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  چکیده

ترین منبع معرفتی مسلمانان، نیازمند استفاده از ابزار معتبر و  مهم عنوان بهفهم مضامین آیات قرآن 

یکی از این ابزار، مطرح است و طریـق معرفـت،    عنوان بهموثق است؛ از آغاز تاکنون، اسباب نزول 

ضـمن   نظران صاحباسباب نزول، از مباحث جدي و مهم این حوزه است که شناخت و دستیابی به 

نماید که دستیابی به اسباب نزول، همان گونه که اغلب  می چنین بتداا .اند تهبدان پرداخ کتب مربوط

پـذیر نبـوده و رأي و    طریق مشاهده، نقل و روایـت امکـان   ، جز ازاند تهآن رف پژوهشگران قرآنی بر

در تعدادي روایـت و حتـی    ب نزولاجتهاد در آن نقشی ندارد و همین نگاه باعث محدود شدن اسبا

 تحلیلی و توصیفی اي،کتابخانه بررسی لکناثر دانستن آن در فهم آیات قرآن شده است؛  اثر یا بی کم

ـ  و تفاسیر نظیر آن، نمتضم یا نزول سبب اختصاصی تألیفات و مدونات  البیـان  جـامع  تفسـیر  ویـژه  هب

 دهدمی نشان) نخست نیم و قرن دو در مسلمانان تفسیري هايتالش جامع و التفاسیر ام عنوان به(

داند  می منحصر در مشاهده و نقل عرفت و شناخت اسباب نزول آیات راگرچه نگاه غالب و مشهور، م

بیشتر و  دقتبا آید،  می دسته این رویکرد نزد ابن جریر طبري ب در خصوصی قراین اولو در نگاه 

یـري و  گ و نقـل، اجتهـاد و رأي نیـز در شـکل     شود که عالوه بر مشـاهده  می ، چنین حاصلتر عمیق

  .ر استدستیابی به اسباب نزول مؤث

   .زول، تفسیرشأن ن ، نقل،جامع البیاناسباب النزول، طبري،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

ترین منبـع و مأخـذ فکـري و رفتـاري مسـلمانان،       ترین و عالی همم عنوان بهقرآن کریم 

ی یابز گاه نزول، ت�ش براي فهم و دسـت هماره مورد توجه و مطمح نظر ایشان بوده و ا

از ابـزار و   گیـري  بهـره د؛ ضرورت فهم صـحیح آیـات،   شبه مفهوم و مضامین آن آغاز 

  نمود.  می ایجاب را ،متنبخش، چه از درون متن و چه بیرون از  ي اطمینانها روش

ي ها که بیانگر زمینهدلیل آن بهبعد،  از عصر تابعین بهویژه  هدر این میان اسباب نزول، ب

گرفت و نزول آیه یا آیات قرآن بود، در تبیین مفاد و مفهوم متن قرآنی مورد توجه قرار 

کـه برخـی شـناخت    اي  هگون هب ؛دکردر تفاسیر و علوم قرآنی باز آرام جاي خود را  آرام

دانسـتند و بعضـی    مـی  ممکن بلکه حرامدون آگاه شدن از اسباب آن را غیره بیر آیتفس

  .کردند می دیگر اساساً تفسیر را سخن گفتن از اسباب نزول آیه عنوان

 ۀو تبیین قرآن داشته و دارد، مسئلبا توجه به میزان اهمیتی که اسباب نزول در تفسیر 

نماید، طریق دستیابی به اسـباب نـزول آیـات قـرآن اسـت؛       می اساسی که در آغاز رخ

 بـراي بـدیل   رد لذا مشاهده و نقل، دو عنصر بیاسباب نزول ماهیتی تاریخی داموضوع 

 دربـارۀ آید. بدین سبب از دیرباز دیدگاه مشـهور، راه آگـاهی    می شناخت آن به حساب

هـم   بـراي گونه تـ�ش فکـري   هر(و نقل دانسته و براي اجتهاد اسباب نزول را مشاهده

د تا نگـاه بـه   شو می است. همین امر باعثمدخلیتی قائل نبوده  شناخت و هم دستیابی)

دي و نقلی صرف باشد و باب سـخن در آن، چـه نقـد و چـه     اسباب نزول نگاهی تعب

ي و فکر، أی از دخالت رقراینوقوف، محدود بلکه بسته شود. واضح است که اگر بتوان 

نقد اسباب نزول  چه در ساختن، چه برساختن و چه دستیابی به اسباب نزول یافت، هم

  .آگاهی بر اسباب نزول آیات را ممکن و ضروري خواهد ساخت برايو هم راهی نو 

  هاي پژوهش . پرسش1ـ1

  چیست؟ آیات نزول اسباب به دستیابی و اختنش طرقالف. 

 و شـناخت  راه تنهـا  واسـت   حـدیثی  و تـاریخی  موضوعی صرفاً نزول اسبابآیا ب. 

 نیـز  فکـر  قـوۀ  و رأي بـین  ایـن  در یا خواهد بود و بوده نقل و مشاهده آن به دستیابی

  است؟ آفرین نقش و جایگاه داراي

   است؟ کدام آن هاي گونه است، مؤثر نیز فکر قوۀ و رأي دخالت و اجتهاد اگرج. 
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  پژوهش. روش 2ـ1

ي مسلمانان در دو قرن و نیم ها ، تجمیع کوششجامع البیان عن تأویل آي القرآنکتاب 

لذا از  ؛شود می ک�سیک تفسیر محسوب ۀترین تفسیر جامع و آغازگر دور ت، کهننخس

ي فکري تفسیري، امتیـازي  ها حیث نزدیکی نسبی به عصر نزول و شروع عصر کوشش

ـ      ـ  هخاص دارد. گسـتردگی مطالـب اسـباب النـزول در آن ب اسـت کـه برخـی    اي  هگون

 تـأثیر رو و با عنایت بـه   ازاین .اند ذیل تفاسیر تاریخی به شمار آوردهپژوهشگران آن را 

اي، توصـیفی و   بـه روش کتابخانـه   آن در تفاسیر بعد از خود، این نوشتار بـر آن اسـت  

فوق را مورد ارزیابی قـرار دهـد و    ۀطبري، انگار جامع البیان تفسیربر  تأکیدتحلیلی، با 

 تفسیر ویژه بهي مطرح در تألیفات و تفاسیر، ها براي یافتن پاسخ، به بررسی اسباب نزول

را  هـا  آننقل و رأي در ظهـور   ۀطبري پرداخته و میزان دخالت هر دو مقول جامع البیان

  .آیدبه دست گیري �زم  نتیجه ،تد تا در نهاینک رهگیري

  . پیشینۀ پژوهش 3ـ1

 ۀت فراوانی صورت گرفته است. دربارو مطالعا ها پژوهش ،بحث اسباب نزول ۀدر زمین

تفسیر طبري و ابعاد آن نیز تحقیقـات متعـددي انجـام پذیرفتـه اسـت؛ امـا بـر اسـاس         

حاضـر را مـورد مداقـه     ۀن هیچ تحقیق جامعی که عنوان مقالي نگارنده تاکنوها بررسی

اسـباب نـزول، موضـوع طریـق      دربـارۀ  صورت نیافته است. تحقیقات ،قرار داده باشد

ش قـرار  ولـی بـودن)، مـورد کـا    نق(شـهور فـرض م  پیش دلیل بهمعرفت اسباب نزول را 

و انـد   دهبه وجهی کوتاه و گذار به نقلی بودن آن اشاره کـر  ،اند، یا در صورت بیان نداده

پیروزفـر،  (.انـد  دهآن را رد کـر  ،چندخطی و کلی به دیدگاه اجتهادي ۀبا اشار ،نهایتدر 

  )237، صش1391

، ش1374موسـوي،  (»اسباب نـزول در تفسـیر طبـري   « ۀتوان به مقال می ،در این بین

پرداخـت بـه اسـباب نـزول      ۀکه بیشتر از حیث آماري و شیو ) اشاره کرد239ـ217ص

  .حاضر خالی است ۀشاره دارد و از بررسی عنوان مقالتوسط طبري ا

ي اصلی و معیارهاي اجتهاد طبري در بررسی و تـرجیح آراء  ها زمینه« ۀهمچنین مقال

ي رایج ها از گونه(به بیان معیارهاي ترجیح )88ـ69، صش1394ی مقدم، خان(»تفسیري

از  ي مختلف،ها با بررسی زمینهطبري  در تفسیر ثور)أن در تفاسیر مااعمال اجتهاد مفسر
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شـده در   طرحال ؤبه سناظر  کهسواي از اینپردازد. این تحقیق نیز  می جمله اسباب نزول

ي در بحث أي مختلف اعمال رها نسبت به گونهگونه جامعیتی  حاضر نیست، هیچ ۀمقال

  اسباب نزول آیات ندارد.

