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های متنی و سندی بررسی و نقد ارزیابی
 البیان تفسیر مجمع در روایات اسباب نزول

 ١زهره نریمانی 
 ٢فاطمه کریمی 

 چکیده
هدایت مردم را  وسیلۀ، با توجه به حدیث ثقلین، تفسیر خویش در مقدمۀ، طبرسی
که این نشان از جایگاه ویـژه روایـت نـزد ایشـان ، دانسته و عترت پیامبر قرآن
، لذا با وجـود نقـل تعـداد زیـادی از روایـات اسـباب نـزول در ایـن تفسـیر. است

وی در برخورد با اشکاالت متنی و سندی از دید گزارشـی و نـه  گانۀخطاهای سه
ایی کـه طبرسـی بـر با وجـود نقـده. تحلیلی مفسر نسبت به روایات حکایت دارد

، البیـان وارد نمـودهتعداد اندکی از متن برخی از روایات اسباب نزول تفسیر مجمع
موضـع سـکوت او در . قابل تأمل است، روایات برخورد وی در قبال بخش عمدۀ

، تـاریخ، عقـل، شـأن پیـامبر اکـرم، برابر متونی که بـا معیارهـای آیـات قـرآن
شـود و مـورد گـر مـیجلـوه، قد استاهداف سیاسی و خصومت شخصی قابل ن

ذکر متنـاقض او از اسـباب نـزول ، خطای او در نقل تفسیر و مصداق آیات، دیگر
روایـاتی کـه بیشـتر  ذکر تاریخ نزول آیات و نیـز نقـل، در ذیل برخی آیات و سور

از ، تناسبی بعضی دیگر با آیات مربـوطدهد و حتی بیداستانی به روایت می جنبۀ

                                                  
 . ۱۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۰۳/۰۲/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 zohrehnarimani92@yahoo.comده مسئول)استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسن .١
 zohrehnarimani@yahoo.comمیارشد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کر  یدانش آموخته کارشناس .٢
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ی در نقل روایات اسباب نزول در تفسیر مجمـع البیـان بـه حسـاب های متنکاستی
سـند روایـات از جملـه اشـتباه او در منسـوب  توجهی مفسر بـه حـوزۀبی. آیدمی

عـدم ذکـر سـند و منبـع در تعـدادی ، دانستن برخی روایات به امام محمدباقر
ی و نیـز عدم گزینش روایت صحیح با توجه به سند و یا راو، قابل مالحظه از آنها

شـمار های مجمع البیان بههمگی از کاستی، نقل روایت از معاندان معصومین
 . رودمی

 . نقد سندی، نقدمتنی، روایات اسباب نزول، البیانمجمع :واژگان کلیدی

 مقدمه 
آشـکار اسـت . اسباب نزول اسـت، علوم قرآنی شده در حوزۀیکی از مباحث مطرح

تر تر و سریعفهم و تفسیر آیات هم آسان، ز آیات قرآنکه با شناخت اسباب نزول برخی ا
تـرین کوچـک، اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که به همان انـدازه؛ گیردصورت می

ایراد متنی یا سندی در برخی روایات اسـباب نـزول و اعتمـاد بـه آنهـا و در نتیجـه تکیـه 
 . گرددنمودن بر آنها در تفسیر آیه هم موجب درک ناصحیح می

از جمله مفسران مهم شیعه و سنی که به ذکر این بحث در تفسیر خـویش بـه شـکل 
ــهگســترده ــن حســن طبرســی، ای پرداخت ــی مجمــع« مؤلــف تفســیر، فضــل ب ــان ف البی

بـر اهمیـت روایـات در تفسـیر قـرآن و هـدایت ، در مقدمـه، مفسـر. است» تفسیرالقرآن
کید نموده است ، از همین جهت خود بـرای روایـات ،)۱/۷۵ :۱۳۷۲، طبرسی(، مسلمین تأ

و  او این نکته را نیز یادآور شده که خبر منقول از پیـامبر. ای قائل استاهمیت ویژه
جز به اخبار صحیح و نص ، چرا که تفسیر قرآن کریم؛ باید صحیح باشند ائمه اطهار

در تفسـیر توان چنین برداشت کـرد کـه او رو میو از این ،)۸۰، همان( صریح جایز نیست
از صحت سـندی برخـوردار بـوده ، تنها به روایاتی اعتماد نموده که از منظر خود، آیات
 . است

کارکرد روایات اسباب نزول در مجمع البیـان و  بر آن شدیم تا نحوۀ، در این پژوهش
دیدگاه طبرسی نسبت به آنها را ارزیابی نموده و از طریق پـرداختن بـه نقـدهای متنـی و 

 . ع روش کار ایشان را مورد مداقه قرار دهیمو اسباب نزول آمده در مجم سندی روایات
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 البیاننقدهای متنی روایات اسباب نزول در تفسیر مجمع -۱

ههای پی بردن بـه صـحت یـا عـدم صـحت عنوان یکی از را به، بررسی متون روایات
سـبب در بحـث بررسـی و نقـد روایـات ، لذا در این راستا؛ امری ضروری است، روایت

 . ابتدا این شاخصه مورد توجه قرار خواهد گرفت، البیاننزول تفسیر مجمع
سـوره در تفسـیر خـود نقـل  ۵۱آیـه از  ۲۵۹روایت سبب نزول در ذیـل  ۵۲۳طبرسی 
مـورد  ۵۸نقـد وارد نمـوده و بـر، آیـه ۸فقط به اسباب نزول ذیل ، طبرسی. ١نموده است

؛ سکوت اتخاذ نمـوده اسـت، ماندهقیسبب نزول با ۴۵۷صحه گذارده و در قبال، دیگر
ای از آنهـا بهـره، به این معنا که نه آنها را رد و نه تصدیق نموده و در تفسیر آیات مربوط

 . ای هم به آنها نکرده استنبرده و اشاره
 معیارهـای مشـهوری چـون آیـات قـرآن، مبانی طبرسی در نقد روایـات سـبب نـزول

، همــان( تــاریخ، )۶/۶۰۹، همــان( عقــل، )۲/۵۸۳، انهمــ( مبــانی فقــه شــیعه، )۹/۶۶۵، همــان(
و نیـز بـا اسـتفاده از مبـانی غیـر مشـهور  ،)۷/۱۴۵، همان( تأویل و توجیه دیگران، )۹/۱۲۶

عنـوان اولـین گـروه از  بـه، است که ابتـدا ،)۱۰/۸۶۵؛ ۷/۴۰۶؛ ۳۶۰ -۱/۳۶۱، همان( مختلف
امـا همـین نقـدها و روش . شـوداز آن یاد مـی، نقدهای متنی وارد بر اسباب نزول تفسیر

 . رسدنظر مینقدهای مرحوم طبرسی خود خالی از اشکال نبوده که بررسی آنها الزم به

 نقدهای ناقص بر روایات موضوع  -۱-۱
هـا ونقـدهای شود ناقص بـودن تحلیـلاولین نقدی که بر روش نقد طبرسی وارد می

نقد کامل متنی ، قع شده استگاه برخی از روایاتی که مورد نقد طبرسی وا. ایشان است
روایاتی که  .و سندی بر آنها وارد نشده و مفسر با نقدی مختصر از آن عبور نموده است

و قرآن را نشانه گرفته و به همین سبب نقد همه جانبـه سـندی و  گاه عصمت پیامبر
فلق را چنین نقـل نمـوده  ۀسبب نزول سور ، برای نمونه طبرسی. متنی آنها ضرورت دارد

 بـن دیلب اند کهعباس و عایشه نقل کردهاین روایت را از ابن، سنت اهل مفسران«: ستا
 قیـزر  بنـی چـاه دررا) سـحر( آن گـاهآن. سـحر کـرد را خدا رسول، هودیی اعصم

 دو، بود دهیخواب آنکه نیب در حضرت آن پس، شد ضیمر  خدارسول پس، انداخت
                                                  

 . این ارقام بر اساس استقصاء تام صورت گرفته است. ١
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حضـرت  آن پـای شیپ در گریید  و حضرت آن سر نزد آنها از کیی. آمدند او نزد فرشته
و  سـنگی ریـز  در، ذروان چـاه در، )سحر( آن که دادندخبر حضرت به آن پس، نشست

 علـی حضـرت و شد داریب امبریپ. قرار گرفته است خرما خوشۀ پوست جف در
وجـفآنوکردنـدبلنـدراسنگآنودندیکشراچاهآبفرستاد تاراو عمارریزبو

ــب آنزا را بســته ــه دو در و ســری اســت نۀشــا، آن در دنــد کــهید  و آوردنــد رونی  از دان
 ۀسـور ، پـس از آن، شده اسـت دوخته سوزن با که است گره ازدهی، شانه آن های دندانه

، گشـتبـاز مـی هـا گـره نیـا از کـییزمانی که ، پس از خواندن هر آیه شد و فلق نازل
 تمـام مـذکوره سـوره دو چـون سپ. نمود تیعاف و سبکی احساس، خود در امبریپ

 خدا به نام: گفتیم لیجبرئ و نمود دایپ کامل تیعاف، امبریپ و باز ها گره همۀ، شد
 تـو، خـدا و کنمیم حفظ بدی چشم و حسود از، کند آزارت که زییچ هر شر از را تو
  )۸۶۵، ۱۰، همان(» بخشد شفا را

