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 دهچکی

فهرم مرراد   یاز اشزا هراپرووه و   رآن  ارمندانی وجه مفسران و اندن  نواک  زرشایاسباب نزول از د  امی وا
 گریکدیشا  یری فس امی وا یمانند وجود  عا ض سند یی هابیآس حالزیا  شا.  است شه شما  آمده  ی اله
اسرت کره  امیرشخش از  وا زیمتوجه ا زین میسل ةایو اند خیو  ا  اقیها شا سآن یی ممتوا یناساز ا   ای

نخسرت   یرةناظر شرر سربب نرزول پرن  آ  امیپووهش  وا  زی ردد. د  اها می از آند  ماتعا  موجب سلب
 انیرو  فراوم  او  ریت،ف  عاشر از اخنظ صرف امی وا  زیا.  است نقد  را   رفته  ةحجرام د  شو   ةسو 
خرا    یااز حادثره  مسربب ا    هیرنرزول هرر پرن  آ  ی متفاوم است که شرخ  تیشر چها ده  ونه  واشالغ
پرووهش د  کنرا   زیاند؛ لذا د  اا ا ائه دادهجزم ی سبب ه،یچند آ ایدو  یشرا گرید ی شرخ  و   دهومن  ی معرف 
هرا هرکردام از آن یی ممتروا ی اشیشه ا ز امیآ اقیهر و سشا م،ک  را دادن ظا  امی وا  زیاسناد ا  ی شر س

 مارخ  طو شره نره اچها ده امی وا زیاز ا   یچیه  که  است نکته  هنمون شده  زیپرداخته و شه ا  زین
 ی ها د  پنزول آن دی ردی ش ام،یهرچند شا  وجه شه مضمون آ ستین مایآ زیا ی ناظر شه سبب نزول وا ع

 ی شرخر  زیهمچنر.  است سبب نزول  زا ش ناده  امید   وا  ی د سته شهداده کخا   خ  ی انیو وع جر
دو  از ذهرز  ی ک،م یاههزیها شر اساس انگآن  فی مر  ای  فیاست که احتمال  صم   یا ونهشه  امی وا
 .ستین

 .ریدوم، حجرات، تفس  فهیول، خلا فهیخل ،سبب نزول اتیاور کلیدی:انواژگ
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 ۱. مقدمه 

از دیرشاز مو د اهتمام مفسران   م فهم و  قسیرِ رآن است که وایام  فسیری از مناشع مه
هررا نآ دنوشرر ه است. اهمیت ایز  وایام شه دلیل  رینه منفصررلو اندیاو ان علوم  رآنی شوده

ا   از آیررام ها موجب شرداشت ناد ست یا نرر اشتز آنشر  فسیر آیام است لذا نادیده انگ
 نررزول اشررزا ی کا آمررد د  فهررم آیررام و  ردد. اما علیرغم اینکرره  وایررام سررببمی رآن  

ماننررد اجتهررادی و اسررتنباطی شررودن، هایی  احکام الهی است ایز شخش از  وایام از آسرریب
شرره معنررا و... د   نقررلحوادث مااشه  وسط  اویان، جعررل و وضررع و ر ش ماآیجری و  طبیقِ 

تنررا  ، کررا ی امان نمانده و  اخی  سبب نزول وا عی آیام از میان انبوه ایز  وایررامِ م
مله: شر سرری کا ها و  رائنی ازجپووهان شرای حل ایز ماکل  اهشس دشوا  است لذا  رآن

 رررآن و سرریاق و ظرراهر آیررام، مسررلمام   شرراا  هرر آنسندی و متنی  وایام، موافقت فموای  
 اند.شاو ها  ا پیانهاد کرده و  سلمام  ا یخی، مسلمام علمی و اعتقادام، معقلی

  سرری بحجرررام  یة نخسررت سررو ة مبا کررةام سبب نزول پن  آد  ایز پووهش  وای
 ارریوم از سبب نزول شررا  عرراشیر  ونررا ون از  بیررل: پی  ردیده که شامل چها ده  ونه متفا

ز پیامبر  (،کاتز دو نفر از شنی سررلیم، ل اشر پیامبر  ( د   وزه،  رشانی کردن  ب تز   رف
...  شماس، عامرره مررردم، شنرری  مرریم ونزول آیام د  مو د اشوشکر و عمر، ثاشت شز  یس شز  

اسررت. از نزول ایررز آیررام شررودهساست که  ملیل هرکدام منت  شه  خدادی است که زمینه
 طبیررق اسررت زیرررا و  و اجتهرراد  اویرران و شرره  عبیررر دیگررر جررری    اطنب ت سا  شیاتر ایز  وایام

 یخ و هررا شررا سرریاق،  رراهایی مانند وجود  عا ض سندی یا ناسرراز ا ی ممترروایی آنآسیب
 است.ها وا د  ردیدهشر آن اندیاة سلیم نیز

 ونی د  حوزه دانش اسباب نزول و  أثیر آن شررر  ردد  اکنون مقاالم  ونامییادآو   
نیررز  و  ررذا ی آیررامآنی ماننررد  ا یخ رهای علوم عامل اسباب نزول و دیگر دانش    ر،ی س ف 

»شر سی میررزان  ررأثیر  مانند: معیا های نقد اسباب نزول از نگاه مفسری خا  نگا ش شده،
عامل دو دانش اسررباب النررزول فر، »واکاوی   وایام سبب نزول د   فسیر« اثر سهی، پیروز
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 های فهم و نقررد بائی و معیاعلالامه طباطپسند، »یروز فر و الهه شاهپ  ، ی هس  و مکی و مدنی« از
حجرام د   فاسیر ، سبب نزول آیام اشتدایی سو ه  احادیث اسباب نزول« از شادی نفیسی

 صررو م پراکنررده و  ررذ ا ذکررر وزول ذیررل  فسرریر سررو ه حجرررام شهو کتررب اسررباب نرر 
هررا و سررقم آن ام و  عیرریز صررمتآیز یال شده، اما  ملیل جامعی د شا ه سبب نزوشر سی

شسا دید اه شخصی خود شرخی  وایام ته و صرفاً هر مفسری شنا شه  مقیق و چهفانجام نگر
 است.شدهها پذیرفته   موا دی هم شدون  رجیح شرخی از آن ا ذکر نموده و د

 رایط پذیرش آن شناسی سبب نزول و ش اصطالح  .2

وحرری  زمرران شررا نررزولماند کرره های دانستهادثهح   ا  لزودانامندان علوم  رآنی، سبب ن
انررد  .ک؛ انررد یررا حکررم آن  ا شیرران کررردهو آیه یا آیا ی شه  زا ش آن پرداختهداده   وی
و   زمانی  ویدادها شازمان نزول  رررآن،( ماخصه ایز  عریف، دو  ید هم20:  1374تی،  حج

اب رش ایررز  عریررف اسررب ذیپرر  اشرر ( سید مممرردشا ر حکرریم  هول آیه از وا عه است.  أخر نز
است   .ک؛ شدهشده و مقتضی نزول وحیند که د  عصر وحی وا عادمینزول  ا امو ی  

داند کرره متعا ررب میآمدی  حادثه یا پیش سبب نزول  ا    اهلل معرفتآیت(  44:  1415حکیم،
 أنشرر  ان سبب نزول و شأن نزول  فاوم  ائررل شررده ومی  آن آیه یا آیا ی نازل  ردیده، وی

( شناشرایز سبب 65-66:  1392معرفت،  .ک؛    استل  ا اعم از سبب نزول شرشمردهنزو
دد کرره شاعررث نررزول آیرره یررا ر رر میای د  عصر پیامبر  ( اط،ق  نزول شه پیاامد یا حادثه

 خا  مطلق است.شود و نسبت شأن نزول نسبت شه سبب نزول عام و می آیا ی از  رآن

 ول نز  سبب رۀپژوهان دربا . دیدگاه قرآن 3

دیگر جعررل ل مواجه است: یکی اجتهاد  اویان و  شیاتر  وایام اسباب نزول شا دو ماک
پووهرران شرررای پررذیرش ایررز  وایررام  رآناست، لذا  ها غلبه یافتههایی که د  آنو  مریف

 اند ازجمله:انسته مقق شروطی  ا الزم د
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 ات اسباب النزول سند روای .۱-3

 شوند:اده میسته از افراد نسبت دد  ا هچه اسناد  وایام سبب نزول ش

ر  ( کرره  وایررام منقررول از ایارران شسرریا  انرردک اسررت؛ ب.یکرری از ائمرره پیامب الف.  
های شخصی ایارران د  م منقول از صماشیان و  اشعان  البته دید اهاطها  ع(؛ ر و د.  وایا

 .ایز زمینه سودمند نیست(

 . بررسی متنی2-3

ت  رررا  مو د ا زیاشی و د رر شاید ازنظر صمت سند    ولنز  بباافزون شر اینکه  وایام اس
ا  آن  وایام نیز شاید شا کم   رائز و  واعد معتبر شر سی  ردد  ا نهایترراً اعتبرر   یرند، متز 

 اند از: ریز ایز  رائز عبا مثاشت  ردد. شرخی از مهم

 . سازگاری با قرآن ۱-2-3

شررود. عرضرره ن ماررخ  مرریآ  شا  تشق ا   وایام سبب نزول شاعرضه شر  رآن و مطااعتب 
 پذیرد: رآن شه سه  وش انجام میر ش  وایام سبب نزول

 ؛مطاشقت شا ظاهر آیام الف(

پررس از   (28عمرررانن آل  ﴾خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَْولِیا َیَتَّال  ﴿علالامه طباطبائی ذیل آیة  
ه  طبیق عموم آیه شررر ولمق  زا اشا ه شه سبب نزولی که د  مو د یهودیان است ایز  وایت  ا

کند که د  عرفِ  رآن کلمرره»کافریز« اعررم از یهررود و مییز استدالل  مصداق دانسته و چن 
 ررر کند و اطو کلی از دوستى عموم کفا  نهى مىنان  ا شهنصا ا و مارکیز است و مسلما

 هنرر د،شرسبب نزول چنیز چیزی شود، شاید د  ایز آیام از خصو  یهررود و نصررا ا نررام مررى
: 1417  .ک؛ علالامه طباطبررائی، شردب نمىنزول آیام مو دشمث که نامى از اهل کتا  ببس
 (.162ن3
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 مطاشقت شا سیاق آیام؛ ب(

 ﴾َو اقْتُلُووهُمْ حَیْو ُ ثَقِفْتُمُووهُم...﴿نررزول آیررة    س از اشررا ه شرره سررببعلالامه طباطبررائی پرر 
از صررماشه و ى  یکرر   تدسرر ( که آن  ا مرشوط شرره کاررته شرردن یکرری از کفررا  شرره  191 شقرهن