اسـت  ي در این نوشتار در مقابل نقل صرف أذکر است که اصط�ح اجتهاد و ر شایان

(چـه بـه وجـه    مشاهده و نقل ۀسبب، خارج از مقول ۀائار برايگونه ت�ش فکري و به هر

اسـاس مبـانی و اصـول صـحیح) و     ساختن و چه جایز نظیر ساختن بر غیر جایز نظیر بر

  .شود می اط�ق الت دادن فکر در مسیر تعیین سبب)دخ(دستیابی به اسباب نزول

ـ أاثبات اصل دخالت یا عدم دخالت ر دنبال همچنین نوشتار به و  هـا  گونـه  ۀي و ارائ

شواهد به کمتـرین مقـدار کفایـت     ۀلذا در ارائ ؛آن در موضوع اسباب نزول است قراین

در تمـامی   تـر  شده است. بررسی میزان گستردگی این دخالت پژوهشی مجزا و وسـیع 

  این نوشتار خارج است.  ۀطلبد و از عهد می منابع مرتبط را

  اسباب نزول تطرق معرف. 2

ات مشتمل بر ذکر اسباب نزول آیتألیفاتی که  واسباب نزول  یبا بررسی کتب اختصاص

 روشرا در چنـد  اسباب نـزول   شناخت توان راه می ،جامع البیان تفسیراز جمله  است،

  د:کرتقسیم 

  مشاهده .1ـ2

در زمان نزول آیات قرآن کـریم  اي  مسئلهاسباب نزول ناظر به رویداد و  که ن سببآ زا

آن  دربـارۀ  اند، مسئله واقع شدهدر بطن و  عصر نزول حضور داشته که در کسانی است،

؛ و اصحاب ایشان اسـت  این امر منحصر در پیامبر اس�م �زم را دارند و يها آگاهی

 ۀ) و بقیـ رغم حضور در عصر نـزول  بهدلیل فاصله از واقعه  به(اما براي برخی از صحابه

شـناخت   طریـق  ،و روایـت تابعین، اتباع تابعین و مابعـد آن صـرفاً نقـل     طبقات شامل

سـنخ  و از  حسی ،بیان سبب نزول توسط صحابه ،این منظراز  .نزول آیات استاسباب 

هنگامی که سـبب نـزول   « .که حدس و اجتهاد در آن راه نداردگواهی و شهادت است 

ناخت و علم به ایـن  امري واقعی است که آیه در شأن آن نازل شده، بدیهی است که ش

  )36، صق1424صالح، (»گیرد. و اجتهاد قرار نمی رأي ۀاسباب در دایر

دلیـل قلّـت ایـن دسـته از      ،اسباب نزول ۀحوزلیفات که زرکشی بعد از ذکر تأ چنان
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در، طبیعـت خـود موضـوع و انحصـار آن     رانات تفسیري و قرائت کتب به نسبت مدو 

  )40، ص1، جق1410زرکشی، (.داند می صحابهبه شاهدان نزول یعنی روایات منسوب 

 کـه  کنـد  مـی  تفسیر صحابی محسـوب جزء آن دسته از نیز اسباب نزول را از ذهبی 

  )95، ص1تا، ج بی ذهبی،(.در آن مجالی ندارد رأي

نقـل یـا سـماع یـا     که صرفاً از سـنخ   کند می مباحثی عنوان کافیجی متعلق تفسیر را

منحصر در  که ی نشاندهمشاهده است و در این میان اسباب نزول را در صدر موضوعات

  )30، صق1419کافیجی، (.است مشاهده و نقل

تـابعین   میـان  توان می رامشاهده  بلکه انحصار طریق شناخت اسباب نزول در تأکید

از خـدا  «گوید:  می ابن سیرین از آیه قرآن سؤالآنجا که عبیده در پاسخ  ؛دکرنیز ردیابی 

دانستند قرآن دربارۀ چه نازل شـده   بترس و از روى درستى سخن بگوى، کسانى که مى

 )29، ص1 ، جق1412طبري، (».ا رفتندیاست، از دن

و صـحابه را   که حضور پیامبر ،تفسیر جامع البیانجمله  ازتفسیر کتب  نگاهی به

مشاهده از ارکـان اساسـی   دهد  می ، نشانکشد می سبب نزول آیات به تصویر ۀدر صحن

لسـان  از  ،تفسـیر جـامع البیـان   در  براي نمونـه   ؛اسباب نزول است در خصوصآگاهی 

ه خواهر داشتم. نُ که درحالی: دچار بیماري شدم نقل شده است انصاري جابر بن عبداهللا

پس پیامبر به دیدار من آمد و در صورتم دمید و بهبـود یـافتم. پـس عـرض کـردم: اي      

م؟ فرمود: خـوب اسـت. عـرض    سوم وصیت نکن سول خدا آیا براي خواهرانم به یکر

ا تنها گذاشت. سـپس  دوم چطور؟ فرمود: خوب است. سپس خارج شد و مر کردم: یک

ـ   از این بیماري نمیبازگشت و فرمود:  اي  همیري. خداوند در مورد خواهرانت بر مـن آی

گوید: این آیه در مورد من نازل شـد:   می سوم قرار داد. جابردو ها آننازل فرمود و براي 

ي هـا  و بـراي نمونـه   28، ص6 ، جهمان(»76: نساء ؛الْکَإللَةِ یکُم فیفْتیستَفْتُونَک قُلِ اللَّه ی«

   )104، ص5 ج و 401، ص1 ج؛ 134، ص2 ، جهموبیشتر نک: 

خود صحابه شاهد نزول آیـات قـرآن بـوده و    ي مشابه ها این موارد و نمونه ۀدر هم

  شناخت آنان از اسباب نزول از طریق مشاهده حاصل شده است.

  نقل .2ـ2

 ؛سـت ایشان ا ۀی صحابو برخ پیامبر بهمشاهده منحصر  گفته، بر اساس مطالب پیش
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 .و نقل از آنان میسـر خواهـد بـود    شناخت سبب نزول براي دیگران از طریق سماع لذا

روایـت و شـنیدن از    ۀوسیل هسخن گفتن در باب اسباب نزول قرآن کریم جز ب رو ازاین

واحـدي،  (.آگـاهی یافتنـد، جـایز نیسـت     کسانی که شاهد نزول آن بودند و بر اسـباب 

  )107، ص1تا، ج بی همچنین زرقانی، ؛10، صق1419

شـود و اجتهـاد در    مـی  سبب نزول از طریق نقل صحیح شناخته«این نگاه  مبنايبر 

ت دارند. د که براي معرفت اسباب نزول اهلیو صحابه هستن این عرصه جایگاهی ندارد

زیرا عق�نی نیست  ؛شود می لذا هنگامی که سبب نزول از صحابی نقل شود بدان اعتماد

 ».جز سـماع یـا مشـاهده آن را بیـان نماینـد      هکه صحابه در آن اجتهاد کنند یا از راهی ب

   )25، صق1426نبهان، (

لـب بـه ذکـر سـند     غااسباب نزول همـواره و   کتب تفسیر و دشاین موضوع سبب 

   .دننک حفظند تا جنبه و اعتبار نقلی خود را شابداشته تام روایت اهتمام 

 )10، صق1409صـدر،  (مباحث تفسیرياز آغاز  ،ثور و روایی بودن اسباب نزولمأ

، ق1411عنایـه،  (که بر آن ادعاي اجماع شده استاي  هگون هب ،کنون دیدگاه غالب بودهتا

   )107، ص1تا، ج بی زرقانی،(.اند تهو جز آن راهی را معتبر ندانس )24ص

  رویکرد نقلی طبري در طریق معرفت اسباب نزول قراین .1ـ2ـ2

 بـه ذهـن متبـادر    تفسیر جـامع البیـان  نگاهی کلی و اجمالی به دیباچه و محتواي  چهآن

داننـد.   مـی  راه دستیابی به اسباب نزول را منحصر در نقـل  طبريآن است که  ،سازد می

  :آفرین هستند گیري این تبادر ذهنی نقش زیر در شکل قراین

  ترین نوع تفسیر از نگاه طبري تفسیر اثري محق .1ـ2ـ2ـ2

با حصـر آن   ،تأویل قرآن ۀگان بندي سه ، ضمن تقسیمتفسیر جامع البیان ۀطبري در مقدم

دهـد کـه بنـدگان را بـدان      می گانه، یک بخش از آن را به خداوند اختصاص در این سه

 دانسته و راه دستیابی را بیان رسـول خـدا   راهی نیست، گروهی را مختص پیامبر

کند که قاعدتاً منحصر در  می آشنایان به زبان عربی عنوان ۀداند و بخش دیگر را ویژ می

