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 *نزولسبب  اتیروا یابیارز در  یو ساختار  یتحوالت مفهوم ریتأث 
  1خاضع خوش نیمحمد جمال الد

 دهیچک
گاه  خود، یخیآن در بستر تار  یهاچارچوب و انگاره یمختلف و بررس علوم یو ساختار  یتحوالت مفهوم از یآ

 یفراوانمطالعات  ،نزول سبب اتیروا نهیدر زماست.  یآن حوزه علم یهاها و روشداده یابیارز  یبرا کارآمد یابزار 
به  یخیمختلف تار  یهابحث اسباب نزول در دوره یو ساختار  یتحوالت مفهوماست؛ اما تا کنون نقش  انجام شده

 نیاسبب نزول، مورد توجه نبوده است.  اتیروا یابیارز مختلف در  یکردهایرو  نییتبمهم در  یاز ابزارها یکیعنوان 
 نیاست. به هم اتیروا نیا یابیآن بر ارز  ریتحوالت و تأث نیاو نقد  یبه دنبال بررس یلیتحل ـ یفیتوص یروش با مقاله

ثبت  تاصحابه و تابعان  ،)ص( امبریپ اتیح مختلف از یهادر دورهاسباب نزول  یو ساختار  یتحوالت مفهوممنظور 
تحوالت انگاره سبب نزول  ،در ادامهشده است.  یبررس نو یکردیبا رو  ینظر  یهاچوبر چا نیتدو  و اتیو ضبط روا

 یعدم جواز بازساز  ایجواز بحث از نزول و جّو نزول، در کنار  یچون شأن نزول، فضا یو ارتباط آن با اصطالحات
 نزول، سبب اتیروا یابیمواجهه و ارز  یهاگونه فهم بر یخینگاه تار  ریتأث نییتب یبرا یبه عنوان مکملاسباب نزول، 

 و نزول سبب اتیروا یابیارز  ندیگفته بر فراشیپ مباحث از کی هر ریتأث نییتع مقاله نیا جیاز نتاده است. ش ئهراا
 است.  نهیزم نیدر ا فیجعل و تحر  صیتشخ

 .یابی، ارز یتیموقع بافت ،یساختار  تحوالت ،یسبب نزول، شأن نزول، تحوالت مفهوم: یدیکل واژگان
                                                           

یخ ارسال یخ پذیرش                     20/07/1399 : * تار  )مقاله پژوهشی(             07/10/1399: تار
 khoshkhazeh@isr.ikiu.ac.ir)ره(/  ینیخم امام یالملل نیب دانشگاه اری. استاد1

https://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15504.2918


 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  254

 

 
 

 مقدمه-1
 امبریدوران رسالِت پو رخدادهای  یاجتماع یفرهنگ شرایطو متناسب با  یجیتدرم به صورت یقرآن کر

ز بر یناند کردهیم یزندگکه در آن دوره  یکسانشان و یخود ا یحتن اساس ی)ص( نازل شده است. بر ااکرم 
گاه کینزول آ یتیاز بافت موقع یلزوم آ رفتن بافت انیشدن از دوران رسالت و از ماند. با دورداشتهد یات، تأ

ات، یآ یات سبب نزول در جهت فهم معنایا همان روای یخیتار یهااز به گزارشیآن، ن یاجتماع یفرهنگ
 یریگک سو و تسامح و آسانیان از یراو یاسیس یهازهیو انگ یشتر شده است؛ اما تعصبات مذهبیشتر و بیب

ن حوزه فراهم یدر ارا ف فراوان یجعل و تحر یهانهیگر، زمید یات از سوین روایپژوهان در مواجهه با اقرآن
ص یتشخ یبا دوره نزول قرآن، بر دشوار یخیحاصل از فاصله تار ین فاصله گفتمانیکرده است. همچن

 نه افزوده است.ین زمیدر انان یات قابل اطمیروا
گیری و تحوالت ساختاری در مسیر شکلهای مختلف تحوالت مفهومی انگاره سبب نزول در دوره

ارزیابی و در نوع  به سزااند، نقشی کردهیاد علم اسباب نزول  با عنوانبحث اسباب نزول که برخی از آن م
مبحث اسباب نزول،  یریگاز مراحل شکل هر یکای که به گونه ،روایات سبب نزول داشته بامواجهه 

لذا شناخت این تحوالت و تأثیر اقتضای نوعی از ارزیابی با هدف مقابله با جعل و تحریف را داشته است. 
هرچند در زمینه  ؛تاکنون به آن پرداخته نشده است ع مهمی است کهوها بر ارزیابی این روایات، موضآن

، مطالبی در کتب علوم این حوزهدر گیری مبحث اسباب نزول و تحوالت مفهومی های مختلف شکلدوره
این نوع نگاه تاریخی به موضوع آن است که سیر مراحل و فایده اهمیت است.  قرآنی و اسباب نزول آمده

این  دهد.پژوهان را از سردرگمی در مطالب پراکنده این حوزه نجات میقرآن و ساختهروشن آن را  طبیعِی 
مبحث تحوالت مفهومی و ساختاری پاسخ به این سؤال است که تحلیلی به دنبال  ـ مقاله با روشی توصیفی

 تاریخی، چه تأثیری بر ارزیابی روایات سبب نزول داشته و دارد؟ های مختلف اسباب نزول در دوره

 نزول اسباب مبحث یر یگمراحل شکل -2
گیری مبحث اسباب نزول مورد توجه بوده است؛ اما شکلهر چند اسباب نزول از زمان نزول آیات قرآن 

 شود.ها اشاره میبه عنوان یکی از مباحث علوم قرآنی مراحلی داشته است که به آن

 امبر )ص(یپات یدوران حدر  اسباب نزول-2-1
 یو رخدادها یاجتماع یفرهنگ یهانهیزمو متناسب با  امبر )ص(یپدر طول دوران رسالت م یکرقرآن 

به گزارش اسباب نزول وجود  یازیمعتقدند در دوره صحابه ن یگروه ،ن اساسیبر اشد. ینازل م روزمره
توسط صحابه، مربوط نقل اسباب نزول  ،نیبنابرا .بودند یا علت وحیشاهد و  ،صحابه را خودیز ،نداشت

، 1381، )معرفت شدیماز ینبه اسباب نزول احساس  وبود ات دشوار شده یکه فهم آاست ن ادوره تابعبه 
 .(111-110ص، ص2000د، یابوز /98ص

اسباب نزول نسبت به  ژهیو یشان اهتمامیو صحابه ا امبر )ص(یپمعتقدند شخص  یگروه ،در مقابل
( 6 /24: )نوره لعان یـ مانند نزول آ در مواقع مختلف امبر )ص(یپکه آن است ن گروه یااز شواهد  .اندداشته

از مسائل و  یواب برخز جین یگاه .کردیمات اشاره یآبه سبب نزول ـ  یبن ساعدة عجالن مریو  در مورد ع  
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 ،وجود داشت یابهاماز اسباب نزول  یدر مورد برخ یوقتو  کرده آن بارهبه نزول قرآن در را منوط مشکالت 
انتظار نزول در ، روزمره در حوادث و مشکالتز ینصحابه  .نددادیح میخود در مورد آن توض امبر )ص(یپ

ن یترا کمیو ها نازل شده آند ییتأدر پرداختند که یم یاتیآ یادآوریدر مواقع مختلف به ه و بود یوح
آنان شود  ییسوارکه موجب  یاهیآنزول منافقان از  ،ح خود قرآنیبه تصر یحتکرد. یدا میها پبه آن یارتباط

ُر ی   :مناک بودندیب ل  ْحذ  ل  ع  زَّ ْن ُتن 
 
اِفُقون  أ ا فِ یاْلُمن  ُئُهْم ِبم  بِّ ٌة ُتن  ه   یِهْم ُسور  ْهِزُئوا ِإنَّ اللَّ ُقُلوِبِهْم ُقِل اْست 

ُرون   ْحذ  ا ت  ای بر ضّد آنان نازل گردد و به آنها از ؛ منافقان از آن بیم دارند که سوره(64/  9توبه: ) ُمْخِرٌج م 
 «.سازد!استهزا کنید! خداوند، آنچه را از آن بیم دارید، آشکار می»بگو:  اسرار درون قلبشان خبر دهد.