ا م،ک  را  دادن سیاق آیام سبب نزول خررا  شرررای ، شکندمیازآن معرفی  حوادث پس 
 .ک؛   م ایررز سرریاق نررزول واحرردی دا نرردایز آیه  ا منکر شده و معتقد اسررت همرره آیررا

 (.33ن 5: 1417 طباطبایی،

 عدم مخالفت شا دیگر آیام؛ (ر

شرره   دانرردمرریمرشوط شه پیامبر     ا  عبس    هسید مر ضی  وایام سبب نزولی که آیام سو
اللَّوهِ فَبِما رَحْمَوۀٍ مِونَ ﴿و  (4  لررمن ﴾عَظیم خُلُقٍ  َو إِنَّکَ لَعَلى﴿  مانند  لفت شا آیا یدلیل مخا

  .ک؛   دانرردمرری( مررردود  159عمرررانن   آل  ﴾...  نْوتَ فَظاوا لَلویاَ الْقَلْو  َو لَوْ کُلَهُمْ  لِنْتَ
 (.303ن  26: 1360طبرسی،

 . سازگاری با روایات2-2-3

ز ا ی داشت از د جه اعتبررا  سررا ط اسررت. فخررر  وایام معتبر ناساا ر سبب نزولی شا 
مِنْ رَسُولٍ َو  نْ قَبْلِکََو ما أَرْسَلْنا مِ﴿ه غرانیق د  آیررة  ازی علت جعلی شودن سبب نزول  ص

کرره  صرره  رر،وم  دانرردمررییا ی وا  اشن (  ا ناساز ا ی آ52 ح ن ﴾...ال نَبِیٍّ إِالَّ إِذا تَمَنَّى
و مارررکان و جررز و انررس  ا شرردون ذکررر  صرره   سط پیامبر و سجده مسلمانانسو ه نجم  و
 (.237ن1420:23 ازى، فخر    کندمی رانیق شاز و 

 باورهای قطعی . سازگاری با  3-2-3

ساز ا ی  وایررام سرربب نررزول شررا اعتقررادام و شاو هررای  طعرری و مو دپررذیرش  مررام 
 رائز صمت سبب نررزول اسررت.   ر رفته از وحی و ک،م الهی است از دیگرش  که  ننامسلما
سررت لررذا هررر ونه عصررمت پیررامبر  ( از اعتقررادام مسررلم و مسررتمکم مسررلمانان اشرای نم
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وجه مو دپذیرش نخواهررد هیچپیامبر   ( شاشد شه   وایتی که د  جهت  ضعیف شخصیت
فت شا عصمت پیررامبر  ( ناپررذیرفتنی المخ للی  و، سید  طب  صه غرانیق  ا شه دشود. ازایز 

 (.3422ن1412:6  .ک؛ سید طب، داندمیتگی  و ساخ

 . سازگاری با مسلمات عقلی ۴-2-3

دلیلرری واضررح شررر   شاشررد، ایررز ناسرراز ا ی  طعرری عقررل ناسرراز ا  ا ر  وایتی شا حکررم
 اشررز  ازناد ستی یا  مریف د  نقل است. شرای نمونه فخررر  ازی پررس از اشررا ه شرره  وایترری 

 ﴾مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْومٍ  لَّذینَ یَدْعُونََو ال تَسُبُّوا ا﴿ وید آیة  میاس که  عب 

فتند ا ر از دشنام خرردایان مررا دسررت ( د  پی ایز سخز مارکان نازل شد که  108من انعا
ینکه کفا  خرردا  ا  بررول ه اش  جهو ا  نویسد شمیکنیم،  میشرندا ی، ما نیز شه خدای  و اهانت  

  .ک؛ فخررر  ل و پررذیرفتنی نیسررت رردام مارررکان شردشررنام شرره خداونررد معقررواند، اداشررته
 (.109ن 13: 1420 ازی،

 . سازگاری با مسلمات تاریخی ۵-2-3

های شناسررایی م اسباب نزول شا و ایع  ا یخی  طعی و مسلم، از م،کهماهنگی  وایا
ی آیررام و  ررذا ها  وجرره شرره  ا یخکرری از ایررز نمونررهی  الحرر یز اسباب نزول اسررت. و د ع

ها  وان مکی و مدنی شررودن سررو همیخ صد  اس،م   ا ی  هاست زیرا از طریق حوادثسو ه
و د وجه  رررا داد. شرررای نمونرره چنانکرره سباب نزول ما معیز کرد و د   اخی   وایام ا 

ی پیارر شرره  ﴾ا الَّوذِینَ آمَنُووا التُقَودومُواهَیُّأَیا ﴿آید د  شرخی  وایام نزول آیه د  ادامه نیز می
: 1415  .ک؛ آلوسرری،  اسررتشررده   رفتز شعضرری صررماشه د   وزه شررر پیررامبر ا  برراط داده

( 401ن8: 1336؛ کاشررانی،350ن4: 1407 زمخاررری، ؛97ن28: 1420فخررر  ازی، ؛ 287ن13
سو ة حاررر  7یة آ د  وی االول چها م هجر شیع22که عدم جواز  قدم شر پیامبر د د حالی

و د  جریرران اخرررار شنرری نضرریر از   ﴾ا نهَواکُمْ عَنْوهُ فَوانتَهُواسُولُ فَخُذُوهُ َو مََو مَا  َاتَئکُمُ الرَّ﴿
( همچنیز اشز کثیر پررس از ذکررر 137ن1:  1415  .ک؛ معرفت،    شده شوداان اع،م  سرزمین 
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 ﴾... عمْمِونَ الودَّ أَعْیُونَهُمْ تَفوی ُ رىتَو لِوسُو َو إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَوى الرَّ﴿سبب نزول آیه  

بررل ( آن  ا شا ایز استدالل که ایز آیام مدنی هستند و داستان جعفر و نجاشرری  83 مائدهن
 (.149ن3: 1419   .ک؛ اشز کثیر،  دکن میاز هجرم ا فاق افتاده، نفی  

 . اجتهادی نبودن روایات۶-2-3

ن اشیر  ونررا وحال دا ای  عمااشه و د عیز ی حت  و   شسیا ی از  وایام متفاوم، متنا 
دثه، شر رفته از اجتهاد  اویان است. شرخی شا پذیرش ایررز مطلررب شرررایز شاو نررد د  نقل حا
د شه سبب نزول آیام یقیز پیدا کنند و ا ررر  وانستن میاشه شه کم   رائز و شواهد  که صم

 کردندمیت فی ذل « استفاده  زلن  الا  کردند از  عبیرِ»فما احسب هذه اآلیاممییقیز پیدا ن
پووهرران معاصررر نیررز معتقررد شرره نصر حامررد اشوزیررد از  رآن  (126ن1421:1ی،    .ک؛ سیوط

علالامرره طباطبررائی  (.201 :1380   .ک؛ اشوزیررد، باب نزول اسررتاجتهادی شودن شناخت اس
ع ای رر وو  وایام اسباب نزول  ا، شرداشررت و اسررتنباط  اوی دانسررته کرره شامطالعرره حرروادث  

 اسررت باط میان آن حوادث شا آیام  رآن داشررتهها، سعی شر ایجاد ا  ا یخی و  زا ش آن
 (.74: 1381  .ک؛ نفیسی،

سرربب نررزول و نیررز  استنباطی( شودن شرخی از  وایررام   اجتهادی   سدشناشرایز شه نظر می
 لونررز را  دادن آن از شاب جری و  طبیق از سرروی  اویرران یکرری از موانررع شررناخت سرربب 

سو  عا ض میان  وایام سبب نزول ی  آیه عی آیه است.  واهِ صدق ایز ادعا از ی ا و
ه، چنرردیز سرربب نررزول متنررا   ای که د  شسیا ی از آیام  رآن ذیل هررر آیرر  ونهاست شه

ز ی  شخ  مانند اشررز عبرراس د  مررو د یرر  آیرره، چنرردیز سرربب نررزول شده و  اه انقل
 آیه فا د سبب نزول یا دا ای سبب نزول  ی   است  کز است. از سوی دیگر ممشده وایت

ها شا آیا ی که  اشلیررت و  ریز ساختز آن ا یخی های خاصی شاشد که شه دلیل نقل  زا ش
م ماوش و متعررا ض شررا یکرردیگر ذیررل ای از  وایاشا آن  زا ش  ا دا ند مجموعه  انطباق

صررو م نقلرری هش  ولزنرر ب  کرره ا ررر سررب است. د حالیشدهعنوان سبب نزول نقلی  آیه شه
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داد شه نمی ی  خ  شده شود چنیز  نا ضانظریام  اویان نقلمم  جدای از دخالت آ اء و  
 هستند نه نقلی مم .ایام نظری که ایز  و  شودهمیز دلیل مااهده می

شکال د   وایام سبب نزول وجود دا د ولی د  مقام عمررل و د  جایگرراه ا رچه ایز ا
شود  ررا بنا موجب میاند. ایز می اجتهاد  اویان  ا پذیرفتهائطب اب ط   فسیر کسانی چون علالامه

مرروا د  ا»اجتهرراد  شد و د  مقاشل ایز  وایام  سلیم نگردد. وی ایز زم نباهم ملت شه نتیجه آن
 ،5 و 4: ش1381نفیسرری،  .ک؛  دانرردو » طبیررق و اجتهرراد« مرریمفسران«، »اسررتنباط نظررری« 

 75). 