دانـد کـه    می ترین تفسیر را تفسیري ی است؛ از همین روي او محقمباحث لغوي و ادب

تفسـیر بـه   ن وى یهمچنـ  )32، ص1 ، جق1412طبـري،  (.مستند به نقل و روایات باشد

ح منقول از صحابه یات صحیشمارد و بر ضرورت رجوع به روا ز نمىیرأى را هرگز جا
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 ۀتوان طبـري را در زمـر   می سببین بد )28، ص1 ، جهمان(.د فراوان داردین تأکیو تابع

قول غـازي عنایـه، هرگونـه حرکـت بـراي اجتهـاد و رأي را در       ه علمایی دانست که ب

 هـا  آنموضوع اسباب نزول، بعید دانسته و آن را منحصر در مشاهده، روایت و یا سماع 

اسباب نـزول را   علمائی که راه معرفت نسبت به ؛)45، ص2، جق1416عنایه، (دانند می

  دانستند. می نقل صحیح

  روایتگرطبريِ  .2ـ2ـ2ـ2

صراحت روش خویش در نقل روایات از جمله روایات  هطبري در تفسیر خود بگرچه 

چه در مقدمه تـاریخ مشـهور خـود بـدان     اب نزول را بیان نداشته است، بر اساس آناسب

عات تاریخی نگرشی صـرفاً  نماید که نگرش او نسبت به موضو می تصریح کرده، چنین

گان د اخبار و حـوادث گذشـت  نک می تصریحتاریخ خویش  ۀطبري در دیباچ .نقلی است

جـایی   ،ن قابلیت دسترسی نداشـته، عقـل و اسـتنباط در آن   جز از راه اخبار و نقل ناق�

روي که اسباب نزول داراي هویتی تـاریخی و   ) و ازآن5، ص1، جم1939طبري، (ندارد

تـوان در   مـی  لـذا ایـن نگـاه طبـري را     ؛مشتمل بر حوادث و رویدادهاي گذشته اسـت 

  اسباب نزول نیز ساري و جاري دانست.موضوع 

  روش تفسیري طبري  .3ـ2ـ2ـ2

، 2، جش1387معرفـت،  (.، روش نقلی و مأثور استتفسیر جامع البیانروش طبري در 

خود را بر موضوعات متعددي کـه در تفسـیر    ۀقل و روایت، ساین روي ازاین )164ص

عنوان طریق شـناخت سـبب    هگستراند و نقل را ب می آمده است، از جمله اسباب نزول،

  گیرد. می به خدمت

ثور خود، اهتمام ویژه و شدیدي به نقـل اخبـار و روایـات    أطبري بر مبناي روش م

رضـا،  (.انـد  تهکه برخی ولع او در بیـان روایـات را جنـون گونـه دانسـ     اي  هگون هب ؛دارد

 فارسـانی،  دهقانی(روایت 38400 حدود ،تفسیر این در) 299و  298، ص3، جق1414

   .است شده ذکر) 81ص ،ش1393 شولر،(مختلف سند 13026 با) 99، ص9ج ،تا بی

تمـامی   ۀزیرا دربردارند ؛داند می محمد زحیلی روش تفسیري طبري را تفسیر مأثور

در (ثابت شـده اسـت و آن گـاه    آثار پیشینیان است که به سنّت و آنچه از رسول اهللا

ــه آ  ــاه مانــدن دســتش از آن دو) ب ــار صــورت کوت ــث ــابعین تکی  هوارده از صــحابه و ت
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  )125و  126، صق1420زحیلی، (.کند می

تفسـیر   ۀ، وجـه ممیـز  البیان تفسیر جامع ۀلبنان، در مقدم» ازهر«میس، مدیر خلیل ال

طبري، (.داند می و آراء صحابه و تابعین شده از پیامبر را اعتماد به روایات نقلطبري 

  )8ق، ص1415

ران، اهتمـام بیشـتري   طبري نسبت به سایر مفس معتقد استمحمد بکر اسماعیل نیز 

ـ  هنسبت به نقل روایات نبوي، صحابه و تابعین داشته، ب شـده   کـه روایـات نقـل   اي  هگون

  )48، صم1991اسماعیل، (.کند نیاز می قرآن را از هر چیز دیگر بی توسط او تفسیر

بـه کتـب تفسـیري     ،ن و سـلف یت اقوال تابعی                              وطى در مقام اثبات و دفاع از حج یس

           ً                                                                  کند که صرفا  مسند به صحابه، تابعین و اتبـاع تـابعین اسـت و در ایـن میـان       می استناد

، 2، جق1421سـیوطی،  (.نشـاند  مـی  را در صدر این نـوع از تفاسـیر   تفسیر جامع البیان

  )474ص

بر نگاه نقلـی و اثـري او نسـبت بـه     اي  هامار روایات، به طبري جریر ابن وافر توجه

  اسباب نزول آیات قرآنی است. 

    رأي .3ـ2

و اجتهـاد اشـخاص    رأي میزان دخالت ،اسباب نزول ۀحوزیکی از موضوعات مهم در 

جا کـه اسـباب نـزول مـاهیتی     گفته و از آن است. با توجه به مطالب پیش این عرصهدر 

 مینـه افراد در ایـن ز  رأي اجتهاد وشود که آیا  می مطرح سؤالاین  ،تاریخی و نقلی دارد

نظـران   صـاحب  ۀهم تأکیدرغم  بهدهد  می نشان ها بررسی تواند دخالت داشته باشد؟ می

              آن، نگـاه و اري بر عدم اجتهـادي بـودن   و پافشمبنی بر صرفاً نقلی بودن اسباب نزول، 

   .              گذار بوده است     تأثیر      مختلف    ي       به انحا      حیطه       در این        افراد     رأي

  و      ّ مقلّد      ً صرفاً   ، د    متعد  يها عرصه   در    او      دهد    می      نشان          طبري نیزبررسی زندگی علمی 

     صورت         را، به   ت                     ظهور و بروز این خصوصی        است که              دیگران نبوده            ات و افکار         پیرو نظری

                          ده تا دیگـران از او بـا    ش              همین امر باعث   .          توان یافت    می           ي فقهی او  ها                 واضح، در دیدگاه

  ّ  قلّد  ی  �             ً کان مجتهداً «  ،  )205   ، ص1     تا، ج    بی       ذهبی، ( »      المطلق        المجتهد  «                   تعابیر مختلفی چون

      قلـد   ی       ن لـم   ی                        کان من األئمـإل المجتهـد   «  ،  )  53   ، ص 4   ، ج ق    1406  ،               ابن عماد حنبلی ( »    ً أحداً

                        یه و ویژگـی مجتهدانـه      روح     همین    .    کنند    یاد    )   191 ص   ، 4   ، ج م    1971           ابن خلکان،  ( »    ً أحداً
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         باشـد؛           و اجتهاد ن     رأي         خالی از   ،    نقلی  ۀ                     رغم نگاه مشهور و روی    به     نیز         تفسیر او    د ش     باعث 

                    ِ     ِ           و علمـی ابـن جریـر کتـابِ مرجـعِ                      شخصـیت ادبـی   «   :       نویسـد     می              که امین خولی      چنان

  و                                           یعنی تفسـیر اجتهـادي قـرار داده اسـت       ،                                      اهمیت او را در گروه دوم از انواع تفسیر  پر

              ایـات نقلـی                بهاست بـر رو                           ي ادبی، لغوي و علمی گران  ها                            نظرات او که متکی بر دیدگاه

   )   353   ، ص 5     تا، ج    بی   ،    خولی ( » .               رجحان یافته است      کتابش 

         ي حضـور      هـا                                در موضوع اسباب نـزول، عرصـه       رأي          اجتهاد و       تأثیر         درك بهتر      براي 

                  در تفسـیر جـامع         هـا     آن        مصادیق   و    شود     می                                و آراء اجتهادي در این حوزه ذکر    ها        دیدگاه

       .    گیرد    می                            لیفات طبري مورد بررسی قرار           البیان و تأ

    نقل برساختن برايتالش فکري مذموم ل، جع .1ـ3ـ2

جملـه   ازگیري احادیث و روایات،  ي جدي دخالت آراء افراد در شکلها یکی از عرصه

وضع در منقـو�ت اسـت. حـدیث مجعـول و موضـوع،       روایات اسباب نزول، جعل و

کــه راوي آن را  )155، صق1427، قاســمی(شــده اســت ین و ســاختهحــدیث دروغــ

احادیـث تفسـیري،    ویـژه  بـه جعـل در احادیـث    دهـد.  می برساخته و به دیگري نسبت

 ؛که از زمان خود پیامبر مکرم اس�م آغاز و در ادوار بعـد امتـداد یافـت    است موضوعی

