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چکیده
روايات ترتیب نزول با بیان ترتیب تاريخی نزول سورهها ،به تعیین اجمالی زمان نزول آنها پرداخته
است .بر همین اساس ،سورههای نور و منافقون پس از سوره نصر قرار گرفته که زمان نزول آن به سال نهم
هجری می رسد .سوره احزاب هم بعد از سوره آل عمران قرار گرفته که تاريخ نزول آن به بعد از سال سوم
هجری میرسد؛ اما برخالف روايات ترتیب نزول ،گزارشهای تاريخی و روايات سبب نزول ،نشانگر آن
است که سوره منافقون ،در راه بازگشت مسلمانان از جنگ بنی مصطلق ،در شعبان سال پنجم هجری نازل
شده است .پس از رسیدن مسلمانان به مدينه نیز تهمت منافقان به همسر پیامبر رخ داده که موجب نزول
آيات ابتدايی سوره نور (آيات افک) شده است .آيات پايانی اين سوره نیز به مسأله حفر خندق پیش از
جنگ احزاب اختصاص يافته است .همچنین سوره احزاب به مناسبت جنگ احزاب در شوال سال پنجم،
محاصره بنیقريظه و در نهايت ازدواج پیامبر با زينب که در ذیالحجه همین سال واقع شده ،نازل شده است.
ازاينرو آيات زماندار سه سوره که اصلیترين منبع تاريخگذاری هستند ،نشانگر نزول هر سه سوره در سال
پنجم هجری ،به ترتیب منافقون ،نور و احزاب است .بر همین اساس ،جايگاه اين سه سوره در روايات ترتیب
نزول اشتباه بوده و اعتبار اين روايات در تاريخگذاری سورهها را مخدوش ساخته است.
واژگان کلیدی :سوره منافقون ،سوره نور ،سوره احزاب ،روايات ترتیبنزول ،تاريخگذاری ،آيات زماندار.
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 -1مقدمه
روایات ترتیب نزول -که یکی از مهمترین منابع تاریخگذاری سورهها است -تقریب ًا متن
واحدى را از ترتیب نزول یکایک سورههاى قرآن از علق تا توبه ارائه مىدهند و به چهارده تن
از صحابه و تابعان مى رسند .از این چهارده روایت ،نُه روایت کامل بوده و ترتیب نزول تمام
سور را ذکر کرده است .این روایات در مجموع عمدتاً از طریق شاگردان متعدد به ابن عباس
رسیده است (نکونام ،1380 ،صص .)130-129در کنار روایات ترتیب نزول باقیمانده از ائمه
(ع) نیز تنها روایت کاملی از امام صادق (ع) نقل شده که البته این روایت در منابع متقدم انعکاس
نیافته است .قدیمیترین منبعی که آن را از قول امام صادق (ع) بیان کرده ،شهرستانی در «مفاتیح
االسرار و مصابیح االنوار» در قرن ششم هجری است (شهرستانی ،1368 ،ج ،1ص .)9پس از او
نیز زنجانی در دوران معاصر در کتاب «تاریخ القرآن» به ذکر این روایت از قول شهرستانی
پرداخته است (زنجانی ،1404 ،صص .)86 -85این در حالی است که این روایت از یکسو
علیرغم تتبع گسترده ،در منابع روایی شیعه نقل نشده و از سوی دیگر عالمان شیعه که به نقل
روایات ترتیب نزول پرداختهاند ،به روایت ابن عباس بسنده کرده و از روایت امام صادق (ع)
سخنی به میان نیاوردهاند (ر.ک .طبرسی ،1372 ،ج ،10صص /613-612معرفت،1381 ،
صص )91-90که نشان از بیاعتباری این روایت در میان اندیشمندان مسلمان و باالخص شیعیان
دارد.
هرچند روایات ترتیب نزول ،زمان دقیقی برای نزول سورهها معین نکرده ،اما با بیان ترتیب
نزول آنها کمک شایانی به کشف زمان نزول هر سوره نموده است؛ زیرا با شناسایی سورههایی
که به حوادث شاخصی اشاره نموده و سال وقوع آنها در منابع تاریخی قطعی است ،میتوان به
زمان نزول آن سوره و سور مجاورش دست یافت.
در این میان هرچند مورخان ،گاه به نزول برخی آیات در پی حوادث تاریخی اشاره کردهاند،
اما اغلب به روایات ترتیب نزول بیتوجه بودهاند .در مقابل ،مفسرانی که دغدغة تاریخگذاری
داشتهاند ،اغلب به روایات ترتیب استناد کرده و از گزارشهای تاریخی استفاده نکردهاند .ازاینرو
هرچند مورخانی همچون واقدی در کتاب مغازی ،به ذکر آیات مرتبط با حوادث تاریخی
پرداختهاند و یا در تفاسیر تنزیلی ،به روایات ترتیب نزول اتکا شده ،اما علیرغم تتبع فراوان این
نوشتار ،پژوهش جامعی در تاریخگذاری سورهها با استناد به مجموع قرائن درونی (سیاق
سوره ها) و بیرونی شامل روایات ترتیب نزول ،روایات سبب نزول و گزارشهای تاریخی در
دست نیست .ازاین رو این پژوهش بر آن شده تا با استمداد از همه قرائن ،سه سوره منافقون ،نور
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و احزاب را تاریخ گذاری کرده و سپس اعتبار روایات ترتیب نزول در تعیین جایگاه این سه
سوره را مورد ارزیابی قرار دهد.
بر پایة چیدمان سور احزاب ،نور و منافقون در روایات ترتیب نزول ،میتوان به نزول سوره
احزاب در سال پنجم هجری پی برد .همچنین برحسب آنکه دو سوره نور و منافقون پس از
سوره نصر که در فتح مکه نازل شده ،قرار گرفتهاند ،به نزول آنها در سال نهم هجری میتوان
دست یافت .در نتیجه این سه سوره طبق روایات ترتیب نزول ،با فاصله زمانی چندساله از هم
نازل شده اند .اما روایات سبب نزو ِل ذیل این سه سوره و گزارشهای تاریخی مرتبط با آیات
زماندار آنها ،همگی نشانگر نزول هر سه سوره در سال پنجم هجری است.
این دو نتیجه متفاوت ،از سویی موجب سردرگمی مفسران در تاریخگذاری این سه سوره
شده و از سوی دیگر نشانگر تعارض جدی روایات ترتیب نزول با روایات سبب نزول و
گزارشهای تاریخی است .بر همین اساس ،پژوهش پیش رو ابتدا به تاریخگذاری دقیق هر سه
سوره با استناد به روایات ترتیب نزول پرداخته است .در مرحله دوم آیات زماندار هر سوره را
شناسایی کرده و در مرحله سوم با استناد به سیاق هر سه سوره بهعنوان قرائن درونمتنی و
گزارشهای تاریخی جنگهای پیامبر (ص) بهعنوان قرائن برونمتنی ،تالش نموده تا به
تاریخگذاری جدیدی از این سورهها دست یابد.

