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 چکیده
یمه یبررسه گریکهدیسند و متن را به مثابهه دو رو  مکمه   ات،ینقد روا ای یابیمحققان در مقام ارز ربازیاز د

حال  نیو در ع نیترمطمئن ات،یروا نینقد متن ا ای یابیسبب نزول، ارز اتیروا ی. اما نظر به مشکالت سنداندکرده
 اتیهاز آن در جهه  فههم درسه  آ نهیحوزه و استفاده به نیادر  نانیقاب  اطم اتیبه روا یابیدست یراه برا نیدشوارتر

و  یاصل یارهایمع ،یکالم یهاو ضرورت یخیتار یهامخالف  با قرآن، سن  معتبر، گزار  ایقرآن اس . موافق  
َعرض و  اتیموجود در روا یارهایسبب نزول اس  که از مع اتیمتن روا حیترج ایپژوهان در جه  رد پرکاربرد قرآن

 نیها یمقالهه، ضهمن معرفه نیهاند. در او اصول فقه الههام گرفتهه شهده ثیاختالف الحد ث،یچون فقه الحد یمعلو
 یشنهاداتیقرار گرفته و پ یمورد بررس ارهایو کاربس  مع یوزه ساختارها در دو حآن یشناختاشکاالت رو  ارها،یمع

و  ارههایو عهدم تناسهب مع ارههایدر کاربس  مع دهمنفع  و پراکن ،یسلب کردیها ارائه شده اس . رودر جه  رفع آن
یه شهمار مهحوزه به نیا یاشکاالت ساختار نیترسبب نزول، از مهم اتیروا یخیتار  یها با ماهقواعد حاکم بر آن

سبب نزول،  اتیمتن روا یابیارز یفعال و منسجم برا ،یجابیا ییهارو  ی. توسعه در مفهوم سبب نزول و طراحندیآ
 کالن باشد. یآن در سطح  یحوزه و استفاده از ظرف نیا یهایدر جه  رفع کاست یامگ تواندیم

 
 .اتیمتن روا یابیمتن، ارزنقد  یارهایاسباب نزول، سبب نزول، شأن نزول، مع: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .10/06/1395: یینها بیتصو خی؛ تار29/12/1394وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  1



 102 شمارة                                             ثیعلوم قرآن و حد                                                                       50

A study of the Flaws of Criteria Adopted for Assessment of Narratives 

Underlying the Occasion of Revelation 
 

Dr. Mohammad Jamal al-Din Khosh Khaze, Assistant Professor at Imam Khomeini 

International University 

Dr. Seyyed Kazem Tabatabaei(Corresponding Author), Professor at Ferdowsi University of 

Mashhad 

 

Abstract  

Traditionally, researchers have regarded documents and texts as two complementary 

methods in evaluating or criticizing narratives. However, considering the inherent problems 

associated with the narratives underlying the occasion of revelation (Sabab al-nuzūl), the 

most reliable and at the same time challenging way to obtain reliable narratives is to employ 

them as a way of obtaining a proper understanding of the Qur'anic verses. Consistency or 

inconsistency with the Qur'an, authenticity of a narrative, historical reports and discoursal 

requirements are the main criteria frequently used by Qur'anic scholars to confirm or reject 

narratives underlying the occasion of revelation, which have been inspired by the indicators 

proposed in the traditional Islamic narratives and sciences such as Fiqh al-Hadith, Ekhtelāf 

al-Hadith and principles of jurisprudence. This paper, while introducing these criteria, 

reviews their methodological flaws with respect to the structure and application and presents 

some suggestions on how to address them. The privative, passive and incoherent approach 

in applying these criteria and the incompatibility of these criteria and rules with the 

historical nature of the narratives underlying the occasion of revelation are the major 

structural problems in this area. Further studies on the occasion of revelation and designing 

affirmative, active and coherent methods for assessing narratives underlying the occasion of 

revelation can be a step forward in overcoming shortcomings in this area and exploiting its 

capacity on a large scale.  
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 مقدمه

نزول، رخدادی اس  که به دنبال وقوع آن، آیه یا آیاتی متناسب با آن نازل شده اس . به این معنها  سبب
گاه آیه یا آیاتی درباره آن واقعهه یها در اند؛ آنای در زمان پیامبر )ص( رخ داده یا سؤالی از او پرسیدهکه واقعه

دمان ضهمن برداشهتی گسهترده از مفههوم (. البته برخی متق99/ 1جواب آن سؤال نازل شده اس  )زرقانی، 
سبب نزول، هر واقعه متناسب با آیات ه هر چند در دوره نزول قرآن رخ نداده باشهد ه را در شهمار روایهات 

 (.491و  87اند )واحدی، سبب نزول ذکر کرده
در هر صورت دسترسی به روایات سبب نزوِل قاب  اطمینان، به عنهوان بافه  مهوقعیتی آیهات، در فههم 

های سیاسی از یک سو و تسهامح و آیات قرآن تأثیر داشته و دارد؛ اما همواره وجود تعصبات مذهبی و انگیزه
های جعه  و تحریهف فهراوان در ایهن گیری دانشمندان در مواجهه با این روایات از سوی دیگر، زمینهآسان

ههای دقیهو و ، مسهتلزم ارزیابیحوزه را فراهم آورده اس . بنهابراین اسهتفاده بهینهه از روایهات سهبب نهزول
شناسایی صحیح از سقیم آن اس . فراوانی ارزیابی این روایهات در تفاسهیر یکصهد سهال اخیهر نسهب  بهه 

هایی از تفسیر چون تفسیر قرآن بهه قهرآن و تفسهیر در تفاسیر گذشته، حاکی از آن اس  که پدید آمدن شیوه
یهابی و تحلیه  روایهات تهاریخی بهه وجهود آورده اسه  تر برای ارزهای علمی، مجالی افزونپرتو دریاف 

ها به طور کلی در دو حوزه سند )نقد خارجی( و متن )نقد داخلهی( صهورت (. این ارزیابی246)حسینی، 
های نظهری پیرامهون حجیه  صرف نظر از تفاوت -گرفته اس . در زمینه ارزیابی سند، دانشمندان فریقین 

اند )حهاکم نیشهابوری، ایی که در برخورد با روایات سبب نزول قائه  شهدهاقوال صحابه و تابعان و استثناه
در اذعان به مشکالت سندی و وضعی  نابسامان روایات سبب نزول متفو  -( 251-250/ 1؛ مامقانی، 20

(، زیرا بسیاری از روایات سبب نزول، منقطع السند بوده و حتی بهه عنهوان خبهر 177/ 1اند )معرف ، القول
روایهات سهبب  1ها تکیه کرد. این ضعف در سند موجب آن شده کهه ارزیهابی مهتنتوان به آنز نمیواحد نی

پژوههان قهرار گیهرد. در ایهن مقالهه، تر و در عین حال دشوارتر پهی  روی قرآننزول، به عنوان راهی مطمئن
بررسی قهرار  شناختی موجود موردضمن معرفی معیارهای ارزیابی متن روایات سبب نزول، اشکاالت رو 

 ها ارائه شده اس .گرفته و پیشنهادهایی کلی در جه  رفع آن
 

 معیارهای ارزیابی متن روایات سبب نزول

اند، نگاهی انتقادی و سلبی به ایهن اغلب مفسرانی که متن روایات سبب نزول را مورد ارزیابی قرار داده
                                                 

( شامل نقد بیرونی یا بررسی هویت متن و نقد درونی یا بررسیی عتتایار ممیامین       Textual Criticisimهای تاریخی، نقد متن ). در پژوهش1
( عما در بحث حاضر، بنا بر سنت مطالعات موجود در عین زمینه، منظور عز نقد دعخلی یا نقد 57-55 /4؛ سامارع ، 8-5 متن، عست )پاکتچی، نقد
 شود.ساب نزول در جهت رد یا قاول    عست و نقد خارجی با تنوع  نقد سندی مطرح میهای متنِ یک روعیت متن، عرزیابی داللت
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اند. بنها بهر ایهن بها منسجم در این زمینه نداشته هایی ایجابی، فعال وروایات داشته و اهتمامی به ارائه رو 
گیری از امکانات موجود، حوزه نقد متن حهدیث )اعهم از نقهد مطلهو و در حاله  تعهارض( را هدف بهره

 اند.ترین حوزه به موضوع خود یافته و معیارهایی را از آن الهام گرفتهشبیه
، در دو دسته کلهی معیارههای «َعرض»وم به ترین معیارهای نقد متن حدیث، ابتدا در روایات موسمهم

قبول یا رد یک روایه  و معیارههای تهرجیح بهین دو روایه  متعهارض ارائهه شهده اسه  )بهرای اطهالع از 
(. به عنوان مثال، پیامبر اکهرم )ص( در 175-141ای از روایات در این زمینه ر.ک: دیاری بیدگلی، مجموعه

من به شما رسید، اگر موافو قرآن بود، من آن را گفته و اگر مخالف ای فرمود: ای مردم! هر سخنی از خهطبه
(. مقبوله عمهر بهن حنظلهه نیهز از مشههورترین و 221/ 1؛ برقی، 8/ 1 ام )عیاشی،قرآن بود، من آن را نگفته