و در آن سـه چیـز را بـدون     منسـوب اسـت  ابن حنبل  سخن مشهوري به کهاي  هگون هب

؛ معرفـت،  292، ص2، جق1410زرکشـی،  (.آینده و تفسیر : مغازي، اخبارداند می اصل

  )180، ص1، جق1418

گونه روایات نه بر بستر واقعیت، مشـاهده و نقـل، بلکـه     گیري این از آنجا که شکل

هر سبب نزولی که از این محمل  ،شخص واضع و جاعل است رأي حاصل تام و تمام

  اوست. رأي اعمال ۀنتیج ،حاصل آید

ي هـا  یی را بر مبناي سـلیقه ها زولشأن ن آیات قرآنجمعی از صحابه و تابعین براي 

، ش1384آبـادي،   صـالحی نجـف  اند( دهي گروهی خـود ذکـر کـر   ها شخصی یا گرایش

ا بعد از عصر صحابه که عدم حضور شاهدان نـزول وحـی فرصـتی ر    ویژه به ؛)198ص

ز و یب، ستتعص )40، صش1385محسن حیدر، (.وضع اسباب نزول فراهم آورد براي

ها، موجب  پراکنى عهیى ناروا زدن و شاها سازى، تهمت قت، دگرگونیکتمان حق دشمنى،

واسـطۀ   لوح به دن مسلمانان سادهیو گمراه گردان ها آنث و جعل یارى از احادیانتشار بس
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  )347، صش1378حکیم، (.دیگرد ها آن

بـر آن   نقـا محقواقعیتـی اسـت کـه    اسباب نزول،  ۀاز جمله در حوز ،وضع و جعل

ـ  ۀدر انگیـز نیز که واحدي  چنان ؛)83، صم2005جمل، اند( دهکرتصریح  لیف کتـاب  أت

ع�مـه   )11، صق1419واحـدي،  (.کـرده اسـت  اسباب نزول خود به این مهـم اشـاره   

ک آیـه را جعـل و   طباطبایی نیز یکی از دو علت تعارض و تهافت میان اسباب نزول ی

ــد مــی دس در آن ــایی، (.دان ــک: فقهــی173، صش1353طباطب ــز ن زاده و برزگــر،  ؛ نی

  )86ش، ص1396

ابى سندى یبدون ارز ها آنات اسباب نزول، نشانگر آن است که غالب یلى در رواتأم

ن منقو�ت با یث جاى گرفته است. بررسى محتواى ایر و حدیو مضمونى در کتب تفس

با روح قـرآن و مقاصـد شـرع     ها آنح یهاى صر هاى فراوان و مخالفت توجه به تناقض

ن یرساند که غالب ا جه مىین نتیخى، ما را به ایق مسلّم تاریم و حقایمقدس و عقل سل

  هاى ناشى از ذهن فردى روات است.  يپرداز منقو�ت قصه

ـ   و مذهبی از عوامل وضـع و جعـل  اي  هي سیاسی همچنین فرقها انگیزه زول شـأن ن

  )98، صتا بی سعیدي روشن،(.بوده است ها آن، له یا علیه افراد و آراء، و نقل اتیآ

، بـا  جعلـی  اسباب نزولدهد در موارد متعددي،  نشان می البیان تفسیر جامعواکاوي 

  وضع و توسط طبري نقل شده است. هاي گوناگون، انگیزه

سه دیـدگاه و   )26 :انعام(»نْأَونَ عنْهینْهونَ عنْه و یو هم « ۀبراي نمونه طبري در ذیل آی

ن ن مشـرکا در شـأ نخسـت،  کنـد:   مـی  سبب نـزول آیـه ذکـر    عنوان بهدسته روایات را 

منع کرده و خود نیز  ، که مردم را از پذیرفتن و پیروي پیامبرآیات الهی ۀکنند تکذیب

محتـواي آن  ن و عمل به م، گروه مشرکان که مانع شنیدن قرآدو .جستند می از او دوري

 کرد اما از ایمان می منع ت و آزار پیامبریکه از اذ م، در شأن ابوطالببودند و سو

   )110، ص7، جق1412طبري، (.جست می به آنچه آورده بود، دوري

 دهـد  مـی  نشـان  کند، می معرفی ابوطالب را آیات زولشأن ن که م،سو دستۀ در دقت

 ظـاهر  و اقیس با مخالفت جمله از است؛ جعلی و اعتبار بی مختلف د�یل به ها نقل این

 اتیـ روا بـا  تعـارض  ـ)111ص ،7ج ،همان(است کرده اشاره آن به نیز طبري که ـ هیآ

 ذکـر  دیگـر  دیـدگاه  دو ذیـل  در البیـان  جامع صاحب آنچه نظیر(دیگر حیصح و فراوان
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 ثوري سفیان چون ضعیفی افراد حضور و ارسال نقیصۀ جمله از(سندي ضعف و) دهکر

 برخـی  و) 158، ص9، جش1372 ى،خـوی (خلفاسـت  لـه  حـدیث  وضع به مشهور که

 بـه  نسـبت  او عـداوت  بر دال) 138، ص1، جق1410 خ�ل، نک: نمونه براي(روایات

 منشـأ  کـه  است جعلیاتی در داخل نزول، اسباب دست این لذا. است علی حضرت

 در خصـوص  بـه  ،بیـت  اهـل  به نسبت ثوري سفیان نظیر افرادي تواند بغض می آن

 بـن  قاسـم  نظیر مذکور حدیث راویان از برخی که ویژه به باشد؛ امویان حکومت دوران

ابـن حجـر   (.انـد  بـوده  سـاکن  امویـان،  فرهنگی و فکري نفوذ حوزۀ دمشق، در مخیمره

  )337، ص8، جق1414 عسق�نی،

از اسـرائیلیات   گیـري  بهرهاسباب نزول،  ۀي مهم رسوخ جعلیات در حوزها زمینهاز 

هی از یابـد کـه بـدانیم بخـش قابـل تـوج       می اعفیت مضاهمیاین موضوع آنگاه  است؛

 دهـد و  مـی  تشکیل ها گونه نقل را این تفسیر جامع البیانجمله  از تفاسیر محتواي برخی

 )142، ص2، جق1418معرفـت،  (.ر طبرى استیتفس وجوه اسرائیلیات جزءاز  استفاده

، 1، جق1412طبـري،   :بـراي نمونـه، نـک   (ا�حبـار انى چون کعب یات از راوین روایا

، 1، جانهمـ  :نـک ( بن س�ماهللا، عبد)184، ص1، جانهم :نک(، وهب بن منبه)363ص

، )61، ص24، جانهم :نک(اس، ابن عب)118، ص1، جانهم :نک(جی، ابن جر)153ص

 ، مجاهـد )184، ص1، جانهم :نک(سید بن ق، محم)3، ص12، جانهم :نک(رهیابو هر

، )113، ص12، جانهمـ  :نـک (، محمـد بـن کعـب قرظـى    )170، ص1، جانهمـ  :نک(

، انهم :نک(دی، ابن ز)6، ص13، جانهمنک، (، سدى)4، ص12، جمانه :نک(ضحاك

 :نـک (، سـعید بـن مسـیب   )151، ص1، جانهم :نک(د بن اسحاق، محم)146، ص1ج

  ت شده است. یگران روایو د )188، ص1، جانهم

 ه روایات اسـرائیلی، ناشی از تشبث ب ي جعلی،ها نزولاز جمله اسباب  ،براي نمونه

ـ  نمونـه  بـراي (رانی است که برخـی از مفسـ  سبب نزول ، 14، جش1364 قرطبـی،  :کن

  اند. هاشاره کردبدان احزاب  ۀسور 37 ۀآی از جمله طبري، ذیل )190ص

 ۀسـر زیـد بـن حارثـه، آزادشـد     هم آیه را مربوط به زینب بنـت جحـش  این طبري 

و میل به طـ�ق او توسـط    گیرد می جاي پیامبرمحبتش در دل داند که  می پیامبر

  دارد. می زید و ازدواج با وي را در دل پنهان
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سـبب   میـان بـه ذکـر   د آورده و در این ویید دیدگاه خروایاتی در تأ ،طبري در ادامه

  )10، ص22، جق1412طبري، (.پردازد می آیه نزول

ن، ضـمن بررسـى و   یقیپژوهان فر مفسران و قرآنارى از یبساین در حالی است که 

امبر یـ ل داسـتان ازدواج پ یـ ذ اتیلى بودن روایرى، به برساخته و اسرائیات تفسینقد روا

نعناعـه،  (.انـد  ح کـرده یتصـر  تفسیر طبـري جمله روایت منقول در  ، ازنبیبا ز اکرم

 ۀشـ ی، رنمحققـا برخـى از   )322ـ315، صش1383گلى، دیارى بید؛ 130، صق1390

که از طریـق او در   )290، ص10، جتا بی شحود،(دندان وحناى دمشقى مىین افسانه را یا

ـ      ه میان تابعین رایج شده و سپس به تفسیر ابن جریـر طبـري و تفاسـیر بعـد او راه یافت

  )27و  26، ص1ج ،تا بی ابوزهره،(.است

برساخته شده و سپس  رأي گاه اسباب نزول بر اساس ،گفته با توجه به مطالب پیش

  دارد. افراد در آن نقش انکارناپذیري رأي تهاد ولذا اج ؛گیرد می در مسیر نقل قرار

  در روایات رأي نارواي ، دخالتتحریف .2ـ3ـ2

چه صـاحب گفتـار   معنایی است غیر از آن ۀجهت افاد ،کنشى ارادى و آگاهانه ،فیتحر

حـذف بخشـی از کـ�م کـه      پـذیرد:  می این امر به چند صورت انجام قصد کرده است.

