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Abstract
The traditions related to the occasions of revelation have an important and pivotal role
in interpreting and explaining Quranic sciences. Unfortunately, these traditions have not
been properly reviewed and analyzed in terms of their chain of transmission. Given the direct
influence of these traditions on understanding and interpreting the holy Quran, their review
and criticism is of particular importance. The present paper analyzes the traditions related to
the occasions of revelation of seven key verses in the second chapter of the holy Quran (AlBaqharah, the Cow). Having mentioned the verses with the occasions of revelation and
relevant traditions, the paper reviews and criticizes Shia and Sunni commentators' view about
these traditions. The most important reasons to deny traditions related to the occasions of
revelation include incompatibility of their text with the text of the holy Quran, the existence of
sound traditions, definite history, intellectual axioms, Muslims' theological necessities, and
consensus.
Key words: tradition, occasions of revelation, the Chapter Cow, Shia and Sunni
interpretation.
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چکیده
روایات اسباِ نزول ،نصشی محوری در تفسیر و تبییآ معتارف قرآنتی دارنتد .منرهتا در نصتل ایتآ روایتات ،تحلیتل و
بررسی الزم در مرآ و سند انجام نشده اس  .با توجه به تأثیر مسترصیم روایتات استباِ نتزول در اهتم و تفستیر قترآن ،نصتد و
بررسی ایآ روایات اهمی ویژهای پیدا میکند .ایآ پژوهش به تحلیل روایات اسباِ نزول هف آیتۀ کلیتدی از ستورۀ بصتره
مفستران شتیعه و ّ
می پردازد .در آن ،پس از ذکر آیات دارای سبب نزول و نصل روایات مربوط به آن به بررسی آرای ّ
ستنی در
مورد ایآ روایات و نیز نصد آنها پرداخره شده اس  .از مهمرر یآ دالیل عدم پریرش روایات اسباِ نزول عبارت اند از :عتدم
مطابص محروای آنها با قرآن ،روایات صحیح ،تار یخ مسلم ،مسلمات عصلی ،ضرورتهای ک می مسلمانان و اجماع.
کلیدواژگان :روای  ،اسباِ نزول ،سورۀ بصره ،تفسیر ار یصیآ
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 .1مقدمه
برآن در طی  21یا  23ساا بر پیامبر نازا ید و هدف از نزوا آن هدایت مردم بود .آیلاتی
که بر پیامبر نازا می ید با توجه به محی و مردمی که مورد خطاب آیات بوده اند ،نازا یلده
است؛ ولی این بدان معنا نیست که آیات برآن از محی تأثیر پذیرفته است؛ بلره به این معناست
که در نزوا آیات ،محی و ف ای نزوا و مخاطبان آیلات ،هملراه بلا آداب و سلنن و فرهنلگ
آنان ،زمان نزوا و ابعاد مختللف ماجراهلای رخ داده ملورد توجله بلودهانلد .تملام ایلن املور را
میتوان از طر یق یناخت اسباب نزوا و مالبسات آیات به دست آورد.
در میان آیات برآن بخش باب توجهی به دنباا پرسش و یا حادثلهای فلرود آملده اسلت؛
ولی بسیاری دیگر از آیات بدون هیچگونه پیشزمینهای از نوع سئواا مخاطبان یا حوادث نلزوا
یافته است.
در این مساله روایات سبن نزوا هفت آیه از آیات سلورۀ مبارکلۀ بسلره ملورد بررسلی بلرار
گرفته است .این مساله آیاتی را در بردارد که اختالف دیدگاه در سلبن نلزوا آنهلا ز یلاد اسلت.
منبع اصلی روایات در این نویتار ،کتاب «لباب النسوا» سیوطی است؛ ولیرن چناننه ذی آیله
افزون بر روایات «لباب النسوا» ،روایت دیگری در سایر کتن نس یده بایلد ،آن روایلات نیلز
نس و ارز یابی یدهاند .در این پژوهش بیش از بیست اثر تفسیری از مفسران عامه و امامیه ذیل
هر آیه مورد مطالعه بررسی برار گرفته و در موارد الزم به منابع روایی هلر دو گلروه نیلز مراجعله
یده است.
اسباب النزوا آیاتی که در این نویتار مورد بررسی برار می گیرد:
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« َمُ َن َنس ْخ م ْن َآیة َأ ْو ُننس َُْ َن ْأ ع َخ ْير ِّم ْن َُْ َأ ْو م ْثل َُْ َأ َل ْ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ٍ

َ َ َ ّ َ ُ ِّ َ َ
ت ْضل ْ أ ََّ الل َه َعل َى كل شي ٍْء ْ ِد ٌیر»
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سیوطی به نس ابن عباس آورده است گفت :گاهی برای رسلوا خلدا (ص) یلن وحلی
میآمد و پیامبر آن را روز فراموش میکرد ،پس خدای بزر

این آیله را نلازا کلرد( .سلیوطی،

)19 ،1425
این روایت مردود است و در نسد این روایت گفتنلی اسلت ،یرلی از عسایلد مسللمانان در
مورد وحی ،نفوذ ناپذیری وحی است .نفلوذ ناپلذیری بله معنلای صلیانت از هلر گونله تغییلر و
تحر یف در مراح انتساا ،در یافت و تبلیغ وحی که از مباحث مهن اعتسادی است؛ ز یلرا بحیلی
ّ
صرفا نظری و علمی نیست؛ بلره در اعتساد و باور مخاطبلان نسلش محلوری دارد و نیلز محللی
برای یبههافرنی مخالفان و یراکان بوده است(.معرفت1388 ،ق ،ج ،1ص .)85در اینجلا بله
چند دلی از دالی بایالن به نفوذ ناپذیری وحی ایاره مییود:
َ
َّ
َ َ
ََ ْ
ْ
َ َ
الف ،سوره جن ،آیات 26لَ « 28ع ُِل ُ ال َغ ْي ِب فال ُیظ ِْ ُر َعلى غ ْي ِب ِه أ َح ًدا * ِِال َم ِن ْا.تهوى ِمون
َ
َ َ َ ََ
َْ
َ َ
َ َّ ُ ُ
ََُّ .ن ٍ ف ِإن ُه َی ْسلك ِمن َع ْي ِن َی َد ْی ِه َو ِم ْن خل ِف ِوه ََ .ص ًودا * ِل َوي ْضل َ أَ ْ ْود أ ْعل ُغونا ََِ .وُال ِ َِّ .ع ِْو ْ َوأ َحوُط ِع َموُ
َ
َ
ُ َّ َ
ل َد ْی ِْ ْ َوأ ْح َلى كل شي ٍْء َع َد ًِا»
در این آیۀ یر یفه کلمۀ «رسوا» را برخی ّ
مفسلران ،میل یلیخ طوسلی و فخلر رازی ،بله
ل
فریتۀ وحی تفسیر و ابن کییر آن را لمل و پیامبر (ص) تفسیر کرده اند (ن  :طوسی ،بلی تلا،
ج ،11ص158؛ فخللررازی1421 ،ق ،ج ،31ص618؛ ابللن کیی لر1419 ،ق ،ج ،8ص)289؛ امللا
جمهور ّ
مفسران (طبلری1412 ،ق ،ج ،12ص216؛ طبرسلی1312 ،ق ،ج ،11ص314؛ میبلدی،
1311ق ،ج ،11ص258؛ ابلو السللعود ،بلی تللا ،ج ،9ص41؛ کایللانی1351 ،ق ،ج ،11ص241؛
یلللبر1412 ،ق ،ج ،1ص513؛ الهیجلللی1313 ،ق ،ج ،4ص619؛ طباطبلللایی1411 ،ق ،ج،21
ص56؛ مرارم1314 ،ش ،ج ،25ص ) 141و برخی روایلات تفسلیری (کلینلی1361 ،ش ،ج،1
ص )256کلمۀ رسوا را بر پیامبر (ص) تفسیر کردهاند .بلا پلذیرش هلر یل

از ایلن دیلدگاههلا

استدالا به آیه باز هن به بوت خود بابی است.

