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 چکیده

ستفاده قرآن  سباب نزول، تأثیر مهمی در فهم آیات   نحوه ا پژوهان از ا
قرآن دارد. با مراجعه به آثار تفسییییر  و علوم قرآنی، شیییاهد  ی         

سیعی از انواع مواجهه با   ستیم که درک و تبیین آن،    و سباب نزول ه ا

مسیییتلزم توجه به مبانی ن ر  اسیییت. این مقاله با روشیییی توصییییفی  
شیییناسیییی و نقد روی ردها  مبنایی به اسیییباب  تحلیلی به دنبال گونه

نزول اسییت. روی ردها  مبنایی در مواجهه با روایات سییبو نزول را  
  قرآن یا بافت   ها به متن   توان بر اسیییاي میزان گرایس نسیییبی آن می

ی تاریخی تقسیم فرهنگی اجتماعی، به دو روی رد قرآن   محور و ادبی 
کرد. در این میان برخی از اندیشیییمندان با پایبند  به منقووت و نیز          

گرفته در حوزه اسیییباب نزول، با مبنا   ها  سییینتی شییی  چارچوب

اهتمام به میراث گذشتگان، در عم  مدافع روی رد سومی هستند که     
ین مقاله از آن با عنوان روی رد سییینتی یاد شیییده اسیییت. ت رار   در ا

ترین ارزیابی نوآورانه و خطر اعتقاد به    ن رات گذشیییتگان بدون کم   
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ترین نقدها به دو روی رد سیینتی  عدم جاودانگی قرآن، به ترتیو مهم
محور، نسبت به دو روی رد  و ادبی ییی تاریخی است. اما روی رد قرآن

سیییسیییت میان ن ریه و عم  را در مواجهه با  گفته، بیشیییترین گپیس

ست. به گونه      شته ا سبو نزول در پی دا   ا  که  رفداران اینروایات 
چاره    یات،  به       روی رد برا  فهم برخی آ ناد  عه و اسیییت ا  جز مراج

ها  این گسست میان ن ریه    اند. از آسیو روایات سبو نزول نداشته  
و متنی در نق  روایات   ها  سند  و عم ، عدم التزام عملی به بایسته 

 سبو نزول بوده است.

 

سنتی، قرآن   های كلیدی:واژه سباب نزول، روی رد  محور، ادبی  ا

   .گذار ی تاریخی، تاریخ

 و طرح مسئله مقدمه

بسیییندگی  و لزوم  دو فرض مبناییِ کافی بودن قرآن در رسیییاندن معنا  خود آقرآن     

آگاهی از سییینت پیامبر آو  و ارتبان آن با آیات قرآن، در  ول تاریخ، مسیییلمانان را در            

مقاب  یک دوراهی قرار داده اسییت. از سییویی قرآن کدم خداسییت و به اعتقاد برخی این     

شر  به آن     ز به گونهام ان وجود دارد که از راه اعجا شد که نواقص کدم ب شده با ا  نازل 

 راه نیابد و بدون سبو نزول هم بتوان آن را فهمید.  

تاریخ برا          با آیات قرآن در  ول  بان آن  یامبر آو  و ارت از سیییو  دیگر سییییره پ

اند نسییبت به بافت فرهنگی اجتماعی زمان نزول که سییبو  توانسییتهمسییلمین مهم بوده و نمی

توان اسیییتدول مح می  تفاوت باشیییند. اما از آنجا که نمیهم جزئی از آن اسیییت، بینزول 

برا  اعتقاد صییی ره به هر یک از این دو مبنا و من ر ارائه کرد، هیک یک در عم   رفدار          

 اند. افرا ی نداشته و همه به دنبال ارائه راه بینابینی بوده
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بسندگی و اهمیت سیره  که هر دو   آناندیشمندان اسدمی هیک گاه از این دوراهی آقر  

ته         نیز برا  آن یاف ته، خدصیییی ن قاد  داشییی به اعت بو پیگیدگی       ها جن ند و همین امر سییی ا

 .  ، جلسه دوازدهم 1389آپاکتگی، استا  آنان در موضوع اسباب نزول شدههگیر موضع

  توان بر اسیییايبنا بر این روی ردها  مبنایی در مواجهه با روایات سیییبو نزول را می  

سبی آن  محور  به متن قرآن یا بافت فرهنگی اجتماعی، به دو روی رد قرآنها میزان گرایس ن

و ادبی ییی تاریخی تقسیم کرد. در این میان برخی از اندیشمندان با پایبند  به منقووت و نیز  

ش     چارچوب سنتی  سباب نزول، کم ها   اند  هتر به مباحث مبنایی پرداختگرفته در حوزه ا

سنتی از آن که در این نوشتار با عنوان روی ر  به میراث   توان اهتمامکنیم. البته میها یاد مید 

موجود در حوزه اسییباب نزول را به عنوان مبنا  روی رد سیینتی در مواجهه با روایات سییبو  

نایی قرآن     نار دو روی رد مب فت. معرفی این روی رد در ک ی ی  محور و ادبنزول در ن ر گر

 ند.رساها یار  میتاریخی، به شناخت بهتر آن

سباب نزول آانگاره   »ا  با عنوان جلیلی در مقاله سفه ا سبت       فل سی ن شنا ها  ناظر به باز

در   از این سه روی رد با اندکی تفاوت« متن قرآنی با بافت فرهنگی ییی اجتماعی عصر نزول 

شده،         107، و1386کند آجلیلی، تعبیر، یاد می ستفاده از مقاله یاد ضمن ا شتار   . در این نو

گانه برا  نخستین بار به صورت تفصیلی و با بیان انتقاد  ن رات     وی ردها  سه هر یک از ر

ها تبیین شده است. همگنین برا  نخستین بار روی رد سنتی به دو شاخه سنتی          رفداران آن

سیم و تاریخگه آن      صولی کدمی تق سنتی ا ست. نیز روی رد     نقلی و  شده ا ها مطرح و نقد 

گذار  بررسییی و محور  در تاریخمحور  در تفسیییر و قرآنمحور از دو جنبه قرآنقرآن

 نقد شده است.

 

 رويکردهای مبنايي به اسباب نزول. 1

 رويکرد سنتي. 1-1

در این نوشتار، روی رد سنتی به اسباب نزول، شام   یفی وسیع از صاحبن ران و آثار       

ها، پایبند  به سنت گذشتگان اعم از روایات سبو نزول و ایشان است که وجه مشترک آن 
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ثار          چارچوب  ق  آ به ن فاق  ها  ن ر  در این حوزه اسیییت. در این روی رد، گروهی صییی ر

ها  اصیییلی موجود در  بدون عدول از مبانی و چارچوبگذشیییتگان پرداخته و گروهی نیز 

ن  اند. در ادامه از گروه اول با عنواآثار گذشتگان، دست به تغییراتی جزئی در این حوزه زده

 روی رد سنتیِ نقلی و از گروه دوم با عنوان روی رد سنتیِ اصولی کدمی یاد شده است.

 

 . رويکرد سنتي نقلي1-1-1

سو  زرکشی آد.    ها و قوتدوین چارچوب سباب نزول از  ق  و 794اعد ن ر  مبحث ا

ها را تحت تأثیر خود قرار داد. ها  پس از آنق ، بسیار  از نوشته  911به تبع آن سیو یآد. 

شتر و تغییر برخی مثال   به گونه ضیح بی شته و  زودهها، افا  که انبوه این آثار، به جز تو ا  ندا

 کند.نیاز میمراجعه به دیگر آثار بیمطالعه ی ی از این آثار، فرد را از 

ق ، آیات قرآن به دو   732در آثار مبتنی بر این روی رد، ابتدا به تبعیت از جعبر  آد.    