بـر روایـت نقـد وارد ، آیات قرآن با معیار عقلی و با استناد به، طور مختصرطبرسی به
که این مقولـه را ، و مسحور شدن را مستلزم زایل شدن عقل و دیوانه شدن دانسته، نموده

ضـمن آنکـه در پایـان تـوجیهی  ،)همان( در تضاد دانسته است ،)۸/۹: فرقان( با آیات قرآن
  .١)همان( مبنی بر پذیرش ابتدائی و بخشی از این نقل را بیان نموده است

  نقد و نظر تکمیلی -۱-۲
بایـد ایـن مطلـب را افـزود کـه در ایـن ؛ ضمن اذعان به صحت رأی مرحوم طبرسـی

مطرح نیست که با نفی و یا خنثی شـدن آن ، سحر شدن پیامبر روایت صرفًا موضوع
بلکه این روایت منقـول از عایشـه و . آنگونه که طبرسی گفته کفایت کنیم، به مدد قرآن

ـهُ  َو خداونـد بـر طبـق آیـۀ. ت باالتری باید مورد مداقه قرار گیرداز جها، عباسابن  اللَّ
اِس  ِمَن ْعِصُمَك یَ  مصونیت .»دارد می نگاه مردم] گزندِ [ از را تو خدا و« ،)۶۷مائده/( النَّ

                                                  
ردنـد؛ ک کوشش کار، برای این شده، روایت آنچه بر بنا او، دختران یا یهودی آن که است ممکن لیکن« .١

آنهـا  نقشـه از خواستند انجام دهند،آنچه آنان می بر را پیامبرش خدا، و نکردندپیدا کار این بر قدرت اما
 کـه باشـد جایز چگونه بر این، داشت. بنا حضرت آن خبر صدق بر داللت، این و شد استخراج تا خبر داد
آینه از شدت دشمنی بـا  هر داشتند، درتق این بر اگر آنکه حال و باشد آنها کار خاطر به پیغمبر، بیماری
 ».کشتند را می مؤمنین از بسیاری و حضرت آن پیامبر،
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در راه ابـالغ رسـالت تضـمین ، پیامبر را از هر آزار و خطر و گزندی از سوی دشـمنانش

 ،)۶/۴۴ :۱۴۱۷، طباطبـایی ؛۳/۳۴۴ :۱۳۷۲،طبرسـی ؛۳/۱۳۷ :۱۴۱۹، یکثیر دمشـقابن( نموده است
ایـن ، خوردگردد و با دلیل عقلی نیز پیوند میاستنباط می، که از آیه یک نکته، در اینجا

بعـد از گزنـدی کـه متوجـه ، است که خدا در پـی بیـان چـاره جـویی و درمـان و حـل
از سـوی مخالفـان ، هرگونـه آزارگیـری از  بلکه حفظ و پـیش، نبوده، شودمی پیامبر

پیـامبران پیشـین را هـم از آزار و ، گونه کـه خداونـدهمان. ایشان را گوشزد نموده است
خداوند حضرت ابراهیم را در آتشی که نمرود ، برای مثال؛ حفظ کرد، اذیت دشمنانشان

شـان را رها ننمود که آسیب ببیند و بعد بخواهـد ای، مهیا کرده بود، برای سوزاندن ایشان
پر واضـح اسـت کـه ، به هر حال. بر او سرد شد، آتش، بلکه به خواست خدا؛ شفا دهد

، زیرا اگر قرار باشد که آسـیبی از سـوی دشـمنان؛ تواند باشدماهیت اعجاز جز این نمی
 . تفاوتی ندارد، رود و با دیگر افرادپیامبری او زیر سؤال می، متوجه سالمتی پیامبر شود

بـه ، فلـق ۀبه دلیل آنکه سور ؛ با تاریخ نیز موافقت ندارد، ین روایتگفتنی است که ا
 :۱۳۸۹، رامیــار ؛۱/۱۳۶ :۱۴۱۵، معرفــت ؛۱/۲۸۰ :۱۴۱۰، زرکشــی( ای مکــی اســتســوره، اتفــاق
ــه اقامــت داشــته ،)۶۱۱ ــود در مدین ــه اینکــه یه ــا توجــه ب ــوز دشــمنیاو ب ــد و هن ــا و ن ه
لـذا ؛ رت ایشان به آنجا صورت نگرفته بـوداز رهگذر هج، های آنان با پیامبر جویی ستیزه

 . مردود است، از دید تاریخی هم این روایت
امـا پیرامـون سـند آن ؛ مورد توجه اسـت، هرچند که نقد متنی روایت، از این گذشته

بـا ، عایشـه در آن زمـان، فلـق را که با توجه به مکی بودن سورۀچ؛ هم بحث وجود دارد
فیروزمنـدی بنـدپی و  ؛۲/۵۴۵ :۱۴۲۶ -۱۴۲۷، القرطبـینمـری( تپیامبر هنوز ارتباطی نداشـته اسـ

ای و حتی هنوز متولد نشده است تا بتواند گزارشی از سبب نزول آیه ،)۱۴۷ :۱۳۹۳، نریمانی
هم از نقل طبرسی در ذیل آیات افک در سوره نور کـه عایشـه ، این مطلب؛ داشته باشد

و هم با توجـه بـه  ،)۷/۲۰۶ :۱۳۷۲،طبرسـی( خود را دختری کم سن و سال توصیف نموده
، جزء سور مـدنی اسـت، نور اولین سور نازل شده در مکه و سورۀفلق جزء  اینکه سورۀ
عباس که تنها سه سال پیش از هجـرت متولـد شـده ابن، از این گذشته. شودفهمیده می

چنـین  هنوز به دنیا نیامده کـه شـاهد، فلق در زمان نزول سورۀ ،)۱/۲۷۲، تا بی، کشی( است
 . امری باشد
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امـا نیـاز بـه ؛ از این دست متن اسباب نزولـی کـه طبرسـی نقـد نمـوده، به هر ترتیب
 -۹/۶۶۴؛ ۱۴۴ -۷/۱۴۵؛ ۱/۳۶۱ :۱۳۷۲،طبرسی( خورددر تفسیرش به چشم می، تکمیل دارند

۶۶۳(.  

 سکوت طبرسی در برابر متن نادرست اسباب نزول -۱-۳
ت سبب نزول نقل شده در مجمـع البیـان گفته شد که طبرسی بر قسمت اعظم روایا

ولی که با اتکا بـه سکوت طبرسی در برابر برخی از اخبار اسباب نز . سکوت کرده است
 /۵؛ ۴۷۲ -۴/۴۷۳، همـان( ساحت پیامبر اسالم، )۱۴۷و ۳/۸۸، همان( قرآن گانۀمبانی پنج

؛ ۴/۸۰۸؛ ۳/۱۴۷ ؛۲/۵۰۹، همان( تاریخ، )۱۰/۸۴۰؛ ۱۹۸ -۹/۱۹۹؛ ۸/۵۶۳؛ ۲۰۵ -۷/۲۰۶؛ ۵۶ -۵۷
و در  ،)۴۷۱ -۹/۴۷۲؛ ۷/۵۰، همـان( انگیزه سیاسی و خصومت شخصـی، )۱۰/۶۸۷؛ ۶/۵۹۸

مطلبی قابل ، گیردمتن آنها مورد نقد قرار می ،)۷/۱۱۲؛ ۵/۸۱، همـان( با معیار عقل، نهایت
، ای از روایات اسباب نزولذکر این نکته الزم است که گرچه گاهی در پاره. تأمل است

طـور  امـا بـه؛ شـوندوارد عمل می، در نقد متن آنها، دیگری غیر از موارد نامبرده موازین
بـرای . تر از هـر معیـار دیگـر هسـتنداین پنج مبناست و پررنگ، محور اصلی نقد، کلی

ای از مردم نمونه مفهوم برخی از روایات متضمن نزول آیاتی از قرآن در پی خواست عده
که طبرسی با نقل و سکوت در برابر آنها بـه روش ؛ تو جهل خداوند به موضوعاتی اس

 . کار خود در این تفسیر شریف خدشه وارد نموده است
َه ال ﴿ این موارد سبب نزول آیه از جملۀ ْن یَ ِإنَّ اللَّ

َ
ْغِفـُر مـا ُدوَن ذِلـَك یَ ْشَرَك ِبـِه َو یُ ْغِفُر أ

ِه َفَقِد اْفَترییُ شاُء َو َمْن یَ ِلَمْن  نقـل ، اسـت کـه طبرسـی ،)۴۸نساء/( ﴾ماً یِإْثمًا َعِظ   ْشِرْك ِباللَّ
؛ شـد نـازل شیرفقـا و وحشـیعنیی؛ مشرکان دربارۀ هیآ نیا: دیگو  کلبی« نموده است

در  کـه بودنـد داده وعـده کشت و بـا وجـود آنکـه بـه او را حمزه وی که هنگامی رایز 
 او به مکه. داما او را پس از کشتنش آزاد نکردن؛ کنندمی آزادش، صورت کشتن حمزه