بى از واژگـان بـر   یا ترکیافزودن واژه  ؛معناي مطلوب صاحب گفتار به آن وابسته است

ـ تغ و سـته خـود منحـرف گـردد    یاى که گفتار از بستر با گونه گفتار، به سـاختار  ر دادن یی

 به دسـت  ،ر از آنچه صاحب گفتار قصد کرده استیى غیمعنا ۀاى که واژ گونه واژگان به

  )3، صش1379معرفت، (.دهد

کنـد:   مـی  دو دیدگاه عمده را ذکـر  ،نساء ۀسور 43 ۀطبري در تفسیر آیبراي نمونه، 

و گروه دیگـري کـه آن را سـکر     دانند می کسانی که سکر را سکر ناشی از شرب خمر

شتمل بر یی مها یید دیدگاه نخست به ذکر نقلأکنند؛ سپس در ت می آلودگی عنوان خواب

  )62، ص5، جق1412طبري، (.پردازد می آن اسباب نزول

إل نزلـت  یـ و أن هـذه اآل « ۀجملبیان و با  پذیرد می دیدگاه نخست راطبري در پایان، 

سـکر ناشـی از   (اولدیـدگاه   مطـرح در ي هـا  اسباب نزول ،»هینزلت ف هاانمن ذکرت یف

  . کند می شرب خمر) را تأیید

 غیرقابـل پـذیرش   یموضـوع متضمن  ،یی که توسط طبري نقل شدهها اسباب نزول
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  . است حضرت علیبه  نسبت فعل حرام یعنی

 ق) نیز گفته اسـت  110ت (که حسن بصرى چنان د امام علىیترد بى که درحالی

و روایات نیز این الوده یز لب به شراب نهرگ، )178، ص2، جق1379، ابن شهرآشوب(

  )جا همان(.کنند می ییدأموضوع را ت

پس  رب خمر و نزول آیه ازش ۀرغم صحت اصل واقع بهدهد  می نشاننیز  ها بررسی

ضـمن  تـا   اسـت  و تحریف واقع شده آن، صورت واقعه و جزئیات آن مورد دستکاري

ي مبنی بر شرب خمر توسـط  تأکیدأیید و ت، و افراد دخیل در آن سانسور حقیقت واقعه

اسـامی  براي آگاهی از روایات صـحیح و دسـتیابی بـه    (.آیدبه دست  حضرت علی

،  مانیبـن سـل  ا؛ 336، ص2، جق1411ک: حاکم نیشـابوري،  نافراد دخیل در این واقعه 

   )37، ص10، جش1379، یعسق�نابن حجر ؛ 374، ص1 ، جق1423

یکـی از   عنـوان  بـه ، عبـدالرحمن سـلمی   ابی عداوت و دشمنیل دیگر مأقابل ت ۀنکت

 کـه  )147، ص1تـا، ج  بـی  ،يطبـر (است حضرت علیبا راویان اصلی هر دو نقل، 

  کند. روشنتحریف در سبب نزول و نسبت ناروا دادن به حضرت را  ۀتواند انگیز می

شکل دیگر تحریف، حذف اسامی و عبارات و آوردن الفاظ مبهم نظیر ف�ناً، رج�ً، 

  کذا و کذا و نظایر آن است.

رجا� أرادوا کذا و کـذا، و أرادوا  «مائده، عبارات  ۀسور 87 ۀطبري در سبب نزول آی

هـم در سـایر    کـه  درحـالی  ؛) را ذکر کرده است7، ص7، جق1412طبري، (»کذا و کذا

،  مانیبن سلا() و هم سایر کتب9ـ7، ص7، جانهم(روایات منقول از طبري در این باب

کذا و کـذا) مشـخص بـوده و نقـل شـده      (رجا�ً) و فعل()، افراد499، ص1 ، جق1423

  است. 

، خـود  اتد منشأ حداقل بخشی از این تحریفـ شو می با بررسی تفسیر طبري روشن

ـ  (شـعرا  ۀسـور  214 ۀري است؛ براي نمونه او در شرح آیطب شع رأَنْـذ الْـأَقْرَبِ یو نَیرَتَک (

) 75، ص19ج ،ق1412طبري، (.جاي بیان روشن عبارات، لفظ کذا و کذا آورده است هب

دهد ایـن عبـارات    می نشان )63، ص2، جم1939طبري، (مراجعه به تاریخ او حال آنکه

 اسـت  خ�فـت بعـد از پیـامبر    ۀشده مشتمل بر الفاظ بسیار مهمی در حوز تصحیف

  .  وصیی و خلیفتی فیکم)(
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و و » فـت� «تغییـر عبـارت    ،در روایات اسباب نـزول  تحریفاز مصادیق  دیگر یکی

و عباراتی از این قسم است که برخ�ف الفاظ نخسـت مـوهم   » لنزفأ«لفظ  بهنظایر آن 

 سـبب نزولـی را نقـل    روایـت  ،زمر ۀسور 67 ۀبراي نمونه طبري ذیل آیسببیت است. 

ـ ا که درحالی ؛)18، ص24، جهمان(آمده است» فانزل اهللا«کند که با لفظ  می ث ین حـد ی

پس رسول اهللا صلى  ه و سلمی علاهللا فت� رسول اهللا صلى(با عبارت ]بخاري[ حیصحدر 

ـ آ رایـ ز ؛ت استن درسنقل شده و همیه را ت�وت کرد) ین آیه و آله ای علاهللا ه مکّـى  ی

   )134، ص1، جق1421سیوطی، (.است

کنـد   می را بیاناي  هنور واقع ۀمبارک ۀسوم سور ۀدیگر، ابن جریر ذیل آیاي  هدر نمون

، 18ج ،ق1412طبـري،  (آورد مـی  أو)(»یا«با ادات را » فأنزلت«و » فقرأ«و هر دو عبارت 

 طبري یا نـاق�ن دیگـر   ۀاز ناحی، ت، نشان از یک تغییر)؛ که فارغ از انگیزه و عل56ص

این تغییـر  و  انجام داده حریفیمتن روایت ت یکی از ناق�ن در شود می مشخص است و

  .ستحاصل اعمال اجتهاد او

 محسـوب  روایـات  متن در راویان اجتهاد اعمال از بخشی تحریفات، صورت هر به

 متزلـزل  و دار خدشـه  ،هسـتند  نقلی صرفاً آیات نزول اسباب کهرا  ادعا این و شوند می

  .کند می

  ، اجتهاد در انتقال متون روایاتنقل به معنا .3ـ3ـ2

 نزدیـک  ،از جمله منع تدوین حـدیث  ،ات و بالتبع روایات اسباب نزول، به د�یلییروا

فرهنـگ   هـا  نیز تا مدتدر ادامه  .شد قل مىتنم سینه به سینه ود کتابت نگردی نک قریبه 

 د تـا گـاه  شـ حاکم بوده و همین امـر باعـث    ،تقرائو نظیر سماع  ،نقل شفاهی حدیث

   .اصط�ح نقل به معنا شود هو ب ختهیگرى ریمعناى روایت در قالب الفاظ د

ک مطلب را با الفـاظ  یاى  ان در سطح گستردهیراو«د: یگو باره مى  نیا در ابن ص�ح

ابـن  (».کردند، نـه لفـظ   ه بر معنا مىیتک ها آنن بود که یلش ایکردند. دل گوناگون نقل مى

  )214، صق1406ص�ح، 

راهیـابی نقـل بـه معنـا در      منع تدوین حدیث را یکی از عواملنیز ع�مه طباطبایی 

احادیـث  تغییر اصل منتج به  نهایتدر  کهداند  می روایات اسباب نزول، ویژه بهروایات، 

  )175، صش1353طباطبایی، (شود می اعتباري آنان و بی
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شرح حال برخـی  نیز از نقل به معنا مصون نمانده است.  تفسیر جامع البیانشک  یب

دهد اساساً نقـل بـه    می نیز هستند، نشان تفسیر طبري از راویان اسباب نزول که روات،

نقل به معنـاي روایـات،    ،نمونهبراي  ؛اند خصوصیاتی است که بدان متصف بوده معنا از

ابن سعد، () و حسن بصري163و  157، ص8، جق1414رضا، (رهیي ابوهرها از ویژگی

یابـد کـه    مـی  گاه اهمیت دوچنـدان موضوع آناین  ؛) عنوان شده116، ص7، جق1410

، 2، جق1406ابن عماد، (.داشته استاى به اسباب نزول  ژهیتوجه و حسن بصريبدانیم 

   )50ص

طبـري،  (الفاظ و عبارات متن دربارۀشک و تردید خود به یی که راوي ها وجود نقل

 )148، ص5، جهمــان(و حتــی افــراد موجــود در ســند روایــت )41، ص8، جق1412

دهد که نقل به معنا در این احادیث و دیگر احادیث واقع شده  می د، نشاننک می تصریح

  است.