 -2جايگاه سه سوره منافقون ،نور و احزاب در جداول ترتیب نزول
در روایت منسوب به امام صادق (ع) و همچنین روایت منسوب به ابن عباس ،سوره احزاب
هشتاد و نهمین سوره ،پس از آل عمران و قبل از ممتحنه معرفی شده است (طبرسی،1372 ،
ج ،10صص /613-612شهرستانی ،1368 ،ج ،1ص.)9
برحسب آنکه سوره احزاب بنا بر اتفاقنظر همگان بیانگر آیات جنگ احزاب و سپس جنگ
بنی قریظه است و این دو واقعه در سال پنجم هجری واقع شده (واقدی ،1369 ،صص،329
 ،)375نزول سوره احزاب به همین بازه زمانی بازمیگردد .سوره آل عمران که در روایات ترتیب
نزول ،قبل از احزاب واقع شده هم به جنگ احد پرداخته که در سال سوم هجری رخ داده است
(یعقوبی ،بیتا ،ج ،2ص .) 47سوره ممتحنه نیز که در روایات ترتیب نزول پس از احزاب قرار
گرفته ،پس از صلح حدی بیه و قبل از فتح مکه در بازه زمانی سال ششم تا هشتم هجری واقع
شده است (همان ،ج ،2ص /54ابن خلدون ،1408 ،ج ،2ص .)447در نتیجه سوره احزاب از
سویی خود دارای آیات زماندار بوده و از سوی دیگر در میان دو سورهای واقع شده که برحسب
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آیات زماندار آنها ،در پی حوادث قبل و بعد از جنگ احزاب نازل شدهاند و توالی تاریخی
خود را حفظ نمودهاند.
ت ترتیب نزو ِل ابن عباس و امام صادق (ع) ،صد و دومین سوره
سوره نور در هر دو روای ِ
است که بالفاصله پس از سوره نصر قرار گرفته است .سوره منافقون نیز در هر دو روایت ،سه
سوره پس از سوره نصر جایگذاری شده است (طبرسی ،1372 ،ج ،10صص/613-612
شهرستانی ،1368 ،ج ،1ص.)9
اغلب مورخان ،نزول سوره نصر را بالفاصله پس از فتح مکه در سال هشتم هجری گزارش
نمودهاند (یعقوبی ،بیتا ،ج ،2ص /61واقدي ،1369 ،ص /680ابن کثیر ،1407 ،ج ،4صص-321
 /322ذهبی ،1413 ،ج ،2ص /564ابن عبد البر ،1412 ،ج ،1ص .)9در این میان واقدی با ذکر
جزئیات حائز اهمیتی دراینباره چنین نگاشته« :رسول خدا مکه را سیزدهم رمضان یا بیستم آن
در سال هشتم -گشود و خداوند متعال این آیه را نازل فرمود﴿ :إِذا جاءَ نَصْ ُر اهلل َو الْ َفتْحُ﴾...(نصر )1 /110 :پیامبر پسازآن پانزده روز در مکه اقامت فرمود و نماز را شکسته و دو رکعتى
گزارد و سپس روز شنبه شش شب از شوال گذشته از مکه بیرون آمد و همراه با ده هزار نفر از
مردم مدینه و دو هزار نفر از مردم مکه بهسوی حنین حرکت کردند( ».واقدی ،1369 ،ص)680
در نتیجه سوره نور که در روایات ترتیب نزول پس از سوره نصر قرار گرفته ،در اواخر سال
هشتم یا ابتدای سال نهم هجری نازل شده است .همچنین جایگاه سوره منافقون که در روایات
ترتیب نزول ،سه سوره پس از سوره نصر است ،نشانگر نزول آن در سال نهم هجری است .لذا
اگر به روایات ترتیب نزول اعتماد کنیم ،سوره احزاب ،سه سال قبل از سور نور و منافقون نازل
شده و نزول سوره نور نیز بر سوره منافقون مقدّم شده است.

 -3گذری بر سه سوره منافقون ،نور و احزاب
سیاقِ سه سوره نور ،منافقون و احزاب ،همچون جایگاه آنها در روایات ترتیب نزول،
بهوضوح نشان از مدنی بودن هر سه سوره دارد.
سوره منافقون شامل  11آیه است که با افشاگریِ کفر پنهان منافقان آغاز شده و به پیامبر
هشدار داده که دوستی و اظهار ایمان آنان ،خیانت و دروغی بیش نیست .سپس به برخی اقدامات
عصیانگرانه منافقان پرداخته و آنان را مورد مذمت قرار داده است .از جمله آنکه آنگاه که دعوت
به هدایت و آمرزش از سوی پیامبر (ص) میشوند ،متکبرانه سرباز زده و با هم متحد میشوند
که از انفاق به یاران پیامبر (ص) خودداری کنند تا مسلمانان حقیقی را در فشار قرار دهند .سپس
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پیامبر (ص) را ذلیلی خطاب میکنند که قصد اخراج او از مدینه را دارند .آیات پایانی سوره نیز
مسلمانان را به انفاق قبل از فرارسیدن اجل و پرهیز از گرفتار آمدن به فتنه مال و فرزند فراخوانده
است.
سوره نور در ابتدا با مسأله حکم زناکاران و خیانت زناشویی آغاز شده و با نقد و بررسی
زوایای مختلف مسأله افک که تهمتی فراگیر به همسر پیامبر (ص) بوده ،ادامه یافته است .در
ادامه از عفت همسر پیامبر (ص) دفاع کرده ،مسلمانان را به سبب شایعهپراکنی مذمت کرده و
کسانی که به زنان پاکدامن تهمت میزنند را بهسختی توبیخ کرده است .سپس به برخی مسائل
اجتماعی همچون حکم ورود به منزل افراد و مکانهای عمومی ،عفت در نگاه از سوی زن و
مرد ،رعایت حجاب و بیان انواع محارم ،ازدواج بردگان و آزادسازی آنان پرداخته است .در آیه
 ، 35پروردگار به نور تشبیه شده و سپس وضعیت مؤمنان حقیقی و کافران و عاقبت اخروی هر
دو گروه بیان شده است .در ادامه تبعیت از احکام و فرمان پیامبر (ص) مالک ایمان شناخته شده
و منافقان به سبب آنکه سخن از اطاعت پیامبر (ص) میگویند ،اما در عمل از پیروی سرباز
زدهاند ،مورد عتاب واقع شدهاند .سپس نتیجه اطاعت از پیامبر (ص) ،هدایت اخروی و سروری
در زمین بیان شده است .آیات پایانی سوره نور باز به مسائل اجتماعی همچون جواز برداشتن
حجاب برای زنان بزرگسال که امید به ازدواج ندارند ،جواز استفاده برخی افراد از خوراک منزل
دیگران و در نهایت ،لزوم کسب اجازه از پیامبر (ص) برای ترک کارهای جمعی اختصاص یافته
است.
سوره احزاب با مسأله فرزندخواندگی و لزوم نسبت دادن آنان به پدرانشان آغاز شده ،سپس
بهتفصیل به جنگ احزاب و فشار همهجانبه مشرکان بر مسلمانان و بهانههای منافقان برای فرار
از جنگ پرداخته است .سپس به خیانت یهودیان و جنگ بنی قریظه که بالفاصله پس از احزاب
واقع شده اشاره کرده است .از آیه  28به بعد ،معضالت اجتماعی جامعه مسلمانان را با نهی زنان
پیامبر (ص) از طمع به دنیا آغاز کرده و سپس آنان را از تبرج و خودنمایی در سخن بازداشته و
به خروج کمتر از منزل و پرداختن بیشتر به قرآن و اطاعت پیامبر (ص) فراخوانده است .در
مقابل این زنان ،از گروه دیگری از خانواده پیامبر (ص) بهعنوان اهل بیت ایشان ،به نیکی یاد
کرده و آنان را پاک و به دور از هرگونه پلیدی دانسته است .در روایات فراوانی این گروه ویژه
بر حضرت زهرا (س) ،امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان آنان اطالق شده است (طوسی ،بیتا ،ج،8
ص /341ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،15صص /421-418طبرسی ،1372 ،ج ،8ص .)560پسازآن
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برحسب ازدواج پیامبر (ص) با زینب به مسأله حلیت ازدواج با همسر پسرخوانده پرداخته است.
در ادامه آیات فراوانی در جایگاه معنوی پیامبر (ص) و حتی برخی حقوق مادی او همچون
مسأله ازدواج و لزوم مراعات بیشتر مسلمانان در معاشرت با پیامبر (ص) نازل شده است .پسازآن
به مناسبت دستور به رعایت حیای ویژه در معاشرت با زنان پیامبر (ص) به مسأله محارم و حفظ
حجاب زنان برای جلوگیری از آزار بددالن پرداخته است .خاتمه سوره نیز به ترسیم فضای
آخرت و مجازات توأمان رهبران و مقلدان کافر اختصاص یافته است.

 -4شناسايی آيات زماندار سه سوره منافقون ،نور و احزاب
ذیل سه سوره احزاب ،نور و منافقون ،روایات سبب نزول فراوانی نقل شده که برخی از آنها
به حوادثی مشخص و تاریخ دار در زمان نزول اشاره دارند .در این تحقیق این دسته از آیات
بهعنوان آیات زماندار معرفی میشوند .بر همین اساس در ادامه آیات زماندار هر سه سوره به
تفکیک بیان خواهد شد.

