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چکیده
قرآنپژوهان و مفسران برای کشف ترتیب نـزول سـورههای قـرآن ،دو روش دارنـد :یكـی روش
اجتهادی محض که بدون توجه به روایـات ترتیـب نـزول و براسـاس ویژگـی هـای ظـاهری یـا
محتوایی سورهها ترتیب نزول آنها را مشخ می کنند؛ دوم روش روایی محض که روش رایـج
متقدمان بوده است .در این روش برای شناسایی ترتیب نزول سـورههای قـرآن ،بـه نقـل روایـات
ترتیب نزول بسنده میکردند .در این نوشتار برای نخسـتین بـار روش جدیـدی را بـه نـام روش
روایی -اجتهادی معرفی ،با آن ترتیب نزول سورۀ فتح را شناسـایی و بـا شـواهد متعـدد ،جایگـاه
نزولی این سوره را اثبات میکنیم.
روایات ترتیب نزول ،چهار دیدگاه دربارۀ جایگاه نزولی سوره فتح آورده و آن را سـورۀ نازلشـده
پس از سورههای ممتحنه ،تغابن ،سف و نور گزارش کردهاند .اگرچه اکثر روایات ترتیـب نـزول،
این سوره را در ردیف آخرین سورههای نازلشده ،سورۀ  112یا  ،113گزارش کردهانـد ،در ایـن
نوشتار با شواهد متعدد بهروش روایی -اجتهادی ثابت کردهایم این سوره پس از سورۀ نـور نـازل
شده است و در رتبۀ  33جدول ترتیب نزول قرار دارد.
کلیدواژهها :سورۀ فتح ،سورۀ نور ،روایات ترتیب نزول سورهها ،روشهای کشف ترتیـب نـزول
سورهها.
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مقدمه

یكی از موحوعات مهم ِ تفسیر و علوم قرآن ،روش شناسایی ترتیب نـزول سـورههـای
این کتاب آسمانی است .پیامبر اکرم 6سورههای قرآن را بههمانترتیبی بـه مـردم ابـالغ
میکرد که بر وی نازل میشد و همۀ اسحاب پیامبر 6از ترتیـب نـزول سـورهها مخلـع
میشدند؛ اما با گذشت زمان ،ترتیـب نـزول سـورهها در هالـهای از ابهـام قـرار گرفـت و
روایات و گزارشهای تاریخی متعدد و متفـاوتی از ترتیـب نـزول سـورهها بـه نسـلهای
بعدی انتقال داده شد .هماکنون چهارده روایت مختلف از ترتیب نزول سورههای قرآن بـه
دست ما رسیده است .این روایات به چهارده تن از امامان شیعه ،سحابه و تابعان میرسند.
اسامی راویان عبـارت اسـت از -1 :عخـا خراسـانی -3 ،عكرمـه -0 ،حسـن بصـری-4 ،
ابیکریب از ابنعباس -7 ،مجاهد -6 ،ابنمسیب از امامعلی -5 ،امامسادق -3 ،7عخـا از
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ابنعبـاس -7 ،ابـیسـالح از ابـنعبـاس -13 ،جـابربنزیـد -11 ،مقاتلبنسـلیمان-13 ،
محمدبننعمان -10 ،مقاتل از امامعلی -14 ،زهری( .نكونام)137 :1033 ،
قرآنپژوهان و مفسران برای کشف ترتیب نزول سورههای قرآن ،دو روش کلی دارنـد.
روش نخست ،روش روایی محض است که روش رایج متقدمان بوده است .درایـن روش
برای شناسایی ترتیب نزول سورهها به نقل روایات ترتیب نزول بسنده میکردند و یک یـا
چند روایات ترتیب نزول را که ازنظرشان اعتبـار بیشـتری داشـت ،معیـار شناسـایی قـرار
میداند .عالمهطبرسی در تفسیر مجمعالبیان ( )613/13 :1053و عبـدالرحمن سـیوطی در
کتاب اإلتقان فی علوم القرآن ( )111/1 :1431از این روش استفاده کردهاند.
روش دوم ،روش اجتهادی محض است :محققان بدون توجه به روایات ترتیب نـزول
و فقط براساس ویژگیهای ظاهری یا محتـوایی سـورههـا ترتیـب نزولشـان را مشـخ
میکنند؛ مانند روش مهندس بازرگـان کـه براسـاس طـول متوسـط آیـات ،ترتیـب نـزول
جدیــدی از ســورههــای قــرآن را بهدســت آورده اســت (بازرگــان )10 :1077 ،و روش
مستشرقانی مانند نولدکه ،بالشر ،ریچارد بل که باتوجهبه آهن  ،مضمون و سبك سورههـا

فهرستی از ترتیب نزول سورههاى قرآن عرحه کردهاند که با ترتیب روایی بسیار اخـتالف
دارد (نكونام.)11 :1033 ،
در این نوشتار ،با ترکیب ایندو روش و افزودن معیارهای جدید ،روش جدیدی را بـه
نام روش روایی -اجتهادی ابداع کردهایم .پـس از معرفـی فرآینـد اسـتفاده از ایـن روش،
ترتیب نزول سورۀ فتح را که محل اختالف روایـات ترتیـب نـزول اسـت ،شناسـایی و بـا
شواهد متعدد جایگاه نزولی این سوره را اثبات کردهایم.
فرآیند کشف ترتیب نزول سورههای قرآن با روش روایی -اجتهادی

کشف ترتیب نزول سورههای قرآن با روش روایی -اجتهادی ،وامدار کاربرد روشمند
تأثیرگذار است .برای استفادۀ نظاممند از ایـن راهكارهـا در فرآینـد کشـف ترتیـب نـزول
سورهها باید باتوجهبه قواعد کاربرد این راهكارها ،فرآیند علمی کشف ترتیب نـزول را در
سه مرحله طی کرد.
مرحلۀ اول :تعیین جایگاه نزولی سوره و پذیرش اجماع روایات ترتیب نزول

نخستین گام برای کشف استداللی ترتیب نزول هر سورهای این اسـت کـه بـا بررسـی
روایات ترتیب نزول ،جایگاه نزولی سوره را مشخ

کنیم .مراد از جایگـاه نزولـی سـوره

این است که سوره ازنظر روایات ،پس از کدام سوره نازل شـده اسـت و قـول مشـهور در
ترتیب نزول این سوره چیست .برای شناسایی جایگاه نزولی سوره ،پس از مقایسۀ روایات
ترتیب نزول ،یكی از دو حالت زیر دربارۀ جایگاه نزولی سوره مشخ

میشود.