به عنوان مهمـ به قرآن  ین ارتباطیترکه کم یهر اتفاقبه هرحال  ؛(20-14صص، 1385در، ی)محسن ح
نه  ؛ امااست برخوردار بودهو صحابه  امبر )ص(یپ یبرا ایژهیت ویاز اهمداشته ـ ن اسالم ین رکن دیتر

، همان) نداهجاد نکردین نام ایبا ا یعلم استفاده نکرده و سبب نزولاصطالح از  ایشانو نه صحابه  شانیا
 .(21ص

ا یجعل اسباب نزول نه ی، زمیشاهدان وحگر یدامبر )ص( و یخود پن دوره با توجه به حضور یدر ا
ات به یصحت انتساب آ یابیارز ،آنع و به تب بوده ار کمیحوادث مختلف بس ات بهیق خالف واقع آیتطب

 بوده است.آن مطرح  ییز در شکل ابتداینحوادث 

  امبر )ص(یپپس از رحلت  ،به اسباب نزولن اصحابه و تابعاهتمام -2-2
هر اطالع و لت یفضقرآن،  یرین نسبت به فراگااق تابعیبا توجه به اشت، امبر )ص(یپپس از رحلت 

آن در چه زمان و  و سورات یکه آنیال قرآن و یعلم به تنزن دوره، یدر ادوچندان شد.  ،رامون قرآنیپ یعلم
ار فضل و تقدم یمد و معآیمشمار  ارزش و افتخار به ،نازل شده یموضوعاتا ی کسانو درباره چه  یمکان

)ع(  یعل اماماز  یمتعدد یهانقل ،انین میدر ابود.  اصحابگر یاز صحابه بر د یبرخا ی تابعانصحابه بر 
گاه  .وجود دارد، نهین زمیدر اق مردم به سؤال یو تشو اتیبه اسباب نزول آ نسبتخود کامل  یدرباره آ

نازل نشده مگر  امبر )ص(یپبر  یاهیچ آید که هنداریان میبدر وصف خود  ،اتین روایا مجموِع در شان یا
 نازل شده است. یا کسانیز یو در مورد چه چ یدر چه مکان ،ا روز(ی)در شب  یدر چه زمانداند یکه مآن

ْت آ»کند که: یت میشان رواینمونه ابن سعد با ذکر سلسله سند از ا یبرا ل  ز  ا ن  ِه م  ِلْمت  فِ یو  اللَّ ْد ع   یٌة ِإالَّ و  ق 
ْت و  أ   ل  ز  ا ن  ب  یم  ْت ِإنَّ ر  ل  ز  ْن ن  ی م  ل  ْت و  ع  ل  ز  ب  لِ  ین  ن  ه  انًا  یو  واًل و  ِلس  ق  ْلبًا ع  ْلقاً ق  شان یگر از اید یتیو در روا «ط 

لون»آورده که فرمود:  ه  ل   یس  ِانَّ ْن ِکتاِب اللِه ف  ْفت  ِبل  یس  ِمْن آیع  ر  ْد ع  هاٍر فیٍة ِإاّل و  ق  ْم ِبن  ْت ا  ل  ز  ْم ف یٍل ن  ْهٍل ا   یس 
ٍل  ب  آمده است نیز گر ین در منابع دین مضامیک به همینزد یاتیروا .(257ص ،2ج ،1418)ابن سعد،  «ج 

، 1409، یهند یمتق /17و14صص ،1، ج1380، یاشیع /467ص ،4، ج1415)ابن حجر عسقالنی، 
  .(565ص ،2ج

 است. ز نقل شدهین)ص( بزرگ رسول خدا  یگر صحابید ،ابن مسعودن مطلب از عبدالله یمشابه ا
گاهبه ( جوانتر)از صحابه عباس ابنن یهمچن .(542ص ،2، ج1401، ی)بسو و انتقال اسباب نزول از  یآ
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)نکونام،  ستاواز منقول ات سبب نزول ین روایشتریان صحابه، بیو در مداشته ژه یو یتوجهن اآن به تابع
 .(148، ص1380

اسباب نزول،  یل نقل شفاهیبه دلانات، یجر یخ توسط برخیف تاریعالوه بر جعل و تحرن دوره، یدر ا
 ن سبب نزول نقل شده استیه، چندیک آیکه گاه در مورد  یاگونه به ؛د آمدیپد هاآندر  هاییتناقض

گاهان، ین میدر ا .(72-61صص، 2005)الجمل،  و  یاجتماع یط فرهنگیشراصحابه بزرگ از ق یدق یآ
 رسولحضرت پس از رحلت بود که  یاسباب نزول یابیارز یار براین معیبهترنزول قرآن،  دوره یرخدادها

بر رسول خدا )ص(  دارنام)ع( و صحابه  یحضرت علن اساس، یبر ا .گشتیم دهان به دهان)ص( اکرم 
 یهافیات قرآن، در مقابل تحریشان با آیره اید سییامبر )ص( و تأیره پیزدن قرآن به سهبا گر آن بودند که

 ستند.یبا یاحتمال

 در کتب مختلف سبب نزولات یرواثبت -2-3
ر قرآن یتفاس و ییرواجوامع ، یر و مغازیکتب سدر ات سبب نزول یروان، اپس از دوره صحابه و تابع

 یهاگونهات سبب نزول در ین تفاوت رواییبت یبرا یقطع یمالکتوان یهرچند نمثبت و ضبط شدند. 
به عنوان  مؤثر بوده است. اتیروا نوعن ییدر تعها آنکتب سندگان و نوع ینوکرد یرو؛ اما ارائه کردمذکور 

از اسباب  یمواردتنها ، کنندیات استفاده میفهم بهتر آ یمفسران که از اسباب نزول برابر خالف  ،مثال
ن یا .دهندارتباط  یخیتار یابا واقعهبتوانند آن را که سان قرار گرفته ینورهیو س مورخانمورد توجه نزول 

ر خود در یدر کتاب تفس یو ،ز مشهود است. به عنوان مثالیمورخ ن یمفسر و طبر ین طبریب یتفاوت حت
 ،29، ج1412، ی)طبر کندیت نقل میامت، چهارده روایسوره ق 16ه یآ ین دو سبب نزول براییتب

و آن هم در  .ق 218ع سال یان وقایک بار در بیه تنها ین آی، ایخ ویاما در کتاب تار ؛(118-117صص
 ،8، ج1387، همو) است م به کار رفتهیبن ابراهاش به اسحاق توسط مأمون در نامهاثبات حدوث قرآن 

 یمذکور در کتاب و یخیع تاریک از وقایچ یه به هین آیان امر آن است که یل ایدل .(635-634صص
 م نداشته است.یمستق یارتباط

، «ل القرآنیتنز »ا ی «نزول القرآن» ین کلیبا عناو یفاتیات سبب نزول در تألیدر دو قرن اول، روا
ز در مقدمه کتاب خود، هم از واژه سبب و هم از ین یواحد یحت ،(36، ص1385)اقبال، شد یم یگردآور

تا قرن پنجم  ین دو واژه حتیکسان ایواژه نزول )بدون اضافه سبب به آن( استفاده کرده که نشان از کاربرد 
ت عکرمه را یاعباس به روابن« نزول القرآن»م کتاب یندابن ،رونیاز ا .(11-10صص، 1411، یدارد )واحد

و  یوطی، سیزرکش .(58ص ،1ج ، 1417 م،یندنه اسباب نزول دانسته است )ابنین کتاب در زمینخست
ق( 234)د. ینیبن مد ینه اسباب نزول، از آِن علیف مستقل در زمین تألیفه معتقدند نخستیخل یحاج

تا، فه، بییخل یحاج /120ص ،1، ج1421، یوطیس / 120ص ،1، ج1410، یاست )زرکش یاستاد بخار
هم  یدرباره آن، مخالفان یو عدم امکان داور یل در دسترس نبودن کتاب وین نظر به دلیاما ا ؛(76ص ،1ج

ل ین کتاب و کتاب التنزیکند که ایل متعدد اثبات میدر با دالیمحسن ح .(87، ص2005دارد )الجمل، 
( در مورد اسباب نزول نبوده است. 454ص ،4، ج1403، ی)به نقل از آقا بزرگ طهران یاشیمنسوب به ع

 (70-69صص، 1385در، ی)محسن ح
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به  یگر از منابع دسترسید یکی، یات الهیبا نزول آ امبر )ص(یپدوران رسالت خ یارت یختگیل آمیبه دل
در  هاتابک نیتریمیقداز  یواقد یمغازو  ابن هشامره یساست.  یر و مغازیکتب سات سبب نزول، یروا