ترین روایاتی اس  که معیارهای ترجیح بین دو روای  متعارض، بهه تفصهی  در آن بیهان شهده اسه  کام 
(. در مجموع، در روایات پیهامبر )ص( و ائمهه )ع(، موافقه  یها 302-301/ 6ذیب االحکام، )طوسی، ته

با معیارهایی چون کتاب، سن ، روایات عاّمه )مختص امامیه(، شهرت و َمجمٌع علیه، احتیاط و  1مخالف 
نقد مهتن » نظر حاکمان و قضات به عنوان معیارهای ارزیهابی و نهقد متن روایات بیان شده اس  )مهریزی،

(. سپس این معیارهها در علهومی چهون فقهه الحهدیث، اخهتالف 8، «، حجی  و اعتبار، ضوابط و قواعد2
الحدیث و اصول فقه مورد استفاده قرار گرف  و مواردی به آن افزوده شد. اندیشهمندان اسهالمی، عهالوه بهر 

حات منصوصه، از معیارهایی چون موافق  یا مخالف  با ع ق ، دسهتاوردهای قطعهی علهوم معیارها و مرجِّ
های مشهود، تاریخ قطعی و توجه به سبک ادبی نیز در جه  نقد یا تهرجیح مهتن روایهات تجربی، واقعی 

کید بیشتِر پیشوایان دینی بر نقد متن حدیث نسب  به نقد (. اما علی10اند )مهریزی، همان، بهره برده رغم تأ
گاه نقد متن به اندازه نقد سهند مهورد توجهه نبهوده و اولیه، هیچ سند و رواج آن در مهیان مهسلمانان از قرون

نقد »خورد )مهریزی، های نظری و تطبیو قواعد بر احادیث در این زمینه به چشم میهمچنان خأل پژوه 
مند بهه ای کهه نگهاهی سهاخ توان گف  که جای نوشهته( و به جرأت می30-2، «، پیشینه تاریخی1متن 

داشته و یک الگوی نظری برای مطالعه در ایهن علهم ارائهه کهرده باشهد، خهالی اسه   مباحث فقه الحدیث
(. در کتبی با عنوان فقه الحدیث نیز بی  از آنکه شهاهد یهک دسهتگاه روشهی 101)پاکتچی، فقه الحدیث، 

 (.214-51شویم )برای نمونه ر.ک: ربانی، منسجم باشیم، با نکات و معیارهایی پراکنده مواجه می
پژوهان برای ارزیابی متن روایات سبب نزول، کم و بی  از همین معیارهها ن وجود، مفسران و قرآنبا ای

تهر بهه ایهن معیارهها تصهریح اند. اما از آنجا که در مباحث نظهری کمها بهره بردهو قواعد کلی حاکم بر آن

                                                 
نمایید. زییرع   تر میصحیح« موعفقت یا مخالفت»شود؛ عما به نظر نگارندگا ، عستفاده می« موعفقت و مخالفت». معموالً در عین زمینه عز تاارت 1

 حاصل عرزیابی، یکی عز عین دو حالت خوعهد بود.
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نوع مواجهه مفسران با روایهات  ها مراجعه به عملکرد تفسیری آنان اس .اند، بهترین راه دستیابی به آنکرده
سبب نزول، تابعی از مبانی و رویکردهای تفسیری آنان بوده اس . به عنهوان مثهال در تفسهیر المنهار مهوارد 

(، در 181 توان یاف  که تحلیلی در مورد آن ارائه نشهده باشهد )هاشهمی،بسیار نادری از اسباب نزول را می
از روایات سبب نزول، بدون تحلی  نق  شهده اسه  )فصهیحی،  حالی که در تفسیر مجمع البیان، بسیاری

هایی متفاوت در ارزیهابی مهتن روایهات سهبب ها، منجر به استفاده از معیارها یا رو (. اما این تفاوت211
انهد؛ ههر چنهد در مصهادیو، نزول نشده و مفسران کم و بی  از معیارهایی یکسان در ایهن زمینهه بههره برده

اند ه پیموده باشند. معیارهای اصلی مفسران برای ارزیابی متن روایات سبب نزول، عبارتمسیرهایی جداگان
های کالمی. البتهه موافقه  یها های تاریخی و ضرورتاز موافق  یا مخالف  با قرآن، سن  معتبر، گزار 

ول مطهر  مخالف  با عق  نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی مفسران در ارزیابی متن روایات سهبب نهز
رسد کهه عقه ، معیهار مسهتقلی در ایهن (. اما به نظر می54شده اس  )بهرامی، محمد و ابراهیم سجادی، 

زمینه نبوده؛ بلکه ابزاری اس  که مفسر بهه وسهیله آن بهه تحلیه  نسهب  آیهه و سهبب نهزول بها اسهتفاده از 
ازد؛ هر چند در کالم خهود پردهای کالمی میهای تاریخی و ضرورتمعیارهایی چون قرآن، سن ، گزار 

(. تفاوت نتایج ارزیابی مفسران در مهورد سهبب 109/ 13به استفاده از عق  تصریح کرده باشد )فخر رازی، 
 گردد، شاهدی بر این مدعا اس .ای واحد که به تأثیر عق  در معیارهای دیگر باز مینزول آیه

ذهبی و تفسیری خود، در برخی موارد برای های معالوه بر معیارهای اصلی، مفسران متناسب با گرای 
(، 583/ 2حسهن، رد روایات سبب نزول از معیارهایی چون مخالف  بها فقهه امامیهه )طبرسهی، فضه  بن

(، عمهوم آیهه )ابوالفتهو  263-262/ 5ناسازگاری با منزل  صحابه و پیشگامان در اسهالم )رشهید رضها، 
( بهره برده و بهرای تهرجیح بهین روایهات 323/ 7بایی، ( و تناقض صدر و ذی  روای  )طباط286/ 2رازی، 

(، وجود روای  در صحیح مسلم 39/ 3سبب نزول ناسازگار، از معیارهایی چون شهرت روایی )زمخشری، 
 اند.( استفاده کرده83-82/ 4( و مقدم داشتن نظر طبری )رشیدرضا، 2789/ 5)سید قطب، 

متن روایات سبب نزول، برای هر یهک از مهوارد مثهالی در ادامه ضمن معرفی معیارهای اصلی ارزیابی 
 ارائه خواهد شد.

 
 موافقت یا مخالفت با قرآن

ترین معیار نقد متن یا نقد به دلی  قطعی الصدور بودن متن قرآن، موافق  یا مخالف  با آن، همواره مهم
کید شهده اسه . داخلی حدیث بوده، به طوری که در روایاتی متعدد از پیامبر )ص( و ائمه )ع( ن یز بر آن تأ

فرماید: هر حقی را حقیقتی و هر واقعیتی را نوری اس ، پس امام صادق )ع( به نق  از رسول خدا )ص( می
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(. از 110/ 27هر چه را موافو کتاب خدا بود، بپذیرید و هر چه مخالف آن بود، دور اندازید )حهّر عهاملی، 
هها، از معیهار موافقه  یها ل بهر قهرآن و رد یها تهرجیح آناین رو مفسران برای عرضه متن روایات سبب نزو

 اند.مخالف  با منطوق و سیاق آیات بهره برده
 

 موافقت یا مخالفت با منطوق آیات

شهود و در مقابه  آن، مفههوم، مقتضهای کهالم و منطوق، معنایی اس  که مستقیمًا از لفظ فهمیهده می
(. نهّص )تنهها 148/ 2کنهد )ملکهی اصهفهانی، نمی معنایی اس  که لفظ به صورت مستقیم بر آن دالله 

( کهه 17/ 2معنای محتم  لفظ( و ظاهر )نخستین معنای متبادر از لفظ( از اقسام منطوق هستند )سیوطی، 
 اند.ها، به رد یا ترجیح روایات سبب نزول پرداختهمفسران با استناد به آن

 
 ردّ سبب نزول با منطوق آیات

ْقَوی »... نزول آیه  رشید رضا پس از نق  سبب اِد التَّ ُدوا َفِإنَّ َخیَر الزَّ ( آن را به دلیه  197)بقره: ...« َوَتَزوَّ
کند که اه  یمن در سفر حهّج، زاد و کند. وی سبب نزول آیه را این گونه نق  میمخالف  با ظاهر آیه رد می

ای تأمین مایحتاج زندگی دسه  بهه گفتند توک  ما بر خداس  و در صورت نیاز، برای بر نگرفته و میتوشه
در این آیه، پرهیهز « تقوی»زدند، پس این آیه در مذم  رفتار آنان نازل شد. بر این اساس، مراد از گدایی می

نویسد: این معنا از ظاهر آیهه بهر از گدایی و بردن آبروی خود اس . رشید رضا به نق  از استاد  عبده، می
اس  که منظور از توشه، اعمهال صهالح و خیهری اسه  کهه انسهان ذخیهره  آید، بلکه معنای متبادر آننمی
ْقَوی»کند. تعلی  موجود در آیه یعنی جمله می اِد التَّ کنهد. نیز ما را به همین معنها راهنمهایی می« َفِإنَّ َخیَر الزَّ

