نشریه کتاب و ّ
سنت
دانشگاه قرآن و حدیث
مرکز آموزش الکترونیکی
شماره  ،2بهار 93
Ketab & Sonnat magazine
Quran & Hadith university
E-laerning center
No2, spring93

اسباب نزول در نگاه طباطبایی ،جوادی آملی و معرفت

ناصر حیدر زاده

1

چکیده
سبب نزول ،سؤال ،حادثه و هر اتفاقی است که در عصر پیامبر 6رخ داده و باعث نزول آیه ،آیات
و یا سورهای از قرآن شده است که به شکلی به آن حادثه یا سؤال اشاره دارد .این دسته از روایات
از دیدگاه بیشتر اندیشمندان و عالمان علوم قرآنی از اهمیت زیادی برخوردار است .در این میان،
برخی مفسران شیعه همچون عالمه طباطبایی ،آیت اهّٰلل معرفت و آیت اهّٰلل جوادی آملی به شیوهای
انتقادی به نقل و بررسی این روایات همت گماشتهاند .عالمه طباطبایی بیشتر روایات اسباب نزول
را نتیجۀ اجتهاد راویان میدانند ولی با این حال ،فراوان به نقل و نقد این روایات میپردازند .آیت
اهّٰلل جوادی آملی شأن نزول را جدای از فضای نزول آیه ذکر میکنند و همانند استاد خود ،عالمه
نزول نقلشده از صحابه و یا تابعین را تنها زمینهساز برداشتهای
طباطبایی ،بخشی از روایات اسباب ِ
تفسیری میدانند و حجیتی برای آن قائل نیستند بلکه تنها برای روایاتی در تبیین سبب نزول آیات
حجیت قائلند که سند صحیح و معتبر دارند .بر خالف ایشان ،آیت اهّٰلل معرفت برای تفسیر صحابی
و به تبع آن روایات اسباب نزول نقل شده از ایشان ،ارزش علمی و عملی واالیی قائل هستند .البته
تفاوتهایی در بیان و طرح این مباحث در کالم این دانشمندان وجود دارد که در این رهگذر به آنها
اشاره شده است.

کلید واژهها :سبب نزول ،شأن نزول ،المیزان ،تسنیم ،التفسیر االثری الجامع
٭ تاریخ دریافت 93/4/15 :تاریخ پذیرش93/7/18 :
 .1دانشجوی دوره دکتری ،رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه قرآن و حدیث( .نویسنده مسئول)
Email: nheydarzadeh@gmail.com
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قرآن کریم برای هدایت و هموار کردن راه سعادت و کامیابی بشر نازل شد .برای بهرهگیری از گنجینه
معارف و اسرار آن ،نیازمند آشنایی با علوم مقدماتی و پیش نیاز آن هستیم .اسباب نزول از شاخههاى دانش
علوم قرآنى و از علوم مقدماتی و وابسته به قرآنکریم است که دربارۀ اسباب ،مقتضیات و زمینههای نزول
آیات و سورههاى قرآن بحث مىکند.
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میتوان گفت که این دانش از همان آغاز وحی و نزول قرآن کریم ،همواره مورد توجه و اهتمام
جامعۀ اسالمی بوده است چرا که نزول قرآن براى روشن کردن فکر و اندیشۀ انسانها و تربیت آنها
است .هنگام نزول ،متناسب با مسائل و اموری که پیش میآمد راهحلهایى کارآمد نیز بیان میشد؛ به
پرسشهاى در خور جواب که پیامبر 6از مسلمانان و غیر مسلمانان دریافت مىکرد ،پاسخ مىداد؛
بعضى حوادث و وقایع را که در زندگانى مردمان روى مىداد ،تفسیر و ضمن آن ،موضع رسالت را در برابر
1
آن وقایع و حوادث روشن مىکرد.
اسباب نزول و تفسیر ،از تأثی ر و تأثرهایی متقابل نسبت به هم برخوردارند یعنی همانگونه که آشنایی
ّ
مفسر با علل و اسباب نزول آیات به وی این امکان را میدهد که پیام ژرف و تفسیر واقعی آیه را دریابد و
برداشتهای تفسیری خویش را با واقعیات نزول و شرایط و زمینههای پیدایش آن منطبق سازد ،از سوی
دیگر تفسیر آیه و اطالع از جزئیات محتوایی و مفهومی آن به منزلۀ معیاری برای نقد و ارزیابی اسباب
2
نزول و تبیین صحت و یا سقم آن است.
آیات و سورههای قرآن کریم از یک نگاه به دو دسته تقسیم میشود :دستهای از آنها بدون اینکه
رویدادی رخ داده و پرسشی مطرح شده باشد ،به صورت ابتدایی نازل شدهاند؛ 3مانند برخی آیات که مردم
را به اندیشۀ توحیدی و اعتقاد به مبدأ ،معاد ،نبوت ،اصول عالی اخالقی و رفتار مطبوع انسانی دعوت
میکند یا از تفاصیل و جزئیات عالم پس از مرگ ،برزخ و قیامت و احوال نیکان و بدان گزارش میدهد یا
برخی آیات که تاریخ و قصص پندآموز امتهای گذشته و فرجام کار هر گروه را نام میبرد.
دستۀ دیگری از آیات نیز وجود دارد که در پی حادثه یا واقعهای که رخ داده یا پرسشی که مطرح شده
 . 1حکیم ،سید محمد باقر؛ علوم القرآن ،قم :انتشارات مجمع الفکر االسالمى ،چاپ سوم 1417 ،ق؛ ص .37
 . 2مسعودی ،محمد مهدی؛ «تطابق تفسیری اسباب نزول و آیه ،روشی در جهت نقد اسباب نزول ( ،»)2پژوهشهای
قرآنی ،شمارۀ 1374 ،2؛ ص.15
 . 3سیوطى ،جالل الدین؛ اإلتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دار الکتاب العربى ،چاپ دوم1421 ،؛ ج  ،1ص 120؛ سعیدی
روشن ،محمدباقر؛ اسباب یا زمینههای نزول آیات قرآن ،قم :انتشارات یمین1376 ،؛ ص .۱۸

است ،نازل شدهاند 1.در اصطالح مفسران و دانشمندان علوم قرآنی ،آن رویداد یا پرسشی که بهاقتضای
آن ،بخشی از یک آیه یا چند آیه و یا یک سوره از قرآن کریم همزمان یا در پی آن نازل شده است ،سبب
نزول میگویند.

معنای لغوی و اصطالحی اسباب نزول

«اسباب» جمع سبب است و «سبب» عبارت از هر چیزی است که به وسیلۀ آن میتوان به چیز دیگری
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شی ٍء يت َو َّسل به ِإلى شی ٍء
ِ
َ َ
َس َبب» 2اصل نزول نیز به معناى فرود آمدن است .فراهیدی گوید« :ن َزل فالن عن الدابة ،أو من علو إلى
4
سفل»3. «نزول» به معنای فرود آمدن از مرتبۀ باال [علو] به پایین است.
دانشیان علوم قرآنی در بیان معنای اصطالحی اسباب نزول آن را عبارت از اموری (حادثه یا سؤال) میدانند
که یک یا چند آیه و یا سورهای در پی و به خاطر آنها در زمان نبوت رسول اکرم 6نازل شده است.
 . 1همان؛ رجبی ،محمود؛ روش تفسیر قرآن ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۸۵ ،؛ ص .۱۱۹
 . 2ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم 1414 ،ق؛ ج  ،1ص 458؛
َْ ْ َُ
ْ َْ
باب؛
راغب گوید :سبب ریسمانى است که با آن از درخت خرما باال می روند و جمع آن اسباب است .فرموده فلیرتقوا ِفی الس ِ
راغب اصفهانى ،حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ـ دمشق :دار القلم ـ الدار الشامیة ،چاپ اول1412 ،ق؛
ص .391
 . 3فراهیدى ،خلیل بن أحمد؛ کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم1409 ،ق؛ ج  ،7ص 367؛ راغب نیز در مفردات
نزول را در اصل به معنای «انحطاط من ّ
علو» دانسته است؛ راغب اصفهانى ،حسین بن محمد؛ پیشین ،ص .799
 . 4فراهیدى ،خلیل بن أحمد؛ پیشین ،ج  ،7ص .367

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

با توجه به اهمیت بحث از سبب نزول و دیدگاههای مختلف دربارۀ روایات موجود در این حوزه که تأثیر
بسزایی در فهم و درک آیات و مفاهیم قرآنی دارد و زمینۀ اجرای احکام عملی را میسور میسازد ،شایسته
است این موضوع از دیدگاه اندیشمندان این فن بازشناخته شود و تفاوتها و نوع نگاه ایشان به این امر
تبیین شود .در این مقال ،محورهای گوناگونی از اسباب نزول مانند تعریف ،اهمیت ،اعتبار (نقد سندی
و محتوایی) روایات اسباب نزول ،تعدد اسباب و اموری از این دست را از دیدگاه دانشمندانی چون عالمه
طباطبایی (با تأکید بر تفسیر المیزان ایشان) ،آیت اهّٰلل معرفت (با تأکید بر التفسیر االثری الجامع ایشان) و
آیت اهّٰلل جوادی آملی (با تأکید بر تفسیر تسنیم ایشان) ،همراه با ذکر نمونههایی بررسی و به فراخور بحث،
از دیگر آثار این اندیشوران نیز استفاده شده است.
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ّ
سبب النزول هو ما نزلت اآلیة أو اآلیات متحدثة عنه أو مبینة لحکمه أیام وقوعه.
و المعنى أنه حادثة وقعت فی زمن النبى ،6أو سؤال ّ
وجه إلیه ،فنزلت اآلیة
ّ
5
أو اآلیات من اهّٰلل تعالى ببیان ما یتصل بتلک الحادثة ،أو بجواب هذا السؤال.

دوره  ،2شماره  ،1بهار 1393

آنچه در این تعریف قابل توجه است :یکی همزمانی وقوع این رویدادها با نزول قرآن است که در این
صورت داستانها و تاریخ امتهای پیشین همچون اقدام ابرهه برای تصرف و تخریب کعبه که به عنوان
سبب نزول سورۀ فیل مشهور است ،از دایرۀ اسباب نزول آیاتی که گزارشگر آنهاست خارج میشود و یا
سرگذشت ّامتهاى پیشین که قرآن کریم به گزارش آنها مىپردازد ،اسباب نزول به شمار نمىآیند؛ زیرا
یک سلسله قضایاى تاریخى هستند که پیش از عهد رسالت روى دادهاند و در ردیف وقایع عهد رسالت
نیستند ،تا بتوانند انگیزۀ نزول آیاتى از قرآن در شأن خود باشند .بنابراین ،زندگى حضرت یوسف ،7و
ّ
توطئۀ برادران ضد او ،رهایى یافتن وی و چیره شدن حضرت یوسف 7بر آنان را نمىتوانیم سبب نزول
سورۀ یوسف به شمار آوریم بلکه در دستۀ ّاول از آیات قرآن مندرجاند که به صورت ابتدایى نازل شدهاند
ّ
و با اسباب نزول مشخصى ارتباط ندارند 6.دوم آنکه دانشمندان این علم بر تأخر نزول آیه از واقعه تأکید
دارند ،بنابراین حوادثی را میتوان اسباب نزول تلقی کرد که آیات پس از آن ،بی درنگ و یا با حداقل فاصله
نازل شوند.
عالمه طباطبایی شأن نزول را امر یا حادثهای دانستهاند که در پی آن ،آیه یا آیاتی دربارۀ فرد یا واقعهای
نازل میشود.
هو األمر أو الحادثة التی تعقب نزول آیة أو آیات فی شخص أو واقعة.

7

ایشان در تعریف خود از اصطالح شأن نزول استفاده کردهاند و بر متأخر بودن نزول آیه از حادثه اشاره
دارند ،ولی بر همزمانی آن واقعه با عصر نزول تأکید نکرده است 8،هرچند که در قرآن در اسالم به گونهای
به این امر اشاره دارند و بیان میکنند که بسیارى از سور و آیات قرآنى از نظر نزول با حوادث و وقایعى که
 . 5زرقانی ،محمد عبدالعظیم؛ مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بیروت :دار المکتبة العلمیه ،الطبعة االولی 1409 ،ق؛ ج ،1
ص 108؛ حجتی ،سید محمد باقر؛ اسباب النزول ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ چهارم1374 ،؛ ص.20
 . 6حکیم ،سید محمد باقر؛ پیشین ،ص .39
 . 7طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
چاپ پنجم 1417 ،ق؛ ج  ،1ص .42
 . 8نفیسی ،شادی؛ عالمه طباطبایی و حدیث :روششناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان ،تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1384 ،؛ ص .153

در خالل مدت دعوت اتفاق افتاده ارتباط دارد.

1

آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز مراد از سبب و شأن نزول را حوادثی دانستهاند که در عصر پیامبر 6در
2
حجاز یا خارج از آن رخ داده و نیز مناسبتها و عواملی که زمینهساز نزول یک یا چند آیه بوده است.
در جای دیگر شأن نزول را رخ دادن حادثهای در زمان نزول قرآن دانستهاند که حکم آن را از پیامبر
ً
اکرم 6میپرسیدند و آن حضرت منتظر وحی میماند که جوابی در این زمینه بیاید؛ یا خداوند مستقیما
آیهای را که ناظر به آن رخداد است نازل و حکم آن را مشخص کند 3.ایشان ،شأن نزول را تنها ناظر به
تأثیر یکجانبۀ رخدادهای خاص ،بر نزول آیه یا آیات میدانند 4.از نگاه ایشان:

آیت اهّٰلل جوادی آملی در بیان تفاوت شأن نزول با فضای نزول ،ضمن تأکید بر متفاوت بودن این دو،
سنت جاهلی دانستهاند که در زمان بعثتّ ،
فضای نزول را تقارن تاریخی آیه با ّ
سنتی جاهلی میان مردم
رواج داشت و برای مبارزه با آن ،آیه یا آیاتی در این زمینه نازل میشد؛ ولی شأن نزول رخ دادن حادثهای
در زمان نزول قرآن است که حکم آن را از پیامبر اکرم 6میپرسیدند و آن حضرت منتظر وحی میماند
ً
که جوابی در این زمینه بیاید؛ یا خداوند مستقیما آیهای را که ناظر به آن رخداد است نازل و حکم آن را
6
مشخص کند.
 . 1طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ دوم1353 ،؛ ص .171
 . 2جوادی آملی ،عبداهّٰلل؛ تسنیم ،قم :مرکز نشر اسرا ،چاپ هشتم1385 ،؛ ج  ،1ص .235
 . 3همان ،ج  ،18ص .170
 . 4همان ،ج  ،1ص .236
 . 5همان ،ج  ،17ص .419
 . 6همان ،ج  ،18ص  .170جوادی آملی در حین تعریف شأن نزول ،به دو اصطالح «فضای نزول» و «جو نزول» هم اشاره
کرده است و با توجه به تازگی موضوع ،آن را دستآوردی مهم در تفسیر دانستهاند که پیشینیان از آن غافل بودهاند .سپس در
بیان تفاوت شأن نزول با فضا و جو نزول آورده است« :شأن نزول» یا «سبب نزول» مربوط به یک یا چند آیه از قرآن کریم
بوده  »...ولی فضای نزول مربوط به مجموع یک سوره است و عبارت است از اوضاع عمومی ،اوصاف مردمی ،رخدادها
و شرایط ویژهای که در مدت نزول یک سوره در حجاز و خارج از آن وجود داشته است .اما جو نزول به مجموع قرآن ،ناظر
است و مراد از آن بستر زمانی و مکانی نزول قرآن است؛ به عبارتی دیگر مجموع حوادث ،رخدادها ،شرایط و افکار در قلمرو