حالت نخست این است که همۀ روایات ترتیب نزول ،بر نزول سورهای پـس از سـورۀ
دیگر اجماع کرده باشند؛ دراینسورت ،این جایگاه را بایـد قخعـی و معتبـر دانسـت ،بـه
جایگاه نزولی آن سوره نباید تردید کرد و اثبات آن نیازمند شواهد و مؤیدات دیگر نیست.
همۀ روایات در ترتیب نزول  43سوره از  114سوره اجماع کردهانـد (سـلمانزاده:1076 ،
) 137؛ یعنی اجماع بر نزول این سوره بعد از سورۀ قبل ،اگرچه در شمارۀ نزول با یكـدیگر
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راهكارهای قرآنی و روایی گونـاگونی اسـت کـه در شناسـایی ترتیـب نـزول سـورههای

07

اختالف دارند؛ برای مثال ،همگی بر نزول سورۀ بروج بعد از سورۀ شمس اجمـاع کـرده و
بیشترشان سورۀ بروج را در جایگاه  35جدول ترتیب نزول قرار دادهاند؛ اما ابیسالح ایـن
سوره را در جایگاه  37و مقاتل آن را در جایگاۀ سورۀ  30قرار داده است.
اگر روایات ترتیب نزول دربارۀ جایگاه نزول سـورهای پـس از سـورۀ دیگـر اخـتالف
داشته باشند ،ولی اکثر روایات ترتیب نزول بر یک جایگاه نزولی خا

سوره تأکید کننـد،

فرآیند کشف ترتیب نزول سوره وارد مرحلۀ دوم میشود.
مرحلۀ دوم :ارزیابی جایگاه مشهور سوره با شواهد قرآنی و روایی

در روش روایی -اجتهادی بـرای کشـف ترتیـب نـزول سـوره ،فقـط بـه جمعبنـدی
گزارشها در روایات ترتیب نزول بسنده نمیکنند ،بلكه پس از شناسایی قـول مشـهور در
ترتیب نزول سوره ،باتوجهبه قرائن قرانی و روایی ،قول مشـهور را ارزیـابی میکننـد .اگـر
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قرائن روایی در این مرحله ،سحت سندی و استحكام متنی الزم را داشته باشند  ،و شواهد
قرآنی از سراحت الزم برخوردار باشند ،میتوانند دیـدگاه مشـهور دربـارۀ ترتیـب نـزول
سوره را نقض و ترتیب دیگری را اثبات کنند که موافق قول شاذ باشد .دالیل و قرائنی کـه
در ترجیح یک قول در روایات ترتیب نزول بر اقوال دیگر تأثیر مستقیمی دارند و با کمـک
آنها میتوان جایگاه نزولی سوره را تعیین کرد بهترتیب اولویت و کارایی عبارتاند از:
 -1وقایع تاریخی سوره

کتاب قرآن در گسترۀ محدود زمانی -مكانی خاسی نازل شده است؛ ازایـنرو برخـی
رویدادهای جامعۀ نزول در قرآن گزارش شده است .توجه به تاریخ این رویدادها میتواند
در کشف ترتیب نزول سورههای قرآن تأثیر بسزایی بگذارد .برای اسـتفاده از گزارشهـای
تاریخی در شناسایی ترتیب نزول سورهها باید به چند نكته توجه کرد:
الف -آیات تاریخی قرآن هیچگاه مستقیم به تاریخ حوادث اشاره نمیکنند ،بلكه زمـان
ِ
حوادث سورهها را باید باتوجهبه مستندات معتبر تاریخی و روایات معتب ِر سبب نزول
دقیق
مشخ

کرد؛ برای مثال ،آیۀ  61سورۀ آل عمران به جریان مباهله اشاره میکند؛ اما تـاریخ

این حادثه را نمیگوید .تاریخ حادثه را فقط با روایات سیرۀ پیامبر یا گزارشهای تـاریخی
معتبر میتوان تعیین کرد؛ بنابراین برای استفاده از گزارشهـای تـاریخی قـرآن در فرآینـد
کشف تاریخ نزول ،باید پس از تعیین تاریخ دقیـق یـا تقریبـی رخـداد از منـابع معتبـر ،از
گزارشهای قرآنی برای تعیین یا ترجیح ترتیب نزول سوره استفاده کنیم.
ب -اسل در گزارشهای تاریخی قرآنی این است که آیه با فاسلۀ اندک از حادثه نازل
شده باشد؛ مگر قرینهای برخالف آن پیدا شود .این اسل مبتنی بر آن است کـه هـر سـورۀ
قرآن در وحع خاسی نازل شده است تا واکنش مناسبی به پرسشها یا مشكالتی باشد کـه
برای پیامبر و مسلمانان پیشآمده بود و روش مواجهه با این حوادث را به آنهـا بیـاموزد؛
محتوای سوره میگوید:
«این سوره زمانی بر پیامبر 6نازل شد که حكومت اسالمی تااندازهای مستقر و
پابرجا شده بود؛ زیرا این سوره از غزوۀ احد ،ماجرای مباهلـه ،وحـعیت یهـود و
تحریک مسلمانان علیه مشرکان سخن میگوید و آنهـا را بـه سـبر ،پافشـاری و
استحكام فرامیخواند .همۀ این مخالب این ادعـا را تأییـد میکننـد کـه سـورۀ آل
عمران زمانی نازل شد که مسلمانان به دفاع از دین مأمور شده بودند؛ بهگونهایکه
ِ
تحتحمایـت یهـود و
ازیکسو باید دربرابر سستی و حعف مزدوران و منافقـان
ِ
ازسویدیگر ،باید دربرابـر مشـرکان میجنگیدنـد».
نصاری مقاومت میکردند و
()6 /0 :415

البته تردیدی نیست که اشارۀ قرآن به رویدادهای سدر اسالم همواره با وقوع رویـداد
همراه نبوده است ،بلكه گاه رویدادی اتفـاق میافتـاده و مدتهابعـد قـرآن بهمناسـبتی آن
رویداد را گزارش میکرده است .در این موارد ،اگر قرینههای قخعی بر وجود فاسلۀ وقوع
حادثه و تاریخ نزول سوره وجود داشته باشد ،از این رویداد تاریخی بـرای اثبـات ترتیـب
نزول سوره استفاده نمیکنند؛ برای نمونه ،آیات  30و  34سورۀ مائده در سال آخر هجـرت
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برای مثال ،عالمهطباطبایی دربارۀ اوحاع نزول سورۀ آل عمران و تـأثیر آن بـر جهـتگیری
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نازل شده و به یكی از حوادث هجرت مسلمانان بـه حبشـه در سـال پـنجم بعثـت اشـاره
میکند (طبرسی.)063/0 :1053 ،
 -2روایات اسباب نزول

روایات سبب نزول گزارشگر حوادث و وقایعی بودند که موجب نزول سوره یا آیـاتی
میشدند (معرفت .)341/1 :1417 ،نزول این آیات بههمراه حـوادث خـا