دسته بدون سبو نزول خاو آسبو کلی هدایت  و دارا  سبو نزول خاو تقسیم شده و        

آن را  آیات قر دسته اول یییی که به زعم قائدن به این روی رد، بیس از هشتاد و پنر درصد از

شود. در مورد دسته دوم  ییی  از دایره بحث خارم می148، و1380گیرد آن ونام، در بر می

نیز مباحثی چون معنا  سبو نزول، اهمیت و فواید شناخت آن، راه دستیابی به آن، تعابیر و    

الفاظ حاکی از سییبو نزول و در نهایت قواعد  برا  کاربسییت سییبو نزول در فهم آیات،  

سبو نزول درباره یک آیه و تعدد آیات با        مان سبو، تعدد  صیت  صو ند عمومیت لفظ و خ

  .127-99، و1تا، مشود آزرقانى، بییک سبو نزول و موارد  از این دست مطرح می

ها  مشخصی از روایات سبو نزول یییی بدون     ذی  هر یک از عناوین یادشده نیز مثال 

ستلزم بحث ارزیابی ست ها  دقیق که م ست یییی ت رار می  هایی م ه این  جا کشوند. از آن وفی ا

شته    شترین نو صاو داده، در ادامه تنها به     روی رد، بی سباب نزول را به خود اخت ها در زمینه ا

 شود.شناسی این کتو و ذکر یک نمونه در هر گونه اکتفا میگونه

شته  سنتیِ نقلی در زمینه قواعد و چارچوب نو آنی رها  ن ر ، یا در کتو علوم قها  

هایی در زمینه اسیییباب نزول     نگار    یا در تک  127-99، و1آبرا  نمونه نک: همان، م   
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، سییراسییر اثر  و یا در مقدمه برخی تفاسیییر آبرا  نمونه نک:  1411آبرا  نمونه نک: عنایة، 

ها نیز بیس از  نگار اند. نویسیییندگان برخی تک  ارائه شیییده49-44تا، وابن عاشیییور، بی

به مباح     یات سیییبو نزول از کتو         پرداختن  ث ن ر ، وجهه همت خود را گردآور  روا

 ، سراسر اثر .1424مونه نک: العک، اند آبرا  نمختل  قرار داده

توان در روی رد سنتیِ نقلی جا  داد، تفاسیر  هستند که     گونه دیگر  از آثار که می

بادرت می             بو نزول م یات سییی ق  روا به ن ی   قد و تحل ند. برا   بدون ن نه، هر چند     کن نمو

سر معتزلی بوده و جایگاه ویژه    شر  یک مف ست؛ اما در زمینه نق    زمخ ا  برا  عق  قائ  ا

، سییراسییر اثر  به  1407روایات سییبو نزول، روی رد سیینتی نقلی داشییته اسییت. آزمخشییر ، 

روایت سییبو نزولی که در تفسیییر خود نق  کرده، فق  یک مورد را به   283ا  که از گونه

  و تنها دو مورد را رد کرده است آهاشمی،  245، و1374ی آورده آحسینی، صورت تحلیل

  .197ب، و1374

با توجه به سییینت دیرین امامیه در عدم تف یک روایات سیییبو نزول از دیگر روایات  

  پژوهان سیینتیِ امامیه درها  قرآنتفسیییر  و عدم نگارش مسییتق  در این زمینه، در نوشییته 

حث مرسییوم در این زمینه ت رار شییده اسییت. عدم پویایی و خصییوو اسییباب نزول نیز، مبا

شته است؛ اما به دلی   رح       سنتی را نیز به انتقاد وا دا ت رار مباحث، حتی برخی اندیشمندان 

این انتقادات در همان چارچوب ن ر  سنتی و در دست نداشتن ابزار  برا  به ثمر نشاندن     

باب  اسییت. به عنوان نمونه، حجتی کتاب آن، حاصیی  قاب  توجهی را به دنبال نداشییته اسیی  

ها  سیو ی در زمینه اسباب نزول   توان آن را نگارشی نو از نوشته  خود را یییی که می النزول

، سراسر اثر ییی  پاسخگو  بسیار   1422؛ همو، 136-120، و1، م1421دانست آسیو ی، 

 ه است.اهه رفتبیر ها نشده و در آن موارد بهداند که سیو ی موفق به ح  آناز مش دتی می

همگنین مدعی اسییت که عدوه بر آراا اه  سیینت، ن رات شیییعه را نیز منع س کرده 

 . اما پس از بررسی  13-12، و1382که پاسخگو  نیاز فریقین در این زمینه باشد آحجتی، 

یابیم چندان که باید و شییاید به اهداه خود دسییت نیافته و جز تفصییی  برخی  این اثر در می
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ها  سییییو ی و ذکر برخی روایات سیییبو نزول امامیه، نتایر ن ر  جدید  مثال مباحث و

 نداشته است آهمان، سراسر اثر .

 

 . رويکرد سنتي اصولي ـ كالمي1-1-2

گروهی از محققان سیینتیِ امامیه با صییبغه اصییولی و کدمی، در عین پایبند  به سیینت   

سییینتی علوم قرآنی و مباحث      گذشیییتگان، به دنبال راهی میانه و نوعی جمع میان مباحث           

مند  قرآن در اثر توجه بیس از حد  اند. تري از افتادن در ور ه تاریخاصولی و کدمی بوده

به تاریخ و روایات سبو نزول از یک سو و اعتقاد به نقس آگاهی از تاریخ و سبو نزول در  

به   ا ا به گونهپژوهان را بر آن داشییته اسییت ت فهم آیات از سییو  دیگر، این گروه از قرآن

 دنبال جمع بین این دو باشند. 

  توان در روی رد تفسیر  مشهور به م تو  خاستگاه این روی رد به اسباب نزول را می  

نج  که به دنبال بنیان نهادن اندیشییه و روش تفسیییر  نوینی بر اسییاي اندیشییه فقاهتی و    

ق  و 1352آد.اصیییول فقه اسیییت، جسیییتجو کرد. آ ازگر این حرکت، محمد جواد بد ی 

سیییید   ، ازالبیانو اوم آن، تفسییییر ناتمام  آوا الرحماننخسیییتین حاصییی  آن تفسییییر ناتمام 

قاسیییم خویی آد.  پاکتگی،   1413ابوال ها     . از دیگر چهره734ال ، و1387ق  اسیییت آ

شییاخص این روی رد تفسیییر  که بیس از دیگران به مبانی و مباحث ن ر  درباره روایات   

توان از سید محمد رضا حسینی جدلی و محمد هاد  معرفت نام ند، میاسبو نزول پرداخته

 برد. 

