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و معیارهای نقد آن  کارکرد روایات اسباب نزول
 ر التبیاندر تفسی

 ١زهره نریمانی        
 ٢کیا ربابه عبادی 

 چکیده
از مفّسـری بـه مفّسـر ، گیری از روایات اسباب نزول در تفسیرمیزان کاربرد و بهره
که برخالف تفاسیر معاصر در تفاسـیر پیشـین کـه از جمله این؛ دیگر متفاوت است

گونـه  نقش اینین گفت که توان چننزدیک به زمان تابعین و راویان از آنها بود می
در این پژوهش . تر از زمان حاضر استروایات در تفسیر بسی پررنگ و محسوس

یان فی تفسیر سعی نمودیم کارکرد و موازین نقد روایات اسباب نزول در تفسیر التب
تـرین تفاسـیر متقـدم اجتهـادی شـیعه را عنوان یکـی از مهـم القرآن شیخ طوسی به
 . کشف و بررسی نمائیم

دست آمد که شـیخ از روایـات اسـباب نـزول در جهـت  به ،تفسیر التبیان با مطالعه
بیـان وقـایع ، اعتبار عموم نص در روایـات سـبب نـزول، تعیین مکی و مدنی بودن

تکیه بر روایات سبب نـزول در تفسـیر آیـات ، نقد آراء تفسیری، وحوادث تاریخی
و حجیـت و اعتبـار آن دقـت و به ذکر سـند ، در نقد این روایات. بهره برده است

توجه چندانی نداشته و آنها را میان نکات تفسیری و در برخی موارد جهـت تأییـد 
                                                           

 .  ۱۴/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
).  zohrehnarimani92@yahoo.comکریم ( قرآن معارف علوم دانشگاه استادیار. ١
 ).  rh.boebad2014@gmail.comکریم ( قرآن ومعارف علوم دانشگاه آموخته دانش. ٢
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صورت اجمال و گزارشی تـاریخی بیـان نمـوده و بـه نقـل  دیدگاه تفسیری خود به
بیشتر روایات سبب نزول موضـع سـکوت را  ۀو دربار . متنی آنها اکتفا کرده است

در موارد محدودی که به نقد اخبـار مبـادرت ورزیـده ایـن اما . است اتخاذ کرده
معیارهـای ، مخالفت با ظـاهر و سـیاق آیـه، روایات را با موازینی چون نقد سندی

های تـاریخی و مخالفـت نداشـتن بـا اصـل عصـمت پیـامبر نقـد و فقهی و گزاره
 . ارزیابی نموده است

  . روایات سبب نزول نقد، کارکرد روایات سبب نزول، التبیان واژگان کلیدی:

 مقدمه 
های مهم علوم قرآنی وابسته به قرآن کریم است که در آن اسباب نزول یکی از دانش

هر . گیردهای قرآن مورد بحث قرار میوقایع و رویدادهای زمینه ساز نزول آیات و سوره
اما هریک از دو واژه اسـباب و ، چند که اصطالح اسباب نزول اصطالحی قرآنی نیست

ای اسـت کـه سبب نزول حادثـه. کار رفته است به معانی مختلفی به، زول بارها در قرآنن
علـم اسـباب . انـدزمان با نزول وحی روی داده و آیه یا آیاتی به گـزارش آن پرداختـه هم

، عماد الـدین( نزول ادراک هر آنچه آیه نازل کرده و همان حادثه و روزهای وقوع آن است
اسباب نزول یکی از عناصر تفسیر است و در انحصار هیچ . )۲۰ :۱۳۷۴، حجتـی؛ ۲۶ :۱۴۲۰

ابزاری است بس مهم و با اهمیت کـه ممکـن اسـت معنـا را در تمـام . رویکردی نیست
  .)۹۹ :۱۹۹۸، جطالوی( رویکردها وارد کند

شـود کـه تفاسـیر تفسیر التبیان نیز از جمله تفاسیر مهم شیعی قرن پنجم شمرده مـی 
از ایـن . انـده در مبانی تفسیری خود از شیوه و روش مفسر بهره گرفتـهپس از آن هموار 

طـور خـاص و روایات اسباب نـزول بـه، طور عمومباید نگاه مفسر را به روایات به، میان
 . مورد مطالعه قرار داد

عنـوان یکـی از تفاسـیر مهـم  میان آن است که تفسـیر التبیـان بـهمسئله اصلی در این 
موازینی روایات اسباب نـزول را مـورد اسـتفاده و ارزیـابی قـرار داده  شیعی با چه معیارو

 است؟
پایـان نامـه و کتـاب صـورت ، های بسیاری اعم از مقالهتفسیر التبیان پژوهش ۀدربار 

از . اندهائی که هر کدام به وجوه خاصی در این تفسیر توجه داشتهپژوهش. گرفته است
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، است که در پژوهشهای قرآنی، یان اثر حسن رهبریآنها مقاله روایت در تفسیر التب ۀجمل
مقاله مؤلف به عموم روایات و کارکرد آن در  در این، نشر یافته ۵۶شماره  ۱۳۸۷زمستان 

اسـتفاده شـیخ طوسـی از روایـات در  ۀمقالـه دیگـر نحـو . تفسیر التبیان توجه داده است
پـاییز و زمسـتان ،حـدیثنامـه قـرآن و پـژوهشۀدر مجل، تفسیر التبیان اثر عباس همامی

طـور کلـی مطالعـه مقاله هم روایات در این تفسیر بـه است که در این ۱۹شماره  - ۱۳۹۵
در این تفسیر نیـز از نظـر محققـان  ...پرداختن به مباحث کالمی و فقهی و. شده است