که متناسب  یاتیبه آ یخیتار یهابحثدر کنار  ،ن کتبیده است. در ایبه دست ما رسهستند که نه ین زمیا
عدم  .، سراسر اثر(1409، یواقد /تا، سراسر اثرهشام، بی)ابن شده استاند اشاره ها نازل شدهبا آن

کتب  یایاز مزا ،یخیک واقعه تاریدر ضمن  آنان یبل یبه دل ،سبب نزولات یله روایات به وسیآ پراکندگی
ه یآ 75 یبه تمام باً یتقر یع غزوه بدر کبریوقا انی، در بهشامره ابنیسدر به عنوان نمونه  است. یر و مغازیس

-666صص ،1تا، جبی هشام،)ابن ن سوره ارائه شده استیات ایکپارچه از آی ینییسوره انفال اشاره و تب
ن سوره، سبب نزول نقل شده که یه پراکنده از ایآ 12 یتنها برا، یواحد اسباب نزول القرآناما در  ؛(677

 .(245-234صص، 1411، ی)واحد ر از غزوه بدر اشاره دارندیغ یعیز به وقاین تعداد نیاز ا یمیحدود ن
. است ها نقل شدهسبب نزول در آنات یروان دوره است که یگر از کتب اید یاگونه ،ییجوامع روا

کتاب  ،6 و 5، ج1401، ی)بخار نیحیصحمنقول در  یریات تفسیروا یات در البالیروان یااز  یاریبس
جا به کتب اسباب آناز و  آمده ییگر جوامع روایو د ر(یکتاب التفس ،8 تا، جبی مسلم بن حجاج، / ریالتفس

ن مآخذ یتراهل سنت را به عنوان مهم ییگر جوامع روایکتب سته و د یوطیس رو،ازاین .استافته ینزول راه 
 .(6، ص1422، یوطیکند )سیم ینه اسباب نزول معرفیخود در زم

 شدینقل م یریات تفسیدر کنار رواب نزول سبات یروا، یهجر چهارمقرن ل یاواتا ز یر نیدر حوزه تفس
 یبرااست، بعد  یهاات در دورهیروان یاج یدر ترو یمحور ینقش یداراکه  یر طبریدر تفس تا اینکه

که  یواژگانچون نزول، سبب و  ین مختلفیتحت عناو ،ترمستقل یاگونهسبب نزول به ات یروابار ن ینخست
، 1412، ی)طبر است افتهینبه آن اختصاص  یبخش مستقلباز هم ده؛ اما شرسانند ذکر یم را مین مفاهیا

 یمبنعه یشمشهور با توجه به نظر ز ین یاشیو ع یر قمیچون تفس هیاماممتقدم  ییر روایدر تفاس. سراسر اثر(
در آن هم  ائمه )ع(و  امبر )ص(یپمنقول از  سبب نزوِل ات یرواتنها ن، ات اقوال صحابه و تابعیعدم حجبر 

 .، سراسر اثر(1380، یاشیع /اثر، سراسر 1363، ی)قم آمده است یریات تفسیگر رواید یالبال
 یابیارز یبرا ین دوره، مجال کمتریب نزول در اسبات یروا یتمامسندگان بر ثبت و ضبط یاهتمام نو

 یهازهینه شکل نگرفته و انگین زمیدر ا ینکه هنوز علم مستقلیبا توجه به ا ییگذاشت. از سو یباقها آن
ها ن نوشتهیبه ا یاریو متناقض بس یات جعلیل بود، روایات دخین روایز در ثبت و ضبط این یمتعدد مذهب

 ندگان گذاشته شد.یها بر عهده آآن یابیارزت یو مسئول افتیراه 

 اسباب نزولمبحث استقالل -2-4
تا آن زمان در که  را یات سبب نزولیروا، اهل سنت یاز علما یکی یشابورین یواحد ،پنجمدر قرن 

ن کتاب را یات ایروا یو کرد. ارائه اسباب نزول القرآنبا عنوان مستقل  یدر کتاب، شدینقل ممختلف کتب 
ن کتاب را یتوان ایم ،نیبنابرا .(83، ص2005کرد )الجمل، یط خود استخراج و امال میر الوسیاز تفس

و  یات ساختگیادشدن روایکتاب را زن یا یزه خود از امالیانگ یاحدو ات منتخب دانست.یر از آیک تفسی
از اصطالحات در مقدمه کتاب،  یکند. ویان میست بارائه اسباب نزول در ینه و تالش براین زمیدروغ در ا
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ان اسباب نزول یدهد و هدف خود را بیت نمیا روایث یعنوان حد ،به سبب نزول و استفاده نکرده یثیحد
 کندیان میب( اصطالحی ِف ی( در مقابل اسباب نزول دروغ )و نه ضعاصطالحی ِح یراست )نه صح

ث یاز اصحاب حد یواحد نکهیبر ا یمبن یجوزابندگاه یل دیاز دال یکید یشا .(11، ص1411، ی)واحد
 ن باشدی، همها را در آثار خود آوردهآن ،حیو باطل از صح یات جعلیل عدم شناخت روایو به دل نبوده
 چونات یآ یبرخ یبرا، یاز مذهب شافع یرویرغم پیعل یواحد .(240ص ،1، ج1386، یجوز)ابن

همسو با نظر  یاسباب نزول (33 /33: احزاب) ریو تطه (55 /5 ه:مائد) تی، وال(61 /3: )آل عمران مباهله
و  107صص ،1411، یواحد) ر نبوده استیتأثیبه آن بن یقیفرکند که در اقبال ینقل م هیامام مشهور

داند که یم یدن از کسانیت و شنیبه اسباب نزول را روا یابیتنها راه دست یو .(370-368 و 201-202
گاه ،شاهد نزول قرآن بوده به آن  یابین بحث کرده و در دستدرباره علم به آ، داشته ینسبت به اسباب آ

 و قرآن امبر )ص(یپدروغ بر ق یبدون علم در مورد اسباب نزول را از مصاد سخِن  ،یاحدو. اندکوشش کرده
در  یاریبس یهاکتاب یپس از واحد .(10ص همان،) استده ش ینهاز آن  یث نبویدر حدداند که یم

ص کرده یتلخرا  آن( ق732)د. یرعب  ج  ، یکتاب و یبا توجه به نقش محورنه اسباب نزول نگاشته شد و یزم
 .(76ص ،1تا، ج، بیفهیخل ی)حاج بر آن زد یقیعلت( ق852)د. حجرابن و

 )ع(ائمه منقول از  ب نزوِل سبات یروانه یبه نگارش مستقل در زم یچندان اقبال از ابتدا هیاماماما در 
که نوعًا اسباب نزول در البالی مباحث آن ذکر شده  «انیالتب» چون یریدر تفاس یحت 1.استه وجود نداشت

سبب  اتیروا، تنها است ب نزول در نظر گرفته شدهاسبا یبرا یعنوان مشخصدر آن  که «انیمجمع الب»و 
ز یکه تا کنون ن هین رویا .اثر(، سراسر 1372، یطبرس /اثرتا، سراسر ، بیی)طوس است ج نقل شدهینزول را

قائل اسباب نزول  یبرااهمیتی د یو شاد یچنانکه با هیامامکه است شده  تصورن یاموجب  2ادامه دارد
امام  ،یاتیاسباب نزول، بر اساس روااز  هیامامو مفسران شمندان یاندفراوان  یریگبهره؛ اما عالوه بر ستندین

، ینمونه نک: قم ی)برا سبب نزول را به کار برده است اصطالحاست که  ین کسانیصادق )ع( از نخست
 .(172ص ،2، ج1363

 ،بود حوزهن یاات یجعل و دروغ در روا یبه فزون یواکنش امثال واحداسباب نزول، مبحث استقالل 
از  یابیارز یکار او با نوع، یو یبر اساس ادعاوارد است،  یکه به کتاب واحد یرغم اشکاالتیعلرا یز

ن دوره یتوان گفت در ایم ،نی. بنابراه استبودها همراه ان آنیات درست از مینش روایات موجود و گزیروا
مبحث استقالل اما  ن شکل آن ـ زده شد.یترـ البته در سادهات سبب نزول یروا یابیارز یهان جرقهیاول

 سازنهیزم، اساس اسبابها بر شدن سوره پراکندهنکه یب عمده هم داشت و آن ایک آسیاسباب نزول، 

                                                           
 یالسباب و النزول علا»ق( و 573)د. ین راوندینوشته قطب الد اسباب نزولچون  یخ طبرسیشاگردان ش یهاکتاب .1