 نوشتند امبریپ خدمت ای نامه و شدند نادم خود کردار از، شیهمراه رفقا و بازگشت
 نکـهیا جـز، ستین ما اسالم مانع زیچ چیهکه نوشتند و داشتند اعالم را خود مانییپش و
 را نهـایا همـۀ مـا و اسـت توبـه مـانع زنـا و نفس قتل و کشر  که میدیشن شما از مکه در

، ن جهـتیـا از. میـآورد  می مانیا تو به، نبود ما کار در موانع نیا اگر و میا شده مرتکب
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 را هیـآ، غمبـریپ و دیـگرد  نـازل ،)۶۰م/یمـر ( ﴾ ...صاِلحاً  َعِمَل  َو  آَمَن  َو  تاَب  َمْن  ِإالَّ ﴿ ۀیآ

 سـختی شـرط هـم نیـا: نوشـتند، خواندنـد را هیـآ چون. فرستاد شیرفقا و وحشی برای
 را هیـآ نیـا از تیـتبع تیصالح و میده انجام صالحی عمل مینتوان م کهیترس می، است

َهِإنَّ﴿ۀیآ، رونیااز. مینکندایپ ْنْغِفُرَیالاللَّ
َ
امبریـپد ویگرد نازل،)۴۸نساء/(﴾...ْشَرَكُیأ

 کسـانی آن از میترسـ مـی و نوشـتند کـه کردنـد قرائـت را هیـآ. فرستاد شانیا برای را هیآ
 َی ِعبـادِ  ایـقل﴿ شـد نازل هیآ نیا لذا؛ ردیگ تعلق شانیا آمرزش بر الهی تیمش که مینباش
ِذ  ْسَرُفوا َن یالَّ

َ
ْنُفِسِهْم   َعلی أ

َ
ـهِ  َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطوا ال أ ـهَ  ِإنَّ  اللَّ ُنوَب  ْغِفـُر یَ  اللَّ  ﴾ ...عـاً یَجِم  الـذُّ

 خـدا ترحم از، دیا داشته روا روی ادهیز  شتنیخو  بر که من بندگان ای: بگو« ،)۵۳زمر/(
 بـرای را هیـآ نیـا امبریـپ .»آمرزدمی را گناهان همۀ خدا، قتیحق در. دیمشو  دینوم
 به امبریپ، آمدند امبریپ نزد و آوردند اسالم همگی، قرائت از پس و فرستاد شانیا

، داد شـرح را ماجرا کشتی؟ بعد از آنکه وحشی را حمزه چگونه که بگو: فرمود وحشی
 آنجـا در عمـر آخر تا و رفت به شام او و گردان دور من از را خودت، تو بر وای: فرمود
  .)۳/۸۸، همان(» ماند

، چـرا کـه بـا توجـه بـه آن؛ گویای ساختگی بـودن آن اسـت، به خوبی، متن روایت
، بـاب میـل و بـه دلخـواه وحشـی و دوسـتانش، چنین برداشت خواهد شد که پروردگار
مورد پسند خویش را انتخاب کنند و اسـالم  ا آیهآیاتی را برایشان نازل نموده تا اینکه آنه

اعم از کفار و مشـرکان نیـز ، پس باید خداوند با دیگران، اگر چنین چیزی بوده. بیاورند
ای بخواهند تا مورد پسندشـان واقـع آیه، کرد تا آنها هم به دلخواه خودچنین برخورد می

، های نامعقول مشـرکاناز خواستهای به پاره، در برخی آیات، حال آنکه پروردگار، گردد
نَّ  َلْو  َو ﴿ از جمله؛ پاسخ داده است

َ
ْو  اْلِجباُل  ِبهِ َرْت یِّ ُس  ُقْرآناً  أ

َ
َعْت  أ ْرُض  ِبهِ  ُقطِّ

َ
ْو  اْأل

َ
َم  أ  ِبهِ  ُکلِّ

ْمُر  َبْل   اْلَمْوتی
َ
ِه اْأل منظور از فراز آخـر آیـه ایـن ، مفسران به گفتۀ ،)۳۱رعد/( ﴾ ...عایَجِم  ِللَّ

حکایـت از ، مـورد بحـث آیـۀ، طور کلـی به امر و اراده خداست و به، هدایتاست که 
های داند که اگر خواستهدست خدا دارد و اینکه خداوند خود می هب، مالکیت تمام امور
آورند و هدایت نخواهند باز ایمان نمی، عملی نماید، بدان اشاره شده، آنان را که در آیه

ــد ــایی( ش ــی ؛۲/۵۲۹ :۱۴۰۷ ،زمخشــری ؛۱۱/۳۵۹، طباطب  :۱۴۱۸، بیضــاوی ؛۱۰/۳۱۸ :۱۳۶۴، قرطب
۳/۱۸۸(.  
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بـه  کافرون است که مربـوط آیات سورۀ، دیگر از آیات قرآن در این مورد یک نمونۀ
به پرسـتش ، مشرکانی است که نزد پیامبر آمده و از او خواستند که یک سال رد خواستۀ

بـه عبـادت خـدای مـورد ، لخدایان مورد پرستش خودشان بپردازد و آنها هـم یـک سـا
،)پیامبر و مشـرکان(د تا اینکه اگر در نظر هر کدام از دو گروهنبپرداز پرستش پیامبر

، طباطبــایی ؛۱۳۷۲:۱۰/۸۴۰، طبرســی( گردنــدمنــد از آن بهــره، خــدای دیگــری بهتــر باشــد
  ای ُقْل ﴿: )۵/۶۱۹ :۱۴۱۴، شـوکانی ؛۳۰/۵۰۹، تا بی، عاشورابن ؛۲۰/۳۷۵

َ
ْعُبـُد  ال ٭ اِفُروَن اْلک َهایُّ أ

َ
 أ

ْنُتْم  ال َو  ٭ َتْعُبُدوَن  ما
َ
ْعُبُد  ما عاِبُدوَن  أ

َ
نا ال َو  ٭ أ

َ
ْم  ما عاِبٌد  أ ْنُتْم  ال َو  ٭ َعَبْدتُّ

َ
 مـا عاِبـُدوَن  أ

ْعُبُد 
َ
  .)کافرون( ﴾ِن یدِ  َی ِل َو  ُنُکْم یدِ  َلُکْم  ٭ أ

و دوسـتانش  توان پذیرفت که خدا بـه میـل وحشـیچگونه می، با توجه به این آیات
 وفق مرادشان نازل نماید؟، عمل نموده که آیاتی

مربـوط ، مـورد بحـث یۀاز آنجایی که سیاق آیات پیش از این آ، تر آنکهاز همه مهم
، مبنی بر عدم فرمانبرداری و پذیرش دین اسالم است و از این گذشته، به نکوهش یهود

 بـه آن معتقـد هسـتند، لای از مفسـران بـدون ذکـر سـبب نـزو این چیزی است که دسته
، لذا از این لحاظ هم بر این سبب نزول مزبور ،)۲/۳۷۷ :۱۳۷۷، قرشی؛ ۲/۶۷۷ :۱۴۱۲، شاذلی(

 . شودخط بطالن کشیده می، به خودی خود
 ۶۰آیـۀ  این اسـت کـه، کنداساسی این سبب نزول را محکم میمورد دیگری که بی

علوم قرآنـی  از منابع حوزۀ چ منبعیدر هی، مکی واقع گشته سورۀ مریم که در این سورۀ
کید نشده اسـت، بر مدنی بودن این آیه بعـد از ، مـذکور در سـبب نـزول زیـرا واقعـۀ؛ تأ

گونـه رسد و اگر ایـنحمزه به شهادت می، جنگ احد رخ داده است که در این جنگ
یـه زول مذکور در ذیل این آشد و حتی به سبب نباید مدنی معرفی میمی، این آیه، باشد

اگر هم بحث تکـرر نـزول . ای نشده استالبیان هم اشارهمریم در تفسیر مجمع از سورۀ
البیـان کـه در منـابع باید گفت که به تکرار نزول این آیه هم نه در مجمـع، در میان باشد

زمر باید گفت کـه  سورۀ ۵۳پیرامون آیۀ ، دیگر هم تصریح نشده است و از طرف دیگر
ایـن  کـه درسـت نیسـت«: گویددر تفسیر همین آیه می، عجیب است که خود طبرسی

 از پـس وحشـی و بوده مکه در هیآ نیا نزولرایز ؛ باشد شده نازل» وحشی« دربارۀ، آیه
 او بـر هیـآ نیـا اسـت ممکـن گفت که دیبا پاسخ در اما؛ است آورده اسالم دراز انیسال
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قابل تأمـل ایـن  نکتۀ ،)۸/۷۸۵ :۱۳۷۲،طبرسی(» است گشته اواسالم باعث و شده خوانده

ب چـرا در ذیـل سـب، خود بر این مسئله واقـف بـوده، البیاناست که اگر صاحب مجمع
سکوت ، زمر است و تفسیرش پیش از آن بوده سورۀ نساء که پیش از سورۀ ۴۸نزول آیۀ 
شمار برخورد متناقض او با برخی در، طبرسیالعمل دوگانۀست؟ البته این عکسکرده ا

در ضمن نقدهای دیگری کـه متوجـه ، بب نزول است که از این قبیل موارداز روایات س
 . ذکر خواهد شد، نقل برخی اسباب نزول است در حوزۀ، اشتباه طبرسی

مـورد نقـد قـرار ، دیگر از اسـباب نـزول کـه بـا آیـات قـرآن گفتنی است یک نمونۀ
، همان( ن وجود داردالبیادر تفسیر مجمع، اما طبرسی در برابر آن سکوت کرده؛ گیرد می
۳/۱۴۷( . 