بـه موضـوع    ،»لفظ الحدیث لف�ن«با تعبیر  ،از موارداي  هرچنین خود طبري در پاهم

قطعاً خود طبري  )10، ص3، جهمان ،راي نمونهب(کند می شارهانقل به معنا توسط راوي 

 الفـاظ نظیـر  ، کـه  ؛ فرهنگ انتقال شـفاهی ي روایات دور نمانده استنقل به معنا نیز از

حـاکم   دارد و بر حداقل بخشـی از تفسـیر ابـن جریـر    بر آن د�لت  ...و »قال«، »حدثنا«

 جـامع البیـان  مـتن  تصریح  کهضمن این ؛نقل به معناي برخی روایات است م�زمبوده، 

نقل بـه   دهد می نشان )27، ص27، جهمان(الفاظ روایات نسبت به مبنی بر شک طبري

 معناي روایات توسط او موضوعی محتمل الوقوع است.

را  البیـان  تفسـیر جـامع  موردي روایات نیز وقوع نقل به معنا در  مطالعاتچنین هم

ذیـل   روایات اسباب نـزول  مث�ً )119، صش1378مؤدب،  ،براي نمونه(.دهد می نشان

کـه از یـک    رو ازآن ؛دهـد  می را نشان ها آنروشنی نقل به معناي  به ،نساء ۀسور 10 ۀآی

تـی  بـا کلی اي  هواقعـ  روایت از قتـاده)  دو روایت از سعید بن جبیر و دو(مشخص راوي

  )79، ص12، جق1412طبري، (.نقل شده است واحد اما متفاوت در الفاظ و جزئیات

 ،)175، صش1353طباطبـایی،  (انـد  تهگفهمان گونه که ع�مه طباطبایی  ،روي ازاین

نقل صـرف اسـت و روایـات را بـه      ۀنقل به معناي روایات اسباب نزول خارج از حیط

  سازد. می داخلاجتهاد راوي  ۀحوز



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   280

    روایات ناهمسو براي حذف تالشی، روایات انتخاب .4ـ3ـ2

یا اً به هیچ اساس رغم وجود سبب، به، ذیل آیه یا آیاتی در آن است کهانتخاب به مفهوم 

ـ مفسگري د و در واقع اشاره به نقش انتخابنشو پرداخته ها آنبرخی از  . دارد فر یا مؤل

نیـز از   دسـته  ایـن  ،ي افـراد دخیـل اسـت   ها در انتخاب، آراء و انگیزهکه اینبا توجه به 

 . آید می شماره ول باسباب نز ۀعرصدر  اجتهادمصادیق 

نقـل   اتخـاذ روش رغم تصریح نسبت به  به ،الملوكتاریخ الرسل و ۀدیباچطبري در 

، بـا چیـدمان و گـزینش و بـرش انتخـابی      و دخالت تمـای�تش  صرف و عدم قضاوت

سـازي یـک    سـته بـه برج را  مایل فکري و عاطفی خودت، ارجحیت ارزشی و ها روایت

  )161ص یکم، دفتر ،ش1393، صیامیان گرجی(.دهد می نشان روایت، در متن اثر

حتـی   از همـین روي طبـري   ؛نیز صـادق اسـت   تفسیر جامع البیاناین موضوع در 

اگرچـه موثـق و راسـتگو بـه شـمار       ــ  انـد  ع منسوب بودهیاز کسانى که به تش المقدور

بـه قـول    نـان کـه  یرا ایکرد؛ ز خ نقل نمىیر و چه در تاریمطلبى را چه در تفس ـ رفتند مى

ـ پ ،دیـ ورز غ مـى یـ ر خود دریرشان در تفسیحموى، طبرى از نقل تفس رو مکتـب اهـل   ی

 لـذا  )54، صش1369حجتـی،  (.رونـد  عه به شمار مىیثان شند و از محدهست تیب

رغـم   به ؛از تفاسیر کهن شیعه و نام و راویان مفسران شیعی خالی است جریرتفسیر ابن 

، ش1395نیـا،   کریمـی (.از اط�ع او نسبت به تفاسیر شیعی وجود دارد یهای سرنخاینکه 

تـاریخ و هـم    هـم در گـزینش روایـات    توان گفت انتخاب و می بر این اساس )18ص

  . شود می شامل روایات اسباب نزول نیز                          ًطبري رخ داده است و طبیعتا سیر تف

طبري در نقـل   سعی بیش از حدرغم  بهدهد  می نشان تفسیر جامع البیانشی در واک

داده و از ینه خساسـت بـه خـرج    گاه در این زم ل،جمله روایات اسباب نزو از روایات،

ـ      آیات طفره رفته برخی اسباب نزول ذکر  274 ۀاست. بـراي نمونـه طبـري در ذیـل آی

و این در ) 67، ص3، جق1412طبري، (کند را عنوان نمی سبب نزول خاصی بقره ۀسور

ن حضـرت  آیـه را ذوسـبب دانسـته و نـزول آن را در شـأ      ،حالی است که منابع دیگـر 

  )118، ص1 ج  ق،1411صنعانى، (.دانند می علی

 1200 از بـیش  و بـوده  طبـري  تفسـیر  منـابع  از عبدالرزاق تفسیر اینکه به عنایت با

ـ  نمونـه  براي(است کرده نقل او از تفسیري روایت  ؛38ص ،1ج ،ق1412 طبـري،  :کن
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سـبب   از نقـل  آگاهانـه  فت طبري کـام�ً توان نتیجه گر می) 56ص ،3ج و 61، ص2ج

 ،خودداري کرده است. از دیگر منابعی که سبب نزول فوق را ذکـر نمـوده   مذکور نزول

و  است عصر طبريکرد که او نیز همحاتم اشاره  ابن ابی ن العظیمآقرتفسیر التوان به  می

، 2 ج ، ق1419حـاتم،   ابى  ابن(.دهد این سبب نزول در زمان او شایع بوده است می نشان

  )543ص

    روایات گزینش فکري براي کوششی، ها نقل ترجیح .5ـ3ـ2

در ساحت اسباب نزول آیات، ترجیح سببی  و نظر رأي ي حضورها یکی دیگر از جلوه

با معیارهاي  ،ضمن نقل اسباب متعدد ف،ا اسباب دیگر است که مفسر یا مؤلی بر سبب

   بخشد. می را بر دیگري رجحان یکی ،مفروض خود

از  ي گونـاگون، هـا  تفاوت ترجیح و انتخاب آن است که در انتخاب، مفسر با انگیزه

کند اما در ترجیح، روایات متعدد ذکر شده و یک یـا   می نقل برخی روایاتی صرف نظر

بب نـزول را  حتی کسانی که طریق دستیابی به سشود.  می چند نقل بر مابقی برتري داده

ابوشـهبه،  (.دانند می جایز از این حیثو اجتهاد افراد را  رأي اعمال ،دانند می نقل صرف

  )133، صق1423

سـیوطی،  (یـا جمـع میـان روایـات     ، معیارهـاي تـرجیح  در کتب مربـوط  روي ازاین

همواره بخشی از مباحث مربوط به اسباب نـزول را بـه خـود     )،127، ص1، جق1421

  اختصاص داده است. 

