
 
 
 
 
 
 

 

 
 واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول 

 های مرسوم در میان روش
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   :چکیده

ارزیابی یا نقد روایات سبب نزول، همواره یکی از محورهای مهم پژوهش در تفسیر و علوم قرآنی بوده 

هزای   پژوهان در این زمینه، افززون بزر ارزیزابی    دهد که قرآن است. سیری در آثار این حوزه نشان می

هایی چون ارزیابی بزدون ترزریب بزه رو ،     اند. گونه برده هایی دیگر نیز بهره سندی و متنی، از گونه

 و نززول  تکزررر  سزبب،  تعدد»، «نزول سبب الفاظ حاکی از روایات»صوری چون  و کلی ارزیابی با قواعد

هزا نیزز بزه     کزه بازگشزت آن  « لفظ در برابر خروص سزبب  عموم اعتبار»و « و نزول از هم حکم تأخر

تحلیلی، افززون بزر بیزان     این جستار با استفاده از رو  توصیفی های سندی و متنی است. در ارزیابی

هزا   هزای آن  های فوق مورد بررسزی قزرار گرفتزه و کاسزتی     های مختلف، کارایی هریک از گونه ه دیدگا

هزای بزالقوا ارزیزابی     های مذکور از یک سو و ظرفیت برشمرده شده است. در پایان با توجه به کاستی

عنوان کارآمزدترین رو  در میزان    سوی دیگر، این رو  از حیث نظری به متن روایات سبب نزول از

 های مرسوم معرفی شده است. ها و گونه رو 

اسباب نزول، روایات سبب نزول، شأن نزول، نقد سند، نقزد مزتن، ارزیزابی سزند،      ها: کلیدواژه
 ارزیابی متن.
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 مقدمه

ههای فرهنگهی امتعها ی     صورت تدریجی و متناسب با رخدادها و زمینهه  قرآن کریم به
نازل شده است. بر این اساس حتی خود ایشان و کسانی که در  دوران رسالتِ پیامبر
اند نیز بر لزوم آگهاهی از بافهت مهوقییتی نهزول آیهات ت کیهد        کرده آن دوره زندگی می

( اما با دور شهدن از دوران رسهالت و از   02ه51ش، ص5831محسن حیدر، اند.) داشته
های تهارییی یها هعهان روایهات      بافت فرهنگی امتعا ی آن، نیاز به گزارشمیان رفتن 

( 552م، ص0222ابوزید، سبب نزول در مهت فهم مینای آیات، بیشتر و بیشهتر شهد.)  
مشههور شهد،    5های تارییی که بیدها به روایات سبب نزول یا ش ن نهزول  این گزارش
( 8۳صش، 5831)اقبهال،  «تنزیل القهرآن »یا « نزول القرآن»ین کلی وابا  نابتدا در کتبی 

شد، تا اینکه واحهدی   کتب سیر و مغازی، موامع روایی و تفاسیر قرآن ثبت و ضبط می
ق، 5155و دروغین)واحهدی،  ق( با هدف زدودن این حوزه از روایات میلهی  1۳3)د. 
دسهت بهه انتیهاد زد و حاصهل آن را در کتهابی       ،( از میان روایات سبب نزول55ص

( ق491.د)ارائه کرد. سه سده پس از وی، زرکشهی  اسباد نزول القرآنمستقل با  نوان 
و فوایهد آن   نظری، مبانی مباحث طرح  نوان اسباد نزول، به در مهت تدوین  لعی به

به تکعیل و ( ق955.د)سیوطی و( 509ه551ص ،5ق، ج5152 رکشی،ز)دزیرمبادرت و
رهاوردِ  آن، از اما پس( 58۳ه502ص ،5ق، ج5105 تنقیح مباحث او پرداخت.)سیوطی،

 .است نبوده تکرار مز چیزی نزول، اسباد طیف وسییی از کتب
انگارۀ سبب نزول نیز در طول تاریخ دچار تحوالت مفهومی شده است. بدین گونه 

ها و رخدادهای قبل از دورۀ  متقدمانی چون واحدی، در برداشتی موسَّع از آن، زمینهکه 
( اما مت خران 195و  34ق، ص5155دانستند.)واحدی،  نزول قرآن را هم سبب نزول می

زمان یا  دانند که هم یا رخدادی می  زمینه را نزول ، سبب«دورۀ نزول»با اضافه کردن قید 
 ،یحجهر  سهق ن   ابنا آیاتی دربارۀ آن، به وقوع پیوسته است.)اندکی پس از نزول آیه ی

 (99، ص5 جتا،  زرقانى، بی؛ 181ق، ص5100
 بسهزا  نقشی هعواره نزول سبب روایات میتلف، های تیاریف و برداشت از گذشته

 گسهترده،  تحریهف  و میهل  ومهود  امها  کنهد؛  مهی  و کهرده  ایفا قرآن آیات بهتر فهم در
 یها  ارزیهابی  ضهرورت  و کرده دشوار را زمینه این در اطعینان قابل روایات به دسترسی

http://www.wikiporsesh.ir/%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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در ایهن راسهتا هعهواره برخهی      .ساخته اسهت  آشکار را روایات این پیش از بیش 0نقد
هایی برای دستیابی بهه روایهات صهحیح در ایهن زمینهه       حل اندیشعندان در پی ارائۀ راه

اند. افزون بر ت ثیر گفتعان  لعی مومود در هر دوره،  واملی چون گرایش به نقهل   بوده
 تنها بهه   العیارفی، میهزان ا  یا  قل، گرایش تفسیری، میزان اهتعام به ارائۀ اط  ات دایرة

سین صحابه و تابیان، میزان حساس بودن نسبت به سند روایات و ا تقاد به  عومیت 
های ارزیابی مفسران از روایات سهبب نهزول را    نص یا خصوصیت سبب، تفاوت گونه

 های ( گونه512ه589ش، ص5841رقم زده است.)دفتر تبلیغات اس می حوزه  لعیه قم، 
توان در چههار دسهتۀ ارزیهابی بهدون      سبب نزول را میپژوهان از روایات  ارزیابی قرآن

صهوری، ارزیهابی سهند و ارزیهابی مهتن       و کلهی  بها قوا هد    تصریح به روش، ارزیهابی 
های  بندی کرد. در این مقاله، سه گونۀ اول مورد نقد و بررسی قرار گرفته و کاستی دسته
روایات سبب نزول  ها بیان خواهد شد. گونۀ چهارم یینی ارزیابی متن شناختی آن روش

 ای دیگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. و مییارهای آن نیز در مقاله
 . ارزیابی بدون تصریح به روش۱

درازای  عهر ایهن    ارزیابی روایات سبب نزول و شناخت سره از ناسهرۀ آن،  عهری بهه   
ن مهنیکس  ههای اندیشهعندا   روایات دارد؛ اما در ابتدا، آنچه از ایهن ارزیهابی در نوشهته   

شد، حاصل ارزیابی و نه روش آن بود. به  بارت بهتر وقتی کسی سهبب نزولهی را    می
پذیرفت، آن را در کتاد خود ثبت نکرده و صِرفاً موارد مهورد قبهول خهود را نقهل      نعی
کرد. البته این کار را بدون توضیح دربارۀ دالیل و مییارههای خهود در رد یها ت ییهد      می

 نهوان   کهرد. بهه   ای نیز به روایات متیارض نعهی  داده و اشاره م روایات سبب نزول انجا
مثال، نویسندگان موامع روایی و تفاسیر متقدم امامیه و اهل سنت، نو اً روایات سهبب  

هها هعیهوانی داشهته باشهد. واحهدی       های مذهبی آن اند که با انگاره نزولی را نقل کرده
در زمینۀ اسباد نهزول بهه دسهت مها       نوان نیستین کسی که کتاد او ق( نیز به1۳3)د.

