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چكيده 

دى،مانى،مكانـى،و نـيـز،فـر زِقعيـتل،يعنى؛شـنـاخـت مـوعلم اسبـاب نـزو
ا سببه رل آيه يا بخشى از يك سورمينه+هايى كه نزواعتقادى و ديگر زاجتماعى و

شده است.
فته اسـت.از يـك سـو،ه مختلـ9 سـخـن رل آيات،در دو حـوز از اسبـاب نـزو

ماين،در كتب علـوآنى آمده است.بنابـرم قرعات علـوضواين+علم، در شمار مـو
اهايد و رل،اهميت،فـو اسباب نزوِجمله؛تعريـ9آنى،به ابعاد مختلـ9 آن،ازقر

سويى ديگر،در ضمن تفاسيرداخته شده است و ازدگى پرشناخت آن و … به گستر
اىخى آرنگى آن به بحث كشيده شده است.اين مقاله،بران،چگوو مقدمه مفسر

ه«علمفت،دربـاره محمد+هادى معـرّم آيت الـلحوه معاصر،مـرآن پژومفسر و قـر
ده است.سى و نقد كرا بررل»راسباب نزو

فت.ايت،صحابه،محمدهادى معرل،رو:اسباب نزوه�هااژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سى مشهد.دو.عضو هيأت علمى دانشگاه فر*
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ندگى�نامه استادنگاهى به ز
 هـ.ش،در١٣٠٩سال ه معاصر،درآن پژوفت،مفسر و قرم استاد محمد+هادى معرحومر

ادگان شيخا محمد على،از نوند ميرزلد شد.پدر او،شيخ على،فرزشهر مقدس كربال متو
د.دم كربال بوام مرد احترانا و مورعبد العالى ميسى اصفهانى،دانشمندو خطيب تو

ح عاليهل،تا سطوه+هاى فقه و اصوم اسالمى،مبادى فلسفه و دورى،مقدمات علوو
ن حاج شيخ اكبر نائينى،سيد سعيد تنكابنى،سيدنيز،اساتيدى،چود پدر وا در كربال،نزر

محوجسته مردان براسانى،از شاگرجمندى خرس9 ارفت.شيخ يوا گرتضى قزوينى و…فرمر
هم چنين،درم بالغى،وى،در فن فصاحت و علول،و اديب نيشابورنائينى،در فقه و اصو

سالحلت پـدر،دردند.پس از ره+اى ايفا كرفت نقش ويژى شخصيت علمى+معرشكل+گير
جسته+اىد اساتيد برده و نزت كرف مهاجراى ادامه تحصيل،به نج9 اشر هـ.ش،بر١٣٤٠

د على فانى و امامّى و سـيّنجانى،شيخ حسين حـلا باقـر زالقاسم خويى،ميـرزن ابوـ چو
اهاق،به همر بر اثر فشار رژيم بعث عر١٣٥١داخت.در سال،ى علم پرا گيرخمينى،به فر

ده و از محضرت كران مهاجـره علميه نج9،به ايـرى از فقيهان و دانشمنـدان حـوزبسيار
ه جست.او،از همان آغاز سال+هاى تحصيل،به تدريس و تحقيقا+هاشم آملى نيز بهرميرز

ه.ش،ديده از جهان فانى فرو بست.١٣٨٥سال ى،درو١ل شد.مشغو

آثار علمى�استاد
تند از:فت،عباره معرّب آيت اللخى آثار مكتوبر
قmت،دو فرآن،امكان و ضرورجمه قرن در اسالم،ترق زحقومقاله�هايى از جمله؛.١

دى و اجتماعى.شيخيm اسكويى كريمخانى،اهميت نماز و تأثير آن در صيانت فر
اعد،حديث التعاد،و مسائـل؛از جمله،تمهيد القـولساله�هايى در فقه و اصـور.٢

سيده است.ت كتاب،به چاپ رخى به صورفى القضاء كه بر
 مجلد.٦آن،در م القر.التمهيد فى علو٣
جلد.٢ن فى ثوبه القشيب،.التفسير و المفسرو٤
آن من التحري9..صيانة القر٥
آن.ل القرد حودو.شبهات و ر٦
د.جل١ى الجامع،.التفسير األثر٧
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الية فقيه،ابعادهاان؛وآن؛تفسير و مفسرآنى؛تاريخ قرم قرو نيز،تلخيص التمهيد؛علو
اعد و….عى؛تمهيد القوض؛احكام شردها؛مالكية األرو حدو

لعلم اسباب نزو
دى، اجتماعى،مانى،مكانى،و نيز،فرقعيت زل،يعنى؛شناخت موعلم اسباب نزو

ا سبب شـده اسـت.ه رل آيه يا بخشـى از يـك سـورمينه+هايـى كـه نـزواعتقادى و ديـگـر ز
مان يا اندكـىا،رويدادى مى+دانسته+اند كه هـم زل رم اسالمى،سبب نـزودانشمندان علـو

ل شده است.ش،تحليل يا نقد آن،نازارپس از آن،آيه يا آياتى در گز

پيشينه
ا دانشى جداگانه،با پيشنيه+اى كهن به شمـارل»+رآنى،+«اسباب نـزوم قرy علودر گستر