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

شأن نزول ،به وقوع پیوستن حوادث خاصی است که در پی آنها ،آیه یا آیاتی
نازل میشده است .برای اثبات شأن نزول باید دلیلی اقامه شود که ّ
مبین ارتباط
تنگاتنگ آن حادثه با آیه مورد بحث باشد و محتوای آن باید داللت کند که این آیه
5
برای تبیین حکم این حادثه نازل شده است.
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آیت اهّٰلل معرفت نیز معتقدند قرآن به صورت تدریجى و در مناسبتهاى مختلف نازل شده است که
ً
بر حسب اقتضا اگر حادثهاى پیش مىآمد یا مسلمانان دچار مشکلى مىشدند ،یک یا چند آیه و احیانا یک
سوره براى رفع مشکل نازل میشد که آیات نازل شده در هر مناسبتى ،به همان حادثه و مناسبت نظر
دارد .ایشان میان شأن نزول و سبب نزول تفاوت قائلند و بیان میکنند که شأن نزول اعم از سبب نزول
است .هرگاه به مناسبت جریانى درباره شخص و یا حادثهاى ،خواه در گذشته یا حال یا آینده و یا درباره
فرض احکام ،آیه یا آیاتى نازل شود ٔ
همه این موارد را شأن نزول آن آیات مىگویند ،اما سبب نزول ،حادثه
یا پیشامدى است که متعاقب آن ،آیه یا آیاتى نازل مىشود و به عبارت دیگر آن پیشامد باعث و موجب نزول
مىشود ،لذا سببّ ،
1
اخص و شأن اعم است.
بر این اساس باید گفت در نگاه این اندیشمندان ،سبب نزول عبارت است از هر حادثه ،رویداد یا
پرسشى که در زمان پیامبر خدا 6به تناسب آن ،آیه ،آیات و یا سورههایى از قرآن همزمان یا در پى آن
نازل شده است.
فواید ،اهمیت و جایگاه اسباب نزول

شناسایى اسباب نزول ،تأثیر بسزایى در فهم آیات قرآنى و آشنایى با اسرار تعبیرات آیات دارد .زیرا ساختار
ّ
و شیوۀ تعبیر یک متن قرآنى که در ارتباط با سبب مشخصى نازل شده ،هماهنگ با مقتضیات سبب نزول
است .سیوطی گوید« :برخی گمان کردهاند در این فن ،فایدهای نیست به دلیل این که اسباب نزول نوعی
تاریخ است 2».گویا معتقدان این نظریه پنداشتهاند که تاریخ ،هیچ فایدهای ندارد و بر این اساس فواید
اسباب نزول را که نوعی تاریخ است ،انکار کردهاند .نمیتوان این سخن را پذیرفت و فواید بسیاری که
صاحبنظران بر این علم مترتب دانستهاند را به کناری نهاد .محققان علوم اسالمی به تفصیل به اهمیت
و جایگاه شناخت سبب نزول پرداخته و فواید بسیاری را برای آن ذکر کردهاند که به صورت مختصر به
ذکر مهمترین آنها میپردازیم:
مسلمانان و دیگر قلمروها که در مدت نزول قرآن وجود داشته یا پدید آمده است .ایشان شأن نزول را تنها ناظر به تأثیر یک
جانبۀ رخدادهای خاص ،بر نزول آیه یا آیات میدانند و نتیجه میگیرند که صرف تقارن تاریخی (فضای نزول) یک پدیده با
نزول آیه موجب نمیشود که آن پدیده شأن نزول آیۀ مزبور باشد ،در حالی که در فضای نزول قرآن سخن از تعامل و تعاطی
(تأثیر دو جانبه) فضای بیرونی با نزول سوره یا جو جهانی با نزول مجموع قرآن است؛ همان ،ج  ،1ص .236
 . 1معرفت ،محمد هادى؛ تاریخ قرآن ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ پنجم1382 ،؛ ص  62و .66
 . 2سیوطى ،جالل الدین؛ پیشین ،ج ،1ص .120

« .1شناخت حکمت تشریع؛  .2فهم معنا و مقصود آیه؛  .3تخصیص حکم به سبب ،از دیدگاه کسانی
که مالک را خصوص سبب میدانند ،نه عموم لفظ؛  .4دفع ّ
توهم حصر؛  .5برطرف کردن اشکالی که
ممکن است از ظاهر نص آیه به ذهن برسد؛  .6عدم خروج سبب نزول از حکم آیه ،در صورتی که حکم
آیه ،مشمول تخصیص باشد؛  .7شناخت فرد یا افرادی که آیه دربارۀ آنها نازل شده است؛  .8تبیین
موقعیت مخاطب و جامعه هنگام نزول قرآن و در نتیجه ،درک بهتر بالغت آن؛  .9شناخت شیوۀ تربیتی
1
قرآن».

عالمه طباطبایی معتقد است که بسیارى از سور و آیات قرآنى از نظر نزول با حوادث و وقایعى که در
خالل مدت دعوت اتفاق افتاده است ،ارتباط دارد .همچنین نیازمندیهایى از نظر روشن شدن احکام و
قوانین اسالم سبب نزول سور یا آیاتى شده که احکام مورد نیاز را بیان میکند .این زمینهها را که سبب
نزول سوره یا آیۀ مورد نظر است ،اسباب نزول میگویند و دانستن آنها تا اندازهاى انسان را از مورد نزول
3
و مضمون آیات آگاه میکند.
آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز برای اسباب نزول ،نقش مهمی در تفسیر قرآن و شناخت آموزههای اسالم
قائل هستند .ایشان در جایگاههای مختلف به این امر اشاره کرده است .از جمله در نقدی که بر تفسیر به
رأی دارند ،تفسیر قرآن را به شواهد عقلی و قرآنی و آنچه بشر از راه عقل نه وهم و خیال و قیاس و گمان
و فرض تحصیل میکند ،محدود نمیداند بلکه بررسی همۀ معارف قرآنی از یک سو و بررسی و تأمل در
ّ
 . 1نفیسی ،شادی« ،عالمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول» ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی
رضوی ،شمارۀ  ،5تابستان و پاییز 1381؛ ص ( .76با اندکی تلخیص)
 . 2معرفت ،محمد هادى؛ تاریخ قرآن ،پیشین ،ص .63
 . 3طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،پیشین ،ص .172

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

از نظر آیت اهّٰلل معرفت ،شناخت اسباب نزول ارزش فراوانی در مسیر فهم معانی قرآن کریم دارد.
ایشان با توجه دادن به نزول تدریجى قرآن در مناسبتهاى مختلف بیان میکنند که بر حسب اقتضا اگر
ً
حادثهاى پیش مىآمد یا مسلمانان دچار مشکلى مىشدند ،یک یا چند آیه و احیانا یک سوره براى رفع
مشکل نازل مىشد .روشن است که آیات نازلشده در هر مناسبتى ،به همان حادثه و مناسبت نظر دارد،
پس اگر ابهام یا اشکالى در لفظ یا معناى آیه پدید آید ،باید با شناخت آن حادثه یا پیشامد ،رفع اشکال کرد.
ً
در نتیجه براى دانستن معنى و تفسیر کامل هر آیه ،باید به شأن نزول آن رجوع کرد تا کامال موضوع روشن
ً
شود وگرنه بدون مراجعه به شأن نزول ،احیانا آیه در ابهام باقى مىماند .پس شأن نزول مىتواند قرینهاى
2
باشد تا داللت آیه را تکمیل کند و بدون آن ،داللت آیه ناقص مىماند.
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احادیث و سیر تاریخی و اسباب نزول آیات را نیز از سوی دیگر الزم و ضروری میدانند 1.از نگاه ایشان،
مفسران قرآن کریم عنایت و اهتمام ویژهای به تبیین شأن و سبب نزول آیات قرآن نشان دادهاند 2.ایشان
در بیان مراحلی که باید برای تفسیر آیات قرآن داشت به این دسته از روایات توجه دارند و میفرمایند
که باید همۀ روایاتی که در شأن نزول ،تطبیق و یا تفسیر ٔ
آیه مورد بحث آمده و همچنین روایاتی که به
گونهای با معنای ٔ
آیه مزبور مرتبط است با یکدیگر جمع شود تا در محدودۀ سخنان ثقل اصغر نیز مقیدها،
ِّ
3
مخصصها و دیگر قرائن یافت شده ،پیام «ثقل اصغر» به روشنی دریافت شود.
آیت اهّٰلل جوادی آملی پس از بیان مطالبی در تفاوت میان شأن نزول ،فضای نزول و ّ
جو نزول و اشاره
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به غفلت مفسران در پرداختن به دو مورد اخیر بیان میکنند:

راهیابی به معارف قرآن کریم تا حدودی در گرو آگاهی به شأن ،فضا و ّ
جو نزول
است .در بررسی فضای نزول سورهها و ّ
جو نزول مجموعه قرآن از منابع مختلف
4
تاریخ ،حدیث و خود قرآن کریم میتوان استفاده کرد.

طبق آنچه از سخنان این اندیشمندان ذکر شد ،میتوان به نقش عمده و جایگاه مهم اسباب نزول
در تفسیر و تبیین مراد آیات پی برد و ضرورت دارد با دقت و توجه فراوان در این روایات نگریسته شود.
اعتبار روایات اسباب نزول

عالمه طباطبایی بیان میکنند که «گروه انبوهى از محدثین صحابه و تابعین در صدر اسالم به ضبط و
روایت اسباب نزول همت گماشته بودند و اخبار بیشمارى در این باره نقل کردهاند» 5که البته این روایات
از طریق اهل سنت فراوان ولی از طریق شیعه به صورت اندکی نقل شده است .نکتۀ قابل مالحظه اینکه
ایشان بیان میکنند «همۀ روایات مسند و صحیح نیست بلکه بسیارى از آنها غیر مسند و ضعیفاند» 6به
گونهای که تتبع و تأمل کافى در اطراف این روایات ،انسان را نسبت به آنها بدبین میکند .از نگاه ایشان
ٔ
مقدمه تفسیر خود آوردهاند ـ روایات مفسران از صحابه و تابعان از حجیت برخوردار نیست.
ـ آنگونه که در
 . 1جوادی آملی ،عبداهّٰلل؛ پیشین ،ج  ،1ص .178
 . 2همان ،ص .235
 . 3همان ،ص .160
 . 4همان ،ص .236
 . 5طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،پیشین ،ص .172
 . 6همان ،ص .173

عالمه ذیل بحث روایی آیات  172تا  175سورۀ آل عمران پس از ذکر روایات مختلف بیان میکنند که
آنچه در روایات اسباب نزول آمده است ،اگر نگوییم همه ،حداقل بیشتر آنها نظر شخصى راویان است،
ً
به این معنا که راویان آن احادیث غالبا حوادث تاریخى را نقل مىکنند ،آن گاه یکى از آیات قرآن را که
ً
با آن حادثه مناسبتى دارد ضمیمۀ نقل خود مىسازند و مردم خیال مىکنند که آیۀ نامبرده اصال در باره
همان حادثه نازل شده ،و چه بسا همین عمل باعث شده که یک آیه قطعه قطعه شود و یا چند آیه که در
یک سیاق قرار دارند ،تکه تکه شوند ،و هر تکهاش را داراى تنزیلى مستقل بپندارند و در بارۀ چند آیهاى
که پشت سر هم نازل شده است ،بگویند :فالن آیهاش در بارۀ فالن حادثه و آیۀ دومش در بارۀ آن حادثۀ
دیگر ،و سومش در بارۀ آن حادثۀ دیگر نازل شده است .در نتیجه نظم چنین آیاتى به هم خورده ،سیاقش
به کلى از بین میرود ،و این خود یکى از اسباب سستى و بىاعتبارى اینگونه روایات است 3.ایشان افزون
بر این ،به اختالف مذاهب دینی و جوهای سیاسى و انگیزههایى که در هر زمانى حاکم بوده اثرى جدى
در حقایق و معارف داشته ،اشاره میکنند و آنها را از عواملی میدانند که نگذاشتهاند حقایق ،آن طور که
بوده ،باقى بماند.
از نظر عالمه ،ورود این اسباب نزول متناقض و متهافت یکى از دو محمل بیشتر ندارد یا باید گفت:
این اسباب نزول نظرى هستند نه نقلى محض و هر یک از راویان ،روایات متناقض آیه را به یکى از
قصههاى مناسب نسبت داده است که غیر از قصهاى است که در روایت دیگر است و همچنین ممکن
است یک شخص که دو سبب نزول مخالف روایت میکند ،پس از نظر ّاول به سوى نظر دوم عدول کرده
 . 1طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،1ص .13
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،پیشین ،ص.173
 . 3طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،4ص .74
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تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

أما الروایات الواردة عن مفسری الصحابة و التابعین .فإنها على ما فیها من الخط
1
و التناقض ال حجة فیها على مسلم.
ً
عالمه طباطبایی در بیان نقد و بررسی روایات اسباب نزول به صورت کلی بیان میکنند که اوال از
سیاق بسیارى از آنها پیداست که راوى ارتباط نزول آیه را در ٔ
باره حادثه و واقعه به عنوان مشافهه و تحمل
و حفظ به دست نیاورده است بلکه قصه را حکایت میکند سپس آیاتى را که از نظر معنى مناسب قصه
است به قصه ارتباط میدهد و در نتیجه سبب نزولى که در حدیث ذکر شده ،نظرى و اجتهادى است نه
سبب نزولى که از راه مشاهده و ضبط به دست آمده باشد .دلیل سخن خود را نیز تناقضهای بسیاری
2
میدانند که در خالل این دسته از روایات به چشم میخورد که هرگز قابل جمع نیست.
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است و یا باید گفت همۀ روایات یا بعضى از آنها جعل یا دس شده است .بر این اساس و با تحقق چنین
1
احتماالتى ،روایات اسباب نزول اعتبار خود را از دست خواهد داد.
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ایشان به عنوان محمل دوم ،با اشاره به منع ثبت و کتابت حدیث در صدر اسالم و توقیف و سوزاندن
نوشتههای حدیثی توسط دستگاه خالفت ،به گشوده شدن رویۀ نقل به معنى در برابر راویان و محدثان
توجه میدهند که این شیوع نقل به معنى ،اعتبارى براى اسباب نزول باقى نمیگذارد یا دستکم از
ً
اعتبارشان مىکاهد و هنگامی که این شیوع جعل ،دس و مخصوصا دخول اسرائیلیات و آنچه از ناحیۀ
ٔ
مسئله نقل به معنى و آنچه در اشکال اول ذکر شد اضافه
منافقان ساخته و داخل روایات شده است ،به
2
شود ،اعتمادى به اسباب نزول باقى نخواهد ماند.
بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که عالمه نسبت به میزان اعتبار روایات اسباب نزول
با دیدۀ شک و تردید مینگرد و اکثر آنها را دستخوش اجتهاد و تطبیق راوی میداند که حتی خود راوی
نیز بر آن تعبد ندارد و به صرف اینکه روایتی به صحابه یا تابعین نسبت داده شود ،آن را حجت نمیدانند؛
بنابراین تنها روایاتی را مالک اعتبار میدانند که متواتر و یا قطعی الصدور باشد.
آیت اهّٰلل جوادی آملی در ارتباط با برداشتهای صحابه و تابعین ذیل عنوان بحث از جایگاه آرای
مفسران ،آرای ایشان را راهگشای آشنایی با قرآن و برداشتهای تفسیری مفسر میدانند که هیچ گونه
حجیتی ندارد؛ اعم از آنکه مفسران مزبور از صحابه یا تابعین و یا از مفسران اعصار بعد باشند .البته ایشان
برداشتهای صحابه و تابعان را با شرایطی صحیح میدانند با این بیان که:
برداشتهای صحابه یا تابعین اگر در محضر معصومان :بوده و امکان ردع
و مجال ّرد نیز بوده ،لیکن چنان برداشتی مردوع و مردود نشدهٔ ،
نشانه درستی
آن برداشتهاست .البته ّ
صحت یک رأی مستلزم انحصار معنای آیه در آن رأی
نیست؛ مگر آنکه نسبت به نقیض خود پیام خاص دارد که آن پیام عبارت از
3
دارج بین اصحاب است.
بطالن نقیض
ِ
برداشت ِ

