی) در کارها پیشی مـی گیرنـد و کسـانیکه از روی ـی
نردی ا صدای لند پیامنر(ی) را از پشت در ،حجره ها صدا می زنند .رحسب گـزارش
روایات اسنا ،نزول ،ش ن نزول ایر آیات چنیر است:
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ا اسنادی از عند اللّه ر ز یر روایـت شـده کـه هیـ تى از نـى تمـیم نـزد پیغمنـر (ی)
آمدند .ا و کر [ ه عنوان مشورت ه پیغمنر] گفت :قعقاع ـر عنـد را ـر ایشـان امیـر کـر و
عُمر ،اقرع ر حا

را پیشنهاد نمود .ا و کر ه عمر گفت :منظور تو فقـط م الفـت ـا مـر

ود و عمر انکار کرد تا آنکه انتالفشان شدید شد و صدا لند کردند .در ایر هنگـام آیـه
 9حجرات نازل شد( .واحدی ،9393 ،ی733؛ عندالرحمر العک ،9474 ،ی)377
در گزارش دوم ا ر ا ى ملیکه گوید چیزى نمانده ود دو نیک مـرد یعنـى ا ـو کـر و
عمر سقوی کنند و آن هنگامى ود که هی ت نى تمیم نـزد پیغمنـر(ی) آمدنـد .یکـىشـان
اقرع ر حا

را و آن یک دیگرى را راى امارت پیشنهاد کرد .و ا و کـر ـه عمـر گفـت

منظور تو فقط نالف مر ود و عمر گفت مر چنیر قصدى نداشتم؛ و صدایشـان لنـد شـد.
آیه مورد حث نازل گردید که «صدایتان را روى صداى پیغمنر(ی) لند نکنید»( .واحدی،
 ،9393ی733؛ عندالرحمر العک ،9474 ،ی)373 -377
در گزارش سوم از زید ر ارقم نق شده که عدهاى ـه سـراپ پیغمنـر (ی) آمدنـد و
ح رت در حجره ود .انگ مىزدند یا محمد! یا محمد! ایر آیـه نـازل شـد .واحـدی ایـر
افراد را ا استناد ه گزارش ا ر اسحا  ،افراد ی اد ،نـی تمـیم دانسـته کـه ـا هیـ تی وارد
مدینه شده ودند( .واحدی ،9393 ،ی736-734؛ عندالرحمر العک ،9474 ،ی)374
مورنان سیاری نیز سال نهم را سـال ایمـان گروهـی مـردم شـنه جزیـره دانسـته انـد و
اندکی پ

از فتح مکه از ورود وفد نی تمیم یاد کرده اند( .واقدی ،9361 ،ی246-249؛

طنری ،9392 ،ج ،3ی973-991؛ ا ر اثیر ،9391 ،ج ،7ی)713-792
واقدی ماجرای ایمان نی تمیم را چنیر یان کرده که پیامنر(ی) در محرم سال نهم -
سه ماه و اندی پ

از فـتح مکـه -گـروه هـایی را ـرای جمـش آوری زکـات اعـزام فرمـود.

م موران زکات در منطقه عسفان ه گروهی از نی تمیم و قنیله نی نزاعه رنورد کردنـد و
قصد زکات گرفتر از چارپایان نی نزاعه را داشـتند کـه نـی تمـیم اعتـراض کردنـد .نـی
نزاعه گفتند :ایر از آییر های دینی ماست اما نـی تمـیم ـه قصـد دفـاع از آنـان آمـاده ی
جنگ ا مـ موران زکـات پیـامنر(ی) شـدند .مـ موران زکـات کـه سـه نفـر یشـتر ننودنـد،
گری تند و نزد پیامنر(ی) آمدند .نی نزاعه هم از ترس آنکـه پیـامنر(ی) ـه سـوی آنـان
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لشگری می فرستد ،ـر نـی تمـیم هجـوم ـرده و آنـان را از سـرزمیر نـود یـرون کردنـد.
پیامنر(ی) نیز عیینه ر حصر را م مور کرد که ه نی تمیم حمله کند .نـی تمـیم ـا دیـدن
لشگر پیامنر(ی) گری تند و  33نفر از زنان و کودکانشان اسیر شدند .سپ