 -1-4آيات زماندار سوره منافقون
پیش تر بیان شد که این سوره به مذمت گروهی خاص از منافقان میپردازد .در آیات 8-5
گزارش تقابل شدید آنها با پیامبر (ص) تا حد همپیمانی بر عدم انفاق به نزدیکان رسول خدا و
تهدید به اخراج ایشان از مدینه ،قابلمشاهده است .برخی مفسران مناسبت نزول این سوره را
جنگ بنی مصطلق دانستهاند که یکی از انصار با یکی از مهاجران بر سر نوبت استفاده از آب چاه
اختالف پیدا کرد و به دعوای گروهی تبدیل شد .عبداهلل بن اُبَی در آن هنگام سوگند خورد که
به هنگام بازگشت به مدینه ذلیلترین مردم -که اشاره به رسول خدا بود -را اخراج خواهد کرد.
پس ازآنکه گزارش این توهین به پیامبر (ص) رسید ،عبداهلل بن ابی گفتار خود را انکار کرد که
سوره منافقون در افشای او نازل شد .پسازآن برخی مسلمانان عبداهلل بن ابی را تشویق میکردند
که به نزد پیامبر (ص) رفته و طلب استغفار کند ،لیکن او متکبرانه روی برگرداند (واحدی،1383 ،
صص /229-228ثعلبی ،1422 ،ج ،9صص /322-321ابن عطیه ،1422 ،ج ،5صص.)315-313
دروزه با استناد به زماندار بودن آیات سوره منافقون و سیاق منسجم همه آیات آن ،نخست بر
نزول دفعی این سوره تصریح کرده و سپس زمان نزول آن را با توجه به آنکه در بازگشت از
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جنگ مُرَیسیع 1نازل شده ،برخالف روایات ترتیب نزول ،قبل از سوره احزاب اعالم کرده است
(دروزه ،1383 ،ج ،8ص.)457
دیگر مفسران نیز ذیل آیات  8-7منافقون ،بدون ذکر نام بنی مصطلق ،گزارشی کامالً مشابه
واحدی از خیانت عبد اهلل بن ابی و نزول دفعی سوره منافقون در مذمت وی بیان کردهاند (طبری،
 ،1412ج ،28صص /71 -70سمرقندی ،بیتا ،ج ،3صص.)453-451
مورخان واقعه درگیری میان عبداهلل بن ابی و یک مرد مهاجر و سپس تهدید او به اخراج
پیامبر (ص) را در زمره حوادث جنگ بنی مصطلق یا مریسیع یاد کردهاند (ر.ک .واقدی،1369 ،
ص /309یعقوبی ،بیتا ،ج ،2ص /53ابن خلدون ،1408 ،ج ،2ص.)445
اما در خصوص زمان وقوع این نبرد ،سه قول مطرح شده است .قول نخست وقوع جنگ
مریسیع در شعبان سال چهارم است (ابن کثیر ،1407 ،ج ،4ص /156ابن خلدون ،1408 ،ج،2
ص )445که ابن هشام آن را بهشدت نقد کرده است (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص .)289قول دوم،
شعبان سال پنجم هجری ،چند ماه قبل از جنگ احزاب است (واقدی ،1369 ،صص/315-309
ابن سعد ،1410 ،ج ،2صص /50-48مسعودی ،1365 ،صص )228-227و قول سوم ،شعبان سال
ششم هجری ،چند ماه بعد از جنگ احزاب و قبل از عمره حدیبیه است که ابن اسحاق ،مورخ
قرن دوم آن را نقل نموده و برخی به اعتبار او این دیدگاه را پذیرفتهاند (ابن هشام ،بیتا ،ج،2
ص /289طبری ،1387 ،ج ،2ص /204ابن خلدون ،1408 ،ج ،2ص /445ابن اثیر ،1385 ،ج،2
صص.)195-192
الزم به ذکر است که علیرغم اختالف مورخان در سال وقوع جنگ مریسیع ،دو نکته در میان
آنان مشترک است .نخست آنکه همه مورخانی که پیشتر ذکر شدند ،زمان نزول سوره منافقون
را در راه بازگشت از این جنگ دانستهاند .دوم ،وجه مشترک میان هر سه تاریخ ذکر شده آن
است که مورخان بر وقوع جنگ مریسیع پیش از فتح مکه در سال هشتم هجری ،اتفاقنظر دارند.
این بدان معناست که آنان برخالف روایات ترتیب نزول که سوره منافقون را پس از سوره نصر
که بدون تردید بعد از فتح مکه نازل شده -جایگذاری کرده ،به نزول این سوره حداقل دوسال و حداکثر چهار سال قبل از فتح مکه اعتقاد دارند.

 .1مراد مهان جنگ بنی مصطلق است .برخی ،از نام بنی مصطلق به اعتبار قبيله بنی مصطلق که پيامرب (ص) با آنان
جنگيده ياد کرده و برخی به اعتبار مکان نربد ،آن را جنگ مريسيع ناميدهاند (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص.)290
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بااین وجود در میان سه قول مطرح شده درباره زمان وقوع جنگ مریسیع نیز میتوان به داوری
نشست و وقوع این جنگ در سال پنجم هجری را به دو دلیل بر دیدگاههای دیگر ترجیح داد.
نخست آنکه در جنگ مریسیع از نبرد دالورانة سعد بن معاذ با دشمنان یاد شده و همگان نیز بر
شهادت او پس از جنگ بنی قریظه اتفاقنظر دارند (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص .)250علت شهادت
او نیز جراحات ناشی از جنگ احزاب بوده است .در نتیجه الزم است جنگ مریسیع حداکثر در
شعبان سال پنجم هجری واقع شود تا سعد بن معاذ در قید حیات بوده و در این جنگ شرکت
کرده باشد و پسازآن در شوال همین سال در جنگ احزاب مجروح شده و دو هفته پسازآن در
ایام جنگ بنی قریظه شهید شده باشد .بر همین اساس بسیاری برحسب حضور سعد بن معاذ در
جنگ مریسیع ،وقوع آن در سال پنجم را ترجیح دادهاند (همان ،ج ،2ص /289ابن خلدون،
 ،1408ج ،2ص.)246
دوم آنکه وقوع جنگ مریسیع در سال چهارم ،دیدگاهی شاذ است که در برخی منابع بهعنوان
یکی از گفته ها مطرح شده ،اما هیچ مورخ سرشناسی یافت نشد که این دیدگاه را برگزیده باشد
(برای نمونه ر.ک .ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص /289ابن کثیر ،1407 ،ج ،4ص /156ابن خلدون،
 ،1408ج ،2ص .) 445از سوی دیگر ،واقدی و ابن سعد که به سبب تقدم زمانی و گستره
اطالعات ،از شاخصترین مورخان محسوب میشوند ،تنها سال پنجم هجری را زمان وقوع
مریسیع عنوان کردهاند (واقدی ،1369 ،صص /315-309ابن سعد ،1410 ،ج ،2صص/50-48
مسعودی ،1365 ،صص .) 228-227ابن هشام نیز تصریح کرده که در میان متقدمان ،عروه و
دیگران ،سال پنجم هجری را زمان وقوع جنگ مریسیع دانستهاند و تنها ابن اسحاق بوده که این
جنگ را در سال ششم هجری گزارش کرده است (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص .)289در نتیجه رأی
غالب در میان م ورخان متقدم ،وقوع جنگ مریسیع در سال پنجم هجری و نزول دفعی سوره
منافقون در بازگشت از آن بوده است.

 -2-4آيات زماندار سوره نور
بنا بر گزارش مفسران از اسباب نزول سوره نور ،آیات متعددی از آن زماندار است که در
ادامه به تفکیک بیان خواهد شد.
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 -1-2-4آيات افک
مفسران شأن نزول آیات  11تا  18نور را حادثه افک دانستهاند .طبق گزارشهای موجود،
عایشه در جنگ بنی مصطلق (مریسیع) با پیامبر (ص) همراه بود .در یکی از مکانهایی که
سپاهیان در مسیر بازگشت توقف میکنند ،عایشه متوجه گمشدن گردنبند خود شده و به جست-
وجوی آن میرود و بهتدریج از سپاهیان فاصله میگیرد .سپاهیان نیز از نبود عایشه غافل شده و
به راه میافتند .عایشه بعد از مدتی به محل توقف سپاهیان بازگشته و با نبود آنان در بیابان
سرگردان میشود تا آنکه یکی از افراد جامانده از سپاه او را دیده و سوار هَودَج کرده و به مدینه
میبرد .زمانی که عایشه با یک سربازِ تنها به مدینه بازگشتند ،عبد اهلل بن ابی ،حسان بن ثابت و
تنی چند از منافقان ،عایشه را به ناپاکی متهم کردند .این تهمت بهسرعت در جامعه فراگیر شد و
چنان آبروی خانوادگی پیامبر (ص) را تحت تأثیر قرار داد که تحمل فشار عمومی برای پیامبر
(ص) و ه مسرش دشوار شد .در این هنگام آیات سوره نور در برائتِ عایشه از تهمت ناپاکی و
مذمت مردمی که بدون علم قضاوت میکردند و عتاب سخت منافقانِ شایعهساز نازل شد (ر.ک.
مقاتل بن سلیمان ،1423 ،ج ،3صص /190-188طبری ،1412 ،ج ،18صص /81-68طوسی،
بیتا ،ج ،7صص /417-414ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،14صص.)111-104
چنانکه هویداست سرشناس ترین مفسران ،این آیات را در وصف حادثه افک دانسته و
محتوای حادثه را نیز تهمت به عایشه دانسته اند که در راه بازگشت از یکی از جنگ ها از
کاروانیان جا ماند و با یکی از مسلمانان با تأخیر به مدینه رسید .برخی بهصراحت از جنگ بنی
مصطلق نام برده و برخی بدون نام جنگ ،این واقعه را بهعنوان سبب نزول آیات ابتدایی سوره
نور گزارش کردهاند.
مورخان نیز از یکسو اتفاقنظر دارند که حادثه افک در راه بازگشت از جنگ بنی مصطلق
–بنا بر نظر مشهور در اواخر شعبان سال پنجم هجری -اتفاق افتاده و پس از رسیدن سپاه اسالم
به مدینه ،شایعهای فراگیر ایجاد شده که تا مدتی جامعه را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر
سبب نزول آیات  11تا  22نور را ماجرای افک دانستهاند (واقدی ،1369 ،صص /324-318ابن
هشام ،بیتا ،ج ،2صص /299-297طبری ،1387 ،ج ،2صص /620-611مسعودی،1365 ،
صص /229-228یعقوبی ،بیتا ،ج ،2ص /53ابن کثیر ،1407 ،ج ،4صص /164-160ابن اثیر،
 ،1385ج ،2صص.)199-195
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قابل توجه آنکه مورخانی که جنگ بنی مصطلق را در شعبان سال پنجم گزارش نمودند که
پیش تر گذشت ،ابتدا ماجرای تهدید و اهانت عبد اهلل بن ابی در سوره منافقون و سپس ماجرای
افک را در بازگشت از این جنگ ذکر کرده و سپس حادثه بعدی را جنگ احزاب در شوال سال
پنجم (دو ماه بعد) معرفی نمودهاند (ر.ک .واقدی ،1369 ،صص /315-309ابن سعد،1410 ،
ج ،2صص /50-48مسعودی ،1365 ،صص.)228-227