ا کرره اشترردایی سررو ة مب   وهش سبب نزول پن  آیةپو  ایز   د  فته  شا  وجه شه نکام پیش 
ا فاق داناررمندان علرروم سررو ة حجرررام شررهکرره    شود ردد. یادآو  میمی  حجرام شر سی

ن  ول شرراذی د  مکرری شررودن های مدنی است و  نها سیوطی د  اال قامله سو ه رآنی ازج
ت که د  اس  آیه  ده( ایز سو ه ماتمل شر هج60ن1:  1421  .ک؛ سیوطی،  آن آو ده است

کا  فته و پن  آیة آن نیز شا عبا م » َأَیهُّا الَّذِیَز تقام آن شهما  پانزده آیة آن واژة »ایمان« و
 مانان است. ه که ناانه نزول آیام د  مدینه و د  اجتماع مسلَءامَُنواْ« آغازشد

 سورۀ حجرات  ۵تا  ۱های اسباب نزول آیات گونه .۴

ینَ یَدَىِ اللَّهِ َو رَسُوولِهِ َواتَّقُوواْ واْ لَاتُقَدومُواْ با الَّذِینَ  َامَنُلرَّحِیمِ*یَأَیهُّا  نِمَحْبِسْمِ اللَّهِ الرَّ﴿
َو   اْ لَواتَرْفَعُواْ أَْْووَاتَکُمْ فَووْقَ َْووِْت النَّبوىِ( یَأَیهُّا الَّوذِینَ  َامَنُوو۱سمَیعٌ عَلِیمٌ)اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
(إِنَّ الَّوذِینَ ۲شْوعُرُونَ)تحَبطَ أَعْمَالُکُمْ َو أَنتُمْ لَا تَلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْ ٍ أَن  وْقَلْابِلَاتجْهَرُواْ لَهُ  

لَهُم مَّغْفِرَۀٌ َو أَجْرٌ   مْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبهَمْ لِلتَّقْوَىمْ عِندَرَسُولِ اللَّهِ أُْولَئکَ الَّذِینَ ایَغُضُّونَ أَْْوَاتَهُ
(َو لَووْ أَنهُّومْ َْوبرَواْ 4)حْجُرَاِت أَکْثرَهُمْ لَا یَعْقِلُوونَالَّذِینَ یُنَادُونَکَ مِن َورَا ِ ال  نَّإِ(  ۳عَظِیمٌ)

 .﴾(۵رَّحِیمٌ)مْ لَکاَنَ خَیرْا لَّهُمْ َو اللَّهُ لَفُورٌ تخَرُجَ إِلَیهْ حَتىَ

 ا   اهرر نآن   وامیشده که  های  ونا ونی  زا شد شا ة سبب نزول ایز آیام،  وایت
 د  چها   روه  قسیم کرد:



 ۱5  ۱۳9۸ پاییز ،۳۶ارة شم ، ۱۰ال س  یر؛من جا رس

 

  .ک؛   پن  آیة اشتدایی ایز سو ه سبب نزول واحدی دا ندها  ن ی که د  آالف.  وایا
 (.178 ا:  سیوطی، شی

  .ک؛   وایررا ی کرره د  آنهررا سرربب نررزول آیررامِ دوم  ررا پررنجم ماررترک اسررت ب.
 (.186ن23: 1360طبرسی،

  .ک؛  دی دا نررداحرر و بب سرر  هررا آیررامِ یکررم  ررا سررومشررر اسرراس شرخرری نقل ر.
 (.407ن 8: 1336کاشانی،

ها هرکدام از پن  آیرره سرربب خاصرری دا د  .ک؛ واحرردی ساس آن وایا ی که شر ا  د.
 (. 178-179 ا:  ؛ سیوطی، شی402-407: 1411نیااشو ی،  

شررده، خررود هررا شرره یرر  سرربب نررزول خررا  اشا ه وایا ی که د  آن   رددمی  یادآو 
کرره د  ادامرره شرره  ای اسررتوم و  اه د شردا نررده نکررام اضررافهفامت  امِدا ایِ  عاشیر و عبا 

 ها اشا ه خواهد شد.آن

 . اسباب نزول آیه اول سوره حجرات ۱-۴

ل  ونا ونی د  مررو د نررزول آیررام اشترردایی حجرررام  ذشت اسباب نزو  که  بً،چنان
 ها چنیز است:است. ایز  زا ششده زا ش

 هوزر  رد( . پیشی گرفتن بر پیامبر)ص۱-۱-۴

ه  مضان  بررل از پیررامبر  وزه  رفتنررد؛ یش از ماای پعدهطبرانی از عایاه  وایت کرده  
؛ فخررر 287ن13، 1415  .ک؛ آلوسرری، نررازل شررد ﴾دومُواتُقَویا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُووا ال﴿لذا آیررة  
یررز د  حررالی ا  ( 401ن8،  1336؛ کاشررانی،350ن4،  1407  زمخاری،  ؛97ن28  ،1420   ازی،

جود »جبال شررز  فیعرره« مخرردوش یل وه دلپووهان سند ایز  وایت  ا شی  رآنشرخکه    ستا
یررامبر د  امررو  دیگررر شرره ر پکه عدم  قدم ش( دیگر ایز 485:  1383  .ک؛ سیوطی،  دانندمی

آنان شه  عایت ادب د  حضو  پیامبر امر شررده شودنررد. شرررای زد شده شود و  مسلمانان  وش
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 قسرریم   ، وجررریاالول چهررا م ه شیررع22ز سرزمیناان د ا  یرضنی  نمونه د  جریان اخرار شن 
 مَوا نهَواکُمْ عَنْوهُ  َوَو مَا  َاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُوذُوهُ﴿کنررد میفیء، خداوند شه مسلمانان خطاب 

( شناشرایز نزول آیه جدیررد شرره دنبررال عملرری کرره شرخرری از صررماشه انجررام 7 حارن  ﴾فَانتَهُوا
 عاشیر متفرراو ی ا ش ضمون  وایامِ ماتمل شر» قدم د   وزه« م ییوسز  اند وجهی ندا د. اداده
»و فیرره نزلررت« یگررر»فأنزل اللاله  عالى« و د  شرخی د  ای که د  شرخی عبا م ونهشده شهنقل
کرردام از صررماشه یررا شررده و هیچ وایت مذکو  فقررط از عایارره نقل  کهکا  فته ضمز ایز شه

 عنوان سرربب نررزول آیرره نقررلدینی اسررت شرره لیف کا از اشعیز مسئله مهمی مثل  وزه  ا که 
 اند. نکرده

 . قربانی کردن قبل از پیامبر2-۱-۴

المجرره  رشررانی خررود  ا  وز دهررم ذی  ردمای از مرر اشز منذ  از حسز  وایت کرده: عده
  .ک؛  هررا دسررتو  داد کرره دوشررا ه  رشررانی کننررداهلل سر شریدید. پیامبر شرره آنلپیش از  سو
سز و نیز وجود انقطاع میان أکید شر مرسل شودن  وایت ح(. سیوطی شا  178  : اسیوطی، شی

ویی  وایررام ز سرر ( ا485:  1383  .ک؛ سرریوطی    اسررتمعمر و حسز آن  ا مررردود دانسررته
ها ذشح  بررل از پیررامبر  ( ازنظر داللت یکسان نیستند، د  شعضی از آن  سببحاکی از ایز  

سرروم  شررده و د  دسررتهشرده شز نیررا « نسرربت دادهشو»أ هش ای از مردم و د  شرخی دیگرشه عده
  .ک؛   اسررتشرردهشدون نام شردن از شخصی خا  انجام ایز عمل شه ی  نفر نسبت داده  

 (.178-179 ا:  شیی،  سیوط

د  کنا  ایز ماک،م، شنا شر  وایتی پیامبر د  عید  رشان اعمررال آن  وز  ا شرررای مررردم 
نیا   رشررانی ز  عدازآن  رشانی کردن است حال ا ر شرده شش  و  زانمها  شیان نموده که اولیز آن

عملرری  بررل از دن خود  ا  بل از  فتا  پیامبر انجام داده شاشد ازنظر عقلی و منطقی انجام دا
  .ک؛  آیررردمررریحسررراب ناشررر،ک حکرررم خررردا و پیرررامبر،  قررردم شرررر خررردا و پیرررامبر شه

 (.286ن 1415:13آلوسی،
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 م سلی نی. کشتن دو نفر از ب3-۱-۴

وهفت نفر شودند  ا شه  هامرره اى که شیستریهاند پیامبر  ( سشرخی مفسران  رآن  فته
 ا کاتند مگر سرره نفررر کرره فرررا  نمرروده و   هافرستاد شنی عامر شر آنان پیروز شده و همه آن

از شنى سلیم مواجه شدند و شا ایز  صو    ها حوالى مدینه شا چند نفرسوی مدینه آمدند آنشه
برراس ایارران  ا غررا م کردنررد، پررس از و لها  ا شه  تل  ساندند  ز شنى عامرند آنا  انایا  که

ها فرمود: ایاان از شنررى  وشیخ آن  شا  شاز ات وا عه  ا شرای پیامبر  ( شاز و کردند. پیامبر
ز شه ایارران عطررا کرررده شررودم سرر س سلیم شودند نه از شنى عامر و لباسی که پوشیده شودند م

التُقَودومُوا بَویْنَ ﴿هنگررام آیررة یز ها پرداخت نمود، د  ا ا شه وا ثان آنها آن یهپیامبر  ( د

: 1415، آلوسرری،97ن28: 1420  .ک؛ فخر  ازی،  ل شدازن  ﴾َو اتَّقُوا اللَّهَ  یَدَیِ اللَّهِ َو رَسُولِهِ
 .(401ن 8: 1336، کاشانی، 181ن 26 ا: عاشو ، شی، اشز 350ن4: 1407، زمخاری،286ن13

با م » یل« آمده و د  شرخرری دیگررر شا عز  وایت د  شرخی مناشع شدون ذکر  اوی و  یا
 نفری کرره د ( همچنرریز سرره181  ن26 ررا:  عاشو ، شی  .ک؛ اشز   استشدهاز اشز عباس نقل  

اند لررذا شده  نها شه دلیل اشتباه د   اخی  خررود مر کررب  تررل شرردهها اشا ه وایت شه آن
ت هسررتند م،م  زده عمل کردن  اشلشر سی نکردن و شتاب  هتج  نایاشاید  فت هرچند ا

نجررام  نرران وان ایز عمل ایاان  ا  قدم شر خدا و پیامبر  ( دانست، زیرررا  صررد آمیاما ن
ه د   وایررام نیررز واژه اند. شاهد مطلب اینکرر جاناان شوده و سهواً ایز جرم  ا مر کب شده

 است.کا   فته»ظز« شه

 از پیامبر دممر یها. درخواست ۴-۱-۴

: کاش د شررا ه چنرریز و چنرران  فتندمیای از مردم  دهده: عجریر از  تاده  وایت کراشز 
  .ک؛  ﴾یُّهَا الَّذِینَ آمَنُووا التُقَودومُوا« نوازل شودأَ  یا﴿د، آنگاه آیة  شمیچیزها وحی نازل  

 (.133ن 22: 1374 ؛ مکا م شیرازی،301ن16 ، 1364   رطبی،
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 .ک؛   اسررتنسررتهقررل از طبررری از  ترراده مرسررل دایت  ا شه نوا   ز یا  عبدالرزاق مهدی
 رای( همچنیز مضمون  وایامِ حاکی از ایز مطلب  ونا ون است شرر 485:  1383سیوطی،  

  .ک؛  کردنرردمرریشده که مردم از پیررامبر  ( زیرراد سرر ال نمونه د  شرخی  وایام اشا ه
شرده شررده کرره شرره از وفود نام ییهاهرو( اما د  شرخی  وایام از  97ن28،  1420فخر  ازی،