هرچنهد از نظهر   ق، سراسر اثر( 5155واحدی، رسیده، به هعین روش  عل کرده است.)
ههم نقهل    آمیهز  وههن روایهات ضهییف السهند و بها منهامین      دیگران، در ایهن کتهاد   

انگیزۀ خود از  او (،52ه9، صق5100سیوطی، ؛ 012، ص5ق، ج583۳موزی،  ابن)شده
واحدی، مقابله با میل و دروغ در روایات سبب نزول میرفی کرده)ام ی این کتاد را 
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، فقهط بهه نقهل    منعون یها اسهناد روایهات    ۀدربارو بدون اظهار نظر  (55ق، ص5155

پژوهان میاصر نیز در مهواردی   حتی برخی قرآن .روایات مورد ت یید خود پرداخته است
 کهه  انهد. چنهان   ود را بیان کردهو فقط روایات موافق با دیدگاه خ  به این شیوه  عل کرده

 روایهات  مهورد  در بررسهی  و بحهث   هدم  و خود نظر از مرمَّح روایت ذکر قطب سید
، 8، ج ق5150)سهید قطهب،   .است کرده ا  م خود رویۀ  نوان به را زمینه یک در متیدد
( در این گونه، هرچند نویسنده به روش یا مییارهای ارزیهابی خهود تصهریح    5194ص
مد ی است که روایات سبب نزول را مورد ارزیابی قرار داده و حاصهل آن را  کند،  نعی

بیان کرده است. بنابراین تومهه بهه ارزیهابی بهدون تصهریح بهه روش، در کنهار دیگهر         
تهر خواههد کهرد.     ههای آن را روشهن   های ارزیابی روایهات سهبب نهزول، آسهیب     گونه
ققان، دربارۀ  علکرد نویسنده ترین اشکال این گونه، سلب امکان داوری دیگر مح اصلی

است. در مقابل، حداقل فایدۀ تصریح به روش یها مییارههای ارزیهابی روایهات سهبب      
ها یها   نزول، دادن این امکان به دیگر محققان است. در این صورت هم امکان نقد روش

 ها بر مصادیق ومود خواهد داشت. مییارها و هم امکان نقد تطبیق آن
 کلی و صوری . ارزیابی با قواعد۲
گیهرد؛ امها برخهی     ارزیابی روایات در دو حوزۀ سند و متن صورت مهی  ،طور میعول به

 نهوان   های خاص روایات سبب نزول و نیز لزوم تشیّص  لم اسباد نزول بهه  ویژگی
  های  لوم قرآنی، پژوهندگان این حوزه را بر آن داشته تها قوا هدی ویهژه    یکی از شاخه

ای از مباحث این  لهم را بهه خهود     ت ارائه کنند که بیش  عدهبرای ارزیابی این روایا
 سبب، تیدد»، «نزول سبب الفاظ حاکی از روایات»اختصاص داده است. قوا دی چون 

« لفظ در برابر خصوص سهبب   عوم ا تبار»و « و نزول از هم حکم ت خر و نزول تکرّر
 نوان قوا دی ویژه در  ههای سندی و متنی است، ب ها به ارزیابی که هرچند بازگشت آن

  اند. در حقیقت این قوا هد، حاصهل ارزیهابی    موضوع اسباد نزول ارائه و پذیرفته شده
مجعوع روایات سبب نزول و پایبندی به ساختارهای سنتی این حوزه از  لهوم قرآنهی   

اند. حال سهاال   است که در گام بیدی به قوا دی برای ارزیابی این روایات تبدیل شده
که در طراحی و ارائۀ این قوا د، تا چه اندازه به تاریخ و واقییهت خهارمی ه     این است

نازل شده ه تومه شده است؟ آیا طراحهی     که هریک از واحدهای نزول در تیامل با آن
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 وحی نزول واقییت به قرآنی  لوم دانشعندان دسترسی و ارائۀ این قوا د، ناشی از  دم
 نهزول  اسباد اصل شقوقی، و ها تبصره چنین بیان بار اینکه آیا ت بوده است؟ پرسش مهم

و امکهان داوری  هها   ( پاسخ بهه ایهن پرسهش   5۳ش، ص5892بیند؟)ملیلی،  نعی آسیب
 هاست. ستلزم ارائۀ گزارشی تحلیلی از آنماین قوا د،  تر دربارۀ میزان کارایی دقیق

 نزول سبب . الفاظ حاکی از روایات۳
دانشعندان  لوم قرآنهی نسهبت بهه روایهات موسهوم       های کلی یکی از تدابیر و ارزیابی

شهود،   سبب نزول که مومب تعایز این روایات از آرای تفسیری صحابه و تابیان مهی  به
خاسهتگاه ایهن قا هده، رویکهرد سهنتی بهه       . هاست کاررفته در آن تیابیر به نوع به تومه

بندی  نی در مععروایات سبب نزول و پایبندی افراطی به منقوالت پیشینیان است. زرقا
نظریات میتلف در این زمینه، تیابیری از روایات را که قطیاً در نقلِ سبب نزول به کار 

که در بیهان سهبب    8«سَبَبُ نُزولِ اآلیةِ کَذا».  بارت 5کند:  اند، در سه دسته بیان می رفته
« ءفا». آمدن حرف 0توان داد؛  نزول صراحت داشته و احتعال دیگری در مینای آن نعی

های سبب و فَنَزَلَتْ،  . در صورت نبود واژه8 1؛ قبل از فیل نَزَلَتْ، پس از بیان یک واقیه
که وحی در پاسخ به آن نازل شده باشد، سبب نهزول خواههد    ساالی از رسول خدا
صهورت قطیهی    توان روایتهی را بهه   دهد که در غیر از این موارد، نعی بود. وی ادامه می

کهه بهر سهببیت    « کَهذا  فی اآلیةُ هذِهِ نَزَلَتْ»سبب نزول دانست؛ مث ً در تیبیرهایی چون 
بیان حکعهی کهه آیهه متنهعن آن     تصریح ندارد، هم احتعال سبب نزول و هم احتعال 
تهوان یکهی از ایهن دو را تهرمیح داد.      است ومود دارد و از طریق قراین و شواهد مهی 

 (529ه524، ص5 ، جتا زرقانى، بى)
زرکشی با رویکردی متفاوت، ضعن تصریح به پیروی از دیدگاه احعد بن حنبهل و  

هها   ه که اگر یکهی از آن مسلم در این زمینه، میتقد است  ادت صحابه و تابیان این بود
مقصودش این بود که آیه متنعن آن حکم است نه « نَزَلَتْ هذِهِ اآلیةُ فی کَذا»گفت:  می

اینکه سبب نزولش آن باشد. به  بارت دیگر، مینای این معله استدالل بهه حکهم آیهه    
( امها حسهینی   50۳، ص5 ، جق5152زرکشهی،  باشد، نه نقهل آنچهه رد داده است.)   می