ا،ى ر هجـر٢٣٤فاى الحسن مدينى،مـتـوخى،على بن عتبة بن+جعـفـر،ابـوده+اند.بـرآور
 اثر او به دست٢شته است؛ه،كتاب جداگانه+اى نونخستين كسى دانسته+اند كه در اين بار

لل نقل نشده است.كسى در اسباب نزوه اسباب نزوى هم از او،در بارسيده و چيزما نر
ده است.د،از آن كتاب ياد نكرطى نيز،در منابع خود.سيود،از او نام نمى+برخو

ى،از عالمان سده پنـجـم،احدى نيشابـورل وسد كه كتاب اسبـاب نـزوبه نظر مـى+ر
س است،بيشتر آن چه او،درن در دسترل باشد كه اكنوه اسباب نزونخستين كتاب،دربار

٣ا.ى است،با همان سند و همان محتوده،از كتاب تفسير طبرل آيات آوره اسباب نزوبار

كشى ـ+ مل،بدر +الدين+محمـد زره +اسباب+نـزوه +نويسندگان+كتاب +دربـارگروشايد،در
ا سامان داده و بهع رضوت علمى+و نقادانه،اين مو ـ نخستين كسى است كه به صور٧٩٤

آن جنبه علمى+بخشيده است.

لفت و اسباب نزواستاد معر
لع اسباب نزوضوا،به مورالتمهيد فى علوم القرآن»+ه+اى از كتاب+«فت،پاراستاد معر

ان عملطى و ديگركشى و سيوه زرل،به شيواختصاص داده است.در بحث از اسباب نزو
ل،مانندائدسبب نزوخى از فول،يا برع تعبير در نقل سبب نزوده و از مسايلى،مانند نونكر

خى از»+و در برالتفسير الجامع األثرىنيز،در+«ده،وى كرددارحكمت تشريع حكم و…خو
ا به نقد كشيده است.ايات رخى روبرالتمهيد»،مباحث ديگر+«
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ايات صحابه روِحجيت
،به منظور (ص)مل اكرسوآن كريم،به شكل تدريجى،طى بيست و اندى سال بـررقر

ده و پس ازل شده است.بعضى از آيات،به سببى خاص بـواط مستقيم نازهدايت به صر
نى ديگر از آيات،بدوديد.و بسيارل گرمان پيش آمده،نازسشى كه در آن زرويداد و ياپر

مان وخدادها در زه اشخاص،رل شده+اند.در آن دسته از آيات ـ كه در بارسبب خاص ناز
اقعى،و چه بسا،درسى به معناى وندكه،دستراين باورد آمده ـ محققان بره فرومكانى ويژ

ل است.مند آشنايى با فضاى نزو آيات،نيازِىدى فهم ظاهرارمو
ايت است ازل همانا نقـل و رواه دست+يابى به اسباب نـزوبه باور محققان،يگـانـه ر

ده و يا كسانى كه به آنحى بول وديك،شاهد نزو از نز(ص)مان حيات پيامبركسانى كه در ز
مينه،نشانايات در اين زسى روفته+اند.بررا گرا فرآن رل قرمينه+هاى نزوده و زديك بومان نزز

سيده و همه آن نيز،ى از آن،از طريق اهل سنت به دست ما رمى+دهد كه بخش چشمگير
(ص)ى از ناقالن،نه +از +پيامبرى،غير مستند و ضعي9+اند.بسيارده و بسيارمستند و صحيح نبو

ائنباشد و نه، قر(ص)تى آن حضرسخنى شنيده+اند تا گفته ايشان،حمل بر دريافت از سو
ده+اند،تا از خطا و اشتباه،در دريافت و انتقال، تا حدىا مشاهده كرل رمان نزوال زو احو
به بيان تمنتهى شده ـ و حضر(ص)من باشند.در اين ميان،احاديثى كه به پيامبر اكـرمصو

داخته باشند+ـ بسيار اندك است.ل پرسبب نزو
ل،ا،در سبب نزوآشكار(ص)ما ـ كه در آن،از پيامبر اكـراياتى رشيد،روعماد الدين ر

ده وه كرد اشارده و فقط،به دو مورع صريح»آورفوان«مرآيه+اى،سخنى آمده است ـ با عنو
دنخستد،مور اما،از همين دو مور٤د نيز نشده است.البته،مدعى حصر در اين دو مور

د،ازان در كتب خـواحدى و ديگره لعان اسـت،وه نور دربار،سور٤ و ٣ا كه ذيل آيـات ر
٥ده+اند.ى نياورل،چيزش سبب نزوار به طور صريح،در گز(ص)منبى+اكر

ل حضور،بهترين منبع،صحابيان هستند.صحابه،در فضاى نـزو(ص)پس از پيامبر
ـ كه به دليل عدم ضبط و ثبت،در بارائن و مالبسات رى از قرداشته و بسيار y منع تدوين،وا 

ش ـ در اختيار داشتند.اين هـمـه،دراران و عدم نقل و گـزيا به لحاظ بى+اعتنايى حـاضـر
ـ كه بيش+تر در حده آن كه،ديدگاه تفسيرثر باشد؛به ويژاند مؤفـهم آيـات مى+تو ى صحابه 