ّ
ب ل ح وری بودن تلسی وحی :در علن ح وری بین علن ،عالن و معلوم تعدد و تغییری

وجود ندارد؛ به عبارت دیگر معلوم با وجود عینی خود و بدون هیچ واسطهای نلزد علالن حاضلر
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است؛ مانند احساس درد ،تشنگی .باب ذکر است که احتماا خطا و ایتباه در عالن ح لوری
راه ندارد و هر گونه سهو و نسیان نیز دور از علن ح وری است.
ج ل باعدۀ لطف :هرگونه خطا و ایتباه از سوی پیامبر (ص) و خدیله در عصلمت او در
مسام در یافت ،حف و تبلیغ ،نسِ غرض و خالف حرمت الهی است.
د ل اجماع و اتفاق مسلمانان :همۀ مسلمانان از صدر اسالم تلا کنلون ،بلر نفلوذ ناپلذیری
وحی اتفاق نظر دارند ،مگر یمار اندکی از غرضورزان( .معرفت1388 ،ش ،ص)199
روایتی که سیوطی نس میکند ،با نفوذ ناپذیری وحی تعلارض دارد؛ بله علالوه وحلی را
چون علن اکتسابی تلسی نموده است که باب فراموش کردن و فراموش یدن است و حاا آنره
وحی الهی علن ح وری است و هیچگونه سهو و نسیان و خطا به آن راه نلدارد؛ بنلابراین ملتن
روایت وارده ،با یری از اصوا اعتسادی مسلمانان ناسلازگار اسلت و ملردود و غیربابل پلذیرش
استّ .
مفسران دو روایت دیگر را به عنوان سبن نزوا آیه آوردهاند:
 1ل برخی از ّ
مفسران چنین ذکر کردهاند که چون خداوند برخی از احرام خلود را نسلخ

میکرد ،یهودیان طعنه میزدند و میگفتند :محمد (ص) دارای رأی متلین و محرملی نیسلت.
وبتی دستور و حرمی میآورد ،پشیمان مییود؛ سپس حرلن دیگلری بلرخالف آن ملیآورد.
خداوند برای ّرد گفتار آنان این آیه را نازا فرمود(.واحدی این روایت را بدون ذکر سند از بلوا
مفسران بیان ملیکنلد .نل  :ثعلبلی1422 ،ق ،ج ،1ص251؛ واحلدی1411 ،ق ،ص44؛ رازی،
1418ق ،ج ،3ص225؛ بغوی1421 ،ق ،ج ،1ص113؛ عسسالنی1418 ،ق ،ج ،1ص348؛ بملی
مشهدی1368 ،ش ،ج ،1ص313؛ آلوسی1415 ،ق ،ج ،1ص) 351
 2ل زمانی که ببله از بیتالمسدس به کعبه تغییر کرد ،یهودیان گفتنلد :آیلا نملیبینیلد کله
محمد (ص) یاران خود را به کاری امر میکند و سپس آنان را از انجام همان کار باز میدارد و
برخالف آن کار فرمان میدهد؟ امروز دستور میدهلد و فلردا از آن دسلتور برملیگلردد؛ پلس
برآن ،کالم خود محمد (ص) است که از پیش خود میگویلد و روی هملین اصل اسلت کله
بع ی از آنها با بع ی دیگلر تنلابِ دارد؛ پلس خداونلد ایلن آیله را نلازا کلرد .ابلن جلوزی
میگوید :زمانی که ببله نسخ ید ،یهودیان گفتند :محمد (ص) هرگونه که خلود مایل اسلت،
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احرام را تغییر میدهد .اگر خواست بر اصحابش حالا میکند و اگر نخواست ،هملان حرلن
را دوبللاره حللرام مللیکنللد( .ابللن جللوزی1422 ،ق ،ج ،1ص111؛ زمخشللری1411 ،ق ،ج،1
ص313؛ برطبی1364 ،ق ،ج ،2ص62؛ مرارم1314 ،ش ،ج ،1ص)321

 .2تحلیل اسباب نزول آیۀ 119

َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ ً َ َ ً َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ُب ال َج ِقي ِ »
« ِِنُ أَ.لنُك ِعُلق ع ِشيرا ون ِذیرا وال تسأ عن أصق ِ
سیوطی از محمد بن کعن برظی از رسوا خلدا (ص) روایلت کلرده اسلت کله فرملود:

کاش میدانستن ،پروردگار با پدر و ملادرم ،بعلد از درگذیلت آنهلا چله کلرده اسلت .طلولی
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ ً َ َ ً َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ُب ال َج ِقوي ِ » را نلازا
نرشید که خدا آیۀ « ِِنُ أَ.لنُك ِعُلق ع ِشويرا ون ِوذیرا وال تسوأ عون أصوق ِ
کللرد .رسللوا اکللرم (ص) پللس از آن تللا زمللان مللر  ،آنللان را یلاد نرللرد .ایلن حللدیث مرسل
است(.سیوطی1425 ،ق ،ص)23
این روایت نسدپذیر است .باید دانست که پدر و مادر و نیاکان رسوا خدا اعتساد بله دیلن
حق دایته و از عساید یرک ّ
مبرا بودهاند و رسوا خدا (ص) بب از بعیت بلر سلنت ابلراهین(ع)
پایبند بوده است؛ بنلابراین اخبلار وارده در «لبلاب النسلوا» در ایلن بلاره دارای پایله و اسلاس
درستی نیست و پدر و مادر رسوا خدا از اصحاب دوزخ نبودهاند تا پیامبر (ص) بله سلبن آنهلا
در تشویش خاطر بسر برد.
روایت وارده از نظر متن نیز مردود است و با تفسیر آیه سلازگاری نلدارد .صلاحن تفسلیر
نمونه در تفسیر آیه مینویسند :آیه روی سخن را بله پیلامبر (ص) کلرده و وظیفلۀ او را در برابلر
درخواست معجزات ابتراحی و بهانهجوییهای دیگر مشخص میکند و میگوید« :ما تو را بله
حق برای بشارت و انذار فرستادین .تلو وظیفله داری دسلتورهای ملا را بلرای ملردم بیلان کنلی،
معجزات را به آنها نشان دهی و حسایق را با منطق بیان نمایی و این دعوت ،باید تلوأم بلا تشلویق
نیروکاران و بین دادن بدکاران باید .این وظیفۀ تو است؛ اما اگر گروهلی از آنهلا بعلد از انجلام
این رسالت ایمان نیاوردنلد .تلو مسلئوا گمراهلی دوزخیلان نیسلتی( ».مرلارم1314 ،ش ،ج،1
ص .)424بنابراین جعلی بودن روایت ،آیراراست.
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َّ ُ ْ
َ ْ َُ َ
ُُ َ
َ َ ُ َّ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ُ َ
نن َك َ
نَ.وُ
ْ
ظ
ون
م
ون
ي
ب
ال
ا
ن
ت
أ
ت
َ
أ
ع
ر
ب
ال
ي
ل
و
ُ
ق
ال
و
ُس
لن
ل
يت
اْ
ن
م
ي
َ
َ
ل
ْ
ة
ل
اْلَ
ن
ع
« یس أ ل
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ ْ
نا ّالل َه َل َض َّل ُک ْ ُت ْفل ُق َ
نَ »
ول ِکن ال ِبر م ِن اتقى وأتنا البين ِمن أعن ِاعُْ واتق
ِ
ذی این آیه هشت روایت در کتاب لباب النسوا آمده است:

 1ل ابن ابلی حلاتن از علوفی از ابلن عبلاس روایلت کلرده اسلت :ملردم دربلارۀ عللت و
َّ
َ ْ َُ َ
نن َك َ
اْلَل ِة »...نلازا
ن
ع
چگونگی تغییر اندازۀ هالا ماه از پیامبر (ص) پرسیدند .پس آیۀ «یسأل
ِ ِ
ید.
 2ل ابن ابی حاتن از ابوعالیه روایت کرده است :مسلمانها از رسوا خدا پرسیدند :هلالا
َّ
َ ْ َُ َ
نن َك َ
اْلَل ِة »...را نازا کرد.
ن
ع
ماه برای چه خلق یده است؟ پس خدا «یسأل
ِ ِ
 3ل ابونعین و ابن عساکر در «تار یخ دمشق» از طر یق سدی صغیر از کلبی از ابوصلالح از
ابن عباس روایت کردهاند :معاذ بن جب و ثعلبه بن غنمه گفتند :ای رسوا خدا! حاللت هلالا
ماه چگونه است که مانند ریتۀ بار ی