نی تمیم درپی

اسرایشان ه مدینه آمده و ا صدای لند پیامنر(ی) را از پشت حجره ها صدا می زدنـد کـه
یرون آید و ا آنان س ر گوید .آنان ه پیامنر(ی) گفتند :ما شاعر نود را آورده ایم تـا ـا
تو مقا له کند .پیام نر(ی) فرمود :مر رای شعر و شاعری منعوث نشدم اما ا ـایی نـدارم کـه
شاعران مدینه در را ر شعرای شما شعر گویند .عاقنـت توانمنـدی حسـان ـر ثا ـت (شـاعر
پیامنر) در را ر نی تمیم موجب شد تا آنان پریرند پیامنر(ی) مورد حمایت ویـژه ی الهـی
است و ه او ایمان آورند .درپی ایر وقایش نیز آیات ا تدایی حجرات نازل گردید( .واقـدی،
 ،9361ی)246-249
آیه  6حجرات ،دومیر آیه ی زمان دار در ایر سوره است .طن روایـات سـنب نـزول
ایر آیات در اره ی ولید ر عقنه نازل شده که پیامنر(ی) او را رای گرفتر زکات ه سوی
نی مصطل فرستاد .نی مصطل شتا ان ه استقنال او آمدند اما شـیطان در دل ولیـد وسوسـه
کرد که آن جماعت قصد قتلش را دارند .ترسید و از راه رگشت و پیامنر(ی) گفـت :نـى
مصطل زکات ندادند و قصد قتلم را داشتند .پیغمنر (ی) نشمگیر شد و تصمیم ه جنـگ
ا نى مصطل گرفت .چون نى مصـطل از ازگشـت ولیـد مطلـش شـدند نـزد پیغمنـر آمـده
گفتند :ما ننر آمدن فرستاده ات را شـنیدیم و ـراى احتـرام و اسـتقنالش یـرون آمـدیم کـه
آنسه ح الهى است پردازیم اما او تغییر نظر داد و رگشت و ما ترسیدیم کـه منـادا شـما از
ازگشت او ه ما د یر شوید .در ایر هنگـام آیـه  6حجـرات در نهـی از پـریرش ننـر فـرد
فاس ـ کــه منظــور ولیــد ــود ،نــازل شــد( .طنــری ،9497 ،ج ،76ی29؛ واحــدی،9393 ،
ی)739-732
واقدی نیز دو گزارش نق کرده که نشان دهنده ی زمان نزول آیـه  6حجـرات اسـت.
ن ست آنکه محرم سال نهم (سه ماه پ

از فتح مکه) را اولیر زمانی دانسته که پیـامنر(ی)

م مورانی رای زکات ه سوی قنای فرستاد( .واقدی ،9361 ،ی)243
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دوم آنکه واقدی پ

از ذکر ورود نی تمیم ه مدینـه و ایمـان آنـان کـه ذیـ آیـات

ا تدایی سوره حجرات یان شد ،از اعزام ولید ه سوی نی مصطل رای گـرفتر زکـات یـاد
کرده و زمان ح ور نی مصطل در مدینه رای شکایت از ولید ر عقنه را صـفر سـال نهـم
توصیف کرده است( .واقدی ،9361 ،ی)242-246
سومیر آیات زمان دار سوره حجرات ،آیات  92-94است .واحدی سـنب نـزول ایـر
آیات را اسالم اعرا ،نی اسد ( نی نزیمه) دانسته است .طن ایر سنب نـزول ،اعـرا ،نـى
اسد در نشکسالى ـه مدینـ الننـى آمـده و شـهادتیر گفتنـد امـا در ـاطر مـیمر ننودنـد و
کوچههاى مدینه را و قیمتها را گران کرده ودند و ه رسول اللّه(ی) می گفتند :ما ـا زن
و فرزند ه سوى تو آمدیم و می فالن طایفه ا تو نجنگیدیم؛ از صدقه سـهمى ـه مـا ـده و
دیر سان ـر پیـامنر(ی) منـت مـی نهادنـد .لـرا آیـات فـو نـازل شـد( .واحـدی،9393 ،
ی)799 -793
مورنان ح ور وفد نی اسد در مدینه را نیز ا تـدای سـال نهـم دانسـته انـد و مـاجرای
منت نهادن آنان ر پیامنر(ی) ه سنب اقرار ه اسالم را ذکر کـرده انـد( .ا ـر سـعد،9493 ،
ج ،9ی774 -773؛ ا ر کییر ،9491 ،ج ،1ی )99ا ر اثیر ح ور آنان در مدینه را پـیش از
ر یش االول سال نهم دانسته است( .ا ر اثیر ،9391 ،ج ،7ی)792
چنانکه از مجموع گزارش های مورنان و راویان اسنا ،نزول آشکار است ،سـوره ی
حجرات در ا تدای سال نهم و تنها چند ماه پ

از فتح مکه نازل شـده و در آیـات ا تـدایی،

میانی و پایانی ه ترتیب ه سه واقعه ی تاری ی وفد نی تمیم ،اعزام ولید ر عقنـه ـه سـوی
نی مصطل رای دریافت زکات و وفد نی اسد که همه از ا تدای محرم تا انتهای صفر سال
نهم واقش شده ،اشاره گردیده است .لرا تاریخ گراری سوره ی حجرات ه ا تدای سـال نهـم
هجری ازمی گردد.
در نتیجه ا توجه ه آنکه سوره ی حجرات در ا تدای سال نهم و تنها چند مـاه پـ

از

فتح مکه نازل شده و ه مسا ،و مشکالت ح ور قنایلی که رای ایمان ه مدینه می آمدنـد
پردانته ،می توان چنیر نتیجه گرفت که سوره ی نصر ه مژده ـه ایمـان آنـان در آینـده ی
نزدیک است و از آغاز وفدها ننر می دهد ،منطقـی اسـت کـه پـیش از سـوره ی حجـرات
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نازل شده اشد .ایر نتیجه تاریخ گراری سوره ی نصر را ـه انـدکی پـ