ر یز که تحت تأثی( ن12ص ،2، ج1403، یق( )آقا بزرگ طهران588)د. ینوشته ابن شهرآشوب سرو «مذهب آل الرسول
 م.یها داشته باشدر مورد آن یحیصح یم داوریده تا بتوانیدست ما نرساند، به نگارش کتب مستقل در اهل سنت نوشته شده

، 1421، یعیگرد آورده است )رف یات سبب نزول منقول از ائمه )ع( را در کتابیروا یعیب جواد رفی. البته در دوره معاصر، مج2
ها به که نسبت آن یاتیسابقه، رواات مرتبط با امم ین کتاب، اسباب نزول آیهرچند بر خالف تعهد خود در ا .سراسر اثر(

 .(98-97صص، 1385در، یست و اسباب نزول منقول از صحابه و تابعان را هم آورده است )محسن حیمعصوم مشخص ن



 
 

 

 259    خاضع خوش نیجمال الد محمد/ نزول سبب اتیروا یابیارز  در یساختار  و یمفهوم تحوالت ریتأث

 یبرا یخود بسترکه  دشگر ید یهاسورهبا  ینامتنیارتباطات بو ت آن یدر کلهر سوره  یغفلت از بافت درون
 .نه بودین زمیدر اجعل ش یافزا

 اسباب نزولمبحث  ین مباحث نظر یتدو -2-5
مباحث  یزرکش ،بار نینخست یبراپرداختند، یب نزول مسبات یکه تنها به نقل روا ییهاپس از کتاب

به ن فصل از کتاب خود، یدر نخست ی. وردک مطرح ییابتدا یاسباب نزول را به شکلمبحث  یو مبان ینظر
ات، عدم اختصاص حکم به مورد سبب یده اسباب نزول، تکرار نزول آیت و فایاهم چون یمباحث طرح

ل در اسباب نزول یه بر حکم، تأوی، تقدم نزول آلفظبر سبب نزول، خصوص سبب و عموم  نزول، الفاظ داّل 
 .(129-115صص ،1، ج1410، ی)زرکش پرداختسبب نزول  بااق و مناسبت کالم یس نسبتو سرانجام، 

 ،1، ج1421، یوطی)س و نظم بهتر ارائه کرداضافات  یاندکبا مباحث را ن یهم یوطیس، یزرکشپس از 
ن یجز تکرار مطالب ا یزیمباحث کتب اسباب نزول، چ یوطیو س یزرکشاما پس از  ؛(136-120صص

 .ه استنبودها تفاوت در مثال یبا اندکدو 
د دانسته و یدانستند، آن را مفیده میفایخ بیکه اسباب نزول را مانند تار یدر واکنش به کسان یزرکش

د یفوا، ینظر زرکشل یتکمبا  یوطیس .(121- 116صص ،1، ج1410، ی)زرکش شمردیآن بر م یبرا یدیفوا
حکم به مورد نزول )نزد  صیتخص ،احکامع یتشرحکمت و فلسفه  شناخت :شماردیبرم به شرح ذیلرا آن 

ص م سببکه  یکسان له یعام به وس لفِظ از خارج ساختن سبب از  یریجلوگ، (دانندینزول را مخص 
ص،  از  یاتیآا یه یکه آ یشناخت کسانت یدر نهاو م حصر دفع توّه  ،رفع ابهام از آنو  هیح آیفهم صحمخص 

حفظ، سهولت  یسانآ ،یزرقان .(122- 120صص ،1، ج1421، یوطی)س است ها نازل شدهقرآن درباره آن
 یبرخو  (106ص ،1، جتا)زرقانی، بی هدوافزد ین فوایز به ایرا نات یدر ذهن شنونده آ یت وحیفهم و تثب
 .(649ص ،1383، ینیب حسی)ط اندبرشمردهده یفا 19اسباب نزول تا  یبرامعاصران 

ن یـشبرد ایدر پ به سزا یریتأث ظاهراً اسباب نزول که  یبرا یدیاوبرشمردن ف یبرا یبعض اِق یاشت در مقابِل 
ید شناخت اسباب نزول را گرد هـم مـیکه فوا یزیتنها چ ندمعتقد یو حل مشکالت آن ندارد، برخمبحث 

گـر ید یگروهـ .(103، ص2000د، ی)ابوز قرآن است یداللت و معنا افتنی یه برایآورد، تالش مفسر و فق
از  یریده جلوگیسه فا یسند: براینوید اسباب نزول میاز فوا یق برخیمصادمورد  د دریبا تردز ین از محققان

و  وجـود نـدارد یمصـداق ،ص در سـبب نـزولیشـامل نشـدن تخصـ ع حکـم ویم حصر، حکمت تشرتوّه 
گـر از ید یکـی .(148-147صصـ، 1387، یی)بابـا قابل مناقشه اسـت هاآن یبراشده مطرحهای مصداق
ک ،محققان بـر  یمفسـران مبنـ یاعتقاد برخـدهنده نشان د اسباب نزول رایان فوایبر ب یو زرکش یوطید سیتأ

 یود. دانـیم ـرـیِخ ِصرف بودن آن و عـدم کـاربردش در تفسیل تاریبه دلـ ب نزول اسباامکان کنار گذاردن 
کنـد یـ بر خالف آنچه اسباب نزول القا م کهنیو آن اشده یهم مطرح م یترید جدرایچه بسا اد که یافزایم
رمخلـوق و یغ یقـرآن اثـر رایـز؛ دیـفهم یخاص یخیط تاریتوان قرآن را متعلق به شراید و نمیگاه نباچیهـ 

 .(99، ص1389ن، یپی)ر شده بر لوح محفوظ استنوشته
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امـا توجـه شده؛ مبحث ن یا یو استوارح یموجب تنق ظاهراً  ،اسباب نزول ینظرن مباحث یتدوهرچند 
 هـابـه آن را که اسباب نزول یخارج یهاتیاستلزامات واقعغفلت از و  یو صور یش از حد به قواعد کلیب

 .اسـتمواجه کرده  یات سبب نزول را با مشکالتیروا یابیو ارزبه دنبال داشته  ییهابیآسدهند، یارجاع م
؛ 24-7، صـص1397بهـار و تابسـتان  ،ییطباطبـا ؛خاضعخوشها نک: )برای اطالع بیشتر از این آسیب

  (70-49، صص1398بهار و تابستان 

 تحوالت انگاره سبب نزول-3
که مربوط به  را اسباب نزولمواردی از تنها  ،یواحد «اسباب نزول القرآن»ص کتاب یدر تلخ یجعبر

حجر ابن .(45ص ،1، ج1421، یوطی)س گر را حذف کردیشد ذکر و موارد دیم امبر )ص(یپحوادث زمان 
در  بقره سوره 260ه یآ یبرا یکه واحد ینزولسبب  ضمن ردّ ، یل خود بر کتاب واحدیق و تکمیدر تعلز ین

 خبر از وقایعیرا یز ؛ستین سبب نزول نیسد: اینویم آورده)ع( م یبراهحضرت ارخواست دخصوص 
ز سبب نزول ین یوطیس .(434، ص1422، یحجر عسقالن)ابن گذشته رخ داده است یهااست که در امت

 را لیچون سبب نزول سوره ف یمواردنازل شده باشد تا  یاتیآا یه یآن آ یداند که در پیم ییآمدهاشیرا تنها پ
 .(8، ص1422 و 45ص ،1، ج1421، یوطی)س سازدف خود خارج یبه آن اشاره کرده از تعر یکه واحد

آثار  یبا بررسشمندان یاندارائه نکرده و درباره سبب نزول  یف مشخصیتعر یاست که واحد ین در حالیا
داده ع رخیوقاد یق یوطیاز سپس اما به هر حال،  1.اندافتهیموّسع  یبرداشتاز سبب نزول را  یو برداشتاو 

)برای نمونه نک:  بند هستندیز به آن پایمعاصران نشد و ت یف اسباب نزول تثبیتعردر  امبر )ص(یپدر زمان 
 .(101- 99صص ،1تا، جزرقانی، بی

شتر یو ب یو علوم قرآن ریتفس یهاکتاب یدر برخز یاصطالح شأن نزول نعالوه بر اصطالح سبب نزول، 
رادف تم شتریبشأن نزول، کاربرد  .(121، ص1383)رجبی،  ته استمتأخر به کار رف یفارس یهادر کتاب