ازآنرو بـوده

است که به این حوادث پاسخ داده یا حكم آنها را هنگام وقوعشـان بیـان کننـد (سـبحی
سالح)103 :1763 ،؛ ازاینرو باتوجهبه همراهی و پیوستگی روایات سـبب نـزول و نـزول
سورههای قرآن میتوان گفت روایات سبب نزول در مواردی با اشاره به تاریخ نزول آیـات
و سورهها یا بیان تقدم و تأخر نزول آنها ،در ارزیابی روایات ترتیب نزول سورههای قرآن
به محققان یاری میرسانند.
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برای استفاده از روایات سبب نزول در ترجیح یكی از اقوال موجود در روایات ترتیب
نزول سورهها و تعیین جایگاه نزولی سوره باید به این نكته توجـه کـرد کـه روایـت بایـد
بیانگر سبب نزول آیه باشد ،نه شأن نزول .سبب نزول مفهـوم خاسـی اسـت کـه بـر همـۀ
مفاهیم شأن نزول داللت نمیکند؛ زیرا شأن نزول اسخالح عام و فراگیری اسـت کـه همـۀ
روایات مرتبط با نزول آیات و سورهها مانند روایات سبب نـزول ،روایـات تخبیـق نـزول،
روایات پیشینۀ نزول ،روایات جو نزول و روایات فضای نزول را پوشش میدهـد .از همـۀ
این روایات ،فقط روایات سبب نزول هستند که در فرآینـد تعیـین ترتیـب نـزول سـورهها
کارایی دارند .برای تشخی

روایات سبب نـزول از دیگـر روایـات شـأن نـزول بایـد بـه

هماهنگی روایت با سیاق آیه و سوره توجه کرد؛ وگرنه نمیتوان روایـت را سـبب نـزول
دانست.
 -3استناد آیات سورهای به آیات سورۀ دیگر

از معتبرترین شواهد قرآنی در کشف ترتیب نزول سورههای قرآن ،استناد برخی آیات
سوره به سورۀ دیگر است .خدای سبحان مخلبی را در برخی سورهها بهاجمال و سـپس آن

را بهتفصیل در سورههایی میگوید که پسازایـن نـازل میشـود؛ افزونبـراین ،آیـاتی بـه
سورههایی استدالل میکنند که پیشتر نازل شدهاند .در چنین مواردی اگر با شواهد معتبـر،
آیات مدنظر شناسایی شوند ،میتوان با استناد به رابخۀ نزولی دو آیۀ مرتبط ،تقـدم و تـأخر
نزولی دو سوره را کشف کرد؛ برای نمونه در اکثر روایات ترتیـب نـزول ،سـورۀ حـج در
ردیف  137و  134و سورۀ فتح در ردیف  113و  110ترتیب نزول قرار دارند .این روایات
به نزول سورۀ حج قبل از سورۀ فتح گواهی میدهنـد؛ ولـی دو روایـت مقاتـل و روایـت
ابیسالح از ابنعباس ،نزول سورۀ حج را پس از سورۀ فتح گـزارش کردهانـد .بـا بررسـی
محتوای ایندو سوره متوجه میشویم که چون برخی آیات سورۀ حج بـه محتـوای آیـات
دارد .برخی از این آیات عبارتاند از:
 )1آیۀ  37سوره فتح به رفتار ظالمانۀ مشرکان مكه با مسلمانان در جریان سلح حدیبیه
و جلوگیری از ورود پیامبر و مؤمنان به مكه و اجرای مناسک حج اشاره و یادآوری میکند
که آنان اجازه ندادند قربانیهاى مسلمانان به قربانگاه برسند .این کار مؤمنان را مجبور کرد
(ه ُم ال َِّذی َن کَف َُروا َو َس ُّدوکُم
حیواناتی را که برای قربانی آورده بودند ،در حدیبیه ذبح کنند ُ
َع ِن ال َمس ِج ِد ال َحرامِ َو ال َهد َی َمعكُوفاً َأن یَبلُغَ َم ِحلَّ ُه) .البته طبق یكی از مواد قرارداد حدیبیـه
مقرر شد مسلمانان در سال آینده به مكه بیایند و مراسم عمره و زیارت خانه خدا را آزادانه
انجام دهند.
 )3آیات  37تا  05سورۀ حج با اشاره به این حادثه که در جریان سـلح حدیبیـه واقـع
شـد ،پــس از تهدیــد مشــرکان بــه عــذاب الهــی بــهدلیل ممانعــت از ورود مســلمانان بــه
مسجدالحرام بهدلیل مشكالتی که برای مسلمانان در قربانی کردن پیشآمد ،برخـی احكـام
قربانی در حج را یادآوری میکند تا مسلمانان در سال آینده با رعایت ایـن احكـام بتواننـد
مراسم حج را با دقت بیشتری انجام دهند .محتوای آن دسته از آیات سورۀ حج که به ایـن
جریان اشاره میکنند ،چنین است :آیۀ  37با عباراتی شبیه آنچه در آیۀ  37سوره فـتح آمـده
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سوره فتح اشاره کردهاند ،گزارش دو روایت مقاتل و ابیسالح بـر سـایر روایـات تـرجیح

07

بود ،به عذاب مشرکانی اشاره میکند کـه مـانع ورود مسـلمانان بـه مسـجدالحرام شـدند:
کسانی که به پیامبر کافر شدهانـد و پیوسـته مـردم را از راه خـدا و مؤمنـان را از ورود بـه
مسجدالحرام باز میدارند که ما آن را عبادتگاهی براى همۀ مردم قرار دادهایم؛ بهگونهاىکه
ساکنان آنجا و کسانی که از مناطق دیگر میآیند ،در این بهـرهورى حقـی یكسـان دارنـد،
براى آنان عذابی دردناك خواهد بود؛ زیرا هرکه در آنجا ازروى ستم مردم را از عبادت منع
کند ،عذاب دردناکی به او خواهیم چشاند.

1

در برخی روایات نیز آمده است که این آیه به جریان فوق مربـوط اسـت کـه در سـال
«حدیبیه» رخ داد (طبرسی .)133/5 :1053 ،آیات  03تا  05نیـز دربـارۀ احكـام قربـانی در
حج است و به مواردی مانند جواز استفاده از حیوانات قربانی تـا زمـان رسـیدن بـه مكـه
(محل قربانی) (آیه  03و  )00و حرورت ذکر نام خدا هنگام قربانی کردن و قصـد قربـت
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در این عمل عبادی (آیات  04تا  )05اشاره می کند.
اشاره آیات سورۀ حج به جریان سلح حدیبیه و مسائل آن ،که درسورۀ فتح آمده است،
بیانگر این حقیقت است که سورۀ حج نیز پس از سلح حدیبیـه و سـورۀ فـتح نـازل شـده
است؛ اما اگر نزولش را قبل از سورۀ فتح بدانیم ،قبل از رویدادهایی چون سـلح حدیبیـه،
فتح مكه و در سال ششم هجری خواهد بود که با اشارههای تاریخی این سـوره ناسـازگار
است.
 -4ارتباط نزولی محتوای دو سوره

ارتباط محتوایی دو سوره ،قرینهای است بر اینكه دو سـوره نزدیـک بـههم و در یـک
دورۀ زمانی نازل شدهاند؛ برای نمونه ،یكی از نشانههای تقارن نزول سورۀ قلـم و مزمـل و
نزول سورۀ مزمل پس از سورۀ قلم است ،این است که خدای سبحان در هـردو سـوره بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1إِنَّ الَّذینَ كَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذی جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعااكُُِ ییاهِ وَ الْبااوِ وَ َْانْ
یُرِوْ ییهِ بِإِلْحاوٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ ِْنْ عَذابٍ أَلیمٍ