ظاهر مییود و یا طلوع میکنلد ،سلپس آهسلته آهسلته

بزر یده تمام و کام میگردد ،باز به تدر یج بار ی یلده کلن کلن بله حاللت اوللی خلود
َّ
ل ل
برمیگردد ،هینگاه به ی حالت نیست؟ پس خدای بزر « لیسأل لونر لعن األهلة »...را نلازا
کرد.
 4ل بخاری از براء بن عازب روایت کرده است :در زملان جاهلیلت ،ملردم وبتلی احلرام
ْ
َ
َ َ ُْ ْ ْ َ
میبسلتند ،از پشلت خانله وارد ملییلدند .بله هملین سلبن « َول ْوي َ ال ِب ُّور ِعوأ َْ توأت ْنا ال ُب ُيون ِمون
ُُ َ
ن »َُ.تا آخر آیه نازا ید.
ظْ ِ
 5ل ابن ابی حاتن و حاکن به بسن صحیح از جابر روایت کردهاند :بریش دعوی حمس،

جنگاوری و یجاعت میکرد و در حالت احرام از در خانه داخ ملییلد؛ املا انصلار و دیگلر
ببای عرب ،در حالت احرام از در داخ نمییدند .روزی رسوا الله از در باغی خارج یلد و
با آن بزرگوار بطبة بن عامر انصاری هن بیرون آمد .گفتند :یا رسوا الله بطبلة بلن علامر – یل
یخص فاجر است – همزمان با یما از در باغ خارج ید .پیامبر به بطبه گفت :چه چیز تلرا بله
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این کار وادایت؟ گفت :دیدمت که از در خارج یدی ،من هلن بله پیلروی از تلو ایلن کلار را
انجام دادم .رسوا الله گفت :من ی مرد احمسی هستن ،بطبله گفلت :دیلن ملن و تلو یرلی
ُُ َ
َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ُ َ
ن »َُ.را تا آخر آیۀ نازا فرمود.
ْ
ظ
ن
م
است .پس خدای بزر «ولي ال ِبر ِعأَ تأتنا البين ِ
ِ
گفتنی است که حمس ،عبارتند از بر یش ،کنانه ،ثسیف ،خیعن ،خزاعله ،بنلو علامر ،بنلو
ن ر بن معاویه چون اینها به کیش و آیین خود بسیار سختگیر بودند ،به ایلن نلام یلاد یلدند،
حماسه به معنی یدت است( .ن

:ف

بن حسن طبرسی ،ج ،2ص284؛ محملد بلن احملد

برطبی ،ج ،2ص.)343
 6ل ابن جر یر نیز از طر یق عوفی از ابن عباس به این معنی روایت کرده است.
 1ل ل طیالس لی در «مسللند» خللود از بللراء روای لت کللرده اسللت :هرگللاه انصللار از سللفر
برمیگشتند ،هینی

از آنها از در ،وارد خانه نمیید .در این باره آیه نازا ید.

 8ل عبد بن حمید از بیس بن جبیر نهشلی روایت کرده است :چلون ببایل علرب احلرام
میبستند از در داخ نمییدند؛ اما روش حمس خالف این عادت بود .روزی پیلامبر(ص) بله
باغی وارد ید و از در آن بیرون رفت .رفاعة بن تابوت هن با اینره حمسلی نبلود ،بله پیلروی از
پیامبر از در بیرون آمد .گفتند :ای رسلوا خلدا! رفاعله هلن از در بلاغ بیلرون آملد .پیلامبر از او
پرسید :چه چیز تو را به این کار وادایت؟ گفت :از تو پیروی کردم ،پیامبر گفت :من حمسلی
ُُ َ
َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ُ َ
نَ.وُ» نلازا
ْ
ظ
ون
م
هستن .رفاعه گفت :دین ما یری است .پس «ولي ال ِبر ِعوأَ توأتنا البيون ِ
ِ
ید( .سیوطی ،1425 ،ص) 32
سه روایلت اوا سلیوطی در ملورد بسلمت ابتلدایی آیله آملده اسلت .بلا دبلت در کلملۀ
ل ل
« لیسأل لونر» که به صورت جمع م ارع به کار رفته است ،فهمیده ملییلود کله سلؤالی مطلرح
یده باید .به عسیدۀ صاحن المیزان غرض از سؤاا ،موبعیت ماههلای بملری بلوده اسلت کله
سبن آنها چیست و چه فوایدی دارد .در پاسخ هن به بیان فوایلد آن پرداختله و فرملوده اسلت:
ماهها ،عبارت اند :از زمان و اوباتی که مردم برای امور معلاش و معلاد خلود تعیلین ملیکننلد.
(طباطبایی ،1411 ،ج ،2ص) 55
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با توجه به ظاهر آیله و دیلدگاه عالمله طباطبلایی دو روایلت اوا سلیوطی بابل پلذیرش و
ل ّ
روایت سوم غیر باب ببوا است .ایشان در تفسیر آیه مینویسند« :از همین که تعبیلر بله اهلله ل
جمع هالا ل کرده و فرموده است :از تو دربارۀ اهلله ملیپرسلند ،فهمیلده ملی یلود ،سلؤاا از
ل
ماهیت و حسیست بمر و علت ایراا گوناگونش نبوده است؛ ز یرا اگر سؤاا در ایلن خصلوص
عن السمر» و نیز اگلر سلؤاا دربلارۀ حسیسلت هلالا و

بود ،مناسن دایت ،بگوید «:یسئلون
ّ
سبن تشر خاص آن در اوا ماه بود ،مناسنتر آن بلود ،بفرمایلد« :یسلئلون

علن الهلالا»؛

چون دیگر جهتی ندایت ،کلمه هالا را به صیغۀ جمع بیاورد( ».هملان .)56 ،بنلابراین روایلت
اوا و دوم سیوطی سبن نزوا بسمت اوا آیه دانسته می یود.
صاحن المیزان در مورد روایت بطبه بر این باور است که رسوا خدا (ص) ببل از وبلوع

ّ
بصۀ «بطبة بن عامر» مسأله داخ یدن از پشت خانه را برای غیلر بلر یش ام لاء کلرده بلود و

گرنه به بطبه ایراد نمیگرفت که چرا از در بیرون رفتی؛ بنابراین آیلۀ یلر یفه ،ناسلخ آن ام لای
ببلی پیامبر مییود که بدون آیۀ برآن تشر یع یده بود ،ولیرن آیۀ یر یفه بلا ایلن روایلت منافلات
دارد؛ ز یرا آیه کسانی را که از پشت بام وارد خانه یوند ،مذمت کرده است و از ساحت مسدس
ربوبی و یا رسولش به دور است که حرمی از احرام را تشلر یع کنلد ،آن گلاه هملان حرلن را
تسبیح کند و آن را زیت بشمارد و سپس آن را نسخ کند( .همان) 58 ،
طبرسی در روایتی از جابر م مون روایت چهارم را از املام محملد بلابر (ع) نسل کلرده
است( .طبرسی ،1312 ،ج ،2ص) 284
در تفاسیر روایی ییعه روایاتی به چشن میخورد که در آن اه بیلت را ابلواب خداونلد و
طر یق وصوا به او معرفی کردهاند ( .کلوفی ،1411 ،ج ،1ص142؛ عیایلی ،1381 ،ج ،1ص85
؛ بحرانی ،1416 ،ج ،1ص ) 411همننین در کتن حلدیث یلیعه در روایلات گونلاگون ،اهل
بیت (ع) با لسن «ابواب اللله» توصلیف یلدهاند( .نهلج البالغله ،خ153؛ عیایلی ،1381،ج،1
ص 86؛ کلینی ،1361 ،ج ،1ص193؛ حرعاملی ،1414 ،ج ،21ص 14و)194
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صاحن تفسیر نمونه مینویسد« :یعنی در تمام امور مذهبی خویش از طر یق اصللی وارد
یللوید و برنامللههللای خللود را از آنهللا بگیر ی لد کلله وح لی در خانلله آنهللا نللازا یللده اسللت و
پرورشیافتگان مرتن وحی الهی هستند(».مرارم) 1 ،2 ،1314 ،
همننین احرام الهی به هیچ وجه بوم یا گروهی از مردم را اسلتینا بلرار نملیدهلد؛ بلرله
تمام مردم از هر بشر یا گروهی که بایند ،در برابر احرلام و یلرایع الهلی یرسلان هسلتند؛ للذا
محتوای متن حدیث با آیات برآن و مست یات عسلی متنابِ است.
بنابراین طبق دیدگاه عالمه طباطبایی این روایتها باب اعتناء نیستند؛ اما روایت بخاری از
بداء که فس این مسئله را ی