ایشان روایات شأن و سبب نزول را به سه دسته تقسیم میکنند :دستۀ اول ،بیاناتی که به صورت تاریخ
است ،نه روایتی از معصوم ،7مانند اینکه از ابنعباس نقل شود که این آیه در چنین زمینهای نازل شده
 . 1طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،پیشین ،ص .174
 . 2همان ،ص .175
 . 3جوادی آملی ،عبداهّٰلل؛ پیشین ،ج  ،1ص.232

بنابراین آیت اهّٰلل جوادی آملی تنها روایاتی را صحیح میداند که دارای سند صحیح و معتبر و نقل
شده از معصومان :باشد و بقیه روایات را تنها برداشت تفسیری و اجتهادی راویان میدانند که ارزش و
اعتباری ندارند مگر آنکه اطمینان و طمأنینه برای انسان ایجاد کند.
آیت اهّٰلل معرفت برای تفسیر صحابی و به تبع آن روایات اسباب نزول نقل شده از ایشان ،ارزش علمی
و عملی واالیی قائل هستند دلیل آن را هم چنین بیان میکنند که ایشان درهای دانش پیامبر 6و
راههای رسیدن به آن هستند که توسط پیامبر 6تربیت شدهاند تا واسطۀ بین او و مردم باشند و آنان
نیز جز ا ز منبع وحی به مردم نمیآموختند .به عبارت دیگر ،ارزش تفسیر صحابی به دلیل نزدیکیاش به
رسول خدا و توجه فراوان حضرت به امر تعلیم و تربیت است .همچنین باید به این امر نزدیکی دوران
صحابه به جایگاههای نزول قرآن و آشناتر بودنشان به اهداف و مقاصد آیات را نیز افزود 2.البته ایشان
برای حجیت و اعتبار سخن صحابه ،صحت اسناد به آنان و بلند پایه بودن آنها را شرط دانستهاند با این
بیان که:
ً
ً
 ...کان الشرط فی الحجیة و االعتبار أوال صحة اإلسناد إلیهم ،و ثانیا کونهم
من الطراز األعلی .و إذ قد ثبت الشرطان ،فال محیص عن جواز األخذ و صحة
3
االعتماد ...
ایشان دیدگاه عالمه طباطبایی در این زمینه را عجیب میدانند که اعتبار گفتار تفسیری صحابی و
 . 1همان.
 . 2معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،قم :مؤسسه التمهید ،چاپ اول 1429 ،ق؛ ج  ،1ص .101
 . 3همان ،ص .98
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است .اینگونه شأن نزولها مانند اقوال مفسران تنها زمینهساز برداشتهای تفسیری است و حجیتی
ندارد؛ البته اگر در موردی اطمینان حاصل شود ،مانند آنکه از قول ابنعباس طمأنینه پدید آید ،خود آن
وثوق و طمأنینه معتبر است ،نه آنکه صرف تاریخ ،اعتبار ّ
تعبدی داشته باشد؛ بر خالف حدیث معتبر که
ِ
ّ
حجیت تعبدی دارد هر چند وثوق حاصل نشود .دستۀ دوم را روایات فاقد سند صحیح و معتبر میدانند
که اینگونه شأن نزولها گرچه بر اثر احتمال صدور آن از معصومان :با کالم بشری متفاوت است و
باید تکریم شودّ ،اما از نصاب الزم در حجیت خبر برخوردار نیست .در نهایت دستۀ سوم ،شأن نزولهایی
که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح و معتبر است .اینگونه روایات در تبیین شأن و یا سبب
1
نزول آیه حجیت دارد.

158

تابعی را به سبب نبود دلیل خاص بر اعتبار آن ،مردد میدانند 1و با بیان روایات مختلف از معصومان در
بارۀ قدر و منزلت صحابه چنین جمعبندی میکنند که بر اساس دیدگاه صحیح ،سخن صحابی ـ چه فهم
تفسیری و چه روایت تفسیری او ـ در تفسیر معتبر است و از منابع اصیل در تفسیر به شمار میرود البته بعد
2
از آنکه روایات ساختگی و ضعیف از آن پیراسته شد.
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از آنچه گفته شد میتوان دریافت که از نگاه آیت اهّٰلل جوادی آملی آن دسته از روایاتی که سند صحیح
و معتبر دارند یا برای انسان اطمینانآور هستند ،در تبیین سبب نزول آیات حجیت دارند .همین دیدگاه با
تسامح بیشتری از سخنان آیت اهّٰلل معرفت هم قابل مشاهده است یعنی عالوه بر پذیرش روایات تفسیری
صحابه ،فهم تفسیری آنها را هم معتبر میدانند .در حالی که عالمه طباطبایی تنها روایاتی را مالک
اعتبار میدانند که متواتر و یا قطعی الصدور باشد.
شیوۀ تعامل با روایات اسباب نزول

آیت اهّٰلل معرفت ،پى بردن به اسباب نزول و شناخت آن را امری بس دشوار میدانند زیرا پیشینیان در این
زمینه مطلب قابل توجهى ثبت و ضبط نکردهاند .ایشان یکى از علل عدم ضبط را اینگونه بیان میکنند:
یکى از علل عدم ضبط دقیق این بود که خودشان آشنا به وضع بودند و دیگر
نیازى نمىدیدند که معلومات و مشاهدات خود را به عنوان سند براى آینده ثبت
3
کنند.
این امر بعدها مشکالتی را به بار آورد چرا که روایاتى در این زمینه فراهم شد که بیشتر داراى ضعف
ً
سند و غیر قابل اعتماد بود و احیانا اعمال غرض در کار وجود داشته است ،به ویژه در دوران تاریک
حکومت بنى امیه که از روى غرضورزى ،آیات بیشمارى با تنظیم شأن نزولهاى جعلى ،به طور دلخواه
تفسیر و تأویل شده است 4.لذا ایشان توجه میدهند که ویژگی غالب [روایات مأثور] در این باب ،افزون بر
5
جعل ،دس و تزویر ،ضعف ،جهالت و ارسال است.
ایشان معتقدند در این منقوالت ،صحیح و سقیم در هم آمیخته است و بایستى با نظر تحقیق در آنها
 . 1همان ،ص .101
 . 2همان ،ص .105
 . 3معرفت ،محمد هادى؛ تاریخ قرآن ،پیشین ،ص .64
 . 4همان.
 . 5معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ص .177

ً
نگریست .همچنین برای تشخیص درست از نادرست ،مخصوصا در موارد تعارض ،راهکارهایی را بیان
داشتهاند.

عالمه طباطبایی در ارتباط با روشی که باید در این راه در پیش گرفت ،بیان میکنند که حدیث در
اعتبار خود به تأیید قرآن مجید نیازمند است و بر اساس اخبار رسیده از پیغمبر اکرم 6و ائمۀ اهل
بیت ،:باید حدیث را به قرآن عرضه داشت .در نتیجه ،سبب نزولى که ذیل آیهاى وارد شده در صورتی
که متواتر یا خبر قطعى الصدور نباشد باید به آیۀ مورد بحث عرضه و تنها در صورتی که مضمون آیه و
قرائنى که در اطراف آیه موجود است با آن سازگار بود به سبب نزول نامبرده اعتماد شود و باالخره روایت
را باید با آیه تأیید و تصدیق کرد نه اینکه آیه را تحت حکومت روایت قرار داد .به این ترتیب ،اگرچه مقدار
ً
زیادى از اسباب نزول سقوط میکند ولى آنچه از آنها باقی میماند ،کسب اعتبار میکند و اساسا مقاصد
عالیۀ قرآن مجید که معارفى جهانى و همیشگى است در استفادۀ خود از آیات قرآن ،نیازى قابل توجه یا
2
هیچ نیازى به روایات اسباب نزول ندارند.
آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز به صورت دقیق به این موضوع نپرداختهاند ولی به نظر میرسد دیدگاه ایشان
ً
در این باره نیز بر اساس نوع نگاهشان در اعتبار این روایات و شیوهای که عمال در ارتباط با این قبیل
روایات در پیش گرفتهاند ،بیارتباط با نگاه عالمه طباطبایی نباشد.
 . 1معرفت ،محمد هادى؛ تاریخ قرآن ،پیشین ،ص .69
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،پیشین ،ص .176
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اول اینکه باید سند روایت ،به ویژه آخرین کسى که روایت به او ختم مىشود مورد اطمینان باشد،
یعنى یا معصوم باشد یا صحابى مورد اطمینان ،مانند عبد اهّٰلل بن مسعود ،ابى بن کعب و ابن عباس که در
کار قرآن مهارت داشته و مورد قبول ّامت بودهاند و یا از تابعین عالیقدر همچون مجاهد ،سعید بن جبیر
و سعید بن مسیب باشد ،که هرگز از خود چیزى نمىساختند و انگیزۀ دروغپردازى نداشتهاند .دوم آنکه
باید تواتر یا استفاضۀ (کثرت نقل) روایات ثابت شده باشد ،گرچه با الفاظ مختلف ولى مضمون یکسانی را
بیان کنند و در صورت اختالف در مضمون ،قابل جمع باشند .در این صورت اطمینان حاصل مىشود که
خبر مذکور صحیح است ،مانند روایاتى که دربارۀ تحویل قبله و اسباب نزول آیات مربوط وارد شده است.
ّ
در نهایت اینکه روایاتى که دربارۀ سبب نزول آیات وارد شده است ،به طور قطعى اشکال را حل و ابهام را
رفع کند که این خود شاهد صدق آن حدیث خواهد بود .گرچه از نظر سند ،روایت صحیح یا حسن نباشد.
بیشتر وقایع تاریخى از همین گونه هستند که با ارتباط دادن چند واقعۀ تاریخى به صحت یک جریان پى
1
مىبریم وگرنه از راه صحت اسناد امکان پذیرش نیست.

159

عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب
160

براى فهم بهتر پارهاى از آیات قرآن ،دانستن سبب نزول کمک شایانی میکند به گونهای که در مواردی
بدون توجه به سبب نزول ،فهمیدن معناى آیه مشکل مىشود .ولى این امر نباید باعث شود که یک آیۀ
عام را فقط به مورد نزول آن تخصیص دهیم و به عبارت دیگر مورد را ّ
مخصص بدانیم.
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عالمه طباطبایی معتقد است که روایات اسباب نزول ،سبب انحصار آیات قرآن کریم در آن موارد
خاص نشده ،بلکه آیات قرآنی را عام و شامل تمامی انسانها در هر عصر و زمانی میداند .ایشان این امر را
برگرفته از مکتب ائمه :میدانند که همواره یک آیه از قرآن را بر هر موردى که قابل انطباق با آن باشد،
ً
تطبیق مىکنند؛ هر چند که اصال ربطى به مورد نزول آیه نداشته باشد و تأکید میکنند که عقل هم همین
سلیقه و روش را صحیح مىداند ،براى اینکه قرآن برای هدایت همۀ انسانها ،در همۀ ادوار نازل شده
تا آنان را به سوى آنچه باید بدان معتقد باشند و آنچه باید بدان متخلق شوند ،و آنچه که باید عمل کنند،
هدایت کند؛ چون معارف نظرى قرآن مختص به یک عصر خاص ،و یک حال مخصوص نیست ،آنچه
را قرآن فضیلت خوانده ،در همۀ ادوار بشریت فضیلت است ،و آنچه را رذیلت و ناپسند شمرده ،همیشه
ناپسند و زشت است ،و آنچه را که از احکام عملى تشریع کرده ،نه مخصوص به عصر نزول است و نه به
اشخاص آن عصر ،بلکه تشریعى است عمومى ،جهانى و ابدى.
ً
بنا بر این ،اگر در شأن نزول آیات ،روایاتى آمده است ،که مثال میگویند :فالن آیه بعد از فالن جریان
نازل شد یا فالن آیات در بارۀ فالن شخص یا فالن واقعه نازل شده ،بارى نباید حکم آیه را مخصوص آن
واقعه و آن شخص بدانیم ،چون اگر اینگونه بیندیشیم ،باید بعد از انقضای آن واقعه یا مرگ آن شخص،
حکم آیۀ قرآن نیز ساقط شود؛ حال آنکه حکم آیه مطلق است ،و وقتى براى حکم نامبرده تعلیل مىآورد،
1
علت آن را مطلق ذکر مىکند.
بنابر این هرگز مورد نزول آیهاى ،مخصص آن آیه نخواهد بود .یعنى آیهاى که دربارۀ شخصى یا
اشخاص معینى نازل شده در بارۀ نزول خود منجمد نشده به هر موردى که در صفات و خصوصیات
با مورد نزول آیه شریک است ،سرایت خواهد نمود و این خاصه همان است که در عرف روایات به نام
2
«جرى» نامیده میشود.
آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز معتقدند آیات قرآن کریم هرگز در محدودۀ سبب و شأن نزول خود محصور
 . 1طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،1ص .42
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم ،پیشین ،ص .70

نمیشود چرا که در غیر این صورت کتاب الهی ،جهانی و جاودانه نخواهد بود و چنین نیست که هدایت
و ّ
تدبر آن برای دورانهای گذشته بوده ،برای عصر حاضر و اعصار بعد بهرهای جز تالوت نداشته باشد و
روایات شأن نزول را تنها بیانگر مورد و مصداقی برای مفهوم عام و کلی آیه میدانند .ایشان همچنین بیان
میکنند همانگونه که روایات تطبیقی شمول و گسترۀ معنای آیه را محدود نمیکند ،روایات شأن نزول
نیز بیانگر مورد و مصداقی برای مفهوم کلی آیه است و هیچگاه مورد یک عام یا مطلقِّ ،
مخصص یا مقید
آن نیست و اینگونه روایات گرچه مایۀ کاهش عموم یا اطالق نیست ،لیکن راهگشای خوبی برای مفسر
1
است تا آیه را به گونهای تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و سازگار باشد.