، طور اخص در تفسیر التبیـاناما پرداختن به روایات اسباب نزول به. مغفول نمانده است
دی و مبسوط قرار نگرفته وعی است که تا کنون از سوی پژوهشگران مورد توجه جموض

 . آیدحساب میجهت این نگارش کاری جدید به و از این

 شیخ طوسی و روایات اسباب نزول -۱
پژوهان و محدثان به روایات اسباب نزول در سه طیف بسیار گوناگون و  رویکرد قرآن

برخی مفسران نیز چون جـوادی . لی تجلی نموده استاعتدا، تفریطی، افراطی، متفاوت
طور کلی  را به، آملی آن دسته از روایات سبب نزولی که منقول از صحابه و تابعی هستند

ای جهت اطمینان از فهم تفسیری   صورت قرینه مگر آنکه به، فاقد حجیت شرعی دانسته
روایات اسباب نزول را برداشت  عالمه طباطبایی نیز. )۱/۲۳۲  :۱۳۸۰، جوادی آملی( آیه باشد

هـا را بـا کوشـیده تـا آن، داند که با مطالعه حوادث و وقـایع تـاریخی  و استنباط راوی می
اما شیخ طوسی . )۱۵۳ :۱۳۸۴، نفیسی( مرتبط سازد، ها همسو هستند آیاتی که با آن پیشامد

، ابـن عبـاس در تفسیر التبیان سبب نزول برخی از آیات را که منقول از صحابیونی چـون
ون یآورده و گاه منقوالت متعددی از صحاب، ح و قتاده بودهیجر ابن، اسحاق ابن ، سدی

هـا در خصـوص ت آنیر خود سخنی از عدم حجیگاه در تفس چیولی ه. ذکر کرده است
البتـه  ،)۱۳۶و  ۱۲۷، ۲/۴۹؛ ۴۰۰و  ۱/۳۶۰  :تـابـی، طوسـی(اوردهیـان نیـات به میدسته از روا نیا

در ادامه به بررسی تفصـیلی . ز نسبت به آنها نداشته استیرش تام نیپذت محض و یحج
 . شودجایگاه و کارکرد روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان پرداخته می
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 اعتبار روایات اسباب نزول در التبیان -۲
با بررسی در تفسـیر التبیـان ، طور یکنواخت نیست تبار روایات موجود در التبیان بهاع
یافت که اقسام روایات تفسیری عمومًا در ایـن تفسـیر از منظـر اعتبـار سـنجی و  توانمی

 : شوندمیزان ارزش آنها به پنج قسم تقسیم می
 . )۸/۳۳۹ :تابی، طوسی( اندروایاتی که به صراحت مورد قبول و پذیرش واقع شده. ۱
 . )۲۹و۵/۲۸؛ ۱/۳۸۴، همان( ها شده استوایاتی که به صراحت حکم به رد آنر . ۲
قـول مـورد قبـول و هـم ، هـا هبه این منظور که شیخ در داوری بین دیدگا، قول راجح. ۳

 . )۳/۱۷۹، همان( پذیرندعنوان رأی برتر و راحج می به مضمون با روایت را
ی هـم مضـمون بـا روایـت برگزیـده لزومـًا رأ، هـای گونـاگوندر داوری بین دیـدگاه. ۴

 . )۲/۲۹۳؛ ۱/۴۸، همان( شود نمی
گونه اظهـار نظـری شود و هیچروایات منقول همانند دیگر مطالب تفسیری آورده می. ۵

 . )۳/۴۳۶؛ ۱۲۵، ۲/۱۶۶؛ ۱/۲۰، همان( گیردآنها صورت نمی ۀدربار 
امـا سـبک و . روایت سبب نزول را ذکر نموده اسـت ۲۷۳شیخ طوسی در تفسیر خود 

اینکه شـیخ در نقـل برخـی  با. اجمالی است، خط مشی شیخ در بیان روایات اسباب نزول
پـردازد امـا عمومـًا در مباحـث اسـباب نـزول روایات به تحلیل و در برخی موارد به نقد می

. روش اجمال را طی کرده و سبک گزارشی همراه با اندکی تحلیل در پـیش گرفتـه اسـت
توان گفت شیخ طوسی بـه نقـل روایـات اسـباب نـزول بنابراین با دقت در تفسیر التبیان می

طوری کـه  این روایات را اثبات کرده است بهوجه کرده و به شکل وسیع و گسترده اصل ت
یـابیم کـه شـیخ طوسـی نیـز با دقت در اسباب النزول واحدی و مقایسه آن با التبیان درمـی

اما از مجمـوع ایـن . چون واحدی تعداد تقریبًا یکسانی روایت سبب نزول ذکر کرده است
و ، را بدون هر گونه ارزیابی و با سـکوت صـرف نقـل نمـودهروایت  ۱۳۸، روایات منقول

مــورد آن  ۲۲و بــر . روایــت را مــورد نقــادی قــرار داده و آنهــا را رد کــرده اســت ۱۳فقــط 
روایـت بـه اظهـار نظـر و تحلیـل پرداختـه  ۴۰ۀو فقط دربـار . صراحت بر تأیید داشته است

بنـدی  ر دسـته پـنجم تقسـیمتعامل شیخ بـا اخبـار اسـباب نـزول را د ۀتوان نحو می. ١است

                                                           
 تام در مجموعه تفسیر التبیان صورت پذیرفته است. . کلیه این آمار براساس استقصای ١
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شیخ روایات اسباب نزول را بیشتر از صحابه و تابعین نقل کرده . روایات در التبیان قرار داد