ن یدر او  (235، ص1387، یآمل یجواد / 103، ص1353، یی)برای نمونه نک: طباطبا ودهبسبب نزول 
 ی)برا سبب نزول استفاده شده است ی، از نام شأن نزول به جایاز کتب فارس یدر عنوان برخ یحت ،راستا

ب اضافی به یبه صورت ترک« شأن»البته اصطالح  ؛(1385، یرازیمکارم ش /1359 نمونه نک: محقق،
، 2008، یها، از قرن چهارم در آثار مفسران کاربرد داشته است )برای نمونه نک: طبراناشخاص و گروه

  .(352ص ،1، ج1416سمرقندی،  /124ص ،1، ج1405جصاص،  /405ص ،4ج
ف متأخران از یقدما و تعر یکاربردهاف مستفاد از یتعران یم یآشت ینوعجاد یابا هدف  ظاهراً  ،معرفت
 یو. است از شأن نزول ارائه کردهمتفاوت  یفیتعر ،منابع موجود یحداکثر کاربست ،و به تبع آن سبب نزول

 ،در گذشته) یاحادثها یدرباره شخص  آنبه مناسبت  که دانسته یانیو جراعم از سبب نزول شأن نزول را 
است  یشامدیا پیاما سبب نزول، حادثه  ؛شده باشدنازل  یاتیآا یه یاحکام، آا درباره فرض یو  (ندهیا آیحال 

)معرفت،  باشدشده شامد باعث و موجب نزول یآن پ ،گریو به عبارت د شدهنازل  یاتیآا یه یکه متعاقب آن، آ
                                                           

د عدم یف موّسع از اسباب نزول منطبق هستند و شایات سبب نزول منقول از ائمه )ع( با تعریدر معتقد است، روایمحسن ح .1
 .(114، ص1385در، یل باشد )محسن حین دلیز به همیه نیدر امام یریات تفسیگر روایاز دات ین روایک ایتفک
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ژه یات سبب نزول به ویاز روا یف، بخشین تعریبا ا .(66-65صص، 1382 و 254ص ،1، ج1381
ه هستند، در حوزه شأن یق آیط سبب نزول بودن را نداشته و در واقع تطبیمنقول از ائمه )ع( که شراات یروا

 .(303ص ،1387، ینیب حسی)ط ماندنزول قرار گرفته و از اشکال و نقد مصون خواهند 
از  یقابل توجه یم با فاصله زمانین کراز قرآ ییهاهیا صدر اسالم که آیش از اسالم و یع پیز وقاین یرجب

ن و از نظر یاز نظر مفهوم، تبارا شأن نزول  باسبب نزول ده و نسبت ورر آها نازل شده را شأن نزول به شماآن
مانند سبب  یامور یو .(122، ص1383)رجبی،  داندیمق، عموم و خصوص من وجه یموارد و مصاد

داند یات میوسته آینزول و از قرائن پ ینزول، شأن نزول، فرهنگ زمان نزول، زمان نزول و مکان نزول را فضا
 .(118، صهمانر ضرورت دارد )یها در هنگام تفسکه توجه به آن

 ؛است یمفهومباشد،  یلفظش از آنکه ی، بف سبب نزولین در تعرااز آنجا که اختالف قدما و متأخراما 
عالوه بر به آن نشده است.  یادیو اقبال ز در عمل چندان موفق نبودهمتفاوت از شأن نزول،  یفیرائه تعرا

 .اندنازل شده ی، بدون سبب خاصندهیاتفاقات گذشته و آمربوط به ات یآ شترِ یمعتقدند ب یبرخآنکه 
 .(46، ص1416)عتر،  بحث شوداتفاقات  بودن آن شأن نزولا یسبب  ازندارد که  ییجا ،نیبنابرا

ر نبوده است. یتأثیسبب نزول بها از آن فیتعرز در یواژه سبب ن یلغو یشمندان از معنایبرداشت اند
)معرفت،  کندیم یات معرفینزول آ یعلت موجبه براظاهر کلمه،  یبر اساس معناسبب نزول را  ،معرفت
ه مربوطه است را سبب نزول یا آیکه موجب نزول سوره  ییهانهیز زمین ییطباطبا .(254ص ،1، ج1415
ک کاربرد، واژه موجب را به سبب نزول عطف کرده که یار در یو رام (172، ص1353، یی)طباطبا دانسته

ل یمعتقد است به دو دل یجالل ینیاما حس .(626، ص1369ار، ی)رام دارد ین دو نزد ویشعار به ترادف ااِ 
است که بعدها  یفلسف ین معنا اصطالحینکه سبب به ایا یکین واژه اعراض کرد: یظاهر ا ید از معنایبا

گر یاند. درا در نظر داشته یین معنای، چنیعلوم قرآنمتقدم دانشمندان بتوان گفت د است یمتداول شده و بع
در داللت  یاگونهکه نزول در چارچوب آن اتفاق افتاده و به را ه یه مرتبط با آیهر قض یقرآن شمندانیاندکه آن

 یآمدهاشیزمان نزول و پ یآمدهاشین پیعنوان سبب نزول آورده و ب ذیل ،است ات مؤثر بودهیآ یو معنا
سبب باشد  یات قرآنیمرتبط با نزول آ کهرا  یزیهر چن اساس یبر ا یواند. قائل نشده ینده تفاوتیگذشته و آ

 .(111-110صص، 1408، نی جاللیی)حس داندینزول م
مفسران  ژهیوت و اهتمام یعنا ،کالن یسطحدر  یخیتار یهاگزارش یریکارگدر جهت به یآمل یجواد

جّو  ك سوره وینزول که مربوط به مجموع  یفضاندانسته؛ از دو اصطالح  یرا کافسبب نزول  ون شأن ییه تبب
 ایشأن  یواست.  گفتهسخن ن بحث یا یبرا ییها، به عنوان مکملنزول که مربوط به مجموع قرآن است

ها و ز مناسبتیا خارج از آن و نیحجاز  محدودهامبر )ص( در یداده در عصر پحوادث رخ را سبب نزول
، اوصاف یاوضاع عموم شانیاات قرآن بوده است. یه از آیا چند آیك ینزول  سازنهیکه زمداند یم یعوامل
 یفضا ،ك سوره در حجاز و خارج آن وجود داشتهیکه در مدت نزول را  یاژهیط وی، رخدادها و شرایمردم

 یحوادث نزول سراسر قرآن و یو مکان یبستر زمان: کندیمف ین گونه تعریارا جّو نزول و  است دهینزول نام
 یط و افکاریشرا ،هد آمدیپد یا خارج از قلمرو حکومت اسالمی یان نزول آن در حوزه اسالمیسال یکه ط

شان، یاز نظر ا .ه استد آمدیات قرآن در جهان آن روز پدیکه بر اثر نزول آ ییو رخدادها هکه بر آن حاکم بود
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و جّو  در فضا یول است؛ات یخاص بر نزول آ یرخدادها جانبهكیر ینزول تنها ناظر به تأثا سبب یشأن 
و  هقرآن بودسوره و کل هر نزول  یمقتض ،هم فضا و جّو موجود یعنیاست.  یسخن از تعامل و تعاط ،نزول

، 1387، یآمل ی)جواد ه استساختیفضا و جّو را دگرگون م ،سوره و مجموع قرآن هر هم نزول
ا سبب یات با شأن یان آیه میو دوسو یعدم وجود رابطه تعامل یبرا یلیشان دلیالبته ا .(236-235صص

 ها ارائه نکرده است.ننزول آ
رفتن یپذ یبرا یلیدل ،ییاز سونگارنده بر آن است که نظرات مختلف،  یابیو ارز یبنددر جمع

به استفاده از  یازین ،گرید یاز سوو وجود ندارد  اندف سبب نزول قائل شدهیدر تعرن که متأخرا یتیمحدود
ک واقعه به ی از خودِ  یوطیس یتلق شود.یاحساس نممتفاوت از سبب نزول  ییاصطالح شأن نزول در معنا

سبب نزول، نه حال آنکه ل است. یان سبب نزول سوره فیدر ب یواحدبر او ل اشکال یدلعنوان سبب نزول، 
ن یب ین صورت تفاوتیاست. در اداشته  هقعاات از آن وین آیاکه مخاطب است  یدرکبلکه  ،هقعاخود آن و

به  ن سبب نزولیان ایز پس از بین یخود واحدا بعد از آن وجود ندارد. یو قبل  )ص( امبریع دوران پیوقا
از )ع( م یسخن از سبب درخواست ابراهالبته  ؛(491، ص1411، ی)واحد کندیمعروف بودن آن اشاره م