 -2-2-4آيات حفر خندق
آیات پایانی سوره نور ( ،) 63-62تنها کسانی را مؤمن دانسته که به خدا و پیغمبرش گرویدهاند
و چون با وى در کار عمومى شرکت میکنند ،تا از پیامبر (ص) اجازه نگیرند کار را رها نمیکنند.
سپس پیامبر (ص) را مختار نموده که به هرکس که اجازه ترک کار میگیرد ،اذن دهد و برای
آنان طلب آمرزش نمای د .آیه بعد به عتاب غیرمؤمنان پرداخته و به آنان دستور داده که پیامبر
(ص) را مانند افراد عادی مورد خطاب قرار ندهید و پنهانی از کار فرار نکنید که خداوند به
اعمال شما آگاه است و کمکاریها و تخلفات از فرمان پیامبر (ص) را ثبت مینماید .درنهایت
نیز کسانی که از فرمان پیامبر (ص) سرپیچی میکنند را به نزول بالها و فتنهها یا عذاب دردناک
قیامت انذار داده است.
مفسران درباره نهی آیات شریفه از ترک کار جمعی بدون اجازه از پیامبر (ص) ،اقوال مختلفی
بیان کرده اند .از جمله آنکه این نهی را مربوط به روز جمعه و نماز جمعه دانستهاند که خداوند
مسلمانان را از ترک مسجد به هنگام خطبههای پیامبر (ص) بدون اذن از ایشان نهی فرموده است
(فراء ،1980 ،ج ،2ص /262طبری ،1412 ،ج ،18صص /134-133ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج،14
ص /187قرطبی ،1364 ،ج ،12ص.)320
گروه دیگری این نهی را مربوط به هر کار جمعی از جمله نماز روز جمعه ،جنگها ،اعیاد و
هر کاری که مشاوره جمعی در آن صورت میگیرد دانستهاند (طبری ،1412 ،ج ،18ص/134
طوسی ،بیتا ،ج ،7ص /465ثعلبی ،1422 ،ج ،7ص /121بیضاوی ،1418 ،ج ،4ص /115طبرسی،
 ،1372ج ،7ص /248ابن کثیر ،1419 ،ج ،6ص /81فیض کاشانی ،1415 ،ج ،3ص /450آلوسی،
 ،1415ج ،9صص /143-142طباطبایی ،1374 ،ج ،15ص.)230
در این میان مورخان ،آیات پایانی سوره نور را مربوط به تخلّف منافقان از حفر خندق در
آستانه جنگ احزاب دانستهاند و اغلب ذیل مقدمات جنگ احزاب به نزول این آیات تصریح
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کردهاند (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص /216ابن کثیر ،1407 ،ج ،4صص /96-95ابن اثیر،1385 ،
ج ،2صص /179-178شمس شامی ،1414 ،ج ،4صص.)371-370
همسو با مورخان ،عدهای از مفسران نیز شأن نزول این آیات را مربوط به زمان حفر خندق
برای جنگ احزاب دانستهاند که برخی منافقان از زیر کار ،شانه خالی کرده و پنهانی محل کار را
ترک می کردند که خداوند با نزول آیات فوق آنان را از این رفتار نهی کرد (سمرقندی ،بیتا،
ج ،2ص /526ابن عطیه ،1422 ،ج ،4صص /198-197قرطبی ،1364 ،ج ،12ص /321ثعالبی،
 ،1408ج ،4ص /201ابن عاشور ،بیتا ،ج ،18ص /246عناية ،1411 ،ص.)292
در نتیجه سوره نور را با ت وجه به آیات ابتدایی آن که به جنگ بنی مصطلق در شعبان سال
پنجم هجری مرتبط است و آیات پایانی آن که در آستانه جنگ احزاب در شوال همین سال نزول
یافته ،میتوان حلقه واسطه میان دو سوره منافقون و احزاب دانست .ضمن آنکه با توجه به فاصله
زمانی آیات زماندار این سوره که در ابتدا و انتهای آن قرار گرفتهاند ،چنین استنباط میشود که
سوره نور در حدود دو ماه (شعبان تا شوال سال پنجم هجری) نازل شده و دارای نزول پیوسته
بوده است .به این معنا که آیات سوره از ابتدا تا انتها پشت سرهم برحسب اتفاقات روز بهطور
پیوسته نازل شده و به همان شکل نیز در سوره قرار گرفته است.

 -3-4آيات زماندار سوره احزاب
سومین سوره مورد بررسی در این نوشتار ،سوره احزاب است که به سبب گستردگی آیات
زماندار آن ،هر حادثه بهطور مجزا بررسی میگردد.