در شود اتخاذ موضـع سـکوت ایشـان حال نقد مهم و اساسی که بر طبرسی وارد می
نمـود آنگـاه روایـات را نقـل نمـیاگـر ایـن . شـان اسـتقبال نقل این روایات در تفسیر 

توانستیم چنین برداشت کنیم که طبرسی اساسًا به این روایات وقعی ننهـاده و آنهـا را  می
نقـل ذکر در تفسیر خود ندانسته است اما اینکه تعداد قابل توجهی از این روایات را  قابل

نقـد کرده آنگاه در برابر آنها س کوت کامل اختیار نموده است حقیقتًا جـای شـگفتی و
 . دارد

خـوبی بـه، بطالن برخی از روایات منقول در مجمع البیان با دالیل مختلف تـاریخی
ِذ  َهایُّ أَ  ای﴿ ونه در سبب نزول آیۀبرای نم. گرددآشکار می ِخـُذوا ال آَمُنوا َن یالَّ  َو  ُهـوَد یَ الْ  َتتَّ
صاری ْولِ   النَّ
َ
ْولِ  َبْعُضُهْم  اءَ یأ

َ
ُهْم یَ  َمْن  َو  َبْعٍض  اءُ یأ هَ  ِإنَّ  ِمْنُهْم  َفِإنَّهُ  ِمْنُکْم  َتَولَّ  اْلَقـْوَم  یْهِد یَ  ال اللَّ

اِلِم   زهـری و عـوفی سـعد بـن ةیـعط«: ه است کهطبرسی نقل نمود ،)۵۱مائده/( ﴾نیالظَّ
 آنکـه از شیپـ: گفتند خود هودییبه دوستان مسلمانان، انیبدر  متیهز  از پس: ندیگو 
 نکـهیا از: گفـت فیضـ بـن کمالـ. دیشـو  مسـلمان، دیشو  دچار انیبدر  سرنوشت به

، دیـبدان! د؟یـا شـده مغـرور، دیـداد  شکسـت را آنها کرده و ریغافلگ را شیقر  از جمعی
 کـار از مـا بـا جنگ برای شما های دست، میکن جنگ شما با که میر یبگ میتصم ههرگا
 ای: گفـت و شـتافت گرامـی امبریـپ خـدمت، خزرجـی صـامت بن عباد. افتند می
 در اکنـون. هستند قدرت و شوکت دارای که هودی از است دوستانی مرا، خدا امبریپ
 و جـز خـدا، دوسـتی مـرا. میجـو  مـی زارییـب آنهـا دوسـتی از، امبرشیپ و خدا شگاهیپ
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؛ میجـو  نمـی زارییـب انیهود ی دوستی از من لکن: گفت ابی بن عبدالله. ستین رسولش
 ای: فرمـود امبریـپ. دارم اجیـاحت آنهـا بـه وجـود و منـاکمیب روزگـار حوادث از رایز 

 نیـا بر بنا: گفت توست؟ عبدالله به سود هودی دوستی که کنی می گمان ایآ، ابوالحّباب
. شدنازلهیآ، گاهآن. کنممیقبول

: گفـت کـیی. شـدند شـدت دچـار مردم از گروهی، احد جنگ در: دیگو  سدی
 فـالن شیپ، شام اریبه د : گفت گریید . رمیگ می امان او ازو روم می هودیی فالنشیپ

 . )۳/۳۱۸، همان(» شد نازل هیآ نیا، رونیا از. رمیگ می امان او از و روم می حییمس
، ه جنگ بدر در سال دوم هجرت و جنگ احد در سال سـوم هجـرتاز آنجایی ک
نزول ، و از طرف دیگر ،)۴۰۶و  ۱/۴۰۶ :۱۳۸۲، / یعقوبی۱/۹۹ :۱۴۰۴، واقدی( روی داده است

بعد از فتح مکه بوده و از آخرین سوری اسـت کـه بـر پیـامبر نـازل گشـته ، مائده سورۀ
، لذا این روایت؛ )۲۹۸ :۱۴۲۰، ی زرندیمیرمحمد  ؛۱۳۸ :۱۴۱۵، معرفت ؛۲۸۱ :۱۴۱۰،زرکشی( است

 . شودرد می، به دلیل ناهمخوانی آن با تاریخ
شایان ذکر است که موارد دیگری از این دسته روایات سبب نزول که با معیار تـاریخ 

، ۲/۵۰۹ :۱۳۷۲،طبرسـی( شـودالبیان مشاهده مـیدر تفسیر مجمع، گیرندمورد نقد قرار می
  .)۸۰۳، ۱۰/۶۸۷؛ ۶/۵۹۸؛ ۴/۸۰۸؛ ۳/۱۴۷؛ ۷۷۸

 نقل روایات غیر سبب نزول به عنوان اخبار سبب نزول  -۱-۴
هسـتیم کـه مفسـر آنهـا را سـبب نـزول ، در مجمع البیان ما شاهد روایاتی از طبرسی

توان آن موارد را در شمار نمی، بیان آنها دلیل اشتباه او در شیوۀ اما به؛ معرفی نموده است
 های تفسیری و مصـادیقبیان استنباط، واقع این منقوالت در. سبب نزول به حساب آورد

ویـا ذکـر روایـات ، )۱۰/۸۱۱؛ ۹/۴۰۸؛ ۷/۲۱۰؛ ۵/۱۱۹؛ ۴/۵۵۵؛ ۳/۱۱۴؛ ۱/۲۱۶ :۱۳۷۲،طبرسی(
نیز نقل روایات . است ،)۸/۴۲۷؛ ۴/۵۳۷؛ ۳/۱۹۴؛ ۲/۵۳۵، همان( مورد بحث تناسب با آیۀبی

و نقل روایـات داسـتانی همـراه  ،)۳/۲۲۹؛ ۶۷۶ -۲/۶۷۷، همان( تاریخ و کیفیت نزول آیات
ــیه ــائل حاش ــا مس ــیب ــان( ای و جزئ ــۀ ،)۹/۳۷۱؛ ۸/۵۴۷؛ ۳/۱۰۶؛ ۷۲۶ -۲/۷۲۷، هم  از جمل

 . ای از اسباب نزول استاشتباهات طبرسی در نقل پاره
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 نقل روایات متناقض طبرسی در ذیل برخی از آیات و سور -۱-۵

؛ ۶/۶۱۶؛  ۱/۳۶۰، همـان( و سـور نقل روایات متناقض طبرسی در ذیل برخـی از آیـات

 ، )۴۴۲ -۱۰/۴۴۳؛  ۵/۷۸؛ ۸/۷۸۵؛  ۳/۸۸؛ ۱۰/۸۵۹؛  ۱/۴۴۵
گـر بـه اشـکال گونـاگونی جلـوه، البیانروایات سبب نزول متناقض در تفسیر مجمع

مثـال در بـرای ؛ گـرددنوع تناقضشان نیز آشکار می، شود که با ذکر انواع متفاوت آنمی
، طبرسی در ابتدا نه تنها سبب نزول این پنج آیـه را، آل عمران ذیل پنج آیه ابتدائی سورۀ

 اسـحاق و بن محمد، کلبی«: کنداول این سوره را با هم ذکر می بلکه هشتاد و چند آیۀ
 نصـارای از ای فـهیطا دربارۀ، سوره نیا اول از هیآ چند و هشتاد: ندیگو یم انس بن عیرب

  .)۲/۶۵۹، همان(» است شدهنازل نجران
-آل عنوان علت نزول هشتاد و چند آیۀ اول سـورۀ واقعۀ نامبرده را به، چه طبرسیاگر 

آیـات  باب نزول برخی آیـات کـه در فاصـلۀدر ضمن اس، با این حال، عمران بیان نموده
پرداختـه اسـت ، غیر از آن رویـداد، به بیان اسباب نزولی، همین سوره قرار دارند۱۲ -۸۰

ِذ  ُقْل ﴿ ها اشاره خواهد شدای از آنکه در اینجا به نمونه  ُتْحَشـُروَن  َو  َسُتْغَلُبوَن َکَفُروا َن یِللَّ
َم   ِإلی   .)۱۲عمران/آل( ﴾اْلِمهاُد  ِبْئَس  َو  َجَهنَّ

 بـه و شد روزیپ بدر جنگ دراسالم غمبریپ که زمانی: دیگو یم اسحاق بن محمد« 
 خـدا از هـودی تیـجمع ای: و فرمـود کـرده جمـع نقاعیق بازار در را انیهود ی، آمد نهیمد
 بر، آمد شیقر  سر بر آنچه آنکه از شیپ و آمد شیقر  به سر بدر در آنچه مورد در دیبترس
  .)۷۰۶، همان(» دیاور یب اسالم، دیایب زین شما سر