 پرسرریدندمرریاز اینکه پیامبر شروع شه صمبت کند س االم خررود  ا    آمدند و  بلمیمدینه  
کرره د  شرخرری  وایررام ( دیگررر ایز 340ن9ا، ؛ شرریخ طوسرری،شیت 350ن4، 1407 زمخاررری،
ه  طبیررق ر شرر نرراظ  تر نها داللت شر ذکر سبب نزول ندا ند شلکه شیاکا  فته که نه عبیرهایی شه
وایتی که آلوسی نقل کرده عبا م»فکره اللاله ی نمونه د   ای خا  است. شراآیه شر حادثه

( و د   وایررت شرریخ طوسرری 286ن  13،  1415ی،  لوسرر  عالى ذل  و  دم فیه«آمده  .ک؛ آ
 عررز ا  وهن  ء  الوا فیه  َبلَ النبی صَلى اللَّهُ عَلیه و آلهعبا م»و  ال  وم کانوا إذا سألوا عز شی

بیاء و ازجملرره پیررامبر اسرر،م   ( . از سویی ان(340ن9ذل «آمده  .ک؛ شیخ طوسی،شیتا،  
ی مارررکان شرررای پررذیرش دیررز دهاها و پیاررنها رراه موظررف شرره پررذیرش د خواسررتهیچ
َو ﴿یی مثررل پرسررش از  و  هاها و د خواسررتانررد. هرچنررد د  شرخرری مرروا د پرسررش نبوده

واسررتز د شررا ه ضرریح خ( یررا  و85 اسررراءن  ﴾یلرُّوحُ مِونْ أَمْورِ رَبوو اقُلِ  حِعَنِ الرُّو   یَسْئَلُونَکَ
( مطررر  و 83 کهررفن  ﴾تْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراًأَقُلْ سَ  َو یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ﴿ذوالقرنیز  

 و ادخرر  شده است اما مهم ایز است که ایز  قدم شردادهها د   الب وحی پاسخشرخی از آن
 آمد.میحساب ن  یامبر شهپ

 رد ابوبکر و عمر یه در مو. نزول آ۵-۱-۴

د اللاله شز زشیررر  وایررت عب  اشونصر مممد شز اشراهیم شا اسناد خود از اشز اشى ملیکه و او از
عنوان ماو م شرره پیغمبررر  ( دند، اشوشکر شهکند هیأ ى از شنى  میم نزد پیغمبر  ( آممى

وشکر نهاد نمود. اشرر حاشس«  ا پیا  ن امیر کز و عمر »ا رع شز ااای  رش   فت » عقاع شز عبد«  ا
 صررد  مررز   شه عمر  فت: منظو   و د  ایررز پیاررنهاد مخالفررت شررا مررز شررود. عمررر پاسررخ داد

کردنررد آیررة ها شاال  رفت و صدای خررود  ا شلنررد آن  ازاینکه اخت،فمخالفت نداشتم. پس 
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نازل   ﴾  هَ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ عَلِیمٌتَّقُواْ اللَّسُولِهِ َو ابینَ یَدَىِ اللَّهِ َو رَ  واْمُیَأَیهُّا الَّذِینَ  َامَنُواْ لَاتُقَدو﴿
 (.407: 1411 ردید   .ک؛ واحدی نیااشو ی،

 واند ناظر شه ماو م شاشد زیرا ماو م کررردن د  میشاید  وجه نمود که ایز  وایت ن
ت. پیامبر  (  قرردم شررر وی نیسرر  شام  ومانظر د  زمان پیامبر امری عادی شوده و اخت،ف

هاد سررلمان فا سرری د  میرران سررایر نظرررام جهررت حفررر خنرردق خندق که پیان نظیر جنگ  
فت د  ایز ماجرا اشرروشکر و عمررر شرره خررود اجررازه داده و شرردون د  پذیرفته شد. شناشرایز شای

 م، عرر ا  شان  ا د شا ه امررا م دادن شرره یکرری از افررراد شنرری  مرریمد خواست پیامبر  ( نظر
که شاال شررردن صرردا د  آید. ولی شا  وجه شه ایز مین امبر شه شما ردند و ایز کا   قدم شر پی ک

ادشرری آنرران د  حضررو   وانررد نرراظر شرره شیمیت  وایادشی است، ایز  ممضر پیامبر نوعی شی
هایی مانند اعتراض اشوشکر و عمررر د  پیامبر شاشد. شرخو دهایی که شر اساس وجود  زا ش

هررا پیامبر و خوددا ی آن  اواخر عمر  مانده سریه دعنوان فراسامه شز زید شه  ابتسنان  جریا
 هز نیست.ز ذ( دو  ا146ن2، 1414 اشز سعد،   از همراهی س اه اس،م

 . نزول آیه درباره عمر۶-۱-۴

شررده و چنرریز آمررده کرره د   وایررت دیگررری نررزول ایررز آیرره د  مررو د عمررر  زا ش
نصررب  د د  مدینررهخواست کسى  ا شجاى خوخیبر« مى» یوسپیامبر  ( هنگام حرکت شه

عمر شخ  دیگرى  ا پیانهاد کرد آیه فوق نازل شد و دستو  داد شررر خرردا و پیررامبر کند،  
( کرره البترره نکررام 133ن2:  1374؛ مکررا م شرریرازی،301ن16،  1364  رطبرری،    نگیرید  یاىپ

 .تاسذکر  فته د شا ه سبب  بلی نیز نسبت شه ایز نقل  اشلپیش 

شی و  قرردم نسرربت شرره پیررامبر از ادوعی شیوان  فت ن میآنکه شر اساس ظاهر آیه  ل  اح
د د صرردد نقررد آن  فتررا  و شعرر  جانب شرخی مسلمانان صو م  رفته که ایررز آیرره و آیررام

 رروان میر  ( است اما ن وشزد کردن شرخی نکام مرشوط شه حفظ ادب د   اشطه شا پیامب 
 ود چنانکرره لمررداد نمرر یرره عنوان سبب نزول آخا  شه طو شه  اکدام از اسباب مذکو  هیچ
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ن اناشیاتر مفسران ایز آیه  ا عام دانسته و معتقدنررد آیرره حکمرری عمررومی  ا شرره همرره مسررلم
و دا ای سبب نزول خاصی نیسررت و شلکرره ایررز آیرره شررا آیررام شعررد یکجررا   کندمی وشزد  

: 1415؛ آلوسرری،  97ن28  :1420  .ک؛ فخر  ازی،  شده و ی  سبب نزول واحد دا دنازل
؛ 340ن9 ا:  ؛ شیخ طوسی، شی181ن26 ا،  عاشو ، شی؛ اشز 351ن4:  1407ری،  ؛ زمخا287ن13

شررده از شرراب مصررداق و جررری و   اسباب نزول مطررر یجه  نت  د  (3338ن6:  1412سید  طب،
داد، کرره البترره شرخرری مرریانطباق آیه شا حوادثی است که د  آن زمرران شرررای مسررلمانان  خ  

یررز  وایررام  ا شرراوجود خرری از اادی، شرهررای خررا  اعتقرر یش ه دلیررل وجررود  راش  انرسمف 
 ی اسررباب آوانررد حررال یررا مفسررر د صرردد جمررععنوان سرربب ذکررر نمودهضعف سندی شه

 است.ها د   استای  د  شرخی صماشه شهره شردهشده ذیل آیه شوده و یا از آن زا ش

 ت را. اسباب نزول آیات دوم و سوم سورۀ حج2-۴

شود که حاکی از  فع میفت  تلفی یاهای مخ ه آیه دوم سو ه حجرام سبب نزولشاد 
هایی وجررود دا د نزول  سببو جهر صوم شرخی از صماشه پیامبر  ( است. د  مقاشل نیز  
  حضررو  داللررت دا د اسررت که شر غ  صوم همراه شا  وشه و نیز  عایت احترام و ادب د

 ود:شمی  ها که د  ادامه شه ایز  وایام اش

 . ثابت بن قیس بن شماس ۱-2-۴

یوا أَیُّهَوا ﴿اند کرره و تررى آیررة ، طبرانى، اشز مردویه و شیهقى از انس  وایت کردهذ من اشز 

نررازل شررد، ثاشررت شررز   ﴾... َو أَنْتُمْ التَشْعُرُونَ  أَْْواتَکُمْ فَوْقَ َْوِْت النَّبِیِ  آمَنُوا التَرْفَعُوا  ینَالَّذِ
کردم، و شلند    ایم  ادصدا شود  فت: ایز مز شودم که ص  شتد   ىرد یس شز شماس که م

ازآن غمگرریز د  خانرره ام، پررس حتمرراً اعمررال صررالح مررز حرربط شررده و اهررل جهررنم شررده
شیررنم    ( پرسید: ثاشت شز  یس کجاسررت کرره او  ا نمررى  است.  وزى  سول خداودنخ

پرسررید  ا مررى   ول  اواحشعضى از حاضران شتاشان شه سراک ثاشت  فتند که  سول خدا   (  
ام، و آیررة   ( کرررده  اهللیم  ا شلند ر از صداى  سررولز صدافت: ممگر  و  ا چه شده   
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ام. همه اعمال صالمم شیهوده  اته و اهررل آ ررش شررده ین شده، و اشریفه د شا ة مز نازل
د مذکو  شه حضررو   سررول خرردا   (  سرریدند، و جریرران  ا شرراز و کردنررد حضرررم افرا

ز ثاشت د  حادثرره جنررگ م نی انجاآ ش نیست، شلکه اهل شهات است، سر  اهلاو    ه،فرمود: ن
 یمامه شه شهادم  سید.