در کنــار تفســیر آیــات آورده و گــاه بــا » المعنــی«و در برخــی اوقــات آنهــا را بــا عبــارت
ر کنـار د، و در اغلب موارد بدون اینکه آن را بـا عنـوان مشخصـی یـاد کنـد» النزول«تعبیر

اختصـار را ۀشـیو ، های روایـات اسـباب نـزولاما اغلب در نقل. دیگر مطالب آورده است
رنگی اشاره کرده است و در برخـی مـوارد از صورت کم گیرد و به امور جزئی بهکار می به

ایشـان از اسـباب . )۱/۶۸ :تـابـی، طوسـی( اسـت ذکر اسامی در اسباب نزول خودداری کرده
 .  تر و تأییدی برای تفسیر و تبیین آیات استفاده نموده استنزول جهت فهم به
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نمودار فراوانی روایات اسباب نزول در تفسیر تبیان 

 

 جایگاه سند در روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان -۳
کنـد و از شیخ طوسی در اغلب اوقات روایات اسباب نزول را بـدون سـند نقـل مـی

شی در طور اجمال و گزار  دسته از روایات را به و عموما این، کندذکر سند آنها امتناع می
عالوه بر آوردن روایت ضعیف به ذکر سند  در بیشتر موارد. تفسیر خود ذکر کرده است

کنـد طـور بریـده و نـاقص ذکـر مـی کند و روایت را بدون سند یا بهیروایت توجهی نم
به ذکر سـند  ای گونه اشارهاستفاده کرده و هیچ) قیل( ایشان در موارد بسیاری از عبارت
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، ۱۶۶، ۱۶۳، ۸/۷۰؛ ۳۰۶، ۱۸۴، ۳/۱۵۱؛ ۵۶۹، ۵۲۲، ۴۳۸، ۲/۱۳۷ :تـابـی، طوسـی( کندروایت نمی
جای ذکر سند فقـط در برخی اوقات به .)۴۰۱، ۳۴۹، ۱۰/۱۹۹؛ ۹/۵۳۱؛ ۲۲۰، ۲۱۷، ۱۸۸، ۱۸۵

اسـتفاده و بـدون اینکـه  ،)۱/۷۸ :تـابـی، طوسی( ١»وکقول القائل«از عبارت » قائل«از واژه
اغلـب مـوارد بـا صـراحت بـه وی در. ٢آوردمـیقائل روایت کیسـت آن را ، روشن کند

  .)۱/۶۸ :تابی، طوسی( کندفایده بودن ذکر اسناد روایات اشاره می بی
آورد و در برخی نیـز آنهـا را نقـد و در مواردی شیخ اقوال مختلف سبب نزول را می 

لیـل خیـزد و بـا تحبه امر داوری برمی ،و در موارد نیاز، کنددر برخی دیگر فقط نقل می
بـه . دهدی میپردازد و قول ارجح را برتربه ترجیح قولی بر دیگر اقوال می، عالمانه اقوال

کنـد هـای متعـدد را ذکـر مـینقـل، ۲۶بقره آیـۀ  ۀشریف ۀطور نمونه شیخ در تفسیر سور 
و قـول ابـن عبـاس را بـه ایـن دلیـل کـه بـا » أحسنها قول ابـن عبـاس«: گویدسپس می

عنوان قـول  و آن را به، ین همخوانی دارد بر دیگر اقوال ترجیحمضمون و سیاق آیات پیش
  .)۱/۱۱۲ :تابی، طوسی( پذیردتر میاحسن و پسندیده

 اعتبار عموم نص در روایت سبب نزول  -۴
در میان علمای اصول در این مورد کـه آیـا مـالک عمـوم لفـظ اسـت یـا خصـوص 

 :۱۴۱۰، / زرکشـی ۱/۱۱۱ :۱۹۶۸، سـیوطی( و اکثـر عالمـان ،اختالف نظر وجـود دارد، سبب
بر این نظرند که مالک عموم لفظ است به این منظور که حکم آیـه بـر سـبب و  ،)۱/۴۷

غیر سبب جریان دارد و با وجود سبب نیازی به قیاس و دالیل دیگر برای اجـرای حکـم 
بن صخر نازل شد ولـی افـراد  ةظهار در مورد سلم ۀعنوان مثال آی به. در غیر سبب نیست
 . )۱/۴۷ :۱۴۱۰، / زرکشی ۴۷ :۱۳۹۱، ابن تیمیه( گیرددیگر را نیز در بر می

این است که وقـایع ، شود و نه بر خصوص سببکه بر عموم لفظ اعتماد میعّلت این

                                                           
 آنـان از مـا است، ولی برده نام نیز آنها از و شده متذکر را موضوع این عباس ابن:«گوید می مثال طور. به١

 . ۶۷ص ۱تا، جطوسی، بی»است فایده بی بریم، زیرا نمی نام
، ۱۳۷، ۷۲، ص۲؛ ج۳۶۳، ۲۸۴، ص۱ملـه: جهای این مورد در تفسیر التبیـان فـراوان اسـت از ج. ازنمونه٢

، ۱۰ج ؛۲۱۸، ۱۲۵، ص۹ج ؛۳۳۴، ۳۲۹، ص۸ج ؛۵۶۴، ۲۴۵، ۱۰۳، ۵۱، ۳ج ؛۵۳۱، ۳۶۵، ۱۸۳، ۱۴۶
 و... ۳۶۴ص
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، از حیـث زمـان و مکـان و عـامالن، انـد ضـرورتاً تاریخی که موجب نزول وحـی شـده
. که وقایع تاریخی نهـایتی ندارنـدحال آن، یابندپایان می، محدودند و با پایان یافتن وحی