سبو نزول، بر           سبو در  صیت  صو سینی جدلی در مورد اعتبار عمومیت لفظ یا خ ح

این باور اسییت که لزوم تعمیم و امتناع تخصیییص که مورد پذیرش قا به دانشییمندان اسییت،  

ضوعیت دارد. در ح  سباب نزول عدوه بر آیات   تنها درباره آیات اوح ام مو الی که بحث ا

شیییود و التزام به عموم اح ام وارد در همه آیات،  یر  اوح ام، شیییام  همه آیات قرآن می

معقول اسیییت. به عنوان مثال، هده از  رح داسیییتان حسیییرت موسیییی آع ، فرعون و بنی   

ن  زیرا در ای ،دها معنایی ندارها اسییت و عام دانسییتن الفاظ آناسییرائی ، عبرت گرفتن از آن
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مورد   ا  بوده که در یکآیات ح می بیان نشده که به دیگران تعمیم داده شود، بل ه واقعه

  .100-99، و1408، خاو رخ داده است آحسینى جدلى

شتگان، مقید به ت رار تمامی مباحث مطرح    سنت گذ شده  معرفت نیز در عین توجه به 

ون الفاظ صییریح در سییبو نزول، ت رار نزول، در روی رد سیینتی نقلی نبوده و از موارد  چ

نزول چند آیه به دنبال یک سییبو و برخی از فواید سییبو نزول، مانند نقس سییبو نزول در   

، 1387آگاهی از ح مت تشیییریع ح م، سیییخنی به میان نیاورده اسیییت آ یو حسیییینی،         

 ست.  ا . از  رفی و  به  رح مباحثی نو نسبت به روی رد سنتی نقلی نیز پرداخته 322و

را با بحث تنزی  و  «اَلِعربَُة ِبُعموِم اللفِظ الِِبُصوِص السَّببِ »به عنوان نمونه، قاعده اصولی  

سخ امام        شواهد و  در این زمینه پا ست. ی ی از  شیعی پیوند زده ا تأوی  در برخی روایات 

سار درباره حدیث نبو  معروه        سی  بن ی سس ف َا ة  َما ِف اْلُقْرآِن آيَ »صادق آع  به پر ََ  ِِالَّ ََ 
ست که می « َظْهر  ََ َبْطن   َِيُلهُ ِمْنُه َما َقْد َمضََََََ »فرماید: ا ََ ِمْنُه َما ََلْ َيُكْن  َظْهرُُه تَنزيُله ََ َبْطُنُه تَْأ

ْمُ  ََ اْلَقَمرُ  ِِيَن َظْهُر اْلُقرْ »فرماید:   یا در حدیث دیگر  می   «. ََيْرِي َكَما ََتْرِي الشََََََََََََََََّ نَََزَل آِن الَّ
َِِمْ  ِِيَن َعِمُلوا ِبِْثِل أَْعَما   .256-255، و1، م1415آمعرفت، « ِفيِهْم ََ َبْطُنُه الَّ

ا  که به دنبال مورد یا سببی نازل شده، هم ح م آن مورد   معرفت معتقد است هر آیه 

ول ارا بیان کرده و هم دولتی فراتر از آن و قاب  انطباق بر جریانات مشیییابه دارد. و  نقس         

شان از  رح   آیه را تنزی  یا ظهر و نقس دوم را تأوی  یا بطن آیه می صود ای  نامد. بنابراین مق

سباب نزول، توسعه در مدلول آیات به گونه     ی  ا  است که معان این قاعده اصولی در بحث ا

سینی،      با نی معرفی سو  اه  بیت آع  را نیز در بر گیرد آ یو ح -318، و1387شده از 

باحث کتاب     آگزیده  علوم قرآنیر کتاب   . و  د320 به    التمهید فی علوم القرآن ا  از م

فاده  اسییت»زبان فارسییی  با ن رداشییت کارکرد این قاعده اصییولی، برا  این بحث از عنوان   

  .100، و1381، کند آمعرفتاستفاده می« فقهی از شأن نزول و تنزی  و تأوی 

 

 محوررويکرد قرآن. 1-2

 ری در حوزه تفسیرمحو. قرآن1-2-1



 «رويکردهای مبنايی به اسباب نزول یشناسی انتقادگونه»مقاله علمی ـ پژوهشی:    70

 

در  ول تاریخ اسدم، برخی در سایه ع مت قرآن، احساي استغنا کرده و با اعتماد به     

سی مت ی بر ویژگی  صدور بودن و عدم تحری  الفاظ      نف صر به فرد آن آقطعی ال ها  منح

، 1389اند آپاکتگی، ا  ییی نسبت به دیگر منابع اسدمی ییی برا  آن قائ  شده  محوریت ویژه

سه   سیر قرآن          جل شرن فهم و تف سباب نزول را  شناخت ا ساي برخی  دوازدهم . بر همین ا

ندانسته و منون کردن تدبر در کتاب الهی بر احا ه به اسباب نزول را، موجو محرومیت از    

  . 67، و1382دانند آدهلو ، درک روح و جوهر آن می

ر  دو دسته از تفاسی  محور  در مواجهه با روایات سبو نزول در حوزه تفسیر، در   قرآن

سنت    قاب  پی سلفی در اه   سنت  شخص     1جویی است. ی ی روی رد  که تنها برا  قرآن و 

پیامبر آو  حجیت قائ  بوده و من ر سیینت تفسیییر  گذشییتگان اسییت و دیگر  روی رد   

شتگان در         سیر  گذ سنت تف سیر قرآن به قرآن که هر چند به کلی من ر نقس روایات و  تف

داند. وجود مشیی دت عدیده در سییند و  تر میفهم آیات نیسییت؛ اما نقس قرآن را محور 

سندگی قرآن     متن سیر قرآن به قرآن را در خودب سبو نزول،  رفداران تف در زمینه   2روایات 

سییبو نزول با مفسییران سییلفی همنوا کرده و  رفداران روی رد سییلفی نیز، به دلی  اهمیت    

 اند. ا  که برا  خود  قرآن قائ  هستند، از تفسیر قرآن به قرآن بسیار بهره بردهویژه

 رد، در مقام ن ر به نوعی اسییتقدل و بسیینده بودنِ قرآن نسییبت به بنا بر این هر دو روی

ستند. اما انتخاب عنوان قرآن    سبو نزول معتقد ه سندگ محور  به جا  قرآنروایات  ی، از  ب

سبو نزول       ستفاده از روایات  ست که  رفداران هر دو روی رد، در عم  ناچار به ا آن رو ا
                                                 

سرزمین  1 سنت             . در ایران و  صر و  سیر معا سی میان تف سو ست مح س شیعی، به طور كلی گ  هايهاي 

الف، 1387اي نهاشيته اسيت )کاكت،ی،   تفسيیري دیهه نشيهه و تفسيیر سيلفی به معناي اصيلی ين زمینه     

 (.738ص

. اعتقاد به خودبسيينهگی قرين، صاصييي روي يوردن به قرآ قرين همراه با بهگمانی نسييست به سيينت    2

سخن خلیفه دوم:         ست. السته  سنت عملی ا سلمانان و کرهیز از  سْسُنَا ك تَابُ اللَّه  »کهیهيمهه در میان م «  صَ

سنه )اصمه بن صنسي،  ضار کیامسر )ص( بهان معنا بو 336ص 1ج، الم شته  »د كه ( در زمان اصت نیازي به نو

ست  شت    « )كتاب( دیگري از جانب کیامسر نی سنهگی قرين در مقام قرآ انگا و نسایه ين را به معناي خودب

 (.687الف، ص1387)کاكت،ی، 
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ند. بنا بر این بر اسیییاي هده این نوشیییتار و      ادر فهم آیات و لو به صیییورت محدود بوده    

ها را در کنار هم  همنوایی مبنایی دو روی رد در مواجهه با روایات سییبو نزول، بحث از آن

 مطرح شده است.