سنت جاهلی میداند ،با ظلاهر و محتلوای آیله سلازگاری دارد و

باب پذیرش است که البته آن روایت نیز نمیتواند سبن نزوا آیۀ مذکور باید .صاحن المیلزان
ُْ ْ ْ َ
َ َ
در تفسیر آیه مینویسلند« :املر در جمللۀ " َوأتونا ال ُب ُيون ِم ْون أ ْع َن ِاعْوُ" املر موللوی و ترلیلفآور
نیست؛ بلره امر اریادی و نصیحت است؛ به این که وارد یدن بله خانله از در ،بهتلر اسلت ،از
این که از پشت یا بام خانه وارد یوید ،برای این که آنهایی که برای خانه ،در ساختهاند ،غرضی
عسالیی در نظر گرفتهاند و آن این است که همۀ کسانی کله بلا ایلن خانله سلر وکلار دارنلد ،از
ی جا داخ و خارج یوند و این رسمی پسندیده است که مردم بر آن عادت دارنلد .دلیل بلر
این که امر نامبرده مولوی نیست ،این که زمینۀ کالم تخطئۀ عادت زیتی است کله بلدون هلیچ
دلیلی در بین مردم پیدا یده است .در چنین زمینهای سفارش به این که از در خانه وارد یلوید،
به بیش از هدایت و اریاد به سوی طر یسۀ صواب داللتی ندارد و ترلیفی نملیآورد .بلله داخل
یدن به خانهها از پشت خانه و یا از بام به عنوان این که این عمل جلزء دیلن اسلت ،بلدعت و
حرام است»( .طباطبایی ،1411 ،ج ،2ص) 51
صاحن مجمع البیان به عنوان یری از احتمااهای تفسیر این آیه نویته است« :این جملله
کنایه از پرداختن به امور از غیلر راههلای مناسلن اسلت»(.طبرسلی ،1312 ،ج ،2ص ) 284در
برخی دیگر از روایات نیز مفهوم عامی از این آیه بردایت یده که به موجن آن ضرورت انجلام
هرکللاری از راه مناس لن آن خاطرنشللان یللده اسللت( .عیای لی ،1381،ج ،1ص86؛ مجلس لی،
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 ،1362ج ،1ص )91امام محمدبابر (ع) فرموده است« :یضنى أَ یأتى اْلمر من وجْه ،ا االمن.
كَُ»( .طوسی ،بی تا ،ج ،2ص)142
با توجه به توسعۀ معنایی آیه همان طور که گذیت ،روایات سلبن نلزوا نملیتوانلد بابل
ببوا باید.

 .4تحلیل سبب نزول آیۀ 197

ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ْ
َ
ْ َ ُّ َ ْ ُ ٌ َّ ْ ُ َ ٌ َ َ َ
نمُ ف َمن ف َرض ِف ِيْ َّن ال َق َُّ فال َ.فوَ َوال ف ُسونق َوال ِج َودا ِفوي ال َق ِّوُ َو َموُ
«القُ أشْر مضل
َّ ْ َ َّ ُ َ ُْ
َ
َ َْ
ْ
َْ َُ ْ
نا م ْن َخ ْير َی ْض َل ْم ُه ّالل ُه َو َت َز َّو ُِوا فإ ََّ َخ ْي َر َّالزاِ التق َ
نَ یُ أو ِلي اْللبُ ِب»
ق
ات
و
ن
تفضل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ذی این آیه ی

روایت در لباب النسوا آمده است:

 1ل بخاری و دیگران از ابن عباس روایت کردهاند :اه یمن که به حج میآمدند ،تویله
ْ َ
َ
و مصارف راه با خود برنمیدایتند و میگفتند :ما توک پیشگان هسلتین .پلس « َوت َوز َّو ُِوا ف ِوإ ََّ
َّ ْ
َ
خ ْي َر َّالز ِاِ التق َن » نازا ید( .سیوطی ،1425 ،ص) 35
برخی (طبری ،1412 ،ج ،2ص )292مراد از «تسوا» را در آیه محدود به پرهیلز از سلؤاا و

گدایی دانستهاند .حاا آن که ظاهر و سیاق آیه معنایی وسیعتر را نشان میدهد؛ اما برخی دیگلر
(ریید رضا ،بی تا ،ج ،2ص )229معتسدند که این معنا از ظاهر آیات برنمیآید؛ بلرله متبلادر از
آیه این است که مراد از «الزاد» عم صالح باید و آننه انسان از خیر و نیری ذخیره میکنلد؛
چنان که تعلی موجود در آیۀ « ّ
فَُ خير الزاِ التقن » این تفسیر را تأیید میکند.
بنابراین اگر روایت ذکر یده را سبن نزوا آیه بدانین ،معنای آیه را ت ییق کردهایلن و نیلز
ّ
تناسن و ارتبا معنایی فراز انتهای آیه؛ یعنی «واتقنَ یوُ اولوى االلبوُب» را از بلین ملیبلرین .در
نتیجه روایت سیوطی سبن نزوا آیه باب پذیرش نیست.

 .5تحلیل سبب نزول آیۀ 217

ّ ّ ُ ٌ ْ
ْ
َ
َْ
َ َ َّ
ُس َمن َیش ِري نف َس ُه ْاع ِت َغُء َم ْرضُ ِ الل ِه َوالل ُه َ .وف ِعُل ِض َب ُِِ »
«و ِمن الن ِ
ذی این آیه دو روایت در لباب النسوا آمده است:
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 1ل حارث بن ابی اسامه در «مسند» خود و ابلن ابلی حلاتن از سلعید بلن مسلین روایلت
کردهاند :صهین به بصد هجرت به سوی رسوااللله (ص) یلتافت و علدهای از مشلرکان او را
دنباا کردند .صهین از یتر خویش پیاده ید و به یتاب همۀ تیرهایی را که در ترکش دایلت،
بیرون آورد و گفت :ای گروه بر یش ،خلوب ملیدانیلد کله ملن در میلدان جنلگ ،از بهتلر ین
تیراندازان یما هستن ،به خدا سوگند تا همه تیرهای ترکشن را ی

به ی

بر پیشانیتان ننشلانن،

بر من دست نخواهید یافت و تا بب ۀ یمشیر در دستن است ،بلا ایلن تیلغ بلران سلرهایتان را بلر
خاک میافرنن ،آن وبت هرچه خواستید ،انجام دهید و اگر خواسته بایید نشانی اموالن را کله
در مره گذایتهام به یما میدهن و در عوض یما راه مرا باز بگذار ید .گفتنلد :خلوب اسلت،
راهت را باز میگذار ین .چون به مدینه نزد پیشلوای اسلالم رسلید ،پیلامبر گفلت :ابلویحیی در
معاملهاش فایده کرد و از سرمایهاش باالتر ین بهره را گرفت .پس خلدای بلزر « لوم ل
لن َّالنلاس
لمن لیشرت »...نازا کرد.