احکـام عـامی ، واسـطه و مسـتقیممفّسران و فقیهـان از سـبب نـزول بـی، صورت در این
انتقـال از خصـوص بـه ، پـس. نهنـدکنند و نظام فقهی خود را بر آن بنا میاستخراج می

تجریـد و  کند که همان توانـایی بـرهای عبارات قرآنی را اثبات میعموم یکی از ویژگی
  .)۳۴۹ :۱۳۹۳، الجمل( فراتر رفتن از شرایط سبب نزول است
 یابیم که شیخ طوسی نیز اخبار اسـباب نـزول را بـابا دقت در تفسیر التبیان چنین می

اعتبار در عموم لفظ در نظر گرفته است و به موارد مشابه آن نیز تسرّی بخشیده اسـت و 
  .ستفاده نموده استگونه از این اخبار ادر تفسیر خود بدین

ذ﴿برای نمونه  ذیِإنَّ الَّ صارییَن آَمُنوا َو الَّ اِبئ  َن هاُدوا َو النَّ ـِه َو یَو الصَّ َن َمـْن آَمـَن ِباللَّ
ِهْم َو ال َخْوٌف َعلَ یَ الْ  بِّ ْجُرُهْم ِعْنَد َر

َ
 ﴾ْحَزُنـوَن یَ ِهْم َو ال ُهـْم یْ ْوِم اآلِْخِر َو َعِمَل صاِلحًا َفَلُهْم أ

 . ١)۶۲بقره/(
کند که این آیه در مورد سـلمان فارسـی شیخ طوسی ذیل این آیه از سدی روایت می

و آنها گفته بودند که اگر پیامبر مبعوث شود و آنهـا آن . و اصحاب مسیحی ایشان است
آورد که این آیه بـا قـول و به نقلی از ابن عباس می. آورندزمان را دریابند به او ایمان می

ْسالِم دیْ ْبَتِغ َغ یَ َو َمْن ﴿تعالی  آل ( ﴾َن یاآلِْخـَرِة ِمـَن اْلخاِسـر  یْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو فِ یُ نًا َفَلْن یَر اْإلِ
گویـد انگـارد و مـیگفته را بعیـد مـی ولی شیخ طوسی این، منسوخ گردیده ٢)۸۵عمران/

بعید است زیرا نسخ جایز نیست بر خبر وارد شود خبری کـه متضـمن وعـده و وعیـدی 
جـایز باشـد جـواز ورود آن ممکـن  کـه از طریـق احکـام شـرعی کـه تغییـر آنبل. باشد
و قومی دیگر گفتند که حکم آیه ثابت است و مراد از آن کسانی که بـه زبـان . باشد می

آورد کسـانی چـون منـافقین و یهـود و نصـاری و هایشان ایمان نمی ایمان آوردند و قلب
که اجر و پـاداش آنهـا نـزد خـدا  ،م آوردندصائبینی که بعد از نفاق و عناد ایمان و اسال

زیرا قومی از مسلمین گفتند که هـرکس بعـد . یکسان است و آیه متضمن این پیام است
                                                           

 و باشـند معتقـد جـزا روز و خـدا به کدام هر صابئی و نصرانی و یهودیند که کسانی و مؤمنند که . کسانی١
 . شوند غمگین نه و دارند بیمی است، نه گارشانپرورد  پیش آنها کنند، پاداش شایسته کارهای

 . است کاران زیان از آخرت در و شد نخواهد پذیرفته او از برگزیندآئینی اسالم از غیر که . کسی٢
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خبر داد که اجر و  از نفاقش ایمان بیاورد پاداش او اندک است و خداوند با نزول این آیه
ول راجـح و اولـی نویسـد قـشیخ طوسی در ادامه می. باشدطور یکسان می پاداش آنها به

منظور کسانی که از این امـت ایمـان آورنـد و ، همان قولی که از مجاهد و سدی آوردیم
دلیـل هشیخ طوسـی بـ. نصاری و صائبین و یهودیانی که به خدا و روز آخر ایمان بیاورند

گوید این به عموم لفـظ شـبیه تـر اسـت و دلیلـی بـر پذیرد و میعمومیت لفظ آن را می
ابـن عبـاس را رد و قـول سـدی را  ه وجود نـدارد و بـا ایـن مـدعا قـولتخصیص زدن آی

 . )۲۸۵ /۱ :تابی، طوسی( پسندد می
ذ﴿دیگر  ۀنمون ئـیُ َنیالَّ هاُتُهْم ِإالَّ الالَّ مَّ

ُ
هاِتِهْم ِإْن أ مَّ

ُ
  یظاِهُروَن ِمْنُکْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنَّ أ

ُهْم لَ  َه َلَعُفوٌّ َغُفور ُقوُلوَن ُمْنَکراً یَ َوَلْدَنُهْم َو ِإنَّ  . ١)۲مجادله/( ﴾ِمَن اْلَقْوِل َو ُزورًا َو ِإنَّ اللَّ
دختـر ثعلبـه  هگوید این آیه در مورد خولشیخ طوسی می ،در ذیل سبب نزول این آیه

نازل گردیـده ایشـان بعـد از ، و همسرش أوس بن صامت که همسرش را ِظهار کرده بود
باشـد و بـر صورت عام مـی بهامر نیست که این آیه  آورد که خالفی بر ایننقل اقوال می