 -1-3-4آيات جنگ احزاب
نخستین تالشها برای آغاز جنگ احزاب از سوی یهودیانی که به مکه سفر کردند تا ابوسفیان
را برای جنگ با پیامبر (ص) تحریک کنند ،رقم خورده که در آیات  51و  52نساء انعکاس یافته
است (واحدی ،1383 ،ص /84طبری ،1412 ،ج ،5ص /85واقدی ،1369 ،صص /331-329ابن
هشام ،بیتا ،ج ،1صص /562-561ابن کثیر ،1407 ،ج ،4صص .)95-94نزول آیات  51و 52
نساء برای حادثه مذکور که در سال چهارم هجری واقع شده و پیشدرآمد جنگ احزاب بوده،
خود نشان از نزول سوره نساء قبل از سوره منافقون و نور و احزاب دارد.
پس ازآن و نزول آیاتی در باب حوادث عمومی جامعه ،آیات پایانی سوره نور در مذمت
منافقانی که در حفر خندقها کوتاهی میکردند نازل شده و درنهایت ،آیات جنگ احزاب نیز در
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سوره احزاب نازل گردیده است .جنگ احزاب که با ائتالف قبایل بزرگ یهودیانِ مدینه ،مشرکان
مکه و دیگر قبایل مشرک شبه جزیره شکل گرفت تا ریشه اسالم را از جا برکند ،سختترین
روزها را برای مسلمانان رقم زد .بنا بر توصیف سوره احزاب ،دشمنان از شمال و جنوب آماده
حمله به مسلمانان بودند و سختی جنگ چنان بود که قلبهای رزمندگان بهسختی لرزید .بسیاری
وعده نصرت الهی و نبوت پیامبر (ص) را دروغ دانسته و به بهانه بیحفاظ بودن خانههایشان از
پیامبر (ص) میخواستند آنان را از جنگ معاف نماید تا نزد خانوادههایشان بروند.
بسیاری از مسلمانان در روزهای سخت احزاب چنان لغزیده بودند که یکدیگر را به ترک
صحنه جنگ فراخوانده و اگر دشمن بر آنان غلبه مییافت ،از ترس مرگ ،عهدشان مبنی بر یاری
پیامبر (ص) را شکسته و بهسرعت به دوران شرک قبلیشان بازمیگشتند .در همین ایام ،یهودیان
بنی قریظه نیز که هم پیمان پیامبر (ص) بودند عهدشکنی کرده و با مشرکان متحد شدند تا بر
سختی جنگ ،بیش ازپیش افزوده شود و افزون بر دشمنی که در دروازه شهر بود ،مسلمانان از
یهودیان ساک ن در مدینه هم در امان نباشند .در این هنگام گروهی از مسلمانان با دیدن لشگریان
احزاب ،به صدق وعده پیامبر (ص) آگاه شده و خود را برای شهادت در راه دین خود آماده
ساختند .خداوند تنها این گروه را مؤمنان صادق در عهد و پیمان برشمرد که عدهای از ایشان
قبالً به عهده خود وفا کرده و شهید شدند و عدهای نیز در انتظار شهادت هستند .از طرفی
منافقانی را که از جنگ گریختند و عهدشکنی کردند بهسختی مالمت نموده و نزدیکی مرگ -
در هر نقطهای که باشند -را به آنان یادآوری کرده است .از سویی به مسلمانان دلداری داده که
اگر یهودیان خیانت کرده و برخالف تعهدشان نهتنها از شما حمایت نمیکنند ،بلکه آماده جنگ
هستند ،نهراسید و بدانید آنان اگر آشکارا عهد نشکسته بودند هم باز جز بهضرورت و مقدار
اندک نمیجنگیدند .به عبارت دیگر ،در کمترین حد میجنگیدند ،فقط در حدّی که خیانتشان
آشکار نباشد .در نهایت نیز خداوند بهپاس صداقت گروهی از مؤمنان ،با سپاهی که دیده نشدند
و بادهایی که طوفان به پا کردند ،سپاه دشمن را از هم متالشی کرده و مسلمانان را بدون وقوع
جنگ ،از این مهلکه نجات داد (احزاب.)25-9 /33 :
غالب مورخان در خالل گزارش جنگ احزاب ،آیات فوق از سوره احزاب را که در این
حادثه نازل شده ذکر کردهاند (واقدی ،1369 ،صص /374-372ابن هشام ،بیتا ،ج ،2صص-245
 /250بیهقی ،1405 ،ج ،3صص .)455-409مفسران نیز بر نزول این آیات در خصوص جنگ
احزاب اتفاقنظر دارند (برای نمونه ر.ک .قمی ،1363 ،ج ،2ص /176سمرقندی ،بیتا ،ج،3
ص /46فخر رازی ،1420 ،ج ،25ص.)160
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 -2-3-4آيات جنگ بنی قريظه
به سبب خیانت یهودیان بنی قریظه در جنگ احزاب و متحد شدن آنان با ابوسفیان برای
حمله به پیامبر (ص) ،رسول خدا بالفاصله پس از اتمام جنگ احزاب ،لباس رزم از تن بیرون
نکرده و بهسوی بنی قریظه رفت و  15روز ،از  23ذیالقعده تا  7ذیالحجه آنان را محاصره نمود
(واقدی ،1369 ،صص .)376-375عاقبت نیز به پیشنهاد بنیقریظه ،رسول اکرم حکمیت را به
سعد بن معاذ ،رئیس قبیله بنی عبد اشهل از اشراف اوس ،واگذار نمود .بهموجب تورات و پیمانی
که بنیقریظه قبل از جنگ با پیامبر (ص) بسته بودند ،سعد حکم کرد که هر کسی علیه پیامبر
(ص) تجمع کرده کشته شود ،زنان و کودکانشان نیز اسیر شوند (ذهبی ،1413 ،ج ،2صص-315
.)316
مفسران شأن نزول آیات  27-26احزاب را جنگ پیامبر (ص) با یهودیان خائن بنی قریظه
دانستهاند (نک .مقاتل بن سلیمان ،1423 ،ج ،3صص /485-484هواری ،1426 ،ج ،3صص-319
 /320طبری ،1412 ،ج ،21ص /95ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،15ص /394طبرسی ،1372 ،ج،8
ص /551فخر رازی ،1420 ،ج ،25ص /164طباطبایی ،1374 ،ج ،16ص )436چنانکه مورخان
بسیاری ،نزول آیات  27-26احزاب را در همین ایام دانسته و آیات مذکور را ذیل ماجرای بنی
قریظه نقل کردهاند (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2صص /250-245بیهقی ،1405 ،ج ،4صص/22-21
ابن کثیر ،1407 ،ج ،4ص.)116

 -3-3-4آيات ازدواج پیامبر (ص) با زينب
در آیات  38-36احزاب ،ابتدا نافرمانی از دستور پیامبر (ص) برای زنان و مردان مؤمن منع
شده است .سپس سخن از نعمت خداوند به زید بن حارثه آمده که اشاره به سوق دادن زید از
شرک به اسالم است .سپس سخن از اِنعام پیامبر (ص) به او به میان آمده که در وهله نخست
زید را آزاد کرد و پسرخوانده خود قرار داد و در وهله دوم دخترعمهاش (زینب بنت جحش) را
به ازدواج او درآورد .پسازآن پیامبر (ص) ،زید را به ادامه زندگی مشترک با زینب دعوت
میکرد ،اما آنها از یکدیگر جدا شدند .بعد از طالق ،خداوند علیرغم ترس پیامبر (ص) از
سنتشکنی عرب جاهلی ،زمینههای ازدواج پیامبر (ص) با زینب را فراهم کرد تا همگان بدانند
با همسر پسرخوانده میتوان ازدواج نمود.
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مورخان این آیات را زماندار دانسته و به تاریخگذاری آن پرداختهاند .ابن کثیر دیدگاه خليفة
بن خیاط ،ابوعبیده معمر بن مثنی و ابن منده را ازدواج پیامبر با زینب در سال سوم هجری و در
مقابل ،دیدگاه قتاده ،واقدی و برخی از اهل مدینه را وقوع این ازدواج در سال پنجم هجری
توصیف کرده است (ابن کثیر ،1407 ،ج ،4ص.)145
البته قابل توجه است که دیدگاه غالب مورخان ،ازدواج پیامبر (ص) با زینب در سال پنجم
هجری است که به شکل های گوناگون بیان شده است .از جمله آنکه مسعودی حوادث سال
پنجم را به ترتیب جنگ بنی مصطلق ،جنگ احزاب ،جنگ بنی قریظه و در پایان ،ازدواج پیامبر
(ص) با زینب دانسته است (مسعودی ،1365 ،صص .)230-227ابن اثیر نیز ازدواج پیامبر (ص)
با همسر زید را در حوادث سال پنجم هجری ذکر کرده است (ابن اثیر ،1385 ،ج ،2ص.)177
ذهبی نیز زمان وقوع این ازدواج را پس از جنگ احزاب اعالم کرده (ذهبی ،1413 ،ج ،2ص)256
که در نتیجه ،این ازدواج در پایان سال پنجم تاریخگذاری میشود.
ابن اثیر در اسد الغابه ،دیدگاه قتاده را ازدواج پیامبر (ص) با زینب در سال پنجم هجری و
دیدگاه ابن اسحاق را نیز وقوع این ازدواج پس از ازدواج پیامبر (ص) با ام سلمه دانسته است
(ابن اثیر ،1409 ،ج ،6ص .) 125با توجه به آنکه همسر ام سلمه در جنگ احد مجروح شده و
در آستانه جنگ احزاب درگذشته (ذهبی ،1413 ،ج ،2ص ،)256زمان ازدواج پیامبر (ص) با
زینب که بعد از ازدواج با ام سلمه بوده ،پس از جنگ احزاب تخمین زده میشود .بیهقی در این
زمان فراتر رفته و ازدواج پیامبر (ص ) با ام سلمه را نیز بعد از جنگ احزاب دانسته (بیهقی،
 ،1405ج ،3ص )463و سپس ازدواج پیامبر با زینب را ذکر کرده است (همان ،ج ،3صص-465
.)467
ت ازدواج پیامبر (ص) با زینب،
در نتیجه دیدگاه غالب و قابلاعتماد در تاریخگذاری آیا ِ
ازدواج آنان در پایان سال پنجم و نزول آیات مذکور در همین زمان است .درنهایت با توجه به
سه دسته آیات زمان دار در سوره احزاب که به جنگ احزاب ،جنگ بنی قریظه و ازدواج پیامبر
(ص) با زینب اختصاص یافته ،به دو دستاورد میتوان رسید:
الف) همه حوادث ذکر شده در سوره احزاب ،مربوط به چند ماه پایانی سال پنجم هجری
است که نشان میدهد سوره احزاب از ابتدا تا انتها به طور پیوسته و بدون وقفه در بازه زمانی
کوتاه چندماهه نازل شده است.
ب) هر سه گروه آیات زماندار سوره احزاب به ترتیب تاریخ ،پشت سرهم قرار گرفته که
نشانگر کیفیت نزول آیات این سوره است .بدینسان که آیات سوره احزاب بهطور پیوسته
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برحسب حوادث روز نازل شده و به همان ترتیبی که نازل گردیده ،پشت سرهم در سوره قرار
گرفته است.