از فـتح مکـه مـی

رساند و دیدگاه دوم در تعییر زمان نزول سوره ی نصر را ت یید می کند.
.4.3

روایات ترتیب نزول

روایات ترتیب نزول ه هیچ وجه میید آنرمانزل ودن سوره ی نصـر یـا حتـی یـانگر
نزول آن در سال آنر وحی نیست .لکه ایر سوره در روایت ترتیب نزولِ منسـو ،ـه امـام
صاد صد و یکمیر سوره (شهرستانی ،9369 ،ج ،9ی )1و در روایت ترتیـب نـزول عطـاء
نراسانی از پدرش از ا ر عناس ،صـد و دومـیر سـوره قـرآن اسـت( .سـیوطی ،9479 ،ج،9
ی63؛ طنرسی ،9327 ،ج ،93ی )697زرکشی نیز در فهرست نود ،سوره نصـر را صـد و
یکمیر سوره معرفی نموده است( .زرکشی ،9319 ،ج ،9ی)799
.4.1

روایات نزول سوره نصر قبل از فتح مکه

ا ــر کییــر روایــت متفــردی از ا ــر عنــاس نقـ کــرده کــه عمــر وی را نــزد شــیو و
زرگساالن اه در رده است .یکى از آنها از ایر جهت ناراحت شده و ه عمر گفته :چرا
ایر را در یر ما مىآورى و حال آنکه فرزندانى همسـر او داریـم ! عمـر پاسـخ داده :ایـر
کسى است کـه مـى شناسـید .آنگـاه روزى آنهـا را فرانوانـد و از ایشـان پرسـید :در ـاره
فرموده نداوند (إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّه وَ الْفَتْحُ) چه مى گویید یکى از آنها گفت :أمر شده ایم
که حمد االهى را ه جاى آورده و از او مغفرت واهیم؛ هنگامى که مـا را یـارى نمـوده و
پیروزى ه ما دهد؛ و ع ى دیگر سکوت کرده و چیزى نگفتند .پ  ،ه ا ر عنـاس گفـت:
آیا تو نیز چنیر مى گویى ا ر عناس در پاسخ گفته :ایر أج رسول ندا است که نداونـد
ه او ننر داده؛ فرموده( :إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّه وَ الْفَتْحُ)؛ هر گاه یارى نداوند و فتح [مکه] پـیش
آمد ،که آن نشانه أج تو است؛ (فَسَنِّحْ ِحَمْد رَ ِّـکَ وَ اسْـتَغْفرْهُ إِنَّـهُ کـانَ تَوَّا ـاا)؛ پـ  ،آن
هنگام پروردگارت را تنزیه و ستایش کر و از او آمرزش واه کـه راسـتى او سـیار تو ـه
پریر است .پ
ی)499

عمر گفت :مر نیز جز ایر از سوره نصر نمی دانـم( .ا ـر کییـر ،9491 ،ج،9

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،14پیاپی111 63

در دومیر روایت ،طنری در تفسیر سوره روایتی از عایشه نق نموده که آمدن فـتح را
نشانه و عالمـت اجـ رسـول اهلل دانسـته و ایـر تفسـیر را ـه پیـامنر(ی) نسـنت داده اسـت.
(طنری ،9497 ،ج ،33ی )796ر اساس ایر روایت از عایشه مراد از فتح در سوره نصر فتح
مکّه است و سوره نصر پیش از وقوع آن که عالمتی رای اج رسول اهلل اسـت ،نـازل شـده
است.
در سومیر روایت ،از طری مسرو از عایشه نق شده که گفـت :پیـامنر(ی) فرمـود:
سُنحانَ اهللِ وَ ِحَمده وَ أسـتَغفرُ اهللَ وَ أتـو ُ،إلَیـه .ـه او گفـتم :مـی یـنم فـراوان ایـر ذکـر را
میگویی! فرمود :پروردگارم مرا ننر دادکه ه زودی عالمتی در میـان امـتم نـواهم دیـد و
هرزمان آن را دیدم ،فراوان گویم :سُنحانَ اهللِ وَ ِحَمده وَ أستَغفرُ اهللَ وَ أتو ُ،إلَیه ،و مـر آن
را دیدم؛ آن گاه که نصر ندا و فتح یعنی فتح مکه دررسـید( .طنـری،9497،ج ،33ی)791
مشا ه ایر روایت از مجاهد نیز نق شده است( .سیوطی ،9434 ،ج ،6ی)436
.4.4

روایات نزول سوره نصر بعد از فتح مکه

طنری در تفسیر نود ،حدییی از عطاء ر یسار آورده که نزول سوره نصر را در مدینـه
وپ

از فتح مکّه وده است( .طنری،9497 ،ج ،33ی)796
همسنیر عکرمه از ا ر عناس نیز روایت کرده که زمانیکـه پیـامنر(ی) از غـزوه حنـیر

از مى گشت ،سوره نصر نازل گردید .در ایـر هنگـام ـه ح ـرت علـى و ح ـرت فاطمـه
فرمود :نصرت ندا و فتح فرارسید و مردمان گروه گروه ه دیر ندا درمىآیند .پ

پـاک

و منزه است پروردگارم و از او آمرزش مـىطلـنم کـه تو ـه پـریر اسـت( .واحـدی،9393 ،
ی)749-742
.4.5

روایات نزول سوره نصر دو سال قبل از رحلت پیامبر(ص)