هان  دهنده م تو عبده در جها  تفاسیر اجتماعی ادامه گرایس سلفی، ی ی از گرایس 

تفسیر قرآن به قرآن و توسعه در      . ت یه بر262ال ، و1392عرب معاصر است آپاکتگی،   

سنت نبو  در تبیین آیات قرآن، از ویژگی    ستفاده از احادیث و  س   ا سلفی ا ت. ها  جریان 

سنت سلفی  سنت باید با کنار زدن     ها بر خده  صوو قرآن و  گرایان، معتقدند برا  فهم ن

سراغ عصر نبو                ستقیماق به  سیر ، م سنت تف فت  رسنت گذشتگان و گسستن چهارده قرن 

  . 249-248آهمان، و

سلفی       شتازان  ضا از پی شید ر صر، در جمع بین عق  و نق ،  رفدار    ر صر در م گر  معا

سنت، مانند ابن    سلفی اه   ست آهمان،       علما   ستقیم او، ابن قیم جوز  ا شاگرد م تیمیه و 

 . نگرش منفی رشییید رضییا به روایات سییبو نزول، ریشییه در عواملی چون اعتقاد به  262و

به تأثیر اجتهاد        یت قول صیییحابه و تابعان، عق         عدم حج  گرایی، اعتبار عموم نص، اعتقاد 

سباب نزول در برخی موارد و تأثیر منفی آن     سباب نزول و اعتقاد به عدم نیاز به ا راویان در ا

 . البته رشیییید رضیییا مانند 157-149ال ، و1374در فهم صیییحیح آیات دارد آهاشیییمی، 

سلفی معتدل     سیر گذشته قطع     آلوسی از مفسران  ست که به  ور کلی ارتبان خود را با تفا  ا

ال ، 1392نمایند آپاکتگی، کنند؛ اما بیس از اندازه خود را درگیر سیینت تفسیییر  نمینمی

  .284و

ی  فقطو یاد کرد. قطو در تفسیییر  سییید توان ازها  افرا ی جریان سییلفی میاز نمونه

س        ظدل القرآن سبت به  ست کام  ن س سیر پیس   بر مبنا  گ سیر ، به هیک تف از خود   نت تف

ون  گریز  چخواهد مستقیم با قرآن وارد گفت و گو شود. مفسران سنت     ارجاع نداده و می

کنند. عدوه بر آن اسییتفاده نمیها دانسییته و از آن قطو، اقوال صییحابه و تابعان را ر   آن

سیار کمی نیز که از پیامبر آو  ن  نسبت به کیفیت سند اقوالِ   شته و آن را    ب ق  شده تردید دا

  .285-284دانند آهمان، وقاب  مناقشه می
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 با بایی از مروجان روش تفسییییر قرآن به قرآن، بیس از دیگران به تبیین مبانی خود         

ستق  از هر        ست. و  قرآن را در دولت خود، م سبو نزول پرداخته ا در مواجهه با روایات 

گر یانگر همه چیز است، بمم ن است قرآنی که بیاندارد که چگونه چیز  دانسته، بیان می

  . 11، و1، م1417خود نباشد آ با بایى، 

 کند:  او سه دلی  برا  بدبینی خود نسبت به روایات سبو نزول ارائه می

نقلی   هاها   یر قاب  جمع در این روایات، یا بسیار  از آنبه دلی  وجود تناقض؛ اوالً

ها جعلی و مدسوي هستند.  اد  هستند، و یا همه یا بعسی از آنمحض نبوده و ن ر  و اجته

ثانیاق نق  به معنا  روایات به دلی  منع شیییدید از ثبت حدیث و کتابت آن از سیییو  مقام                   

 خدفت، گاهی اص  مطلو را از میان برده است. 

 با شیوع جع  و ديّ، اسرائیلیات و روایات جعلی و مدسوي در این روایات راه    ؛ثالثاً

سودمند نمی       سند را نیز  صحیح بودن خبر از جهت  ست. و   سند،   یافته ا صحت    داند؛ زیرا 

  . 175-173، و1353برد آهمو، احتمال ديّ یا اعمال ن ر را از میان نمی

ایشییان با اسییتناد به اخبار ع رض، معتقد اسییت که روایت را باید با آیه تأیید و تصییدیق 

ایت قرار داد. بنا بر این اگر سبو نزولی متواتر یا خبر   کرد نه این ه آیه را تحت ح ومت رو

قطعی الصدور نباشد، تنها در صورت سازگار  با مسمون و قرائن ا راه آیه مورد اعتماد        

نویسیید: اسییاسییاق مقاصیید عالیه قرآن مجید که     اسییت. و  در ادامه از این هم فراتر رفته می

ستفاده خود      ستند، در ا شگی ه از آیات کریمه قرآن، نیاز  قاب  توجه  معارفی جهانی و همی

  .176یا هیک نیاز  به روایات سبو نزول ندارند آهمان، و

همانطور که پیدا اسیییت در دیدگاه  با بایی، نقس اسیییباب نزول در تفسییییر قرآن،           

آید، نه از  صییورت وارونه یافته، از کارکرد تفسیییر در اعتبار اسییباب نزول سییخن به میان می

سباب نز  ست این روایات در فهم قرآن و    کارکرد ا سیر. بنا بر این از ن ر و ، کارب ول در تف

  .26، و1390ابتنا  تفسیر بر آن، فرآیند تفسیر را به انحراه خواهد کشاند آجلیلی، 

سته و تطبیق یک آیه از        شیوه ائمه آع  دان صداق  را   با بایی جر  آتطبیق کلی بر م

قرآن را بر هر مورد  که قاب  انطباق با آن باشد ییی هر چند اصد ربطی به مورد و شأن نزول 
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ها  ها، در همه دورهداند. زیرا قرآن برا  هدایت همه انسانآیه نداشته باشد یییی عقدق جایز می

، 1، م1417و مخصییوو عصییر نزول و اشییخاو آن عصییر نیسییت آ با بایى،    نازل شییده

سیار  از روایات این حوزه را       42و سبو نزول را جایز و ب ساي و  اجتهاد در   . بر این ا

 داند.اجتهاد صحابه و تابعین می

صادقی تهرانی نیز در روش تفسیر  و نیز مواجهه با روایات سبو نزول، بسیار شبیه به      

و متأّثر از آن عم  کرده اسیییت. و  برا  تأکید بر نقس محور  قرآن، روایات          با بایی  

ذکر   ةالفرقان فی تفسیییر القرآن بالقرآن و السیینّتفسیییر  و سییبو نزول را در پاورقی تفسیییر 

صادقی تهرانى،  می سر اثر . به زعم او، با این کار، نگاه منفی به روایات و    1365کند آ سرا  ،

شان داده شده و دیگر نیاز  به نقد جداگانه هر یک از    ها ا  آننقس حاشیه  در فهم آیات ن

این روایات وجود ندارد. بر این اساي در حدود نود درصد از موارد نق  سبو نزول در این     

 .  اف  از آن ه با این  251م، و1374تفسیر، به گزارش ص ره اکتفا شده است آهاشمی،       

یات در فهم آیات کاسیییت، زیرا باوخره آیات با این         توان از تأثیر  بیعی این روا کار نمی 

بندند و این موضیییوع با اعتقاد ایشیییان در مورد محوریت قرآن در  روایات در ذهن نقس می

 تناقض است.  