رسول اکرم توسیههای مشابهی میکند برای رفتار با کسانی که پیامبر را تكـذیب کردهانـد.
ایندو سوره به سه روش مشابه اشاره میکنند )1 .واگذار کردن مجـازات آنهـا بـه خـدا:
فَذَ رنی َو من یكَذب بِهذَ ا الحدی ِ
ث ال یَعل َُمـونَ (قلـم)44/؛ َو
ث َسنَستَد ِر ُج ُهم مِن َحیـ ُ
َ
ُ
َ ُ
ال (مزمل)11/؛  )3مهلـت دادن بـه آنهـاَ :و
ذَرنی َو ال ُمكَذبی َن ُأول ِی النَّع َم ِة َو َمهل ُهم قَلی ً
ال
ُأملی ل َُهم ِإنَّ کَیدی َمتین (قلم)47/؛ َو ذَرنی َو ال ُمكَذبی َن ُأول ِی النَّع َم ِة َو َمهل ُهـم قَلـی ً
ك (قلم)43 /؛ َو اسبِر َعلی
(مزمل)11/؛  )0سبر کردن دربرابر آنها :فَاسبِر ل ِ ُحكم ِ َرب َ
ال (مزمل.)13/
ما یَقُولُونَ َو اه ُجر ُهم َهجر ًا َجمی ً
پس در مواردی که دربارۀ ترتیب نزول چند سوره پـس از سـورۀ مشخصـی اخـتالف
دارد ،بر سایر سورهها ترجیح داد و این شباهتها را قرینـهای بـر نـزول آن سـوره پـس از
سورۀ مذکور دانست؛ زیرا محتوای سورههای قرآن ناارر باه اوعااز نااول اساو و اوعااز
ناول سورههای متوالیالنزول بههم نزدیک است؛ درنتیجه شباهتهای لفظ و معنایی دارند
و یک یا چند موحوع محوری در آنها تكرار میشود.
ممكن است دربارۀ کیفیت کشف ترتیب نزول سورهها با استفاده از تشابه محتوایی دو
سوره ،این شبهه مخرح شود که چون بسیاری از سورههای قران در موحوعات مختلف بـا
یكدیگر تشابه محتوایی دارند ،بهسرف تشابه محتـوایی دو سـوره نمیتـوان تـوالی نـزول
آندو سوره را اثبات کرد؛ برای مثال ،همانگونهکه در سورۀ قلم با عبارت فَاسـبِر ل ِ ُحكـم ِ
ك و در سورۀ مزمل با عبارت َو اسبِر َعلی ما یَقُولُونَ به پیـامبر اکـرم دسـتور داده
َرب َ
شده است که دربرابر رفتارهای نادرست مخالفان سبر کند ،در  14سورۀ دیگـر قـرآن نیـز
ِ
الر ُس ِ
ـل َو ال تَسـتَع ِجل
چنین دستوری وجود دارد؛ مانند فَاسبِر کَما َسبَ َر ُأولُوا ال َعزمِ م َ
ـن ُّ
ك َو ال تُخِع مِن ُهم آثِماً َأو کَفُـوراً (انسـان )34 /یـا
ل َُهم) (احقاف )07 /یا (فَاسبِر ل ِ ُحكم ِ َرب َ
ال شبیه آیۀ سورۀ مزمـل اسـت و بـرای تأییـد
فَاسبِر َعلی ما یَقُولُون (طه )103 /که کام ً
نزول سورۀ مزمل پس از سورۀ قلم به آن اشاره شده بود.
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وجود دارد ،میتوان سورهای را که بیشترین شباهت لفظی و محتوایی را بـا سـورۀ مـدنظر
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برای پاسخگویی به این شبهه باید به این نكتۀ مهم توجه کـرد کـه تشـابه محتـوایی دو
ِ
اختالف روایات ترتیب نزول است و در جایی کاربرد دارد
سورۀ متوالیالنزول ،مرجح حل
که حداقل یک روایت ترتیب نزول به توالی نزول ایندو سـوره اشـاره کـرده باشـد؛ ولـی
تشابه محتوایی دو سوره ،دلیل مستقل برای اثبات ترتیب نزول آنها نیست؛ ازاینرو ادعای
ما این نیست که فقط بهدلیل برخی شباهتهای محتوایی دو سوره باید به توالی نزول آنها
حكم کرد تا تكرار عبارات و موحوعات مشابه در سورههای دیگر موجب نقض این ادعـا
شود؛ بنابراین کسی نباید بگوید چون فَاسبِر َعلی ما یَقُولُون در سورۀ مزمل دلیل نزول
آن پس از سورۀ قلم است ،در سورۀ طه نیز میتواند دلیل نزول این سوره بعد از سوره قلم
باشد؛ زیرا استناد به تكرار این عبارت در دو سورۀ مزمل و قلـم بـرای تـرجیح دیـدگاهی
است که در چند روایت ترتیب نزول مخرح شده؛ اما در هیچ روایت ترتیب نزولی به نزول
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سورۀ طه بعد از سورۀ قلم اشاره نشده است.
مرحلۀ سوم :نقد دیدگاههای مخالف

برای کشف استداللی ترتیب نزول سـوره بـهروش روایـی -اجتهـادی پـس از آوردن
شواهدی که دیدگاه مختار را اثبات میکند ،باید برای دفاع از ایـن دیـدگاه شـواهد سـایر
دیدگاه ِ
های روایات ترتیب نزول را نقد و بررسی کرد تا ثابت شود هـیچ دیـدگاه دیگـری
درست نیست.
کشف استداللی ترتیب نزول سورۀ فتح

روایات ترتیب نزول دربارۀ جایگاه نزولی سورۀ فتح ،چهار دیدگاه دارند و نزول ایـن
سوره را پس از سورههای ممتحنه ،نور ،تغابن و سـف میداننـد .در ایـن روایـات ،فقـط
روایت ابیسالح از ابنعباس (یعقوبی ،بیتا )00/3 ،سورۀ فـتح را بعـد از سـورۀ ممتحنـه
میداند.چهار روایت عكرمه ،حسن بصری ،ابنمسیب و مقاتل از امامعلی 7بر نزول سورۀ
فتح بعد از سورۀ تغابن توافق دارنـد (بیهقـی ،143/5 :1437 ،ابـننـدیم ،بیتـا .)33 :پـنج
روایت امامسادق( 7شهرستانی )133/1 :1056 ،عخا خراسـانی ،ابـیکریـب (ابـنعربـی،

 ،)13/3 :1410جابربنزید (سـیوطی )113/1 :1431 ،و محمـدبنمسـلم زهـری (زهـری،
 )03 :1437آن را بعد از سورۀ سف میدانند .فقط روایت مقاتلبـنسـلیمان (شهرسـتانی،
 )133/1 :1056سورۀ فتح را بعد از سورۀ نور میدانـد؛ ولـی ایـن دیـدگاه شـاذ براسـاس
شواهد زیر بر سایر دیدگاهها ترجیح دارد.
دلیل اول :وقایع تاریخی سورۀ فتح