ز نقررل شررده؛ شرررای نمونرره د  نقررل نیرر   د  شخش های مختلف ایز  وایت  عاشیر دیگررری
شود. و د  جررای دیگررر نررام میز شخصی شه نام »سعد شز معاذ« جویای حال او دیگر پیامبر ا

اسررت   اکیی حرر ( نقل دیگر290ن13،  1415  .ک؛ آلوسی،    دوشیمنشخ  خاصی شرده  
و که »عاصم شز عدی شز عج،ن« علت  ریه ثاشررت  ا جویررا شررده و پیررامبر  ا از نررا احتی ا

(. همچنیز سخز ثاشت د  مررو د شلنررد شررودن صرردای 179 ا:    .ک؛ سیوطی، شی  طلع کردم
و اً على  سررولِ اللالرره  (فأنا ص مکُفعُاست مانند: »إنی أَ خود، شا  عاشیر  ونا ونی نقل شده

و »أنررا صرریت و   ا ِ« و »أنررا شرردیدُ الصررومِ فأخررافُ أن أکررونَ  ررد حرربط عملرری« لن ا  مز أهلِ
و یررا »إنررى  جررلُ جهیرررُ   (290ن13:  1415 آلوسرری،  هذه اآلیةُ نزلت فرریَّ« نَ  أَ َخوفُ أن  کو

یرره فرروق آ  ونچرر »و    (353ن4:  1407 زمخاررری،    الصومِ فأَخافُ أن یکونَ عملى  د حبط« 
و »یا  سول اللَّرره   (402:  1411 واحدی نیااشو ی،  « شدمد شا ه مز نازل شد،  فتم دوزخى  

 کلم مرری کررردم مرری شر اساس عادم خود  شماهستم و د  مجلس  مز مردى  فیع الصوم
کرره د  حررالی (405-406ن8: 1336 کاشررانی،  رسم که عملم شاطل شاشد از آن  وشه کررردم« 

خررود اسررت و  د شا ه از نزول ایز آیامز  ردید ثاشت شز  یس ی احاک  امظاهر شرخی  وای
  .ک؛  نرردکیموی شا ش  و  ردید و  رس از اینکه آیه د  مو د خودش شاشد آن  ا شیان 

( و د  شرخی از  وایام شرره جررای » فیررع الصرروم« و 353:  1411؛ عنایه،179 ا:  سیوطی، شی
ز  صررد و ا اده او د  شلنررد کررردن ی احرراک  که»الجهیر الصوم« عبا م»أ فع صو ی« آمده  

 ذی کنتُ أ فعُ صو ی على  سول اللاله  ( أنا مز أهل النا ِ. حرربط عملرری« »أنا ال  تصدا اس
کنررد شرره  صررد شرری میحال د  جایی که ثاشت شز  یس اظها   (  3339ن6:  1412   سید  طب،

دانررد چنرریز یمرر   مدعررااحترامی شه پیامبر شلند سخز نگفته است و شلند  فتز خود  ا از سر  
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دید الهرری شاشررد و از سررویی آیرره ماررتمل شررر و  رروشیخ شرر    واند سرربب نررزول آیررهمیامری ن
کند که فرد شرره ا اده میدو فعل د  جایی صدق  یز   عبیر»ال رفعوا« و »ال جهروا« است که ا

خود صدایش  ا شلند کرده شاشد نه ایز که شه طو  طبیعی و غیرا ادی صدای او شلنررد شاشررد 
کسی  ا نسبت شرره فعررل    وانمیو نحالت  سلطی شر کیفیت صدای خود ندا د    ایز د     رازش

 غیر ا ادی م اخذه نمود.

 ویند: شرراید پیررامبر  ( میو واحدی که    باسلذا شاید  فت سخز شرخی چون اشز ع
؛ واحرردی 353ن14074   .ک؛ زمخاررری،  شرردمرریاز صدای شلنررد ثاشررت شررز  رریس اذیررت  

یررادآو  شررده   ( مخدوش است لذا فخر ازی نیز353:  1411  ه،این ع؛  402:  1411  نیااشو ی،
  صرردآید و شأن ثاشت شز  یس اجلال از ایررز اسررت کرره  میحرمت  بل از نهی شه شما  ن  که

د  حررالی کرره د  ( 290ن13: 1420  .ک؛ فخررر ازی، ایذاء و اهانت شه پیامبر  ا داشته شاشد
پیامبر  ( از  فتررا  شرری ادشانرره ن  شد  ت ح وایام مرشوط شه وفدشنی  میم علت متأذی و نا

 استها ذکر شدهحت پیامبر  ( و صدا زدن ایاان از پات حجرهد د  زمان استراایز افرا
 (. 404-402ن8، 1336کاشانی، ؛405: 1411شو ی،  یاا  .ک؛ واحدی ن

ء پیامبر  ( از شلندی صرردای شرخرری صررماشه د  ایررز افزون شرآنچه  ذشت فرض ایذا
اللَّوهَ َو  إِنَّ الَّوذینَ یُوؤْذُونَ﴿ ای نظیرررفتنی نیست: نخست اینکه د  آیررهیرپذ  للی آیه شه سه د

( مسررأله ایررذاء خرردا و پیررامبر  ( شرره 57 احزابن  ﴾...  آخِرَۀالْرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا َو  
 ده شناشرایز  کرا  ممتوا و مضمون آیه شرردون دلیررل خررا  اسررت؛صو م صریح مطر  ش

خدا د  دنیا و آخرم شه د است و لعنت  که خطاب نسبت شه ایذاکنند ان شدید و  ن ین ا  مود
عمررل د پرری  فررع و جهررر  حرربطهمراه آنان است. هرچند د  آیه سوم شرره عرردم آ رراهی از 
ایز سو ه مسائل اخ، رری اسررت   صوم د  ممضر پیامبر اشا ه شده اما از آنجا که ممتوای

ایز پیامبر شود. سوم اینکه خداوند پیش از  میاشت نردش  ( ر از  وایام منقول ایذاء پیامب 
یح و  سررب ارکان دلدا ی شه نداشتز حزن و اندوه و نیز دعوم شه حمررد و   ا د  شراشر آزا  م

 از ا  نیست.( و نزول مجدد آیه شا ایز  عاشیر س98-97و حجرن 33 انعامن  کندمیسجده  
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احترام مقام نبوم و  عایت و  ن  أشظ   ردد علت اصلی نزول ایز آیام، حف مییادآو   
حالی که صمبت کردن شا صدای شلند د  ممضررر پیررامبر  ( شرره   بر است. د ب نزد پیاماد

 د استثنایی همچون شاال شردن صدا د  جنگ شرررای  رسررانیدن مواطو  مطلق ممنوع نیست و
ی یاصررد وان ثاشت شز  یس که شرردون اختیررا  میوجود دا د د نهایت  دشمز یا اذان  فتز  

 رروان د یافررت کرره مرریجهررت دیگررر هررم داد. از   ء ها  را ند داشت  ا هم جزو ایز استثناشل
ت زیرا شا فرض پررذیرش خطررای اس نزول آیه د  مو د شخصی مثل ثاشت شز  یس شی مو د

شه مم  انجام خطررایی از سرروی   نبوده کهوی اما ماخ  است که سیر نزول آیام چنیز  
 .  ودش لزناای د  مو د عمل او کسی آیه

 ﴾الترفعوا اْوواتکم﴿س شماس آمده و تی آیه  د  وایت دیگر از مممد شز ثاشت شز  ی 
د. عاصم شز عدی شز عج،ن از رکمی  ناست و  ریهمینازل شد ثاشت شز  یس د  سر  اه  

 رسررم ایررز مرریو  فت صدای مز شلند است کنا  او  ذشت و دلیل  ریه او  ا جویا شد. ا
است و مبر ثاشت  ا خومبر  ساند. پیا. عاصم سخز او  ا شه پیاشدشا  هشدآیه د  حق مز نازل  
دا شررهید و ه خرر شوی که شه خوشی و پسندید ی زند ی کنی و شه  امیفرمود: آیا خانود ن

ی پیررامبر شلنررد ا صدای خررود  ا هر ررز از صررداوا د شهات  ردی. پاسخ داد: خوشمالم ام
:  رراطی، شرری  .ک؛ سرریو  ا نازل کرررد  ﴾أَْْوَاتَهُمْ  نَوضُّغُإِنَّ الَّذِینَ یَ﴿  کنم. پس خدا آیةمین

ی یگرررجویی پیامبر از ثاشت شررز  رریس شرره نررزول آیررة د( که د  ایز  وایت شه دنبال دل179
ت  ا ذکررر است. علالامه طباطبائی د  شمث  وایی ذیل ایز آیام،  نهررا ایررز  وایرر اشا ه شده

د کرره شرره دلیررل مخالفررت آنهررا شررا نرر کیمرر ن  نموده و شا اشا ه شه اخت،ف  وایام خرراطر ناررا
( د  شرخرری  وایررام 317ن18: 1417  .ک؛ طباطبایی،  استمتعرض آنها نادهمضمون آیه  

زول ایز آیه، ثاشت شز  رریس عررادم شلنررد صررمبت کررردن خررود  ا ز ننیز نقل شده که شعد ا
 ه او نررازل  ردیررد. شررا ایررز حسرراب نرروعی  نررا   د  فمرروای وم د شررا رک کرد و آیة س

کرررده کرره مرریی خود  ا شه عمد شلند   ردد زیرا د  ایز صو م او صدامیدیدا   پ  امیا و
الصرروم شررودن و شرره جهیرررها  وان آن  ا نوعی شی ادشی دانست  رچه د  شرخی  زا شمی



 رضا حاجی اسماعیلیمحمد وداود اسماعیلی  / حجرات ۀنخست سور اتیاسباب نزول آ اتیروا یانازخوب 24

 

ز  رریس د  شررنیدن صرردا هررای ثاشررت شرر سنگینی  رروش  عادم داشتز شه صدای شلند شه دلیل
ا هررا از او یرر شرخرری نقررل ( د 353: 1411یه،عنا؛ 353ن4: 1407  .ک؛ زمخاری،  اشا ه شده

  .ک؛  اسررتا   ذاشته شررده و شرره موجررب آن آیرره سرروم نررازل شررده اویان ایز عادم کن 
 (.179   ا:سیوطی، شی

 واند صرردایی  ا شاررنود میهایش سنگیز است شه  احتی نحالی که فردی که  وشد   
ی  اشررل وی او شرره  احترر سرر   از  یملرر کند پس  رک چنرریز عمیو شه همیز دلیل شلند صمبت  

اتر  وایام د  شیرران نررا احتی خررود از یی شخ  ثاشت شز  یس د  شی پذیرش نیست. از سو
کنررد میاشا ه  فُ أن یکونَ عملى  دحبط( فأخا  عمل«   حبطشلندی صدا شه مسأله»خوف از  

؛ 3339ن6:  1412؛ سررید طب،353ن4:  1407؛ زمخاررری،290ن13:  1420  .ک؛ فخر ازی،  
( شنرراشرایز 187ن23:  1360رسی،؛ طب 405ن8:  1336؛ کاشانی،402:  1411 ی،  شواای نی  واحد

  سد.می ر شه نظر دو آیه شا یکدیگر منطقیل احتمال نزو

وایام سبب نزولِ آیه چها م ثاشت شز  یس از کسانی است که شرره د     ر اینکهذک   اشل
شه طو ی که شعد از د.  دازرپمیسرایی وفد شنی  میم   ویی خطبهدستو  پیامبر  ( شه پاسخ

ریرره زشر رران، شرره  سررایی شعر  وسط ثاشت اشز  یس د  پاسررخ شرره فخ  سرایی و سرودنخطبه
شود: »د  ایررز هنگررام میشه خطیباان اشا ه  ودن او نسبت  ر ش صدای او و نیز شه چیره دست