ىان تدوين تأثيران دوراى تابعان و مفسرى آرد ـ در شكل+گيردريافت+هاى شخصى آنان بو
جه است.اءو افكار صحابه در تفسير،قابل تواين،آرمستقيم داشته است.بنابر
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اه و معاشر آمده است.و در اصطالح،بـه به معناى همـر٦صحابه،جمع صاحـب،
٧فته باشد.من از دنيا رده و مؤا در حال اسالم،ديدار كرر(ص) مكسى مى+گويند كه پيامبر اكر

 (ص)ل خداسواز،همنشين رمانى درا،كسى دانسته+اند كه زل،صحابه رخى عالمان اصوبر

٨ده است.بو

ده است:طبى،افزوقر
ند كه،اين باورخى بردر مقابل،بر٩ده باشدكت كره شردست كم در يك يا دو غزو
ـ كه پيامبر اكر ـ صحابى است.ا (ور(ص)مهر مسلمانى  ١٠لو،يك بار)ديده باشد،

شته است:چنين نوابن اثير
ده+اند،به كسى ـ كه درد آورا گرعه+«طبقات صحابه»+ربعضى از كسانى كه مجمـو

ى،سخنىا نديده و يا بـا وده،گر چه،پيامبر رندگى مى+كـرز (ص)ل خداسومان رز
١١ده اند.نگفته باشد ـ صحابى اطالق كر

 ابن حجر عسقالنى١٢نفر دانسته+اند.١١٤٠٠٠ن برا،افزوو به همين دليل،شمار صحابه ر
ـ كه از آن حضرـ كه شمار اصحابى ر ـ افزوا  ار تن مى+داند،ن بر صد هزت،حديث شنيده+اند 

ده و مسلمـان ازده و به او ايمان آورا مالقات كرا،كسى دانسته است كه پيامبـر رصحابه ر
١٣فته باشد.دنيا ر

فت،در تعري9 چنين صحابه مى+نويسد:استاد معر
فتار آنها،ده و اعتقاد،اخالق،و رجه النبى بو،كسانى+اند كه و(ص)صحابه پيامبر

١٤ى باشد.ى نبوفته از الگوگربر

د.و همگىايات صحابه،اختالف نظر به چشم مى+خورهان،در حكم روآن پژوميان قر
ل،اجتهاد و تعقل جايى نداشته و صحابه وض كه در تشخيص اسباب نزوبا اين پيش فر

اين رو،بـهع حديث دانستـه+انـد.ازا از نوش آنان رارده+اند،گـزش+گربـوارتابعان،فقـط گـز
ا مى+آوريم.نه+ايى از آن رداخته+اند،كه اينك،نموايات پرنگى اين دسته از روچگو

شته است:شيد،نوعماد الدين ر
عفو حديث مرِا در حكمل ره اسباب نزوايت صحابى،دربارى از عالمان،روبسيار

١٥مى+دانند.

شته است:ى،نوضاوو قر
ا از باب حديثده و آن رب أخذ تفسير صحابى حكم كرجوى از عالمان،به وبسيار
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أى و اجتهاد.ع دانسته+اند،نه رفومر
شيدآنچه امثال رگفتنى است كه پيشينm اين بحث،به سال+هاى گذشته باز گشته و

ى از پيشينيان است.اقع پيروده اند،در وگو كرى بازضاوقرو
شته است:ى،نوحاكم نيشابور

ـ كه شاهد نزو حى و فضاى حاكمل وجوينده حديث،بايد بداند كه تفسير صحابه 
ان حديثان،به عنوصالح و ديگـرى و مسلم،ابود بخاردند ـ نـزل آيات بوبر نزو

١٧د.ب مى+شومسند محسو

ـ گفتار صحابه،دربار٦٤٣ابن صالح( + م  ـ در مقدمه+اش  أىل و آنچه،ره اسباب نزو )
١٨آن بگويند.ا مسند دانسته،نه همm آنچه صحابه،در تفسير قرد.راهى ندارو اجتهاد در آن ر

:شته استطى،نوسيو
ا،بهل رتى كه سبب نزوا،در صورايات صحابه رال و روآن،اقوم قردانشمندان علو

ـ نه آن كه به حكم يا معناى آيه،اشارنه+اى روگو ـ اعتبار مطلقشن بيان كنند  ه كنند 
١٩تبه احاديث مسند،نشانده+اند.ا در رايات رنه روبخشيده+ و اين گو

فت،با استناد به آيه كريمه:استادمعر
»نهم يحذروّا إليهم لعلجعومهم إذا را قوا فى�الدين و لينذروهوّقه ليتفق فرّمن كلال نفر«لو

٢٠ه گذاشته است.ّ؛بر حجيت گفتار صحابه،در تفسير و اجتهادشان،صح)٩/١٢٢(توبه،

اتابر نظرال آنها و نيز،تسليم در برى مى+گويد:«تعبد به اقوبا اين حال،در جاى ديگر
٢١د».تابعان دليلى ندار

لايات اسباب نزوش رومالك�هاى پذير
ه انديشهان اسالمى+از حـوزفتن انديشه وراخر سدy يكم،و همگام با فاصله گـردر او

خـىخ و نشر افكار اهل كتاب،در بـرسومينـه ر،به تدريج ز+(ع)اقعى،+اهل+ بيـتمـان وّمعل
اه يابى افكار بيگـانـه،امل راهم شد.از جمله مهم+تـريـن عـوه+هاى تفكر اسالمـى+فـرحوز