دروزه نیز از مفسرانی است که نسبت به روایات سبو نزول بدبین بوده و در مواجهه با    

یات، از روی رد قرآن  بدون نقد و        محور پیرو  میاین روا کند. و  ضیییمن گدیه از نق  

ها  مختل ، معتقد اسییت بسیییار  از روایات  پاکسییاز  روایات سییبو نزول در کتو دوره

د انها نق  شیییدهسیییبو نزول با روح، سییییاق و گاهی حتی با نصیییوو آیاتی که درباره آن

سی و مذهبی       سیا ست در این روایات آثار اختدفات  رن سه ق هماهنگی ندارند. و  معتقد ا

سران متقدم، این روایات          ساه  مدوِّنان و مف ست. با این حال به دلی  ت شهود ا سدمی م اول ا

و حتی به قسایایی قطعی یا متونی نقلی    ا  به دوره دیگر منتق  شده بدون پاکساز  از دوره 

، 1، م1383اند آدروزة،  ها واجو اسیییت، تبدی  شیییده     ها و جمع بین آن که پایبند  به آن    

  .206-205و
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ه دو محور، نسییبت بدر پایان، یادکرد این ن ته وزم اسییت که  رفداران روی رد قرآن

روی رد سنتی و ادبی ی تاریخی، بیشترین گسست میان ن ریه و عم  را در مواجهه با روایات  

شته    ستناد ب ا  که برا  فهم برخی آیات، چارهاند. به گونهسبو نزول دا ه  ا  جز مراجعه و ا

شته    روایات اند. هر  و با عدول از ن ریه خود، از این روایات بهره فراوان برده سبو نزول ندا

سبو نزول را رد          سیاق یا ظاهر آیات، روایات  ستناد به روح،  سیار  نیز با ا چند در موارد ب

 کرده باشند.  

سته    از آسیو  سند  و مت ها  این گسست میان ن ریه و عم ، عدم التزام به بای نی  ها  

ا  که مفسییر  چون قطو، با روی رد سییلفیِ     روایات سییبو نزول بوده اسییت. به گونه نق

افرا ی و ت یه بر ع مت قرآن، بدون اشییاره به روایت سییبو نزول، از محتوا  آن اسییتفاده  

سند می    22کند. برا  نمونه، و  در مورد آیه می سد:  سوره نور بدون ذکر   نَزَلت ِف َايب»نوی
يَقة -َعنهُ  َرضَََََََََََ  الل هُ  -بكر   د  َِل الُقرآِن ِبرَباَءِة الصََََََََََ    و به 2504، و4، م1412آقطو، « بَعَد نُز

شرح می گونه ست          دهد که گویی خود در آنا  ماجرا را  شن ا ست. رو شته ا جا حسور دا

فاده  ها  استمحور از روایات سبو نزول، اگر از آسیوها  این نوع استفاده قرآنکه آسیو 

 ، جلسه دوازدهم .  1389تر هم نیست آپاکتگی، محور بیشتر نباشد، کمنق 

دقی تهرانی نیز در موارد متعدد  چون تفسییییر آیه، تأیید ن ر تفسییییر ، تثبیت        صیییا

ها  یک آیه از روایات سیییبو نزول بهره برده اسیییت        باورها  مذهبی و بیان ارتبان جمله      

 . همگنین رشیییدرضییا آگاهی از سییبو نزول را در فهم    240-235م، و1374آهاشییمی، 

ضرور  می       ح م از آیات اح ام و فهم آیاتی که به وقای شاره دارند،  سدم ا صدر ا د دانع 

  . 56، و2، م1366آرشید رضا، 

در این میان  با بایی عدوه بر اسییتفاده فراوان از روایات سییبو نزول آصییره ن ر از   

ها ، آشیینایی با موارد  چون تاریخ پیدایس معاره، اح ام و قصییصِ مقارن   تأیید یا رد آن

را از فواییید جزئی آگییاهی از حوادث و نزول و چگونگی پیشیییرفییت دعوت اسیییدمی  

 خوانَد. خصوصیات زمان و م ان نزول می
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و  از این هم فراتر رفته و در اظهار ن ر  مغایر با مبنا  بسندگی ذاتی قرآن نسبت به   

ی که از ن ر   روایات سبو نزول، پیرو  از سیره پیوسته ائمه آع  در حفظ وحدت اسدمی را 

شیه راندن    تر از فوائد جزئی و  مهم ست یییی به عنوان ی ی از دوی  خود در به حا مذکور ا

  .196-195، و1353کند آ با بایی، این روایات بیان می

 

 گذاریمحوری در حوزه تاريخ.  قرآن2-2-2

 ها  همیشییگی مسییلماناندسییتیابی به ترتیو نزول آیات و سییور قرآن ی ی از د د ه

صلی در این زم    ست و ی ی از منابع ا شمار می   بوده ا سبو نزول به  ونام  آید. ن ینه، روایات 

تاریخ       که برا   نداتی را  نابع و مسیییت یک از         م تاریخی  هر  یو  مان و ترت گذار  آتعیین ز

داند که عبارتند از: آیات قرآن،       آیند، شیییس دسیییته می   واحدها  نزول قرآن به کار می    

 پو منسوخ. نبو ، م ی و مدنی و ناسخ  روایات ترتیو نزول، سبو نزول، سیره

سیی س با این بیان که بازگشییت روایات سیییره، م ی و مدنی و ناسییخ و منسییوخ نیز به  

روایات سییبو نزول اسییت؛ نقشییی محور  به این روایات داده اسییت. البته اکتفا به روایات   

سبو نزول و اعتقاد به این ه هر آنگه در روایات سیره، م ی و مدنی و ناسخ و منسوخ آمده  

گانه در  گونه که بخشی از موارد سه  نیز آمده، مح  اش ال است. زیرا همان   در اسباب نزول 

سه       سباب نزول نیز در روایات  شده، برخی موارد ا سبو نزول منع س  ور  گانه مذکروایات 

ذار   گترین منابع و مسیییتندات تاریخجویی هسیییتند. به هر حال و  در نهایت مهمقاب  پی

، 1380دانسته است آن ونام،  نزول و روایات سبو نزول قرآن را آیات قرآن، روایات ترتیو

ر  ترین شییاخص د  و به دلی  تقارن زمانی سییبو نزول با نزول آیه، آن را دقیق106-105و

  . 126داند آهمان، واین زمینه می

شییده بر اسییاي    قرآنِ مرتو18، و1367از سییو  دیگر به نق  از فارسییی آفارسییی، 

، 1380کند آن ونام،     ارزیابی روایات سیییبو نزول معرفی می    ترتیو نزول را معیار  برا  

سیدن به ترتیو نزول و روایات ترتیو       8-7و سبو نزول، راه ر صورت روایات   . در این 

 ا  برا  ارزیابی روایات سبو نزول معرفی شده که مستلزم د ور است.  نزول به عنوان سنجه
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تر از آن است که بتوان ترتیو نزول  زیرا از سویی تعداد روایات سبو نزول، بسیار کم   

تمامی واحدها  نزول را به کمک آن اسییتخرام کرد و از سییو  دیگر ترتیو نزولی قطعی  

 در دست نیست تا بتوان به وسیله آن روایات سبو نزول را ارزیابی کرد.