اکثر آیات سوره فتح به حوادث سلح حدیبیه و مسائل آن اشـاره میکننـد .ابتـدا بایـد
سلح حدیبیه را بهاختصار توحیح دهیم.
خداى عزوجل در خواب به رسول گرامی خود مژده داد که بهزودی همـراه اسـحابش
میتراشد .رسول خدا 6این مخلب را به اسحاب خـود خبـر و دسـتور داد بـا او بـرای
عمره حج عازم مكه مكرمه شوند .در ذىالقعدۀ سال ششم هجرت ،پیغمبر اکـرم بـهسـوى
مكه حرکت و همۀ مسلمانان را به شرکت در این سفر تشویق کرد .جمعـی از مهـاجران و
انصار و برخی اعراب بادیهنشین همراه ایشان عازم مكه شدند .ایـن جمعیـت کـه حـدود
 1433نفر بودند ،همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشیر ،که اسلحۀ مسافران بـود،
هیچ سالح جنگی برنداشتند.
هنگامیکه پیامبر به عسفان در نزدیكی مكه رسید ،بـاخبر شـد سـران قـریش تصـمیم
گرفتهاند از ورود او به مكه جلوگیرى کنند .پیامبر به مسیر خود ادامه داد تا بـه حدیبیـه در
بیست کیلومتری مكه رسید .پیامبر به عمر دستور داد که به مكه برود و اشراف قریش را از
هدف این سفر آگاه کند .عمر گفت بهتر است عثمان برود؛ زیرا نزد سـران قـریش اعتبـار
بیشتری دارد .بهفرمان پیامبر عثمان به مكه رفت و سران قریش او را توقیف کردند .چیزى
نگذشت که درمیان مسلمانان شایعه شد او را کشتهاند .پیـامبر تصـمیم گرفـت بـه جنـ
قریش برود و زیر درختی که آنجا بود ،با یارانش تجدید بیعت کرد که بـه بیعـت رحـوان
معروف شد .با آنان عهد بست که تا آخرین نفس مقاومت کنند .چیزى نگذشت که عثمـان
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داخل مسجدالحرام میشود ،آنجا طواف مـیکنـد و سـر خـود را پـس از مناسـک عمـره
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سالم بازگشت .قریش بهدنبال او سهیلبنعمرو را براى مصالحه خـدمت پیـامبر سـلی ا ل
علیه و اله و سلم فرستاد .بعد از گفتوگوهاى زیاد ،پیمان سلحی منعقد شـد .ایـن پیمـان
درحقیقت پیمان تعر

نكردن همهجانبه بود که به جن هاى مداوم مسلمانان و مشـرکان

موقتاً پایان میداد .مقرر کردند تا ده سال آتشبس باشد و در ایـن مـدت ،همـه آزادنـد بـه
پیامبر ایمان بیاورند یا به مشرکان مكه ملحق شوند و سال آینده مسلمانان اجازه دارند برای
عمره سه روز به مكه بیایند .پس از این توافقنامه ،مسلمانان قربانی خود را ذبح کردنـد ،از
احرام خارج شدند و آهن

مدینه کردند؛ اما غم و انـدوه بسـیار بـر قلـب آنهـا سـنگینی

میکرد؛ زیرا ظاهر قضیه ،ناکامی و شكست بود؛ ولی خبر نداشتند که پشت داسـتان سـلح
حدیبیه چه پیروزیهایی براى مسلمانان و آیندۀ اسالم نهفته است (قمی.)013/3 :1060 ،
در سلح حدیبیه ،مسلمانان به سه گـروه تقسـیم شـدند .گروهـی از ابتـدا حاحـر بـه
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همراهی ایشان و این سفر را خودکشی دستهجمعی نامیدند .افرادی هم که با پیامبر به مكه
آمدند ،پس از سدور فرمان سلح حدیبیه به دو گروه تقسیم شدند .بعضی باجـانودل ایـن
فرمان را پذیرفتند و گروهی دیگر نیز باتردید در مصلحتآمیز بودن ایـن فرمـان الهـی بـر
نبرد با مشرکان مكه اسرار کردند و پذیرش این سلح را نوعی تحقیر مسـلمانان دانسـتند.
در این اواحاع ،خدای سبحان با نزول سورۀ فتح و شمارش آثار و برکات سلح حدیبیـه و
حكمتهای آن به همۀ مسلمانان یادآوری کـرد کـه در هـر وحـعی ،مصـلحت اسـالم و
مسلمانان این است که کامل از فرمان پیامبر پیروی کنند ،هرچند ازنظر عقل ظاهربین آنها
بهسالح نباشد؛ زیرا حضرت محمد سلوات ا ل علیه رهبر عادی نیست که مناقشـه کـردن
با او روا باشد ،بلكه رسول خداست.
سورۀ فتح از شش گفتار تشكیل شده است .هر گفتار بـا اشـاره بـه بخشـی از داسـتان
سلح حدیبیه ،قسمتی از هدف باال را دنبال میکند .گفتار نخست (آیات  1تا ِ )5
برایآنكـه
آشكار شود سلح حدیبیه پیروزی درخشان بود ،نه سلح ذلتبار ،دستاوردهای این سـلح
را برای مؤمنان برمیشمرد .این آیات به چهار دستاورد مثبت این سلح بـرای پیـامبر ،سـه

دستاورد مثبت برای مؤمنان و پیامدهای منفی سلح حدیبیه برای منافقان اشاره میکند.
در گفتار دوم (آیات  3تا  )13خدای سبحان مؤمنان را به پایبندی به پیمانی دعوت می
کند که با پیامبر پس از سلح حدیبیه بستند .این گفتار دو مخلب مهـم دارد .ابتـدا بـا بیـان
اهداف رسالت پیامبر و نعمتی که خدا بهواسخۀ بعثت ایشان به مؤمنان عنایت کرده اسـت،
آنها را به حمایت از دین خدا و گرامی داشـتن پیـامبر دعـوت مـیکنـد .دوم بـه مؤمنـان
گوشزد میکند حال که پیامبر معاهدۀ سلح را امضا کرده اسـت ،نبایـد بـا توهمـات خـود
بیعت با ایشان را نادیده بگیرند و از فرمان حضرت پیروی نكننـد؛ زیـرا بیعـت بـا پیـامبر،
بیعت با خداست.
حدیبیه همراهی نكردند .آنها دو بهانه برای تخلف از فرمان پیـامبر سـاخته بودنـد و مـی
خواستند بهمحض بازگشت پیامبر ،خدمت ایشان بروند و تخلف خود را توجیه کنند.
خدای سبحان پس از نكوهش کسانی کـه پیـامبر را در سـفر عمـرۀ حدیبیـه همراهـی
نكرده بودند ،در گفتار چهارم (آیات  13تا  )31به تبیین لخفها و پاداشهایی مـیپـردازد
که برای کسانی درنظر گرفته است که پیامبر را در این سفر همراهی کردنـد و در لحظـات
بحرانی که احتمال وقوع درگیری پیامبر و قبیله قریش بود ،با رسول خـدا بیعـت کردنـد و
آمادگی خود را برای دفاع از اسالم تا پای جان اعالم کردند.
شمارش لخفها و عنایتهای خدا به مؤمنان پس از سلح حدیبیه ،این پرسش را برای
مؤمنان مخرح کرد :اگر خداوند اینهمه به مؤمنانی لخف و توجه کرد که بـا پیـامبر بیعـت
کردند ،چرا در همان سفر آنها را برای غلبه بر مشرکان مكـه یـاری نكـرد؟ گفتـار پـنجم
سوره (آیات  33تا  )33میگوید حمله به مكه در آن زمان بهمصلحت مؤمنان نبود و انعقاد
قرارداد سلح حدیبیه منافع و برکات بیشتری برای مؤمنـان داشـت .در ایـن آیـات ،علـت
سدور فرمان سلح حدیبیه ،برتری قدرت نظامی مشرکان بر مسلمانان و احتمـال پیـروزی
آنها نیست ،بلكه حفظ جان مؤمنان ناشناختۀ مكه ،برخالف تقوا بودن جن