ل و فلسفـm اسباب نزوِمينه شنـاخـتمان،در زدم آن زى مرد فكـراحساس ضع9 و كمبـو
هتباط هستند.شيوخدادهاى هستى در ارعه رد كه با مجمو حقايقى بوِآفرينش و نيز،شناخت

مان وقايع،زئيات ون بيان جزد،بدوارى از موآن،در بيان مطالب و در بسيارايجاز گويى قر
انه و حريص به دنـبـالل كنجكـاو پس از عصر نـزوِدمى از مرمكان،سبب شد كه بـسـيـار
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 غير مستند و يا مستند به منابع ضعي9ِدند.اين گمان ـ كه نقل مطالبقايع بگرئيات وجز
ند ـ از دقـت وه+هاى اسالم نمـى+زى به آمـوزآن،ضـررم قره علـوو غير اسالمـى،در حـوز

ه+هـاىست باز داشته است.بايد انگيـزست از نادراحتياط،در شناخت اخبار و عقايـد در
د.د افزوارا بر اين مود رسياسى،اجتماعى،مذهبى،و تعصب آلو

 منع از كتابت +حديث،ِسدy يكم و نيز،سياستهنگى حاكم برايط خاص سياسى و فرشر
شند.اينب در انتقال دانستنى+هاى خويش+ بكونه+اى غير مكتواويان،به گوسبب شد كه ر

اه+ يافت.هايى ردن،ناچار تغييرنقل كر به معنا انجاميده و در هربار ازِند،به نقلرو
ع نقلسعه و شيوy يك آيه،از توى،درباراو نقل+هاى متضاد و متهافت،حتى از يك ر

اويان كه شاهـدى ديگـر،رد.از سول حكايـت دارايات اسباب نـزوه روبه معنى،در حـوز
ن آيه باد،بر اساس مشابهتى ـ كه ميان مفاد و مضموارى از موده+اند،در بسيارخداد+ها نبور
اياتض،ميـان رودند.تعـارل مى+كـرت به ذكر سـبـب نـزوخدادها،مى+ديدنـد ـ،مـبـادرر

ض سخن بگويند.اعتبار سند، حل تعارِنگىا بر آن داشته كه از چگون،محققان رناگوگو
جيح وا،از مالك+هاى مهم ترل آيه رى به هنگام نزواوفته و حضور راحت تعبير به كار رصر

ده ـ بال نبوايت تابعى ـ كه شاهد نزوه روض دانسته+اند.در بارايات متعارى،ميان روداور
.تابعى ـ مانند مجـاهـد،٢.سند،تا تابعى،صحيح باشـد؛١د:فته مى+شـوط پذيردو شر

ـ از شاگرعكر سلايت مرايت او،با رونه،روگردان صحابه باشد،ومه و سعيد بن جبير و… 
٢٢د.ى تقويت شوديگر

ا،ضعي9 و غير قابل اعتماد دانسته ول رايات اسباب نزوى از روفت،بسياراستادمعر
.صحت سند،بـه١ده است:ا افزوى رايات،مالك+هاى ديـگـرنه روش اين گواى پذيـربر

ـ كه روويژ ـ يعنى:معصوايت به او منتهى مى+شوه،اعتبار آخرين كسى  م باشد،يا صحابهد 
تاتر يا كثر.تو٢ى نداشته باشند.دازغ پره درود اطمينان،يا تابعين جليل القدر كه انگيزمور

اياتى ـ كـه.بايد رو٣ط به تغيير قبلـه.ايات مربوايات،ثابت شده باشد،مانـنـد رونقل رو
ـ به طور قطعى،اشكال رارل آيات وy سبب نزودربار مخال9ده وفع كرا را حل و ابهام رد شده 

چه بهايات آن،گره توبه كه رو،سور٣٧ل آيه نه،سبب نزوان نموع نباشد.به عنوعقل و شر
ائنايات با نص آيه مخالفتى نداشته و قرن اين رون،مضموى نيست،اما چولحاظ سند،قو

فتنى است.فع ابهام معناى آيه،كمك مى+كند،پذيردر رده وا تأييد كراهد نيز،آن رو شو
٢٣ا به نقد كشيده است.ل رايات اسباب نزوى از رود،بسيارى،در جاى جاى آثار خوو
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احدى مى+نويسد: وِه كتابنه در باراى نموبر
دهى+ آورل،رواكنده اسباب نزوايات پر روِىد آورى است كه به گراحدى نيشابوراين و

٢٤ده است.هيز نكرل و بى+اعتبار،پرايات ضعي9 و مجهواست.اما،از نقل رو

طى،مى+نويسد:ه سيوو دربار
ل در كتابش،سل و مجهو مرِاياتاحدى،به دليل نقل روطى است كه بر واين سيو

فتارع،گر عقل و شرِ منكر و مخال9ِاياتدش به نقل روفته است؛اما،خواد گراير
٢٥شده است.