طنری از قتاده نق کرده که رسول اهلل پ
کرد( .طنری ،9497 ،ج ،33ی)792

از نزول سـوره نصـر تنهـا دوسـال زنـدگی
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سمرقندی سوره نصر را ننر رحلت پیـامنر(ی) دانسـته و مـاجرای نـزول آن را چنـیر
نق کرده است :ایر سوره ر عمر و ح رت علی نوانـده شـد و آنـان شـاد شـدند امـا ا ـر
عناس ا شنیدن آن گریست .پیامنر(ی) فهم او از پیامنر سوره -مننی ر رحلـت ح ـرتش-
را ت یید کرد و ر سر او دست کشید و فرمود :ندایا ه او فهم در دیر و علم ت ویـ یـاموز.
(سمرقندی ،یتا ،ج ،3ی)639
 .5نزول سوره نصر قبل از حدیبیه
نزول سوره ی نصر قن از صـلح حدینیـه (حسـینی ،9434 ،ج ،99ی )377یـا پـ

از

ازگشت از نینر (ا وحیـان ،9473 ،ج ،93ی ،)167سـومیر دیـدگاه در نـزول سـوره نصـر
است که توسط معدودی از مفسران یان شده است .ا توجه ه آنکه حدینیـه در ذی الحجـ
سال ششم واقش شده و پیامنر(ی) دو ماه پ

از آن ه سوی نینر حرکـت نمـوده (واقـدی،

 ،9361ی ،)497ا تسامح هر دو دیدگاه ذی ایر عنوان جای می گیرد.
ا ر عاشور روایتی که فتح و نصر را ایمان اه یمر معرفی نموده ،میید دیدگاهی کـه
تاریخ گراری سوره نصر را عد از نینر یان کـرده ،دانسـته اسـت .زیـرا اهـ یمـر در سـال
هفتم هجری که فتح نینر نیز در همان سال ر داده ،ایمان آورده اند( .ا ـر عاشـور ،ـیتـا،
ج ،33ی)194
ممر آنکه جایگاه سوره نصر در روایات ترتیب نـزول ا ـر عنـاس کـه عـد از سـوره
حشر و قن از سوره نور قرار گرفته را میید نزول ایر سوره پ

از فتح نینر توصیف کـرده

است( .ا ر عاشور ،یتا ،ج ،33ی)191
ا وحیان هرچند نزول ایر سوره را در ازگشت از نینر دانسته اما از یـک سـو روایـت
ا ر عمر مننی ر نـزول ایـر سـوره در منـی و 93روز پـیش از وفـات پیـامنر(ی) (ا وحیـان،
 ،9473ج ،93ی )167و از سوی دیگر روایتی مننـی ـر نـزول ایـر سـوره دو سـال قنـ از
وفات پیامنر(ی) را ذکر کرده است( .ا وحیان ،9473 ،ج ،93ی)164
نویسنده تفسیر انوار درنشان ،ا استناد ه آنکه ترکیب إذا قن از فعـ مامـی ،معنـای
مستقن می دهد ،آیه ی ن ست سوره ی نصر را شارت ه وقوع فتح در آینده دانسته است.
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از طرفی ا توجه ه آیه ن ست سوره فتح ،پیمان حدینیه را تحق فـتح منـیر نوانـده ،چنـیر
ال نزول سـوره نصـر قنـ از فـتح ـوده اسـت( .حسـینی ،9434 ،ج،99
نتیجه گرفته که احتما ا
ی)377
 .7نقد و بررسی دیدگاه ها در تاریخ گذاری سوره نصر
از گزارشهای فو مشهود است که اندیشمندانی که سوره نصر را در آستانه ی رحلت
پیامنر(ی) تاریخ گراری نمودند ،تنها ر روایات ذی ایر سوره اتکا داشـته انـد .درحالیکـه
از یک سو روایاتی که زمان نزول ایر سوره را معیر کرده دچار انتالفات است و از سـوی
دیگر روایاتی که ایر سوره را آنرمـانزل معرفـی نمـوده ،در دیگـر سـور نیـز دارای رقیـب
است.
چنانکه روایات دسته ن ست ،نزول ایر سوره را از 99روز تـا 23روز و یـا 93روز و یـا
حتی ه طور منهم در سال آنر حیات پیامنر(ی) و حتی دو سال قن از حیـات پیـامنر(ی)
که مصادف ا فتح مکه است -گزارش نموده اند که ایر تشتت در تعییر زمان موجب ـیاعتناری ایر روایات نواهدشد.
در دسته دوم نیز روایات فراوانی سوره ما،ده را آنرمـانزل توصـیف کـرده ( حرانـی،
 ،9496ج ،7ی794؛ ثعلنــی ،9477 ،ج ،4ی1؛ عیاشــی ،9393 ،ج ،9ی799؛ ا ــرکییــر،
 ،9491ج ،3ی7؛ مجلسی ،9433 ،ج ،1ی61؛ حـاکم نیشـا وری ،9499 ،ج ،3ی )399و
حتی از قول راء ر عاز ،،ایر ادعا رای سوره تو ه نیـز مطـرح شـده اسـت( .ا ـرمـری ،
 ،9439ج ،9ی)31
درنتیجه اگر ه سنب قرا،ر یشتر و قاطش تر سوره ی ما،ده ،قا ،ه آنرمانزل ودن آن
نشویم ،حداق ه سنب وجود روایات معارض متعـدد ،نمـی تـوان ـه روایـات آنرمـانزول
ودن سوره ی نصر اعتماد کرد.