 2ل ابن جر یر از عررمه روایت کرده است :این آیه در مورد صهین ،ابوذر و جنلدب بلن
سرن ،از خویشاوندان ابوذر ،نازا گردیده است( .سیوطی ،1425 ،ص)35
در مورد سبن نزوا این آیهّ ،
مفسران را میتوان به سه دسته تسسین کرد:
الف .برخی سبن نزوا را تنها منحصر به «صهین بن سنان» کرده و البته داستان صهین
هن به طرق مختلف نسل یلده ،وللی تسر یبلا م لمون هملۀ آنهلا یلبیه روایلت سلیوطی اسلت.
(زمخشری ،1411 ،ج ،1ص)251
ب .برخی ّ
مفسران عالوه بلر ملاجرای «صلهین بلن سلنان» بله روایلات مختلفلی ایلاره
کردهاند ،از جمله 1 :ل آیه در مورد مردی است که به سبن امر به معروف و نهی از منرر کشلته
مییود 2 .ل آیه در مورد زبیر و مسداد نازا یده است 3 .ل آیه دربلارۀ مهلاجران و انصلار نلازا
یده است 4 .ل آیه در مورد ابوذر غفاری ،جندب بلن السلرن و صلهین بلن سلنان نلازا یلده
است 5 .ل آیه عمومیت دارد و هر مجاهد در راه خدا را یام مییود 6 .ل به ماجرای خوابیدن
ح رت (ع) در لیلة المبیت ایاره دارد( .طبری ،جامع البیان فلی تفسلیر السلران ،ج ،2ص186؛
ثعلبی(ج ،2ص.)124
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جّ .
مفسران ییعه که سبن نزوا آیه را فس لیلة المبیت ملیداننلد( .عیایلی ،1381 ،ج،1
ص111؛ کللوفی ،1411 ،ج ،1ص65؛ عروس لی حللویزی ،1415 ،ج ،2ص214؛ بم لی مشللهدی،
 ،1368ج ،2ص315؛ موسوی سبزواری ،1419 ،ج ،3ص226؛ طباطبایی ،1411 ،ج ،2ص)98
ّ
تسنن در کتلن خلود
البته روایت در این مورد ز یاد است و بسیاری از علمای ییعه و اه
به این روایتها ایاره کردهاند که به اختصار چند نمونه ذکر مییود:
 1ل ییخ طوسلی در املالی روایتلی را بلا اسلناد خلود از ابلن عبلاس و روایلاتی را از املام
سجاد(ع) و روایتی را از ابوز ید سعید بن اوس انصاری ،از ابوعمرو بن علالء و روایتلی از انلس
بن مال

(طوسی ،1411 ،ص )459آورده است که میرساند ،آیلۀ یلاد یلده در یلأن ح لرت

علی(ع) در لیلة المبیت نازا یده است؛ به دلیل مشلابهت م لمون آنهلا تنهلا بله یرلی از آن
روایات بسنده مییود« :وبتی رسوا خدا به طرف غار ثور رهسپار ید و ابلوبرر نیلز هملراه آن
ح رت بود ،پیامبر(ص) به علی(ع) دسلتور داد کله بلر بسلتر او بخوابلد و لبلاس او را بپویلد.
علی(ع) آن ین را در خانۀ پیامبر(ص) ماند؛ در حالی که جان خود را برای کشته یلدن آملاده
کرده بود .مردانی از تیرههای مختلف بر یش بله بصلد کشلتن پیلامبر خلدا(ص) آمدنلد؛ چلون
خواستند یمشیرهای خود را بر او فرو آورند و ی

ندایتند کله او هملان محملد(ص) اسلت،

گفتند :او را بیدار کنید تا درد کشتن را بفهملد و یمشلیرهایی را ببینلد کله او را دربرگرفتلهان.
وبتی او را بیدار کردند و برده را از روی وی کنار زدند ،دیدند که علی(ع) به جای پیامبر(ص)
خوابیده است .او را رها کرده و به تعسین و جستجوی پیلامبر(ص) پراکنلده یلدند؛ از ایلن رو
ْ
َ َ َّ
ّ
ُس َمن َیش ِري »...نازا هملان،
خداوند عزوج این آیه را در یأن علی(ع) نازا کرد که «و ِمن الن ِ
ص)461
 2ل عیایی در تفسیر خود از جابر ،از امام بلابر(ع) روایلت کلرده اسلت کله آن ح لرت
َ َ َّ َ َ ْ
ّ
وري "...نازا در یأن علی بن ابلی طاللن هنگلام بلذا جلان
فرمود« :و امُ آیۀ "و ِمن الن ِ
ُس من یش ِ
برای خدا و رسولش نازا یده است؛ در یبی که کفار بر یش بصد کشتن پیلامبر خلدا(ص) را
دایتند و آن ح رت بر بستر پیامبر(ص) خوابید( .عیایی ،1381 ،ج ،1ص)111
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 3ل ابن یهر آیلوب در منابلن ملینویسلد« :آیلۀ مزبلور در ملورد بیتوتلۀ امیلر الملؤمنین
علی(ع) بر فراش پیامبر خدا(ص) نازا یده است .این مطلن را ابراهین ثسفی و فلرلی طوسلی
ّ
با اسناد از حاکن [حرلن] از سلدی از ابلی مالل از ابلن عبلاس روایلت کلردهانلد .همننلین
ّ
ابوالمف ییبانی با اسلناد خلود از املام سلجاد(ع) و از حسلن بصلری از انلس و از ابلی ز یلد
انصاری از ابن عمرو بن عالء روایت کرده است .ثعلبلی نیلز هملین روایلت را از ابلن عبلاس و
ّ
سدی و معبد نس کرده است( ».ابن یهرایوب ،1316 ،ج ،1ص)282
 4ل از ّ
مفسران اه سنت فخر رازی و ثعلبی در سبن نزوا آیه مذکور ،روایت مربلو بله
لیلة المبیت را نس کلردهانلد( .ثعلبلی ،1422 ،ج ،2ص186؛ فخلررازی ،1418 ،ج ،5ص)351
روایت ثعلبی را غزالی و یبلنجی نیلز در کتلابهلای خلود خلود آوردهانلد( .یلبلنجی،1415 ،
ص86؛ غزالللی ،1315 ،ج ،3ص )238دیگللر علمللای اهلل سللنت (ابللن حنبلل  ،1421 ،ج،1
ص348؛ ابن سعد ،1388 ،ج ،1ص312؛ ابن ابی یعسوب ،1314 ،ج ،2ص29؛ طبری،1315 ،
ج ،2ص99؛ خطین بغدادی ،1425 ،ج ،13ص191؛ ابن اثیلر ،1411 ،ج ،2ص42؛ خلوارزمی،
 ،1418ص15؛ مسر یلزی ،1421 ،ص39؛ ابللن کییلر ،1411 ،ج ،1ص338؛ ابللن هشللام،1412 ،
ج ،2ص )291نیز روایت لیلة المبیت را در کتن خود آوردهاند.
با توجه به آننه گفته ید ،ذکر سه نرته در مورد سبن نزوا آیۀ  211سورۀ بسره ،ضروری
به نظر میرسد:

 .1اکیللر ّ
مفسللرانی کلله آی لۀ مللذکور را در یللأن صللهین و دیگللر صللحابۀ پیللامبر(ص)

بریمردهاند ،در تفسیر آیه ،کلمۀ «یراء» را به مفهوم «بیع» گرفته و اعطای ماا به عنلوان فدیله
را از مصادیق بیع برای نفس دانستهاند.
گرچ له یللراء بلله معنللای بیللع اسللتعماا ز ی لادی در بللرآن دارد (بسللره112 ،؛ نسللاء14 ،؛
یوسف)21،؛ اما آننه به مسام مدح مناسنتر است ،همان بیع نفس و بلذا آن در طللن رضلای
خداست که بطعا امیر المؤمنین(ع) واجد چنین ف یلتی است؛ نه آن که اعطای ملاا بله جهلت
فدیه و رهایی و نجات نفس باید( .طباطبایی ،1411 ،ج ،2ص .)98چنلان کله مطلابق روایلت
مذکور ،در مورد صهین و ابوذر و امیاا او ذکر یده است.
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 .2از کتن رجاا و هن چنین از روایات مورد اتفاق ّ
خاصه برمیآید که «صهین روملی»
ّ
از دیللمنان ح للرت علللی(ع) و از منحللرفین از وی بللوده است:کشللی در رجللاا خللود نللام
«صهین» را ذی عنوان «بالا» ذکر کرده و روایتلی را در ّ
ملذمت او از املام صلادق(ع) آورده
است که آن ح رت ،بالا را «عبد صالح» و صلهین را «عبلد سلوء» ملییناسلاند( .کشلی،
بیتا ،ص .)41ییخ مفید ( ،1312ص )68روایتی را به همین م مون در ّ
مذمت صهین از امام
ً
ً ّ
عالال كَُ ّ
یقبنُ اَل البيت و لضن الله صوْيبُ فُنوه
صادق(ع) نس کرده است که فرمود.:ح الله
كَُ یضُِینُ:خداوند بالا را رحمت کند که دوستدار ما اه بیت بلود و صلهین را لعنلت کنلد
که با ما عداوت و بغِ میورزید.
 .3ممرن است امور متعددی سبن نزوا ی