هایی در روایات  اما برخی خاورشیییناسیییان به دلی  اعتقاد به وجود تسیییادها و تناقض       

سبو نزول و تردید در کارکرد محور  این روایات در تاریخ  ترتیو نزول رآن، گذار  قو 

سوره    ستیابی به ترتیبی جدید از  سیر  قرآن برا  د ستا     اند.محور را پیمودهها م در همین را

را به دلی  تدش برا  تعیین   3و اش رنگر  2روش محققان مسلمان و افراد  چون مویر  1بدشر 

ترتیو نزول بر اسییاي آثار مربون به سیییره رسییول خدا آو  و اسییباب نزول نقد کرده و    

گذار  شده و افراد  چون   پایه 4م تو آلمانی در تعیین ترتیو نزول را یییی که توس  وای   

 داند. تر  میاند ی روش مطمئناز آن تبعیت کرده 5نولدکه

گانه اشیییارات قرآن به حوادث  عتماد به روایات، معیارها  سیییهدر این روش به جا  ا

سوره    سبک  ست     ها و محتوا  آنمعروه،  ستند. و  معتقد ا ها مبنا  تعیین ترتیو نزول ه

شه از عقیده تقسیم   سیره پیامبر آو  و مطلقاق بند  سوره که باید برا  همی  مبتنی  ها منطبق بر 

صره ن ر کرد و تنها خود قرآن  ست که می  بر روایات  شد   ا تواند راهنما  قاب  ا مینانی با

 . شییهادت سیینت فق  برا  تأیید ا دعات باید به کار گرفته  276-274، و1374آبدشییر، 

ضیه شود و تنها می  ساعدت کند؛ ولی نمی تواند فر کند   ها را ایجادتواند آنها و تعبیرها را م

  .279آهمان، و

ققان قدیم مسیییلمان که به ندرت به شیییواهد  نیز ضیییمن انتقاد از روش مح 6ریگارد ب 

سبو نزو    متنی  در تعیین ترتیو نزول توجه کردهدرونی آدرون ش ال به روایات  سه ا ل اند، 

ست. دوم این ه     وارد می سبو نزول، برا  بخس کوچ ی از قرآن ا کند: اول این ه روایات 

                                                 
1 . Régis Blachère 
2 . William Muir 
3 . Aloys Sprenger 
4 . Gustav Weil 
5 . Theodor Nöldeke 
6 . Richard Bell 
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ها معلوم نیست و ن ته آخر اند که تاریخ دقیق آناهمیتو بی ها رویدادهایی جزئیا لو آن

ناهماهنگی و تعارض وجود دارد. البته و  این روایات را کامد بی        این ه بین آن  ش  ارزها 

ه شیوه   ها، تعیین تاریخ مبتنی بر احادیث کر م این کاستی ندانسته، بر این باور است که علی  

ه کارها  آینده ارزش نیست و در واقع اساي هم  وجه بیکار محققان مسلمان است به هیک  

  .168-167، و1382دهد آب ، را تش ی  می

 

 رويکرد ادبي ـ تاريخي. 1-3

محور، در روی رد ادبی ییییی تاریخی، منافاتی میان بر خده دو روی رد سینتی و قرآن 

اثرپذیر  متن قرآن از بافت فرهنگی اجتماعی عصیییر نزول، با جاودانه و جهانی بودن آن           

 رد، با لحاظ شیییرای  فرهنگی اجتماعی عصیییر نزول، معنا        شیییود. در این رویدیده نمی 

تر  از سییبو نزول اراده و ارائه شییده اسییت. خاسییتگاه این روی رد، م تو ادبی در   وسیییع

رورش ترین شخصیت این م تو، امین خولی است که با پ   تفسیر یا تفسیر بیانی است. مطرح   

غت و نی         بان قرآن و ذوق فهم ل عه ز طال باره م عات ادبی  ه         ن ر عبده در طال تأثیر م ز تحت 

  . 737ال ، و1387حسین آن را بنیاد نهاد آپاکتگی، 

در م تو ادبی خولی، قرآن مانند هر اثر ادبی باید در بافت تاریخی آن تفسییییر شیییود  

ی با هر   10، و1383آویدنت،   . از ن ر و  هرگونه شناخت و تفسیر صحیحی از متن قرآن 

شد آکریمی  رهیافت و مقصود  یییی در قدم نخ   نیا،  ست باید مبتنی بر نگرش ادبی به قرآن با

سیر  و      . البته ی ی از ویژگی15، و1380 صر، کنار نهادن روایات تف سیر ادبی معا ها  تف

سبو نزول و ن ایر آن،      دخالت ندادن آن ست، مگر آن ه مانند روایات  سیر قرآن ا ها در تف

  .159، و1389در چارچوب تحلی  ادبی قرار گیرند آ یو حسینی، 

گرایی دینی شییاگردش  گرایی سیییاسییی اجتماعی اسییدآباد  و اصییدحجریان اصییدح

سییاز به وجود آمدن جریانی کدمی به عنوان نومعتزله شیید آوصییفی،    همگنین زمینه 1عبده،

                                                 
 (.313، ص1367زاده، عالآ)طلسانه معاصر نک: هاي اصالحالع از جنسش. براي اط 1
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ها  گوناگون علوم اسیییدمی، عدوه بر مبانی      پرداز  در زمینه   که در ن ریه  10، و1387

 انی  ربی نیز بهره برده است. معتزله، از علوم انس

دفاع از اسیییدم در برابر پیشیییرفت  رب، اثبات سیییازگار  دین با عق  برا  مقابله با  

ماندگی مسییلمانان و اثبات سییازگار  اسییدم با مدرنیته از اهداه این جریان اسییت.     عقو

نادرست    ها ماندگی مسلمانان را نه خود اسدم، بل ه تفسیرها و فهم   نومعتزلیان مسؤل عقو 

شعر     سدم و نادیده گرفتن جایگاه عق  در اثر روام ا سفی گر  میاز ا ان،  دانند آگلی و یو

 . نومعتزلیان توجه به تاریخ و قرائت تاریخی را در درک صیییحیح از         115-114، و1389

  .11، و1387دانند آوصفی، گیر  مفاهیم علوم اسدمی وزم میچگونگی ش  

   هاحنفی، محمد ارکون و نصر حامد ابوزید از شخصیت   محمد عابد الجابر ، حسن  

سرشناي نومعتزله در جهان عرب هستند. صبغه اصلی مطالعات عابد الجابر  و حسن حنفی        

ت، هر  شناسی اس   شناسی، فلسفه و جامعه   فلسفه و صبغه اصلی مطالعات محمد ارکون، مردم   

سباب نزول نیز پ   چند در میان آثار آن سائلی چون ا شنایی      ها به م ست. آبرا  آ شده ا رداخته 

بیشییتر با ن رات ایشییان نک: همان، سییراسییر اثر  در این میان صییبغه اصییلی مطالعات ابوزید،  

ی  ترین شخصیت در روی رد ادبی  توان برجسته قرآن و علوم قرآنی بوده است. ابوزید را می 

مت   زمینه ه  پرداز  در اینتاریخی به اسیییباب نزول دانسیییت که بیس از دیگران به ن ریه        

 گماشته است. در ادامه، ن رات و  با تفصی  بیشتر  بیان خواهد شد.

در شییبه قاره هند شییاه ولی ال دهلو ، عبیدال سییند ، فسیی  الرحمان و داود رهبر از  

یامی را            ترین چهرهمعروه که هیک پ تأکید دارد  ند. داود رهبر  ندیس دینی هسیییت ها  نوا

شییرای  ملموي و واقعی برا  مردم فرسییتاد. و  اهمیتی ویژه توان بدون در ن ر گرفتن نمی

  .11-10، و1383برا  اسباب نزول و ناسخ و منسوخ قائ  است آویدنت، 

جریان نومعتزله در ایران نیز  رفدارانی داشیییته و دارد. سیییروش که خود را نومعتزلی       

  تمام جهان اسیییدم را نیازمند تجدید تجربه اعتزال، به عنوان            1/11/98نامد آ فاریان،     می

  .451، و1381داند آسروش، دین میآمیز از پادزهر  در مقاب  قرائت افرا ی و خشونت
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 تو احتجام و سیییؤال، و م تو اشیییعریت را م تو تعبد و         و  م تو اعتزال را م 

کارگیر  عق  به منزله ی ی از حقوق انسییانی که خداوند به او داده،  سیی وت نامیده و بر به