گاهی حاصل می، با نظری به این روایات بـا وجـود ، شود کـه طبرسـیبه این نکته آ
اما در ؛ عمران بیان نموده استآل اول سورۀ آیۀ ۸۰ب نزولی مبنی بر دلیل نزول آنکه سب
شده  ذکر کرده و در واقع دچار تناقض، روایتی غیر موافق با مورد اول، سوره ۱۲ ذیل آیۀ

است که تنها به نقل این روایات بسنده کرده و آنهـا را نـه رد و نـه تصـدیق نمـوده و در 
 . چندانی نبرده است ر آیه هم از آنها بهرۀتفسی

ــه شــود روش ایشــان در نقــل روایــت شــاید در  ــن عمــل طبرســی گفت ــه ای پاســخ ب
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گزارشگری بوده که این سـبک نگـارش مفسـر را بـر ارائـه آراء دیگـران پـس از تفسـیر 
تواند مورد صرفا برای آن دست از روایاتی میاین توجیه . صحیح خود ملزم ساخته است

هـا یـاد ات مـورد تأییـد از آنقبول واقع شود که مفسر پس از تفسیر خود و در پایـان روایـ
دیگری در مجمع البیـان هسـتیم و آن نقـل روایـات سـبب  کرده است اما ما شاهد رویۀ

ضمن آنکه مفسر عمومًا اقوالی را که در منظـر خـود . نزول در ابتدای تفسیر آیات است
تـوان لـذا نمـی. نمایدو الفاظ مشابه آن مشخص می» قیل« ضعیف یافته است با عبارت

وجیه را برای تمام روایات ضعیف و مجعول ذکر شده در مجمع البیان که باسکوت این ت
 . پذیرفت، مفسر همراه شده است

 نقدهای سندی روایات سبب نزول -۲
، البیــانای از اســباب نــزول تفســیر مجمــعگذشــته از ایرادهــای متنــی وارد بــر پــاره 

، شکار است که البته بیشترآ، های سندی هم در بسیاری از اسباب نزول منقول آن خدشه
بیفـزاییم کـه . متوجه اشتباه خود طبرسی و تساهل او در بیان و سکوت در برابر آنهاست

در همان مواردی هم که نقد متنی بر آنها وارد است و پیش از این به بیـان آنهـا پرداختـه 
ر اینکه طبرسـی د، در هر حال آنچه مسلم است. خوردایراد سندی هم به چشم می، شد

. نگرفتـه اسـت، ای بر سند روایات سبب نزولی که نقل نمودههیچ خرده، تفسیر خویش
موجبـات ایجـاد اشـکال سـندی بـر ، پوشی او در توجه به اسناد این روایات منقولچشم

در ادامــه برخــی از ایــن . اســباب نــزول نقــل شــده در تفســیرش را فــراهم نمــوده اســت
 : داریماشکاالت را بیان می

اه طبرسی در منسوب دانستن برخی روایـات بـه امـام محمـد اشتب -۲-۱
 باقر

در بسیاری از موارد که قول محمد بن جریر طبـری را ، شیخ طوسی در تفسیر التبیان
ابوجعفر چنین گفتـه : گویدبرد و میاو را نام می کنیۀ، به جای ذکر نام او، کندنقل می
انـد کـه مقصـود شـیخ طوسـی از دهدر مـواردی تصـور کـر ، کاتبان تفسیر التبیان. است

را  »السـالمعلیـه«کلمـۀ ، است و از این رو بعد از ابوجعفر رامام محمد باق، ابوجعفر
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بـه ، بـرای تفسـیر آیـات قـرآن، البیـاناند و طبرسی که در طی تألیف تفسیر مجمعنوشته

 اسـم، در بسیاری موارد که دیده است شیخ طوسـی، کردهالتبیان شیخ طوسی رجوع می
تصور کرده است ، که به دنبال آن آمده ،»السالمعلیه« با دیدن لفظ، ابوجعفر را نام برده

لذا طبرسی همان روایات ؛ استامام محمد باقر، که مقصود شیخ طوسی از ابوجعفر
 -۲۴ :۱۳۹۰، آبـادیصـالحی نجـف( قلمـداد نمـوده اسـت منسوب به امام، منقول از طبری را

گـردد بیـان مـی، سبب نزولی که مشمول این پندار طبرسی گشتهروایات ، در اینجا. )۲۳
البیان طبری و پی بردن بـه اینکـه که با رجوع به تفسیر التبیان شیخ طوسی و تفسیر جامع

این روایت را طبری ذکر کرده و سپس طوسی آن را از طبری نقل کرده و طبرسی هم از 
گاهی از اینکه منقول از طبر اسـتخراج شـده ، بیان نموده، ی هستندتفسیر التبیان بدون آ

چنـین روایـاتی از امـام ، است و از آنجایی که با مراجعه به تفاسیر و کتب متقدم شـیعی
قطعـی ، اذعان به سر زدن چنین خطایی از طبرسی، مشاهده نگشته است محمد باقر

 . است
ـ ِلْلُفَقراِء ﴿ بدین شرح است، بقره۲۷۳یک مورد از آنها در ذیل آیه  ْحِصـُروا َن یِذ الَّ

ُ
 أ

هِ  ِل یَسبِ  یفِ  باً  ُعوَن یْسَتِط یَ  ال اللَّ ْرِض  یفِ  َضْر
َ
ْغنِ  اْلجاِهُل  ْحَسُبُهُم یَ  اْأل

َ
ِف  ِمَن اءَ یأ َعفُّ  َتْعِرُفُهْم  التَّ

اَس  ْسَئُلوَن َی ال ماُهْم یِبِس  ـهَ  َفـِإنَّ  رٍ ْیـَخ  ِمـْن  ُتْنِفُقوا ما َو  ِإْلحافاً  النَّ  .)۲۷۳بقـره/( ﴾ٌم یَعِلـ ِبـهِ  اللَّ
 صـفه اصـحاب دربـارۀ هیـآ نیا که شده نقل باقر محمد امام از«: گویدطبرسی می

با مراجعه به تفسیر التبیان طوسی نیز این روایت  .)۲/۶۶۶ :۱۳۷۲،طبرسی(» شده است نازل
که با تتبع در منابع شیعی  ،)۲/۳۵۵، تـا بی، طوسی( نقل گردیده است با بیان قال ابوجعفر
مفسر بـا اجتهـاد خـود ، ذکر نشده است اما در تفسیر طبری م باقرچنین روایتی از اما

کـه پـس از آن ناسـخان  ،)۳/۶۴ :۱۴۱۲، طبری( چنین مطلبی را نقل و استنتاج کرده است
اشتباه گرفته و این تحلیـل طبـری را بـه  امام باقر، التبیان ابوجعفر طبری را با ابوجعفر

 . اندمنسوب ساخته امام باقر
بـرای ( شـودالبیـان یافـت مـیدیگری از این دسته روایات در تفسیر مجمـع هاینمونه

ــوارد دیگــر ر ــاهی از م گ  -۳۹۶، ۲۹۹ -۳۰۱، ۱۵۰، ۹۰ -۳/۹۱؛ ۲/۶۷۳؛ ۱/۲۸۶ :۱۳۷۲، طبرســی: ک. آ
ــی. ۵۱۸، ۴/۴۸۹؛ ۳۹۵ ــی، طوس ــا: ب ــری. ۲۰۲، ۱۶۷، ۴/۴؛ ۵۲۳، ۳۰۳، ۳/۲۲۰؛ ۲/۳۶۵؛ ۱/۳۱۵ ت ، طب

  .)۱۸۱، ۱۴۹، ۷/۷۵؛ ۶/۱۵۴؛ ۱۴۸، ۵/۸۱؛ ۳/۷۱؛ ۱/۲۹۲ :۱۴۱۲. محمد بن جریر
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 عدم ذکر سند و منبع  -۲-۲
عـدم ذکـر ، البیـانای از روایات سبب نزول در مجمعاز جمله ایرادهای وارد بر دسته
ـِذ  ِإنَّ ﴿ برای نمونه در سـبب نـزول: سند و حتی راوی برای آنهاست  َك ْیـَعلَ  َفـَرَض  یالَّ

َك  اْلُقْرآَن   :گویدطبرسی می،)۸۵قصص/( ﴾ .....عادٍ مَ   ِإلی َلرادُّ
 اقیاشـت، دیرسـ جحفه به، نهیبه مد مهاجرت در خدا امبریپ که هنگامی: ندیگو « 

 خـود زادگـاه و وطـن اقیاشـت: کـرد عرض، آمده به حضورش لیجبرئ. کرد دایپ مکه
ـِذ  ِإنَّ ﴿: دیفرمایم خداوند: گفت لیجبرئ ،آری: داری؟ گفت  َك ْیـَعلَ  َفـَرَض  یالَّ

َك  ْلُقْرآَن ا  مکـه بـه، روزییـپ بـا تـو را کـه دهـدیم وعده به تو و ﴾ ...َمعادٍ   ِإلی َلرادُّ
طبرسی بـدون توجـه بـه ، شودگونه که مشاهده میهمان. )۷/۴۲۰، طبرسی(» برگرداند

به بیان آن بـا آوردن فعلـی مجهـول بسـنده کـرده ، اینکه روایت از چه کسی نقل شده
 . توجهی او به بحث سند روایات سبب نزول استگویای کم، است که این خود