بـا مشـرکان
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در حدیبیه و تأمین امنیت حجاج در سفر زیارتی مكه است.
آیۀ پایانی سوره فتح ،گفتار ششم ،نتیجهگیری از محتوای سـوره اسـت و بـا شـمارش
ویژگیهای یاران راستین پیامبر ،همۀ مؤمنان را به این سفات دعوت میکند و از آنها می
خواهد با پیروی همهجانبه از دستورات رسول خـدا بـه پیـروان واقعـی او بپیوندنـد تـا از
پاداش بزرگ خداوند بهرهمند شوند.
پس همۀ آیات سورۀ فتح به سلح حدیبیه اشاره و احتمال نزول آن را پس از سورۀ نور
(داستان افک ،آیات  )33-11تقویت میکنند؛ زیرا ماجرای افک پس از جن

بنیمصـخلق

در سال ششم ه.ق رخ داده است (ابن هشام.)033/0 :1030 ،
دلیل دوم :روایات اسباب نزول

روایات متعددی بهسـراحت از نـزول سـورۀ فـتح پـس از سـلح حدیبیـه و در سـفر
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بازگشت پیامبر از سلح حدیبیه به مدینه یاد میکنند .در روایتی آمده است وقتی پیـامبر از
حدیبیه که بیست کیلومتری مكه است ،به مدینه میآمد ،مرکبش سنگین شـد و از حرکـت
بازایستاد .در همین حال ،چهرۀ مبارکش غرق سرور و شادمانی بیسابقهاى شـد و گفـت:
«هماکنون آیات سورۀ فتح بر من نازل شـد( ».طبرسـی )165/7 ،1053 ،محمـدبنابـراهیم
دارکی با اسناد از مسوربنمخرمه و مروانبنحكم نیز روایت میکند که اول تا آخـر سـورۀ
فتح ،بین مكه و مدینه ،پس از سلح حدیبیه نازل شـده اسـت (واحـدى .)075 :1411 ،در
حدیثی از انس آمده است:
«چون از غزوۀ حدیبیه بازگشـتیم و آن درحـالی بـود کـه مشـرکان مـانع از حـج
گزاردن ما شده بودند و غمگین و سرشكسته بودیم" ،انا فتحنا" بر رسولا ل 6

نازل شد و فرمود" :آیهاى بر من فرود آمده است که از دنیا و هرچه در آن اسـت،
آن را بیشتر دوست دارم( »".طبرسی)137/7 ،1053 ،

ازآنجاکه سلح حدیبیه در سال ششم ه.ق اتفاق افتاده اسـت ،سـورۀ فـتح نیـز بایـد در
همین سال نازل شده باشد .این تاریخ نزول با نزول این سوره بعد از سورۀ نور ،که در سـال

ششم ه.ق نازل شده ،سازگار است و آن را تأیید میکند.
دلیل سوم :ارتباط نزولی محتوای دو سورۀ نور و فتح

ارتباط موحوعات دو سوره نشانۀ آن است که ایندو در اوحاع یكسانی نازل شدهانـد؛
پس قرینهای است بر نزول سورۀ فتح پس از سورۀ نور .باآنكه جهتگیری سورۀ نور برای
نهادینه کردن عفاف در جامعه و جهتگیری سورۀ فتح دربارۀ سلح حدیبیه است ،ایـندو
به سه موحوع مشترک اشاره میکنند که تأکیدشان بر حرورت پیروی از فرمان رسول خدا
در مسائل عمومی جامعه ،مانند حضور در جن

است .کیفیـت ارتبـاط ایـن موحـوعات،

قرینۀ روشنی بر این حقیقت است که در سورۀ نور موحوعاتی مخرح شده است و سـپس
سورۀ فتح تكمیل شده است .موحوعات مشترک دو سوره به ِ
شرحزیر است:
 -1ضرورت پایبندی مسلمانان به پیمانهایشان با پیامبر در مسائل عمومی جامعه

نخستین موحوع مشترک و مهم سورۀ نور و فتح این است که خدای سبحان در آنهـا
به این حقیقت اشاره میکند که مسلمانان باید به پیمانهایی که با پیامبر میبندنـد ،همیشـه
پایبند باشند و مانند منافقان نباشند که هرگاه پیامبر آنها را به کار مهمی فرامیخواند ،از آن
فرار میکردند و به تعهدات خود پایبند نبودند .این حقیقت در سورۀ نور چنین اسـت کـه
خدای سبحان دربارۀ یكی از ویژگیهای مؤمنان راستین میفرمایدِ :إنَّما المؤمِنُـونَ ال ِ
َّـذی َن
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ُوه (نـور)22 /
َآمنُوا بِا ل َو َر ُسوله َو إذا کانُوا َم َع ُه َعلی َأمر جـامع لَـم یَـذ َهبُوا َحتَّـی یَسـتَأذن ُ
معناى آیه این است که مؤمنان راستین فقط کسانیاند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردهاند
و وقتی با پیامبر بر سر امرى از امور عمومی مانند جهاد اجتماع میکننـد و بـه پیامبرتعهـد
میدهند با ایشان باشند ،هرگز ِ
پی کار خود نمیرونـد و از آن جنـاب روى نمـیگرداننـد،
مگر از ایشان اجازه گرفته باشند (طباطبایی)232/11 :117 ،
در سورۀ فتح همراهی با پیامبر و پایبندی به بیعت در سلح حدیبیه ،یكـی از مصـادیق
بارز «امر جامع» است که در سورۀ نور آمده بود .خدای سبحان در سورۀ فـتح بـه مؤمنـان
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میگوید پیامبر را به رسالت فرستادیم تا شما به خدا و رسولش ایمان بیاوریـد ،بـا تـالش
براى پیشبرد دین ،رسول خدا را یارى کنید ،او را گرامی بداریـد و خـدا را سـبح و عصـر
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
وه
تسبیح کنیدِ :إنَّا َأر َسلنَ َ
ـوق ُر ُ
وه َوتُ َ
اك شَ اه ًدا َو ُمبَش ًرا َونَذی ًرا لتُؤمنُوا بِـا ل َو َر ُسـوله َوتُ َعـز ُر ُ
َوتُسبحوه بكر ًة َو َأ ِ
سیال (فتح )3-8 /آنگاه به مؤمنان اعالم میکند بایـد بـه پیمانشـان در
َ ُ ُ ُ َ
جریان سلح حدیبیه با پیامبر (بیعت رحوان) پایبند باشند و به پیامبر اکرم میفرماید:
«بهراستی کسانی که با تو بیعت میکنند ،جز این نیست که با خدا بیعت میکننـد.
دست تو بهمنزلۀ دست خداست که براى بیعت باالى دستهاى آنـان قـرار دارد؛
پس هرکس بیعتش را با تو بشكند ،بیعت با خـدا را شكسـته اسـت و خـدا از آن
زیانی نمیبیند ،بلكه او به خود زیان رسانده است و هرکس به پیمان خود با خـدا
وفا کند ،بهزودى خدا پاداش بزرگی به او خواهد بخشید( ».فتح)12/
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تأکید بر همراهی پیامبر در امور عمـومی در سـورۀ نـور ،مقدمـهای اسـت بـرای بیـان
حرورت پایبندی به بیعت با پیامبر در سلح حدیبیه که در سورۀ فتح آمده است و میتواند
قرینهای بر نزول سورۀ فتح پس از سورۀ باشد.
 -2اشاره به سرپیچی منافقان از دستورات پیامبر برای حضور در سپاه اسالم