 . او بر این باور است که پیامبر آو  تدریجاق پیامبرتر شده و   450ورزد آهمان، وتأکید می

 . 448ن تدریجی داشته است آهمان، و  قرآن، متنی تدریجی الوصول است که تولد و ت وّ  

نیز مانند بسیییار  از نومعتزله،   1ها  نومعتزلی در ایرانمجتهد شییبسییتر  از دیگر شییخصیییت

داند  معتقد به تاریخمند  قرآن بوده و فهم فراتاریخی از کتاب و سییینت را ناصیییواب می          

  .267-266، و1379آمجتهد شبستر ، 

پرداز  در مورد اسیییباب نزول دیگران به ن ریه همانطور که بیان شییید، ابوزید بیس از

ست که به پیرو  از م تو ادبی        شان دینی ا ست. و  از نومعتزلیان و نواندی مبادرت کرده ا

خولی، تنها روش مناسو برا  فهم متن قرآن را تحلی  زبانی ییی ادبی دانسته و به دنبال پیوند 

  . 19، و2000ها  علمی معاصر است آابوزید، زدن میراث به روش

داند. مراد ابوزید پیوند متن و واقعیت را در هر متن ممتاز ، از جمله قرآن صییادق می

سی و فرهنگیِ قب ، حین و بعد از      و  از واقعیت، تمامی زمینه سیا صاد ،  ها  اجتماعی، اقت

ست که به  ور خاو در زبان قوم منع س می ش    ساي این ن ری   گیر  متن ا ه شود. بر ا

  گیرد، بل ه همواره هیک متنی در خأل و فارغ از زمان و م ان خود شییی   نمی      هرمنوتی ی،

هر متنی ییی به ویژه یک متن زبانی ییی آینه زبان و فرهنل مؤل  و مخا بان خود است. هیک   

شیییود و قرآن نیز که متنی زبانی     متنی به زبانی  یر از زبان مؤل  و مخا بان آن خلق نمی      

نیا،  ست. البته این رابطه بین متن و واقعیت دو سویه است آکریمیاست، از این قاعده مستثنا نی

  . 13، و1380

ست که به دلی         سنتی در مطالعات قرآنی، بر این باور ا ضمن انتقاد از روی رد  ابوزید 

سیو ی، متن قرآنی از سرشت حقیقی خود که          توق  در مطالعات کسانی مانند زرکشی و 

صرفاق به     ست دور و  شده که کارکردها  دیگر خود را   پدیدهمتنی زبانی ا ا  مقدي تبدی  

                                                 
یه مسنی بر داشيييتن        . هر 1 عاي ابوز ما مجموع نظرات او و نیز اد نهه؛ ا نه او خود را نومعتزلی نخوا چ

 (.531، ص1380هاي یکسان با وي از شواهه این امر است )ابوزیه، دیهگاه
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ید،   ندیس دینی،      12-11، و2000از دسییییت داده اسییییت آابوز یک نوا به عنوان   . و  

دون ب تی  و سییلفی دانسییته خطر نواندیشیییِ نواندیشییی را در مقاب  دو روی رد تقلید  آسیین

داند یتر از تقلید نمکما  ایدئولوژیک را پشیییتوانه درک علمی از میراث و بناشیییده بر پایه

گوید مربون به جهان اه  سییینت         . البته تقابلی که ابوزید از آن سیییخن می     17آهمان، و 

گرا و خواه نواندیس، به آسانی وجود مجاز را در سنت  است، زیرا جریان شیعی، خواه سنت 

ست و تأوی  را چون حقیقت می  سنی با مج شمارد. در حالی که جریان متن پذیرا ا ز  اگرا  

صوفیانه و          سنت ایران که از دیرباز با ادبیات  ستثنا  اه   سازگار  دارد. به ا سر نا و تأوی  

  .6، و1387اند آوصفی، تأویلی پیوند  ناگسستنی داشته

ابوزید با ن ام معرفتی شافعی مبنی بر قداست زبان دین، عدوه بر قداست رسالت آن ی     

ر  بان دین از یک سو و فرهنل و ن ام زبان بشکه هیک گونه ارتبان بیرونی بین رسالت و ز

ست ییییی مخال  بوده آهمان، و    سو  دیگر قائ  نی سخن   25از    و بر اراده خداوند بر بیان 

، 2000ورزد آابوزید،  ترین ن ام فرهنگی بشیییر، یعنی زبان، تأکید می    خود از  ریق محور 

ست، بل ه 27و ین ابزار  ترزبان مهم  . از ن ر و  گزینس زبان، انتخاب یک ظره خالی نی

ست و نمی   یک قوم در فهم و ن ام شی جهان ا ص  از فرهنل و واقعیت   بخ توان از متنی منف

 . 24سخن گفت. الهی بودن خاستگاه متن، نافی واقعی بودن محتوا  آن نیست آهمان، و    

زیرا اگر قرآن برا  مخا و خود قاب  درک نباشییید، دیگر تبیان نخواهد بود. با این نگاه،            

نمایی همان انتقادهایی  ا  از این واقعشییود. گوشییهسییاز مینما و هم واقعمتن قرآن هم واقع

، 1387است که قرآن از فرهنل جاهلی زمان خود داشته و خواهان تغییر آن است آوصفی، 

  .41و

، ضییمن گدیه از نیاز به اثبات پیاپی این مطلوِ بدیهی، که متن   مفهوم النصنویسیینده  

 نویسد:   می24، و2000گی است آابوزید، محصولی فرهن

هرچند دانشیییمندان علوم قرآنی چون زرکشیییی، در مقام ن ر، نزول »
ستلزم        شرای  زمانی و م انی را م سباب و با توجه به  ساي ا قرآن بر ا

دانند؛ اما متأسییفانه در عم ، برا  کاسییتی قدرت مطلق خداوند نمی
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  «اولویت قائ  هسیییتند گوینده متن، بیس از اسیییباب خارجی اعتبار و

  .99آهمان، و

شییود که قرآن پیس از کام  شییدن، عنصییر  فعال و البته او این ن ته را نیز یادآور می

شده و      سال، متن  الو و حاکم در همان فرهنل  صی  در فرهنل خود بود و پس از چند  ا

 ام   . و  معتقد اسیییت هر متنی از ن  27ها نیز تأثیر گذاشیییت آهمان، و     بر دیگر فرهنل 

اش جدا نیسیییت؛ ولی در عین حال ن ام معنایی خاو خود را دارد آوصیییفی،  عمومی زبانی

  و بدون یافتن ن ام معنایی زبان قرآن، هر ادعایی در شناخت قرآن، به مهجور  39، و1387

  ها شییباهت به دیدگاهانجامد. این بخس از مطالعات ابوزید بیو محصییور سییاختن آن می 

  .13ی قرآن نیست آهمان، وایزوتسو در معناشناس

ا  تحلیلی درباره کلمات کلید  زبان به  معناشناسی، تحقیق و مطالعه   1از ن ر ایزوتسو 

بینی قومی است که آن زبان را نه تنها همگون وسیله سخن گفتن، بل ه  من ور شناخت جهان

ه کار  رده با  برا  تصور و تفسیر جهانی که آن قوم را احا ه ک  تر از آن همگون وسیله مهم

است که    2 . ن ریه ایزوتسو مبتنی بر معناشناسی لئو وایسگربر     4، و1368برد آایزوتسو،  می