و یکى از اشررراف آن  بیلرره شنررام »ا رررع«  فررت: ایررز مرررد خطیرربش از خطیررب مررا  وانررا ر، 
 مکررا م   « شاشرردنها نیررز از مررا شر ررر مررى ر است، و آهنگ صداى آاز شاعر ما الیقش  عراش

، 402، 1411اشو ی،نیارر ، واحرردی 293ن3، 1420، فخررر ازی،134،ن22، 1374شرریرازی،
( همچنیز د  شرخرری  وایررام از  ررول 454ن1،  1363خلدون،، اشز 186ن  23،  1360طبرسی،  

ویرره از اشررو هریررره نقررل شررده کرره و ترری آیررة ردم ز شرر ا پسر ثاشت شز  یس، مممد شز ثاشت و
افراد  : از جمله ایز دندنازل شد پیامبر  ( فرمو ﴾أُولئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى﴿

( ازایز  و شرخی مفسران 290ن13،  1420  .ک؛ فخر ازی،  ثاشت شز  یس اشز شماس است
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و عمررر نیررز که ع،وه شر ثاشت شز  یس شامل اشرروشکر  ندو اشز آیه سوم  ا عام دانسته و شر ای
  همان(.   شودمی

سبب خا  شاشررد  از  وان سخنی  طعی که حاکیمیشناشرایز د شا ه ایز اسباب نزول ن 
ای  خ داده و د پرری آن آیرره  رروان  فررت حادثررهمرریا پذیرفت و  نها شا وجه شه ظاهر آیه   

از ندامت و یا حترری  ردیررد ثاشررت شررز  رریس   کیحا  هک  است. اما پذیرش  وایا ینازل شده
د و شاید شه شکلی  وجیه یا  د شود. نهایتاً شاید شتوان است شا اشکال جدی مواجه خواهد ش

شا شنی  میم ا فاق افتاده و د پی آن اشخاصی چون ثاشررت شررز  رریس  جریانی د   اشطهفت   
یگر شه عنرروان خطیررب د  خیرش   د  شرخی  وایام شه عنوان فردی  فیع و جهیر الصوم و د

شس د  جایی شه عنوان شخ  است یا اینکه ا رع شز حابر شناخته شدهو شاعر از جانب پیام
  شرخی  وایام شه عنوان کسی کرره از و ای   امیر شدن، و در دت،ف اشوشکر و عممو د اخ

 است. زند، ذکر  ردیدهمیحجرام پیامبر  ا صدا 

 . ابوبکر و عمر 2-2-۴

اشو شکر و عمر سقوط کننررد و نمانده شود دو نی  مرد یعنى  ید چیزى   وه  یکلمى  اشز اش
ها ا رع شررز حرراشس و آن ن هنگامى شود که هیأم شنى  میم نزد پیغمبر  ( آمدند. یکى ازآ

شکر شه عمر  فت منظو   و فقط مخالفت   آن ی  دیگرى  ا شراى اما م پیانهاد کرد. اشو
آیرره مررو د شمررث نررازل  ردیررد شلنررد شررد.  انیارر ادص شررا مررز شررود ولرری عمررر ن ررذیرفت؛ و

( شلند ر نکنید« شه  فته عبد اللاله شز زشیر از آن پس عمر صدایتان  ا از صداى پیامبر  که»
  .ک؛ واحرردی    فت مگر آنکرره حضرررم چیررزى از او ش رسرردغمبر  ( چیزى نمىپی   شه

 (.402: 1411نیااشو ی،

نقل شده کرره شعضرری از    رمذی نیز  از   د.دا  د  سند شرخی از ایز  وایام اشوهریره  را 
اسررت هرچنررد د  اند و شرره اشررز زشیررر اشررا ه نارردهردهی ملیکه شه صو م مرسل نقل کاشز اش

؛ 280ن30: 1403  .ک؛ مجلسرری،  است که ایز حدیث غریب حسز اسررتقد  نهایت او معت 
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تز   مرر ا د( اما متز ایز  وایام نیز شا یکدیگر هماهنگ نیسررت زیررر303ن16:  1364 رطبی،  
د که اشرروشکر  عقرراع اناند ماخ  شدهعمر شوده ی که مو د اخت،ف اشوشکر وشرخی دو نفر

 ررا: عاشررو ، شرری  .ک؛ اشررز  اد داده شرروداررنهشز معبد شز ز ا ه و عمر ا رع شررز حرراشس  ا پی 
( د  178 ررا:    .ک؛ سرریوطی، شرری  ( و د  نقل دیگری ا رع شز فا وق آمررده اسررت181ن26

 است. کر شده رع شز حاشس ذم انا  فقطشعضی دیگر هم  

م ماررخ  ناررده کرره اشرروشکر و عمررر چرره کسرری  ا پیاررنهاد شرخی  وایرراهمچنیز د   
و د   (402: 1411  .ک؛ واحدی نیارراشو ی، استآمده ها« اند و فقط لفظ»یکی از آنکرده

 ایررز د  »... اشو شکر شه عمر  فت که  و  دسته سوم دلیل پیانهاد فرد مو د نظر نیز ذکر شده
شجهررت آن  فررتم کرره نررهچ چنرریز نیسررت شلکرره  شا مز نخواستى او  فت  غیر از مخالفت کا

 (.404ن8: 1336ی، کاشان داند« أ رع آداب  یاست  ا شهتر از  عقاع می

 میم د  سال نهم هجری شر پیامبر وا د شدند و شرره  ررواهی  اشل  وجه ایز که  روه شنی
اند و  رررآن د  اشررتهه  ا شررر پیررامبر نگ رررویررز  د ا مام مو خیز و حدیث نگا انی کرره و و

شررود کرره اسررت  سررو ة نصررر(، ثاشررت میشررده از آن خبررر داده های نررازلآخررریز سررو ه
 وان  فتا های غیررر است. لذا نمیایز حادثه، چند ماهی شیاتر زنده نبودهاز  پیامبر  ( شعد  

یرررا شررا وجررود ت زانسرر ( داط،عرری افررراد از جایگرراه  سررول اکرررم  م دشانه  ا ناان از شی
داننررد  ا شه سال نهم هجررری مرشرروط مرری  یاتر آنها ایز حادثهف د  مضمون  وایام شاخت، 

جایگاه پیامبر و لزوم مراعررام و حفررظ حرمررت ایارران شه که  ا ایز زمان د  آیام متعددی 
رًا َو شوو مُبََو  إِنَّوا أَرْسَولْنَا َ شَواهِدًا  ﴿سررو ة مبا کررة فررتح    9و    8یه  است از جمله آ أکید شده

 (.9 و 8 فتحن ﴾َو تُعَزورُوهُ َو تُوَقورُوهُ َو تُسَبوحُوهلَّهِ َو رَسُولِهِ لوتُؤْمِنُواْ بِالنَذِیرًا*

ای شرای اشرری شکررر و عمررر د  آغاز اس،م  خ داده شود، ممکز شود شهانه   ویداد  ایز ا ر  
ه شودند د  حالی کرره گانشی  شرمدست و پا شود که اینها عرب جاهلی شوده و شا آداب و معا

از طرف دیگر د  ادامرره  وایررت شه و وع پیوسته است.    ر زند انی پیامبریز حادثه د  اواخا
هر ز صرردای وایا ی مبنی شر ایز که ایز دو نفر شعد از ایز وا عه د  و د  سبب نزول آیه شع
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السرررا « د    اخاا »« یخود  ا شر پیامبر  ( شاال نبردند وا د شده شه طو ی که عبا م»السرا 
اسررت  .ک؛ « د  مررو د عمررر شرره کررا   فتررهمهیسمعُه حتى یستفهشکر و عبا م »ال  مو د اشو
(. د  شرخی  وایام نیز آمررده کرره 356-353ن4  :1407؛ زمخاری،288ن13:  1415آلوسی،  

پیامبر  ا داشتند شرره و ررا  و آ امررش د ممضررر پیررامبر   اشوشکر وفدی  ا که  صد حضو  نزد
خ صد  اسرر،م ناررانگر آن  ا ی  و ایع(. البته  352ن  4:  1407؛ زمخاری،  .ک    کرددعوم  

نررزول ایررز آیرره   از  است که عدم  عایت ادب و نزاکت از جانب ایز دو شخ   بل و شعد
ان صررلح است. شرای نمونه  بررل از نررزول آیرره مررو د شمررث، اشرروشکر د  جریرر  کرا   ردیده

امبر  ( ل سررو ة فررتح د  حضررو  پیرر نررزوشا ان  حدیبیه د  اواخر سال شام هجرم و همزم
  .ک؛ اشررز  ای  ا خطاب شه عروة شز مسعود شه زشرران آو ده شررودا  زشت و زنندهسخز شسی 

( د   وزهررای آخررر حیررام 626ن2،  1387، طبری،369ن2،  1413ذهبى،،166ن4،  1385اثیر،
تو  دسرر  شرره اغذپیامبر  ( نیز جریان اخت،ف و نزاعی که شر سر آو دن یا نیاو دن  لم و ک

دا د »دعرروا ان خود  ا اینگونه شیان میکه د  مخالفت  جمله کسانی استپیامبر شود عمر از  
کنررد » ومرروا   ( شه آنان خطرراب مرری  مه  سول خدااداالرجل لیهجر حسُبنا کتاب اهلل« د   

عنی و ال ینبغی عندی التنازع« از نزد مز خا ر شوید که نزاع و د  یری نررزد مررز سررزاوا  
، اشررز 227ن5،  1407، اشز کثیر،551ن1،  1413بى،ذه  ،188ن2،  1414؛ اشز سعد،.ک    یستن

ه جریرران سرروء ادب و ارراش( از سویی ضرو  ی نداشت از میرران مرروا د م320ن2،  1385اثیر،
حادثرره   نزاع و  فع صوم د  حضو  پیامبر  ( د   اشطه شا ایز دو فرررد خررا  و نیررز ایررز 

 د.ول شمنمصر شه فرد، آیه یا آیا ی ناز

...« از  ررول   کاد الخیران أن یهلکرراعبا م »  شرخی  وایام  نکتة دیگر ایز که د  اشتدای
  مراد  وینده شر عدم آ اهی اشرروشکر م دنظر از اشهااست. ایز عبا م صرف اوی نقل شده

 وان ایز عبا م  ا ناظر شرره  طبیررق آیرره شررر میلت دا د شناشرایز  و عمر از زشتی عملاان دال
کررم موجررب ل از وجررود حجام عملی  ب اندانست زیرا چنان چه  ذشت  ه  اشمی صفعل شرخ