 تواند سببینم (87، صهمان)است  ان آوردهیاز آن سخن به م سوره بقره 260ه یآدر  یخداوند که واحد
بهانه و و  ن واقعه داشتهیااز  یدرک ،هیآخاطب م قطعاً  اما؛ ع گذشته استیاز وقارا یز ،ه باشدین آینزول ا

 یهایژگیادشده و ویع یاز وقا یاریبس .وجود داشته استه ین آیانزول  یزمان نزول براجامعه در  یانهیزم
. ، آشکار بوده استیخیکثرت نقل تار ای یزمان یکینزدزمان نزول، در اثر مخاطبان قرآن در  یها براآن

گاهیو با تک جازیت ایا نهابات را یآخداوند  ،نیبنابرا نه متصل و ی)به عنوان قر ع مزبوریمردم از وقا یه بر آ
 .(123، ص1383)رجبی،  ان کرده استیب وسته(یپ

سبب نزول موّسع شنهاد کرد که با کاربرد یسبب نزول پ یف را براین تعریتوان ایم ان شد،یآنچه ب بنابر
 یاواقعههر سبب نزول دارد:  یشتریب یهماهنگز ینمبحث از علوم قرآنی ن یاگذران انیبن یهانوشتهدر 

ا همان ی ن گفتمانیمشارکنزد از آن  یدرکمعنادار بوده و زمان نزول  یاجتماع یدر بافت فرهنگکه است 
 .استنازل شده  ،آنو متناسب با درباره  یاتیآوجود داشته و ، یات الهیمخاطبان آ

کارگیری اصطالحاتی چون شأن، فضا، جو و مواردی برداشت مضّیق یا موّسع از انگاره سبب نزول و به
ای که در از این دست تأثیری مستقیم در نوع مواجهه با جعل و تحریف در روایات سبب نزول دارد. به گونه

و استفاده از اصطالحات مشابه، موجب پراکندگی و نگاه اول ممکن است پنداشته شود که برداشت موّسع 
پنداشته شود که برداشت ممکن است شود. همچنین میتر در این زمینه جعل و تحریف بیش ،در نتیجه

 ،کندتر فراهم میمضّیق از انگاره سبب نزول با محدود کردن تعداد روایات، زمینه را برای ارزیابی دقیق
بیشتر با واقعیت و آیات  نطباقنگاه موّسع به سبب نزول با تعریفی که از آن ارائه شد، عالوه بر ا کهدرحالی

کند. بدیهی است ارزیابی تری از شرایط دوره نزول قرآن فراهم میموجود در قرآن، زمینه ترسیم کامل و دقیق
در بستر ترسیمی جامع از ـ از تاریخ صدر اسالم اشاره دارند مجزا هایی که به قطعهـ روایات سبب نزول 

، رویکرد موّسع به انگاره سبب نزول، روایات سبب نزول تر است. درشرایط آن دوره به صواب نزدیک
 ها خواهد بود.ها با هم، معیار ارزیابی متقنی برای آنهماهنگی آناز پازلی هستند که  هاییقطعه
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 به اسباب نزول یابیدست اجتهاد در-3-1
ات سبب نزول دارد. یتعداد رواارتباطی دوسویه با  جواز یا عدم جواز اجتهاد در دستیابی به اسباب نزول

ن هزار یاد بوده و به چندیار زیات سبب نزول از طرق اهل سنت بسیمعتقد است روا ییطباطباعالمه 
، ییشتر نباشد )طباطبایت بید از چند صد روایعه کم بوده و شایطرق شاین احادیث از  یول رسد؛یم

ز یائمه )ع( ـ که اسباب نزول ن یریات تفسیاز روا متفاوت یز ارقامیمعرفت ن .(173-172صص، 1353
 تیو سبب نزوِل منقول از اهل ب یریات معتبر تفسیک اثر، روایدر وی از آن است ـ ارائه کرده است.  یبخش

ش از یگر تعداد آن را بید یدر جا اما ؛(261ص ،1، ج1415)معرفت،  استار اندک دانسته ی)ع( را بس
ف و ید بر اندک، ضعیگر، با تأکید یت در اثریدر نها .(103ص ،1381، هموداند )یمروایت چهار هزار 

ت )ع( از رسول یات اهل بیو سبب نزول اهل سنت از رسول خدا )ص(، روا یریات تفسیمرسل بودن روا
ب یهرچند ط .(180ص ،1، ج1387، هموداند )یمک به ده هزار یها را نزدنهین زمیخدا )ص( در ا

 ،1387، ینیب حسی)ط استنه ستوده ین زمیش در ایهادگاهیر دییغح به تیل تصری، معرفت را به دلینیحس
اعتراف به اشتباه و اصالح آن توسط به نوعی  ،تفاوت در ارائه آمار و ارقاماین رسد یماما به نظر  ؛(298ص

 معرفت است.
اختالف  ،یچون اختالف مذهب یلیات سبب نزول در منابع مختلف، به دالیعالوه بر تفاوت تعداد روا

نزول و اختالف در جواز یا عدم جواز اجتهاد در دستیابی ف اسباب یق در تعرییا تضیسندگان در توسعه ینو
ک یخورد. برای نمونه در یبه چشم م یز اختالفاتیات نین روایدر گزارش شمارش ا به اسباب نزول،

ب یبه ترت «مفاتیح الغیب»و  «انیمجمع الب»، «جامع البیان»ر یات سبب نزول در تفاسیشمارش، تعداد روا
گر، تعداد ید یدر شمارش یول ؛(243ص ،1374، ینیت گزارش شده است )حسیروا 166و  259، 262

مورد گزارش شده  450و  434، 564ب یها سبب نزول ذکر شده به ترتآن یر براین تفاسیکه در هم یاتیآ
ها اعتنا کرد که به ن شمارشیتوان به ایم یتنها در صورت ،نیبنابرا .(121، ص2005است. )الجمل، 

 ح شده باشد.یشمارش، تصر یارهایمع
و مذاهب  منابعسبب نزول در ات یتعداد رواشمارش  موجود از یهاصرف نظر از تفاوت گزارش

ل یرسد که ذیت میروا نهصدبه حدود  ،جیرا ب نزوِل سبات یمجموع رواقن آن است که یقدر متمختلف، 
 یها سبب نزولآن یکه برا یاتیتعداد آن حالت ممکن، یدر بهتر یعنیه نقل شده است. یآ ششصدحدود 

 ،نیبنابرا .(148ص، 1380)نکونام،  رسدیات قرآن نمیش از پانزده درصد از کل آینقل شده باشد، به ب
گر، ید یسواز  ات قرآنیآبهتر آن در فهم  یاتیو حر مهم یو تأثک سو یاز سبب نزول ات یروا محدود تعداد

 است:رهنمون شده  افتیرهرا به دو شمندان یاند
را  آنبه  یابیتنها راه دستبا طرفداری از عدم جواز اجتهاد در دستیابی به اسباب نزول،  یواحدالف( 

گاهو نسبت به اسباب نزول  هبود یوحکه شاهد نزول داند یم یت از کسانیدن و روایشن داشته و درباره  یآ
 یبند است، وقتین اصل پایز که به همین یجعبر .(5، ص1411، ی)واحد اندهکرد یدانش آن بحث و بررس

که سبب را ات قرآن یشتر آیب ،یکل یکمدر حشود، به ناچار یب نزول مواجه مسبات یبا تعداد اندک روا
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زرقانی،  /61ص ،1، ج1421، یوطی)س 1استدانسته سبب نزول خاص بدون  ،ها نقل نشدهآن یبرا ینزول
  .(83ص ،1تا، جبی

 با، ردرا به دنبال ندا یادیو زحمات زبوده حفظ وضع موجود مدافع  ،هین نظریجا که ااز آن ظاهراً 
گاه یمسعود مبن)ع( و ابن یضرت علات منقول از حیکه روا ییتا جا ؛مواجه شده استاستقبال   یبر آ

 نازل شده یو در چه زمان و مکان یا موضوعی یکسات قرآن در مورد چه یک از آینکه هر یشان از ایکامل ا
ظاهر اطالق ر از یغ یبر معان را (542ص ،2، ج1401، یبسو /257ص ،2، ج1418است )ابن سعد، 

است  یاتیتنها در مورد آن سخنان یااند. از جمله آنکه آن ذکر کرده یبرا یهاتیکالم آنان حمل کرده و توج
 یریادگیپرسش و  هق مردم بیتشو یمبالغه و برا ینکه از روا آی ؛(46، ص1416)عتر،  که سبب نزول دارند