ای به یه هیچ اشارهرسد، زیرا در آدهد که با شنیدن الفاظ آیه، این سبب نزول به ذهن انسان نمیوی ادامه می
 (.229/ 2ای برای فهم الفاظ آیه باشد )رشید رضا، آن نشده اس . بنا بر این صالحی  آن را ندارد که قرینه

اند. به عنهوان مثهال گاهی نیز مفسران برای رّد روایات سبب نزول به منطوق دیگر آیات قرآن استناد کرده
َما َنْنَسْخ ِمْن آیٍة َأْو ُنْنِسَها »قول از ابن عباس و قتاده در مورد آیه نویسنده تفسیر الفرقان برای رّد سبب نزول من

( مبنی بر فراموشاندن آیات الهی از ذههن پیهامبر )ص(، از منطهوق 106)بقره: ...« َنْأِت ِبَخیٍر ِمْنَها َأْو مثلها 
( که در مکه نازل شهده و 6)اعلی: « یَسُنْقِرُئک َفاَل َتْنَس »گیرد. وی با استناد به آیه دیگر آیات قرآن کمک می

کنهد، سهبب نهزول یهاد شهده را نادرسه  و از عدم فراموشی آیات قرآن از ذهن پیامبر )ص( را تضهمین می
 (.91-90/ 2داند )صادقی تهرانی، اسرائیلیات می
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 ترجیح سبب نزول با منطوق آیات
( دو دسته سهبب نهزول نقه  شهده 16)قیامه: « َ  ِبهِ اَل ُتَحرِّک ِبِه ِلَساَنک ِلَتْعَج »در تفسیر طبری برای آیه 

ا  شهد، پیهامبر )ص( بهه دلیه  عالقههای از قرآن نهازل میاس . مضمون دسته اول این اس  که وقتی آیه
خواس  آن را حفظ کند. پس این آیه نازل شد که نسب  به حفظ آن عجله مکن، زیرا ما حفظ آن را برای می

شد، پیامبر )ص( بهه دلیه  ای از قرآن نازل میدسته دوم این اس  که وقتی آیهکنیم. مضمون تو تضمین می
کنیم و کرد، پس آیه نازل شد که ما جمع آن را برای تو تضهمین مهیترس از فراموشی، آن را بسیار تالوت می

ر بهودن سهبب تخوانیم و تو آن را فرامو  نخواهی کرد. طبری در ادامه با استناد بهه نزدیهکآن را برای تو می
 (.118-116/ 29دهد )طبری، نزول دسته اول به ظاهر آیات، آن را ترجیح می

 
 موافقت یا مخالفت با سیاق آیات

ها با کلمات و جمالت دیگر سیاق، نوعی ویژگی برای کلمات و جمالت اس  که بر اثر همراه بودن آن
به دلی  پدید آوردن ویژگهی یادشهده، سهیاق  آید. گاهی نیز به کلمات و جمالت پیراموِن واژگانبه وجود می

(. 120گویند. در این صورت، سیاق همان قراین لفظی متص  به کالم خواههد بهود )بابهایی و دیگهران، می
 (.125-124کند )همان، ها معنا پیدا میسیاق در کلمات، جمالت، آیات و سوره

 
 ردّ سبب نزول با سیاق آیات

ِبْئَس اْلِمَههادُ قُ »در تفسیر المیزان برای آیه  َم َو ِذیَن کَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلی َجَهنَّ )آل عمهران: « ْ  ِللَّ
( سبب نزولی با این مضمون نق  شده که پیامبر )ص( پس از شکسه  کفهار قهری  در بهدر، یهودیهان 12

خود، آنان را از دچهار شهدن  ها به پذیر  اسالم و نبوتمدینه را در بازار قینقاع جمع کرد و ضمن دعوت آن
به سرنوش  قری  بر حذر داش . یهودیان در پاسهخ پیهامبر )ص(، دلیه  پیهروزی مسهلمین بهر قهری  را 
ناآشنایی قری  با آداب جنگ دانسته و به پیامبر )ص( گفتند که مبادا در اثر این پیروزی، مغرور شوی؛ زیهرا 

کهارزاریم. بهه دنبهال ایهن جریهان آیهه بهاال نهازل شهد.  اگر با ما وارد جنگ شوی، خواهی فهمید که ما مرد
نویسد که سیاق آیات مورد بحث، با این نظریه که این آیه دربهاره یههود طباطبایی در نقد این سبب نزول می
تر با سیاق آن اس  که این آیات پس از جنگ احد نازل سازد، و مناسبنازل شده باشد آن گونه که باید نمی

 (.118/ 3بایی، شده باشد )طباط
 

 ترجیح سبب نزول با سیاق آیات

ُهْم َظهاِلُموَن »در تفسیر مجمع البیان برای آیه  َبُهْم َفهِإنَّ ْمِر َشیٌء َأْو یُتوَب َعَلیِهْم َأْو یَعهذِّ
َ
« َلیَس َلک ِمَن اْْل
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جنگ  های(، پنج روای  سبب نزول نق  شده که چهار روای  آن مربوط به وقایع و سختی128)آل عمران: 
احد )نهی پیامبر )ص( از ُمثله کردن کفار در برابر مثله شهدن مسهلمین توسهط آنهان، نههی پیهامبر )ص( از 
نفرین مشرکان و نهی پیامبر )ص( از نفرین مسلمانانی که از جنگ فرار کردند.( و یک روای  در مورد نههی 

به پیامبر )ص( را ه که بهه ریاسه  پیامبر )ص( از نفرین عامر بن طفی  و کسانی اس  که هفتاد تن از صحا
منذر بن عمرو و به قصد آموز  قرآن و علم به بئر معونه اعزام شده بودند ه کشتند. طبرسی با توجه به سیاق 

-831/ 2دههد )طبرسهی، روایات پیرامون جنگ احد را بر روای  پیرامون اه  بئر معونه ترجیح می 1کالم،
832.) 

 
 برموافقت یا مخالفت با سنت معت

کید خود پیهامبر  عرضه روایات بر سن  و حدیث معتبر، دومین معیار نقد متن روایات اس  که مورد تأ
ای در حجهة کند که رسول خدا )ص( در ضمن خطبه)ص( و ائمه )ع( نیز بوده اس . امام باقر )ع( نق  می

کنید. در صورت موافقه  الوداع فرمود: اگر حدیثی به شما رسید، آن را بهر کهتاب خهدا و سن  من عرضه 
(. 447/ 2علهی، با آن دو، آن را پذیرفته و در صورت مخالف  با آن دو، آن را رها سازید )طبرسی، احمد بن

از این رو مفسران برای رد یا ترجیح روایات سبب نزول، از معیار موافق  یا مخالف  با سن  معتبر نیز بهره 
 اند.برده

 
 ردّ سبب نزول با سنت معتبر

مون سبب نزوِل مشهور برای آیات ابتدایی سوره َعهَبس از ایهن قهرار اسه  کهه روزی پیهامبر )ص( مض
مشغول دعوت تعدادی از سران قری  به اسالم بود. در این هنگام عبد الله بن اّم مکتهوم کهه نابینها و ظهاهرًا 

کرد که از آن چه خداونهد بهه یفقیر بود، مکررًا کالم پیامبر )ص( را قطع کرده و با صدای بلند از او تقاضا م
ایشان آموز  داده به وی نیز آموز  دهد. حضرت در دل اندیشید که بزرگان قری  خواهند گف : پیهروان 

کشیده رو از عبدالله بگرداند و به سهخنان  بها ای درهماند. بنا بر این با چهرهاو کوران، فرودستان و بردگان
آیات ابتدایی سوره عبس نازل شد و پیامبر )ص( را مورد عتاب قرار داد. سران قری  ادامه داد. در این هنگام 

کند. وی در این زمینه به روایتی از امام صادقی تهرانی بر اساس سن  پیامبر )ص(، این سبب نزول را رد می
دا آمدی، قسم به خفرمود: خو دید، میکند که رسول خدا )ص( هرگاه عبدالله را میصادق )ع( استناد می

داد که او از گاه به خاطر تو مرا مورد عتاب قرار نداده اس  و آن قدر او را مورد لطف قرار میکه خداوند هیچ

                                                 
 لیل دیگر وی برعی عین ترجیح، عتفاق تلما عست.. د1
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 (.109-107/ 30کرد )صادقی تهرانی، روی حیا از حضور در مجلس پیامبر )ص( خودداری می
 

 ترجیح سبب نزول با سنت معتبر

هها چنهین د دسته سبب نزول نق  شده که مضمون آن( چن178در تفسیر طبری برای آیه قصاص )بقره: 
کشه ، ای از آنهان انسهان آزادی را میاند این آیه در مورد قومی نازل شده کهه اگهر بنهدهاس : بعضی گفته