این باور است که این  ادت ثابت نشده، بلکه دانشعندان به  کس آن ملتهزم  م لی بر 
انهد. بنهابراین حهداکثر     بوده و در اغلب موارد، از این  بهارت، سهبب نهزول را فهعیهده    



 139۷بهار و تابستان م، ، سال دهم، شماره نوزدهپژوهیلنامه حدیثرفدو   1۲

 
 تیعیه، پذیرفت که احتعال ههر دو مینها ومهود دارد.)حسهینى     توان بر اساس نظر ابن می

نویسهد: گهاهی    برداشهتی متفهاوت مهی    ( دهلوی نیز بها 551ه558ق، ص5123،  م لى
ای و ت وت آن در پهی   از آیه ای، نقل استنباط پیامبر صحابه برای تطبیق آیه بر واقیه

 اللّههُ  فَهاَنززَلَ » ،«کَهذا  فهی  اآلیةُ نَزَلَتْ»ای و یا نقل تکرار نزول، از مع ت  ساال یا حادثه
 (۳5ش، ص5830 اند.)دهلوی، کرده یاستفاده م «کَذا فَنَزَلَتْ»یا  «کَذا قَولَهُ تَیالى

های فاحش در برداشت از الفاظ روایات سهبب نهزول،    ها و تفاوت زنی هعین گعانه
گیری از کاربرد الفاظ برای تعایز انواع روایات سهبب نهزول را بها چهالش موامهه       بهره

ساخته است. افزون بر آنکه صحابه و تابیان، تیهدی مبنی بهر تبییهت از قوا هدی کهه     
 ایهن  مینهای  اند. به  بارت بهتهر، تییهین   اند، نداشته های بید تییین کرده عندان دورهدانش
در دورۀ زنهدگی   کهه  قوا دی اند طبق توانسته نعی تابیان و صحابه بوده و پسینی الفاظ،
هعچنین وقوع گستردۀ نقل به مینا در این روایهات،  . ها ومود نداشته، سین بگویند آن

گهذاری بهر روی الفهاظ بهاقی نگذاشهته اسهت. بنهابراین         سهرمایه گونهه   مایی برای این
نظر از درستی یا نادرستی نظریات میتلف، اصالت دادن به الفاظ روایهات سهبب    صرف

 حهل  از نزول، بدون ارائۀ دالیل محکم و فقط بر اساس سهلیقۀ شیصهی، نهو ی فهرار    
 و مانیی در مسیر ارزیابی دقیق این روایات است. مسئله

 و نزول از هم حکم تأخر و نزول تکرّر بب،س . تعدد۴
  هدم  اولیۀ فرض پیش کنار در راوی، تیبیر به نزول سبب تشییص م ک کردن محدود
 بینهاً  و میتلهف  ههای  نهزول  سبب ساز ومود زمینه نزول، سبب بیان در راویان امتهاد
( اندیشهعندان قرآنهی بهرای    41ش، ص5835)نفیسی، .شده است آیه یک برای متناقض
این مشکل، به بررسی نسبت سبب نزول با آیه یا آیات متناظر با آن، از نظر تیهداد   حل

( 581هه 504، ص5 ج ،ق5105 سیوطی،اند.) پرداخته و قوا دی کلی برای آن وضع کرده
خاستگاه این قوا د نیز رویکرد سنتی به روایهات سهبب نهزول و پایبنهدی افراطهی بهه       

متصور در این زمینه، دو حالتِ وحدت سهبب  منقوالت پیشینیان است. از چهار حالت 
در برابر تیدد نازل و تیدد سبب در برابر وحدت نازل مورد تومه قرار گرفته است؛ بهه  

پژوهان اگر برای دو یا چند آیه، یک سبب نقل شهده باشهد، آن را    این صورت که قرآن
آیهه چنهد    ( اما اگر برای یهک 581، ص5 ، جهعاناند.) سبب نزول هعۀ آن آیات دانسته
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سبب نزول نقل شده باشد و از نظر تصریح الفاظ، صحت سند و ومود مهرمحح کهام ً   
انهد: اگهر ایهن اسهبادِ متیهدد، بها        با هم یکسان باشند، دو حالت برای آن در نظر گرفته

باشند، قائل به تیدد سبب برای یهک   افتاده و قبل از نزول آیه اتفاق اندک زمانى فاصلۀ
ها از نظر زمهانی نزدیهک نباشهد، آن چنهد روایهت را       اگر روی دادن آن اند؛ اما آیه شده

صهورت   ند که آیهۀ مهذکور بهرای هریهک از آن اسهباد بهه      ا پذیرفته و بر این باور شده
( حتی زرکشی حکعت این تکهرار  4۳ه41، صق5155 نایة، مداگانه نازل شده است.)

از فراموشهی دانسهته   نزول را بزرگداشهت مقهام آیهه و یهادآوری آن بهرای ملهوگیری       
( و زرقانی ضعن ت کید بر نظر وی، دیدگاه میالف بها  501، ص5 ، جق5152زرکشی، )

 (551، ص5 ، جتا زرقانى، بى نوان شبهه مطرح و رد کرده است.) تکرار نزول را به
رایانۀ دانشعندان  لوم قرآنی که در مرحلۀ بید گ ای مععه اندیشی یکی دیگر از چاره

ت خر حکم از نهزول و ته خر    ،ی ارزیابی روایات سبب نزول تبدیل شدهای برا به قا ده
دلیل ومود فاصلۀ زمانی میان نزول آیه و سبب آن است. بهرای مثهال،    نزول از حکم به

 عر و بزّاز را مبنی بهر اینکهه    ناسازگاری میان نزول سورۀ ا لی در مکه و روایتی از ابن
( دربارۀ زکات فطهره نهازل   51ه51ا لی: )«فَصَلَّى رَبِّهِ اسْمَ ذَكَرَتَزَكَّى. وَ مَنْ أَفْلَحَ قَدْ»آیات 

کنند که این آیه در مکه نازل شده، ولهی حکهم آن در مدینهه     شده، این گونه تومیه می
شده، اما بر اسهاس روایتهی از    امرا شده است. هعچنین به حکم وضو در مکه  عل می

، 5 ج ،ق5105 سههیوطی،ه است.)( در مدینههه نههازل شههد ۳ ایشههه، آیههۀ وضههو)مائده:  
 (511ه510ص

پژوهان میاصر، با این دسته از قوا د کلی و صوری  در مقابل، گروهی دیگر از قرآن
اند. در این راستا ابوزید میتقد اسهت دانشهعندان    ها را به نقد کشیده میالفت کرده و آن

معهع و آشهتی    لوم قرآنی در پی ناتوانی در ترمیح بین روایات سبب نزول، با هدف 
دلیل قداسهتی کهه بهرای     اند. آنان به میان روایات میتلف، به فرضیاتی ذهنی روی آورده

یک از روایهات آنهان را تیطئهه و رد     اند هیچ اند، حاضر نشده بوده  صحابه و تابیان قائل
( وی فرضیاتی چون نزول آیات متیدد در پاسخ به یهک  550ص، م0222ابوزید، کنند.)