آیه یلوند ،وللی در مسلام اثبلات بله دلیل

معتبر نیاز است .بر فرض تعدد اسلباب نلزوا ممرلن اسلت ،مصلادیق آیلۀ نلازا یلده ،یرسلان
نبایند؛ یعنی تشری

در مصداق باید ،نه مفهوم؛ به طوری که برخی از آن مصادیق ،اف ل و

اکم از مصداقهای دیگر باید .رخداد لیلة المبیت ح رت امیرمؤمنان(ع) از این ببی است؛
ّ
یعنی یأن نزوا آیه مورد بحث ،خواه متعدد یا واحد ،ممرن است بر مصادیق دیگر بابل تطبیلق
باید .آننه به ح رت علی(ع) باز میگردد ،با ابوذر ،صهین ،مسداد و یا هر مجاهد دیگر باب
بیاس نیست( .جوادی املی ،1318 ،ج ،11ص)258
بنابراین نصاب یراء از طرف ح رت علی(ع) کامال محسق یده است؛ چنان که اطالق
یا عموم آیه ،باب تطبیق بر هر مجاهد و آمر به معلروف و نلاهی از منرلری اسلت کله آملادگی
هرگونه آزمون الهی را دارد.
سخن آخر این که این گونه روایات ،همنون روایت مربو به نزوا آیله در یلأن صلهین
با اخبار متعدد بطعی در سبن نزوا آیۀ مذکور در یأن علی(ع) که در لیلة المبیت نلازا یلده،
متعارض است .به نظر میرسلد ،راویلان ایلنگونله روایلات جعللی از روی تعصلن و بله بصلد
پویاندن ف ای اه بیت(ع) خصوصا ف ای ح رت علی(ع) در لیلة المبیت بله ذکلر چنلین
مصادیسی در تفسیر آیۀ یر یفه پرداخته بایند.
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َ َ َ ْ َ ُ ْ ّ َ ُ ْ َ ً ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ
نا َع ْي َن َّالنُس َو ّالل ُه ََم ٌ
يْ َع ِلي ٌ »
« وال تجضلنا الله عرضة ْلیم ُِنک أَ تبروا وتتقنا وتل ِلق
ِ
ِ
ذی این آیه ی روایت در لباب النسوا آمده است؛ از این بلرار کله ابلن جر یلر از طر یلق
َ ً ِّ َ ُ
ََ ُ ْ ّ
ابن جر یج روایت کرده است :آیۀ « َوال ت ْج َضلنا الل َه ُع ْرضة ْل ْی َم ُِنک ْ  »...دربارۀ ابوبرر و ماجرای
او با مسطح نازا یده است( .سیوطی ،1425 ،ص)43
طبرسی و دیگر ّ
مفسران از اه سنت و امامیه روایت دیگری را سبن نلزوا آیله دانسلته و

آوردهاند« :آیه در مورد عبدالله بن رواحه نازا ید .هنگامی که بسن خلورده بلود ،بلا داملادش
بطع رابطه کند و با او سخن نگوید و بین او و زنش را اصالح نرند .او میگفت :ملن بله ایلن
کار سوگند خوردهام؛ پس روا نیست که این کار را انجام دهن؛ آنگاه آیه نازا ید( ».طبرسلی،
 ،1312ج ،2ص )566روایت طبرسی در اکیر تفاسیر آمده است( .ثعلبی ،1422 ،ج ،2ص163؛
رازی ،1418 ،ج ،2ص245؛ ابللن جللوزی ،1422 ،ج ،1ص194؛ بمللی مشللهدی ،1368 ،ج،2
ص331؛ آلوسی ،1415 ،ج ،1ص521؛ مرارم ،1314 ،ج ،2ص)145
ّ
مفسران اه سنت و نیز صاحبان روض الجنان و کنز الدبائق ،روایلت سلیوطی را نیلز در
سبن نزوا آیه ذکر کردهاند( .ابوالفتلوح رازی ،1418 ،ج ،2ص245؛ ابلن جلوزی ،1422 ،ج،1
ص194؛ برطبی ،1364 ،ج ،3ص91؛ بملی مشلهدی ،1368 ،ج ،2ص331؛ آلوسلی،1415 ،
ج ،1ص)521
ولی باید توجه دایت ،در مورد ببوا روایت سوگند ابوبرر نسبت به مسطح بن اثاثه تردیلد
وجود دارد؛ ز یرا اوال ،ماجرای ابوبرر و مسطح در داستان اف
آمده است و ماجرای افل

به طور اختصاصی در سورۀ نور

ظلاهرا از نظلر تلار یخی مربلو بله سلاا یشلن هجلری (در غلزوۀ

بنیمصطلق) است( .آیتی ،بی تا ،ص .)431ثانیا ،براساس روایت ،ابوبرر سوگند یاد کرده بلود
که از این پس به یری از بستگان مادریاش بنام «مسطح بن اثاثه» که به صورت یتین از او نگله
داری میکرد؛ به دلی یلرکت در ب ل ّیه افل انفلاق نرنلد( .ابلن عطیله اندلسلی ،1422،ج،2
ص185؛ عسسالنی ،1418 ،ج ،1ص )516و حرفی از اصالح بین مردم نیست که هملین مسلأله
با این فراز از آیۀ «و تصلحوا بین ّالناس» هن خوانی ندارد.
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ًّ َ َ َ
َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ
الن َي ًة َف َل ُْ ْ َأ ْج ُر َُ ْ ع َ
نود َِّ .عْو ْ َو َال َخ ْون ٌف َع َل ْويْ ْ
ع
و
ا
ر
َ
ُ.
ْ
ِ
ِ
ِ
«ال ِذین ی ِنفقنَ أمنالْ ِعُللي ِل والن ِ
ِ
ِ
َو َال َُ ْ َی ْق َز ُن َ
نَ»
ذی این آیه سه روایت در لباب النسوا به این برار آمده است:
 1ل طبرانی و ابن ابی حاتن از یزید بن عبدالله بن غر ین از پدرش از پدر بلزرگش روایلت
َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ
ونَ أ ْم َونالْ ِعُلل ْي ِول »...را در
کردهاند :رسوا اکرم(ص) فرمود که خدای متعلاا آیلۀ «ال ِوذین ی ِنفق
مورد آنهایی که اسنهای خود را برای جهاد در راه خدا تربیت میکنند ،نازا کرده است.
 2ل عبدالرزاق ،ابن جر یر ،ابن ابی حاتن و طبرانی به سلند ضلعیف از ابلن عبلاس روایلت
کردهاند :این آیه در یأن علی بن ابی طالن(ع) نازا گردیده است که آن بزرگوار چهلار درهلن
دایت .ین ی

درهن ،روز ی

درهن ،در خفا ی

درهن و ی

درهن دیگر را آیرار انفاق

کرد.
 3ل ابن منذر از ابن مسین روایت کرده است :عبدالرحمن بن عوف و عیمان بلن عفلان،
برای سپاه اسالم که در نهایت بینارگی و تنگدستی رهسپار غزوۀ تبوک بود ،انفاق کردند .ایلن
آیه در یأن آنها نازا ید( .سیوطی ،1425 ،ص)49

ایراا روایت اوا سیوطی (انفاق بر اسبان) این است که با فلراز « ّباللیل و ّالنهلار ّ
سلرا و
عالنیة» سازگاری ندارد؛ چلون در ملورد ته ّیلۀ آذوبلۀ اسلبان معنلا نلدارد .ایلن چنلین مطللن را
عمومی لت دهللد و بفرمای لد ،هللن در روز و هللن در یللن و هللن در خفللا و هللن آیللرار انفللاق