کشتند و اگر زنی، مهردی را اولیای مقتول تنها به کشتن قات  راضی نشده و انسان آزادی را از اولیای قات  می
اند ایهن آیهه دربهاره دو کشتند. برخی دیگر گفتهقتول به جای او مردی را از قبیله قات  میکش ، اولیای ممی

قبیله )اوس و خزرج( نازل شده که در جنگ با یکدیگر، زنان و مردان زیهادی از یکهدیگر را کشهته بودنهد و 
زن و برده را از دو قبیله  ای که دیه هر یک از مرد،پیامبر )ص( مأمور برقرار کردن صلح میان آنان شد، به گونه

اند: این آیه در موقعیتی نازل شد که مردم، مرد را تنها در مقاب  مرد همانند قرار دهد. و در نهای  برخی گفته
کردند. طبری در این موارد که اسباب نزول مختلفی برای یک آیهه نقه  و زن را تنها در مقاب  زن قصاص می

حات را استناد  بندد( دانسته و بها اسهتناد به خبر قاطع عذر )روایتی که راه هر عذری را میشده، یکی از مرجِّ
شود، سبب نهزول اخیهر به اخبار فراوان از پیامبر )ص( مبنی بر این که مرد آزاد در مقاب  زن آزاد قصاص می

 (.62-60/ 2دهد )طبری، را بر دیگر اسباب نزول ترجیح می
 

 خیهای تاریموافقت یا مخالفت با گزارش

تاریخی از زمهان و مکهان نهزول آیهات هایی شبهبا توجه به اینکه روایات سبب نزول در حقیق  گزار 
قرآن هستند، یکی از معیارهای مهم مفسران در ارزیابی متن و رد یا ترجیح این روایات، موافق  یا مخالف  

 شند.های تاریخی اس  که از اعتبار باالتری برخوردار باها با دیگر گزار آن
 

 های تاریخیردّ سبب نزول با گزارش

کهْم ُتْرَحُمهوَن »رشید رضا در مورد سبب نزول آیه  ِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصهُتوا َلَعلَّ )اعهراف: « َو
اند که این آیه درباره خطبه جمعه نازل شده؛ اما این سخن نادرس  اسه ، نویسد: برخی پنداشته( می204

را نماز جمعه پس از هجرت پیامبر )ص( به مدینه تشریع شده، در حالی که ایهن آیهه مّکهی اسه  و ایهن زی
 (.552/ 9سبب نزول با زمان نزول آن تناسب ندارد )رشید رضا، 

 های تاریخیترجیح سبب نزول با گزارش

( دو سبب نهزول نقه  92)نساء: «  َخَطًأ...َوَما کاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن یْقُتَ  ُمْؤِمًنا ِإالَّ »در تفسیر المیزان برای آیه 
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ها در زمان وقوع اس . یکی آنکه حارث بن یزید بن نبیشه که همواره عیا  بن ابی ربیعه شده که تفاوت آن
کرد، پس از مدتی به قصد اسالم آوردن از مکه به مدینه مهاجرت نمود. در بین راه ه در مکانی را شکنجه می

  روبرو شد و عیا  نیز او را به این گمان که هنوز کافر اس  به قت  رسانده و جریهان را به نام حّره ه با عیا
به اطالع رسول خدا )ص( رسانید. چیزی نگذش  که این آیه نازل شد و رسول خهدا )ص( آن را بهرای وی 

فهتح مکهه در  قرائ  کرده فرمود: برخیز و یک برده مؤمن آزاد کن. در روایتی دیگر آمده که عیا  که تها روز
خبر از آن که حهارث مسهلمان شهده، بهه انتقهام آن بند و زیر شکنجه مشرکین بود، در این روز آزاد شد و بی

ها او را به قت  رسانید. طباطبایی پس از نق  این روایات، سبب نزول اول را به دلی  سازگاری بیشهتر شکنجه
 (.42 /5دهد )طباطبایی، با تاریخ نزول سوره نساء ترجیح می

 
 های کالمیموافقت یا مخالفت با ضرورت

یکی دیگر از معیارهای مفسران در ارزیابی متن و رد یا ترجیح روایات سبب نزول، باورهای کالمی آنان 
های کالمی مهورد قبهول همهه اس . موافق  یا مخالف  با عصم  و منزل  پیامبر )ص( یکی از ضرورت

روایات سبب نزول کهاربرد بسهیاری دارد. در مهواردی نیهز بهه دلیه  ِفرق اسالمی اس  که در ارزیابی متن 
 تفاوت در باورهای کالمی، همین معیار، موجب نظرات متفاوت در مورد سبب نزول یک آیه شده اس .

 
 های کالمیردّ سبب نزول با ضرورت

اِمیَن بِ »ابوالفتو  رازی سبب نزول آیه  ِذیَن آَمُنوا کوُنوا َقوَّ ِه َوَلْو َعَلهی َأْنُفِسهکْم َأِو یا َأیَها الَّ اْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَّ
ِبُعوا اْلَهَوی َأْن َتْعِد  ُه َأْوَلی ِبِهَما َفاَل َتتَّ ْقَرِبیَن ِإْن یکْن َغِنیا َأْو َفِقیًرا َفاللَّ

َ
ُلوا َو ِإْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفهِإنَّ اْلَواِلَدیِن َواْْل

َه کاَن ِبَما َتْعَملُ  کند که این آیه پهس از ( را به نق  از برخی مفسران این گونه بیان می135)نساء: « وَن َخِبیًرااللَّ
آن نازل شد که فردی ثروتمند و شخصی فقیر، دعوای خود را نزد پیامبر )ص( بردنهد. پیهامبر )ص( نیهز بهه 

کنند، متمای  به دادن حو لم میتواند به ثروتمند ظلم کند و معمواًل ثروتمندان به فقرا ظگمان آنکه فقیر نمی
نویسد: این که رسول خدا )ص( بهدون علهم و دلیه  به فقیر شد. وی در ادامه این سبب نزول را رد کرده می

 (.146/ 6روشن، به یکی از طرفین دعوا تمای  پیدا کند، با عصم  ایشان سازگاری ندارد )ابوالفتو  رازی، 
 

 های کالمیترجیح سبب نزول با ضرورت

( بدون تصریح به متن روایات متعدد امامیه که نهزول ایهن 3فخر رازی در تفسیر آیه اکمال دین )مائده: 
داننهد )مکهارم آیه را در روز اعالم والی  حضرت علهی )ع( در غهدیر خهم یعنهی هجهدهم ذی حجهة می
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یهن سهبب دهد. بهر اسهاس ا(، سبب نزول منقول در منابع اه  سن  را ترجیح می272-257/ 4شیرازی، 
نزول، آیه اکمال دین در بعد از ظهر جمعه، روز عرفه حجة الوداع سال دهم هجری، در حالی که حضهرت 

(. وی در جه  اثبات نظر کالمی 287-286/ 11در عرفات سوار بر شتر بود، نازل شده اس  )فخر رازی، 
از سوی خدا و رسهول او نّصهی  خود، معتقد اس  مفاد همین آیه بر بطالن قول امامیه دالل  دارد. زیرا اگر

واجب الطاعة درباره امام  حضرت علی )ع( وجود داش ، به مقتضای این آیه باید کسی که قصد انکهار، 
پنهان کردن یا تغییر آن را داش ، از این کار ناُامید و قدرت آن را نداشته باشد. اما وقتی از این نص هیچ یهاد 

 (.288/ 11چنین نّصی دروغ بوده اس  )همان، شود که ادعای و خبری نیس ، معلوم می
 

 شناسی وضع موجودآسیب

ههایی منسهجم در هایی اس  که زمینه طراحهی و اجهرای رو شناسی وضع موجود، یکی از راهآسیب
شهناختی تواند در دو الیه رو شناسی میکند. این آسیبحوزه ارزیابی متن روایات سبب نزول را فراهم می

گفتهه توسهط رد. هر چند نقدها و اشکاالتی نسب  به مصهادیو کاربسه  معیارههای پی و اجرا صورت گی
شهناختی، مفسران وجود دارد؛ اما با توجه به هدف اصلی این نوشتار، در این قسهم  تنهها اشهکاالت رو 

 ذی  دو عنوان اشکاالت ساختاری و اشکاالت معیارها مورد بررسی قرار خواهد گرف .
 