ل مکرر یک آیه، ت خر حکم از نزول آیه و ت خر نزول آیه از حکهم را  واقیۀ خاص، نزو
دانهد.)هعان،   مومب مدایی متن قرآنی از داللت آن و در نتیجه ویرانی بنای فهم آن می
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( وی هعچنین پذیرش تکرار نهزول را مسهتلزم فراموشهی آیهه از سهوی      30و  551ص

 (558ص هعان،)دانسته است. نیستین گیرندۀ متن قرآنی یینی پیامبر
 لفظ در برابر خصوص سبب عموم . اعتبار۵

ها از لحاظ  عومیت  بررسی نسبت روایات سبب نزول با الفاظ آیه یا آیاتِ متناظر با آن
های کلی این روایهات اسهت کهه خاسهتگاه آن،      ای دیگر از ارزیابی و خصوصیت، گونه

 و اط  هات  مرکز لم اصول فقه و کاربرد آن در نحوۀ اسهتنباط حکهم شهر ی اسهت.)    
( از چهار حالهت متصهور در ایهن زمینهه، فقهط آن      ۳29، ص ش5839اس می،  مدارک

حالت که برای آیه یا آیاتی با الفاظ  ام، سببی خاص نقل شهده باشهد، محهل بحهث و     
 یکسهان  خصهوص  و  عوم نظر از طرف اخت ف بوده است. حالت دوم و سوم که دو

 ام نیهز   سببی برای خاص الفاظ حالت چهارم یینی نزول .نیست اخت ف محل باشند،
 .و ب غت قرآن دانسهته شهده اسهت    الهی حکعت از نظر دانشعندان  لوم قرآنی منافی

( دربهارۀ حالهت نیسهت، اکثهر قریهب بهه اتفهاق        553هه 55۳، ص5 تها، ج  زرقانى، بى)
مصهادیق لفهظ،   پژوهان،  عوم لفظ را میتبر دانسته و میتقدند حکم آیه شامل هعۀ  قرآن

؛ 50۳ش، ص5838؛ رمبى، 553، ص5 تا، ج شود.)زرقانى، بى ا م از سبب و غیر آن می
( در مقابل، گروهی میتقدند کهه در ایهن حالهت    081ه088ش، ص5834موادی آملی، 

باید به خصوص سبب تعسک کرد. به  بارت دیگر، لفظ  ام آیهه، منحصهر در سهبب    
لفظ آیه، بلکه از دلیلی دیگهر ماننهد قیاس)بهه     نزول آن است و حکم موارد مشابه نه از
حُکزعهی  َلَهی الواحِهدِ حُکزعهی  َلَهی      »کهه   شرط ومود شرایط آن( یا فرمودۀ پیامبر

 (502ه553، ص5 ، جتا زرقانى، بىشود.) استیراج می 1«الجَعا َةِ
ای برای تیصهیص لفهظ  هام آیهه      البته این اخت ف نظر در صورتی است که قرینه

ای، بهه امعهاع    نزول ومود نداشته باشد؛ امها در صهورت ومهود چنهین قرینهه     سبب  به
( در ایهن  559ه553، صهعاندانشعندان، حکم آیه منحصر در سبب نزول خواهد بود.)

دسته از آیات، لفظ  ام به مورد خاصی که در زمان نزول آیه ومود داشهته، اشهاره دارد   
نیۀ خارمیه بوده و از قا هدۀ میصحهص   ای که در آیه ومود دارد، ق اصط ح، قنیه و به

رغهم   ( موادی آملهی  لهی  50۳ش، ص5838شود.)رمبى،  نبودن سبب نزول استثنا می
تطهیر  و (۳5 عران:  ( مباهله)آل11والیت)مائده:  پذیرش این مطلب دربارۀ آیاتی چون
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 اههل  حقهوقی  این آیات، دربهارۀ شیصهیت   (، میتقد است که سبب نزول88)احزاد: 
 نعهرده و از  آنان، این آیهات  شیصیت حقیقی ارتحال بوده و با تطهیر و باهلهم والیت،
 (081ش، ص5834)موادی آملی، .رفت نیواهند بین

ای بهر   که پیداست، دوگان  عومیت لفظ یا خصوصهیت سهبب، چنهان سهیطره     چنان
پژوهان ناگزیر از انتیاد یکی از این  مبحث اسباد نزول یافته که گویی هریک از قرآن

تهوان از   اند. حال ساال این است که آیا حالت سومی ومهود نهدارد؟ آیها نعهی     بوده دو
زمهان بهه  عومیهت لفهظ و      ای دیگر به این موضهوع نگریسهت؟ آیها تومهه ههم      زاویه

خصوصیت سبب در مهت فهم بهتر آیه، بدون ترمیح یکی بر دیگهری امکهان نهدارد؟    
ثنائاتی تهو در تهو ومهود خواههد     در این صورت آیا باز هم نیازی به ارائهۀ چنهین اسهت   

 داشت؟
حسینی م لهی بهر ایهن بهاور اسهت کهه لهزوم تیعهیم و امتنهاع تیصهیص، فقهط            

که بحث اسهباد نهزول  ه وه بهر      درخصوص آیات االحکام موضو یت دارد؛ درحالی
شود و التزام بهه  عهوم احکهام وارد در هعهۀ      آیات االحکام، شامل هعۀ آیات قرآن می

، فر ون و است. برای مثال، هدف از طرح داستان حنرت موسیآیات، غیرمیقول 
ها مینایی ندارد؛ زیهرا در   هاست و  ام دانستن الفاظ آن اسرائیل،  برت گرفتن از آن بنی

ای بهوده کهه در    این آیات حکعی بیان نشده که به دیگران تیعیم داده شود، بلکه واقیهه 
 (522ه99، ص ق5123،  م لى یک مورد خاص رد داده است.)حسینى

رسد میتقدان به ا تبار  عوم لفظ، از طرح این موضوع در بحهث اسهباد    به نظر می
انهد.   نزول،   وه بر کارکرد فقهی و نحوۀ استنباط احکام، هدفی دیگر را نیز دنبال کرده

در حقیقت، ا تبار  عوم لفظ در برابر خصوص سبب، یکی از تدابیری بوده اسهت کهه   
نهد. در هعهین راسهتا    ا  تنعین مهانی و ماودانه بودن قرآن اندیشهیده  پژوهان برای قرآن

 ۳مبنی بر مهانی و ماودانه بودن قهرآن  موادی آملی ضعن استناد به روایاتی از ائعه
 محصهور  خهود  نهزول  شه ن  و سهبب  محهدودۀ  در هرگز قرآن کند که آیات تصریح می

ش، 5834بود.)مهوادی آملهی،    نیواهد ماودانه و مهانی الهی، کتاد وگرنه شوند نعی
 کهه  مجید قرآن  الیۀ مقاصد ( طباطبایی از این هم فراتر رفته، میتقد است081ه088ص

 قابهل  نیهاز  قهرآن،  کریعهه  آیهات  از خود استفادۀ در هستند، هعیشگی و مهانى میارفى
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 (54۳، صش5818طباطبایی، ).ندارند نزول سبب به روایات نیازی هیچ یا تومهی

ای،  ابوزید بر این باور است که د وی مهانی بودن و شعول در هر پدیدهدر مقابل، 
( 08ه00، صم0222ابوزید، های تارییی و لوازم الینفک آن نیست.) مستلزم انکار ریشه