البته ایشان شأن نزولهای ویژه مانند آنچه در آیات تطهیر ،مباهله ،والیت و  ...وارد شده است
را از بحث خارج میدانند 3و بیان میکنند همان گونه که برخی روایات تطبیقی بیانگر مورد خاص و
مصداق منحصر آیه است ،برخی روایات شأن نزول نیز ّ
تطبیق
مبین انحصار است و از طرفی چون روایات
ِ
نزول منحصر ،راجع به شخصیت حقوقی اهل والیت ،مباهله و تطهیر است،
انحصاری و نیز احادیث شأن ِ
ّ
4
آیات مزبور از بین نخواهد رفت.
ذوات مقدسِ ،
با ارتحال اشخاص حقیقی آن ِ

آیت اهّٰلل معرفت نیز در این امر ،بر عمومی و همگانی بودن آیات قرآن تأکید دارند .ایشان معتقدند که
فقها و دانشمندان اسالمى با توجه به سبب و شأن نزول و ظهر و بطن آیات ،قاعدهاى را به دست آوردهاند
و با تمسک به آن قاعده ،احکام را استنباط مىکنند که آن قاعده «العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص
المورد» است .ایشان در توضیح این مطلب بیان میکنند که «یک فقیه دانا و توانا باید خصوصیات مورد
را کنار بگذارد و از جنبههاى عمومى لفظ بهره بگیرد .البته جنبههاى خصوصى براى فهم داللت کالم
مفید است ولی انحصار را نمىرساند؛ زیرا احکام الهى پیوسته همگانى بودهاند و در همۀ زمانها جریان
5
دارند».
 . 1جوادی آملی ،عبداهّٰلل؛ پیشین ،ص .233
 . 2همان ،ج  ،19ص .218
 . 3همان ،ج  ،1ص .233
 . 4همان ،ص .234
 . 5معرفت ،محمد هادى؛ تاریخ قرآن ،پیشین ،ص .66

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

ایشان بیان میکنند که این روایتها اگر در صدد تطبیق و جری مصداقی باشند ،تعارضی در میان
نیست و جمع همۀ آنها ممکن است و چنانچه صبغۀ تفسیر مفهومی داشته و متعارض یکدیگر باشند،
2
مرجع قرآن کریم است و به روایت موافق آن عمل میشود.
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این مهم از جمله مالکهای نقد روایات اسباب نزول نزد عالمان و دانشیان به حساب میآید .بررسی سند
روایات 1از جمله امور مورد توجه در بررسی و ارزیابی روایات اسباب نزول نزد عالمه طباطبایی در تفسیر
المیزان است .البته میتوان گفت که بررسی سند احادیث به عنوان یک مالک تام و جامع در نقد و بررسی
روایات این حوزه مورد توجه عالمه نیست زیرا که ایشان افزون بر بررسی سند و بیان ضعفهای موجود در
آن به سراغ متن روایت میروند و ضعفهای سندی باعث نمیشود که آن روایت را کنار گذارند .به عبارت
دیگر ،عالمه در بررسی روایات اسباب نزول ،ضمن توجه به ضعفهای موجود در سند روایات ،متن روایت
را نیز بررسی میکنند و در صورت مشاهدۀ ضعف و عدم انطباق آن با آیه ،آن روایات را بیاعتبار میدانند؛
برای نمونه ،ذیل بحث روایی آیات  33تا  36سورۀ انعام پس از بیان روایتی در عالقۀ رسول خدا 6در
اسالم آوردن حارث بن عامر بیان میکند که این روایت افزون بر ضعف سند و ارسالش ،با ظاهر روایات
بسیارى که بر نزول یکجای سورۀ انعام داللت دارد ،سازگار نیست ،گرچه ممکن است آن را چنین توجیه
کرد که این واقعه قبل از نزول اصل سوره رخ داده است و این آیه به عنوان انطباق ،به آن اشاره کرده
است 2.همچنین در بحث روایی که ذیل آیۀ چهلم سورۀ انعام وارد شده است ،پس از توجه دادن به ضعفى
که در سند وجود دارد ،آن را با روایات بسیارى که بر نزول یک مرتبۀ سورۀ انعام در مکه داللت دارند یا
با داستان موجود در روایت ،در تضاد میداند 3.ایشان در بررسی اسناد روایات به قضاوت و داوری علمای
4
اهل سنت همچون سیوطی ،ترمزی ،حاکم و  ...توجه دارد.
ً
 . 1ایشان معموال روایات را مستند و با ذکر منبع یاد میکنند ،ولی در برخی موارد ،روایات غیر مستند نیز در تفسیر خود بیان
ً
کردهاند مثال ذیل آیۀ ﴿فاستجاب لهم ّربهم ّانی ال اضیع عمل عامل ﴾...در بحث روایی تنها به ذکر متن روایت پرداخته و
َ َْ َ َ
جاب ل ُه ْم َر ُّب ُه ْم ،اآلیة نزلت فی أم سلمة ـ لما قالت
سندی ذکر نکرده است .و قد ورد من طرق أهل السنة :أن قوله تعالى :فاست
َ َْ َ َ
ُ
ْ
للنبی ص ـ یا رسول الله ال أسمع الله ذکر النساء فی الهجرة بشیء ـ فأنزل الله :فاستجاب لهم ،اآلیة .و ورد من طرق الشیعة:
ُ
أن قولهَ :ف َّالذ َین َ
هاج ُروا َو أ ْخ ِر ُجوا اآلیة ،نزلت فی علی ع لما هاجر و معه الفواطم :فاطمة بنت أسد ،و فاطمة بنت محمد ص،
ِ
و فاطمة بنت الزبیر ،ثم لحق بهم فی ضجنان أم أیمن و نفر من ضعفاء المؤمنین ـ فساروا و هم یذکرون الله فی جمیع أحوالهم
ـ حتى لحقوا بالنبی ص و قد نزلت اآلیات؛ طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،4ص .91
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،7ص .68
 . 3همان ،ص .108
 . 4أقول :و رواه فی الدر المنثور ،عن ابن المنذر عن ابن حیان ،و قد استضعفوا الروایة ،و هی مع ذلک غیر منطبق على
اآلیة حیث لم یوضع فی اآلیة؛ طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،2ص 163؛ أقول :و قد
روى الروایة فی الدر المنثور ،و ضعف سندها و هی مع ذلک ال تالئم وقوع اآلیة فی سیاق ما تقدمها؛ طباطبایى ،سید محمد
حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،16ص .147

آنچه مسلم است با وجود اینکه به نقد و بررسی سند اهتمام دارند ولی بر اساس آن به نامعتبر بودن
1
روایات رأی نمیدهند بلکه به بررسی دیگر قرائن از جمله نقد متن توجه میکنند.
آیت اهّٰلل جوادی آملی در بحث از روایات به بررسی سندی روایات پرداختهاند و اغلب در مواجهه با
سند روایات سبب نزول از عباراتی چون «با اغماض از سند»« ،2بر فرض تمامیت سند»« ،3با صرفنظر از
سند»« ،4بر فرض صحت سند» 5و  ...استفاده کردهاند .گویا از نگاه ایشان نیز ـ همچون عالمه طباطبایی ـ
ٔ
مشاهده ضعف و ارسال در سند ،آن روایات را نامعتبر
بررسی سندی مالکی تام و کامل نیست که بتوان با
6
دانست .این روش در دیگر مباحث روایی تسنیم نیز همچون روایات شأن نزول دیده میشود.

ایشان در بررسی سندی روایات به ندرت در بارۀ سند از الفاظ مرسل ،مسند ،مقطوع ،موضوع و موقوف
استفاده میکنند .برای نمونه ،در بیان شأن نزول آیۀ یازدهم سورۀ نساء ،به نقل سه روایت میپردازند و
نزول اولین روایت را معتبر میدانند و دو شأن نزول دیگر را به صورت مرسل ،مقطوع و یا
تنها شأن ِ
9
موضوع دانستهاند.
از دیدگاه آیت اهّٰلل معرفت ،بررسی سند به عنوان بحثی جانبی و درجه دوم ،بخشی از ارزیابی حدیث را
 . 1نمونههای بیشتر را ببینید در :طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،16ص 147؛ ج،14
ص 93؛ ج ،20ص .198
 . 2جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ،5ص 512؛ ج  ،9ص560؛ ج  ،10ص 530؛ ج  ،12ص 490؛ ج  ،14ص  414و
710؛ ج  ،15ص .61
 . 3همان ،ج  ،15ص  443و .719
 . 4همان ،ج  ،5ص.293
 . 5همان ،ج  ،5ص 293؛ ج  ،10ص 373؛ ج  ،15ص 71؛ ج  ،6ص .382
 . 6همان ،ج  ،1ص  169و 325؛ ج  ،5ص 245؛ ج  ،7ص  53و . ...
 . 7جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ،5ص .293
 . 8همان ،ج  ،17ص 495؛ ج  ،22ص 396؛ ج  ،17ص .544
 . 9همان ،ج  ،17ص .544
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برای نمونه ،مؤلف در بیان شأن نزول آیات  76تا  77سورۀ بقره ،روایتی را از امام باقر 7نقل و
بیان میکند که صرفنظر از سند ،صحت چنین شأن نزولی معلوم نیست و بر فرض پذیرش آن ،هرگز
مفید حصر نیست؛ یعنی ممکن است مطلب دیگری هم مصداق آیه قرار گیرد یا شأن نزول آن باشد 7.در
جاهای دیگر نیز همین شیوه را در پیش گرفته و آورده است با اغماض از سند ،محتوای روایت برخی از
8
مصادیق اطالق آیۀ مورد بحث است.
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ّ ّ
منصَة التمحیص» بیان میکنند که:
تشکیل میدهد .ایشان در بحث از «نقد االثار علی 
ّ
 ...فطریقة التمحیص هی مالحظة المحتوی فی اعتالء فحواه وقوة مؤداة ،قبل
ً
ّ
مالحظة األسناد ،وإن کان لألسناد أیضا دورها فی االعتبار  ،ولکن فی الدرجة
ّ
1
الث ّانیة ...
ٔ
عرضه متون روایات بر محکمات دین ،به ناکارآمدی
همچنین ایشان پس از ذکر روایات متعدد بر لزوم

ارزیابی سندی در اغلب زمانها اشاره میکنند با این بیان که:
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أما البحث عن األسناد فهو بحث جانبی وعقیم فی غالب األحیان ،بعد وفور المراسیل
ً
ّ
2
وإهمال الکثیر من تراجم الرجال .فضال عن إمکان الدس فی األسناد . ...
پس وضعیت سند در داوری نهایی در بارۀ روایات به عنوان قرینه مطرح است و برای نپذیرفتن یک
روایت ،وجود اشکال در متن آن را الزم میدانند .از این روی ،ایشان در بیشتر موارد با فرض صحت سند
به توضیح روایات میپردازند 3.الزم به ذکر است طبق بررسیهای انجامشده در التفسیر االثری الجامع
کمتر روایت سبب نزولی یافت میشود که سند آن بررسی شده باشد 4و در این حوزه ،اغلب به نقل روایات
اکتفا شده است .ایشان هر چند در شرایط پذیرش روایت صحابه و تابعین بر صحت سند تأکید دارند ولی
در عمل به نظر میرسد به این اصل پایبند نبودهاند و تنها به ذکر روایات از ایشان پرداختهاند 5.روایاتی که
گاه به دلیل وجود الفاظی همچون «عن رجل» از سند مورد اطمینانی نیز برخوردار نیستند 6.یا روایاتی که
8
اسناد آنها را در التمهید 7به نقل از عالمان اهل سنت ضعیف و نامعتبر دانسته است.

 . 1معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین،ج  ،1ص .219
 . 2همان ،ص .222
 . 3همان ،ج  ،2ص  62و 105؛ ج  ،6ص .22
 . 4همان ،ج  ،2ص  153و 156؛ ج  ،3ص  309و382؛ ج  ،4ص 380؛ ج  ،5ص 197 ،165،175 ،114 ، 61 ،60و .198
 . 5همان ،ج  ،4ص 388؛ ج  ،5ص  255و . ...
 . 6همان ،ج  ،5ص .52
 . 7معرفت ،محمد هادى؛ التمهید فی علوم القرآن ،قم :مؤسسة النشر االسالمى ،چاپ دوم 1415 ،ق؛ ج ،1ص 246؛ هذا
فإن ّ
اإلسناد واه جداّ ،
السدی الصغیر کذاب و کذا الکلبی و أبو صالح ضعیف.
 . 8معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،5ص  517 ،315 ،265و . ...

نقد متن روایات اسباب نزول

ارزیابی محتوایی یا درونى به معناى دقت در محتویات یک حدیث است بدین صورت که متن روایت افزون
بر اینکه از نظر ّ
کمی و زیادت ،تصحیف و تحریف و  ...مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد بر اصول و
معیارهای نقد متن حدیث نیز براى سنجش مطابقت با آنها عرضه میشود .در این شیوه از نقد حدیث
باید اصول و معیارهای محکم ،واضح و مطمئن در اختیار داشت تا بتوان با استوارى و قطعیت ،آنچه را
که نادرست مینمایدّ ،رد و از پذیرش و پیروى آن جلوگیری کرد.

از معیارهای مشترکی که در بررسی متن روایات مورد توجه عالمه قرار گرفته است ،میتوان قرآن،
سنت ،عقل و تاریخ را نام برد .از دیدگاه عالمه ،آیات قرآن مهمترین مالک برای نقد استواری روایات
اسباب نزول است به این طریق که ایشان گاهی احادیث را با مفهوم آیات و گاهی با سیاق آیات مورد نقد
و بررسی قرار میدهند .در بررسی نقد اسباب نزول با مفهوم آیات از دیدگاه عالمه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
در مواردی تنها به اجمال ،به انطباق نداشتن روایت بر آیات قرآن استناد میکند و آن را به عنوان
ً
سبب نزول نمیپذیرد .مثال در بحث روایی آیۀ  34سورۀ لقمان میفرماید:
الحدیث ال یخلو من شیء لعدم انطباق اآلیة على فقرات السؤال.