میکنند(.طباطبایی ،1411 ،ج ،2ص)416
در مورد روایت سوم باید گفت در صورت اثبات صحت اینگونه روایات ،انفاق «عیمان
بن عفان» و «عبدالرحمن بن عوف» یربار در روز اتفاق افتاده است و ایرالی کله بلر روایلت
ببلی وارد بود ،براین روایت نیز وارد است؛ بنابراین روایات اوا و سوم بله دلیل علدم انطبلاق بلا
محتوای آیه باب پذیرش نیست.
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اما روایت دوم را اگرچه سیوطی ادعای ضعف در سند آن را دارد ،اما در کتلن روایلی و
تفاسیر امامیله ایلن روایلت بلا طلرق مختللف نسل یلده اسلت(.کلینی ،1361 ،ج ،3ص496؛
صدوق ،1318 ،ج ،2ص111؛ عیایلی ،1381 ،ج ،1ص151؛کلوفی ،1411 ،ج ،1ص11؛ فتلاا
نیشابوری ،بی تلا ،ج ،1ص114؛ حسلرانی ،1411 ،ج ،1ص141؛ ابلن مغلازلی ،1424 ،ص241؛
طوسی ،بی تا ،ج ،2ج351؛ رازی ،1418 ،ج ،4ص94؛ طبرسی ،1312 ،ج ،2ص661؛ اربلی،
 ،1381ج ،1ص311؛ حلی ،1411 ،ص366؛ خوانساری ،1311 ،ص219؛ ابن طلاووس،1411 ،
ج ،1ص93؛ مجلس لی ،1362 ،ج ،61ص158؛ بحران لی ،1416 ،ج ،1ص551؛ بم لی مشللهدی،
 ،1368ج ،2ص451؛ عروسی حلویزی ،1415 ،ج ،1ص291؛ طباطبلایی ،1411 ،ج ،2ص415؛
مرارم ،1314 ،ج ،2ص)61
این معنا از امام بابر(ع) و املام صلادق(ع) نیلز روایلت یلده است(.عیایلی ،1381 ،ج،1
ص151؛ فیِ کایانی ،1415 ،ج ،1صّ )311
مفسران عامه نیلز ایلن روایلت را سلبن نلزوا آیله
دانستهاند( .طبلری ،1412 ،ج ،3ص66؛ ابلن ابلی حلاتن ،1419 ،ج ،2ص543؛ ثعلبلی،1422 ،
ج ،2ص219؛ واحدی ،1411 ،ج ،1ص95؛ فخلررازی ،1418 ،ج ،1ص11؛ زمخشلری،1411،
ج ،1ص319؛ ابن جوزی ،1422 ،ج ،1ص246؛ ابن کییر ،1419 ،ج ،1ص545؛ ثعلالبی،1419 ،
ج ،1ص534؛ آلوسی ،1415 ،ج ،2ص)46
بنابراین روایت دوم سیوطی به عنوان سبن نزوا آیه باب پذیرش است.

 .8نتیجهگیری
بدون تردید تشخیص اسباب نزوا وابعی تنها از راه یناخت اعتبار سندی و یا یلهرت آن
امران پذیر نیست؛ بلره در کنار بررسی سندی ،اعتبار سنجی متن روایت با معیارهلای مهملی،
چون سازگاری با برآن ،روایات صحیح ،عس و تار یخ معتبر را نیز باید مورد توجه بلرار دارد .در
این مساله 11 ،روایت ذی  1آیه از سورۀ بسره مورد تحلی و بررسی برارگرفت که از میان آنهلا 4
روایت مورد پذیرش برار گرفت و  11روایت با دالی متسن ملردود وابلع یلد .اهلن دالیل علدم
پذیرش روایات عبارت اند از:
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 1ل عدم مطابست و هماهنگی محتوای روایت با ظاهر آیه ،تفسیر آیه یا سیاق آیه و یا آیات
مربو به روایت.
 2ل عدم مطابست محتوای روایت بلا تلار یخ مسللن و وبلایع نسل یلده در کتلن تلار یخی
معتبر.
 3ل تطبیق داستانها و وبایع تار یخی با آیات برآن و ذکر آن بله عنلوان سلبن نلزوا آیله از
سوی راوی.
 4ل بیان مصداق برای آیه به جای سبن نزوا.
ّ
 5ل مخالفت متن روایت با عس و مسلمات عسلی
 6ل مخالفت متن روایت با ضرورتهای کالمی و عساید مسلمانان.
 1ل مخالفت متن روایت با اجماع مسلمانان.
باید توجه دایت رویرلرد مفسلران در نسل و اسلتفاده از روایلات اسلباب نلزوا متفلاوت
است .مفسران عامه کمتر به نسد و ترجیح روایت پرداخته انلد .سلیوطی در ارز یلابی روایلات بله
سند روایات توجه کرده و به متن روایات بی توجه بوده است .مفسران امامیه در تفاسیر روایی به
روایات سبن نزوا نس یده از اه بیت(ع) رغبت بیشتری نشان دادهانلد .در تفاسلیر معاصلر
بهتر ین نسدهای متنی بر روایات اسباب نزوا را میتوان در تفاسیر المیزان و نیز مواهلن اللرحمن
مشاهده کرد .برای نشان دادن اهمیت نسد روایات اسباب نزوا ،کافی است ،به این نرته توجله
یود که تنها راه اطالع و آ گاهی از اسلباب نلزوا ،روایلتهلا هسلتند .بخلش عملدهای از ایلن
احادیث از طر یق اه سنت به ما رسیده است و همه آنهلا صلحیح نیسلتند .یلیعه در ایلن میلان
بخش اندکی از روایلات را نسل کلرده اسلت .بلا ایلن کله در زمینلۀ اسلباب نلزوا کتلابهلا و
نگایتههای بسیاری وجود دارد ،ولی هنوز به طور بطع و یسین نمیتوان گفت ،هر آیهای از برآن
سبن نزولش چه بوده و دربارۀ کدامین رخداد نلازا یلده اسلت؛ حلاا آن کله آننله ّ
مفسلر و
برآنپژوه بدان نیازمند است ،دستیابی به اطالعات و دانشهای برآنی با تریه بر روایات صلحیح
و معتبر است.
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 .9منابع
.1

برآن کر ین .ترجمۀ ناصر مرارم ییرازی.

 .2نهجالبالغه .ترجمۀ علی ییروانی(1385ش) ،بن :نسین حیات ،چاپ اوا.
 .3آلوسی ،سید محمود(1415ق) .روح المعانی فی تفسیر السرآن العظین .تحسیق علی عبد الباری ،چاپ اوا ،بیروت:
دارالرتن العلمیة.

 .4ابن ابی حاتن ،عبد الرحمن بن محمد(1419ق) .تفسیر السرآن العظین .تحسیق اسعد محمد ط ّین ر یاض ،چاپ سوم،
بی جا :مرتبة نزار مصطفی الباز.
 .5ابن ابی یعسوب ،احمد(1314ش) .تار یخ یعسوبی .ترجمۀ محمد ابراهین آیتی ،چاپ اوا ،تهران :علمی فرهنگی.
 .6ابن اثیر ،علی بن محمد(بی تا) .الرام فی التار یخ .بیچا ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .1ابن حجر عسسالنی ،احمدبن علی(1418ق) .العجاب فی بیان االسباب .تحسیق عبدالحرین محمد األنیس ،چاپ
اوا ،عربستان :دار ابن الجوزی.
 .8ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی(1422ق) .زاد المسیر فی علن تفسیر .تحسیق عبدالرزاق المهدی ،چاپ اوا،
بیروت :دارالرتاب العربی.
 .9ابن سعد ،محمد (1388ق) .الطبسات الربری .بیچا ،بیروت :دار صادر.

 .11ابن یهر آیوب ،محمد بن علی(1316ق) .منابن آا ابی طالن(ع)؛ بیچا ،نجف :حیدر ّیة.