مینای نزول آیات، متناسب بها نیازهها و    بر کس، ا تقاد میتزله مبنی بر حدوث قرآن، به
( او 84ش، ص5834است.)وصهفی،   منافع حقیقهی میاطهب و ضهامن مهاودانگی آن    

بررسی داللت متون بر اساس تقسیم دوگانۀ  عومیت لفظ یا خصوصهیت سهبب را بها    
( 52۳، صم0222ابوزید، ماهیت پیوند متن زبانی و واقییت سازندۀ آن سازگار ندانسته)

توان میهان مهتن قرآنهی و حهوادث بیهانگر آن       میتقد است در تحلیل زبانی متون، نه می
کند و نه صحیح است که بدون تومه به ویژگی زبانی متن قرآنهی در توانهایی   مدایی اف

( بها  528، صهعانگذر از حوادث مزئی، تنها در محدودۀ هعین حوادث بهاقی مانهد.)  
توان ضعن فهم آن در بافت تارییی خود و تفکیهک آن   ادبی متن قرآن، می تحلیل زبانی

ل این دو است، بهه دسهت آورد. ایهن    از بافت دورۀ پژوهشگر، فحوا را که حاصل تیام
مانع از آن است که فحوایی  صری از مینایی تارییی بیهرون کشهیده شهود کهه بها آن      

 (89ه83ص ،ش5832متناقض است.)هعو، 
ای را بهرای گشهودن    فنل الرحعن از نومیتزلیان شبه قاره نیز، فرایندی سهه مرحلهه  

کند:  رییی دوران نبوت پیشنهاد میگره ماودانگی پیام قرآن در  ین انطباق با شرایط تا
ای کهه آن   اول، دریافت اهعیت یا مینای حکم از طریق مطالیه شرایط تارییی و مسئله

 نهوان احکهامی بها موضهو ات      ها به حکم پاسیگوی آن بوده است؛ دوم، تیعیم پاسخ
اخ قی امتعا ی و سوم، تجسم این احکام  عومی در بافت امتعا ی امروز.)وی نهت،  

 تفسهیرِ  یینهی  ای، مرحلهه  سهه  تفسیری طراحی با وی بهتر،  بارت ( به55ش، ص5838
 نهزول،  اسهباد  و اوضهاع  گهرفتن  نظهر  در بها  کوشهد   صری می و فراتارییی تارییی،
 با. دهد قرار امروزین  عل مبنای را کرده، آن کشف را الهی پیام روح یا اصلی منعون

 حرکتهی  تهوان  می را نزول اسباد مقولۀ به الرحعن فنل چون کسانی رویکرد بیان، این
 نهه  کهرد،  ارزیابی تارییی مقتنیات زندان از متن های پیام و ها حکعت آزادسازی برای
ملیلهی،  ).نهزول   صر زندان در آن اسارت و گذشته در متن کردن محبوس برای ت ش
 (524ش، ص583۳
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 . ارزیابی سند روایات سبب نزول۶
ایشهان را   4به  دالت صحابه، تعهامی روایهات مرفهوع   قاطبۀ اهل سنت بر اساس ا تقاد 

نظهر   صحابه اخت ف نظر دارند. صرف 3دانند، اما دربارۀ ا تبار روایات موقوف میتبر می
از این اخت ف، اهل سنت روایات موقوف صحابه در زمینهۀ اسهباد نهزول را از سهایر     

انهد.)حاکم   سهته روایات ایشان اسهتثنا کهرده و در حکهم روایهات مرفهوع یها مسهند دان       
( آنهان بهرای ایهن اسهتثنا     522ص ،5ق، ج5154؛ سهیوطی،  02ق، ص5122نیشابوری، 

اند که بسیار بیید است صحابه خبهری را کهه مجهال ردی در آن     گونه استدالل کرده این
نبوده و هیچ راهی مز شنیدن و نقل برای اط ع از آن متصور نیست، از مانب خهود و  

بها اسهتناد بهه     ( البته رشهید رضها  524، ص5 جتا،  زرقانى، بی)از روی امتهاد بیان کنند.
 بها  آن فههم  کهه  قهرآن  از سین ابن تیعیه، مرفوع دانستن روایت صحابی را در مواردی

، 5ق، ج58۳۳کند.)رشهید رضها،    اسهت رد مهی   نقل بر متوقف و نیست معکن استدالل
 (52ه9ص

که امتهاد شیصی تابیان و فاقد حجیت است، اهل سنت  9گذشته از روایت مقطوع
در روایات سبب نزول را از دیگر مرس ت ایشان اسهتثنا کهرده و در    52مرس ت تابیان

اند؛ به این شرط که   وه بر صحت سند روایت تا تهابیی، روایهت    حکم مرفوع دانسته
مهه و سهیید بهن    مرسل دیگری آن را تقویت کند و راوی آن کسانى چون مجاهد،  کر

، 5 ، جق5105 سهیوطی، مندان از محنر صهحابه باشند.)  مبیر، از پیشوایان تفسیر و بهره
 (524، ص5 جتا،  زرقانى، بی؛ 504ص

شناختی، ارزیابی سند روایات سهبب نهزول و اظههار     بر اساس هعین قوا د حدیث
نظهر  تک این روایات، از گذشته مطعهح   نظر دربارۀ صحیح، حسن یا ضییف بودن تک

 ،یحجهر  سهق ن   ابهن برخی دانشعندان  لوم قرآنی اهل سنت بوده)برای نعونهه نهک:   
، سراسر آثار( و در دوران میاصهر نیهز کتبهی در ایهن زمینهه      ق5100سیوطی، ق؛ 5151

ق، سراسهر آثهار(   5102 دان،یه حعق؛ 5101نگاشته شهده اسهت.)برای نعونهه: واد هی،     
هها کعهک    سبب نزول، از ارزیهابی سهند آن  مفسران نیز برای رد یا ت یید برخی روایات 

 سورۀ 51 آیۀ بیناوی برای و را که زمیشری نزولی سبب آلوسی مثال، اند. برای گرفته
 ]بهه داوری او  مهردی   کهه  صهغیر  سهدیی  طریهق  نقهل از  دلیهل  انهد، بهه   کهرده  بقره نقل
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 (519، ص5ق، ج5151آلوسی، .)کند می دروغگوست، رد

شناختی امامیه، تنها روایهت متصهل السهند صهحابی      در مقابل، بر اساس مبانی رمال
که دارای شرایط صحت باشد، میتبر است. لکن اقوال صحابه و  موثق از رسول خدا

ها بوده و ا تباری ندارد. ب غی   وه بر رد  تابیان در بهترین حالت، امتهاد شیصی آن
ن در کتهب رمهالی   مطلق حجیت اقوال تابیان، با ذکر شواهدی از تنییف بزرگان تابیا

،  ق5102 کنهد.)ب غی،  آنان از سوی امامیهه را رد مهی   اهل سنت، حتی پذیرش روایات
، تفسیر صحابى از آیات قهرآن را موقهوف و از اقسهام     ( هعچنین شهید ثانى14ه11ص

( بنابراین امامیهه تنهها   81ق، ص5105حدیث ضییف به شعار آورده است.)شهید ثانی، 
میتبهر داشهته    و صهحیح  را کهه سهند   نقول از میصومسبب نزول م حجیت روایات

 تفسهیری  ههای  برداشت ساز زمینه فقط را اقوال تارییی از غیرمیصوم پذیرد و باشند می
( بها  088هه 080ش، ص5834ها قائل نیسهت.)موادی آملهی،    برای آن دانسته و حجیتی