2

در موارد دیگر عالمه با وضوح بیشتری از این عدم انطباق روایت با آیات یاد میکند .ایشان در آیۀ
 189سورۀ بقره ضمن نقل روایاتی از ّ
الدر المنثور در سبب نزول آیه بیان میکنند که این روایت با ظاهر آیه
3
سازگار نیست و اعتباری به آن نیست.
 . 1برای نمونه ر.ک :طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،2ص 219؛ ج  ،19ص  338و . ...
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،16ص .241
 . 3فی الدر المنثور ،أخرج ابن جریر و ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال» :سأل الناس رسول الله ص عن األهلة فنزلت هذه
ْ َُ َ َ ْ َ
اله َّلة ُق ْل هی َم ُ َّ
اس﴾ یعلمون بها أجل دینهم و عدة نسائهم و وقت حجهم .أقول :و روی هذا
ِ
اآلیة ﴿یسئلونک ع ِن ِ ِ ِ
واقیت ِللن ِ
المعنى فیه بطرق أخر عن أبی العالیة و قتادة و غیرهما ،و روی أیضا» :أن بعضهم سأل النبی ص عن حاالت القمر المختلفة
فنزلت اآلیة .و هذا هو الذی ذکرنا آنفا أنه مخالف لظاهر اآلیة فال عبرة به؛ طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

به نظر میرسد مهمترین معیار برای پذیرش و عدم پذیرش روایات از دیدگاه عالمه طباطبایی ،متن
ً
آن است .از این روی ،ایشان معموال بررسی متن حدیث را بر سند آن مقدم میدارند 1و چنانکه در نقد
سندی گفته شد ایشان در بررسی روایتی که ضعف سندی دارد ،با بررسی متن آن و طرح احتمال ،آن
روایت را کنار نمیگذارند.
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همچنین در مواردی انطباق روایت اسباب نزول بر آیات را مخفی دانستهاند .برای نمونه ،ذیل بحث
روایی آیات اول تا نهم سورۀ تحریم به این امر اشاره میکنند 1.البته در مواردی نیز روایات اسباب نزول با
2
سیاق آیات قرآنی منطبق میشوند و آن روایات به عنوان سبب نزول پذیرفته شدهاند.
در مواردی دیگر ایشان روایات اسباب نزول را با ضرورتهای تاریخی مورد نقد و بررسی قرار داده
است .برای نمونه ،ذیل آیۀ  33سورۀ نور به نقل از تفسیر مجمع البیان آورده است که عبد اهّٰلل بن ابی،
شش کنیز داشت که آنان را به زنا مجبور میکرد .بعد از نزول آیۀ تحریم زنا ،کنیزان او نزد رسول خدا6
آمدند و از آن حضرت تکلیف خواستند و از وضع خود شکایت کردند ،پس آیۀ شریفه نازل شد.
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عالمه اصل این امر دربارۀ عبدالله بن ابی با توجه به دیگر روایات رد نمیکنند ولی اینکه این جریان
بعد از نزول تحریم زنا باشد را ضعیف دانسته است ،برای اینکه زنا در مدینه تحریم نشد ،بلکه در مکه و
قبل از هجرت تحریم شد و بلکه حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حق از ضروریات این دین به شمار
میرفت .ایشان اشاره میکنند که در تفسیر سورۀ انعام گفتیم که حرمت فواحش که یکی از آنها زنا است
3
از احکام عامهای است که اختصاص به شریعت اسالم نداشته است.
ٔ
نمونه دیگر ،عالمه با توجه دادن به عقل و مسلمات قطعی به نقد برخی از روایات سبب نزول
در
ً
پرداختهاند .مثال ذیل آیۀ  114سورۀ طه ،روایاتی را از تفسیر قمی و الدرالمنثور آورده است که مضمون
آنها داللت دارد بر اینکه رسول خدا چون قرآن بر او نازل میشد ،هنوز نزول یک آیه تمام نشده بود،
شروع به خواندن آن آیه میکرد که خدا او را از این کار نهی کرد و به ایشان دستور داد که از خداوند
ً
بخواهد ّ
«رب زدنی علما» .عالمه در نقد آن به ناسازگاری فراموشی وحی و عصمت نبوت اشاره میکنند:
القرآن ،پیشین ،ج ،2ص 58؛ ذیل آیۀ  53اسراء ،روایتی را از مجمع البیان آورده است :أقول :قد أشرنا فی تفسیر اآلیة أنه ال
یالئم سیاقها .طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،13ص .125
 . 1و فی الدر المنثور ،أخرج ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الطبرانی و ابن مردویه بسند صحیح عن ابن عباس قال :کان رسول
الله ص یشرب من شراب ـ عند سودة من العسل ـ فدخل على عائشة فقالت :إنی أجد منک ریحا ،فدخل على حفصة فقالت:
َ
َ َّ َّ
إنی أجد منک ریحا ـ فقال :أراه من شراب شربته عند سودة ـ و الله ال أشربه ،فأنزل الله﴿ :یا أ َیها َّالن ِبی ِل َم ُت َح ِّر ُم ما أ َحل الل ُه
َ
لک﴾ اآلیة .أقول :و الحدیث مروی بطرق متشتتة و ألفاظ مختلفة ،و فی انطباقها على اآلیات ـ و هی ذات سیاق واحد ـ
خفاء .طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،19ص .338
 . 2ایشان بعد از بیان روایاتی در این باره چنین فرمودهاند ...« :أقول :و قد روی فی هذا المعنى بعدة طرق عن الصحابة فی
سبب نزول اآلیة ،و قد مرت الروایة فیه عن الرضا .»7همچنین فرمودهاند« :أقول :و روی فی هذا المعنى عن ابن عمر
بطرق کثیرة ،قال :و قال ابن عبد البر :الروایة بهذا المعنى عن ابن عمر صحیحة معروفة عنه مشهورة»؛ همان ،ج ،2ص .219
 . 3همان ،ج  ،15ص .118

ّ
أن نسیان الوحی ال یالئم عصمة النبوة.

1

آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز در نقد و بررسی روایات شأن نزول ،آنها را بر قرآن عرضه میکند و در
صورت مطابقت نداشتن روایت بر آیات و معارف قرآن ،آنها را رد میکند .ایشان روایات واردشده ذیل آیۀ
2
 113سورۀ نساء را به دلیل عدم تطابق با دیگر معارف قرآنی نمیپذیرد.

از دیگر نکاتی که ایشان در بررسی روایات شأن نزول به آنها توجه دارند سازگاری روایات با سیاق
آیات است که شاید بتوان با مالک قبلی یکی دانست .شأن نزول ٔ
آیه  188آل عمران را چنین بیان
میکنند:
 . 1همان ،ج ،14ص .216
 . 2متن روایت چنین است« :و فی روایة ابى الجارود عن ابى جعفر 7قال ان أناسا من رهط بشیر األدنین انطلقوا الى رسول
َّ
ون م َن َّالناس َو ال ْیس َت ْخ ُف َ
َْ ُْ َ
ون ِم َن الل ِه﴾
الله 6و قالوا نکلمه فی صحبنا و نعذره فان صاحبنا لبریء ،فلما انزل الله ﴿یستخف ِ
ِ
الى قوله «وکیال» فأقبلت رهط بشیر فقالوا یا بشیر استغفر الله و تب الیه من الذنوب ،فقال و الذی احلف به ما سرقها اال لبید،
ً ْ ً ً
َ
ًَ
ًَ ْ ًُ
َ َ ْ
یکس ْب َخ ِط َیئة أ ْو ِإثما ث َّم ْیر ِم ِب ِه َب ِریئا ف َق ِد ْاح َت َمل ُب ْهتانا َو ِإثما ُم ِبینا﴾ ثم ان بشیرا کفر و لحق بمکة و أنزل الله
فنزلت﴿ :و من ِ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ْ ُّ
یضلوک
طائفة منهم أن
فی النفر الذین أعذروا بشیرا و أتوا النبی6
لیعذروه﴿ :و لو ال ف ْضل الل ِه ع ْلیک و رحمته لهمت ِ
ُّ َ َّ َ
َ ْ َ ْ َِْ َ ُ َ َ ِ َ ْ ُ
َ َ َ َ َّ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
ون ِإل أ ْن ُف َس ُه ْم َو ما ُیض ُّر َونک ِمن شی ٍء و أنزل الله علیک الکتاب و ال ِحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل
یضل
و َّ ما َ ِ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َّ ْ َ َ
َّ ُ
یل ال ُم ْؤ ِم ِن َین
الل ِه َعلیک َع ِظیما﴾ و نزلت فی بشیر و
هو بمکة ﴿و من ِ
یشاق ِق الرسول ِمن بع ِد ما تبین له الهدى و یت ِبع غیر س ِب ِ
ً
ساء ْت َمصیرا﴾؛ آیت الله جوادی آملی بعد از بیان توضیحاتی ٔ
ُن َو ِّله ما َت َو َّلى َو ُن ْص ِله َج َه َّن َم َو َ
درباره این روایت بیان میکنند که
ِ
ِ
ِ
«طبق این شأن نزول ،پیامبر 6دو کار کرد که هیچ کدام صواب نبود .1 :پذیرفتن ٔ
توطئه شخص چربزبان که سارقان را
پایه این شأن نزولٔ ،
تبرئه کرد .2 .سرزنش قتاده که راست گفته بود .بر ٔ
توطئه اشرار دو جا بر پیامبر اثر کرد ،در حالی که ظاهر
آیه این است که آنها قصد توطئه داشتند؛ ولی خداوند پیامبرش را آگاه کرد و توطئه آنها نافرجام ماند .این شأن نزول با سایر
معارف قرآنی هماهنگ نیست»؛ جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ،20ص  421و .422
 . 3همان ،ج  ،14ص .415
 . 4نمونه دیگر را ببینید در :همان  ،ج  ،20ص .472

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

همچنین در بیان آیۀ  58سورۀ آل عمران روایت وارد شده را به دلیل مخالفت با گفتار الهی نمیپذیرد.
ایشان شأن نزول آیه را اینگونه بیان میکنند :عن الحسن قال :أتی رسول اهّٰلل 6راهبا نجران فقال
َ ُ َ
ّ
تلوه َعلیک
أحدهماَ :من أبو عیسی؟ و کان رسول اهّٰلل 6ال یعجل حتی یأمره ّربه .فنزل علیهِ ﴿ :ذلک ن
ِّ
َ ُ َ
والذکر َ
الممترین)» سپس در ادامه میفرمایند با اغماض از سند و
الحکیم﴾ إلی قوله ِ(من
االءیت
ِم َن
ِ
ِ
ٔ
صرف نظر از دسیسه سائل ،آنچه به صورت شفاف از گفتار الهی برمیآید این است که حضرت مسیح7
ّ
ً
ً
اصال پدر نداشت و صرفا از مادر متولد شد 3.همانگونه که بیان شد در اینجا نیز مخالفت با گفتار و سخن
4
خداوند را به عنوان دلیل ّرد این روایت ذکر میکنند.
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عن ابن ّ
عباس :نزلت فی الیهود حیث کانوا یفرحون بإجالل الناس لهم و نسبتهم
ّ
إیاهم إلی العلم .و قال :هم أهل الکتاب أنزل علیهم الکتاب فحکموا بغیر الحق
و ّ
حرفوا الکلم عن مواضعه و فرحوا بذلک و أحبوا أن یحمدوا بما لم یفعلوا ،فرحوا
ّ
ّ
ّ
بمحمد 6و ما أنزل الله .قیل :نزلت فی أهل النفاق ألنهم کانوا
بأنهم کفروا
یجمعون علی التخلف عن الجهاد مع رسول الله 6فإذا رجعوا اعتذروا و ّ
أحبوا
أن یقبل منهم العذر و یحمدوا بما لیسوا علیه من اإلیمان؛ عن أبی سعید الخدری
1
و زید بن ثابت.
ایشان پس از بیان این شأن نزول اشاره میکنند که «اقوال دیگری نیز در ٔ
باره شأن نزول این آیه وارد
توجه به سیاق آیات ،نزول ٔ
شده است؛ لیکن با ّ
آیه مورد بحث در ٔ
باره یهود ظاهرتر است ،هرچند شأن
آیه واحد باشد و محذوری از این نظر وجود ندارد و میتوان ٔ
نزولهای متعدد نیز میتواند از مصادیق ٔ
همه

آنها را مشمول آیه دانست .»...

2

از دیگر مالکهای نقد و بررسی روایات اسباب نزول در نگاه ایشان میتوان به مخالفت با تاریخ و
روایات قطعی اشاره کرد .ایشان پس از بیان روایاتی در شأن نزولی که برای ٔ
آیه دوم ٔ
سوره مائده 3آوردهاند،
آن را قابل قبول نمیدانند با این بیان که:
این شأن نزول پذیرفتنی نیست ،زیرا طبق برخی روایات ،این سوره دو ماه پیش
از رحلت آن حضرت نازل شد که برخی از مفسران آن را بر حجة الوداع تطبیق
کردند ،در حالی که طبق ٔ
آیه ٔ
سوره «توبه» ورود کافران به مسجد الحرام از مدتها
4
پیش از آن ممنوع بوده است.
خود عالمه طباطبایی را ذکر و به آن استناد کرده است.
همچنین در برخی موارد سخن نقدگونه استاد ِ

 . 1همان ،ج  ،16ص .589
 . 2همان  ،ص .590
ّ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
ُ ّ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ
َ
َ
َ
الئد والآمین البیت الحرام یبتغون فضال ِمن
الله والالشهر الحرام وال الهدی وال الق ِ
﴿ . 3یأیها ًالذین آمنوا الت ِحلوا ش ِ
عائر ِ
َّ
ورضوانا ﴾ ...
ر ِب ِهم ِ
 . 4جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ، 21ص .557

ً
مثال در بحث روایی ٔ
آیه  28آل عمران 1پس از ذکر شأن نزولی از ابن عباس 2چنین اشاره میکنند:
ً
 ...عالمه طباطبایی میفرماید که ظاهرا این روایت از باب تطبیق آیه بر این
ماجراست ،چون کافر در عرف قرآن اعم از اهل کتاب است ،در حالی که ماجرای
مزبور محدود به اهل کتاب است و شایستهتر آن است که سبب نزول آیاتی باشد
که از دوستی با یهود و نصارا نهی میکند؛ نه آیات مورد بحث که از دوستی با
3
کافران (مشرکان و اهل کتاب) نهی میکند.

عن ابن عباس قال :کان أهل الجاهلیة ال یورثون البنات و ال الصغار الذکور حتی
ً
ً
یدرکوا .فمات رجل من األنصار ،یقال له أوس بن ثابت ،و ترک ابنتین و ابنا صغیرا.
فجاء ابنا ّ
عمه و هما عصبة فأخذا میراثه کله .فقالت امرأته لهما :تزوجا بهما و کان
ّ
بهما دمامة .فأبیا .فأتت رسول اهّٰلل 6فقالت :یا رسول الله! توفی أوس و ترک

َّ
َّ
المؤم َ
الم َ َ َ
ََ َ َ
ُ
ُ
َ َ َ
الله فی شی ٍء ِاالان َت َّتقوا ِم ُنهم ُت َق ًاة
ؤم ِنین ومن یفعل ِذلک فلیس ِمن ِ
نون ِ
دون ِ
﴿ِّ . 1الیت ِخ ِذ ِ
الکافرین ا ِولیاء ِمن ِ
َ
َ
کم ُ
َ
فس ُه وإلی الله َ
الله ن َ
ویحذ ُر ُ
المصیر﴾
ِ
 . 2عن ابن عباس قال :کان ّ
الحجاج بن عمرو ،حلیف کعب بن األشرف ،و ابن أبی الحقیق و قیس ابن زید ،قد بطنوا بنفر من
ُ
األنصار لیفتنوهم عن دینهم .فقال رفاعة بن المنذر و عبداهّٰلل بن جبیر و سعد بن خیثمة الولئک النفر :اجتنبوا ُهؤالء النفر من
ُ
َّ
المؤم َ
رینُ ...
نون الکاف َ
ُ
والله
ِ
یهود؛ ِّو احذروا مباطنتهم ال یفتنوکم عن دینکم .فأبی أولئک النفر .فأنزل الله فیهم ﴿ :الیت ِخ ِذ ِ
َ
َعلی کل شی ٍء قدیر﴾؛ همان ،ج  ،13ص .665
 . 3همان ،ج  ، 13ص .665
 . 4همان ،ج  ،15ص .37
ً
ّ ّ
ّ
ٌ
﴿ . 5للرجال ٌ
نصیب ّمما ترک الوالدان و األقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و األقربون مما قل منه أو کثر نصیبا
ً
مفروضا﴾