دومین موحوع مشترک سورۀ نور و فتح و مؤیـد ارتبـاط نزولـی محتـوایی دو سـوره،
اشارۀ آیات دو سـوره بـه رفتـار نفـاقبرانگیز برخـی مسـلمانان بـا پیـامبر و سـرپیچی از
دستورات ایشان برای حضور در لشكر اسالم است .در سورۀ نور خـدای سـبحان دربـارۀ
روش منافقان میگوید:
«منافقان میگویند به خدا و پیامبر ایمان آوردیم و به فرمان پیـامبر خـدا گـردن
نهادیم؛ ولی هنگام عمل به دستورات پیامبر ،گروهی از فرمان رسول خـدا روی
ال اهـلایمـان نیسـتند».
برمی گردانند .این رفتار آنها نشان میدهد که اینان اسـ ً
(نور)17 /

در ادامه ،خدای سبحان به نمونهای از رفتارهای منافقان برای حضور نیـافتن در لشـكر

ِ
ِ
ِ ِ
اعـة
اسالم اشاره میکندَ :و َأق َس ُموا بِا ل َجه َد َأی َمان ِهم لَئن َأ َمرتَ ُهم لَیَخ ُر ُج َّن قُل ال تُقس ُموا طَ َ
َمع ُروفَة ِإنَّ ا ل َ َخب ِیر ب ِ َما تَع َملُون (نور )13 /در این آیـه ،خـدای سـبحان دربـارۀ کیفیـت
برخورد منافقان با دستورات پیامبر اکرم میگوید آنان بهشدت سوگند میخورند که اگر به
ایشان دستور دهی برای جهاد از شهر خارج شوید ،بیشک خارج خواهند شد؛ امـا چـون
هرگز حاحر نیستند به فرمان عمل کنند و به لشكر اسالم بپیوندنـد ،بـه آنهـا بگـو جهـاد
ال
کردن در راه خدا واجب است و به سوگند خوردن نیاز ندارد .خدا به کارهای شـما کـام ً
علم دارد ،فریب قسمهاى غلیظ شما را نمیخورد و میداند شما در لشكر اسـالم حضـور
نخواهید یافت (طباطبایی.)335 /17 :415 ،
پیامبر برای حضور در لشگر اسالم اشاره میکند:
«بهزودى اعراب بادیهنشینی که از فرمان تو تخلف کردند ،با تـو بـه سـفر عمـره
نیامدند و در لشكر اسالم حاحر نشدند ،نزد تو میآینـد و مـیگوینـد مشـكالت
شخصی مانند رسیدگی به امور مالی و مشكالت زن و فرزنـدمان مـا را بـه خـود
مشغول کرد و نتوانستیم در این سفر با شما همراه شویم! اکنون عذر ما را بپـذیر و
براى ما از خدا طلب آمرزش کن!» (فتح)11 /

بدینترتیب خدای سبحان در سورۀ نور به سوگند دروغ منافقان برای حضور در لشكر
اسالم اشاره میکند که مقدمهای برای این نكته در سورۀ فـتح میشـود کـه منافقـان بـرای
عمل نكردن به سوگند خود و حضور نیافتن در سپاه اسـالم چـه بهانـههـایی میتراشـند.
ارتباط معنایی این دو مخلب در سورۀ نور و فتح را میتوان قرینهای بر نـزول سـورۀ فـتح
پس از سورۀ نور دانست.
-3تأکید بر این نکته که فقط افراد ناتوان از دستورات شرعی معافاند

سومین موحوع مشترک سورۀ نور و فتح و نشانۀ ارتباط محتوایی دو سوره ایـن اسـت
ِ
ِ ِ
ـرج
که هردو با عبارت لَی َس َعلَی األع َمی َح َرج َوال َعلَی األع َرج َح َرج َوال َعلَی ال َمریض َح َ
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به این حكم شرعی اشاره میکنند که افرادی که بهدلیل مشكالت جسمانی توانـایی عمـل
به تكالیف شرعی را ندارند ،از برخی دستورات خدا و پیامبر معافاند.
در سورۀ نور این حكم برای بیمارانی است که میخواهند از غذای خانۀ خویشـاوندان
و دوستانشان استفاده کنند (نور .)61 /در سورۀ فتح این حكم برای کسانی است که بهدلیل
بیماری جسمی نمیتوانند در جبهه حضور یابند« :بر افراد نابینا ،لن

و بیمار هـیچ گنـاه و

حرجی نیست ،اگر در میدان جهاد شرکت نكنند» و نباید آنها را نكوهش کرد؛ اما کسـانی
که هیچ عذر شرعی ندارند ،مسـتحق نكـوهش و تنبیهانـد؛ زیـرا از فرمـان خـدا و پیـامبر
سرپیچی کردهاند؛ ازاینرو بخش پایانی آیه بر پاداش پیروی از پیامبر در جن های آینده و
کیفر مخالفت با ایشان تأکید میکند« :هر کس از خدا و رسولش اطاعت کند خداونـد او را
در بوستانهایی آکنده از درخت که از زیر آنها نهرها روان است وارد میکند و هـرکس از
سال دوم ـ شماره اول ـ پیاپی  3ـ پاییز و زمستان 9315