زیـدان،  جرجـی  (.میـان اقـوال اسـت    ترجیح ،تفسیر جامع البیاني بارز ها از ویژگی

و روایات مختلف صحابه  ها نقل دیدگاهپس از  ابن جریر طبري )211، ص1، جم1911

ارهـایی چـون سـند، محتـواي     یـازد و بـا معی   مـی  به تحلیل و گزینش دست و تابعین،

 .دهـد  مـی  ي دیگـر تـرجیح  هـا  ا بـر نقـل  نقلـی ر  ،ي ادبـی ها استناد به جنبه و استوارتر

ي هـا  طبـري در ایـن کـنش    ،بر این اسـاس  )242ص یکم، دفتر ،ش1393، راد مهدوي(

  شود. می ظاهرم کَو ح تفسیري در قامت مجتهد

و آخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُـوا عملًـا صـالحاً و    (توبه ۀسور 102 ۀبراي نمونه ذیل آی

ضمن اشاره به اخت�ف در سبب نـزول آیـه،   )13، ص11، جق1412(طبري ،)ئاًیآخَرَ س 

در مـورد   یبعضو  مورد اعراب برخی آن را در نویسد می کرده ومتعددي ذکر ي ها نقل
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آیا در این در اینکه  کنند می ذکرلبابه  واب گروه که سبب نزول آیه را. آن دانند می لبابه ابو

ند. قائ�ن به وحدت ابی لبابـه  ا مختلف افراد دیگر با او شریک هستند،یا  مورد تنهاست

در  او. دارنـد گروه دوم نیز در مورد تعداد افراد اخت�ف . اند تهفعل خطا را متعدد گفنیز 

از آن بهتـرین اقـوال را    ،ویـل أآیه، اخبار تاریخی و اجمـاع اهـل ت  بر اساس ظاهر  آخر،

از افـراد   بـوط بـه جمـاعتی   تبوك و مر ۀکه آیه را ناظر به تخلف از غزو داند کسانی می

   .پردازد می ي دیگرها چنین به ترجیح نقلی بر نقلدانند، و این می لبابه مشتمل بر ابو

  جاي ذکر سبب هب حوادث با آیات تطبیق .6ـ3ـ2

 دلیـل  بـه ت برقـرار باشـد،   سـببی  ۀدر برخی مواقع، بدون اینکه بین آیه و موضوعی رابط

 عنـوان  بـه تناسب و تشابه میان حادثه و مفهوم آیه، آن واقعه ذیل آیه مذکور نقل شده و 

، نـه حاصـل   هـا  سبب نزول آیه قلمداد شود؛ روشن است که این به ظاهر اسباب نزول

ایجاد ارتباط میان آیات و حوادثی اسـت کـه    برايمشاهده و نقل، بلکه اجتهاد و رأي، 

   ممکن است بسیار دورتر از زمان نزول آیه حادث شده باشد.

ات اسباب نزول را حاصل اجتهاد و رأى صـحابه و  یارى از روایع�مه طباطبایی بس

آنان نه بر اساس مشاهده و نقل، بلکه بـا   موارداي  هداند و معتقد است در پار می نیتابع

و در انـد   ت خارجى، آن را سبب نزول آیـه دانسـته  یه با حکایى آیتوجه به تناسب معنا

سبب نظرى و اجتهـادى اسـت نـه سـبب      ،ث ذکر شدهیسبب نزولى که در حد ،جهینت

و  171، صش1353طباطبـایی،  (.باشـد  آمدهبه دست نزولى که از راه مشاهده و ضبط 

173(  

توان شـواهدي بـر آن ارائـه کـرد.      می نیز ها موضوعی است که در برخی نقل تطبیق

مـا  «گویـد:   مـی اي  هنساء، پس از بیان واقع ۀسور 65 ۀبراي نمونه زبیر بن عوام، ذیل آی

مـا شَـجرَ   یحکِّموك فیؤْمنُونَ حتَّى یذلک: فَ� و ربک �  یإل نزلت إ� فیأحسب هذه اآل

یبمطبـري،  (کنم که این آیه جز در مورد آن واقعه نـازل شـده باشـد    گمان نمی »إل.یاآل  نَه

فـردي از صـحابه و    عنـوان  بـه دهد زبیر بن عـوام،   می که نشان) 101، ص5، جق1412

آید، در ایجاد ارتبـاط میـان    میبر» ما أحسب«عصر زمان نزول، همان طور که از لفظ هم

  وسل شده است.حادثه و آیه به گمان و ظنّ مت

داننـد کـه از    مـی  از همین روي برخی شناخت سبب نزول توسط صحابه را امـري 
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، ق1423ابوشـهبه،  (.محفوف بـه قضـایا بـراي آنـان حاصـل شـده اسـت        قراینطریق 

  )133ص

، روایات سبب نزول متعدد امـا  آل عمران ۀسور 194 ۀذیل آی تفسیر جامع البیاندر 

ع�مه طباطبـایی  که  )143، ص4 ، جق1412طبري، (مشترك المضمونی بیان شده است

داند که سـبب نـزول    می بر آیات ها را از سنخ تطبیق قصه سبب نزول قبیل روایات این

  )91، ص4، جق1390طباطبایی، (.واقعی نیستند

توان به قراینی مبنی بر تطبیق آیات با وقایع توسـط   می تفسیر جامع البیانبا واکاوي 

، ق1412طبـري،  (توبـه  ۀسـور  102 ۀیافت؛ براي نمونه ذیـل آیـ  خود طبري نیز دست 

تـرجیح گروهـی    براينقل اسباب نزول مختلف و متعدد،  ، طبري پس از)13، ص11ج

کند؛ او بر اساس ظاهر آیه و ضمایر و افعال جمـع،   می بر گروه دیگر به د�یلی تمسک

سـپس بـا    .دسـتن گیرد که مورد سبب نه یک نفر بلکه جماعتی از اشـخاص ه  می نتیجه

 تبـوك متصـف بـه    ۀسیره، جز افراد رویگـردان از غـزو   استناد به این که در اخبار اهل

 که چنین مضمونی دارد را تـرجیح  ها از نقلاي  هي موجود در آیه نیستند، دستها وصف

دهد. در واقع ایشان با بررسی وقایعی در تاریخ، که تناسـب بیشـتري بـا ظـاهر آیـه       می

  شود. می زند و در واقع به تطبیق متوسل می آن دست دارند، به انتخاب

  سبب از طریق تدبر در آیات کشف و ترسیم .7ـ3ـ2

بـراي  تـ�ش   ،و اجتهـاد در بحـث اسـباب نـزول     رأي ترین وجوه دخالت یکی از مهم

  است. آیات بررسیکشف اسباب از طریق 

یکـی از مصـادیق اجتهـاد و حضـور رأي در      عنـوان  بـه  »تطبیق«از ، بخش قبلی در

 ابتـدا  »تطبیـق « ت آن اسـت کـه  حائز اهمی ۀمسئل؛ ساحت اسباب نزول سخن رانده شد

 ترسیم رویداد و سپس مطابقـت  مل در متن آیات و استخراج اجمالی سبب ونیازمند تأ

 روي ازایـن نـزول آن آیـه نیسـت.     ۀکه لزوماً زمین متناسب استاي  هبا واقعه و حادثآن 

گرچه  ؛استخراج دانست را از سنخ کشف و موجود يها توان بخشی از اسباب نزول می

   بعد ممکن است با واقعه و جریانی تطبیق شده باشد. ۀدر مرحل

آن بوده اسـت   ،شود که سبب نزول نطور استفاده مىیعلق ا ۀات سوریبراى مثال از آ

ان بـرآورده بـود، بـه    یخود، سر به طغکى از مشرکان را که از غناى ی که رسول خدا
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شـمارد و از   پندارد و دروغگو مـى  کند؛ اما او آن حضرت را گمراه مى اس�م دعوت مى

ـ کنـد و در ا  گزاردن نهـى مـى   گرداند؛ حتى او را از نماز آن بزرگوار روى مى نـه  ین زمی

امـر   شود و به رسول خدا ن سوره نازل مىیخواند که ا ارى مىینان خود را به یهمنش

د یـ ز تهدیـ گـزارد و از آن مشـرك فرمـان نبـرد. آن مشـرك ن      چنان نمازشود که هم مى

ن معنـا  یب همیفر داده خواهد شد. قریستد، به خوارى کیشود که اگر از کارش بازنا مى

کـه طبـري در    چنان )123، صش1380نکونام، (.ز آمده استیات اسباب نزول نیدر روا

، 30، جق1412طبـري،  (.علق بـه چنـین اسـباب نزولـی اشـاره دارد      ۀتفسیر آیات سور

  )163ص

قاعـدتاً   ،دنگریسـته شـو   تاریخ، به موضوع اسباب نزول ۀاز دریچ فقط در واقع اگر

ر نخواهـد  متصـو  اهده و نقل خواهد بود و جـز آن روش دیگـري  مش تنها راه دستیابی،

از راه دیگري نیز قابـل   ،تاریخ ۀد؛ این در حالی است که اسباب نزول ع�وه بر دریچبو

قرآن نزول آیات قرآنی است لذا در متن  ۀاسباب نزول زمین توضیح آنکهدستیابی است؛ 

 نظیـر اسـباب نـزول    همان گونه کـه از موضـوعات فرامتنـی    بدین سبب ؛بازتاب دارد