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

یا در تفسیر آیۀ  86سورۀ آل عمران ،پس از ذکر روایتی از مجمع البیان ،به سخن عالمه اشاره میکند
که ایشان شأن نزولهای یادشده را آرای اجتهادی مفسران قدیم دانستهاند و روایت را نیز مرسل و ضعیف
4
میدانند .همچنین تعدد اسباب نزول را برای یک یا چند آیه ممکن میشمارند.
ً
همانگونه که قبال گفته شد ایشان بین سبب نزول و فضای نزول تفاوت قائل میشوند و از همین رو
ً
در مواردی ،روایتی که دیگران به عنوان شأن نزول دانستهاند به فضای نزول مرتبط میدانند .مثال در
تفسیر آیۀ هفتم سورۀ نساء 5،پس از نقل روایاتی بیان میکنند که شأن نزول باید ناظر به رخدادی خاص
باشد و صرف بیان سنتهای جاهلی چنین صالحیتی را ندارد ،بنابراین تنها شأن نزولی که سیوطی نقل
کرده است ،میتواند سبب نزول آیه باشد یعنی:
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ً
ً
صغیرا و ابنتین ،فجاء ابنا ّ
عمه خالد و عرفطة فأخذا میراثه ،فقلت لهماّ :
تزوجا
ابنا
ابنتیه فأبیا .فقال رسول اهّٰلل :6ما أدری ما أقول؟ فنزلت﴿ :ل ِّلرجال َن ٌ
صیب ِم ّما
ِ ِ
َ
َ
دان واال َقربون  ﴾...اآلیة .فأرسل إلی خالد و عرفطة ،فقال :ال تحرکا من
الول
ت َرک ِ
ِ
ّ ّ
ُ
ّ
المیراث شیئا فإنه قد أنزل علی فیه شیء أخبرت فیه أن للذکر و االنثی نصیباّ .ثم
َ َ
َ
ِّ
ُ
یوصیکم
نزل بعد ذلک﴿ :ویستفتونک ِفی النساء﴾ إلی قوله﴿ :علیما﴾؛ ّثم نزل﴿ :
اهّٰلل فی َاولدکم﴾ إلی قولهُ ﴿ :
والله َع ٌ
لیم َحلیم﴾ .فدعا بالمیراث فأعطی المرأة
ِ
ُ
ُ
الثمن و ّ
1
قسم ما بقی للذکر مثل حظ االنثیین».
ایشان در ادامه بیان میکنند که ّاما هیچ یک از دو وجه یادشده در کالم شیخ طوسی و امین االسالم

طبرسی (قدس ّ
سرهما) و زمخشری نمیتواند شأن نزول آیه باشد 2و دلیل آن را اینگونه بیان میکنند
«زیرا این دو وجه تنها سنت جاهلی را بیان میکنند و نزول هر آیهای نشان از نبودن محتوای آیه در
آن عصر است .اگر این گونه تناسب را شأن نزول بدانیمٔ ،
همه آیات قرآن کریم از چنین شأن نزولی
ً
مثال هنگامی که ٔ
آیه تحریم ربا نازل شد ،افرادی رباخوار بودند؛ یا وقتی آیه وجوب نماز و روزه
برخوردارند؛
فرود آمد ،مردم نماز نمیخواندند و روزه نمیگرفتند و این آیات نازل شد تا مردم را به نماز و روزه هدایت
3
کند».
آیت اهّٰلل معرفت نیز به نقد محتوایی به عنوان مهمترین راه ارزیابی حدیث توجه دارند و در مقدمۀ
التفسیر االثری الجامع بیان میکنند که با توجه به اینکه احادیثی که از گذشتگان به ما رسیده است ،نقش
اساسی در تفسیر و فهم معانی قرآن دارند ،باید دید آیا در طول زمان ،سالمت ،زاللی و خالصی آنها پایدار
مانده است؟ این مطلب توجه دانشمندان اسالمی را به خود جلب کرده و سبب شده است که مرز شناخت
احادیث صحیح از ساختگی را مشخص کنند و مهمترین آن مرزها مطالبی است که پیامبر اکرم 6به
ٔ
«عرضه روایات بر کتاب خدا و آیات محکم آن» است .بر این اساس ،روایاتی
آن توجه داده که عبارت از
که موافق کتاب خدا باشند ،حق هستند و آنچه مخالف آنها باشد ،باطل است .ایشان توضیح میدهند که
کتاب در اینجا کنایه از محکمات دین و بدیهیات عقلی است و شامل سنت مستحکم و برهان آشکار عقلی
 . 1همان ،ج  ،17ص .417
 . 2آنچه به عنوان شأن نزول از این سه نقل کردهاند ،چنین است« :قیل :کانت العرب فی الجاهلیة یورثون الذکور دون اإلناث،
ً
ّ
فنزلت اآلیة ردا لقولهم ،عن قتادة و ابن جریج و ابن زید ،و قیل :کانوا ال یورثون إال من طاعن بالرماح ،و ذاد عن الحریم و
المال ،فقال تعالی مبینا حکم أموال الناس بعد موتهم ،بعد أن بین حکمها فی حال حیاتهم»؛ همان ،ج  ،17ص .418
 . 3همان ،ج  ،17ص .418

تعدد اسباب نزول

تعدد اسباب نزول ،مستندی نقلی به جز روایات متعارض سبب نزول ندارد ،اما امری است که احتمال
روی دادن آن معقول است و به طور معمول نیز مشابه آن در زندگی عادی روی میدهد که در زمانی دو
 . 1معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،1ص .219
 . 2نمونههایی از نقد و بررسیهای ایشان را ببینید در :معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،۴ص ۳۲۳
و ۳۴۴؛ ج  ،۵ص ،530 ،522 ،500 ،417 ،404 ،394 ،385 ،299 ،242 ،233 ،225 ،168 ،152 ،110 ،90 ،71 ،65 ،58
ً
۵۵۹؛ ج  ،۶ص ۱۶۳و  .۲۸۵الزم به ذکر است ایشان معموال پس از بیان مجموعهای از روایات دال بر موضوع ،روایات را
با توجه به متن آن از جهات مختلف نقد و نکات الزم را گوشزد میکنند.
 . 3همان ،ج  ، 3ص 411؛ ج  ،5ص  452 ،267و .456
 . 4همان ،ج  ،5ص  504 ،315 ،292 ، 291و 517؛ ج  ،6ص  40 ،16و .48
ُ
ُ
 . 5نمونههایی از روایات و نقد آنها چنین است :بیقهی از ابو هریره چنین روایت میکند :هنگامی که حمزه در احد شهید شد
و ُمثله گردید ،پیامبر 6در کنار او ایستاد و فرمود :به یقین هفتاد نفر از آنان را به [مجازات رفتارشان با] توُ ،مثله خواهم
ُ
ُ
کرد .در این هنگام جبرئیل این آیات را فرود آورد .وی گوید :ترمذی از ابی بن کعب روایت کرده که گفت :در احد 64 ،نفر از
انصار و  6نفر از مهاجران ،از جمله حمزه ،به شهادت رسیده و ُمثله شدند .انصار گفتند :اگر روزی بر آنان دست یابیم ،به طور
قطع همین رفتار را در مورد آنان ،بیش از خودشان انجام خواهیم داد .پس زمانی که روز فتح مکه فرا رسید ،خداوند این آیات
را نازل فرمود .آیت الله معرفت در نقد این روایات بیان میکنند :این در حالی است که ما میدانیم سورۀ نحل ،مکی است و
تمامی آیات آن ،پیش از هجرت در مکه نازل گردید ،آن سان که پیشتر بیان نمودیم .سیوطی خود متوجه اشکال یادشده گردیده
ُ
و بدین جهت برای رفع آن ،فرض را بر این نهاده که آیات ،سه بار نازل شدند :پیش از هجرت ،پس از هجرت در احد ،و روز
فتح مکه؛ معرفت ،محمد هادى؛ التمهید فی علوم القرآن ،پیشین ،ج ،1ص 247؛ دیگر نمونهها که توسط ایشان به بوت ۀ نقد
درآمده را در صفحات بعدی مالحظه کنید.
 . 6معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،1ص .177
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تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

میشود و در نتیجه هر چه موافق آن است ،صحیح و هر آنچه با آن مخالف باشد ،نادرست است 1.ایشان
افزون بر عرضه به کتاب ،عرضه به سنت و عقل را هم به عنوان دیگر مالکهای نقد و بررسی روایات به
کار میبرند 2.دربارۀ روایات اسباب نزول به نظر میرسد نقد و بررسی روایات کمتر اتفاق افتاده است3ـ بلکه
تنها روایات سبب نزول نقل شدهاند که شاید دلیل آن توجه به اسباب متعددی برای نزول آن آیه یا سوره
باشد که از باب عمومیت سببٔ ،
همه آن روایات مورد پذیرش قرار گرفتهاند 4.البته ایشان در التمهید 5و
مقدمۀ التفسیر االثری الجامع ذیل عنوان «ما ورد بشأن أسباب النزول» 6،برخی از روایات مربوط به سبب
نزول را از نظر محتوایی مورد نقد و بررسی قرار دادهاند ولی بیشتر این روایات مربوط به آیات و سورههایی
است که آیت اهّٰلل معرفت موفق به تفسیر آنها نشدهاند.
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یا چند نفر از افراد جامعه با مشکل یا حادثهای مشابه مواجه شوند ،اما در بارۀ آیات الهی قابل بحث است
ّ
برخی در صورت تساوی تعابیر و عدم وجود قرینه به تعدد اسباب ،معتقد شدهاند 1.سیوطی راه اعتماد به
این اسباب متعدد را توجه به نوع عبارات ایشان دانسته و آورده است« :کثیرا ما یذکر المفسرون لنزول
ّ
اآلیة أسبابا متعددة ،و طریق االعتماد فی ذلک أن ینظر إلى العبارة الواقعة» 2سپس حالتهای مختلف
3
عبارات را بررسی و تبیین میکند.
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عالمه طباطبایی در بحث تعدد اسباب نزول معتقدند که اشکالی ندارد که چند سبب نزول ،باعث
نزول آیه شود و به عبارت دیگر آیهای دارای چندین سبب نزول باشد .ایشان ذیل آیۀ  221سورۀ بقره،
روایتی را از تفسیر مجمع البیان نقل میکند که این آیه دربارۀ مرئد بن أبی مرئد الغنوی نازل شده است و
ّ
در روایتی دیگر از الدر المنثور این آیه را دربارۀ عبدالله بن رواحه دانسته است .عالمه طباطبایی در بررسی
این دو سبب نزول بیان میکنند که هیچ تنافی بین این روایات اسباب نزول وجود ندارد ،زیرا جایز است که
4
یک آیه پس از وقوع چند حادثه که حکم همۀ آن حوادث را شامل باشد ،نازل شود.
البته ایشان در مواردی یک نقل را بر دیگر نقلها ترجیح میدهند و تنها روایتی را ذکر میکنند که
صحیحتر از روایات دیگر است .برای نمونه در سبب نزول آیۀ  44سورۀ نساء میفرمایند که در شأن نزول
این آیه ،روایات زیاد و به گونههای مختلفی وارد شده است ،ولی از همۀ آنها سالمتر روایتی است که
5
نقل شد.
به نظر میرسد عالمه در این مسیر روایت سازگار و دارای سازش بیشتر با ظاهر آیات را پذیرفته و بر
دیگر روایات ترجیح میدهد .ایشان ذیل آیۀ  27سورۀ انفال ،پس از ذکر روایاتی در سبب نزول آن بیان
میکنند که این روایت ،با آن بیانی که ما پیش از این داشتیم ،قریب االنطباق است و در ادامه ،روایت
دیگری را ذکر میکنند و بیان میدارند که سیاق آیۀ شریف به هیچ وجه در خور برابری با این روایت
6
نیست.
 . 1پیروز فر ،سهیال؛ «انگاره تکرار نزول» ،مجلۀ علوم حدیث ،شمارۀ  49و ،50پاییز و زمستان  ،1387ص .30
 . 2سیوطى ،جالل الدین؛ پیشین ،ج  ،1ص .127
 . 3همان ،ص .128
 . 4طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،2ص .206
 . 5أقول :و فی سبب نزول اآلیة روایات على وجوه مختلفة أسلمها ما أوردناه غیر أن الجمیع تشترک فی أصل القصة..
طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،4ص .383
 . 6همان ،ج  ،9ص .63

آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز به عنوان یک مبنا در روایات شأن نزول به تعدد سبب نزول اعتقاد دارد و
بیان میکنند که ممکن است امور متعددی سبب نزول یک آیه واقع شوند ولی در مقام اثبات به دلیل
معتبر نیاز است و بر فرض تعدد اسباب نزول ممکن است مصادیق آیۀ نازلشده ،یکسان نباشد و تشکیک
در مصداق وجود داشته باشد نه تشکیک در مفهوم و برخی از مصادیق افضل و اکمل از بقیه باشد و نمونۀ
1
آن را رخداد لیله المبیت دانستهاند.

آیت اهّٰلل معرفت نیز در التمهید به این امر که سببهای مختلفی برای یک آیه وجود داشته باشد ،توجه
َّ
َ َ ُ ُّ ْ َ َ
دارند و اشکالی بر این امر نمیبینند .ایشان مطالب سیوطی را دربارۀ آیۀ ﴿فأ َین َما ت َولوا فث َّم َو ْج ُه الل ِه؛ پس به
هر سو رو کنید ،آنجا روی [به] خداست﴾ نقل و نقدهای ایشان را بیان میکنند .سیوطی پنج وجه برای
آن ذکر میکندّ :اول :دربارۀ تغییر قبله و تردید یهودیان در این باره است که از ابن جریر و ابن ابی حاتم از
طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس روایت شده است .دوم :بر روی مرکب ،به هر طرف خواستی نماز
گزاری .حاکم و جز او ،آن را از ابن عمر روایت کردهاند .سوم :در سفری ،شبی تاریک بود و هر مردی
به سمت مقابل خود نماز خواند ،و نمیدانستند قبله کدام طرف است .ترمذی از حدیث عامر بن ربیعه و
َ
دارقطنی از حدیث جابر آن را روایت کردهاند .چهارم :زمانی که این آیه نازل شدْ ﴿ :اد ُعونی أ ْس َتج ْب َل ْ
کم؛
ِ
ِ
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم﴾ .گفتند :به کجا؟ پس آیه پیش گفته نازل شد .ابن جریر آن را از مجاهد
روایت کرده است .پنجم :از قتاده نقل شده که :پیامبر 6فرمود :برادری از شما ُمرده است ،پس بر
او نماز گزارید .گفتند :او به سمت قبله نماز نمیخواند .در این هنگام آیه نازل شد .سیوطی گوید :اینها،
پنج سبب گوناگوناند ،ضعیفترین آنها ،آخری است ،زیرا معضل است ،سپس مورد پیش از آن به دلیل
ارسال ،و آن گاه حدیث سوم به دلیل ضعف راویانش .روایت دوم صحیح است ،ولی گفته است« :در این
باره نازل شد» و تصریح نکرده که سبب نزول آیه ،همین ماجرا بوده .و حدیث نخست ،سندی صحیح دارد
 . 1جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ،10ص .256
 . 2همان ،ج  ،12ص .189

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

ایشان در جاهایی که چندین سبب نزول برای آیه وارد شده است ،همۀ آنها را ذکر میکنند و تا جایی
که امکان دارد همۀ موارد را صحیح میدانند .ایشان در بررسی شأن نزول آیۀ  256سورۀ بقره ،چندین
روایت را ذکر و بیان میکنند هیچ یک از این شأن نزولها بر فرض صحت آنها پیام آیه را به مورد خود
محدود نمیکند همچنان که شأن نزولهای گوناگون دربارۀ یک آیه منافاتی با هم ندارند ،زیرا چه بسا
2
حوادث متعددی رخ داده باشد و نزول آیهای به همۀ آنها ناظر بوده است.
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و به ذکر سبب تصریح شده است ،بنابراین همین حدیث ،مورد اعتماد است.