وم  ا د  شررقاه،کت انسان نیست و نهایتا پس از نزول آیه عمل نکردن شه آن ه،کررت و 
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ق آیه شررر پی دا د. نتیجه ایز که عدم  عایت مضمون آیه  وسط شرخی صماشه موجب  طبی 
س از پرر  عایررت ادب د  ممضررر پیررامبر ر شرر  نآنرراشناشرایز عبا ام منقررول از  است.  آنها شده
 وانررد مررین (353: 1413  .ک؛ عنایرره، ندا د و علیرغم  صررو  شرخرری  یز آیه وجهینزول ا

 شاشد. ﴾إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ...﴿وم سبب نزول آیة س

ایز نکته نیز  اشل  وجه است که شرره دلیررل اخت،فررام شرریعه و اهررل سررنت هررم شرره جعررل 
شر افعررال بیق آیام سعی شر  طخی صماشه  وی آو ده شده و هم شر  دا   وایت د  مد  ی

و م و رروع   صرر و  فتا  صماشه شوده شناشرایز احتمال  طبیق آیه شررر عمررل اشرروشکر و عمررر د
ق کامررل شرریز چنیز کا ی شیاتر است. چرا که د   طبیق آیه شر موا د  ونا ون دیگر، انطبا

 لیررل وجررود مرر،ک آیرره و وجررود وجررهد  شرره  رفاالفاظ آیه و نوع حادثه م،ک نیست و صرر 
- وان  طبیق  ا انجام داد. افزون شر ایز که اسباب دیگری شرای آیرره ذکررر شرردهمیشباهت  

اند مث، د  شرخی سخز اشرروشکر وایام نیز شا عبا ام  ونا ون نقل شدهز  است. هرچند ای
اند آیه سوم  فتهو  ه  ده شادب شه پیامبر شعد از نزول آیه دوم اشا و عمر د  حفظ احترام و  

( اما عطاء از اشررز عبرراس  وایررت 353:  1411  .ک؛ عنایه،    استیدهنازل  رد  د  شأن آنها
اشوشکر شر حفظ ادب د  ممضررر پیررامبر  ( ایررز آیرره د    عهدکرده که شه دلیل سو ند و  

 ووم  دیگر عبا ام منسوب اشوشکر  ا شعد از نزول آیه ساست. شرخی  مو د اشوشکر نازل شده
علی  الکتابَ یا سررولَ اللالررهِ ال أکلمُرر  ذی أنزل شکر و العبا ام مختلفی مانند » ال أشو ا  ش

( 288ن13:  1420...«  فخررر  ازی،  ال أکلمرر ه  إال کأخى السرا  حتى ألقى«، »یا سررول اللالرر 
( 3339ن6:  1412، سررید  طررب،352ن1407،4 زمخاری،  ...«   »یا سول اللاله، واللاله ال أکلم 

 اند.( نقل کرده403: 1411 واحدی نیااشو ی آلیت أال أکلم « ه  لاللل ا»یا سو

 . منافقان 3-2-۴

اسررت.  د منافقان نازل شدهمو اند ایز آیه د شرخی مفسران شه نقل از حسز شصری  فته
 ا م منررانی کرره شردند  صدای خود  ا از صدای پیامبر شاال ر میمباال ی  زیرا ایز  روه از شی

نازل کرد و مسررلمانان  ا    آیه  د ایز ز ایاان  بعیت کنند لذا خداونا  ند دا   ریایمان ضعیف



 29  ۱۳9۸ پاییز ،۳۶ارة شم ، ۱۰ال س  یر؛من جا رس

 

-405ن8:  1336؛ کاشررانی،353ن  4:  1407  .ک؛ زمخاررری،   ا از  بعیت آنرران شرراز داشررت
406.) 

 . عامۀ مردم  ۴-2-۴

د  سبب نزول آیه دوم اشز جریر از  تاده  وایت کرده: مردم صدای خود  ا د  حضو  
نررازل  ﴾فَعُواْ أَْْووَاتَکُمْتَرْلَا﴿ فتند. پس از آن آیة میو شلند سخز   نددکرمی سول خدا شلند  

جه شه ایز کرره سررو ه حجرررام  و ( اما شا353: 1411؛ عنایه، 179 ا:    .ک؛ سیوطی، شی  شد
بر  ( نازل شررده ایررز وجرره د  سرربب نررزول آیرره پررذیرفتنی د  مدینه و د  اواخر عمر پیام

مبر آشررنا یرراپ ه شسرریا ی از آداب معاشرررم و شرخررو د شرراش   عون منیست زیرا اکثر مردم  ا آ
نه کرره مدیکردند؛ مگر ایز که  فته شود شادیه ناینانی از اطراف  میشودند و آن  ا  عایت  

اشررتند و فرهنررگ جاهیلررت و هنرروز شررا آداب معاشرررم شررا پیررامبر  ( آشررنایی کامررل ند
انررد کرره البترره امبر  ( داشتهپی ا  ش ی  ناینی شر آنان حاکمیت شیاتری داشت چنیز  فتاشادیه

 دلیل سکونت د  شهر مدینه شسیا ی از آداب شهرناینی  ا فرا رفته شودند.ه ش  آنها نیز

 م و پنجم سورۀ حجرات زول آیات چهارب نبررسی اسبا  .۴-3

شخای از  وایام سبب نزول آیام چها م و پنجم  ا ماترک دانسته و شررا ایررز حررال از 
 ف دا ند، ایز  وایام عبا  ند از: ، خت اگر جهام دیگر شا یکدی

 . افرادی غیر مشخص ۱-3-۴

هررای حجرهی   اند: مردانی از عرب نزدطبرانی و اشویعلی از زید شز ا  م  وایت کرده
إِنَّ   ا﴿ه خداونررد آیررة  پیامبر  ( آمده و شا صدای شلند  فتند: ای مممد، ای مممررد. آنگررا

عبیررد اهلل   ( همچنیز احمررد شررز 179 ا:    .ک؛ سیوطی، شی  درل ک ا ناز  ﴾...  الَّذِینَ یُنَادُونَکَ
و کنررد کرره  روهررى سررراک پیغمبررر  ( آمدنررد مخلدى شا اسناد از زید شز ا  م  وایت مى
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  .ک؛  زدنررد یررا مممررد یررا مممررد، ایررز آیرره نررازل شرردضرم د  حجره شود. شانگ مررىح
 (.204: 1411واحدی نیااشو ی،

 . شخصی خاص 2-3-۴

د. کسرری کررردا  ا از پاررت حجررره هررا صرردا حاشس  سررول خرر  شز ع را   وایت شده که
جررواشش  ا نررداد. خطرراب شرره پیررامبر  (  فررت: ای مممررد سررتایش کررردن مررز زینررت و 

  .ک؛ سرریوطی،   مز زشت است. پیامبر  فت ایز صفام خاصه خداسررتدن  نکوهش کر
ا رررع   ازه  موسررل( هیثمی د   اشطه شا سند ایز  وایت شرایز شاو  اسررت کرره ا ررر اش179 ا:  شی

است و  رنه مرسررل خواهررد شررود، البترره وی د    میحشنیده شاشد یکی از سندهای احمد ص
( د   وایررت 487: 1383  .ک؛ سرریوطی، استا زیاشی نهایی خود سند آن  ا منقطع دانسته

دیگر  نها شه ایز نکته اشا ه شده که ا رع نزد  سررول اهلل  ( آمررد و  فررت ای مممررد شرره 
ون  وایررام ه مضررم( کرر 179 ررا:   .ک؛ سرریوطی، شرری یه نررازل شرردآ  یز اپس  حضو  ما شیا؛  
 متفاوم است.

 فردی نامشخص   .3-3-۴

مردی خدمت نبی اکرم آمد و  فررت ای  استعبدالرزاق از معمر از  تاده  وایت کرده
ن ش  مد  و ستایش مز زینت است و پاییز آو دن مقام و منزلت مررز زشررت مممد شدو

 نکوهاررش : آن ذام پاک یکتاست کرره سررتودنش زینررت و ادد خپاسو ناپسند. پیامبر  ( 
مرسررل و  ا  نازل شررد. سرریوطی ایررز حرردیث    ﴾إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَکَ﴿ناپسند است. آنگاه آیة  
 (.179 ا:    .ک؛ سیوطی، شی داندمیدا ای شواهد مرفوع 

 ( ۵-2تمیم )آیات . بنی۴-3-۴

 إِنَّ الَّوذِینَ﴿ شررا ه آیررة ل کرررده کرره دنق  داهللاز سعدشز عب اشز مردویه از یعلی شز اشدق 

ر  مرریم شودنررد و ا رر از پیامبر  ( س ال شد. پیامبر  ( پاسررخ داد »آنرران شنررى  ﴾...یُنادُونَکَ
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کررردم و  ر از همه کس نبود مز ایارران  ا دعرراى شررد مرریقا له ایاان شا اعو  دجال سختم
 (.409ن8: 1336 کاشانی،    شدند« همه ه،ک می

؛ 404ن8:  1336شررانی،    .ک؛ کا  ب نررزول آیررام دوم  ررا پررنجمم، سررب یاوا خی  د  شر
 و سرروم دوم( و دسررتة دیگررر، آیررام 181ن26 ررا:  عاشررو ، شرری؛ اشررز 186ن23:  1360طبرسی،

  .ک؛ کاشررانی،   (و د  دستة سوم سبب نررزول آیرره دوم405، 1411 واحدی نیااشو ی،
  .ک؛ طبرسرری،   مرریمیشنرر  از  روهرری (135ن22: 1374 ؛ مکررا م شرریرازی،402ن8: 1336
  .ک؛ کاشررانی،   انرردمعرفی شررده  های شنی  میم( یکی از  بیله  رعنب ییا شن   (186ن23:  1372
  .ک؛   ایز  بیله نزد پیامبر  ا مفاخره شررا ایارران  م علت آمدنایاشرخی  و  (404ن  8:  1336

 ادیو شرخرری دیگررر آز  (406:  1411  ؛ واحرردی نیارراشو ی،186ن23:  1372همان؛ طبرسرری،
 شیایررداند که پیامبر زود ررر نررزد آنرران ه داشتهاند و شه همیز جهت عجلی آنها نقل کردهرااس

( و د  دسرررته دیگرررر از 187-186ن23: 1360؛ طبرسررری، 408ن8: 1336  .ک؛ کاشرررانی، 
آمدنررد و مرریهای دو  شه مدینه نزد پیامبر  ( م شرده شده که از مکان وایام از وفودی نا
ای  بررل از ایررز کرره ند و شررا نررزول ایررز آیررام از پرسرریدن مسررألهدی سرپیممسائل زیادی  ا  

ضرری از شع  (د 286ن13:  1415    .ک؛ آلوسی،  آن شاشد، نهی شدندپیامبر  ( آغاز کننده  
(و د  294ن13    .ک؛ همرران،  اسررتایز وفد هفتاد نفر یا شیاتر ماخ  شده   وایام  عداد