ارزیهابی سهند   تومه به این مبانی، طبییی است که از دیدگاه امامیه دیگهر مهایی بهرای    
روایات موقوف صحابه و تابیان باقی نعانَد؛ اما از آنجها کهه در روایهات سهبب نهزول،      

و سیرۀ ایشان نقل شده که آیهاتی از   ای تارییی مربوط به دوران زندگی پیامبر واقیه
انهد از   قرآن در پی آن نازل شده است، اندیشعندان و مفسران امامیه در  عهل نتوانسهته  

گهذارد، چشهم    ها می نی که این اقوالِ تارییی برای فهم آیات در اختیار آنفواید و امکا
بپوشند. بر هعین اساس در برخی موارد، در موامهه با روایات سبب نهزول بها تسهامح    

اند. بابهایی و هعکهاران    بیشتری برخورد کرده و در این زمینه به اهل سنت نزدیک شده
 ومهود  دلیلی ها آن درستى یا نادرستى بر که نزولی سبب دربارۀ روایات میتقدند مفسر

 آن، از نظر قطع با هم نزول و سبب روایات گرفتن نظر در با هم ندارد، میتار است که
 کهرده،  خودداری خداوند به دو این از یک هر اِسناد باید از اما کند؛ تبیین را آیات مفاد
بابهایی و دیگهران،   ).سهازد  مطهرح  آیه قطیی مفاد  نوان به را دو آن میان مشترک مفهوم
بها   نهزول  سهبب  روایات با سند موامهه در نیز اغلب آملی ( موادی5۳8 ، صش5834

از  نظهر  صرف با»، «سند تعامیت فرض بر»، «سند از اغعاض با» چون  باراتی استفاده از
 نه دانسته، به ارزیابی مهتن ایهن    بحث از سند را مفروغٌ «سند صحت فرض بر»و « سند

به نقل از موارد متیدد  5۳8ش، ص5898روایات اهعیت بیشتری داده است.)حیدرزاده، 
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 118؛ ص51، ج098و  150، ص1ش، ج5834از معله: موادی آملی،  تسنیمدر تفسیر 
 داشهته،  هنقد سهندی ایهن روایهات تومه     های محدودیت به ( هعچنین طباطبایی402و 

ش، 5835خوانَد.)نفیسهی،   نعهی  ا تبار بی را روایتی سند، ضیف صِرف به گاه هیچ تقریباً
( در هعین ۳5، ص۳؛ ج523، ص4؛ ج5۳8ص، 0ق، ج5154طباطبایی، به نقل از  92ص

ولی مرفوع بهودن روایهات سهبب     راستا مامقانى آرای تفسیری صحابه را موقوف دانسته،
 ( حسهینی 015هه 012، ص5ش، ج5831کنهد.)مامقانی،   نعهی  نزول منقول از ایشهان را رد 

م لی نیز میتقد است چون صحابه تنها شاهدان وحی و حهوادث دوران نهزول قهرآن    
طهور   اند، در صورتی که قوا د  لم رمال و درایه دربارۀ روایات سهبب نهزول بهه    بوده

( 500ص،  ق5123،  م لهى  دقیق ا عال شود، باد این  لم بسته خواهد شد.)حسهینى 
وی هعچنین اخبار صحابه دربارۀ اسباد نهزول را نهه از بهاد روایهت، بلکهه از بهاد       

در  ( البتهه 553ص هعان،داند که آیه دربارۀ آن نازل شده است.) ای می شهادت به واقیه
داشهته   را نهزول  سهبب  یها  واقیهه  صحابی اقتنای دیدن آن سن این صورت، طبیاً باید

 ( 533ص ،5 ش، ج5835باشد.)بابایی، 
آنچه بیان شد، شواهد و دالیل نزدیک شدن امامیه به اههل سهنت در ارزیهابی سهند     
روایات سبب نزول بود؛ اما میرفت در این زمینه از اهل سنت هم فراتر رفته و با استناد 

نویسد: اگهر   به نظر حاکم نیشابوری دربارۀ مسند بودن اسباد نزول منقول از صحابه می
خبار راستگو و ثقه بوده، از حدس و تیعین دوری کند و مهز  یکی از صحابه در نقل ا

از روی  لم سین نگوید ه حتی اگر در صحنۀ رد دادن سبب نهزول حنهور نداشهته     
نزول در ایهن زمینهه    سبب نسبت به ناقل قطیی باشد ه به سین او ا تعاد داریم و  لم 

ظهاهراً   (0۳5، ص5، جق5151، ؛ هعو52۳ه521، صش5835 کند.)میرفت، کفایت می
دنبهال   فریقین و نو ی هعراهی با اهل سهنت، بهه   توافق مورد با استفاده از مبانی میرفت

حنهرت   مهز  است؛ زیرا بهه  شده نقل ائعه از که بوده نزولی سبب دفاع از روایات
 بهه  کهه  حهوادثی  مهتن  در از ائعه یک هیچ و در برخی موارد، حسنین  لی
هها نقهل    نزول بسیاری از آن روایات سبب اما ند؛ا نداشته حنور شده، منجر آیات نزول

تصهریح  رو وی در ادامهه   ازایهن  (854هه 85۳ص، ش5834، طیب حسهینی ).شده است
 ، میرفتدر این زمینه اسهت.)  کند که هعین مبنا، دلیل ا تعاد به سین تابیان و ائعه می
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دلیهل   به ( ایشان میتقد است که صحابه0۳5، ص5 ، جق5151هعو، ؛ 52۳، صش5835

 پیهامبر  احادیهث  دلیل دسترسی بیشتر به و تابیان به آموختن مستقیم دین از پیامبر
فهعیهده و بهه سهبب نهزول آیهات دسترسهی        دیگهران  از بهتر را قرآن صحابه، میانی و

( بهر ایهن اسهاس، از نظهر وی بهرای      04ه0۳، ص0ج ق،5153،  هعو)اند. بیشتری داشته
 ، بایهد (نقهل  کثهرت )استفاضهه  یا   وه بر اثبات تواترصحت سند روایات سبب نزول، 

 ؛باشهد  اطعینهان  مورد شود، می منتهی او به روایت که کسی آخرین ویژه  به روایت، سند
 خود از هرگز که باشد قدری  الى اطعینان یا تابیی مورد صحابی یا میصوم یا یینى
( البتهه  521، صش5835 ، هعهو ).اسهت  نداشهته   پهردازی  دروغ انگیزۀ و نساخته چیزی

دوم و پهس از ارزیهابی مهتن     ر، ارزیابی سند روایهات را در درمهۀ  ایشان در مای دیگ
دلیل فراوانی روایات مرسل و  دم دسترسی  ( و به059ص ،5، ج ش5834 دانسته)هعو،

به احوال رمال و نیز امکان دسی در اسناد، ارزیابی سند را در اکثر موارد، بحثی مهانبی  
 (000ص داند.)هعان، نتیجه میو بدون 
نظری امامیه و اهل سنت دربارۀ حجیهت اقهوال صهحابه و     های نظر از تفاوت صرف

انهد، دانشهعندان    تابیان و استثناهایی که در برخورد با روایات سبب نهزول قائهل شهده   
فریقین از نظر مصداقی و اذ ان به مشک ت سندی و وضییت نابسهامان ایهن روایهات    