 اشکاالت ساختاری

 رویکرد سلبی، منفعل و پراکنده
رغم وجود نواقصی در راهکارهای نقد متن حدیث، مفسهران بهرای ارزیهابی همانطور که بیان شد، علی

متن روایات سبب نزول، برخی معیارهای مورد استفاده در فقه الحدیث، اختالف الحدیث و اصول فقه را با 
. در عهین حهال وجهود همهین معیارهها، موجهب نهوعی اندبه کار بسهته 1رویکردی سلبی، منفع  و پراکنده

هایی ایجابی، فعال و منسجم برای ارزیابی متن این روایات شهده احساس استغنا از ضرورت طراحی رو 
های این رویکرد، عدم استفاده کام  از ظرفی  معیارهای موجود اس . زیرا با رّد یهک اس . یکی از آسیب

رسد. همچنین با ترجیح یکی   به ارزیابی آن بر اساس دیگر معیارها نمیسبب نزول با یکی از معیارها نوب
از دو یا چند روای  ناسازگار، اطالعات تاریخی موجود در دیگر روایات ه صرف نظر از درستی یا نادرستی 

یهات گیرد. امروزه بی  از آگاهی دادن نسب  به فراوانی جع  و تحریف در رواها ه مورد استفاده قرار نمیآن

                                                 
. منظور عز رویکرد سلای، منفعل و پرعکنده، عستفاده جدعگانه عز معیارها در جهت ردّ روعیات ساب نزول و تنها در موعردی عسیت کیه سیاب    1

 نزولی در مورد    نقل شده عست.
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کید بر ضرورت رّد روایات جعلی و محّرف پژوههان روشهن و بهدیهی که بهرای عمهوم قرآن 1سبب نزول و تأ
هها هایی ایجابی، فعال و منسجم در جه  پاالی  این روایات، در فرض استفاده از آناس ، طراحی رو 

 در فهم آیات، مورد نیاز اس .
یخی اسباب نزول  عدم تناسب با ماهیت تار

یری معیارهای مورد استفاده در فقه الحدیث، اخهتالف الحهدیث و اصهول فقهه بهدون توجهه بهه کارگبه
ماهی  تاریخی روایات سبب نزول، نه تنها از مشکالت این حوزه نکاسته، بلکه راه استفاده از اسباب نهزول 

توجه بیشتر بهه  در سطح کالن و در جه  فهم بهتر آیات را نیز مسدود کرده اس . شاید بتوان یکی از دالی 
های پژوه  تاریخی را جایگاه ویژه فقه و اصول، نسب  بهه سهایر علهوم توجهی به رو علوم یادشده و کم

اند و فقه و اصهول از ای که اکثر مفسران قرآن، در وهله نخس ، فقیه یا اصولی بودهاسالمی دانس ؛ به گونه
الق نام روای  یا حدیث بر اسباب نزول و غلبهه جنبهه اط 2های مطالعاتی آنان بوده اس .ترین زمینهایپایه

رغم وجود اشهتراکاتی در تأثیر نبوده اس . بر این اساس علیحدیثی بر جنبه تاریخی آن نیز در این زمینه بی
های ماهوی علوم یادشده با حوزه های ارزیابی متن روایات سبب نزول با دیگر روایات، بررسی تفاوترو 

هایی مستق  برای ارزیابی متن ایهن روایهات را بهی  از پهی  آشهکار اسباب نزول، ضرورت طراحی رو 
 ها اشاره خواهد شد:ها و اشکاالت ناشی از عدم توجه به آنسازد. در ادامه به برخی از این تفاوتمی

ه؛ امها گرچه روایات فقهی، تنها موضوع مورد مطالعه در فقه الحهدیث و اخهتالف الحهدیث نبهود .1
اند اندیشمندان اسالمی، بیشترین تال  خود را در جه  تدوین، تهذیب و پاالی  این روایات به کار گرفته

تر توجهه (. در نتیجه به تدوین قواعد فهم، نقد و ترجیح متن روایات اعتقادی و اخالقی کم158)معماری، 
تاریخی از جمله سبب نهزول نیهز وجهود توجهی در مورد روایات و اخبار شده اس . به طریو اولی این کم

 ای که تا کنون روشی منسجم برای ارزیابی متن روایات سبب نزول طراحی نشده اس .داشته اس ؛ به گونه
ای و سیاسی، یکی از دالی  ساختاری تشدیِد جع  و تحریف در روایهات های فرقهعالوه بر انگیزه .2

در مهورد « تسامح در ادله سنن»ت و شمول قاعده اصولی سبب نزول، قرار دادن آن در ردیف سنن و مستحبا
گیری در مورد روایاتی اس  که مستحبات را اثبات (. این قاعده به معنای عدم سخ 14/ 1آن اس  )مغنیه، 

، مستند علمای اصول در اثبات این قاعهده اسه . بهر ایهن اسهاس اگهر روایه  «َمن َبَلغ»کنند. روایات می
                                                 

ایی نو برعی عرزیابی متن روعیات ساب نزول، با عستفاده عز علفاظی پر شور و هحل بادی بدو  عرعئه روش و رعه. به تنوع  مثال صالحی نجف1
 حرعرت، شگفتی خود عز وجود روعیات ساختگی در زمینه عسااب نزول رع بیا  کرده و در هر یک عز موعرد با عستفاده عز باورهای کالمی خود و

 بیه  علاییا   مجمی   تفسییر  در خیالی های بادی، حدیثنجف پردعزد )صالحییدیگر معیارهای معمول در عین زمینه، به نقد و ردّ عین روعیات م
 سرعسر  ثار(. ،«قر   عز ناروع تفسیرهای ساززمینه مجعول هاینزول شأ »تفسیری؛ همو،  مقاله چهار همرعه

هیچ تنوع  منکر عرزش عین دو تلی    . عین نقد تنها متوجه کاربست خوعسته یا ناخوعسته قوعتد فقه و عصول در موضوتات تاریخی بوده و به2
 در جای خود نیست.
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توان آن را مستحب تلقی نمود )موسهوی بجنهوردی، حباب چیزی دالل  کند، میضعیفی بر وجوب یا است
دقتهی و (. اجرای این قاعده در مورد روایات سبب نزول، موجهب بی176-175/ 2؛ صدر، 325-340/ 3

دهد. حهال آنکهه ههر چنهد اهمی  فقهی نیز رخ نمیهایی شده که حتی در مواجهه با فروع کمانگاریسه 
گردد؛ ولهی فههم بهتهر مباحهث اعتقهادی و زول به صورت مستقیم به تکالیف عبادی بر نمیروایات سبب ن

اخالقی ه به عنوان رو  تکالیف عبادی ه و نیز استنباط دقیو از آیات االحکام، منوط به اطالع دقیو و مهنّقح 
 از سبب نزول آیات اس .

حکم شرعی در هنگام تعارض بین قواعد تعادل و تراجیح در اصول فقه، برای دستیابی به حج  بر  .3
( و قواعد اختالف الحدیث برای ح  تعارض بین دو حدیث اعّم از فقهی و غیر 209/ 2ادّله فقهی )مظفر، 

ها موضهوعی  دارد. در حهالی ( و محتوای روایات در آن16-15فر لنگرودی، فقهی طراحی شده )احسانی
دهند و آنچهه در د که فهم آیات را تح  تأثیر قرار میتاریخی هستنهایی شبهکه روایات سبب نزول، گزار 

این زمینه موضوعی  دارد، محتوای آیه اس . بنا بر این قواعد حاکم بر معیارهای ارزیابی موجود در اصهول 
 تواند پاسخگوی نیازهای حوزه اسباب نزول باشد.فقه و اختالف الحدیث، نمی

رِ  َاْلَجْمُع َمْهما اَ »بر اساس قاعده اصولی  .4 ، در مواجهه بها دو دلیه  یها حهدیث «ْمَکَن َاولی ِمَن الطَّ
ها را جمهع و از محتهوای ههر دو اسهتفاده معتبِر دارای تعارض ابتدایی، باید تا جایی که ممکن اس  بین آن

؛ 24-19/ 4هها بهتهر اسه  )انصهاری، کرد. زیرا عم  به هر دو دلی ، از کنار گذاشتن یکی یا ههر دوی آن
هها در صهورت وجهود تعهارض مسهتقر و پهس از (. بنا بر این ترجیح، تساقط یا تخییر بهین آن3/ 1طوسی، 

(. برخهی مفسهران نیهز 227-225/ 2گیرد )مظفر، اطمینان از عدم امکان جمع عرفی و داللی صورت می
شهته هها داتح  تأثیر همین قاعده، در مواجهه با روایات سبب نزوِل ناسازگار، سعی در جمع بهین مفهاد آن

( و در صورت عدم امکان جمهع و عهدم وجهود فاصهله زمهانی، در رویکهردی 335-331/ 18)طباطبایی، 
؛ 206/ 2اند )طباطبهایی، محور، وجود چند سبب نزول برای یک آیه را جایز و بهدون اشهکال دانسهتهجمع

ب نزول نسهب  بهه تر بودن جنبه کّمی و ریاضی اسبا(، در حالی که با توجه به قوی274و  196/ 2آلوسی، 
(، هدف از ارزیابی متن روایات سبب نزول، دستیابی به صح  و سهقم 71های تفسیر )کورانی، دیگر جنبه

 تواند واقعی  را وارونه جلوه دهد.ها حتی میها بوده، جمع بین آناطالعات تاریخی موجود در آن
یر قاب  جمع که ههیچ یهک در مبحث تعادل و تراجیح، حکم دو روای  مشتم  بر ادله متعارِض غ .5

حی نسب  به دیگری نداشته باشد، تخییر یا تساقط اس  )مظفر،  (، حال آنکه تخییر یها 227-225/ 2مرجِّ
معناس ، زیرا اواًل بین دو روای  سبب نزول، تعارض مسهتقر وجهود تساقط در مورد روایات سبب نزول بی