ا ذكر وه نحل رسور١٢٦ ـ١٢٨ه آيات ل،در بار اسباب نزوِاياتنه+اى از روى،نموو
چنين مى+نويسد:ده ونقد كر

ده مشكلايت،بى+پايه است.به همين دليل،تالش كرده كه روطى،احساس كرسيو
ل شده است.يك+بار در مكه بار ناز٣د بحث،ا از اين طريق حل كند كه آيه مورر

غم،در فتح مكه،بسيار مايه تعجب است.يك دروحد و بار سوُو بار ديگر،در ا
٢٦جيه كنند.ا توغ مى+گويند تا آن رگفته+اند.سپس،دنبال آن،چقدر درو

ل آيات،معتقد است كه علم قطعى،ان شاهد نزوى،به عنواوه حضور ريشان،در بارا
ا،حضورط نمى+باشـد.زيـرده و حضور او در حادثه،شـرل كافى بـونسبت به سبـب نـزو

ستى وثاقـت و درفا وده و صرط نبود،شردن و صدق در گفتار خوض عادل بـو+ناقل،با فر
،در(ع)ل از ائمه اطهار منقوِاياتد نظر است.به همين دليل،رودن او،مورد اعتماد بومور

فم و معاردم نسبت به علوگاه ترين مرا،آنان،آاى ما اطمينان بخش است.زيرآن،بره قربار
٢٧دند.آن بو قرِى و باطنىظاهر

آنل قره تفسير و اسباب نـزو،در بار(ع)ايات اهل بيتان روه ميزفت،در بـارآقاى معر
مده و يا سند آنها،تا معصواتر بوتى معتبر است كه متوايات،در صورچنين مى+نويسد:اين رو

اث ميـرِىترى،بر بر در عين حـال و٢٨صحيح و معتبر باشد؛و اين،بسيار انـدك اسـت.
شته است،درنوالتمهيد»+ده و بر خالف آن چه در+«ه تفسير تأكيد كرحديثى شيعى،در حوز

شته است:سيده ـ نو به چاپ ر١٣٧٨آنى»+ ـ كه در سال م قركتاب+«علو
ـ كه در اين زطى،با تمام توسيو ـ نتومينه دارانى   مستند،ِ حديث٢٥٠انسته بيش از د 

،(ع)شبختانه در مكتب اهل بيتى كند.اما،خـود آوراعم از صحيح و سقيم گر
سيده و تـاق ايشان به+دست مـا رنه صحيح،از طـرانى است كه به گـواوايات فررو
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٢٩ى شده است.د آورمينه،گرايت در اين ز رو٤٠٠٠حال،بيش از 

آنى به دسـتم قرد دانشمندان متأخر عـلـول،نزى در تعري9 اسباب نـزوف نگـربا ژر
ا مهم دانسته+اند:ل،دو قيد رتعري9 اسباب نزومى+آيد كه ايشان،در

هت+هاى پيشين،از دايرّت،تاريخ امل آيات.در اين صورمانى رويداد با نزو.هم ز١ 
لت او،در تخريب كعبه كه سبب نـزوّهه و نين است،مانند داستان ابـرل بيرواسباب نزو

ه فيل به شمار نمى+آيد.سور
ا كان ذلك مـنّع الحادثـة وإلقولها أيام ون نزول أن يكـوط فى سبب النـزو و يشتر

٣٠ح و أمثالها.م نوقايع الماضيه كقصه الفيل و قصه قوباب اإلخبار من الو

دسپاه حبشـها،ورول آن ره فيل،سبب نزوفته كه در سوراد گـراحدى ايرطى،بر وسيو
د،نه از سببادث گذشته حكايت دارنه آيات،از حودانسته است.آن گاه مى+نويسد:اين+گو

٣١نيز،ساخت بناى كعبه و… د،وح،عاد،ثموام نول،مانند قصه اقونزو

ايد:قانى مى+افزو زر
خيانخ و دوزصـاف دوزادث قيامت و نعمت+هاى بهـشتى و اوو مانند آياتى كه از حـو
٣٢آن كريم،آياتى از اين دست بسيار است.خبر مى+دهد و در قر

د،ازل شوام گذشته نازه امم و اقول،درباردم عصر نزوال مر اگر،آياتى در پاسخ به سؤ
٣٣…».نين ونك عن ذى القرويسألول به حساب مى+آيد مانند:«اسباب نزو

ل دانست كه آيات،دران سبب نزوا مى+توى رل آيه،از رويداد.يعنى،امر.تأخر نزو٢
٣٤د.ل شوخداد و به دليل آن نازپى آن ر

ده:ه كرل،به اين نكته اشارفت نيز،در تعري9 اسباب نزوآقاى معر
تل شده و به عبارل حادثه،پيش آمدى است كه درپى آن،آيه يا آياتى نازسبب نزو

٣٥ل شده باشد.ديگر،آن پيش آمد،سبب نزو

انسى آن چه،پيشينيان زير عنو و هم چنين،برر٣٦ سبب،ِىجه بيشتر در معناى لغو تو
د.د اين اصطالح حكايت دارسعه در معنا و كاربرتوده+اند،ازل آورسبب نزو

٣٧ عن الحكم».ً سابقاُلن النزوكشى،مى+نويسد:«قد يكو زر

شته است:ل،چنين نو حاجى خليفه،در تعري9 اسباب نزو
ة أو آية ول سورع علم التفسير و هو علم يبحث فيه عن سبب نزوهو علم من فرو