 -4-4تاريخگذاری سه سوره برحسب آيات زماندار
با تکیه بر آیات زماندارِ هر سه سوره و گزارشهای متعدد تاریخی که در راستای تاریخگذاری
دقیق آیات مذکور بیان شد و آراء مفسران که به آنها ضمیمه گشت ،میتوان به تاریخگذاری
نوینی از سورهها دست یافت.
در نتیجه برخالف روایات ترتیب نزول که سوره احزاب را بالفاصله بعد از سوره آل عمران
قرار داده ،میان نزول این دو سوره ،سور منافقون و نور نازل شدهاند.
سوره آل عمران به تفصیل به حوادث جنگ احد که بنا بر تاریخ قطعی در سال سوم هجری
واقع شده ،پرداخته و سوره احزاب نیز به جنگ احزاب که در سال پنجم واقع گردیده ،اختصاص
یافته است .از چینش پشتسرهم این دو سوره در روایات ترتیب نزول ،چنین به نظر میرسد
که حدفاصل جنگ احد در سال سوم هجری تا جنگ احزاب در سال پنجم ،هیچ آیه و سوره
دیگری نازل نشده است؛ زیرا هر دو سوره دارای آیات زمانداری بوده و هویداست که اولی در
سال سوم هجری و دومی در سال پنجم هجری نازل شده است .به همین سبب ،زمانی که روایات
ترتیب نزول این دو سوره را علیرغم دو سال فاصله میان زمان نزول آنها ،پشت سرهم ذکر
کرده ،گویی ادعا کرده که در این دو سال سوره دیگری نازل نشده است؛ یا آنکه سورههایی در
این میان بوده که جا انداخته که در دو حالت ،این نوع چینش ،نشانگر ضعف روایات ترتیب
نزول و بیاعتباری آنهاست.
درحالیکه با تکیه بر آیات زماندار سه سوره مورد بحث ،به سه دستاورد جدید میتوان
دست یافت:
نخست) سه سوره مذکور به ترتیبِ منافقون ،نور و احزاب نازل شدهاند.
دوم) این سه سوره در بازه زمانی شعبان سال پنجم هجری که جنگ بنی مصطلق رخ داده تا
ذیالحجه همان سال که جنگ بنی قریظه خاتمه یافته و پیامبر (ص) با زینب ازدواج نموده ،در
حدود پنج ماه نازل شده است .ازاینرو به نظر میرسد حتی پس از آل عمران در سال سوم
هجری ،سوره طوالنی دیگری نیز آغاز شده که نزول آن تا قبل از ماه شعبان سال پنجم هجری
ادامه داشته است .برحسب روایات سبب نزو ِل ذیل سوره نساء و آیات زمان دار این سوره،
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میتوان حدس زد که این سوره پس از سوره آل عمران و قبل از سوره منافقون فرود آمده است
(ر.ک .کلباسی.)439 -418 ،1397 ،
سوم) هر سوره نزول پیوسته داشته و از ابتدا تا انتهای آن بدون وقفه ،پشتسرهم و متناسب
با حوادث روز نازل و به همین شکل نیز در سورهها قرار گرفته است.

 -5ارتباط مضمونی سه سوره منافقون ،نور و احزاب
افزون بر آیات زماندارِ سه سوره که پیشتر گذشت ،از موضوعات مشترک میان این سورهها
و فراز و نشیبی که پیموده نیز میتوان به تقدم و تأخر زمان نزول آنها پی برد .در این بخش نیز
با بررسی دو موضوع نفاق در جامعه اسالمی و چگونگی تعامل مسلمانان با همسران پیامبر (ص)
در هر سه سوره ،سعی در کشف ارتباطهای معنایی سور مذکور و سپس تاریخگذاری آنان
میگردد.

 -1-5معضل نفاق در جامعه اسالمی
سوره منافقون چنانکه از نامش هویداست ،در پی خیانت آشکار منافقان در جنگ بنی مصطلق
نازل گردیده و تنها بر موضوع نفاق متمرکز شده و این گروه را به سبب آنکه نهتنها از پیامبر
(ص) تبعیت ندارند ،بلکه حتی از طلب آمرزش آن حضرت نیز اعراض کرده و در گامی فراتر،
پیامبر (ص) را تهدید به اخراج از مدینه نمودهاند ،مورد عتاب قرار داده است.
نکته حائز اهمیت آنکه معضل نفاق در جامعه اسالمی را نهتنها در سوره منافقون ،بلکه
بهوضوح در سور قبل و بعد آن نیز میتوان مشاهده کرد.
مشابه همین آیات در سوره نساء نیز که قبل از سوره منافقون نازل شده به چشم میآید که
خداوند از یکسو منافقان را به سبب آنکه برای قضاوت نزد اهل کتاب میروند و حکم پیامبر
(ص) را قبول ندارند ،مورد مذمت قرار داده و شرط آمرزش آنان را تبعیت محض از فرمان پیامبر
(ص) تعیین نموده (نساء ) 65-60 /4 :و از سوی دیگر ،منافقان را به سبب کوتاهی در جهاد و
آنکه هرگاه مسلمانان به فتح میرسند ،دوست دارند در غنائم با آنان سهیم شوند و هرگاه در
سختی جهاد هستند از آنان فاصله میگیرند ،مذمت کرده است (نساء.)73-66 /4 :
در رویکرد مشابهی در سوره نور نیز که پس از سوره منافقون نازل شده ،منافقان به سبب
آنکه در ظاهر اظهار تبعیت از پیامبر (ص) دارند اما در عمل از فرمان او سرباز میزنند و حتی
به حکم و قضاوت پیامبر (ص) ،بهایی نمیدهند ،مورد مذمت قرار گرفتهاند (نور.)53-47 /24 :
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در آیات پایانی سوره نور نیز برخی مسلمانان به سبب آنکه بدون اذن پیامبر (ص) ،محل کار
جمعی (حفر خندق) را ترک میکنند تا کوتاهی کرده باشند ،مذمت شدند و در مقابل ،مسلمانانی
که از پیامبر (ص) تبعیت داشته و با کسب اجازه از ایشان کار را متوقف میکنند ،ستایش شدهاند
(نور.)63-62 /24 :
همین جریان در سوره احزاب هم نقد شدهاند که تأمل در عتابها نشانگر وجود دو جریان
نفاق متفاوت است.
نخست مسلمانان منافقی که در مو اجهه با سپاه مشرکان و یهودیان ،ترسیدند و ادعای نبوت
پیامبر (ص) را دروغ پنداشتند و به یکدیگر گفتند ما توانایی یاری در برابر این سپاه را نداریم.
سپس بهدروغ به پیامبر گفتند :خانههای ما بیحفاظ است و باید به منازل خود بازگردیم و دوستان
خود را نیز به فرار از میدان نبرد فرامیخواندند و اگر دشمن به آنان تسلطی مییافت ،بهسرعت
به شرک قبلی خود بازمیگشتند (احزاب .)18-10 /33 :این گروه همان منافقانی هستند که در
سه سوره قبل ،همواره مورد عتاب قرار گرفتهاند.
در ادامه ،سوره احزاب به نفاق یهودیان بنی قریظه پرداخته که برخالف پیمان صلح با پیامبر
(ص) ،با ابوسفیان علیه پیامبر (ص) متحد شدند تا از شمال و جنوب مدینه به آن حضرت حمله
کنند و مسلمانان را نابود سازند .پیامبر (ص) بالفاصله پس از نبرد احزاب ،این گروه را به سبب
آنکه آشکارا علیه پیامبر و مسلمانان وارد جنگ شده و پیمان شکستند ،محاصره کرده و از مدینه
اخراج کرد (احزاب.)27-19 /33 :