هها اسه . ثانیهًا فهرض با آیه یا آیات متناظر بها آنندارد و بحث بر سر تناسب یا عدم تناسب این دو روای  
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 برد.تخییر یا تساقط، وجود واقعی  خارجی موجود در روایات سبب نزول را زیر سؤال می
 

 اشکاالت معیارها

عالوه بر اشکاالت ساختاری، هر یک از معیارهای اصلی ارزیابی متن روایات سبب نزول )موافق  یها 
های کالمههی( نیههز دارای اشههکاالت هههای تههاریخی و ضههرورت، گزار مخالفهه  بهها قههرآن، سههن  معتبههر

 ها اشاره خواهد شد:شناختی هستند که در ادامه به برخی از آنرو 
موافق  یا مخالف  با قرآن، معیاری کلی و مبهم برای ارزیابی روایات سبب نزول اس  که بهدون  .1

نظمی خواهد شد. تبیین ایهن مفههوم، ه نوعی بیتبیین دقیو مفهوم آن، حاص  چندانی در بر ندارد و منجر ب
منوط به پاسخ به سؤاالتی در این زمینه اس . از جمله آنکه مقصود از تعبیرهای مختلفی چون موافقه  بها 
قرآن، عدم مخالف  با قرآن، تصدیو قرآن، یک یا دو شاهد از قرآن که در روایات عرضه حدیث بر قهرآن بهه 

ذیر  احادیث، موافق  با قرآن اس  یا عهدم مخالفه  بها آن؟ آیها منظهور از کار رفته چیس ؟ آیا معیار پ
موافق  یا مخالف  حدیث با قرآن، تک مضمونی اس  یا اینکه موافق  یا مخالف  با مجموع قرآن و رو  
حاکم بر آن مد نظر اس ؟ در مورد روایاتی که نه موافو با قهرآن و نهه مخهالف آن اسه ، چهه بایهد کهرد؟ 

اند )برای اطهالع از نظهرات مختلهف در های مختلفی به این سؤاالت ارائه کردهن علم اصول پاسخدانشمندا
زاده، سراسر اثر(. اما با توجهه بهه ماهیه  تهاریخی روایهات این زمینه ر.ک: نوروزی، مجتبی، و حسن نقی

وزه نداشته اس . زیهرا ای برای این حها ارز  افزودههای آن با دیگر روایات، این پاسخسبب نزول و تفاوت
همانطور که بیان شد، در اصول فقه از عرضه محتوای روایات بر قرآن سخن به میهان آمهده؛ امها در اسهباب 

شود. در حقیقه  ها بحث میهای تاریخی با آیه یا آیات متناظر با آننزول، از تناسب یا عدم تناسب گزار 
ههایی سهتورات و ادّلهه شهرعی نبهوده و تنهها گزار روایات سبب نزول مانند سهایر روایهات، مشهتم  بهر د

دهند. استفاده از منطوق و سیاق آیات در جه  رد یها تاریخی هستند که فهم آیات را تح  تأثیر قرار میشبه
ترین نوع استفاده از این معیهار اسه  کهه حتهی در ایهن زمینهه نیهز ترجیح متن روایات سبب نزول، ابتدایی

اختی صورت نگرفته اس . توجه به دو نکته در استفاده از قرآن به عنهوان معیهار شنهای نظری و رو بحث
ارزیابی متن روایات سبب نزول، ضروری اس : اول آنکه باید این معیار در کنهار دیگهر معیارهها و در یهک 

ه عنهوان دستگاه روشی منسجم مورد استفاده قرار گیرد. دوم آنکه در زمینه روایات سبب نزول، باید از قرآن ب
ترین منبع تاریخی در جه  آگاهی از شرایط فرهنگی اجتماعی و وقهایع دوران نهزول، اسهتفاده شهود. متقن

طبیعی اس  دستیابی به چنین اطالعاتی، دشوار و مسهتلزم توجهه بهه تمهامی آیهاتی اسه  کهه مفسهر را در 
 رسانند.بازسازی شرایط تاریخی در مورد یک موضوع مشخص یاری می
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ن چال  در استفاده از معیار موافق  یا مخالف  با سن  معتبر در ارزیابی مهتن روایهات تریاصلی .2
سبب نزول، این اس  که در تعارض بین چند روایِ  حاکی از سن ، اعم از سبب نزول و غیر آن، کدام یک 

ی نظهری و ههارا باید روای  معیار قرار داد؟ آیا معیار مشخصی برای این انتخاب وجود دارد؟ فقهدان بحث
شناختی در این خصوص، زمینه را برای رّد برخی روایات سهبب نهزول مخهالف بها باورههای کالمهی رو 

(. البته برخهی مفسهران نیهز در 109-107/ 30 مفسران با استناد به سن  فراهم کرده اس  )صادقی تهرانی،
ایی همواره از روایهاتی بهه عنهوان اند. طباطبعملکرد تفسیری خود، ِصرف روای  را معیار ارزیابی قرار نداده

حی چون تعدد نق  یا تأیید با دلیلهی از خهارج معیار ارزیابی روایات سبب نزول بهره می گیرد که دارای مرجِّ
عالمه طباطبهایی و معیارههای فههم و نقهد احادیهث اسهباب »بوده و یا هر دو ویژگی را دارا باشند )نفیسی، 

دهد کهه از تعهدد نقه  برخهوردار بهوده و معیار ارزیابی خود قرار می(. طبری نیز خبری را 97-96، «نزول
(. اما به هر حال این معیار هم مانند معیارهای دیگهر در یهک دسهتگاه 62-60/ 2طبری، قاطع عذر باشد )

روشی منسجم و در تعام  با دیگر معیارها مورد توجه قرار نگرفته اس . قطعی الصدور نبودن سن  منقهول 
)ص( ه بر خالف آیات قرآن ه بر دشواری استفاده از این معیار افزوده اس . بنها بهر ایهن قطعهًا بها از پیامبر 

توان ترسیم دقیقی از شرایط فرهنگی اجتماعی دوران نهزول بهه عنهوان ابهزار استناد به یک یا دو روای ، نمی
 ارزیابی متن روایات سبب نزول به دس  داد.

ریخی در ارزیابی متن روایات سبب نزول، نوعًا سلبی، محهدود و های تااستفاده مفسران از گزار  .3
تواند در حد بیان ناسازگاری با زمان نزول آیه بوده اس . حال آنکه رویکرد ایجابی و کالن به این معیار، می

های تاریخی سید مرتضی عسهکری از برخهی روایهات سهبب از برخی مشکالت این حوزه بکاهد. ارزیابی
رغم دق  و جامعی ، دارای رویکردی سلبی بوده و در پی پیراستن متون اسالمی از احادیهث نزول نیز، علی

و اخبار ساختگی اس . به عنوان نمونه وی پس از نق  سبب نزول منقول از عایشه در مورد آیه تیّمم )مائده: 
(. سهید جعفهر 25-22/ 1کنهد )عسهکری، ( آن را با استناد به اطالعات تاریخی و زمان نهزول آیهه رد می6

مرتضی عاملی نیز در رویکردی مشابه، به دنبال زدودن تاریخ و سیره از اخبار جعلی و دروغ اس  )عاملی، 
(. او در خالل تشریح سیره پیامبر )ص( ضمن نق  و نقد تفصیلی روایات سهبب نهزول، سهعی در 9-14/ 1

ههای تهاریخی با بررسی تفصیلی گزار  جانمایی صحیح آیات نازله در وقایع مختلف دارد. به عنوان مثال،
قریظة و پذیر  توبه وی از سوی خداوند، بهه ارزیهابی روایهات سهبب در مورد خیان  ابولبابة در غزوه بنی

(. در ایهن 130-115/ 11 همهان،کنهد )نزول در این زمینه پرداخته و آیات متناسب با این واقعه را تعیین می
جواد علی را تالشی در جه  مواجهه با اسباب نزول در سطحی کالن و  های تاریخیتوان ارزیابیمیان می

ههای تهاریخی بها رویکهردی فرهنگهی و با رویکردی ایجابی و فعال دانس . وی با استفاده وسیع از گزار 
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شناختی، به دنبال بازسازی باف  تاریخی متن و سپس فهم آیات بر اساس آن اسه . ههر چنهد مسهأله مردم
ها نبوده؛ اما در سراسر اثر خود )جواد علی، اء کام  روایات سبب نزول و ارزیابی متن آناصلی وی استقص

هههای تههاریخی و اطالعههات فرهنگههی و سراسههر اثههر( در رویکههردی فعههال و کههالن، بهها اسههتفاده از گزار 
 های مختلف فرهنگ جاهلی داشته، آیهات و روایهاتشناختی، سعی در ترسیم فضایی منسجم از جنبهمردم

کند. البته به دلیه  کمبهود اطالعهات تهاریخی و نیهز اتقهان سبب نزوِل متناسب را در درون آن جانمایی می
های موجود در قرآن، وی در حرکتی دو سویه از خود آیات نیز به عنوان منبعی موثو برای این بازسازی گزاره