9

 . 9رای مشاهده تفصیلی قرا،ر آنرمانزل ودن سوره ما،ده و تو ه ه مقاله آنریر نزول تو ه یا ما،ده  ...از همیر
نویسندگان ،منتشر شده در شماره 26مجله پژوهش های قرآنی 9314 ،مراجعه فرمایید.
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افزون ر آنکه سیا سوره ی نصر ،سیا شارت ه فتح و نصرت و گسترش اسالم در
شنه جزیره است .حال ا در نظر گرفتر ف ای سال دهم هجری که دو سال از فتح مکـه کـه
مهمتریر فتح مسلمانان وده گرشته و وفود فراوانی که ا ایمان مردم قریش ه اسالم ترغیب
شدند ،مسلمان شده اند ،نـزول ایـر سـوره و ننـر از اتفاقـات نیکـویی کـه همـه واقـش شـده
ثمر شی ویژه ای درپی ندارد .درحالیکه اگر ایر سوره در سال هشـتم هجـری نـازل شـده
اشد ،نزول آیاتی در شارت ه فتح مکه اندکی قن یا عد از آن ا ف ای پرشـور جامعـه ی
اسالمی متناسب است .از دیگرسو ننر از آغازِ ایمانِ گروهی مردم شنه جزیـره نیـز شـارتی
زرگ ه مسلمانان و مایه ی تحکیمِ م اعف جایگاه آنان است.
در کنار ایر ارتنای معنایی سوره ی نصر ا فتح مکه ،دیدگاه تاریخ گراری سوره نصر
در سال هشتم هجـری ،آراء سـیاری از مفسـران را ـا نـود همـراه سـانته و روایـات قا ـ
توجهی اعم از روایات ترتیب نزول و روایات انتصاصی ذی سوره ی نصر نیز آن را ت ییـد
نموده است .چنانکه همه ی مورنان نزول سوره ی نصر را الفاصله پ

از فتح مکـه و قنـ

از ورود وفود ه مدینه دانسته اند.
ر همه ی قرا،ر مرکور ،ایر نکته را نیز می توان افزود که سوره ی حجرات رحسـب
اسنا ،نزول های ذیـ آن و گـزارش مورنـان ،کمتـر از چهـار مـاه پـ

از فـتح مکـه ،در

شرایطی که قنای رای اسالم آوری ه مدینه آمده و جامعه ا مشکالت جدید درپـی اسـالم
اعرا ،مواجه شده ،نازل گردیده است .نا رایر اقت ای سوره ی نصر که ه آغـاز وفـدها و
ایمان آوری آنان شارت می دهد ،نزول آن پیش از سوره ی حجرات و اندکی پ

از فـتح

مکه است .لرا از دیدگاه مرکور ه عنوان نظریه ی رتر در تاریخ گراری سوره ی نصر مـی
توان یاد کرد.
هرچند ا مقایسه ی منا ش تاری ی و روایی که مواف تاریخ گـراری سـوره ی نصـر در
حوالی فتح مکه هستند ،می توان ه ایر تفاوت دسـت یافـت کـه در همـه ی گـزارش هـای
تاری ی ،زمان نزول سـوره نصـر انـدکی پـ

از فـتح مکـه یـان شـده اسـت .درحالیکـه در

روایات ،هم نزول ایر سوره قن از فتح و هم عد از فتح ه چشم می نورد که النته روایـات
یانگر نزول سوره نصر قن از فتح مکه از تعداد یشتری رنوردار است.
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در نصوی دیدگاه سوم در تاریخ گراری سوره ی نصر که زمان نزول آن را ه قنـ
از صلح حدینیه رسانده ،تنها ه ذکر دو نکته می توان اکتفا کرد.
ن ست آنکه آیه دوم سوره ی نصر که از ایمان فوج فوج مـردم ننـر داده ـا حدینیـه
که هیچ ک