 شود، مطابقت دارد.نامیده می 3شناسی قومیاش با آنگه امروزه زباندر مباحث اصلی

شییناسییی قومی رواب  متقاب  میان الگوها  زبانی و الگوها  فرهنگی را بررسییی  زبان

بند  زبانی خاصیی از واقعیت  یر زبانی را   هر واژه  بقه  . 14، و1378تسیو،  کند آایزومی

بند  چیزها، متسیییمن فرآیند ذهنی وحدت بخشییییدن به  بند  و مقولهدهد.  بقهنشیییان می

که   شییودجا به واقعیت نزدیک میا  اسییت که انسییان از آنچیزها  مختل  و بر پایه زاویه

  .16-15است آهمان، و متأثر از شرای  فرهنگی و تاریخی

داند. در بر این اساي، ابوزید بافت تاریخی قرآن را محدود به روایات سبو نزول نمی 

توان اسیییباب نزول را نادیده گرفت؛ اما       این دیدگاه کدن، هر چند در بافت تاریخی نمی       

                                                 
1 . Toshihiko Izutsu 

2 . Leo Weisgerber 

3 . Ethnolinguistics 
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فت   . مطالعه قرآن در با30، و1387تعام  با آن، انتقاد  و نه تعبد  خواهد بود آوصییفی، 

پیامبر آو ، تاریخ صدر اسدم     تاریخی، نیازمند مطالعه و آگاهی از اسباب نزول، شخصیت   

 . بنا بر این در حالت اختده در مورد     32-31و موارد  از این دسیییت اسیییت آهمان، و  

سبو نزول، می    سبو نزول را به عنوان ی ی   سبو نزول یک آیه و یا تعارض روایات  توان 

تن از خدل تحلی  بافت زبانی یییییی درونی آیات به دسیییت آورد  از سیییطوح بافت بیرونی م

  . 130، و1995آابوزید، 

ستفاده         سبو نزول، بر ا شینیان در ترجیح بین روایات  شاره به روش اجتهاد  پی و  با ا

شگر امروز  از روش  شانه   هایی که در آنپژوه صر و ن ها  بیرونی و درونی  ها به تمامی عنا

توان دولت متن قرآنی را  ورزد. همگنان که میشود، تأکید می میسازنده متن قرآنی توجه  

ست آورد، می    شناخت بافت بیرونی به د ش      با  سباب نزول را از درون متن قرآنی ک توان ا

نها با توان تها فرآیند  پیگیده اسیییت که نمیکرد. تحلی  آیات قرآن و کشییی  دولت آن

یرون، آن را به انجام رسیییاند؛ بل ه باید این         یک حرکت از بیرون به درون یا از درون به ب      

  .111، و2000فرآیند را در مجرایی متناوب و متغیر میان درون و بیرون پیس برد آابوزید، 
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 گیرینتیجه

سبو نزول را می    شد روی ردها  مبنایی به  سنتی،      بنا بر آنگه بیان  سه گونه  توان در 

توان  آثار  ی  وسیعی از صاحبن ران را می  بند  کرد. محور و ادبی یییی تاریخی دسته  قرآن

بند  کرد. وجه مشترک این آثار، پایبند  به سنت گذشتگان     ذی  روی رد سنتی نقلی دسته  

ا  که انبوه  ها  ن ر  در این حوزه اسییت. به گونهاعم از روایات سییبو نزول و چارچوب

 ی از این  نداشییته و مطالعه یا  ها، افزودهاین آثار، به جز توضیییح بیشییتر و تغییر برخی مثال

 کند.  نیاز میآثار، فرد را از مراجعه به دیگر آثار بی

اما  رفداران روی رد سییینتِی اصیییولی کدمی به دنبال راهی میانه و نوعی جمع میان          

اند. تري از افتادن در ور ه     مباحث سییینتی علوم قرآنی و مباحث اصیییولی و کدمی بوده      

قرآن در اثر توجه بیس از حد به تاریخ و روایات سییبو نزول مند  و عدم جاودانگی تاریخ

از یک سو و اعتقاد به نقس آگاهی از تاریخ و سبو نزول در فهم آیات از سو  دیگر، این     

 ا  به دنبال جمع میان این دو باشند.  پژوهان را بر آن داشته است تا به گونهگروه از قرآن

عان روی رد قرآن    به    مداف با ات ا  به فرد قرآن آقطعی     ویژگی محور،  ها  منحصیییر 

ی برا    الصدور بودن و عدم تحری  الفاظ  محوریت ویژه ی نسبت به دیگر منابع اسدمی  ا  

اند. بر همین اسیاي برخی شیناخت اسیباب نزول را شیرن فهم و تفسییر قرآن      آن قائ  شیده 

ت از  موجو محرومی ندانسته و منون کردن تدبر در کتاب الهی را به احا ه بر اسباب نزول،  

 دانند. درک روح و جوهر آن می

محور، در روی رد ادبی ییییی تاریخی، منافاتی میان بر خده دو روی رد سینتی و قرآن 

اثرپذیر  متن قرآن از بافت فرهنگی اجتماعی عصیییر نزول، با جاودانه و جهانی بودن آن           

عصیییر نزول، معنا    شیییود. در این روی رد، با لحاظ شیییرای  فرهنگی اجتماعی     دیده نمی 

این روی ردها،  تر  از سیییبو نزول اراده و ارائه شیییده اسیییت. هر چند به هر یک از وسییییع

 نقدهایی وارد است.

ی تاریخی، بیشترین گسست  اما روی رد قرآن محور، نسبت به دو روی رد سنتی و ادبی 

ه  ا  کونهمیان ن ریه و عم  را در مواجهه با روایات سییبو نزول در پی داشییته اسییت. به گ  
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سبو      رفداران این روی رد برا  فهم برخی آیات، چاره ستناد به روایات  ا  جز مراجعه و ا

ها   اند. از آسیییواند و با عدول از ن ریه خود، از این روایات بهره فراوان بردهنزول نداشییته

سته      ست میان ن ریه و عم ، عدم التزام به بای س سند  و متنی نق  روایات  این گ بو  س ها  

  نزول بوده است.
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Abstract 
How Qur’anic scholars use the Asbāb al-Nuzūl (cause of descend) influences 

on understanding of Qur’anic verses. Referring to the Qur’anic exegetical 

works and Qur’anic sciences, a wide variety of exposure to the Asbāb al-Nuzūl 

is seen, whose understanding and explaining require attention to theoretical 

foundations. Based on a descriptive-analytical method, the present paper aims 

to give a typology and critiques of the basic approaches to Asbāb al-Nuzūl at 

hand. The basic approaches to exposing Asbāb al-Nuzūl narratives may be 

divided into two Qur’anic and historic-literary approaches, based on their 

relative tendency to the text of the Qur’an or the social cultural context. 

Meanwhile, some scholars advocated a third approach, supporting the past 

works, in adherence to the traditions and the traditional frameworks formed in 

the field of the Asbāb al-Nuzūl, in which this paper is referred to as the 

traditional approach. Repeating the views of the past without the least 

evaluation and innovation and the risk of believing in the distortion of the 

Qur’an are respectively the most important critiques of both traditional and 

historic-literary approaches. The Qur’anic-based approach to two mentioned 

approaches has led to the most divergence between theory and practice in 

dealing with Asbāb al-Nuzūl traditions. Proponents of this approach, in order 

to understand some verses, had no choice but to refer to Asbāb al-Nuzūl 

narratives. One of the disadvantages of the disconnect between theory and 

practice is the failure to adhere to the documentary and textual requirements 

of reporting Asbāb al-Nuzūl narratives. 

Keywords: Asbāb al-Nuzūl, Traditional Approach, Quranic-Based, Historic-

Literary, Dating. 
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