73

فرمان خدا و رسولش روى برتابد ،اورا به عذابی دردناك مجازات خواهد کرد».
بررسی سه موحوع مشترک نشان میدهد ایندو سوره در اوحاعی نازل شـدهانـد کـه
وقوع یک امر عمومی ،یعنی همراهی با پیامبر برای سفر عمره بـه مكـه بـرای نشـان دادن
اقتدار مسلمانان فرارسیده بود؛ ولی برخی مسلمانان حاحر به همراهی پیامبر نبودنـد و بـا
بهانه هایی مانند داشتن مشكالت شخصی از دستورات پیامبر سرپیچی کردند؛ درحالیکـه
فقط بیماران اجازۀ همراهی نكردن پیامبر را داشتند .کیفیت ارتباط ایـن موحـوعات نشـان
میدهد سورۀ نور مخالبی دارد که زمینۀ مناسبی برای موحـوعات مهـم دیگـری در سـورۀ
فتحاند :قرینهای بر نزول سورۀ فتح پس از سورۀ نور.
نقد دیدگاههای مخالف در ترتیب نزول سورۀ فتح

گفتیم روایات ترتیب نزول ،دربارۀ جایگاه نزولی سورۀ فتح چهار دیدگاه دارند و نزول
این سوره را پس از سوره های ممتحنه ،نور ،تغابن و سف میدانند .چـون اثبـات کـردیم
سورۀ فتح پس از سورۀ نور نازل شده است ،برای تقویت ایـن دیـدگاه و دفـاع از آن الزم
ِ
نـزول
است سایر دیدگاهها بهویژه دیدگاههایی را بررسی و نقد کنیم کـه روایـات ترتیـب

بیشتری آنها را تأیید میکنند.
 .1نقد نزول سورۀ فتح پس از سورۀ ممتحنه

در روایات ترتیب نزول ،فقط یک روایت ابیسالح از ابنعبـاس سـورۀ فـتح را سـورۀ
نازلشده بعد از سورۀ ممتحنه معرفی کرده است .این جایگاه نزولی نـامقبول اسـت؛ زیـرا
سورۀ ممتحنه به سه حادثۀ تاریخی در آسـتانۀ فـتح مكـه و پـس از سـلح حدیبیـه اشـاره
میکنــد .ایــن حــوادث عبارتانــد از :اشــارۀ آیــات  1تــا  7ســوره بــه نامــهنگــاری
حاطببنابیبلتعه به سران قریش در آستانۀ لشكرکشی پیـامبر بـه مكـه (سـیوطی:1434 ،
)330/6؛ اشارۀ آیات  13و  11به ایمان آوردن چند نفر از زنان مانند ام کلثـوم بنـت عقبـه
(ابنهشام)043/0 :1030 ،؛ اشارۀ آیۀ  13سورۀ ممتحنه به روش بیعت پیامبر بـا زنـانی کـه
پس از سلح حدیبیه از مكه به مدینه هجرت کرده و بـه ایشـان ایمـان آورده بودنـد .ایـن
حوادث تاریخی نشان میدهد سورۀ ممتحنه پس از سلح حدیبیه و قبـل از فـتح مكـه در
سال هشتم ه.ق نازل شده است؛ درحالیکه اگر سورۀ فتح را بعد از سورۀ ممتحنـه بـدانیم،
نزول آن قبل از رویدادهایی چون سلح حدیبیه و فتح مكه و در سال ششم ه.ق خواهد بود
که با اشارههای تاریخی این سوره ناسازگار است.
 .2نقد نزول سورۀ فتح پس از سورههای تغابن و صف

سه روایت عكرمه ،حسن بصری و مقاتل از امامعلی 7بر نزول سورۀ فتح بعد از سورۀ
تغابن توافق دارند و سورۀ فتح را در ردیف  113قبل از سورۀ مائده و توبـه قـرار دادهانـد.
روایاتی مانند روایت عخا خراسانی ،روایت ابیکریب ،روایت جابربنزید و روایت زهری
سورۀ فتح را سورۀ بعد از سورۀ سف می دانند و اکثرشان سورۀ فتح را در ردیف  110قبل
از سورۀ مائده یا توبه قرار دادهاند.
عالوهبرآنكه هیچیک از شواهد ترجیحدهندۀ روایات ترتیب نـزول ،ایـندو دیـدگاه را
تأیید نمیکند ،این روایات به دو دلیل نیز نمیتوانند جایگاه نزولـی سـورۀ فـتح را اثبـات
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کنند )1 :محتوای سورۀ فتح و انبوه روایات سبب نزول بر نزول سورۀ فـتح پـس از سـلح
حدیبیه در سال ششم ه.ق تأکید میکنند؛ درحالیکه اگر سورۀ فتح بعد از سورۀ تغـابن یـا
سف در ردیف  113یا  110جدول ترتیب نزول قرار داشته باشد ،باید در سالهـای پایـانی
هجرت مانند سال نهم و دهم نازل شده باشد؛  )3این ترتیب نزول با روایاتی در تعار

اند

که بر نزول سورۀ تغابن قبل از سورۀ سف و نزول سورۀ سف قبل از سورۀ جمعـه تأکیـد
میکنند؛ پس این روایات نمیتوانند نزول سورۀ فتح را بعد از سورۀ تغابن یا سـف اثبـات
کنند.
نتیجهگیری

از این مقاله ،دو نتیجۀ مهم به دست میآید:
 -1از سه روش کشف ترتیب نزول سورهها ،روش روایـی -اجتهـادی علمـیتـرین و
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دقیقترین روش است؛ زیرا برای شناسایی جایگاه نزولی سوره بهروش اسـتداللی علمـی
سه مرحله را طی میکند )1 :جایگاه نزولـی سـوره را در مجمـوع روایـات ترتیـب نـزول
شناسایی میکند و درسورت اجمـاع روایـات بـر جایگـاه سـوره ،ایـن ترتیـب نـزول را
میپذیرد؛  )3درسورت نبود اجماع روایات بر جایگاه نزولی سوره ،جایگاه مشهور سـوره
را با شواهد قرآنی و روایی مانند وقایع تاریخی سوره ،روایات اسباب نزول ،ارتباط نزولـی
محتوای دو سوره و روایات مكی و مدنی ارزیابی میکند و هـر دیـدگاهی را کـه بـا ایـن
شواهد تأیید شـود ،جایگـاه نزولـی سـوره میدانـد؛  )0بـرای تثبیـت دیـدگاه تأییدشـده،
دیدگاههای مخالف را نقد میکند.
 -3روایات ترتیب نزول ،چهار دیدگاه دربارۀ جایگاه نزولی سـورۀ فـتح دارنـد و ایـن
سوره را پس از سورههای ممتحنه ،تغابن ،سف و نور میدانند .اکثر روایات ترتیب نـزول،
سورۀ فتح را در ردیف آخرین سورههای نازلشده ،یعنی  113یـا  110گـزارش کردهانـد؛
ولی در این نوشتار با سه دلیل بهروش روایی -اجتهادی ثابت کـردیم ایـن سـوره پـس از
سورۀ نور نازل شده است و در رتبۀ  70جدول ترتیب نـزول قـرار دارد .دلیـل اول ،وقـایع

تاریخی سورۀ فتح و دلیل دوم ،روایات اسباب نزول و دلیل سوم ،ارتباط نزولـی محتـوای
دو سوره نور و فتح است.
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