 .11ابن عایور ،محمد طاهر(بی تا) .التحر یر و التنویر؛ چاپ اوا ،بیروت :التار یخ.
 .12ابن کییر ،اسماعی بن عمر(1411ق) .تار یخ ابن کییر .بیچا ،بیروت :موسسة المعارف.
 .13ابن کییر ،اسماعی بن عمر(1411ق) .تفسیر السرآن العظین .تحسیق محمد حسین یر یف ،چاپ اوا ،بیروت :دار
الرتن العلمیة.
 .14ابن هشام ،عبدالمل (1412ق) .السیر النبویة؛ چاپ اوا ،بیروت :سهی ذکار.
 .15ابوالسعود ،محمد(بی تا) .تفسیر ابی السعود (اریاد العس السلین الی مزایا السران الرر ین) .بیچا ،بیروت :داراحیاء
التراث العربی.
 .16اربلی ،علی بن عیسی(1381ق) .کشف الغمة فی معرفة االئمة(ع)؛ چاپ اوا ،تبر یز :بنیهایمی.
 .11اندلسی ،ابن عطیة(1422ق) .المحرر الوجیز فی تفسیر الرتاب العزیز .تحسیق محمد عبد السالم عبد الشافی ،چاپ
اوا ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
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 .18بحرانی ،هاین بن سلیمان(1416ق) .البرهان فی تفسیر السرآن .چاپ اوا ،تهران :بنیاد بعیت.
 .19ثعالبی ،عبدالرحمن بن محمد(1418ق) .الجواهرالحسان فی تفسیر السران .تحسیق محمدعلی معوض و عادا احمد
عبدالموجود ،چاپ اوا ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .21ثعلبی نیشابوری ،احمد بن ابراهین(1422ق) .الرشف و البیان عن تفسیر السران .تصحیح ابومحمد بن عایور ،چاپ
اوا ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .21جوادی آملی ،عبدالله؛ التسنین ؛ چاپ اوا ،بن :اسراء1318 ،ش.
ّ .22
حر عاملی ،محمد بن حسن(1414ق) .تفصی وسائ الشیعة الی تحصی مسائ الشر یعة،چاپ دوم ،بن :مهر.
 .23حسرانی ،عبیدالله بن احمد(1411ق) .یواهد التنزی لسواعد التفصی  .چاپ اوا ،تهران :موسسۀ طبع و نشر.
 .24حلی ،حسن بن یوسف(1411ق) .کشف الیسین فی ف ای امیر المومنین(ع) .چاپ اوا ،تهران :وزارت اریاد.
 .25خطین بغدادی ،احمد بن علی(1425ق) .تار یخ االنبیاء ،بیچا ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .26خوارزمی ،موفق بن احمد(1411ق) .المنابن ،بیچا ،بن :نشر اسالمی.
 .21خوانساری ،آبا جماا(1311ش) .دفاع از تشیع ،بحثهای کالمی ییخ مفید .چاپ اوا ،بن :مؤمنین.
 .28رازی ،ابوالفتوح(1418ق) .روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر السرآن .تحسیق محمد جعفر یاحسی و محمد
مهدی ناصح ،چاپ اوا ،مشهد :آستان بدس رضوی.
 .29ریید رضا ،محمد(بی تا) .تفسیر السرآن الرر ین (المنار) .بیچا ،بیروت :دارالمعرفة.
 .31زربانی ،محمد(1988م) .مناه العرفان فی علوم السرآن؛ چاپ اوا ،بیروت :دارالفرر.
 .31زرکشی ،محمد بن بهادر(1418ق) .البرهان فی علوم السرآن؛ چاپ اوا ،بیروت :دارالفرر.
ّ
 .32زمخشری ،محمود(1411ق) .الرشاف عن حسائق غوامِ التنزی  .چاپ سوم ،بیروت :دارالرتاب العربی.
 .33سیوطی ،جالا الدین(1425ق) .لباب النسوا فی اسباب النزوا .تحسیق عبدالرزاق مهدی ،بیروت :دارالرتاب
العربی.

 .34سیوطی ،جالا الدین(1414ق)ّ .
الدر المنیور فی التفسیر المأثور .چاپ اوا ،بن :کتابخانۀ آیت الله مرعشی.
 .35سیوطی ،جالا الدین(1384ش) .االتسان فی علوم السرآن .ترجمۀ سید مهدی حائری بزوینی ،چاپ پنجن ،تهران:
امیرکبیر.

 .36طباطبایی ،سید محمد حسین(1411ق) .المیزان فی تفسیر السرآن .چاپ پنجن ،بن :جامعۀ ّ
مدرسین حوزۀ علمیۀ
بن.
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 .31طبرسی ،ف

بن حسن(1312ش) .مجمع البیان فی تفسیر السرآن .تصحیح :محمد جواد بالغی ،چاپ سوم،

تهران :ناصر خسرو.
ّ .38
یبر ،سید عبدالله(1412ق) .تفسیر السرآن الرر ین .چاپ اوا ،بیروت :دارالبالغة للطباعة و النشر.
 .39طوسی ،محمد بن حسن(بی تا) .التبیان فی تفسیر السرآن .تحسیق :احمد بصیر عاملی ،چاپ اوا ،بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
 .41طبری ،محمدبن جر یر(1412ق) .جامع البیان فی تفسیر السرآن .چاپ اوا ،بیروت :دارالمعرفة.
 .41طبری ،محمدبن جریر(1315ش) .تار یخ طبری؛ چاپ اوا ،تهران :اساطیر.
 .42عروسی حویزی ،علی بن جمعه(1415ق) .تفسیر نورالیسلین .تحسیق سید هاین رسولی ،چاپ چهارم ،بن:
اسماعیلیان.

 .43عصام احمد ،بشیر(1412ق) .اصوا منهج النسد عند اه الحدیث .چاپ دوم ،بیروت :الد ّیان.
 .44عیایی ،محمد بن مسعود(1381ش) .کتاب التفسیر .تحسیق سید هاین رسولی ،چاپ اوا ،تهران :چاپخانۀ علمیه.
 .45غزالی ،محمد(1315ش) .احیاء علوم الدین .چاپ اوا ،تهران :علمی فرهنگی.
 .46فتاا نیشابوری ،محمد بن حسن(بی تا) .روضة الواعظین .چاپ اوا ،بن :رضی.
 .41فخر رازی ،محمد بن عمر(1421ق) .مفاتیح الغین .چاپ سوم ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .48فیِ کایانی ،محسن(1415ق) .تفسیر الصافی .تحسیق :حسین اعلمی ،چاپ دوم ،تهران :الصدر.
 .49برطبی ،محمد بن احمد(1364ش) .الجامع الحرام السرآن .چاپ اوا ،تهران :ناصر خسرو.
 .51بمی مشهدی ،محمد بن محمد رضا(1368ش) .تفسیر کنز الدبائق و بحر الغرائن .تحسیق :حسین درگاهی ،چاپ
اوا ،تهران :وزارت اریاد اسالمی.
 .51بمی ،علی بن ابراهین(1363ش) .تفسیر السمی .تحسیق :طین موسوی جزایری ،چاپ سوم ،بن :دارالرتاب.
 .52کایانی ،فتح الله (1351ش) .تفسیر کبیر منهج الصادبین .چاپ اوا ،تهران :اسالمیه.
ّ
ّ
 .53کشی ،محمد بن عمر(1348ش) .اختیار معرفة الرجاا (رجاا الرشی) .بیچا ،مشهد :دانشگاه مشهد.
 .54کلینی ،محمد بن یعسوب(1361ش) .الرافی .تحسیق علی اکبر غفاری ،چاپ سوم ،تهران :حیدری.
 .55کوفی ،فرات بن ابراهین(1411ق) .تفسیر فرات الروفی .تحسیق :محمد کاظن محمودی ،چاپ اوا ،تهران :وزارت
اریاد اسالمی.
 .56الهیجی ،محمد(1313ش) .تفسیر الهیجی؛چاپ سوم ،تهران :نشر داد.
 .51مجلسی ،محمد بابر(1463ق) .بحاراالنوار االجامعة لدرر اخبار األئمة االطهار .چاپ دوم ،تهران :اسالمیه.
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 .58معرفت ،محمد هادی(1388ش) .التمهید فی علوم السرآن .چاپ اوا ،بن :التمهید
 .59معرفت ،محمد هادی(1388ش) .تنزیه انبیاء از آدم تا خاتن .چاپ اوا ،بن :ائمه.
 .61مفید ،محمد بن محمد بن نعمان(1312ش) .االختصاص .چاپ اوا ،بن :جامعۀ مدرسین.
 .61موسوی سبزواری ،سید عبداالعلی(1419ق) .مواهن الرحمان فی تفسیر السرآن .چاپ دوم ،بیروت :موسسة اه
البیت (ع).
 .62واحدی نیشابوری ،علی بن احمد(1411ق) .اسباب نزوا السرآن .تحسیق :کماا بسیونی زغلوا ،چاپ اوا،
دارالرتن العلمیة.
 .63وابدی ،محمد بن عمر(1966م) .المغازی .لندن :چاپ مارسدن جونز.