البیـان وجـود در تفسیر مجمع، شایان ذکر است که تعداد زیادی از این دسته روایات
؛ ۵/۶۸؛ ۴/۴۳۳؛ ۱۰۶، ۳/۳؛ ۹۱۶، ۶۳۰، ۲/۵۱۱؛ ۴۰۶، ۱/۳۶۳، همــــان: ک. بــــرای نمونــــه ر( دارد

 طبرسـی بـه حـوزۀ تـوجهیگویای کـم، که همین فراوانی ،)۳۹۰ -۹/۳۹۱؛ ۷/۱۲۴؛ ۶/۵۵۵
 . سند روایات سبب نزول است

 ذکر اسباب نزول از راویان مختلف و عدم گزینش آنها -۲-۳
ایـن ، البیـان وارد اسـتاز جمله نقدهای سندی که بر اسباب نزول مذکور در مجمع

اما بـه ؛ اسباب نزولی را ذکر نموده، طبرسی از راویان مختلف، است که در برخی موارد
هـای متفـاوتی را در ذهـن مخاطـب ایـن پرداخته است کـه البتـه برداشـتگزینش آنها ن

خـاطر آن  بـه، اخبار و نه روایت سبب نزولی که آیـه اینکه به دیدۀ. کندایجاد می، تفسیر
، عنوان سـبب آن آیـات مربوطـه به آنها را به آنها نگریسته و یا آنکه همۀ، نازل شده باشد

احتماالتی است کـه بـه ذهـن ، ل را مدنظر داشتهتعدد نزو ، برشمرده است و به اصطالح
نه از ایـن دسـت روایـات باید به ذکر و نقد یک نمو ، برای بررسی بیشتر. کندخطور می

ِذ  َهایُّ أَ  ای﴿ در سبب نزول آیه: شودپرداخته  ُموا ال آَمُنوا َن یالَّ َحلَّ  ما باِت یِّ َط  ُتَحرِّ
َ
هُ  أ  َلُکـْم  اللَّ

: نـدیمفسـران گو « گویـدطبرسی می ،)۸۷مائده/( ﴾نیاْلُمْعَتِد  ِحبُّ یُ  ال هَ اللَّ  ِإنَّ  َتْعَتُدوا ال َو 
 و شـدند ناراحت مردم. گفت سخن امتیق وصف و مردم دربارۀخدا امبریپ، روزی
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، غفـاری ابـوذر، مسعود بن عبدالله، ابوبکر، علی یعنی؛ اصحاب از تن ده. ستندیگر 
 در... و مقـرن بـن معقل، فارسی سلمان ،کندی اسود بن مقداد، عمر بن عبدالله، سالم
 بـرای هـا شـب و دار روزه روزها که گرفتند میتصم و شدند جمع مظعون بن عثمان خانه

پیامبر وقتی واقعی بـودن آن را . زندیامینزنانباونخورندگوشتبمانند وداریب، عبادت
 . شدنازل انیجر  نیا تبه مناسب، ها هیآ نیا. کار نهی نمودند آنها را از این، متوجه شدند

 بـن عثمـان و بـالل و علـی دربـارۀ، هیـآ نیـا: که است تیروا صادق امام از
 خـدا نکـهیا مگـر، نخوابـد هـا شـب کـه بود کرده ادی سوگند علی. شد نازل مظعون
 ادی سوگند، مظعون بن عثمان و نخورد طعامی روزها که کرده ادی سوگند، بالل. بخواهد
  .)۳/۳۶۴، همان(» زدیامین زنان با که بود کرده

روایـت امـام ، دانـدطبرسی پس از اینکـه سـبب نـزول اول را منقـول از مفسـران مـی
ای کـه در اینجـا نیـز نکتـه. ذکـر کـرده اسـت، را نزدیک به همـین مضـمون صادق

در این مـورد قصـد داشـته کـه روایـت ، شود این است که شاید طبرسیاحتمال داده می
ذکـر نمـوده ، انـدأییدی برای روایت اول کـه مفسـران اظهـار کـردهرا به عنوان ت امام
کیـدی طبرسـی در مقدمـۀبا توجه ، روایات مذکور این احتمال دربارۀ. باشد  به اظهار تأ
عنوان یکـی از دو  به که همانا اهل بیتمبنی بر تکیه بر روایات معصومین، تفسیر

همچنـین شـاهد . رفتـه اسـتصـورت گ، بر جای نهاده امانتی است که پیامبر اکرم
ـِذ  جـاَءَك  ِإذا َو ﴿ برای مثال در ذیل آیـۀ، دیگر نیز این است که گاهی خود طبرسی  َن یالَّ

ُکْم  َکَتَب  ُکْم یْ َعلَ  َسالٌم  َفُقْل  اِتنایِبآ ْؤِمُنوَن یُ  بُّ ْحَمةَ  َنْفِسهِ   َعلی َر نَّهُ  الرَّ
َ
 ُسـوءاً  ِمـْنُکْم  َعِمَل  َمْن  أ

ْصَلَح  َو  َبْعِدهِ ْن مِ  تاَب  ُثمَّ  ِبَجهاَلٍة 
َ
نَّهُ  أ

َ
روایـت امـام ، با صراحت ،)۵۴انعام/( ﴾میَرِح  َغُفوٌر  َفأ

 : چنین بیان کرده است، را که تأییدی برای سبب نزول دیگران دانسته صادق
 نازل، بود کرده نهی آنها طرد از را امبریپ خداوند که کسانیدربارۀ: دیگو  عکرمه« 
و  کـردیم سالم آنها بر، خوردیبرم آنهابه امبریپ ههرگا، جهت نیهم به. است شده
 ابتدا است تا کرده امر مرا که داده قرار افرادی من امت در که را خدا شیستا: فرمودمی

 . کنم من بر آنها سالم
 عمار و ریعم بن مصعب، جعفر، حمزه: مثل، صحابه از جماعتی دربارۀ: دیگو  عطا

 ابیشـرف گرامـی امبریـپ نـزد جمـاعتی: دیگو کمال بن انس،است شده نازل... و
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 و کرد سکوت آنها جواب در امبریپ. میا شده ارییبس گناهان گرفتار ما: گفتند شده
 . شد نازل هیآ نیا

 صـادق امام از تییروا در. است شده نازل کارانتوبه دربارۀ، آیه: اند گفته برخی
.)۴/۴۷۵، همان(» استشدهدییتأقولنیهم

، ایـن مسـئله، داندسخن امام را معیاری برای تأیید روایت می، یی که طبرسیاز آنجا
کید و توجه طبرسی نسبت به سخن معصومین هـر چنـد کـه در ایـن ، استبیانگر تأ

ارتبـاط آیـه بـا  یه تکیه ننموده و به شـیوۀموارد نیز به این دسته از اسباب نزول در تفسیر آ
او تنها در پی اثبـات بیـان ، گویا. دست یافته استبه فهم و تفسیر آن ، آیات ماقبل خود

در . بهـره نگرفتـه اسـت، عنوان راه حلی در تفسیر آیات مربوط اما از آن به؛ بوده امام
در تفسـیر آیـاتی کـه در ، طـور عملـی البیان بهشود که مؤلف مجمعه میمشاهد، نهایت

جز در ، تابعین آمده پس از روایات صحابه و مینبیان معصو، روایت سبب نزول آنها
، ای از آنها نبـرده و بـا وجـود آنکـه در مـواردیهیچ بهره، )۱/۳۶۱، همان( مواردی اندک

تنهـا در حـد ، عنوان مؤیدی برای بیان صـحابه و تـابعین آورده را به روایت اهل بیت
همتای با دیگر روایات سبب نـزول منقـول از صـحابه و تـابعین ذیـل ، تئوری و گزارشی

البیـان در تفسـیر مجمـع، مواردی دیگر از این دست. مانندباقی می، سور مربوطآیات و 
  .)۸۲۳ -۴/۸۲۴؛ ۶۶۷ -۶۶۸، ۲/۵۳۴، همان: ک. ر( وجود دارد

 نقل اسباب نزول از جاعالن و معاندان معصومین -۲-۴
البیـان کـه یکی دیگر از اشکاالت سندی موجود در روایات سبب نزول تفسیر مجمع

نقـل روایـاتی از جـاعالن حـدیث چـون ابـوهریره و معانـدان ، کنـدظر میبسیار جلب ن
 . چون عکرمه است که به ذکر و نقد آنها پرداخته خواهد شد بیت اهل
وُتـوا َو  یِجـُدوَن ِفـیَ َو ال .... ﴿ طبرسی در سبب نزول آیـه 

ُ
ـا أ ُصـُدوِرِهْم حاَجـًة ِممَّ

ْنُفِسـِهْم َو َلـْو کـاَن بِ   ْؤِثُروَن َعلـییُ 
َ
ولِئـَك ُهـُم ُیـِهـْم َخصاَصـٌة َو َمـْن أ

ُ
ُشـحَّ َنْفِسـِه َفأ وَق

 : چنین نقل کرده است ،)۹حشر/( ﴾اْلُمْفِلُحوَن 
ا یـ: آمـده و گفـت امبریمردی نازل شده که نزد پ دربارۀ، هین آیا: ندیبعضی گو «