 گیرد.بهره می
روایات سبب نزول، تعصبات مذهبی و  های اصلی جع  و تحریف دراز آنجا که یکی از خاستگاه .4

های کالمی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی متن همهین روایهات، بها کالمی اس ، به کارگیری ضرورت
هایی روبرو خواهد بود. زیرا در این صورت، برای پیروان هر یک از ِفرق اسالمی این امکان وجهود دشواری

ها بپردازند و تنها ارزیابی متن روایات سبب نزول و رّد و ترجیح آندارد که بر اساس باورهای کالمی خود به 
ها و وجود برای مستند کردن نظر خود، به شواهدی از قرآن، سن  و تاریخ استناد کنند. منسجم نبودن رو 

 ( بیهان3معیارهایی پراکنده برای نقد متن روایات سبب نزول ه همانطور که در مورد آیه اکمال دین )مائهده: 
آورد که دو مفسر با استناد به معیارهایی یکسان، بهه دلیه  تفهاوت در باورههای شد ه این مجال را فراهم می

تاریخی در مهورد هایی شبهکالمی، نتایجی متفاوت را رقم زنند. نکته دیگر آنکه روایات سبب نزول، گزار 
 ها ارائه کرد.ی دقیقی از آنهای کالمی پسینی، ارزیابتوان با ضرورتوقایعی خارجی هستند و نمی

 
 هایی در جهت رفع اشکاالتکوشش

ها، الزم اسه  با توجه به اشکاالت موجود در معیارهای ارزیابی متن روایات سبب نزول و کاربس  آن
گیری از دستاوردهای علهوم انسهانی جدیهد و بها های گذشتگان ه با بهرهه ضمن قدرشناسی نسب  به تال 

های دیگهر در دسهتگاهی منسهجم و فعال، همین معیارهها بهه همهراه معیارهها و مؤلفههرویکردی ایجابی و 
ههای های روایات سبب نزول، به کار گرفته شوند تا بتوان به معنای واقعهی کلمهه از رو متناسب با ویژگی

 ارزیابی متن روایات سبب نزول سخن به میان آورد و از ظرفی  این روایات در سطحی کالن بهره برد.
یکی از موانع استفاده از ظرفی  روایات سبب نزول در سطحی کالن، دیدگاه سنتی مبنی بر عدم جهواز 

بندی آیات قرآن به آیات دارای سبب نزول خاص و آیات بهدون سهبب نهزول اجتهاد در اسباب نزول و دسته
اس  و دلیه  آن ایهن بندی کام  به میراث گذشتگان (. مبنای این دیدگاه، پای83/ 1خاص اس  )زرقانی، 

ها سبب نزولی نق  شده باشد، به بهی  از پهانزده اس  که در بهترین حال  ممکن، تعداد آیاتی که برای آن
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(. در مقاب ، برخی معتقدند همه واحهدهای نهزول ه و نهه 148رسد )نکونام، درصد از ک  آیات قرآن نمی
هها بهه ویهژه اند؛ گرچه همهه آنخاص نیز بوده هریک از آیات ه افزون بر سبب نزول عام، دارای سبب نزول

(. اطهالق روایهات منقهول از 646سبب نزول آیات و سور مکی برای ما نق  نشده باشند )طیهب حسهینی، 
ای از قرآن در چهه زمهانی، چهه مسعود، مبنی بر آگاهی کام  ایشان از اینکه هر آیهحضرت علی )ع( و ابن

( شهاهدی بهر ایهن 542/ 2؛ بسهوی، 257ازل شده اس  )ابن سعد، مکانی و در مورد چه چیز یا کسانی ن
مدعا اس . عالوه بر آنکه بر اساس قواعد زبان، هر سخنی متناسب با باف  فرهنگی اجتمهاعی خهود بیهان 

ها بوده اس . بنا بهر ایهن اسهباب شرط فهم آیات، آگاهی از حوادثی اس  که سبب نزول آنشود و پی می
توان یاف  که ای را میتر آیهند متن قرآنی با واقعی  و تعام  آن دو با یکدیگر بوده و کمدهنده پیونزول نشان

(. ابوزید همچنین باف  تاریخی قرآن را محدود به 97ابتدائًا و بدون سبب خارجی نازل شده باشد )ابوزید، 
وان اسهباب نهزول را تهروایات سبب نزول ندانسته، معتقد اس  هر چند در اسهتفاده از بافه  تهاریخی نمی

(. او مطالعهه قهرآن در بافه  30نادیده گرف ؛ اما تعام  با آن، انتقادی و نه تعبدی خواههد بهود )وصهفی، 
تاریخی را، نیازمند مطالعه و آگاهی از اسباب نزول، شخصی  پیامبر )ص(، تاریخ صدر اسالم و مهواردی 

اجتهادی پیشهینیان در تهرجیح بهین روایهات  (. وی با اشاره به رو 32-31داند )وصفی، از این دس  می
های بیرونهی و ها به تمامی عناصر و نشانههایی که در آنسبب نزول، بر استفاده پژوهشگر امروزی از رو 

کید ورزیده، بر این باور اس  که همچنان که میدرونی سازنده متن قرآنی توجه می توان دالل  متن شود، تأ
توان اسهباب نهزول را از درون مهتن قرآنهی کشهف کهرد رونی به دس  آورد، میقرآنی را با شناخ  باف  بی

 (.111)ابوزید، 
های مبنایی طباطبایی و ابوزید در مورد میزان و چگونگی تأثیر روایات سهبب نهزول در رغم تفاوتعلی

د نیهز در مهواردی عقیده بوده، اسباب نزول را اجتهادی دانسته و خهوفهم آیات، او در این زمینه با ابوزید هم
(. جهوادی آملهی ههم در جهه  168-166دس  به اجتهاد زده اس  )نفیسی، عالمه طباطبایی و حدیث، 

های تاریخی در سطحی کالن، عنای  و اهتمام ویژه مفسران به تبیین شأن و سبب نزول را کارگیری گزار به
هایی برای این بحث سهخن بهه میهان  کافی ندانسته؛ از دو اصطال  فضای نزول و جّو نزول به عنوان مکّم 

داده در عصر پیامبر )ص( در محدوده حجاز یها خهارج از آورده اس . وی شأن یا سبب نزول را حوادث رخ
ساز نزول یک یا چند آیهه از آیهات قهرآن بهوده اسه . ایشهان داند که زمینهها و عواملی میآن و نیز مناسب 

ای که در مدت نزول یک سوره در حجهاز و خهارج شرایط ویژه اوضاع عمومی، اوصاف مردمی، رخدادها و
کنهد: بسهتر زمهانی و مکهانی نهزول آن وجود داشته را فضای نزول نامیده و جّو نزول را این گونه تعریف می

سراسر قرآن و حوادثی که طی سالیان نزول قرآن در حوزه اسالمی یا خارج از قلمرو حکوم  اسالمی پدید 
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فکاری که بر آن حاکم بوده و رخدادهایی که بر اثر نزول آیات قرآن در جههان آن روز پدیهد آمده، شرایط و ا
جانبه رخدادهای خاص بهر نهزول آیهات آمده اس . از نظر ایشان، شأن یا سبب نزول تنها ناظر به تأثیر یک

قتضی نهزول اس ؛ ولی در فضا و جّو نزول، سخن از تعام  و تعاطی اس . یعنی هم فضا و جّو موجود، م
ساخته اس  )جهوادی هر سوره و ک  قرآن بوده، هم نزول هر سوره و مجموع قرآن، فضا و جّو را دگرگون می

(. وی راهیابی به معارف قرآن کریم را تا حدودی در گرو آگاهی به شأن، فضا و جّو نزول 236-235آملی، 
ن از منابع مختلفی چهون تهاریخ، حهدیث و توادانسته، بر این باور اس  که در بررسی فضا و جّو نزول، می

خود قرآن استفاده کرد و این رسال  مفسران قرآن اس  کهه کمبهود موجهود در ایهن بخه  را تهرمیم کننهد 
 (.236 )جوادی آملی،

پژوهان در این زمینه، به دلی  در اختیار نداشتن ابهزار الزم، در حهّد مبهانی و بیهان های قرآنالبته دیدگاه
هایی منسجم نشده، اصهول، راهکارهها و گیری رو   باقی مانده و تا کنون منجر به شک ضرورت و اهمی

 مراح  آن به صورت مشخص بیان نشده اس .
 

 گیرینتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، ارزیابی متن روایات سبب نزول عالوه بر پیراستن حهوزه اسهباب نهزول از روایهات 
های بیشتری در جه  فهم بهتهر آیهات زه یاری رسانده و آگاهیتواند به گستر  مفاهیم این حوجعلی، می

ای کارگیری سلبی، پراکنده و منفع  معیارها به عنوان سنجهپژوهان قرار دهد. اما این مهم با بهدر اختیار قرآن
وی گرایانه با این روایات از سآمیز و جمعبرای رّد یا ترجیح روایات سبب نزول از یک سو و مواجهه مسامحه

های الزم، در یهک دسهتگاه دیگر میسر نخواهد شد. بلکه باید معیارهای موجهود و دیگهر معیارهها و مؤلفهه
ههای برخهی روشی منسجم و در راستای بازسازی بافه  کهالن نهزول آیهات بهه کهار گرفتهه شهوند. تال 

ز بهه دلیه  در پژوهان در جه  گستر  مفهوم سبب نزول و استفاده از ظرفی  آن در سطحی کالن نیهقرآن
اختیار نداشتن ابزار الزم، در حهّد مبهانی و بیهان اهمیه  و ضهرورت بهاقی مانهده و بهه طراحهی و اجهرای 

گیری از دستاوردهای علوم انسانی جدید، یکی از هایی ایجابی، فعال و منسجم نیانجامیده اس . بهرهرو 
های کارآمد و پرکهاربرد در یکی از حوزه ،1رف  از این تنگنای روشی اس . مطالعات گفتمانیهای برونراه

های مختلهف ایهن حهوزه مطالعهاتی و ها و رو گیری از نظریهتوان با بهرهعلوم انسانی جدید اس  که می
های ارزیابی متن روایات سبب نهزول را برطهرف و های موجود در رو ها، قدری از کاستیسازی آنبومی

                                                 
1 .Discourse Studies. 
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در سطحی کالن فراهم کرد. در همین راستا پژوهشی توسهط نگارنهدگان زمینه را برای استفاده از ظرفی  آن 
 ای دیگر ارائه خواهد شد.انجام یافته که دستاوردهای آن در مقاله
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 .64-35، صص 1374

 .1392ام صادق )ع(، تهران، چاپ اول، ، دانشگاه ام(فقه الحدیث )با تکیه بر مسائل لفظپاکتچی، احمد، 
یخ تشیع دانشگاه امام صادق )ع(_________،  ، تنظیم و ویهرای : نقد متن: سلسله دروس نقد متن رشته تار

 .1390صالح زارعی، انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، چاپ دوم، 
 .1387یو و ویرای : علی اسالمی، اسراء، قم، چاپ هفتم، ، تحق(1تفسیر تسنیم )ج جوادی آملی، عبدالله، 

، تحقیهو: لجنهة احیهاء التهراث العربهی فهی دار ا فهاق معرفة علوم الحیدیثحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 
 ق. 1400الجدیدة، تصحیح: سید معظم حسین، بیروت، دارا فاق الحدیث، چاپ چهارم، 

یعةتفصیل وسحّر عاملی، محمد بن حسن،  ، تحقیو: مؤسسة آل البی  )ع( ، ائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشر
 ق. 1409قم، مؤسسة آل البی  )ع( ، چاپ اول، 

 .248-241، صص 1، شماره 1374بهار ، های قرآنیپژوهش، «بررسی آماری اسباب نزول»حسینی، موسی، 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/28/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c
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، مجلیه انجمین معیارف اسیالمی، «ضرورت عرضه و تطبیو روایات بر قرآن کهریم»دیاری بیدگلی، محمد تقی، 
 .175-141، صص 1384، بهار 2شماره 

 .1387ب، چاپ دوم، ، قم، بوستان کتااصول و قواعد فقه الحدیثربانی، محمدحسن، 
 ق. 1366، قاهره، دارالمنار، چاپ دوم، تفسیر المناررشید رضا، محمد، 

 تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیمناهل العرفان فی علوم القرآنزرقانی، محمد عبد العظیم، 
 1407چاپ سوم، ، دار الکتاب العربی، بیروت، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشري، محمود بن عمر، 

 ق.
یخروشساماران، شارل و دیگران،  ههای اسهالمی آسهتان ، ترجمه: گروه مترجمان، بنیاد پژوه های پژوهش در تار

 .1389قدس رضوی، مشهد، چاپ سوم، 
 ق. 1421، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، االتقان فی علوم القرآنبکر، بن ابیسیوطی، عبدالرحمن

ةمحمد، صادقی تهرانی،    . 1365، قم، فرهنگ اسالمی، چاپ دوم، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّ
، شماره کیهان اندیشه، «ساز تفسیرهای ناروا از قرآنهای مجعول زمینهشأن نزول»آبادی، نعم  الله، صالحی نجف

 .54-41، صص  1371، خرداد و تیر 42
، تههران، تفسیر مجمع البیان به همراه چهار مقالیه تفسییری های خیالی درحدیث__________________، 

 .1390کویر، چاپ پنجم، 
 ق. 1418، قم، اسالمی، چاپ پنجم، دروس فی علم االصولصدر، محمد باقر، 

 ق. 1417، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
، تحقیو: محمد باقر موسوی خرسان، مشهد، نشهر مرتضهی، تجاج علی اهل اللجاجاالحطبرسی، احمد بن علی، 

 ق. 1403چاپ اول، 
، تحقیو: محمد جواد بالغی، تهران، ناصهر خسهرو، چهاپ مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فض  بن حسن، 

 .1372سوم، 
 ق. 1412ة، چاپ اول، بیروت، دار المعرف ،جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر، 

، تحقیهو: حسهن خرسهان، تههران، دار الکتهب االستبصیار فیمیا اختلین مین االخبیارطوسی، محمد بن حسن، 
 ق. 1390االسالمیة، چاپ اول، 

 1407، تحقیو: حسن خرسان، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب االحکام______________، 
 ق.

یم )ج، «اسباب نزول»، محمود، )دشتی( طیب حسینی بوستان کتاب، چهاپ اول، ، قم، (2 دائرة المعارف قرآن کر
1383. 

 ق. 1415دار السیرة، چاپ چهارم،  -، بیروت، دار الهادیالصحیح من سیرة النبی االعممعاملی، جعفر مرتضی، 
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ی، چهاپ ، ترجمه: عطا محمد سردارنیا، قهم، عالمهه عسهکریکصد و پنجاه صحابی ساختگیعسکری، مرتضی، 
 .1390اول، 

یخ العرب قبل االسالمعلی، جواد،   ق. 1413، جامعة بغداد، بغداد، چاپ دوم، المفّصل فی تار
، تحقیو: سید هاشم رسولی محالتی، چاپخانه علمیه، تههران، چهاپ اول، کتاب التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 

 ق. 1380
 ق. 1420حیاء التراث العربی، چاپ سوم، ، بیروت، دار امفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر، 

-201، صهص 1، شهماره 1374، بههار هیای قرآنییپژوهش« اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان»فصیحی، علی، 
216. 

 ق. 1412قاهره، دارالشروق، چاپ هفدهم،  -، بیروتفی ظالل القرآنقطب، سید، 
، بههار 7، شماره علوم حدیثمه: مصطفی فضایلی، ، ترج«پژوهشی در اسباب نزول آیه اکمال دین»کورانی، علی، 

 .120-71، صص 1377
 .1385، تحقیو: محمد رضا مامقانی، قم، دلی  ما، چاپ اول، مقباس الهدایة فی علم الدرایةمامقانی، عبدالله، 

 .1375، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
 .1387، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول، جامعالتفسیر االثری المعرف ، محمد هادی، 

، قهم، بوسهتان کتهاب، چهاپ دوم، های نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعهمبانی و روشمعماری، داود، 
1386. 

 ق. 1424، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ اول، تفسیر الکاشنمغنیه، محمد جواد، 
 .1374، دار الکتب االسالمیة، تهران، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 

 .1379، قم، عالمه، چاپ اول، فرهنگ اصطالحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی، 
 .1377، قم، الهادی، چاپ اول، القواعد الفقهیةموسوی بجنوردی، حسن، 

، 1382، زمسهتان 30، شهماره علوم حیدیث، «( )حجی  و اعتبار، ضوابط و قواعد(2نقد متن )»مهریزی، مهدی، 
 .31-2صص 

 .30-2، صص 1381، زمستان 26، شماره علوم حدیث، «)پیشینه تاریخی( 1نقد متن »_________، 
، مجلیه الهییات و حقیوق، «عالمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول»نفیسی، زهرا )شادی(، 

 .100-69، صص  1381، تابستان و پاییز 5و  4شماره 
شناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه عالمه طباطبیایی در عالمه طباطبایی و حدیث )روش_______، _____

 .1384چاپ اول، تهران، علمی و فرهنگی،  ،المیزان(
یخنکونام، جعفر،   .1380، تهران، هستی نما، چاپ اول، گذاری قرآندرآمدی بر تار
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، 55، شهماره علوم حیدیث، «و موافق  حدیث با قرآن شناسی مخالف مفهوم»زاده، نوروزی، مجتبی، و حسن نقی
 .60-37، صص  1389بهار 

، تحقیو: کمال بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیة، چهاپ اول، اسباب نزول القرآنواحدی، علی بن احمد، 
 ق. 1411

یید، عابید الجیابری، محمید ارکیووصفی، محمد رضا،  ن، حسین نومعتزلیان )گفت و گو با نصر حامید ابوز
 .1387تهران، نگاه معاصر،  ،حنفی(

 .182-135، صص 1، شماره 1374، بهار های قرآنیپژوهش، «اسباب نزول در تفسیر المنار»هاشمی، حسین، 
 