1
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تکرار نزول
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تکرار نزول یعنی اینکه آیه یا سورهای به مناسبتی نازل شود و پیامبر 6آن را ابالغ کند سپس همان آیه
یا سوره به مناسبتی دیگر در زمان و مکانی دیگر دوباره نازل شود ولی فقط یکبار در متن قرآن نگاشته
شود .زرکشی آورده است:
و قد ّ
ینزل الشیء ّمرتین تعظیما لشأنه ،و تذکیرا به عند حدوث سببه خوف نسیانه؛
2
و هذا کما قیل فی الفاتحة :نزلت مرتینّ ،مرة بمکة ،و أخرى بالمدینة.
این امر هنگامی مطرح میشود که دربارۀ آیهای دو یا چند سبب نزول ذکر شود که هم زمان نیستند،
دانشمندان اهل سنت به دلیل ناتوانی از ترجیح یکی از روایات و یا پرهیز از هر گونه نقد و ارزیابی آرای
ّ
گذشتگان و در نتیجه ،پذیرش صحت روایات سبب نزول بدون نقادی متن آن از نظر زمان نزول ،سیاق
آیات و فضای حاکم بر نزول آیات  ...چارهای ندیدهاند جز اینکه قائل به تکرار نزول شوند و در توجیه
آن به یادکرد فایدههای تکرار ،از جمله توجه به جایگاه قرآن ،تذکر و یادآوری به بندگان ،تأکید بر حکم
ٔ
آیه مکرر و  ...پرداختهاند 3.تکرر نزول ،افزون بر اینکه مستندی نقلی ندارد ،از نظر منطقی نیز قابل نقد
است .چه لزومی دارد که آیه یا سورهای که یک بار از سوی خداوند بر پیامبر 6نازل شده و او آن را بر
مردم خوانده ،دگرباره نازل شود؟ 4البته باید توجه شود که وجود آیات مکرر در قرآن که به مناسبت سیاق
یا مناسبتهای دیگر ،الزم به تکرار بوده و توسط کاتبین وحی نگاشته شده و به لفظ در آمده است ،مورد
5
بحث محققان ذیل بحث تکرر نزول نیست.
عالمه طباطبایی نیز به تکرار نزول برخی از آیات و سورهها توجه دارند و بیان میکنند که برخی از
سورهها مکرر نازل شده است همچون سورۀ حمد و نیز برای توجیه روایات در باره ٔ
آیه پنجم ٔ
سوره ضحی

6

 . 1معرفت ،محمد هادى؛ التمهید فی علوم القرآن ،پیشین ،ج ،1ص .253
ّ
 . 2زرکشى ،محمد بن عبد اهّٰلل؛ البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دار المعرفة ،چاپ اول 1410 ،ق؛ ج  ،1ص .123
 . 3برای اطالع بیشتر از نظرات موافقان و مخالفان تکرار نزول و ادله ایشان ر.ک :پیروز فر ،سهیال؛ پیشین ،ص  33به بعد.
ّ
 . 4نفیسی ،شادی؛ «عالمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول» ،پیشین ،ص .75
 . 5پیروز فر ،سهیال؛ پیشین ،ص .30
َ
َ َ َ
﴿و ل َس ْوف ْیع ِطیک َر ُّبک ف َت ْرضى﴾
.6

احتمال تکرار نزول داده است .ایشان در بحث روایی این آیه دو روایت ذکر کرده 1و پس از آن آورده است:
أقول :تحتمل الروایة نزول اآلیة وحدها بعد نزول بقیة آیات السورة قبلها ثم
2
اإللحاق و تحتمل نزولها وحدها ثانیا.

نحل 4در نقد یکی از روایات سبب نزول که پیامبر 6قصد مثله کردن قاتلین حمزه در آینده دارند ،سخن
سیوطی مبنی بر نزول سه ٔ
5
باره آیات (قبل از هجرت ،پس از آن در احد و روز فتح مکه) را یادآور میشوند

َ
َ َ َ
﴿و ل َس ْوف ْیع ِطیک َر ُّبک ف َت ْرضى﴾ :أخرج ابن أبی شیبة عن ابن مسعود قال :قال
 . 1و فی الدر المنثور :،فی قوله تعالى:
َ ُّ َ
َ ََ َْ
َ
ْ
ْ
رسول الله :6إنا أهل بیت اختار الله لنا اآلخرة على الدنیا ـ ﴿و لسوف یع ِطیک ربک فترضى﴾ .و فیه ،أخرج العسکری
فی المواعظ و ابن آلل و ابن النجار عن جابر بن عبد الله قال :دخل رسول الله 6على فاطمة ـ و هی تطحن بالرحى و
علیها کساء من حلة اإلبل ـ فلما نظر إلیها قال :یا فاطمة تعجلی ـ فتجرعی مرارة الدنیا لنعیم اآلخرة غدا ـ فأنزل الله َ
﴿و
َ
َ َ
ل َس ْوف ْیع ِطیک َر ُّبک ف َت ْرضى﴾ .طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،20ص .312
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،20ص 312؛ ایشان در دیگر مواردی که ادعای تکرار
شده است مانند ٔآیه  126نحل تنها یک نمونه سبب نزول که داللت بر مدنی بودن آیه دارد ،نقل میکنند و سخنی از تکرار نزول
ندارند .همان ،ج  ،12ص 377؛ همچنین ذیل ٔآیه  85اسراء ـ که برخی آن را جزو تکرار نزول دانستهاند ـ پس از بیان روایتی
در شأن نزول آن ،چنین بیان میکنند« :أقول :و روی بطرق أخرى عن عبد الله بن مسعود و عن عبد الرحمن بن عبد الله بن
أم الحکم" :أن السؤال إنما کان من الیهود بالمدینة ـ و بها نزلت اآلیة و کون السورة مکیة ـ و اتحاد سیاق آیاتها ال یالئم ذلک».
 . 3جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ،1ص .266
ُ ُْ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ َ
َ َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ .4
َ
ٌ
﴾
وقبتم ِب ِه و ل ِئن صبرتم لهو خیر ِللص ِاب ِرین 
عاق ُبوا ِب ِمث ِل ما ع
﴿و ِإ ْن عاق ْب ُت ْم ف
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
﴿و إ ْن عاق ْب ُت ْم فعاق ُبوا بمثل ما ُعوق ْب ُت ْم به َو لئ ْن َص َب ْر ُت ْم ل ُه َو َخ ٌیر ل َّ
َ
لص ِاب ِرینَ .و ْاص ِب ْر َو ما
 . 5یروی
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
بشأن نزول قوله َتعالیِ :
ِ
َّ
َّ
َّ َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
یق ِمما یمکرونِ .إن الله مع الذین اتقوا و الذین هم مح ِسنون﴾ من طریق
َص ْب ُرک ِإال ِبالل ِه و ال تحزن عل ِیهم و ال تک ف 
یض ٍ
ّ
ّ
البیهقی عن أبی هریرةّ :أن النبی 6وقف على حمزة حین استشهد بأحد ،و قد مثل به .فقال ألمث ّلن بسبعین منهم مکانک.
فنزل جبرائیل بهذه اآلیات .قال :و أخرج الترمذی عن ّ
ابی ابن کعب ،قال اصیب فی احد من االنصار أربعة و ستون و من
ً
المهاجرین ستة منهم حمزة ،و قد ّمثلوا بهم .فقالت األنصار :لئن أصبنا منهم یوما مثل هذا ّ
لنربین علیهمّ ...
فلما کان یوم فتح
ّ
مکة أنزل الله هذه االیات ... .هذا  ...وقد ّ
أحس السیوطی نفسه بالوهن المذکور  ،و من ّثم لجأ الی افتراض نزول اآلیات
ثالث مرات :قبل الهجرة ،و بعدها باحدّ ،ثم یوم الفتح بمکه ...؛ معرفت ،محمد هادى؛ التمهید فی علوم القرآن ،پیشین ،ج

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

آیت اهّٰلل جوادی آملی به صورت مشخص ـ بر اساس بررسیهای انجام شده ـ موضعگیری نکردهاند.
ایشان در بیان مکی و مدنی بودن ٔ
سوره حمد ،پس از بیان اختالف مفسران به سخن عدهای اشاره
میکنند که قائلند خدای سبحان برای تشریف این سوره و تأکید بر اهمیت آن ،دوبار (یک بار در مکه و
بار دیگر در مدینه) آن را فرو فرستاده است و با اشاره به ٔ
ثمره تفسیری نداشتن این موضوع ،دالیلی برای
مکی بودن سوره بیان میکنند 3.البته درباره تکرر نزول ،موضعی بیان نکردهاند.
آیت اهّٰلل معرفت نیز در مقابل این نظریات موضعگیری کردهاند .ایشان در بیان سبب نزول ٔ
آیه 126

175

ّ
ّ
و آن را با بیان «هذا مع العلم أن سورة النحل مکیة ،نزلت آیاتها کلها بمکة قبل الهجرة  »...رد میکنند.
هرچند اشارهای به موضوع تکرر نزول و پذیرش یا ّرد اصل آن ندارند.

1

176

از آنجا که تکرر نزول از نگاه اندیشمندان شیعی جایگاهی ندارد در نگاشتههای ایشان به این مطلب
پرداخته نشده است .بر همین اساس و با بررسیهای انجامشده ،آیت اهّٰلل معرفت و آیت اهّٰلل جوادی آملی
همچون عالمه طباطبایی به تکرار نزول به عنوان راهکاری برای برونرفت از روایات مختلف سبب نزول
توجهی ندارند .هرچند که عالمه طباطبایی در موارد محدودی ،تکرار را پذیرفتهاند که بررسی دقیق آن
مجالی دیگر میطلبد.
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مفسر
پیامد تفسیری مبناهای متفاوت سه ّ

باید دید این مبانی مختلف مفسران در مواجهه با روایات اسباب نزول چه تأثیری در تفسیر ایشان داشته
است .هر سه مفسر به فراوانی از روایات و به تبع آن روایات اسباب نزول در تفسیر خود بهره بردهاند هرچند
که گسترۀ بهرهمندی از این روایات متفاوت است.
آیت اهّٰلل معرفت در تفسیر خود ـ همانگونه که از نام تفسیرشان نیز هویداست ـ تنها به نقل روایات و
نقد و بررسی آنها اهتمام دارند چرا که روایات را به عنوان یکی از منابع مهم در تفسیر آیات قرآن میدانند.
ایشان روایات اسباب نزول را چه از معصومان :و چه از صحابه و تابعین با وجود شباهتهای بسیار
در متن روایات به گستردگی نقل میکنند هرچند در مواردی روایات سبب نزولی که عالمه طباطبایی یا
آیت اهّٰلل جوادی آملی نقل کردهاند را ذکر نکرده است؛ 2ولی رویکرد کلی نقل تمامی روایات رسیده و در
مواردی نقد آنهاست .برخالف ایشان عالمه طباطبایی و آیت اهّٰلل جوادی آملی تنها در بخشی از تفسیر
خود ،به روایات تفسیری و سبب نزول میپردازند هرچند ایشان به روایات بسان منبعی برای تفسیر آیات
قرآن توجه ندارند و با وجود مبنای ایشان در استقالل آیات ،در مواردی دیده میشود که هر دو در تفسیر
 ،1ص  247و .248
 . 1معرفت ،محمد هادى؛ التمهید فی علوم القرآن ،پیشین ،ج ،1ص .247
ٔ
 . 2طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،5ص  ،60ذیل آیه  187بقره؛ آیت الله معرفت در
این باره روایتی نقل نکردهاند هرچند به این امر ضمن بیان مباحث تفسیری اشاره کردهاند با این بیان که «وقد رووا فی ذلک
روایات ،و حسبوها شأن النزول .و هذا رأی جمهور المفسرین»....؛ معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین،
ج  ،5ص .56

آیات ،از این دسته از روایات استفاده میکنند.

1

برای اینکه تأثیر مبانی این مفسران را در تعامل ایشان با روایات سبب نزول بهتر دریابیم به دو نمونه از
شیوه تعامل این دانشمندان را در ٔ
آیه ٔ 187
آیات و شأن نزولهای آنها نظری میافکنیم .ابتدا ٔ
2
سوره بقره
بررسی میکنیم .عالمه در بحث روایی ذیل این آیه روایات مختلفی نقل کرده است از جمله:

177

فی تفسری القمی ،عن الصادق 7قال کان األکل و النکاح حمرمنی فی شهر رمضان باللیل
بعد النوم ـ یعنی کل من صىل العشاء و نام و مل یفطر ثم انتبه حرم علیه اإلفطار ،و کان النکاح

و تعاىل النکاح باللیل من شهر رمضان ،و األکل بعد النوم إىل طلوع الفجر.
ایشان بعد از ذکر روایاتی در این باره چنین جمعبندی میکند:

3

أقول :و الروایات من طرقهم فی هذا المعنى کثیرة و فی أکثرها اسم من عمر ،و
هی متحدة فی أن حکم النکاح باللیل کحکم األکل و الشرب و آنها جمیعا کانت
محللة قبل النوم محرمة بعده ،و ظاهر ما أوردناه من الروایة األولى أن النکاح کان
محرما فی شهر رمضان باللیل و النهار جمیعا بخالف األکل و الشرب فقد کانا
4
محللین فی أول اللیل قبل النوم محرمین بعده ،و سیاق اآلیة یساعده».
آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز همین سبب نزول را با اندک تفاوتی در تعبیر بیان کرده است و پس از بیان
افرادی که از مصادیق این امر بودند ،شواهدی را برای تأیید این شأن نزول بیان میکند:
شواهد داخلی آیه که ذیل این شأن نزول را تأیید میکند عبارت است ازَ ﴿ .1 :ع ِل َم
َّ
ُ َ
َ
تاب َع َلیکم َ
ختانون ُأنف َسکم﴾؛ َ ﴿ .2ف َ
وعفا َعنکم﴾؛ ﴿ .3فاآلن
اهّٰلل أنکم کنتم ت
باش ُروهن﴾ .این تعبیرها نشان میدهد که مباشرت با زنان در شبهای روزه حرمت
ِ
داشته و با نزول این آیه ،هم این مسئله مباح شده و هم بخشی دیگر از احکام و
5
فروعات روزه و اعتکاف بیان شده است.