پس آن حضرت که متوجـه شـد همسـرانش ، ام د که گرسنهیالله! مرا طعامی دهرسول
کند؟ ن مرد را امشب مهمان مییچه کسی ا: فرمود، ند که به آن مرد دهندزی ندار یچ
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ی یاش غـذا همان نموده و به منزلش برد و هر چند در خانهیپس مردی از انصار او را م

با این حال غذا را نـزد مهمـان گـذارده و چـراغ را ، جز خوراک دختر کوچکش نبود
د و هر دو شـروع کردنـد بـه اینکـه یرا خوابان کخاموش کردند و زن بلند شد و دختر 

خورند تا جـایی کـه مهمـان ند و چنین وانمود کردند که غذا میدزبان خود را بگردان
آنها این حرکت را انجام دادند تا . خورندیها به راستی با او غذا مزبانیال کرد که میخ

ول پس چون صبح شد و خدمت رس. دندیر شد و آنها گرسنه خوابیوقتی که مهمان س
ه یـبه آنها نگاه کرد و تبسم نمود و آ، دند و آن حضرت جریان را فهمیدیرس اکرم

 . را تالوت کرد

ن اسـت یـا، میت کـرد یره روایح از ابوهر یآنچه ما آن را به اسناد صح: دیابوعلی گو 
مربـوط بـه امـام ، و خـاموش کـردن چـراغ کدن کود یهمانی و خوابانین داستان میکه ا
  .)۹/۳۹۱، همان(» است و حضرت فاطمه علی

، در منـابع رجـالی، ایـن اسـت کـه ابـوهریره، مشکلی که بر سند روایت وارد اسـت
، تستری( شودرو از نقل احادیث او پرهیز میهمواره به کذب و دروغ متهم است و از این

زیـرا ؛ منفـور اسـت ویژه اینکه وی نزد شیعه به دالیل دیگری نیـز به، )۲۳۳ -۶/۲۳۷ :۱۴۳۲
 ای است که معاویه او را برای جعل و وضع اخباری بر ضد امام علـیز صحابهیکی ا

ایـن ، تر آنکه طبرسی که مفسری شیعی اسـتو عجیب، )۲۳۴، همان( استخدام کرده بود
دانسـته را فقـط از او  و حضرت فاطمـه روایت را که ابوهریره مربوط به امام علی

از  ی به همین مضمون از سـوی ائمـهنقل نموده و گویی تالشی در جهت نقل روایت
کند باره بسنده میرهگذر منابع شیعی ندارد و به همین روایت منقول از ابوهریره در این

عدا تلقی نمود اما بایـد دقـت نمـود را از باب الفضل ما شهدت به األ نتوان آهر چند می
 و آن را دربـارۀ خودداری نموده اسـتکه ابوهریره از اذعان به نام حضرات علی و زهرا 

 . حساب آورده استیکی از انصار به
ِذ  ِإنَّ ﴿ مورد دیگر طبرسی سبب نزول آیۀ ْفِك  جاُؤ  َن یالَّ  َتْحَسـُبوهُ ال ِمـْنُکْم  ُعْصـَبةٌ  ِباْإلِ

ا ْثِم  ِمَن  اْکَتَسَب  َما ِمْنُهْم  اْمِرٍئ  ِلُکلِّ  َلُکْم  ٌر یْ َخ  ُهَو  َبْل  َلُکْم  َشرًّ ِذ  َو  اْإلِ  َلـهُ  ِمْنُهْم  ِکْبَرهُ َتَولَّی یالَّ
ْنُفِسِهْم  اْلُمْؤِمناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ ِإذْ  ال َلْو  ٭ٌم یَعِظ  َعذاٌب 

َ
 هـذا قاُلوا َو  راً یْ َخ  ِبأ

: از عایشه بدین شرح نقل نموده است افک را ،)۱۱-۱۲نور/( ﴾ُمبین ِإْفٌك 
 دربارۀ طالب ابی بن علی و دیز  بن اسامه از امبریپ، شود نازل وحی آنکه از شیپ«
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 ایـ: کـرد عـرض، دانسـتیمـ گنـاه بـی مـرا که اسامه. کرد مشورت من از شدن جدا
 علـی امـا؛ میدانـینمـ کـیین جز آنها دربارۀ ما و تو هستند خانوادۀ آنها، اللهرسول
 زیکن از اگر. هستند هم گریید  زنان او جز، است نگرفته سخت تو بر خداوند: گفت
 سـوء شـهیعا دربـارۀ ایـآ: دیپرسـ رهیبر  از امبریپ. کرد خواهد قیتصد تو را، نیک سؤال
» دانـمیمـ کپـا را عایشه من به خدا. کن پوشیچشم او از: گفت رهیبر  داری؟ ظنی

  .)۷/۲۰۵، پیشین، طبرسی(

بـه ، خصومت و کینه داشته است نسبت به حضرت علی، با توجه به اینکه عایشه
بعد از با خبـر شـدن از اینکـه ، خالفت شدیدی که با عثمان داشتهای که با وجود مگونه

دهد و عثمـان ناخشنودی نشان می، اندبیعت نموده، عنوان خلیفه به مردم با امام علی
 و بعــدها آشــکارا رو در روی امــام علــی ،)۱۴۱ :۱۳۸۳، شــهیدی( خوانــدرا مظلــوم مــی

انگیزۀ شخصی ، طور یقین به، اندازدایستد و با طلحه و زبیر جنگ جمل را به راه می می
گونـه کـه از ظـاهر از این روایت ساختگی پیداست و همان، طور ضمنی و سیاسی هم به
را مسـبب تحریـک و  امـام علـی، به نحوی بسیار مغرضـانه، عایشه، آن آشکار است

اسـامه ، او چرا که طبق گفتـۀ؛ نسبت به خویش دانسته است تقویت بدگمانی پیامبر
بـه پـاکی عایشـه اذعـان دارد و  بر خالف نظر امام علی، پاک دانسته و یا بریره او را

مثبـت توصـیف نمـوده کـه نـاقض و بلکـه ، عایشه به شکلی نظر بریره را نسبت به خود
 . اشتباه جلوه دهد، از کنیز داشته باشد تا انتظار پاسخی که امام خالف میل امام

اِس  ِمَن  َو ﴿: دیگر نمونۀ هِ  َمْرضاِت اْبِتغاءَ  َنْفَسهُ  یْشرِ یَ  َمْن  النَّ هُ  َو  اللَّ  ﴾ِباْلِعبـادِ  َرُؤٌف  اللَّ
 و فروشـندمـی را خود جان، او خشنودی برای و خدا راه درمردم از بعضی« ،)۲۰۷بقره/(

  .»است رئوف و مهربان، بندگانش به خدا
 :کندطبرسی نقل می

 کـه هنگـامی طالـبابـی بـنعلـی  دربـارۀ هیـآ نیا که کرده نقل عباسابن از سدی« 
 بـه غـار و شد خارج مکهاز حضرت آن و داشتند اکرم رسول قتل بر میتصم مشرکان

 در و دیـخواب اکـرم رسول رختخواب در علی، شب آن در. نازل شد، برد پناه ثور
 غمبـریپ رختخـواب در علـی وقتـی کـه شـده نقل و آمد فرود هیآ نیا نهیمدو مکه نیب

 ادیـفر  لیجبرئ و بودند ستادهیا شیپا نیپائ در لیکائیم و علی باالی در لیبرئج، دیخواب
 . کرد مباهات مالئکه بر به تو خداوند که باد تو مثل بر نیآفر ، نیآفر : زدیم
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 سنان بن بیصه و سکن بن جندب، غفاری ابوذر دربارۀ، هیآ نیا: دیگو یم عکرمه

 را او ابـوذر طایفـه. دارنـد داسـتانی کـدام هـر و شد نازل ،)فداکار مسلمانان از نفر سه(
، اسـالم غیـتبل برای سپس و آورد مانیا آمده اکرم رسول نزد تا کرد فرار او و گرفتند

رسـولنـزددوبارهاوکردند ودوریاوازاشلهیقبولی؛ بازگشتاشلهیقبوقومسویبه
 را خـود مـالش بـا بیصـه. گرفتند لشیفام از را او مشرکان، بیصه اما آمد و خدا
  .)۲/۵۳۵ :۱۳۷۲، طبرسی(» کرد هجرت اکرمرسول سویبه و دیخر 

بـه ، گونه که از برخی منابع رجالیآن، تابعین است عکرمه که یکی از مفسران دورۀ
کشـی ، برای مثال؛ نظر چندان مساعدی نسبت به وی ندارند، آیدویژه منابع شیعی برمی

عکرمه را به دلیل عدم هم ، مبنی بر اینکه آن حضرت رپس از آنکه روایتی از امام باق
محـروم از ، عقیده بودن با پیروان حضرتش یا بهتـر بگـوییم مخالفـت بـا عقایـد شـیعیان

چنـین نتیجـه ، از این بیـان امـام، بعد از آن، نمایداست را نقل میمعرفی نموده ، منفعت
تـا:  بـی، کشـی( ار ضـد آن اسـتبلکه سـزاو ، مدح نیست شایستۀ، گرفته که نه تنها عکرمه