 منقطهع  سهبب نهزول،   روایات ( زیرا بسیاری از544ص ،5 ج هعان،ستند.)متفق القول ه
حسینی م لی بهرای  . کرد تکیه ها آن به واحد خبر  نوان به توان نعی حتی بوده و السند
هها   رفت از این تنگنا، با اصهالت دادن بهه مهتن ایهن روایهات نسهبت بهه سهند آن         برون
هها   ت سبب نزول، لزوماً متن هعه آنرغم ضیف سندی بسیاری از روایا نویسد:  لی می

توان با استفاده از احادیهث شهاهد و متهابع، مهتن      ضییف نیست و بر اساس  لم درایه می
  (503ه501، ص ق5123،  م لى برخی از احادیث ضییف السند را تقویت کرد.)حسینى

 گیری نتیجه
ته ثیر بسهزای   با تومه به فراوانی میل و تحریف در روایات سبب نزول از یک سهو و  

این روایات در فهم بهتر آیات قرآن از سوی دیگهر، ارزیهابی یها نقهد ایهن روایهات از       
پژوهان  های ارزیابی که قرآن اهعیت باالیی برخوردار است. با ومود این اهعیت، روش

انهد، کهارایی الزم را نداشهته اسهت.  هدم تومهه کهافی         تاکنون مورد استفاده قهرار داده 
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اهیت تارییی روایات سبب نزول و لوازم آن، از دالیل اصهلی فقهدان   پژوهان به م قرآن
پژوهان،  های فراوان قرآن رغم ت ش هایی منسجم و متقن در این زمینه است.  لی روش

بها قوا هد     ارزیابی بدون تصریح به روش و یا بدون توضیح کامل دربارۀ آن و ارزیهابی 
 و نهزول  تکهرّر  سبب، تیدد»، «زولن سبب الفاظ حاکی از روایات»کلی و صوری چون 

تنهها از   نهه « لفهظ در برابهر خصهوص سهبب      عوم ا تبار»و « و نزول از هم حکم ت خر
مین ت این حوزه نکاسته، حتی بر آن افزوده است. هعچنین با تومهه بهه مشهک ت    
سندی و منقطع السند بودن بسیاری از روایات سبب نزول، ارزیابی سهند ایهن روایهات    

متن روایات سبب نزول، در میهان    چندانی در بر نداشته است. بنابراین ارزیابی نیز فایده
ای کهه در صهورت    گونهه  های ارزیابی، از مایگاهی ویژه برخوردار است؛ به دیگر گونه

ههای مومهود    توان ضیف های آن، می ها و برطرف کردن کاستی استفادۀ بهینه از ظرفیت
شناسی مییارههای ارزیهابی    . این مهم مستلزم آسیبای دیگر را نیز مبران کرده در گونه

ای دیگر ارائهه   شده در این زمینه در مقاله متن این روایات است که نتایج پژوهشِ انجام
 خواهد شد.

 ها: نوشت پی
 سهبب  از ا م را نزول ش ن پژوهان بین سبب و ش ن نزول تفاوتی قائل نیستند؛ اما میرفت، قرآن اکثر. 5

 یها  و( آینهده  یها  حهال  گذشهته،  در)ای حادثه یا شیص دربارۀ آن مناسبت به که دانسته مریانی و نزول
 (011ص ،5 ق، ج5151 میرفت،.)باشد شده نازل آیاتی یا آیه احکام، فرض دربارۀ

در این مقاله، منظور از ارزیابی یا نقد، ا م از سندی و متنی بوده، هر گونهه بررسهی روایهات سهبب      .0
 شود. گردد، شامل می داوری دربارۀ آن می نزول را که منجر به

ای مته خر از   گونه که بیان شد، اصط ح سهبب نهزول در دوره   سبب نزول آیه ف ن است. البته هعان .8
نیز مهد ی   صحابه و تابیان پدید آمده و طبییی است که در روایات ایشان کاربردی نداشته باشد. رشید

به چنین کاربردی در دورۀ صحابه و تابیان دست  نزول، باداس و قرآن  لوم های کتاد بررسی است با
 (۳4ق، ص5102است.)رشید،  نیافته
درصهد از  32نزدیهک بهه    این اسلود بیانی بیشترین کاربرد را در کتب اسهباد نهزول دارد؛ مهث ً در    .1

 شهده  دهاسهتفا « حَهدَثَ کَهذا فَنَهزَلَ   »اسهلود   از سهیوطی،  لباد النقول فی اسباد النهزول  روایات کتاد
 (40ه42هعان، ص)است.
 (11۳، ص5ق، ج5128معهور،  ابی )ابن.شود می مسلعانان هعۀ من دربارۀ یک فرد، شامل . حکم1
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 نَزَلَهتْ  إِذَا الزآیةَ دَنَّ لَوْ وَ»فرماید:  کند که می استناد می . برای مثال وی به قسعتی از روایت امام باقر۳
 آخِهرِهِ   َلَهى  دَوَّلُهُ یجْرِی الزقُرزآنُ لَکِنز وَ ءٌ، شَی الزقُرزآنِ مِنَ بَقِی لَعَا الزآیةُ مَاتَتِ الزقَوْمُ دُولَئِکَ مَاتَ ثُمَّ قَوْمٍ فِی
 (52ص ،5، ج ق5832  یاشی،)« .الز َرْض وَ السَّعاواتُ دامَتِ ما

 (10ق، ص515۳ص ح،  اسناد داده باشد.)ابن آنچه صحابی به پیامبر. 4
 (18ص هعان،اسناد نداده باشد.) صحابی نقل شده و به پیامبرآنچه از خود . 3
 (11اسناد نداده باشد.)هعان، ص آنچه از خود تابیی نقل شده و به صحابی یا پیامبر. 9
 (13ص هعان،اسناد داده باشد.) آنچه تابیی بدون واسطه صحابی به پیامبر. 52
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، 5چ  وینهة،  ابهن محعهد   بهن  ، تحقیق و تیلیهق صه ح   لوم الحدیث)العقدمة(ص ح،  ثعان،  ابن .۳
 ق.515۳الیلعیة،  الکتب بیروت: دار

، تهران: طهرح  5نیا، چ ترمعۀ مرتنی کریعی، مینای متن: پژوهشی در  لوم قرآنابوزید، نصر حامد،  .4
 ش.5832نو، 

 م.0222، بیروت: العرکز الثقافى الیربى، 1، چمفهوم النص دراسة فی  لوم القرآن ههههههههههه ، .3

 ش.5831امیرکبیر،  ، تهران:قرآن  لوم نامه فرهنگاقبال، ابراهیم،  .9
، 5، تحقیهق  لهی  بهدالباری  طیهه، چ    روح العیانى فى تفسیر القرآن الیظهیم آلوسی، سید محعود،  .52

 ق.5151بیروت: دارالکتب الیلعیه، 

تههران:  ، 8چ، زیهر نظهر محعهود رمبهی،     شناسهی تفسهیر قهرآن    روشو دیگهران،   اکبهر  بابایی،  لی .55
 ش.5834پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سعت، 

 ش.5835،  دانشگاه و حوزه پژوهشکده/، تهران: سعت5، چتفسیری مکاتب اکبر، بابایی،  لی .50