 . )۹/۵۴۱ :تابی، طوسی( دهند عمومیت داردتمامی کسانی که امر ِظهار را انجام می

 کارکرد روایات سبب نزول در تفسیر التبیان -۵
گاهی از سبب نزول تر مفهـوم و تر و شفافموجب درک آسان، در موارد بسیاری، آ

گـاهی از آن، ای از مواردحتی در پاره ،)۲۰ :۱۳۷۴، حجتی( شودمقصود آیات می ، بدون آ
اکنـون بـا  .)۱۱۹ :۱۳۸۳، رجبـی( شـودماند و نوعی تشابه بر آن حاکم میمفاد آیه مبهم می
ات سـبب نـزول در تفسـیر التبیـان های مختلـف روایـبه تبیین کارکرد، توجه به این اصل

 . پردازیم می

 آیات با تکیه بر روایات سبب نزول  تعیین مکی و مدنی بودن -۵-۱
تـأثیر فراونـی در برداشـت ، بـودن شناخت آیات و سور قرآن از نظـر مکـی و مـدنی

                                                           
کسانی از شما که با زنان خود ظهار کنند آنها مادر حقیقی شوهران نخواهند شد بلکه مادر ایشان جز آن . ١

گوینـد، و خـدا را عفـو و بخشـش بسـیار  این مردم سـخنی ناپسـند و باطـل می که آنها را زاییده نیست و
 . است
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ارتباطی مستقیم و اساسی با تشخیص مراحل دعـوت  زیرا؛ تفسیری مفّسر خواهد داشت

فایدۀ دیگر شـناخت صـحیح آیـات و سـور . پیامبر و تشریع و تبیین احکام اسالمی دارد
گاهی از تاریخ وقایع و حـوادث اسـت، مدنی مکی و ، تـوان از ایـن طریـقیعنـی مـی؛ آ

چـرا و از سـوی چـه کسـانی بـه وقـوع ، ای در حدود چه زمانیمشخص کرد که حادثه
 . پیوسته است
نسخ یا تـدریجی بـودن نـزول قـرآن  ۀلئل بسیاری از مسائل دیگر مانند مسحّل و فص

بـا . )۶۳ :۱۳۸۴، مسـتفید( امکان پـذیر اسـت) یمکّی و مدن( نیز به کمک این بحث ...و
توان نقـش می. روایات است، که تکیۀ اصلی در شناخت آیات مکی و مدنیتوجه به این

 . )۱۳۰ :۱۳۸۵، تالفی( در این زمینه را باز شناخت، سّنت
خـود  عالوه بر اینکه موضوع مکـی و مـدنی در تفسـیر التبیـان جایگـاه مهمـی را بـه

سـتفاده ولـی ا، گیـردصورت بحثی مسـتقل مـورد بررسـی قـرار مـی اختصاص داده و به
ْطِعُمـوَن یُ َو ﴿ برای نمونـه در آیـه: شودزمینه نیز مشاهده می روایات اسباب نزول در این

عاَم َعلی ِه ِمْسک  الطَّ سیتیَ نًا َو یُحبِّ
َ
طوسی در تحلیل سـبب نـزول ایـن  ١)۸انسان/( ﴾رًایمًا َو أ

و ، حسـن، فاطمـه، ان خاصه و عامه سبب نزول این آیه را علیدارد که مفسر آیه بیان می
و اسیر را سه شب در افطار بر ، یتیم، مسکین، اند که با ایثار و فداکاری خودحسین بوده

هـا را پس خداوند با این ثناء نیکو آن. خود مقدم داشته و بر چیزی از طعام افطار نکردند
 . ٢)۱۰/۲۱۱ :تابی، طوسی( سوره مدنی استستایش کرده و این داللت بر این دارد که 

 بیان و شرح وقایع و حوادث تاریخی -۵-۲
نقل و تحلیل نـزول ، یکی دیگر از کارکردهای روایات اسباب در تفسیر شیخ طوسی

شـیخ طوسـی در برخـی مـوارد . حقایق تاریخی با استفاده از اخبار اسـباب نـزول اسـت
بـرای . ات سبب نزول را سند خود قرار داده اسـتبرخی اقوال را نپذیرفته و تاریخ و روای

 ی﴿ نمونه آیه
َ
ذیُّ ا أ تِ َیـِنِه َفَسـْوَف یْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن دیَ َن آَمُنوا َمْن یَها الَّ

ْ
ـُه ِبَقـْوٍم  یأ ُهْم َو یُ اللَّ ِحـبُّ

ٍة َعَلی اْلُمْؤِمنیُ  ِذلَّ
َ
وَنُه أ ٍة َعَلی اْلکاِفر یِحبُّ ِعزَّ

َ
ِه َو ال یبَس   یجاِهُدوَن فیُ َن یَن أ خاُفوَن َلْوَمَة یَ ِل اللَّ

                                                           
 . خورانند می اسیر و یتیم و مسکین به دارند دوستش خود که حالی در را طعام . و١
 . ۴۱۶، ص۱۰، ج۳۶۹، ص۱۰، ج۲۶۸، ص۶. ج۲۷۱، ص۹ج ها: رک:. از دیگر نمونه٢
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ِه  ُه واِسٌع َعلیَ ِه َمْن یْؤتیُ الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَّ مفسر در بیـان سـبب . ١)۵۴مائده/( ﴾ٌم یشاُء َو اللَّ
 : آوردنزول این آیه چهار قول را بدین صورت می

  .حسن و قتاده و ضحاک و ابن جریج گفتند در مورد ابوبکر نازل شده است. ۱
. در مورد انصار است: سدی گفته. ۲
نیز روایت شده و طبری  دربارۀ اهل یمن نازل شده و این از پیامبر: مجاهد گفته. ۳