 :۱۴۱۴، قمـی( خوارج بوده دربارۀ او چنین ابراز شده که جزء دستۀ، عالوه بر این )۲/۴۷۷
گـاهی  .)همان( آیدو از علمای غیرامامیه به شمار می .)۵/۲۰۳ :۱۳۷۴، کاتب واقدی ؛۳۳۴ بـا آ

ول کـه در رسد که اگر هم از قطعی بودن اولین سبب نـز نظر می به، از شخصیت عکرمه
گاهی داشته، اینجا ذکر شد صهیب بن سنان دانسته  آیه را متوجه عمل، طور عمدی به، آ
 . بقره را موجب شده است ۲۰۷ که نزول آیۀ

 گیرینتیجه
به نقد تعداد بسیار ناچیزی از مـتن اسـباب نـزول ، البیاناگرچه صاحب تفسیر مجمع. ۱ 

هم در مواردی ناقص هستند و نیـاز  اما همان نقدها؛ این تفسیر خویش پرداخته است
 . به نقد تکمیلی دارند

تـوان توان گفت جز این نیست که تعریف طبرسی از اسباب نـزول را نمـیبه یقین می. ۲
همان علمی که در مباحث علـوم قرآنـی مطـرح و شـناخته شـده و مـورد قبـول واقـع 

ل روایـاتی کـه بـا در قبـا، متنـی در حوزۀ، زیرا اگر چنین بود؛ دانست، گردیده است
تـاریخ و تـأثیر ، عقـل، شأن و ساحت پیامبر اسالم، قرآن: مبانی مختلف از جمله
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نمـود یـا تـاریخ سکوت اختیار نمـی، مقاصد سیاسی در بیان آنها که قابل نقد هستند
داد و همچنـین از نقـل روایـات تطبیـق مـی، نزول آیات را با سبب نـزول مذکورشـان

، ظـر مـوردن ین از روایاتی که تناسبی بـا آیـۀکرد و همچنپرهیز می، متعارض با عقل
نمود و مرتکـب اجتناب می، ندارند و نیز تفسیر و مصداقی برای آیات مربوط هستند
وجـود تنـاقض در نقـل او از ، خطا از جهت ذکر برخـی روایـات تـاریخ نـزول آیـات

خـی روایـات اسباب نزول برخی آیات و همچنین دچار اشتباه پرداختن به جزئیـات بر 
، سندی شد و در حوزۀنمی، کندبه تفسیر آیه کمکی نمی، که به فرض صحیح بودن

داد تا گرفتار اشتباه در منسوب دانسـتن توجه بیشتری نشان می، در ذکر اسناد روایات
یا به ذکـر منبـع یـا منـابعی مشـخص ، نشود برخی روایات اسباب نزول به امام باقر

خت تا مخاطب را دچار سردرگمی نسبت به قبول روایـت پردابرای برخی روایات می
 . کردسبب نزول نقل نمی بیتنکند و یا از راویان معاند با اهل

نه به معنـای روایـت ، روایات اسباب نزول، رسد که در منظر طبرسیچنین به نظر می. ۳
 چرا که اگـر مفسـر. اندمصطلح بلکه گزارشاتی تاریخی است که دیگران نقل نموده

نمود تا نقـدهای سـندی و خود را ملزم به نقد آنها می، دید روایی به این اخبار داشت
نقدهایی کـه نفـی یکـی از ، متنی موجود در برخی از آنها را بر مخاطب روشن سازد

مهـم در اذعـان بـه  عامل، در نهایت. مستلزم نفی دیگری است، دو مورد سند و متن
این است ، گزارش نگریسته اسباب نزول به دیدۀی و غالب به طور کل اینکه طبرسی به

عنوان یکـی از طـرق فهـم آیـات  ی بودن این اخبار بود از آنها بهاگر معتقد به روائکه 
نمود تا دالیل خود را بدین شکل بر تالش بیشتری می، و با اتکاء به آنها، بردبهره می

 . تر کندمحکم، اثبات یا رد روایات اسباب نزولی که نقل کرده

 نامه کتاب
یم .۱ دفتر مطالعات تـاریخ و معـارف ( الکریمدارالقرآن ،تهران ،محمدمهدی فوالدوند ترجمه ،۱چ ،قرآن کر

 . ۱۴۱۵، )اسالمی
یر و التنویر ،)تابی( محمد بن طاهر، عاشورابن .۲  . مؤسسه التاریخ العربی ،بیروت ،چابی ،التحر
دار الکتب العلمیـه و منشـورات  ،بیروت ،۱چ ،العظیم التفسیر القرآن اسماعیل بن عمرو، کثیر دمشقیابن .۳

 . ۱۴۱۹،محمدعلی بیضون
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 ،محمـد عبـدالرحمن مرعشـلی تحقیـق ،۱چ ،انـوار التنزیـل و اسـرار التأویـل ،عبدالله بن عمر، بیضاوی .۴

 . ۱۴۱۸، دار احیاء التراث العربی ،بیروت
 . ۱۳۹۳ ،النشر االسالمی ةمؤسس ،قم ،۵چ  ،الرجالقاموس ،محمدتقی، تستری .۵
 ،جعفــر فیروزمنــدی بنــدپی و زهــره نریمــانی ترجمــه ،۱چ ،اســباب نــزول در دایــره تردیــد ،بســام، جمــل .۶

 .  ۱۳۹۳، دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه
 . ۱۳۸۹، امیرکبیر ،تهران ،۹چ  ،تاریخ قرآن ،محمود، رامیار .۷
 . ۱۴۱۰، دارالمعرفه ،بیروت ،۱چ ،البرهان فی علوم القرآن ،محمد بن عبدالله، زرکشی .۸
 . ۱۴۰۷،دار الکتاب العربی ،بیروت ،۳چ ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،محمود، زمخشری .۹
 . ۱۴۱۲، دارالشروق ،قاهره -بیروت ،۱۷چ  ،فی ظالل القرآن ،سید بن قطب، شاذلی .۱۰
 . ۱۴۱۴، دارالکلم الطیب -کثیردار ابن ،بیروت -دمشق، ۱چ ،القدیرفتح ،محمد بن علی، شوکانی .۱۱
 .  ۱۳۸۳، مرکز نشر دانشگاهی ،تهران، ۳۵چ  ،تاریخ تحلیلی اسالم ،جعفر، شهیدی .۱۲
 ،تفسیری البیان همراه با چهار مقالههای خیالی در تفسیر مجمعحدیث ،اللـهنعمت، آبادیصالحی نجف .۱۳

 .  ۱۳۹۰، کویر ،تهران، ۵چ 
ه مدرسین حوزه علمیـه دفتر انتشارات جامع ،قم ،۵چ ،المیزان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین، طباطبایی .۱۴

 . ۱۴۱۷، قم
 .  ۱۳۷۲، ناصرخسرو ،تهران ،۳چ ،البیان فی تفسیرالقرآنمجمع ،فضل بن حسن، طبرسی .۱۵
 . ۱۴۱۲، دارالمعرفه ،بیروت، ۱چ ،البیان فی تفسیرالقرآنجامع ،محمد بن جریر، طبری .۱۶
 . یتا ، بث العربیدار احیاء الترا ،بیروت ،چابی ،التبیان فی تفسیرالقرآن ،محمد بن حسن، طوسی .۱۷
 . ۱۳۷۷، بنیاد بعثت ،تهران ،۳چ  ،الحدیثاحسن ،اکبرعلی، قرشی .۱۸
 . ۱۳۶۴، ناصرخسرو ،تهران، ۱چ ،الجامع الحکام القرآن ،محمد بن احمد، قرطبی .۱۹
 . ۱۴۱۴، اسوه ،قم ،۱چ ،سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،عباس، قمی .۲۰
فرهنـگ و  ،تهـران. محمـود مهـدوی دامغـانی جمـهتر  ،۱چ ،طبقـات ،محمد بـن سـعد، کاتب واقدی .۲۱

 . ۱۳۷۴، اندیشه
مؤسسـة  ،قم ،مهدی رجایی ،تحقیق ،چابی ،)الکشیرجال( اختیار معرفة الرجال ،محمد بن عمر، کشی .۲۲

 . تا ، بیالبیتآل
 . ۱۴۱۵، مؤسسة النشر االسالمی ،قم، ۲چ ،التمهید فی علوم القرآن ،محمدهادی، معرفت .۲۳
، مؤسسـة النشـر االسـالمی ،قـم ،۱چ ،القرآن و علومـهبحوث فی تاریخ ،ابوالفضـل، میرمحمدی زرندی .۲۴

۱۴۲۰ . 
 -۱۴۲۷، دارالفکـر ،بیروت ،چابی ،االستیعاب فی اسماء االصحاب ،یوسف بن عبدالبر، نمری القرطبی .۲۵

۱۴۲۶ . 
 . ۱۴۰۴، الکتبعالم ،جابی ،مارسدن جونس ،تحقیق ،۳چ ،المغازیکتاب ،محمد بن عمر، واقدی .۲۶
انتشـارات علمـی و  ،تهـران ،محمدابراهیم آیتـی ترجمه ،۹چ ،تاریخ یعقوبی ،احمد بن اسحاق، یعقوبی .۲۷

 .  ۱۳۸۲، فرهنگی