د  سررند   (358ن  4  ،1407  ی،ارررمخزک؛    .  اسررتشرخی هم شه  عداد ایارران اشررا ه ناررده
ا  دا د که مستقیما از اشز عباس یا شه واسطه عکرمرره یام مممد شز اسماق  رشیاتر ایز  وا

شرخی   (404ن8:  1336؛ کاشانی،286ن  13،  1415  .ک؛ آلوسی،  انددهکر  از اشز عباس نقل
ن شرره آنررای اییهرردااند پیامبر شرای جلب  لوب آنان شه دیررز اسرر،م دسررتو  داد مفسران  فته

: 1374    .ک؛ مکررا م شرریرازی،  اسرر،م آو دن آنرران شرردداده شود که د  نهایت منجر شه  
اس،م آو دن حاشس پیررامبر شرره آنرران عطررا و   از  ( اما د  شرخی دیگر از  وایام شعد135ن22

د و شه دلیل  فتگوی زیاد آنان د  ممضر پیررامبر  ( آیررام دوم و سرروم نررازل پوشاک دا
 (. 405: 1411  ،نیااشو یی حدا؛ و ردید   .ک
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یررام یکسرران نیسررت؛ د  شرخرری  وایررام شرره نقررل از اشررز ره نیز نقل  واد  داستان مفاخ
ایم  ا شررا  ررو »یامممد، ما آمدهه که خطاب شه پیامبر  فتند: شد اسماق از  ول شنی  میم نقل

سررتیم ه  یممرر ى  »ما  روهى از شن  فتند:  د  شرخی دیگر از جاشر نقل شده که    مفاخره کنیم« 
 واحرردی  اخره کننررد« ا شررا شرراعر و خطیررب  ررو مفرر ایررم  رر مرران  ا آو دهطیرربو شرراعر و خ
دا زمان و ود آنان شرره مدینرره و صرر ام  از سوی دیگر د  شرخی  وای(  405:  1411نیااشو ی،

  .ک؛  هررا د  مو ررع اسررتراحت و  یلولرره پیررامبر  ( ا از پاررت حجررره زدن پیررامبر  (
ا  فترره و اسررت کرره شرر،ل اذان  گر زمانی ذکررر شرردهدیه  ست د  د و    (294ن13:  1415آلوسی

ای ذکررر هرر باند. شناشرایز ع،وه شررر اخررت،ف سررب ا امه نماز شوده  مسلمانان منتظر پیامبر شرای
 موا د متفاوم است. شده حتی اسباب ناظر شه وفد شنی  میم هم د  ایز  

آن از پاررت   طرخررا  شرره  د و هرردفی کررهنتیجه اینکه د   وایام مرشوط شه ایز آیام  صرر 
 فتح مکه یا    مفاخره یا آزادی اسرا(، زمان اس،م آو دن آنان  ها پیامبر  ا صدا زدندحجره

 زمرران  یلولرره  ز که پیامبر  ا از پاررت حجررره هررا صرردا زدنررد و  د  پایان مفاخره(، و تی از
د(، دنرر شو مررازا امرره ن پیامبر یا زمانی که اذان  فته شده شود و مسلمانان منتظررر پیررامبر جهررت

ای آزادی ایررز اسررراء شودند و نیز  عداد کسانی که شرررد افرادی که شه اسا م د  آمده   عدا
ان  بیله نام زشر ان شررز شررد ، ا رررع شررز حرراشس، سر نزد پیامبر آمدند د یقا ماخ  نیست. از

روشز اهتم، عیینه شز حف  شز شد  فزا ی،  یس شز عاصررم،  رریس شررز عطاء شز حاجب، عم
 شرخی نررام افرررادی ماننرردد   وایام ماترک و د     (293ن3:  1415ی،  وسآل  .ک؛    حا ث

 جماعرره مررز وفررد  اناضافه  ردیده و د  دسته دیگر شا عنو  نعیم شز سعد،  یا  شز الما ث
؛ 186ن23: 1360  .ک؛ طبرسرری، است روهی از شنی  میم و شنی عنبر ذکر شده  شنی  میم(

 (. 404ن 8: 1336؛ کاشانی، 1411:405،  یشوانیاحدی ؛ وا187ن26 ا:  عاشو ، شیاشز 
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 گیری بحث و نتیجه

ی ر سرر  ونه سبب نزول د مو د آیام اشتدایی سو ه حجرام شد  ایز پووهش چها ده
نررزول افررزایش   ردید که شا  وجه شه  عاشیر  ونا ون  وایام و مماسبه آنها  عررداد اسررباب

اسباب نررزول آیررام اشترردایی ایررز م  یاوا   فت   یاشد. شا  وجه شه نقدهای وا د شده شایدمی
ناد  وایررام نرروعی  طبیررق آیررام شررر یح نیست. و د  صو م  سامح نسبت شه اسرر سو ه صم

ت شررز ینکه جریانی که د  آن وفد شنی  میم، ا رع شز حاشس، ثاشرر ا امسائل  ونا ون است ی
 ببسرر  یاهرر  شانررد  خ داده ولرری د   ررزا یس و احتماال اشوشکر و عمر نقش اساسی داشته

ام انررد و شرره جررای ذکررر سرربب  طبیررق آیرر ناررده  های  ا یخی شه د ستی شرراز وزول و نقلن
هررا و نیررز ها و  صمیف،  مریفیاماست که نقل شه معناهای  واصو م  رفته و نقل شده
 رروان چنرریز مرریز مطلب است. لذا شا  وجه شه سیاق ایررز آیررام  وایام متنا   شاهد شر ای

رآن د  حرروزه یز سو ة نررازل شررده آیررام  ونررا ونی از  رر ا  کهی  نازم   استنباط کرد که د
ظررا  انت نوع  اشطه شا پیامبر  ( شرره دسررت مررردم  سرریده شرروده و  اخ،ق د  جامعه اس،می و

- فته که مو د  وجه شیاتری  را   یرند اما هنوز شرخی که احتماال از عرب های شادیررهمی
عایت نکرده، شه همرریز جهررت ایررز آیررام    ار ب میاپ اند شئونام الزم د   اشطه شانایز شوده

 وان سبب خاصی از ایررز میل  ردیده است و نت  أکید و  ثبیت مفاد آیام پیایز نازجه
 ی آنها د  نظر  رفت.شرااسباب  ا 

 منابع 
 . قرآن کریم

مممود.   سید  العظیمق.(.  1415آلوسى،  القرآن  تفسیر  فى  المعانى  شیرومروح   . :
 یه. دا الکتب العلم

از  اش اشى  شز  المسز على  أشو  الدیز  التاریخ (.  1385لکرم.  اثیر، عز  شیروم:  الکامل فی   .
 دا  صاد . 
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مممد.   شز  عبدالرحمز  خلدون،  خلدون  (.1363اشز  ابن  تاریخ  عبد  العبر  .  رجمه 
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»مکی    و  »اسباب نزول«   (. واکاوی  عامل دو دانش 1390پیروزفر، سهی، و الهه شاه پسند.  
. شها  و  اشستان. شما ه  های  رآنی داناگاه علوم اس،می  ضویناریه آموزه.  دنی« م  و
13 . 

سهی،.   میزان  أثیر  و  (.1391پیروزفر،  د   فسیر.  ببس  م ایاشر سی  علوم ناریه    نزول 
 . شما ه اول  .سال هفدهم .. شها حدیث

النز(.  1374   .سیدمممدشا ر  حجتی، نار فرهولاسباب  اس،می. چاپ    نگ.  هران: دفتر 
 چها م.

ممسز.  حسز حقائقق.(.  1427حید ،  و  تاریخ  القرآنی  النزول  .  م:  أسباب 
 . المرکزالعالمى للد اسام االس،میه

 عام. لتعا ف للمطبو. شیروم: دا اعلو  القرآن. (1415.  ا ردشممم م، حکی 

شمس  احمد.  ذهبى،  شز  مممد  المشاهی(.  1413الدیز  وفیات  و  االسال   و  ر  تاریخ 

 . دا الکتاب العرشى. األعال 

مممود.   التنزیلق.(.  1407زمخارى،  لوام   حقائق  عن  شیرومالکشاف  دا  .   :
 الکتاب العرشی. 

 .شیروم: دا الاروق .فى ظالل القرآن ق.(. 1412   .یم شاذلیاهشراشز سید شز  طب 
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   نا.جا: شیشی

 علمیه. . شیروم: دا الکتب الفی اسباب النزولل قولنا ابلب ا(. .  شی___________

 . دفتر انتاا ام اس،مى..  متفسیر المیزان ق.(. 1417طباطبائى، سید مممد حسیز.  

حسز. رسطب  شز  فضل  القرآن (.  1360ى،  تفسیر  فى  البیان  انتاا ام  .  هرانمجمع   :
 . فراهانى

 . شیروم: دا  التراث.و لملو امم األتاریخ .  (1387طبرى، أشو جعفر مممد شز جریر.  

مممد حس   طوسى،  القرآن ا(.  .  شی ز شز  تفسیر  فى  شیروم:التبیان  التراث    .  احیاء  دا  
 العرشى.

 : دا الجیل. . شیرومأسباب النزول القرآنیق.(. 1411  ، حسیز.یهغازى عنا

 رشی. العاث لتر. دا  احیاء ا. شیروم مفاتیح الغی ق.(. 1420فخر  ازى، مممد شز عمر.  

 .  هران: انتاا ام ناصر خسرو. ألحکا  القرآن جامع لا  .( 1364 رطبى، مممد شز احمد.  

اهلل فتح  م،  الص م  تفسیر(.  1336.  کاشانى،  المخالفیننهج  الزا   فى  :  .  هرانادقین 
 . کتاشفروشى علمى

 ی. عرشال . شیروم: دا  احیاء التراثبحار األنوارق.(.  1403مجلسى، مممد شا ر.  

 .  هران: انتاا ام سمت.تاریخ قرآن(. 1392  معرفت، مممد هادی.
 االس،می. ر .  م: م سسه الناالتمهید فی علو  القرآنق.(. 1415.  ____________

 : دا الکتب اإلس،میه..  هرانتفسیر نمونه (.  1374مکا م شیرازى، ناصر.  

 هران: انتاا ام طر     نیا.یریمی کر ض.  رجمه ممعنای متن  (.1380نصر، حامد اشوزید.  
 نو.

زهرنفیسی نزول» (.1381   .ا شادی(،  اسباب  احادیث  نقد  و  فهم  معیا های  و  طباطبائی  .  «علالامه 
 . 5و  4. شما ه  اشستان و پاییز .قوقم و حالهیا

احمد. شز  على  نیااشو ى،  القرآن(.  1411   واحدى  نزول  دا الکتب  اسباب  شیروم:   .
. العلمیه