 . نیز آن را اختیار کرده و روایت کرده که آنها قوم موسی اشعری هستند
و عمار و حذیفه و ابن عباس روایت کردند که در مورد از امام باقر و امام صادق. ۴

 . جنگ کردند نازل شده است هل بصره و کسانی که با امام علیا
نازل شده است زیـرا تمـام صـفاتی کـه گوید که در مورد امام علیدر ادامه می 

 یـ﴿ رمـودفزیـرا  ،شوندجمع می خدا در آیه آورده همگی در امام علی
َ
ـذیُّ ا أ َن یَهـا الَّ

تِ یَ ْوَف ِنِه َفَس یْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن دیَ آَمُنوا َمْن 
ْ
ُه ِبَقْوٍم  یأ ُهْم َو یُ اللَّ ٍة َعَلی اْلُمْؤِمنیُ ِحبُّ ِذلَّ

َ
وَنُه أ  ﴾َن یِحبُّ

شهادت داد بر آنچه که با آیه موافقت کند هنگـامی کـه در  بر امام علی و پیامبر
فتح خیبر فرمودند فردا پرچم را دست کسی خواهم داد کـه خـدا و رسـولش را دوسـت 

گردد مگر آن را فتح کند کند و برنمیو هیچ وقت فرار نمی دارد کسی که شجاع است
ها همـه گوید این وصفدر ادامه می. هدایت کرد سپس پرچم را به سمت امام علی

دانـیم کـه در مـی. شـوداختصاص دارد و کسی غیر از ایشان را شامل نمـی به امام علی
شـود زیـرا آن و نمـیا ۀرسـد و نزدیـک رتبـشجاعت و راستی کسی به مقام ایشـان نمـی

و . است و کسی به مقام ایشان نرسد ها از رسول خداحضرت معروف به رفع سختی
گوید این آیه در مـورد ابـوبکر نـازل شـده قـولی و اما هر کس که می: نویسدسپس می

خواست کسـی را وصـف کنـد کـه عزتـی بعید و نادرست گفته است زیرا اگر خدا می
ان باشد چگونه ممکن است آیه را متوجه کسی کند که هـیچ برای مؤمنان در برابر کافر 

زیرا معلوم است هیچ دستی در جنگ با مشرکین نداشته و ، سهمی در آن شرایط نداشته

                                                           
 که بیاورد را مردمی خدا که زودا باك؛ چه بازگردد دینش از شما از که اید، هر آورده ایمان که کسانی . ای١

 جهـاد خـدا راه در سـرکش؛ کافران برابر درو فروتنند مؤمنان برابر در. بدارند دوستش و بدارد دوستشان
 ارزانی خواهد که کس هر به که خداست فضل این. هراسند نمیگری مالمت هیچ مالمت از و کنند می

 داناست.  و خشایندهب خداوند دارد، و
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سهمی ندارد و در جنگ احد و حنین شکست  های پیامبردر هیچ جنگی از جنگ

در راه خـدا وصـف با این وجود چگونه به جهاد ، خورد و همیشه راه فرار را دنبال کرده
و با علمی که حاصل شده آیه در مورد امـام . کندطور که آیه توصیف می شود همانمی

هـا و بینیم که شیخ طوسی با توجه به حوادث جنگمی. )۳/۵۵۵:تابی، طوسی(علی است
شرکت ابوبکر در آنها که شکست ابوبکر در جنگ احـد  ۀتاریخ آن و چگونگی و نحو 

کنـد و ایـن هـای خـود مـیضرت امیر در فتح خیبر را ضمیمه گفتهو حنین و پیروزی ح
اختصـاص  پنـدارد و تنهـا بـه امـام علـیفضیلت و سبب نـزول را از ابـوبکر دور مـی

 . دهد می

 نقد آراء تفسیری با اخبار اسباب نزول -۵-۳
نقـد و رد برخـی از آراء ، یکی دیگر از کارکردهـای اخبـار اسـباب نـزول در التبیـان

های دیگر عقلـی و نقلـی بـه است که مفسر با عنایت به این اخبار و ارائه تحلیل تفسیری
بقـره  ۀسـور  ۲۷ ۀهای ایـن اسـتفاده را ذیـل آیـ از نمونه. نقد و رد این آراء پرداخته است

ذ﴿ توان مشاهده نمود می ِه ِمْن َبْعِد میَ َن یالَّ َمَر یَ ثاِقِه َو یْنُقُضوَن َعْهَد اللَّ
َ
ـُه ِبـِه ْقَطُعوَن ما أ اللَّ

ْن 
َ
ولِئَك ُهُم اْلخاِسُروَن  یْفِسُدوَن فِ یُ وَصَل َو یُ أ

ُ
ْرِض أ

َ
 . ١)۲۷بقره/(﴾اْأل

آورد که قومی گفتند که این آیه در مورد اهل کتاب و منافقین آنهـا شیخ طوسی می
و بدون اینکه ذکر کند منظور از قومی که روایـت  ،)۱/۱۱۹ :تابی، طوسی( نازل شده است

گوید هر مالمت و توبیخی که در آیه آمـده شـامل در ادامه می؛ ند کدام استا هرا آورد
 خدا از آنها گرفته بـود کـه از محمـد، آنهاست و منظور همان عهدی که در تورات

و هنگـامی کـه نـذیر و بشـارت . تبعیت کنند و آنها نقض عهد کردند و انکـار نمودنـد
ی فروختند و این وجهـی اسـت کـه طبـری سمت آنها آمد آن را به بهای اندک ای هدهند