٣٨قتها و مكانها و غير ذلك.و
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٣٩مان است.گاهى از مقتضاى زل،آى،مى+نويسد:شناخت اسباب نزوضاوقر

فته وت گرب آن صورچول در چـارل»،آن چه نزوان«سبب نزوپيشينيان،تحت عـنـو
ـ كه به شكلى در داللت و معنا مؤع ارنيز،هر نو ـ آورتباطى  تباطده+اند.اينان،در ارثر باشد 

ده و آن9 بوّصاف آيه متصده يا به بعضى از اول،كسانى كه به آيه+اى عمل كربا سبب نزو
ل آيه+اى باشد،يـا نزوِده،اعم از اين كه علـتتبط بـوآنى مرل آيات قرچه به شكلى بـا نـزو

ده+اند.نه اى،آوراقعه،و يا تطبيق نموش وارگز
ه مى+نويسد:،در اين باره)(رعالمه طباطبايى

مان پيامبرد كه در زادثى بوحول مى+ناميدند،داستان+ها وان،اسباب نزوآن چه مفسر
نعى،با مضامين آيات كـريمه هماهنـگى داشت،بدود و به نوى داده بورو(ص)ماكر

٤٠اين+كه ناظر به آن داستان خاص يا پيشامد ياد شده باشد.

اها الذين آمنـوّيا أيه مى+كنيـم:«ل اشارش+هاى سبب نـزوارنه از گـزاينك،به چند نمـو
.)٢/١٧٨ة،(البقر»كتب عليكم القصاص…

ب جاهلىy دو قبيله از قبايل عرل»+مى+نويسد:اين آيه،درباران+«النزوسى،زير عنو طبر
د دراج خودون مهريه،به ازا بدونان آنها رى داشت.زترى برل شد كه يكى از آنها بر ديگرناز

ا از قبيله ديگـرادى+رد آزد،فردند كه اگر بنده+اى از آنها كشته شـوده بـوگند خورده و سوآور
دى ازا از قبيله آنها مى+كشند.و اگر مردى رد،مرنى از آنها كشته شواهند كشت،اگر زخو

ابر قبيلها دو برد رى خوا مى+كشند و آسيب+پذيرد از قبيله زير دست رد،دو مرآنها كشته شو
ل،در تفسيـر اين شأن نزو٤١ل شد.قتى اسالم آمد،اين آيه نـازمقابل حساب مى+كننـد.و

٤٢طبى هم آمده است.ابن كثير و قر

ى حاكم ميان بعضـى ازط به جريان فكـرم است،داستان،مربو همان طور كه معلـو
اى ياد شدهن اين كه ناظر به ماجـرا بدوده و آيات،حكم قصـاص رقبايل،در جاهليت بـو

د.ل باال ندارتباطى با سبب نزوده و ار بيان كر(ص)م ت پيامبر اكرباشد،پس از هجر
ههكشى ابرفته+اند كه لشكراحدى اشكال گربر و ٤٣طى و بعضى عالمان متأخر، سيو

ـ كه حدور ـ سبب نزو٤٠د ا  جهده است،باتوه فيل آورل سور سال+پيش از بعثت اتفاق افتاده 
 و٤٦ى، بغو٤٥طبى، قر٤٤انى،مانندابن كثير،احدى و مفسرادى بر وبه آنچه بيان شد،اير

ـ كه اين و٤٧ىابن جوز ـ نيست.زيرل آوران سبب نزوا به عنواقعه ر  ا،در باور ايشان،ده+اند 
د ـ نيست.ل شومان با آن آيه يا آياتى نازد به رويدادى ـ كه هم زل،محدواسباب نزو
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لل،شأن نزواسباب نزو
فت،ميان اين دو تعبيرده+اند.استاد معرل نيز تعبير كرل،گاه به شأن نزواز اسباب نزو

لا،عام تر از سبـب نـزول رق اين دو،شأن نـزوى،در بيان فـرت قائل شده اسـت.وتفـاو
ى،مى+نويسد:دانسته است.و

اه حالاه در گذشته خوه شخص يا حادثه+اى ـ خوهر گاه به مناسبت جريانى در بار
ا«شأند رارد،همه اين مول شوض احكام،آيه يا آياتى نـازه فرو يا آينده ـ ويا در بار

ه عصمت انبيـا،يـال»آن آيات مى+گويند.مثال،مى+گويـنـد:فـالن آيـه،در بـارنزو
ا شأنل شده و تمامى+آنها رح،يا آدم نازيا نو(ع)اهيم ت ابرعصمت مالئكه،يا حضر

خدادى است كهل،رل چنين نيست.سبب نزول آيه مى+گويند.اما،سبب نزونزو
٤٨ل شده باشد….پس،سبب اخص است و شأن اعم …در پى آن،آيه يا آياتى ناز

و نيز،مى+نويسد:
ضيح واى تود،يا برضع داره آن مونه+اى دربارآن،به گواقعيتى است كه قر شأن،و

٤٩تشريح يا تصحيح و نقد است.