در آن مسلمان نشد ،در تعارض غیرقا ح اسـت( .طناطنـایی ،9324 ،ج،73

ی)619
دوم ذی سوره ی نصر روایات متعددی وارد شده که ایر سـوره را نشـانه ی نزدیکـی
اج پیامنر(ی) دانسته است .حال ا توجه ه آنکه حدینیه در سال ششم هجری نازل شده و
یش از  4سال تا رحلت پیامنر(ی) فاصله داشته و اکیریت مـردم شـنه جزیـره نیـز همسنـان
مشرک وده اند ،رسالت پیامنر(ی) هنوز پایان نیافته وده که ح رت ننر رحلت نزدیـک
نود را ا ایر سوره دریافت نماید .در نتیجه ا توجه ه نقدهای موجود ر ایـر دیـدگاه شـاذ
از یک سو و قرا،ر متعددی که رای تاریخ گراری سوره ی نصر در حوالی فتح مکـه اقامـه
شد ،پریرش نزول ایر سوره قن از صلح حدینیه منتفی است.
نکته ای که در ناتمه می توان افزود آن است که در رنی تفاسیر روایاتی مننی ر
آگاهی پیامنر(ی) از نزدیک ودن اج ح رتش ا نزول سوره ی نصر ه چشم می نـورد
که هیچ گونه زمان مندی در رندارد( .طنری ،9497 ،ج ،33ی)796 -791
ایر روایات در نگاه ن ست ه سنب آنکه سوره ی نصر را ـا اجـ پیـامنر(ی) پیونـد
زده ،میید تاریخ گراری ایر سوره در آستانه رحلت پیامنر(ی) ،ه نظر می رسـند .چنانکـه
همیر تصور موجب شده تا ا ر کییر در الندایه و النهایه در را ر ایر روایـات مومـش گیـری
کرده و ه نقد آنها پردازد( .ا ر کییر ،9432 ،ج ،4ی)377 -379
درحالیکه ه نظر می رسد از روایات فـو تحلیـ متفـاوتی نیـز مـی تـوان ارا،ـه کـرد.
طنری روایتی از قتاده نق کرده که پیامنر(ی) ا نزول سوره ی نصر از نزدیکی اجـ نـود
آگاه شد و پ

از آن جز مدت اندکی نزیست .قتاده الفاصله ایـر مـدت قلیـ را دو سـال

اعالم کرده است( .طنری ،9497 ،ج ،33ی )792از ایر روایت و توصیف گوینده از مدت
قلی که آن را دو سال نوانده ،ه دو نکته می توان دست یافت .ن ست آنکـه دو سـال قنـ
از رحلت پیامنر(ی) مصادف ا سال هشتم هجـری اسـت کـه فـتح مکـه در آن واقـش شـده
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است .لرا ایر روایت میید نزول سوره در فتح مکه است که پیشتر نیـز یـان شـد .دوم آنکـه
در نگاه راوی آگاهی پیامنر(ی) از نزدیکی اج نود ،دو سال قن از رحلت امری طنیعـی
است .ه دیگر یان تصور قتاده آن نیست که سوره نصر چند روز و یا حداکیر چند مـاه قنـ
از رحلت پیامنر(ی) نازل شده و آگاهی رسول نـدا از اجـ انـدک زمـانی قنـ از مـرگ
وده است.
ا در نظر گرفتر ایر روایت می توان گفت دو سال نسنت ه ک عمر ننی اکـرم زمـان
اندکی وده و ح رت می تواند از سال هشتم ه نزدیکی اج نـود واقـف شـود .در نتیجـه
سوره ی نصر ا نزول پ

از فتح مکه می تواند مایه آگاهی پیامنر(ی) ه نزدیکی وفـات و

پایان م موریت رسالتش ا فتح یت اهلل اشد تا در زمان اقی مانده دو اقدام مهم انجام دهـد.
ن ست اقـدام ش صـی ـه منظـور ارورسـازی هرچـه یشـتر توشـه ی آنرتـی و دوم اقـدام
اجتماعی که ساماندهی ومعیت آینده ی امت اسالمی است .ایر ساماندهی اتفاقاا زمان قا
توجهی الزم داشته تا پیامنر(ی) ه تدریج تواند زمینه را ـرای تغییـر رهنـری دینـی جامعـه
فراهم سازد .لرا نـزول سـوره ی نصـر در سـال هشـتم هجـری و اعـالم پایـان م موریـت ـه
پیامنر(ی) امری منطقی تر است تا آنکه ننی ندا در اندک زمانی ه رحلت نود از وفاتش
آگاه شده و فرصت کافی رای اصالحات نهایی در جامعه ی مسلمیر نداشته اشد.
از ایر رو اگر از روایاتی که دارای زمان منـدی ناصـی نیسـت و تنهـا از نشـانه ـودن
سوره ی نصر رای نزدیکی اج پیامنر(ی) س ر گفته ،ـه عنـوان روایـات قا ـ جمـش یـا
حتی مواف ا روایاتی که نشانگر تاریخ گراری سوره ی نصر در حوالی فتح مکه است ،یـاد
کنیم ،غالب روایات تفسیری ذی سوره ی نصـر ،مییـد تـاریخ گـراری آن در سـال هشـتم
هجری می گردد.
از سویی ه عنوان یک احتمال می توان تصور کـرد معـدود روایـات ـاقی مانـده کـه
سوره ی نصر را نشانه ی نزدیکی اج پیامنر(ی) دانسته و زمان ناصی تا رحلت ح رتش
همسون 93روز و 99روز تعریف کرده ،دچار تحریف و امافات عـدی شـده اسـت .ـدیر
سان که رنی راویان در طول زمان گمان کرده اند آگاهی پیامنر(ی) از زمان رحلت ایـد
فاصله ی اندکی تا رحلت داشته اشد ،لرا روایات ذی سوره ی نصر را زمان مند نموده اند.
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چنانکه پیشتر در نالل گزارش های تاری ی ایر رداشت ـه صـراحت در کـالم ا ـر کییـر
قا مالحظه ود.
نتیجه گیری
در تاریخ گراری سوره نصر از قرا،ر درونی و یرونی مـی تـوان اسـتفاده کـرد .قـرا،ر
درونی سوره نصر که در منا ش تفسیری و علوم قرآنی کمتر دیـده شـده ،نشـانگر نـزول ایـر
سوره عد از فتح مکه و آغاز فرایند ایمان گروهی مردم جزیره العر ،است .چنانکه ارتنـای
تاری ی میان دو سوره نصر و حجرات نیز نشان از نزول سوره نصر در آستانه ی فتح مکـه و
قن از اسالم وفدها و نزول سوره حجرات اندکی پ

از ورود وفود ه مدینه دارد.