اختیار کرده و قومی دیگر گفتند منظور همان عهدی است کـه خداونـد از صـلب بنـی 
َك ِمْن َبن﴿ ۀآدم گرفت و بر آی بُّ َخَذ َر

َ
ـآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ   یَو ِإْذ أ ْشـَهَدُهْم َعلـییَّ

َ
  َتُهْم َو أ

ُکْم قالُ  بِّ  َلْسُت ِبَر
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْن َتُقوُلوا   وا َبلیأ

َ
ـا َعـْن هـذا غـاِفلیْوَم اْلقِ یَ َشِهْدنا أ  ﴾َن یاَمِة ِإنَّـا ُکنَّ
                                                           

 و گسـلند؛ می داده فرمان پیوستنش به خدا را آنچه و شکنند؛ می بستنش از پس را خدا پیمان که . همانان١
 کارند.  زیان که اینانند ورزند؛ می تباهی زمین در
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نویسد که این وجه در نظر من ضـعیف شیخ طوسی می. کننداستدالل می ١)۱۷۲اعراف/(
آورد کـه جـایز نیسـت کـه دلیـل را مـی کند و بر مـدعای خـود ایـنرا رد میاست و آن 

آورنـد و هایش مجادله کند که آنها آن را به یاد نمـیبا بنده خداوند متعال دربارۀ عهدی
. )۱/۱۲۰:تابی، طوسی(هر آنچه ذکر کردند معلوم و واضح نیست
، که مورد تأیید طبری هم قرار گرفته اسـت ،مفسر با استفاده از یک خبر سبب نزول
ر روایـت سـبب یه بداند هر چند که افزون بر تکقائل شدن به عالم ذر را غیر صحیح می

کند که اگر عهد و پیمانی صورت گرفته چرا ما دلیل عقلی دیگری نیز استناد می نزول به
 . آن را به یاد نداریم

 تکیه بر روایات سبب نزول در تفسیر آیات -۵-۴
شرح و تفسیر آیـات ، یکی از کارکردهای مهم روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان 

ـذ﴿ برای نمونه در آیـه. نزول استروایات اسباب  به با توجه الَثـِة الَّ ُفـوا یَو َعَلی الثَّ َن ُخلِّ
ی ِإذا ضاَقْت َعلَ  ْرُض ِبما َرُحَبْت َو ضاَقْت َعلَ یْ َحتَّ

َ
 ِمَن یْ ِهُم اْأل

َ
ال َمْلَجأ ْن

َ
وا أ ْنُفُسُهْم َو َظنُّ

َ
ِهْم أ

ِه ِإالَّ ِإلَ  حُتوُبوا ِإنَّ الیَ ِهْم لِ یْ ِه ُثمَّ تاَب َعلَ یْ اللَّ الرَّ اُب وَّ َه ُهَو التَّ مفسر در تفسیر . ٢)۱۸۸توبه/( ﴾میلَّ
این آیه با استفاده از سبب نزول آن و سه نفری کـه در غـزوه اخـتالف کردنـد و همـراه 

 . )۵/۳۱۶ :تابی، طوسی( به شرح دقیق جریان پرداخته است، پیامبر جهاد نکردند
از دیگر مباحث مطرح در ذیل آیه  خیر و تبیین مراد از "خلفوا"أت، بیان معنای تخلیف

مفسر به شرح و بسط آنهـا همـت گمـارده  ،است که با توجه به روایت سبب نزول آمده
 . )۵/۳۱۶ :تابی، طوسی( است

                                                           
 سـاخت گواه خودشان بر را ایشان برگرفت، و را آنان آدم، ذرّیه فرزندان پشِت  ازپروردگارت که آنگاه . و١

 رسـتاخیز روز مبـادا کـه بـود آن بـرای ایـن. دادیـم آری، گواهی: گفتند باشم؟ نمی شما پروردگارِ  آیا که
گاه ما: گویید  آن از بودیمناآ

م
. ددادند ما علیه که گواهی

 بــا زمــین کــه آنگــاه بودنــد، تــا کــرده تخلــف جنــگ از کــه را تــن ســه آن توبــه پــذیرفت خــدا نیــز . و٢
 هـیچ خداونـد جـز کـه دانسـتندخـود و گنجیـد نمـی تنشـان در جان و شد تنگ آنها بر همۀگشادگیش

 و پـذیر توبـه بازآیند، کـه او به تا را بپذیرفت آنان توبه خداوند پس. ندارند آورند روی بدان که گاهی پناه
 است.  مهربان
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 روش شناسی نقد روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان  -۶
متشکل از دو بخـش مـتن و ، از آنجا که روایات اسباب نزول نیز چون دیگر روایات

نظـر   زیـابی و نقـادی مـتن و سـند الزم بـهلذا برای بررسی این روایـات نیـز ار ؛ سند بوده
؛ نظـر آیـد نزول بیش از دیگر روایات مهم به له در روایات اسباب ئشاید این مس. رسد  می

، زرکشـی( باشـد از طریـق روایـات می، ترین راه رسیدن بـه اسـباب نـزول آیـات  زیرا عمده
اجتهاد را در فهم اسباب نزول آیات ؛ برخی چون عالمه طباطبایی هرچند ،)۱/۱۱۷ :۱۴۱۰

ینیان دانسـته و خـود بعضـًا بـه جایز دانسته و روایات اسباب نزول را داوری و اجتهاد پیش
؛ )۱۶۷ :۱۳۸۴، نفیسـی( دهد  کار مبادرت ورزیده و وقایع صدر اسالم را با آیه تطبیق می این