،  بیثهت  بنیهاد  اسه می  تحقیقهات  واحد ، تحقیقالقرآن تفسیر فى الرحعان آالءمواد،  محعد ب غی، .58
 . ق5102،  بیثت ، قم: بنیاد5چ
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، فصهلنامه مطالیهات تفسهیری   ، «اسباد نزول در نظریهه تفسهیری طباطبهایی   »ملیلی، سید هدایت،  .51
 ش.5892، پاییز 4شعارۀ 

 بافههت بهها قرآنههی مههتن نسههبت بازشناسههی ناظریههه هههای انگههاره)نههزول اسههباد فلسههفه» ،هههههههههه  .51
العللی قهرآن   بینمجعو ه مقاالت بیست و چهارمین دوره مسابقات ، «(نزول  صر امتعا ی فرهنگی
 ش.583۳خیریه،  امور و اوقاف سازمان فرهنگی ، ج ، میاونتکریم

 ش.5834، قم: اسراء، 4، تحقیق و ویرایش  لی اس می، چ(5تفسیر تسنیم)جموادی آملی،  بداهلل،  .5۳
 دار فهی  الیربهی  التراث احیاء لجنة ، تحقیقالحدیث  لوم میرفةحاکم نیشابوری، محعد بن  بداهلل،  .54

 ق.5122الحدیث،  ، بیروت: داراآلفاق1چ سید میظم حسین، الجدیدة، تصحیح اآلفاق

،  التهراث  الحیاء البیت آل ، بیروت: ماسسه5، چحبری مقدمه تفسیر، محعدرضا،  م لى حسینى .53
 . ق5123

 ق.5102دارالذخائر، :اضیر، 5چ، من اسباد النزول حیالصح ، صام بن  بد العحسن دان،یحع .59

، شهعارۀ  سهنّت  و کتاد، «میرفت و آملی موادی طباطبایی، نگاه در نزول اسباد»حیدرزاده، ناصر،  .02
 ش.5898، بهار 0
، های قرآنی پژوهش، «شناسی مفسران در اسباد نزول سبک»دفتر تبلیغات اس می حوزه  لعیه قم،  .05

 ش.5841، بهار 5شعارۀ 

:  ، زاههدان 5نهدوی، چ  حسینىسلعان  سید ، ترمعۀالتفسیر اصول فی الکبیر الفوزاهلل،  ولى دهلوی، .00
 ش.5830صدیقی،  انتشارات

 ش.5838،  دانشگاه و حوزه ، قم: پژوهشکده5، چ قرآن تفسیر روشرمبى، محعود،  .08

 ق.58۳۳، قاهره: دارالعنار، 0، چتفسیر العناررشید رضا، محعد،  .01

اصول التفسهیر  اسباد النزول و اثرها فی بیان النصوص دراسة مقارنة بین  ،رشید،  عاد الدین محعد .01
 ق.5102، دمشق: دارالشهاد، و اصول الفقه

 تا. ، بیروت: دار احیاء التراث الیربى، بىمناهل الیرفان فی  لوم القرآنزرقانى، محعد  بدالیظیم،  .0۳

 ق.5152، بیروت: دار العیرفة، 5، چالبرهان فی  لوم القرآنزرکشی، محعد بن  بداهلل،  .04

 . ق5150،  قاهره: دارالشروق -، بیروت 54، چالقرآنفى ظ ل سید قطب، قطب بن ابراهیم،  .03

 ق.5105، بیروت: دار الکتاد الیربى، 0، چاالتقان فی  لوم القرآنالدین،  سیوطی، م ل .09

، شرح و تیلیق ص ح بهن محعهد  وینهه،    تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ههههههههههه ، .82
 ق.5154، بیروت: دارالکتب الیلعیة، 5چ

 ق.5100، بیروت: ماسسة الکتاد الثقافیة، 5، چلباد النقول فی اسباد النزول ، ههههههههههه .85
، قم: مح تهی،  5، تحقیق محعدرضا حسینی م لی، چالبدایة فی  لم الدرایةالدین،  شهید ثانی، زین .80

 ق.5105
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 ش.5818، تهران: دار الکتب االس میة، 0، چقرآن در اس مطباطبایی، سید محعدحسین،  .88
 ق.5154، قم: دفتر انتشارات اس می، 1، چالعیزان فی تفسیر القرآن، ههههههه  .81

شهناخت: اسهباد    های اسهتاد میرفهت در زمینهه قهرآن     دیدگاه»، سید محعود، )دشتی(طیب حسینی .81
، 5چ کوشهش  لهی نصهیری،    بهه  ،8ج ،(میرفت محعدهادی اهلل آیت یادنگار)قرآنی میرفت، «نزول
 ش.5834اس می،  اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران:

 ق.5155، بیروت: دار الجیل، 5، چاسباد النزول القرآنی نایة، غازی حسین،  .8۳

 ، تههران: چاپیانهه  5مح تی، چ هاشم رسولى سید ، تحقیقالتفسیر کتادمسیود،  بن محعد  یاشی، .84
 . ق 5832،   لعیه

، قهم: دلیهل مها،    5چ، تحقیهق محعدرضها مامقهانی،    مقباس الهدایة فی  لم الدرایةمامقانی،  بداهلل،  .83
 ش.5831

للدراسهات   یالیهالع  العرکهز : ، قهم 5چ ،سباد النزول القرآنی تاریخ و حقائقا ،محسن حیدر، حسن .89
 ش.5831، ةاالس می

 فرهنهگ  و  لهوم  ، قهم: پژوهشهگاه  5، چفقهه  اصهول  نامه فرهنگاس می،  مدارک و اط  ات مرکز .12
 . ش5839 اس می،

 . ش5834نا،  ، قم: بی5، چ الجامع االثری التفسیرهادی،  محعد میرفت، .15
االسه میة،   للیلوم الرضویة ، مشهد: الجامیة5، چالعفسرون فی ثوبة القشیب و التفسیر ههههههههههه ، .10

 ق.5153

 ق.5151، قم: ماسسة النشر االس می، 0، چالتعهید فی  لوم القرآن ههههههههههه ، .18

 ش.5835التعهید،  فرهنگی ، قم: ماسسه1، چقرآنى  لوم ههههههههههه ، .11

مجله الهیات ؛ «  مه طباطبایی و مییارهای فهم و نقد احادیث اسباد نزول»نفیسی، زهرا)شادی(،  .11
 ش.5835، تابستان و پاییز 1و  1، شعارۀ و حقوق

دار الکتهب  : ، بیروت5، تحقیق کعال بسیونى زغلول، چاسباد نزول القرآنواحدی،  لی بن احعد،  .1۳
 ق.5155الیلعیة، 

 ق.5101، صنیاء: مکتبة صنیاء االثریه، 0، چالصحیح العسند من اسباد النزولواد ی، مقبل بن هادی،  .14

وگو با نصر حامد ابوزید،  ابد الجابری، محعد ارکون، حسهن   نومیتزلیان)گفتوصفی، محعدرضا،  .13
 ش.5834، تهران: نگاه میاصر، حنفی(

آینهه  ، ترمعهۀ مههرداد  باسهی،    «مریان شناسهی تفاسهیر قهرآن در دورۀ میاصهر    »وی نت، رتراود،  .19
 ش.5838 تیر و ، خرداد3۳ ، شعارۀپژوهش