ستىتى ميان اسباب و شأن قائل نشده+اند.به+دره شد،پيشينيان تفاونه كه اشار همان گو
ضت قائل شده است،شايد،پيش فرا استاد ميان اين دو اصطالح تفاوم نيست،چرمعلو
لاند،سبب نزول،مبنى بر اين كه عاملى مى+توح شده در تعري9 سبب نـزوست مطرنادر

د،سبب اين تفكيك شده است.اقع شول آيه ون نزوآيه باشد كه مقار
ع اختصاصضوا به اين موآن،بحث جداگانه+اى رش شناسى تفسير قرفان كتاب روّلمؤ

ق،ميانان،به فرآنى و مفسرم قرداختن محققان علوداده+اند،آنان تصريح مى+كنند كه دليل نپر
اى اثبات ديدگاهده است.آن گاه برل،همانا،يكى دانستن اين دو بول و شأن نزوسبب نزو

ا،به جـاىل ره شأن نزواژانى،واوسى استشهاد مى+كنندكه به فـرخى تفاسير فـارد،به برخو
ده و بىش كرارا گزل رفت از شأن نزوده اند،سپس،تعري9 آقاى معرل به+كار برسبب نزو

لا بيـان كنـند،تعريفى جديدبه دست داده و نسبت بين شأن+نزوآن+كه كاستى يا اشـكال آن ر
جهص +من وم+و خصود و مصاديق عموارم تباين و از نظر موا،به لحاظ مفهول رو سبب نزو

د.ص مطلق بوم و خصو عموِفت،قائل به نسبتمى+دانند.در حالى كه استاد معر
ل است وش شناسى مى+نويسند:بعضى از امور هم سبب نـزونويسندگان كتاب رو
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اسّو من الن،در ليله المبيت.« (ع)منينى اميـر المؤاى فـداكـارل،مانندماجرهم شأن نزو
.)٢/٢٠٧ة،(البقرضات الله»ى نفسـه إبتغاء مرمن يشر

ن،ل است.چول شده است.پس،سبب نزوى و به اقتضاى آن،ناز آيه،درپى فداكار
هل سورهه،شأن نزول نيز هست.اما،داستان ابـرل شده،شأن نزوى نـازه فداكارآيه دربار

٥٠ل نشده است.ن دنبال آن،نازل نيست.چوسبب نزوده وفيل بو

شته است:ادف دانسته و نوا،مترل رادى آملى،سبب و شأن نزوآقاى جو
ده،در محـدو(ص)م ادثى+اند كه در عصر پيامبر اكـرل،حول يا سبب نـزو شأن نزو

مينه+سازاملى است كه زخ داده و هم چنين،مناسبت+هـا و عوج از آن رحجاز و يا خار
٥١ده است.آن كريم بول يك يا چند آيه از آيات قرنزو

ط+ل+:مربوده است.فضاى+نزوح نبوان مطـرل در نگاه مفسرى،فضاى نزوبه اعتقاد و
ايطخدادها و شـردمى،رصاف مرمى،اوضاع عمـوسى اوه است.بررع يك سوربه مجمـو

د داشته است،كشـ9 وجوج آن وه،در حجاز و خـارل يك سورمان نزوه+اى كـه در زويـژ
سيم فضاىه+ها،ترايط و تبيين آن در آغاز هر يك از سورخدادها و شرى از اين ردارده برپر

مانـى واد از آن،بستر مناسـب زده و مرآن بواسر قرط به سـرل:مربوده و نزوه بـول سورنزو
آنه و كل قرل سور نـزوِد،مقتضىجوآن است… هم فضا و جو مـواسر قرل سر نـزوِمكانى

٥٢ن مى+ساخت….گوا دگرآن،فضا و جو رع قرل مجموه و تنزل سورد،و هم،نزوبو

 اسبابِاياتى از روفت،بر بسيارم معرحود كه نقدهاى مرى ياد آور مى+شودر پايان و
ع شايان اعتناست.شرآن و عقل وضه بر قرل،از طريق عرنزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فت در كتاب دانشنامـهشت استاد معـرد نو.چكيده+اى از خـو١
.٢١٢٢١ ـ٢٬٢١٢٢هى،آن پژوآن و قرقر
.٣٨١ست/.الفهر٢
ة/ل ذيل البـقـر.ن.ك:تفسير جامع البـيـان؛اسـبـاب الـنـزو٣

و….١٢الحاقة/١٨٨ان/آل عمرو١٩٤
.٣٢٦ /ها …ل و اثر.أسباب النزو٤
؛الدر١٩٢ـ ١٩٣ل/؛لبـاب الـنـقـو٣٢٦ل/.أسبـاب الـنـزو٥

.١٩ / ٥المنثور،+
د مگرشته است:«فاعل بر فعاله جمع بسته نمى+شو.ابن اثير نو٦

).١٢ / ٣همين يك كلمه».(النهاية فى غريب األثر،
.٣٤١٧اية/.نهاية الدر٧
.١٧٫٨اية الحديث/.در٨
ف بهم الحديث،معرو؛علو٨/١٥١آن،.الجامع ألحكام القر٩

.٢٩٣مقدمه ابن صالح/
.همان١٠
.١/١٣فة الصحابة+.اسدالغابة فى معر١١
٨/١٥١آن،؛الجامع ألحكام القر٢٩٨.مقدمة ابن صالح/١٢
.٤ ـ١٠فه الصحابة/ .اإلصابة فى معر١٣