البته دسـتیابی بـه    .توان به فرامتن رسید می از متن نیز ،متن نائل آمد بهتر توان به فهم می

 ،نظر دارد و عدم توجه به این امر دقتدیدگاه صحیح نیازمند استفاده از روش علمی و 

شـتر  یب برخـی از مستشـرقان معتقدنـد   کـه   چنـان  ؛اعث برداشت نادرست خواهد شـد ب

هاى متـأخر بـوده    هاى پژوهشگران مسلمان دوره حدس و گمان» اسباب نزول«ات یروا

ات مربـوط بـه   یآنان با ناسازگار دانستن اغلب روا )40، صش1385اسکندرلو، (.است

 ى محـض یهـا  ا حدس و گمانیهاى غلط  اسباب نزول این روایات را مبتنى بر برداشت

  )78، صانهم(.دانند می

 دستیابی قطعی به سبب نزول براي در ترجیح روایاتنصر حامد ابوزید، روش قدما 

از دیدگاه  اجتهادي است. اسباب نزول امريشناخت لذا معتقد است  ؛کافی نمی داند را

 چنـان و از این جهـت هم اسباب نزول چیزي جز بافت اجتماعی آیات قرآن نیست  ،او

، از درون آن یعنـی بـا   وجـود دارد اسباب نـزول   که از بیرون متن قرآنی امکان شناخت

ان اسباب تو می نیزي متن قرآنی ها آیه یا ارتباط آیه با دیگر بخش ۀتوجه به ساخت ویژ

  آورد.به دست نزول را 
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 بـراي وقـایع خـارجی و تـرجیح بـین روایـات      به صرف استناد را  مشکل قدما وي

 ۀوسـیل  هب متنهمان گونه که تحلیل  و بر این باور است داند می اسباب نزول رسیدن به

پـذیر   نیـز امکـان   مـتن کشف اسباب نـزول از درون   ،کن استمم آنمواردي خارج از 

   )16ش، ص1397خاضع و طباطبایی،  نک: خوش؛ نیز 111، صم2000 ابوزید،(.است

ب اسـب روایـات ا در  انقائل به اجتهاد صحابه و غیر آن ع�مه طباطبایی نیز از سویی

 خـود اجتهـاد   ی برقرایناز طرف دیگر و  )343، ص3، جق1390طباطبایی، (است نزول

از نظـر ع�مـه، نـص    «که گفتـه شـده:    چنان ؛شناخت اسباب نزول وجود دارد براي ،او

ـ ی، از آنچنـان اهم هـا  آناق یات و سـ یـ شده در خود آ ات ارائهیر و جزئیقرآن، تعاب در  یت

ـ   یم یخوب به ها آنن اسباب نزول برخوردار است که با تأمل در ییتع  یتوان اسـباب نزول

   )84، صش1381نفیسی، (».م کردیرا ترس یفرض

فارغ از روایات اسباب نزولی که بر اساس دیدگاه ع�مه طباطبایی حاصـل اجتهـاد   

جاي گرفته است، خود طبـري  نیز  تفسیر جامع البیاندر قاعدتاً صحابه و تابعین بوده و 

کشـف و   در خصـوص کسانی دانست که بـا دیـدگاهی اجتهـادي     ۀتوان در زمر می را

  ده است. کرترسیم سبب نزول آیات اقدام 

مستلزم ترسیم اسباب نزولی فرضی و ذهنی و  نخست ،تطبیق حوادث وضیح آنکهت

 ،سپس تطبیق وقایع با آن سبب فرضی و ترسیمی است و همان گونه که قب�ً بیـان شـد  

  توان یافت. می در لسان طبري مصادیقی از تطبیق را

ترسـیم اسـباب نـزول     ۀکه فرضـی  استاي  هگون همچنین رویکرد تفسیري طبري به

به بحث ظهـور و سـیاق    همان توجه ،این رویکرد تفسیري کند؛ می تقویت را توسط او

ي تفسیري اوسـت.  ها ص و ویژگییکه این موضوع یکی از خصااي  هگون آیات است به

یید کند و سپس در تأ می زولی را ترسیمبر اساس ظاهر و سیاق آیات سبب ن ابتداطبري 

بـر   نخسـت توبـه،   ۀسـور  19 ۀذیل آی طبري ،نمونهبراي ؛ پردازد می به ذکر روایاتآن 

و بذلک جاءت اآلثـار  «را ترسیم و در ادامه با عبارت اي  هاساس ظاهر و سیاق آیه واقع

، 10، جق1412طبـري،  (.کنـد  مـی  را بیان و متناسب سببی مطابق» لیل أهل التأویو تأو

  )67ص

ظاهر و سیاق بهره بـرده و   ۀترجیح اسباب نزول متعدد از قاعد برايهمچنین طبري 
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ـ  ذیل مثالبراي  گزیند. میبر ،تر است که نزدیکرا آن سببی  ،اي با ترسیم واقعه  188 ۀآی

تـرین ایـن    و صـحیح «: نویسـد  می پایاندر  ،اسباب متعدد ذکرپس از  ،آل عمران ۀسور

 یی کـه خداونـد  هـا  همان .دانند می نظر کسانی است که منظور از آن را اهل کتاب اقوال

را براي مردم تبیین کننـد و آن   خبر داده است از آنان پیمان گرفته است تا امر پیامبر

از  در سـیاق خبـر   )فْرَحونَ بِما أَتَـوا ینَ یإل تَحسبنَّ الَّذ(را کتمان نکنند زیرا سخن خداوند 

  )139، ص4، جهمان(».آنان است ۀو شبیه قص اهل کتاب

سپس بـا  و سازي، فضاي نزول آیه را ترسیم  تشابهاینجا طبري بر اساس سیاق و در 

   گزیند. میبر ،آمده است ها که در لسان نقلرا ترین سببی  تطبیق، نزدیک

  گیري نتیجه. 3

نگـاه غالـب و مشـهور در میـان      شود که می گفته، چنین حاصل به مطالب پیش توجهبا 

مشاهده و سـپس  نظران، طرق و راه معرفت و شناخت اسباب نزول منحصر در  صاحب

ي و اجتهـاد  أو رانـد   دهي نزول بوها نقل از کسانی است که شاهد نزول اسباب و زمینه

  روز داشته باشد. بتواند حضور و  اساساً نمی ،در این زمینه

 برخـی  وجـود  و اولیـه  و اجمـالی  نگـاه  نیز نزول اسباب با طبري ۀمواجه مورد در

 روایـات،  نقـل  بـه  تمام و تام توجه و طبري مأثور تفسیري روش نظیر شواهد و قراین

 و تفسیر در نقلی روش بودن محق به نسبت طبري تصریح او، مطلق روایتگر شخصیت

 تـاریخی  مـاهیتی  هم نزول اسباب که(تاریخی مباحث در اجتهادي نگاه عدم به تصریح

 بـه  دسـتیابی  و شـناخت  طریق دانستن نقلی بر د�لت ،)شود می آن شامل بالطبع و دارد

  .است طبري منظر از نزول اسباب

 کـه  یافت دست هایی نمونه و شواهد به توان می تر عمیق و تر دقیق يها بررسی با اام

 نـه  کـه  است گرفته جاي طبري البیان جامع در ديمتعد هاي نزول اسباب دهد می نشان

 جعـل  اسـت؛  افراد و اشخاص اجتهاد و آراء دخالت ۀنتیج بلکه نقل و مشاهده حاصل

 روایات معناي به نقل روایات، متن در تحریف مختلف شقوق نزول، اسباب روایات در

 بـا  تفسـیر  در انعکـاس  جهـت  مفسـر  مطلـوب  و خاص روایات انتخاب نزول، اسباب

 تطبیق روایت، چند یا یک ترجیح و متعدد روایات ذکر معارض، روایات از پوشی چشم

 فکـري  تـ�ش  ،همه از تر مهم و ندارند سببیت نسبت که جایی در آیات و حوادث بین
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 هـاي  شـکل  و اقسام از روایت، از استفاده بدون آیات نزول سبب ترسیم و کشف براي

  .است قرآنی آیات نزول اسباب انتشار و ساخت در افراد رأي و اجتهاد دخالت روشن

توان با رد دیدگاه معروف و مشـهور مبنـی بـر نقلـی و مـأثور بـودن        می در نهایت،

 تفسـیر از جمله در  ها آنگیري  ر عقل و رأي را در دستیابی و شکلنزول، حضواسباب 

  نتیجه گرفت. جامع البیان
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