از دیگرسو تعارض روایات فراوانِ ذی سوره نصر که رنی میید نزول ایر سـوره در
آســتانه ی فــتح مکــه و رنــی مییــد نــزول ایــر ســوره در آســتانه رحلــت پیــامنر(ی) و یــا
آنرمانزل ودن آن است ،اعتنار همه ی روایات مرکور را سست سانته و اتکای صرف ـه
آنان در تاریخ گراری را غیرعلمی سانته است.
در نهایت روایاتی که دون تعییر زمان مندی ،از ارتنای ایر سوره ـا پایـان م موریـت
پیامنر(ی) و نزدیک شدن اج ح رتش س ر می گویند ،ا روایاتی که نزول ایـر سـوره
را پ

از فتح مکه توصیف نموده اند ،قا جمش وده و قرا،ر درون متنی ایر سوره مننی ر

نزول آن در سال هشتم هجری را تقویت می شد.
منابع
 قرآن کریم. ا ر ا ى حاتم ،عندالرحمر ر محمد ،)9491( ،تفسیر القرآن العظدیم ،محمـد طیـب اسـعد،ریاض :مکتن نزار مصطفی الناز ،سوم
 ا ر اثیر ،عز الدیر ا والحسر ،) 9391( ،الکامل فی التاریخ ،یروت :دار صادر ا ر سعد ،محمد ،)9493( ،الطبقات الکبرى ،محمد عندالقادر عطا ،یروت :دارالکتب العلمی ا ر مری  ،ا وعند اهلل محمد ر ایو ،)9439( ،،فضائل القرآن و ما أنزل مدبمکة و ما أنزل بالمدینة ،دمش -سوریه :غزوه دیر ،دار الفکر

القدرآن
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 -ا ر عندالنر ،یوسف ر عنـداهلل ،)9497( ،االستیعاب فد

معرفدة احاد اب ،علـى محمـد

النجاوى ،یروت :دارالجی
 ا ر عاشور محمد ر طاهر ( ،یتا) ،الت ریر و التنویر ،یروت :موسسه التاریخ ا ر عطیه ،عندالح ر غالب ،)9477( ،الم رر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،یـروت،دارالکتب العلمیه
 ا ر کییر ،اسماعی ر عمر ،)9432( ،البدایة و النهایة ،یروت :دارالفکر -ا ر کییر ،اسماعی ر عمرو ،)9491( ،تفسیر القرآن العظدیم ،محمدحسـیر شـم

الـدیر،

یروت :دار الکتب العلمی
 -ا والفتوح ،حسیر ر علـى ،)9439( ،روض الجنان و روح الجندان فد

تفسدیرالقرآن،

محمدجعفریاحقى و محمدمهدى ناصح ،مشهد :آستان قدس رموى
 ا وحیان ،محمد ر یوسف اندلسی ،)9473( ،الب ر الم یط فی التفسیر ،یروت :دارالفکر -احمدی ،حنیب اهلل ،)9399( ،پژوهش

در علوم قرآن ،قم :فاطیما ،چهارم

 حرانی ،هاشم ر سلیمان ،)9496( ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :نیاد عیت روجردى ،سیدمحمد ا راهیم ،)9366( ،تفسیر جامع ،تهران :انتشارات صدر ،ششم ی اوی ،عنداهلل ر عمـر ،)9499( ،أنوار التنزیدل و أسدرار التیویدل ،محمدعنـدالرحمر-المرعشلی ،یروت :دار احیاء التراث العر ی
 -ثعالنى ،عندالرحمر ر محمـد ،)9499( ،جواهر ال سان ف

تفسدیر القدرآن ،محمـدعلى

معوض و شیخ عادل احمد عند الموجود ،یروت :دار احیاء التراث العر ى
 ثعلنى ،احمد را راهیم ،)9477( ،الکشف و البیان ع تفسدیر القدرآن ،یـروت :دار إحیـاءالتراث العر ی
 جواهری ،سیدمحمدحسر ،)9391( ،پرسمان علوم قرآن  ،تهـران :دفتـر تنلیغـات اسـالمی،سوم
 حــاکم نیشــا وری ،أ وعنــداهللالحــاکم )9499( ،المسددتدرع عل د الص د ی ی  ،مصــطفىعندالقادر عطا ،یروت :دار الکتب العلمی
 حسینی شاه عند العظیمی ،حسیر ر احمد ،)9363( ،تفسیر اثناعشری ،تهران :میقات حسینى همدانى ،سیدحمد ،)9434( ،انوار درخشان ،محمد اقر هنودی ،تهـران :کتا فروشـىلطفى
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 حــویزی ،عنــد علــی ،)9491( ،نددور اللقلددی  ،سیدهاشــم رســولی محالتــی ،قــم :انتشــاراتاسماعیلیان ،چهارم
 -حوى ،سعید ،)9474( ،االساس ف