١٥٠ فىّنقد و معر سال�هيجدهم

.٢٤٠ /ى الجامع .التفسير األثر١٤ 
.در اصطالح اهل سنت اگر حديـثـى در انـتـهـا بـه پـيـامـبـر١٥
ع است.ن.ك:تيسيـر مـصـطـلـحفـودد مـرختم گـر(ص) ماكـر

ف محدثان شيعه اين اصطالح در معناى،در عر١٢٨الحديث/
.٢٠٧/ ١اية،د ر.ك به:الهداية فى علم الدرى بكار مى+روديگر

.٢٢٩.كي9 نتعامل…/١٦ 
.٢٦٣و ٢/٢٥٨ك على الصحيحين،.المستدر١٧ 

ف بـه مـقـدمــة ابــن صــالح/م الـحـديـث،مــعــرو.عـلــو١٨
.٢/٥٣٠؛النكت على ابن الصالح،١٢٨

.٤/١٨١؛١/٣٨آن،م القر.اإلتقان فى علو١٩
.١٠٢.همان/٢٠
اء دانشمنداناى اطالع بيشتر از آر.بر١٢١ى/.التفسير األثر٢١

منده در مجله علـوايات صحابه بنگريد به مقاله نـگـاره رودر بار
.٣٧ـ٣٨حديث،ش

.١/١١٤٢٣فان،؛مناهل+العر١١٧ / ١.اإلتقان،٢٢
ـ ٨٢ـ ١/٢٤٨.التمهيد،٢٣ حىط به بدء الوايات مربو،رو٨٨ 

انيق ذيـلط به افسانه غرايات مربـوه حمد و مدثـر،و رودر سور
 حج.٥٢اء و ه إسر سور٧٥و٧٣آيات 

.١/٢٤٦.همان،٢٤
.٩٩٢٦آنى/م قر؛علو٢٤٧-٢٤٨.همان/٢٥
لار نزوه نقد نظريه تكر،در بار١٧٨/ ١ى الجامع،.التفسير األثر٢٦

.٤٩ ـ ٥٠م حديث،شنده در مجله علوآيات بنگريد به مقاله نگار
.١/٢٦١٢٨.التمهيد،١٠٦آنى/م قر.علو٢٧
.٢٦١٢٩+/١.التمهيد،٢٨
ايـاتى،تعداد رو.در مقدمه تفسير اثـر١٠٣آنى /م قر.علو٢٩

فى مى+كنـد.ايت معـرار رو هز١٠ا ه تفسـيـر راهل بيت در حـوز
.١/١٨٠ى الجامع،+التفسير األثر

ل/ل فى اسباب+ النزو؛لباب النقو٣٤٩ /٢+.مفتاح السعادة،٣٠
١٤.
ل فى اسباب؛لباب النقو١١٦/ ١آن،م القر+.اإلتقان فى علو٣١

.١٤ل/ النزو
.١/١٠١فان،+.مناهل العر٣٢
نك»آمـده اسـت.مـحـمـد بار«يـسـئـلـو١٢آن+كريـم +.در قـر٣٣

نك…»ها سبباى بيشتر اين «يسئلوشته است:برعلى+الحسن نو
م+لى +ذكر نشده+است.محمد على +الحسن،المنار فـى +عـلـو+نزو

 و اين مطلب در بيان اثبات+جـنـبـه+هـاى هـدايـتـى١٣٧آن/القـر
نا كه با شـؤوآن كريـم هـر آن چـه رآنى است.قـره+هاى قـر+آمـوز

سيدند و چهده است چه مى+پرتباط باشد بيان كرمسلمانان در ار
سيدند.نمى+پر

.٢٦ها فى التفسير/ل و أثر.اسباب النزو٣٤
+.١٠٠آنى/م قر.علو٣٥
ستـى،ند،محبـت و دوار،پيوابـزسيله و.يعنى ريسـمـان،و٣٦
جبى است كه مواقع سبب در اصل آن چيزاه+ها،در واب،رابو

سيدن به هدف از آناى ردد يا برب مى+گرسيدن به هدف يا مطلور
+.٢٢٥آن/ دات الفاظ القراستفاده كنند.معجم مفر

.١/١٢٧آن،م القرهان فى علو.البر٣٧
.١/٧٦ن،+.كش9 الظنو٣٨
.٢٥٢آن العظيم/+.كي9 نتعامل مع القر٣٩
.١١١ـ ١١٠ /٧.همان+٤٠
.١/٢٦٤+.مجمع البيان،٤١
آن،؛الجامع ألحكام القـر١/٢٠٩آن العظيم،+.تفسير القـر٤٢

٢/٢٤٤.
.٢٠٥آن/م القر+.مباحث فى علو٤٣
.٥٤٩ /٤آن العظيم،+.تفسير قر٤٤
.١٨٧ـ ٢٠/١٨٨آن،+.الجامع ألحكام القر٤٥
.٤/٥٢٠+.معالم التنزيل،٤٦
.٢٣٢ـ ٩/٢٣٤اد المسير فى علم التفسير،.ز٤٧
.١٠٠٥١آنى/م قر؛علو١/٢٥٤.التمهيد،٤٨
.٢٥٤.همان/٤٩
.١٥٢ـ١٥٤آن/ش شناسى تفسير قر؛رو٢٥٤.همان/٥٠
.٢٣٥.تفسير تسنيم/ ٥١
.٢٣٦.همان/٥٢