دهد که مبالغه ین احتمال را میاز یصالح ن یصبح .(15، ص1411ة، ی)عنا ها بوده استعلوم قرآن از آن
 یفخرفروش ین سخنان نوعیدر ابه اعتقاد وی  رایز ؛باشدان اضافه شده یتوسط راو ،ن سخنانیموجود در ا
 .(133-132صص، 1372)صالح،  اندامبر )ص( متواضع بودهیکه صحابه پیدرحال ،وجود دارد

ت یك واقعیبه عنوان را  یه جعبرینظرتوان ینمشمندان معتقدند که یاز اند یدر مقابل، تعدادب( 
همه حداقل است که  یقوو  یجد ،ن احتمالیرا ایز ؛فترینزول قرآن پذست ساله یحدود بمربوط به دوران 

گرچه  ؛اندز بودهیسبب نزول خاص ن یداراات ـ افزون بر سبب نزول عام، یك از آینه هر نزول ـ و یواحدها
 .(646ص ،1383، ینیب حسی)ط دنباشما نقل نشده  یبرا یمکات و سور یژه سبب نزول آیو ها بههمه آن

سنده کتاب ینون مدعا است. یبر ا یشاهد ،مسعود)ع( و ابن یعل ات منقول از حضرتیاطالق روا
)ع( در  یح حضرت علین اطالق هم فراتر رفته و به تصریاز امام باقر )ع( از ا یتیدر روا ،«االحتجاج»

اند، اشاره شدهینازل م یاب ویکه در غ یاتیاز آ یاطالع و یک ابن کّواء در مورد چگونگیپاسخ به تشک
اب من نازل یکه در غرا  یاتیدم، آیرسیبه حضور رسول خدا )ص( م ین موارد وقتیفرمود: در اکند که یم

ل یات را بر من نازل کرده و تأوین آیاب تو ایخداوند در غ !یعل یفرمود: ایخواند و میمن م یشده بود برا
متناسب  یهر سخنآنکه بر اساس قواعد زبان، عالوه بر  .(261ص ،1، ج1403، ی)طبرس ن استیآن چن

گاهات، یآ یشرط فهم معناشیشود و پیان میخود ب یاجتماع یفرهنگبا بافت  که است  یحوادثاز  یآ
ت و تعامل آن دو با یبا واقع یوند متن قرآنیپدهنده نشاناسباب نزول  ،نیبنابرا .ها بوده استآنسبب نزول 

د، ی)ابوز نازل شده باشد یو بدون سبب خارج افت که ابتدائاً یتوان یرا م یاهیتر آکم بوده وگر یکدی
 یبازساز یبرا یتالش علماجتهاد و ضرورت حتی و  جواز، اعتقاد به هین نظریاالزمه  .(97، ص 2000

نکرده؛ ه ین نظریابا  یبه همراه یحیتصر ییطباطباهرچند  اند.دهیاست که به دست ما نرس یب نزولاسبا
ز ین یآمل یجواد 2دست به اجتهاد زده است. یز در مواردیدانسته و خود ن یسباب نزول را اجتهادااما 

                                                           
)الجمل،  یسبب شده تا برخ« س  ِللقرآِن اسباب  نزوٍل یل  »که  ین سخن ویشد؛ اما ایاندیگونه منیز همیمحمد شحرور ن .1

ات را به قرآن، فرقان و یست. حال آنکه او آیسبب نزول ن یات دارایک از آیچ یمعتقد است ه ی( تصور کنند و26، ص2005
 .(87، ص1385در، ید اسباب نزول ندارند )محسن حیات عقایده و معتقد است آیرا قرآن نام یات اعتقادیم کرده و آیذکر تقس

 نیسنده اینو .(168-166صص، 1384، یسیات )نک: نفیدر سبب نزول آ ییاز اجتهاد طباطبا ییهااطالع از نمونه یبرا .2
 کند.یاد می« یسبب نزول فرض»کتاب، از اجتهاد در سبب نزول با عنوان 
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ان یب رفِص ات قرآن، یفهم آ یعصر نزول برا یاجتماع یاز بافت کالن فرهنگ یریگبهره یرغم تالش برایعل
نزول ا سبب[ ی]و معتقد است شأن دانسته  نزولا سبب[ ی]و نه شأن  نزول یفضاا یجّو را  یجاهل یهاسنت

که  برخوردارند یکل نزولا سبب[ ی]ن شأن یات قرآن از چنیهمه آ گرنه،خاص باشد و  ید ناظر به رخدادیبا
 ی)جواد نه نازل شده استیت مردم در آن زمیهدا یاز قرآن برا یاتیمورد غفلت بوده و آ یک موضوعی

 .(418ص ،17، ج1388، یآمل
نوع ارزیابی روایات سبب نزول را دستخوش  ،اسباب نزول دستیابی بهجواز یا عدم جواز اجتهاد در 

عدم جواز اجتهاد در بازسازی اسباب نزول، پایبندی به منقوالت گذشتگان و ای که به گونه ؛کندتغییر می
که حالیدر ،کندفراهم میـ که قرار نیست به آن افزوده شود ـ ای مشخص امکان ارزیابی را در محدوده

های تاریخی و شرایط فرهنگی اجتماعی دوره دیگر گزارش بر مبنای اسباب نزولجواز اجتهاد در بازسازی 
را ارزیابی این ، روایات سبب نزول ارزیابیباز گذاشتن این محدوده و توسعه در گستره  رغمعلی نزول قرآن،

بازسازی در جهت سازی عالوه بر زمینههای دستیابی به اسباب نزول، به راهع موسَّ . این نگاه کندمی تردقیق
ای منسجم از مجموعه با فراهم کردن مقدمات دستیابی به یات بدون سبب نزول منقولنزول برای آ سبب

ارزیابی روایات سبب نزول تر برای دقیق یهایابزارزمینه را برای یافتن  ،شرایط و فضای کلی دوره نزول قرآن
 .کندفراهم میمنقول 

 یر یگجهینت
از ارزیابی روایات سبب  ایگونهاقتضای  ،ساختاری بحث اسباب نزولو هر یک از تحوالت مفهومی 

 نزول با هدف مقابله با جعل و تحریف را داشته است.
ات به حوادث مختلف یق خالف واقع آیا تطبینه جعل اسباب نزول یامبر )ص( زمیات پیدر دوره ح

 آن مطرح بوده است. ییز در شکل ابتدایات به حوادث نیصحت انتساب آ یابیارز ،ار کم و به تبع آنیبس
 یل نقل شفاهیانات، به دلیجر یخ توسط برخیف تاریدر دوره صحابه و تابعان عالوه بر جعل و تحر

گاهین میدر ا .د آمدیها پدهایی در آناسباب نزول، تناقض  یفرهنگ طیق صحابه بزرگ از شرایدق یان، آ
 .بود یاسباب نزول یابیارز یار براین معینزول قرآن، بهتر دوره یو رخدادها یاجتماع

ات سبب نزول در کتب مختلف، به دلیل اهتمام یپس از دوره صحابه و تابعان و همزمان با ثبت روا
 ،ماند. در این دوره یاین روایات باق یابیارز یبرا یات سبب نزول، مجال کمتریسندگان بر ثبت رواینو

ها آن بیایت ارزیو متناقض ایجاد کرد که مسئول یات جعلیرا برای ثبت روا زمینه یمتعدد مذهب یهاهزیانگ
 ندگان گذاشته شد.یبر عهده آ

ات سبب نزول زده شد. البته یروا یابیابتدایی ارز یهادر دوره استقالل مبحث اسباب نزول، جرقه
ت آن و ارتباطات یهر سوره در کل یغفلت از بافت درونساز نهیها بر اساس اسباب نزول، زمسوره پراکندگی

 نه بود.ین زمیش جعل در ایافزا یبرا یگر شد که خود بسترید یهابا سوره ینامتنیب
ن مبحث شده است؛ اما یا یح و استواریاسباب نزول، ظاهرًا موجب تنق ین مباحث نظریچند تدوهر
که اسباب نزول به  یخارج یهاتیو غفلت از استلزامات واقع یو صور یش از حد به قواعد کلیتوجه ب
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مواجه کرده  یات سبب نزول را با مشکالتیروا یابیبه دنبال داشته و ارز ییهابیدهند، آسیها ارجاع مآن
 است.