التفسیر ،قاهره :دار السالم ،ششم

 نو،ى ،سید ا والقاسم ( ،یتا) ،البیان فی تفسدیر القدرآن ،قـم :موسسـ احیـاء آثـار االمـامال و،ى
 -ذهنی ،شم

الدیر ،)9493( ،تاریخ االسالم و وفیدات المشداهیر و احعدالم ،عمـر عنـد

السالم تدمرى ،یروت :دار الکتا ،العر ى ،دوم
 -رادمنش ،سیدمحمد ،)9324( ،آشنای

با علوم قرآن  ،تهران :جامی ،چهارم

 رامیار ،محمد ،)9361( ،تاریخ قرآن ،تهران :امیر کنیر ،سوم زرکشی ،محمد ر عند اهلل ،)9319( ،البرهان فی علوم القرآن ،محمد ا والف ـ ا ـراهیم،یروت :المکتن العصری  ،دوم
 -زم شری ،محمود ر عمر ،)9113( ،الکشدا

عد حقدائو مدوامق القدرآن ،یـروت:

دارالمعرفه
 سمرقندى ،نصر ر محمد ( ،یتا) ،ب رالعلوم ،یجا :ینا سیوطی ،جالل الدیر ،)9479( ،االتقان فی علوم القرآن ،یروت :دار الکتا ،العر ی ،دوم سیوطی ،جالل الدیر ،)9434( ،الدر المنلور فدی تفسدیر المدیثور ،قـم :کتا انـه آیـ اهللمرعشی نجفی
 شهرستانى ،محمد ر عندالکریم ،)9369( ،مفاتیحاالسرار و مصابیحاالبرار ،پرویز اذکـا،ی،تهران :مرکز انتشار نسخ نطی
 صادقی تهرانی ،محمد ،)9361( ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،قم :انتشارات فرهنگاسالمی ،دوم
 صدو  ،محمد ر ا ویه ،)9329( ،عیون اخبار الرضا .تهران :نشر جهان طالقانى ،سیدمحمود ،)9367( ،پرتوى از قرآن .تهران :شرکت سهامى انتشار طناطنایی ،سیدمحمدحسـیر ،)9324( ،تفسیر المیزان ،سـیدمحمد اقر موسـوى همـدانى ،قـم:دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسیر حوزه علمیه ،پنجم
 -طنرسی ،ف

ر حسر ،)9327( ،مجمع البیان فی تفسدیر القدرآن ،محمـدجواد الغـی،

تهران :انتشارات ناصر نسرو ،تهران ،سوم
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 -طنرى ،محمد ر جریر ،)9497( ،جامعالبیان ف

تفسیر القرآن ،یروت :دارالمعرفه

 طنری ،محمد ر جریـر ،) 9392( ،تداریخ الطبدری ،محمدا والف ـ ا ـراهیم ،یـروت :دارالتراث ،دوم
 -عندالرحمر العک ،نالد ،)9474( ،تسهیل الواول إل

معرفة أسباب الندزول ،یـروت:

دارالمعرف  ،سوم
 عیاشی محمد ر مسعود ،)9393( ،کتاب التفسیر ،سیدهاشم رسولی محالتی ،تهران :چاپ انـهعلمیه
 ف ررازی ،محمد ر عمر ،)9473( ،مفاتیح الغیب ،یروت :دار احیاء التراث العر ی ،سوم -فراء ،یحیى ر زیاد )9193( ،معان

القرآن ،احمدیوسف نجاتى /محمدعلى نجار /عندالفتاح

اسماعی شلب ،مصر :دارالمصریه للت لیف و الترجمه
 قرطنی ،محمد ر احمد ،)9364( ،الجامع الحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر نسرو قمی ،علی ر ا راهیم ،)9363( ،تفسیر القمی ،طیب موسوی جزایری ،قم :دار الکتا ،،سوم کلینی ،محمد ر یعقو ،)9471( ،،الکافی ،محق و مصحح دارالحدیث ،قم :دار الحدیث مجلسی ،محمد اقر ،)9433( ،ب ار االنوار ،یروت :میسسهالوفاء مراغى ،احمد ر مصطفى ( ،یتا) ،تفسیر المرام  ،یروت :دار احیاء التراث العر ى معرفت ،محمدهادی ،)9397( ،تاریخ قرآن ،تهران :سمت مقات ر سلیمان ل ی ،)9473( ،تفسیر مقاتل ب سلیمان ،یروت :دار احیاء تراث مالحویش آل غازى ،سید عند القادر ،)9397( ،بیان المعان  ،دمش  :مطنع الترقى واحدى ،على ر احمد ،)9393( ،اسباب النزول ،علیرما ذکاوتی ،تهران :نشر نى واقدی ،محمد ر عمر ،)9361( ،مغازى تداریخ جنههداى پیدامبر(ص) ،محمـود مهـدوىدامغانى ،تهران :مرکز نشر دانشگاهى ،دوم
 هوارى ،هود ر محکم ،)9476( ،تفسیر کتاب اهلل العزیز ،الجزایر :دار النصا،ر -یعقو ی ،احمد ر ا ی یعقو ( ،،یتا) ،تاریخ الیعقوب  ،یروت :دار صادر.