 -2-5جايگاه همسران پیامبر (ص) در جامعه
سوره نور با بررسی آسیب فحشا و مجازات سنگین برای آن در جامعه اسالمی آغاز شده و
با بررسی مسأله افک که اتهام فحشا به یکی از همسران پیامبر (ص) بوده ادامه یافته است .به
سبب فراگیر شدن تهمت به همسر پیامبر (ص) ،خداوند بهنوعی محوریت سوره نور را آموزش
مسائل اخالقی قرار داده است .پرهیز از شایعهپراکنی ،پرهیز از اشاعه فحشا ،پرهیز از اتهامزنی
به زنان مسلمان ،اذن دخول برای ورود به هر مکان ،کنترل نگاه زن و مرد ،پوشش زنان ،ازدواج
و آزادسازی بردگان ،نهی از وادار کردن کنیزان به زنا ،اذن دخول به حریم خصوصی زناشویی
در اوقات سهگانه و البته پرداختن به مسأله نفاق بهطور مفصل که از نزول سوره نساء هم که قبل
از آن نازل شده ،دغدغه جدی بوده است .درواقع در سوره نور ،هم مسأله نفاق و هم مسائل
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اخالقی که بهمنزله نظامسازی جامعه مدنی است ،در امتداد سوره نساء قرار گرفته و بهخوبی
ارتباط معناییاش را با سور قبلی خود حفظ کرده است.1
نکته حائز اهمیت نیز آن است که در سوره نور موضع الهی ،دفاع از زنان پیامبر (ص) و نهی
مردم از شایعهپراکنی و توبیخ سخت تهمتزنندگان به زنان پاکدامن بهویژه همسران پیامبر (ص)
است.
در آیات ابتدایی سوره احزاب به مسأله جایگاه مادری زنان پیامبر (ص) برای همه امت اشاره
گردیده که شاید نشانگر آن باشد که تبعات تهمت به زنان آن حضرت در ماجرای افک ،هنوز
بهطور کامل در جامعه از بین نرفته است .بیان جایگاه مادری برای همسران پیامبر از یکسو
جایگاه آنان را ارتقا داده تا زین پس حرمت آنان بهطور ویژه حفظ شود و از سوی دیگر امیدهای
واهی برخی جاه طلبان به ازدواج با این زنان در آینده و سوءاستفاده از موقعیت آنان را نابود
سازد.
بالفاصله بعد از دو جنگ احزاب و بنی قریظه ،گویا دوباره مسأله زنان پیامبر در جامعه مدنی
پررنگ شده که آیات متعدد درباره آنان نازل گردیده است؛ اما تأمل در آیات سوره احزاب
نشانگر آن است که در این سوره برخالف سوره نور که خداوند با تمام توان از زنان پیامبر دفاع
کرده ،گاهی به این زنان عتاب نموده است.
چنانکه در پی زیاده خواهی زنان پیامبر از غنائم ،آنان را بین دو امر مخیّر کرده و به آنان
فرموده :یا دنیا را برگزینید و طالق بگیرید یا پیامبر را انتخاب کنید و سادهزیست باشید .چنانکه
به آنان هشدار میدهد برای خوب و بد اعمالشان دو برابر پاداش یا عذاب دریافت میکنند تا
سخت مراقب خود باشند (احزاب.)31-28 /33 :
گاه به آنان توصیههایی میکند که خود را در معرض فتنهگران قرار ندهند و سوژه برای تهمت
زدن و بیآبرویی پیامبر (ص) دست مخالفان ندهند .ازجمله آنکه از عشوهگری در سخن گفتن
پرهیز نمایند (احزاب ،) 32 /33 :از تبرج و خودنمایی پرهیز کنند (احزاب ،)33 /33 :بیشتر در
خانه بمانند و به آموزش قرآن بپردازند و کمتر در جامعه حاضر شوند (احزاب،)34-33 /33 :
در برابر بینظمیهای پیامبر (ص) در نوبتهای میان آنان صبور باشند (احزاب ،)51 /33 :از
پشت پرده با مردانی که به خانه آنان میآیند ارتباط محدود و ضروری داشته باشند تا قلبهای

 .1براي اطالع از زمان نزول سوره نساء و ارتباط آن با سوره نور ،ر.ک .34 .کلباسی ،زهرا؛ «نظريه نزول پيوسته آيات
در سورههای قرآن کرمي»؛ رساله دکتری رشته علوم قرآن و حديث ،دانشگاه اصفهان 1397 ،ش.
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خودشان و آن مردان پاک بماند (احزاب )53 /33 :و به هنگام خروج از خانه حجاب برگیرند تا
مورد تعرض بیماردالن قرار نگیرند (احزاب.)60-59 /33 :
در مقابل ،توصیههایی نیز به پیامبر (ص) شده ،از جمله آنکه در ازدواج با همسر زید از رسوم
غیرشرعی عرب نهراسد و به حالل خدا التزام داشته باشد (احزاب)38-36 /33 :؛ حق ویژه در
ازدواج برای پیامبر (ص) قائل شده که بتواند بیش از چهار همسر داشته باشد (احزاب)50 /33 :
و درنهایت زمانی که افزوده شدن همسران پیامبر (ص) به معضل تبدیل شده ،راه ازدواج با پیامبر
را مسدود کرده و تنها کنیز شدن را راه ازدواج با آن حضرت قرار داده است (احزاب.)52 /33 :
از مجموع آیات مذکور میتوان چند نکته را استنباط کرد :نخست آنکه مسائل خانوادگی
پیامبر سوژهای برای منافقان شده تا بهوسیله آن شخصیت پیامبر (ص) و خانواده او را در جامعه
تخریب نمایند .ازاینرو خداوند ،هم در اصل ازدواجها و هم در شیوه رفتار همسران پیامبر
(ص) ،دستورات متعددی در سوره احزاب نازل فرموده است.
دوم ،جسارت منافقان و فعالیت آنان علیه پیامبر (ص) به حدّی گسترش یافته که برای زنان
پیامبر ایجاد مزاحمت مینمایند که در نتیجه به زنان پیامبر و سپس عموم زنان دستور به حجاب
داده میشود (احزاب )60-59 /33 :و یا حتی ممکن است در منزل پیامبر (ص) ،نگاهی آلوده و
دسیسه گرانه به زنان آن حضرت داشته باشند که دستور داده میشود از پشت پرده با زنان پیامبر
سخن بگویند (احزاب .)53 /33 :این جسارت و بروز علنی نفاق در جامعه ،شبیه به آیاتی است
که پیش تر در حوزه رفتار منافقان بیان شد که همگی نشانگر عصیانِ علنی منافقان در برابر پیامبر
(ص) بود.
سوم ،دفاع همهجانبه خداوند از همسران پیامبر (ص) در سوره نور نشانگر آن است که
همسران رسول خدا مرتکب هیچ خطایی نشدهاند و صرفاً منافقان به آنان تهمت زدهاند؛ اما
عتاب های سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر نشانگر آن است که برخی از آنان در جامعه با
ی هرچه بیشتر ،خود دچار اشتباهاتی
خودنمایی در گفتار و رفتار و میل به کسب منفعت دنیای ِ
شده و به دسیسه منافقان در تخریب شخصیت پیامبر (ص) دامن میزنند .این کجروی به حدّی
بوده که از یکسو زنان پیامبر به طالق تهدید شدهاند و از سوی دیگر با تشویق آنان به عدم
خروج از منزل و حتی عدم ارتباط مستقیم با مردانی که به منزل آنان رفتوآمد دارند ،سعی در
کاهش حداکثری ارتباط آنان با جامعه شده تا هرگونه بهانهای از بدخواهان سلب گردد .نتیجه
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آنکه نوع تعامل آیات وحی با زنان پیامبر (ص) میتواند قرینهای بر نزول سوره نور قبل از سوره
احزاب باشد.
در تأیید این قرینه به آیات سوره تحریم میتوان رجوع کرد که پس از سوره احزاب نازل
شده (طبرسی ،1372 ،ج ،10صص )613-612و با تهدید جدی دو تن از زنان پیامبر به طالق و
جایگزینی زنان صالح بهجای آنان ،در مقایسه با سوره احزاب عتاب سنگینتری به همسران پیامبر
وارد نموده است .سپس فراتر رفته و دو زن خطاکار را تهدید کرده که در صورت مکر دوباره
علیه پیامبر (ص)  ،خداوند ،جبرئیل و مؤمنان صالح به جنگ با آنان خواهند آمد .در ادامه نیز از
دو زن گمراه حضرت نوح و حضرت لوط که به دوزخ گرفتار شدند بهعنوان زنان ناصالح مثال
زده است .نتیجه آنکه در سوره تحریم ،توطئهگری و بدخواهی دو تن از زنان پیامبر (ص) علیه
ایشان بهوضوح مطرح شده که از یکسو نشانگر سیر قهقرایی دو تن از زنان پیامبر از سوره نور
تا تحریم است و از سوی دیگر مؤید نزول سوره نور قبل از احزاب و احزاب قبل از تحریم
است.
در مجموع نیز از دو موضوع نفاق و تعامل جامعه اسالمی با زنان پیامبر (ص) که در هر سه
سوره بررسی شد ،بهوضوح میتوان به اشتراکات فراوان محتوایی میان آنان پی برد و با توجه به
دغدغههای مشترکی که در هر سه سوره مرتب تکرار شده بهعنوان مؤیدی در کنار سایر دالیل
مطرح شده ،مبنی بر نزول نزدیک و پشتسرهم آنان در یک برهه زمانی دانست؛ زیرا حجم
قابلتوجهی از هر سه سوره به دو موضوع مذکور اختصاص یافته که نشان میدهد موضوع نفاق
و موضوع زنان پیامبر (ص) در سال پنجم هجری ،دو معضل مهم و رایج جامعه اسالمی بوده که
این سورهها درصدد حل آن هستند.