 . 1همان ،ج  ،2ص 426؛ جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ،17ص .33
ُ ّ
﴿ . 2احل لكم لیلة الصیام الرفث الی نسائكم ﴾...
 . 3طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،2ص .49
 . 4همان ،ج  ،2ص .50
 . 5جوادی آملی ،عبداهّٰلل ،پیشین ،ج  ، 9ص .483

تفرعم و یلمآ یداوج ،ییابطابط هاگن رد لوزن بابسا

حراما فی اللیل و النهار فی شهر رمضان .... ،و کان قوم من الشبان ینکحون باللیل رسا فی
شهر رمضان فأنزل اهللُ ﴿ :أ ِح َّل َلکم َلی َل َة الصیا ِم الر َف ُث إِ  ِ ِ
کم﴾ ـ اآلیة ،فأحل اهللُ تبارک
ِّ
ىل نسائ ْ
َّ
ْ
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آیت اهّٰلل معرفت روایات متعددی در این باره با سند از افرادی چون ابن عباس ،براء بن عازب ،ابراهیم
التیمی ،عبدالرحمن بن ابی لیلی ،معاذ بن جبل و  ...نقل میکنند و به نوعی بر صحت این سبب نزولهای
1
متعدد صحه میگذارند.
درباره ٔ
آیه ٔ 219
ٔ
سوره بقره 2سبب نزولهای مختلفی با بیانهای متفاوت نقل
آیت اهّٰلل معرفت نیز
ّ
ّ
میکند .از جمله« :أخرج ابن أبی شیبة وأحمد و عبد بن حمید  ....عن عمر أنه قال :ال ّ
لهم ّبین لنا فی
ً
ً
َ
َ َ
ئلونک َ
الخمر َ
والم
ن
ع
یس
یس ِر﴾ التی فی سورة البقرة ،فدعی عمر فقرئت
الخمر بیانا شافیا  ....فنزلت﴿:
ِ
ِ
َ َّ
ً ًِ
علیه فقالّ :ال ّ
لهم ّبین لنا فی الخمر بیانا شافیا ،فنزلت اآلیة التی فی سورة النساء﴿ :یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا ال
َْ
ّ
َّ َ َ ْ ُ
﴾  3».....نیز آورده است« :قال البغوی :نزلت فی عمر بن الخطاب و معاذ
الصالة َو أنت ْم ُسکارى 
تق َر ُبوا

بن جبل و نفر من األنصار أتوا إلی رسول اهّٰلل 6فقالوا :یا رسول اهّٰلل أفتنا فی الخمر والمیسر ... ،فأنزل
اهّٰلل هذه اآلیة»؛ 4روایات دیگری نیز که به مراحل سه ٔ
گانه تحریم خمر و  ...اشاره دارند ،ذکر کرده است.
َ
َ َ
ّ ّ
ئلونک َ
َ
الخ
ن
ع
السدی ،قال :نزلت هذه اآلیة ﴿یس
یسر﴾
همچنین ذکر میکند ...« :أخرج عن
مر والم ِِ
ِ
ِ
ً
ً
فلم یزالوا بذلک یشربونها ،حتی صنع عبدالرحمان بن عوف طعاما ،فدعا ناسا ...فیهم ّ
علی بن ابی طالب
ُ
َ َّ
ّ ّ
ّ
عزوجل ـ یشدد فی الخمر﴿ :یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا ال
فقرأ ﴿قل یا أیها الکافرون﴾ ولم یفهمها ،فأنزل اهّٰلل ـ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ
الصالة َو أنت ْم ُسکارى .5»﴾...
تقربوا
ایشان بعد از بیان روایت اخیر به نقد آن پرداخته و بیان میکنند:
ّ ّ
6
زعم بعض أصحاب الحقائد أن الذی قرأ ،هو اإلمام أمیر المؤمنین . ...
و در نهایت با ّرد این اتهام و موضوع و مختلق دانستن این قبیل روایات بر پاکی و طهارت حضرت

علی 7تأکید میکند.

7

آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز به نقل از مجمع البیان تنها یک شأن نزول را بدون ذکر سند برای این آیه
 . 1معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،5ص  59تا .61
َ
ََ َ
َ ََ َ َ
َ
بیر َوم ُ ّ
ماذا ینف َ
َ
قون ُقل َالعفوَ
والمیسر ُقل فیهما ِا ٌثم َك ٌ
اس و ِا ُثم ُهما ا َكب ُر ِمن ن ِفع ِهما ویسئلونك
ِ
ِ
مر َ َّ ُ ِ َ ِ َ َ َّ ِ
نافع ِللن ِ
َ﴿َ . 2یسئلون ُك َع ُ ِن الخ ِ
ِ
َ ُ
ُ
﴾
اآلیات ل َعلكم تتفكرون 
ذلك یبین الله لكم ِ
ك ِ
 . 3معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،5ص .449
 . 4همان  ،ص .450
 . 5همان  ،ص .452
 . 6همان.
 . 7همان ،ص .453

ّ
بیان کرده است :نزلت فی جماعة من الصحابة أتوا رسول اهّٰلل 6فقالوا :أفتنا فی الخمر و المیسر ،فإنها
ٔ
درباره
مذهبة للعقل مسلبة للمال؛ فنزلت االیة» 1ایشان با اشاره به گروهی از یاران پیامبر اکرم 6که
حکم شراب و قمار از ایشان پرسیدند ،چنین توضیح میدهند که:
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سیزده سال در مکه از خمر و میسر سؤالی به میان نیامد که نشان عدم بلوغ
فرهنگی جامعه و نیز فقد مصلحت در عرضه حکمی است که مردم آن عصر توان
ّ
2
تحمل آن را نداشتند . ...

نقل روایات از صحابه و تابعان نکتۀ قابل توجهی است که توسط عالمه طباطبایی و آیت اهّٰلل جوادی
آملی با وجود مبانی ایشان و جایگاه نداشتن روایات منقول از آنها ،به صورت مستقیم از منابع روایی 4یا
به نقل از دیگر تفاسیر به طور مکرر نقل شده است 5.هرچند در بیشتر موارد این روایات توسط این مفسران
نقد و بررسی شدهاند .الزم به ذکر است که برخی روایات که در تفسیر تسنیم به عنوان شأن نزول بیان
6
شدهاند در تفسیر المیزان مطرح نشده است.
نتایج

با توجه به بررسیهای انجام شده و مطالبی که به تفصیل بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت:
1ـ مبنای عالمه طباطبایی و آیت اهّٰلل جوادی آملی در برخورد با روایات اسباب نزول ،قرآن است که
حجیت آن را مستقل و نیازمند به غیر نمیدانند .بر همین اساس ،روایات غیر منطبق با آیات یا اصول و
محکمات را محل اشکال میدانند .بر خالف ایشان آیت اهّٰلل معرفت ،تأکیدی بر حجیت مستقل قرآن و
نیاز نداشتن آن به غیر ندارند و روایات سبب نزول را اعم از روایات منقول از صحابه و تابعین و یا دیگر
 . 1جوادی آملی ،عبداهّٰلل؛ پیشین ،ج  ،11ص .91
 . 2همان ،ص .92
 . 3طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،2ص .198
 . 4همان ،ج  ،7ص .687
 . 5همان ،ج  ،5ص 511؛ ج  ،8ص 157؛ ج  ،9ص  429 ،137 ،49و 559؛ ج  ،10ص  143و 531؛ طباطبایى ،سید محمد
حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،1ص 224؛ ج  ،2ص  ،58ص  100و . ...
 . 6همان ،ج  ،1ص  ،409ذیل آیۀ  163بقره؛ همچنین ذیل آیات  177 ،174 ،157و  186بقره و . ...
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بر خالف این دو اندیشمند ،عالمه طباطبایی ذیل این آیه ،روایات متعددی که ناظر بر تحریم شراب و
مضرات و دیگر مسائل مرتبط با خمر است ،ذکر کرده ولی به روایات سبب نزول آن اشارهای نکرده است.
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روایات منقول از معصومان :در فهم و درک معنا و مفهوم آیات قرآن مفید و ثمربخش میدانند و شأن
نزول را قرینهاى میدانند که داللت آیه را تکمیل میکند و بدون آن ،داللت آیه ناقص خواهد بود.
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2ـ عالمه طباطبایی و آیت اهّٰلل جوادی آملی ،روایات اسباب نزول را نتیجۀ اجتهاد و تطبیق راویان
میدانند و در بیشتر موارد در حد یک نقلقول تاریخی مطرح است که برای آن ارزش و حجیتی قائل
نیستند و تنها نقلقولهای رسیده از معصومان :که سندی صحیح دارند و قابل تطبیق بر قرآن هستند
را معتبر میدانند .البته به نظر میرسد آیت اهّٰلل جوادی آملی نسبت به عالمه طباطبایی اهمیت بیشتری
برای روایات اسباب نزول قائل بودهاند ،هر چند از فزونی یا کاستی گزارشها ،در مقام تعریف اهمیت،
نمیتوان به دیدگاه مفسر به این دسته از روایات دست یافت ،ولی با بررسی تفاسیر المیزان و تسنیم به این
نتیجه خواهیم رسید که عالمه ،به نقد ،بررسی ،تجزیه و تحلیل این دسته از روایات توجه بیشتری کرده و
آنها را در بوته نقد و بررسی قرار داده است در حالی که آیت اهّٰلل جوادی آملی در بیشتر موارد سبب نزول
را مصادیق متعدد و تطبیق بر آیه دانستهاند .آیت اهّٰلل معرفت بر خالف ایشان ،شناخت اسباب نزول ارزش
فراوانی در مسیر فهم معانی قرآن کریم دارد و براى دانستن معنى و تفسیر کامل هر آیه ،باید به شأن نزول
آن رجوع کرد زیرا که شناخت شأن نزول ،نقش ّ
مهمی در فهم معانی قرآن کریم و گشودن مشکالت
تفسیر در هر دو زمینۀ اصول و فروع دارد .به گونهای که این آگاهی ،از چهرۀ بسیاری از آیاتی پرده بر
ّ
حل مشکلی در آن زمان نازل شدند و در عین حال ،چهرۀ ّ
عامی نیز دارند که مشکالت
میدارد که برای
امت را در مسیر زندگی ،برطرف میسازند.
3ـ عالمه طباطبایی ،آیت اهّٰلل معرفت و آیت اهّٰلل جوادی آملی روایات اسباب نزول را مقید یا مخصص
آیه یا آیات قرآنی نمیدانند و بر این امر معتقدند که روایات اسباب نزول سبب انحصار آیات قرآن نمیشوند
بلکه آیات قرآنی را عام و شامل تمامی انسانها در هر عصر و زمانی میدانند هر چند آیات خاصی همچون
مباهله ،تطهیر ،والیت و  ...را از این بحث خارج میکنند.
4ـ آیت اهّٰلل معرفت در التفسیر االثری الجامع با استفاده از محتوای روایات موجود دربارۀ آیات ،ابتدا
ً
تفسیری اجمالی از آن ارائه و سپس روایات مربوط را ذکر میکنند .معموال در نقل روایات ،ابتدا روایاتی
در بیان فضیلت سوره ،پس از آن روایات سبب نزول ،روایات مربوط به قرائات ،روایاتی در تفسیر واژگان و
ً
مفردات آیات و  ...ذکر میکنند ولی عالمه طباطبایی و آیت اهّٰلل جوادی آملی معموال روایات اسباب نزول
را در بحث روایی پایان تفسیر آیات ذکر کردهاند و با وجود مبنای ایشان در استقالل آیات ،در مواردی دیده
میشود که هر دو در تفسیر آیات ،از این دسته از روایات استفاده میکنند.

5ـ هر سه اندیشمند امکان تعدد اسباب نزول را برای یک آیه یا آیات قرآنی میپذیرند و بر این باورند
که مانعی وجود ندارد که چندین سبب نزول باعث نزول یک آیه شود .البته آیت اهّٰلل معرفت به تفصیل به
این مبحث نپرداختهاند.

7ـ در مواردی در تفسیر تسنیم دیده میشود که آیت اهّٰلل جوادی آملی در نقد روایت اسباب نزول ،تنها
نظر عالمه را آورده و به آن اکتفا کردهاند که نشان میدهد با نظر استاد خود ،هم عقیده هستند .در حالی
که دربارۀ التفسیر االثری الجامع آیت اهّٰلل معرفت این امر کمتر مصداقی پیدا میکند.
8ـ هر سه دانشمند افزون بر ذکر روایات سبب نزول از منابع حدیثی شیعه ،از منابع تفسیری اهل سنت
نیز در تفاسیرشان فراوان استفاده کردهاند و در مواردی نیز از دیدگاههای عالمان اهل سنت به ویژه در
نقد و بررسی سندی روایات استفاده کردهاند .البته در این امر آیت اهّٰلل معرفت با توجه به دیدگاه ایشان در
پذیرش روایات صحابه و تابعان ،فراوان از روایات آنها یاد کردهاند.
9ـ به نظر میرسد عالمه طباطبایی در مواردی که چندین روایات در سبب نزول یک آیه وجود دارد
پس از ذکر آنها در صورتی که تنها یکی از آنها را قبول داشتهاند ،به رد کردن ٔ
بقیه موارد پرداختهاند؛ 1اما
آیت اهّٰلل جوادی آملی پس از ذکر روایات مختلف و پذیرش تنها یک سبب نزول ،بقیه موارد را رد نکرده و
امکان آن را نیز پذیرفتهاند 2.برخالف ایشان آیت اهّٰلل معرفت تنها به ذکر روایات متعدد سبب نزول پرداخته
3
و تنها برخی از اقوال را با قیل آوردهاند بدون آنکه جمعبندی کاملی از این روایات متعدد داشته باشند.
10ـ شیوۀ نقل روایات نیز توسط این سه مفسر متفاوت است ،آیت اهّٰلل معرفت و عالمه طباطبایی در
بیشتر موارد روایات را با سند کامل ذکر کردهاند ،البته در موارد نادری نیز روایت را بدون سند آوردهاند به
 . 1طباطبایى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،پیشین ،ج ،2ص .99
 . 2جوادی آملی ،عبداهّٰلل؛ پیشین ،ج  ،10ص .255
 . 3معرفت ،محمد هادى؛ التفسیر االثری الجامع ،پیشین ،ج  ،5ص .251
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6ـ هر سه مفسر در نقد و بررسی روایات سبب نزول ،متن روایت را بر سند آن ترجیح میدهند .به سند،
ٔ
مشاهده ضعف سندی ،متن آن را نیز
تنها به عنوان یک قرینه در داوری نهایی توجه دارند و در صورت
بررسی میکنند و تنها در صورت مطابقت نداشتن متن با معیارهای نقد احادیث آن را به کناری مینهند.
البته این امر در تفسیر المیزان به وضوح مشهود است آیت اهّٰلل جوادی آملی نیز در تسنیم کم و بیش این
روش را در پیش گرفتهاند؛ هرچند به نظر میرسد به فراوانی و صراحت عالمه در المیزان نباشد ولی آیت
اهّٰلل معرفت کمتر به نقد و بررسی این دسته از روایات در التفسیر االثری الجامع پرداختهاند.
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ویژه در مواردی که روایت در منبع اصلی مرسل بوده که به همان صورت نقل شده است؛ ولی آیت اهّٰلل
جوادی آملی در بیشتر موارد روایات را بدون سند ذکر و آن را به خواننده واگذار کردهاند.
11ـ از آنجا که تکرر نزول از نگاه اندیشمندان شیعی جایگاهی ندارد در نگاشتههای ایشان به این
مطلب پرداخته نشده است .بر همین اساس و با بررسیهای انجام شده هر سه مفسر به تکرار نزول به
عنوان راهکاری برای برونرفت از روایات مختلف سبب نزول توجهی ندارند .هرچند که عالمه طباطبایی
در موارد محدودی تکرار را پذیرفتهاند.
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12ـ با وجود مبانی مختلف سه مفسر در پذیرش روایات سبب نزول ،در عمل تفاوتی محسوس ،از
تفاسیر المیزان و تسنیم قابل برداشت نیست و عالمه طباطبایی و آیت اهّٰلل جوادی آملی به کرات روایاتی
از صحابه و تابعان به صورت مستقیم از منابع روایی یا با استناد به دیگر تفاسیر به ویژه منابع و تفاسیر
اهل سنت نقل کردهاند .هرچند در بیشتر موارد این روایات مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند .البته میزان
استفاده از روایات صحابه و تابعان در التفسیر االثری الجامع با دو تفسیر دیگر قابل مقایسه نیست.
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