سبب نزول با تعریفی که از آن ارائه شد، عالوه بر انطباق بیشتر با واقعیت و آیات  ازع سَّ موبرداشت 
کند. بدیهی است تری را از شرایط دوره نزول قرآن فراهم میدر قرآن، زمینه ترسیم کامل و دقیق موجود

در بستر ترسیمی  ـ هایی مجزا از تاریخ صدر اسالم اشاره دارندکه به قطعهـ ارزیابی روایات سبب نزول 
سبب نزول، روایات سبب تر است. در رویکرد موّسع به انگاره به صواب نزدیک ،جامع از شرایط آن دوره

 ها خواهد بود.ها با هم، معیار ارزیابی متقنی برای آنهایی از پازلی هستند که هماهنگی آننزول، قطعه
 در جهت بازسازی سبب نزول برای آیاِت سازی عالوه بر زمینه ،جواز اجتهاد در بازسازی اسباب نزول

ای منسجم از شرایط و فضای کلی ی به مجموعهبدون سبب نزول منقول، با فراهم کردن مقدمات دستیاب
 .کندفراهم میارزیابی روایات سبب نزول منقول تر برای دقیق هاییابزارزمینه را برای یافتن دوره نزول قرآن، 
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 مآخذ و منابع
 .ش1373 ،میدار القرآن الکر: ، قمیرازیمکارم شترجمه ناصر  ؛میرآن کر ق .1
 1403 ،روت: دار االضواءیب ؛عةیف الشیتصان یعة الیالذر  ؛، محمد محسنیقا بزرگ طهرانآ .2
 .ق
نة یبه کوشش عبد الرحمن محمد عثمان، المد ؛الموضوعات ؛، عبدالرحمانیجوزبنا .3

 .ق 1386 ،ةیالمنورة: المکتبة السلف
به کوشش عادل احمد عبد  ؛ز الصحابةییاالصابة فی تم ؛یبن حجر عسقالنی، احمد بن علا .4

 .ق 1415 ،ةیدارالکتب العلم: روتیمحمد معوض، ب یالموجود و عل
، یبه کوشش فؤاز احمد زمرل ؛ان االسبابیب یالعجاب ف ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5
 .ق1422 ،دار ابن حزم: روتیب

 .ق 1418 ،ةیدار الکتب العلم: روتیب ؛یالطبقات الکبر  ؛بن سعد، محمدا .6
 1417، دار المعرفة: بیروت، إبراهیم رمضان تحقیق ؛الفهرست ؛م، محمد بن اسحاقیند بنا .7

  ق.
دار : روتیگران، بیالسقا و د یبه کوشش مصطف ؛ةیرة النبو یالس ؛هشام، عبد الملك بنا .8

 تا.المعرفة، بی
 ،المرکز الثقافی العربی: روتی؛ بعلوم القرآن یمفهوم النص دراسة ف ؛د، نصر حامدیبوزا .9

 .م 2000
 .ش 1385 ،ریرکبیام: تهران ؛نامه علوم قرآنفرهنگ ؛میقبال، ابراها .10
پژوهشگاه حوزه و : ، تهرانیر نظر محمود رجبیز ؛ر قرآنیتفس یشناسروش ؛اکبر ی، علییاباب .11

 .ش 1387 ،سمت دانشگاه/
 .ق 1401 ،دار الفکر: روتیب ؛حیالصح ؛لی، محمد بن اسماعیخارب .12
مؤسسة: روتی، بیاء العمریبه کوشش اکرم ض ؛خیالمعرفة و التار  ؛ان یعقوب بن سفی، یسوب .13

 .ق1401 ،الرسالة
اء یدار اح: روتیب ،یبه کوشش محمد صادق قمحاو ؛احکام القرآن ؛یصاص، احمد بن علج .14

 .ق 1405 ،یالتراث العرب
 2005 ،یالعرب یالمرکز الثقاف: روتیب ؛اسباب النزول علماً من علوم القرآن ؛لجمل، بّساما .15

 .م
 .ش 1387 ،اسراء: ، قمیاسالم یعل کوشش به ؛(1م )جیر تسنیتفس ؛عبدالله، یآمل یوادج .16
ان، یمیو عباس رح ین اشرفیحس کوشش به ؛(17م )جیر تسنیتفس ؛ـــــــــــــــــــــــ .17
 .ش 1388 ،اسراء: قم
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اء یدار اح: روتیب ؛الکتب و الفنون یکشف الظنون عن اسام ؛یفة، مصطفیخل یاجح .18
 تا.ی، بیالتراث العرب

اء یت )ع( الحیمؤسسه آل الب: روتیب ؛یر حبر یمقدمه تفس ؛، محمد رضانی جاللییسح .19
 .ق 1408 ،التراث

 1374 ،1، ش1، سالیقرآن یهاپژوهش ؛«اسباب نزول یآمار  یبررس» ؛ی، موسینیسح .20
 .ش
یابی متن » ؛دکاظمیس ،یی؛ طباطبانیالدخاضع، محمدجمالوشخ .21 واکاوی جایگاه ارز

بهار و تابستان ، 19شماره ی، پژوه ثیحد؛ «های مرسومنزول در میان روشروایات سبب 
 ش.1397

 یشناسبیآس»ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ــــــــــــــــــــ .22
بهار و تابستان ، 102شماره علوم قرآن و حدیث، ؛ «سبب نزول اتیمتن روا یابیارز  یارهایمع

 ش.1398
 .ش 1369 ،ریرکبیام: تهران ؛خ قرآنیتار  ؛ار، محمودیمار .23
 .ش 1383 ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه: قم ؛ر قرآنیروش تفس ؛جبی، محمودر .24
 ،ریدارالغد: قم ؛(ت)عیالب اهلات یضوء روایالنزول ف اسباب ؛ب جواد جعفری، مجیعیفر .25

 .ق 1421
 یمرتض :ترجمه ؛«اسباب النزول اتیدر باب روا یوطیو س یدگاه زرکشید» ؛ن، اندرویپیر .26
 .ش 1389 ،27، ش 14، سال یا، ترجمان وحینیمیکر

اء التراث یدار اح: روتیب ؛علوم القرآن یمناهل العرفان ف ؛میرقانی، محمد عبد العظز .27
 تا.العربی، بی

 .ق 1410 ،دار المعرفة: روتیب ؛علوم القرآن یالبرهان ف ؛، محمد بن عبد اللهیرکشز .28
به کوشش عمر  ؛بحر العلوم یالمسم یر السمرقندیتفس  ؛احمد بن نصر ،یمرقندس .29

 .ق 1416 ،دارالفکر: روتیب ،یعمرو
 .ق 1421 ،دار الکتاب العربی: روتیب ؛علوم القرآن یاالتقان ف ؛نی، جالل الدیوطیس .30
 ،ةیمؤسسة الکتاب الثقاف: روتیب ؛اسباب النزول یلباب النقول ف ؛ـــــــــــــــــــــ .31

 .ق 1422
 .ش 1372 ،یمنشورات الرض: قم ؛علوم القرآن یمباحث ف ؛یالح، صبحص .32
 .ش 1353 ،ةیدار الکتب االسالم: تهران ؛قرآن در اسالم ؛نید محمد حسی، سییباطباط .33
دارالکتاب (: اربد )اردن ؛میر القرآن العظیر: تفسیر الکبیالتفس ؛مان بن احمدی، سلیبرانط .34

 .م 2008 ،یالثقاف
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 یبه کوشش محمدباقر موسو ؛اهل اللجاج یاالحتجاج عل ؛یاحمد بن عل، یبرسط .35
 .ق 1403 ،ینشر مرتض: خرسان، مشهد

، یبه کوشش محمدجواد بالغ ؛ر القرآنیان فی تفسیمجمع الب ؛، فضل بن حسنیبرسط .36
 .ش 1372 ،ناصر خسرو: تهران

: روتیم، بیابوالفضل ابراهبه کوشش محمد  ؛خ االمم و الملوكیتار  ؛ری، محمد بن جریبرط .37
 .ق 1387 ،دار التراث

 .ق 1412 ،دار المعرفة: روتیب ؛ر القرآنیان فی تفسیجامع الب ـــــــــــــــــــــ؛ـ .38
: روتی، بیر عاملیبه کوشش احمد قص ؛ر القرآنیان فی تفسیالتب ؛، محمد بن حسنیوسط .39

 تا.ی، باء التراث العربییدار اح
: ، قم2م، جیدائرة المعارف قرآن کر ؛«اسباب نزول» ؛د محمودی(، سی)دشت ینیب حسیط .40

 .ش 1383 ،بوستان کتاب
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