نتیجهگیری
گزارشهای متقن تاریخی و اتفاقنظر مفسران در نقل اسباب نزول ذیل سه سوره منافقون،
نور و احزاب حاکی از آن است که هر سه سوره ،دارای آیات زمانداری بوده که با تکیه بر آنها
میتوان به تاریخگذاری سور مذکور دست یافت .چنانکه مورخان و مفسران ،سوره منافقون را
مربوط به تهدید عبداهلل بن ابی به پیامبر (ص) دانسته و زمان نزول آن را بازگشت از جنگ بنی
مصطلق در شعبان سال پنجم هجری -بنا بر نظر مشهور -اعالم کردهاند .مورخان پسازآن ،آیات
افک که در پی تهمت منافقان به عایشه که در راه بازگشت از جنگ بنی مصطلق وارد شد که در
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ابتدای سوره نور فرود آمده را نقل کردهاند .دیدگاه غالب مفسران نیز نزول آیات افک به همین
مناسبت بوده است.
سپس بسیاری از مورخان و مفسران سبب نزول آیات پایانی سوره نور را عتاب منافقانی
ی پیامبر (ص) میکردند.
دانستهاند که در آستانه جنگ احزاب از حفر خندقها سرباز زده و نافرمان ِ
در ادامه نیز همه مورخان و مفسران بر نزول آیات ابتدایی سوره احزاب در جنگ احزاب و سپس
جنگ بنی قریظه و نزول آیات میانی آن در خصوص ازدواج پیامبر (ص) با زینب که همگی از
شوال تا ذیالحجه سال پنجم هجری نازل شده ،اتفاقنظر نمودهاند.
در نتیجه این سه سوره برحسب حوادث تاریخی که ذکر شد ،پشتسرهم ،در فاصله زمانی
شعبان تا ذی الحجه سال پنجم هجری و با ترتیب منافقون ،نور و احزاب نازل شدهاند .کشف
این ترتیب نزول جدید از سه سوره مذکور ،بهوضوح با گزارش روایات ترتیب نزول که دو
سوره نور و منافقون را پس از سوره نصر -که به مناسبت فتح مکه در سال هشتم هجری نازل
شده -قرار دادهاند ،تغایر یافته و ضعف این روایات در برابر گزارشهای متقن و اجماعی مورخان
و مفسران از حوادث صدر اسالم را آشکار ساخته است؛ لذا هرچند نمیتوان به روایات ترتیب
نزول بیاعتنا بود ،اما در تاریخگذاری سورهها باید با نگاهی انتقادی به ارزیابی جایگاه سورهها
برحسب قرائن درونمتنی و گزارشهای متقن برونمتنی ،پرداخت.
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دار احياء التراث العريب 1418 ،ق.
 .14بيهقي ،امحد بن حسني؛ دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة؛ به کوشش :عبداملعطي قلعجي،
بريوت :دار الكتب العلمية 1405 ،ق.
 .15ثعالىب ،عبدالرمحن بن حممد؛ جواهر احلسان ىف تفسري القرآن؛ به کوشش :حممدعلي معوض و عادل امحد
عبداملوجود ،بريوت :دار احياء التراث العرىب 1418 ،ق.
 .16ثعلىب ،امحد بن ابراهيم؛ الكشف و البيان عن تفسري القرآن؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب 1422 ،ق.
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 .17دروزة ،حممد عزت؛ التفسري احلديث؛ چ ،2قاهره :دار إحياء الکتب العربية 1383 ،ق.
 .18ذهيب ،حممد بن امحد؛ تاريخ االسال و وفيات املشاهري واالعال ؛ به کوشش :عمر عبد السالم تدمري،
چ ،2بريوت :دارالكتاب العرىب 1413 ،ق.
 .19زجناىن ،ابوعبداهلل؛ تاريخ القرآن؛ هتران :منظمة االعالم االسالمی 1404 ،ق.
 .20مسرقندي ،نصر بن حممد؛ حبر العلو ؛ لبنان ،دار الفکر 1416 ،ق.
 .21مشس شامي ،حممد بن يوسف؛ سبل اهلدی و الرشاد ىف سرية خري العباد؛ به کوشش :عادل امحد عبداملوجود
و على حممد معوض ،بريوت :دار الكتب العلمية 1414 ،ق.
 .22شهرستاىن ،حممد بن عبدالكرمي؛ مفاتيح االسرار و مصابيح االبرار؛ به کوشش :پرويز اذکائي ،هتران :مرکز
انتشار نسخ خطي 1368 ،ش.
 .23طباطبايي ،سيد حممدحسني؛ امليزان يف تفسري القرآن؛ چ ،5قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسني
حوزه علميه قم 1417 ،ق.
 .24طربسي ،فضل بن حسن؛ جممع البيان يف تفسري القرآن؛ به کوشش :حممدجواد بالغي ،چ ،3هتران :انتشارات
ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .25طربی ،حممد بن جرير؛ جامع البيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار املعرفة 1412 ،ق.
 .26ــــــــــــــــــ؛ تاريخ الطربي؛ به کوشش :حممد ابوالفضل ابراهيم ،چ ،2بريوت :دار التراث،
1387ق.
 .27طوسي ،حممد بن حسن؛ التبيان يف تفسري القرآن؛ بريوت :دار احياء التراث العريب ،يبتا.
 .28عناية ،غازي؛ أسباب الزنول القرآين؛ بريوت :دار اجليل 1411 ،ق.
 .29فخر رازي ،حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ چ ،3بريوت :دار احياء التراث العريب 1420 ،ق.
 .30فراء ،حيىي بن زياد؛ معاىن القرآن؛ به کوشش :امحد يوسف جناتی ،حممدعلی جنار ،عبدالفتاح امساعيل شلب،
مصر :دار املصرية 1980 ،م.
 .31فيض کاشاين ،حممد بن شاهمرتضی؛ تفسري الصايف؛ چ ،2هتران :مكتبة الصدر 1415 ،ق.
 .32قرطيب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحکا القرآن؛ هتران :انتشارات ناصر خسرو 1364 ،ش.
 .33قمی ،علي بن ابراهيم؛ تفسري القمي؛ به کوشش :طيب موسوی جزايری ،چ ،3قم :دار الکتاب 1363 ،ق.
 .34کلباسی ،زهرا؛ «نظريه نزول پيوسته آيات در سورههای قرآن کرمي»؛ رساله دکتری ،رشته علوم قرآن و
حديث ،دانشكده ادبيات و علوم انساين ،دانشگاه اصفهان ،تاريخ دفاع 1397 :ش.
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 .35مسعودي ،علی بن حسني؛ التنبيه و االشراف؛ ترمجه :ابوالقاسم پاينده ،چ ،2هتران :انتشارات علمی و
فرهنگی 1365 ،ش.
 .36معرفت ،حممدهادي؛ علو قرآىن؛ چ ،4قم :مؤسسه فرهنگی التمهيد 1381 ،ش.
 .37مقاتل بن سليمان؛ تفسري مقاتل بن سليمان؛ بريوت :دار احياء التراث 1423 ،ق.
 .38نكونام ،جعفر؛ درآمدی بر تاريخگذاری قرآن؛ هتران :نشر هسىتمنا 1380 ،ش.
 .39واحدی ،علي بن امحد؛ اسباب الزنول؛ ترمجه :علريضا ذكاويت ،هتران :نشر ىن 1383 ،ش.
 .40واقدي ،حممد بن عمر؛ مغازی :تاريخ جنگهاي پيامرب (ص)؛ ترمجه :حممود مهدوی دامغاىن ،چ ،2هتران:
مركز نشر دانشگاهی 1369 ،ش.
 .41هواری ،هود بن حمكم؛ تفسري كتاب اهلل العزيز؛ اجلزاير :دار البصائر 1426 ،ق.
 .42يعقويب ،امحد بن اسحاق؛ تاريخ اليعقوىب؛ بريوت :دار صادر ،يبتا.