، عنوان منقوالت روایی یـا تـاریخی اسباب نزول به اتپذیرش بخشی از روای، وجود با این 
 . باشند  نیازمند بررسی در سند و متن می

در نقـد . نقـد سـندی و متنـی: توان در نظـر گرفـتدو گونه نقد می، دربارۀ روایت
اخالقـی ، شخّصیت عقیدتی، هّویت، اتّصال سندی، اعتبار منبع، سندی اصالت حدیث

ا گیرد تله سند با استناد به منابع رجالی مورد بررسی قرار میو روایی آحاد راویان در سلس
 . گردددو صفت اثبات  عدالت و ضبط آنان یا فقدان این

؛ گیـردمتن و محتوای روایات مورد توجه قرار مـی، در نقد متنی، در برابر نقد سندی
 رسدنوبت به بررسی محتوایی روایات می، زیرا پس از اثبات صحت و سقم سند روایات

 . )۶۶ :۱۳۹۰، نصیری(
گونـه کـه پـیش از ایـن آمـد بنـا و  همان، درباب اخبار اسباب نزول در تفسیر التبیان

روایات اسباب نزول بـر نقـل و سـکوت بـر آنهاسـت و تعـداد بسـیار  ۀاهتمام شیخ دربار 
روایـت سـبب نـزول در ایـن  ۲۷۳مورد را از کل  ۱۳محدودی از این روایات یعنی فقط 

 . د نقد شیخ واقع گشته استتفسیر مور 
از دالیلی که نشان از اهمال شیخ در نقـد اخبـار سـبب نـزول دارد پـذیرش و حمـل 

ذیل برخـی آیـات ، شیخ طوسی در مواردی. عنوان سبب نزول آیه استروایات متعدد به
ولـی در ؛ پـردازدکند و به تحلیل و نقد و بررسی آنها میچند روایت سبب نزول نقل می

عنـوان  دهد کـه همـۀ روایـات بـهاحتمال می بلکه، دهدکدام را ترجیح نمی چیه، نهایت
ْن  َو ﴿ ۀشریف ۀبرای مثال شیخ طوسی ذیل آی. سبب نزول آیه باشد

َ
ْقُتـَل یَ ما کاَن ِلُمـْؤِمٍن أ
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 َفَتْحر 
ً
 َو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ

ً
َمٌة ِإلـیٌة مُ َیـُر َرَقَبـٍة ُمْؤِمَنـٍة َو دِ یُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطأ ْن   َسـلَّ

َ
ْهِلـِه ِإالَّ أ

َ
أ

ُقوا َفِإْن کاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُکْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحر یَ  دَّ َنُکْم یْ ُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن کاَن ِمْن َقْوٍم بَ یصَّ
َمٌة ِإلییَ ثاٌق َفِد یَنُهْم میْ َو بَ  ْهِلِه َو َتْحر   ٌة ُمَسلَّ

َ
ِن یْ اُم َشـْهَر یِجـْد َفِصـیَ َنٍة َفَمـْن َلـْم ُر َرَقَبٍة ُمْؤمِ یأ

ُه َعلیْ ُمَتتاِبَع  ِه َو کاَن اللَّ  . ١)۹۲نساء/( ﴾مایمًا َحکیِن َتْوَبًة ِمَن اللَّ
کند که در روایت اول طبـق گفتـه دو روایت سبب نزول ذکر می، برای این آیه شیخ

ربیعه مخزومی کـه عیاش بن أبی  ،سبب نزول آیه: و سدی، عکرمه، ابن جریج، مجاهد
کـه از مسـلمان  رسـاند در حـالیدر زمان اسالم آوردنش شخصی مسلمان را به قتل مـی

سبب نزول آیه مردی : و طبق روایت دوم به نقل از ابن زید. بودن آن شخص خبر ندارد
، نویسـدشیخ طوسی در اینجا پس از آوردن روایـات مـی. که أبوالدرداء را به قتل رساند

خطا شخصی را به قتـل برسـاند و پیـام آیـه را در  کسی است که به حکمکه آیه متضمن 
گوید که احتمال دارد هـر کـدام از آنهـا و می. سبب نزول خاصی منحصر نکرده است

  .)۳/۲۹۰ :تابی، طوسی( سبب نزول آیه باشند
 ایتوان گفت او معتقد است که در سیاق آیۀ فوق قراین تأیید کنندهمی؛ بدین ترتیب

توان هیچ یک از لکن نمی؛ برای پذیرش هر دو روایت نقل شده وجود دارد) قتل حکم(
 . عنوان سبب نزول قطعی آن پذیرفت دو را به آن

 یـ﴿دیگر نقل سه روایت سبب نزول متفاوت دربارۀ آیه  ۀنمون
َ
ـذیُّ ا أ َن آَمُنـوا ِإذا یَهـا الَّ

ْبُتْم فی ِه َفَتبَ یَسب  َضَر ْلقیُنوا َوال َتُقولُ یَّ ِل اللَّ
َ
الَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعـَرَض یْ ِإلَ   وا ِلَمْن أ ُکُم السَّ

نْ یاْلَح  ِه َمغاِنُم َکثیاِة الدُّ ُه َعلَ یا َفِعْنَد اللَّ َه کاَن یَّ ُکْم َفَتبَ یْ َرٌة َکذِلَك ُکْنُتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اللَّ ُنوا ِإنَّ اللَّ
، در اینجا شیخ طوسـی پـس از نقـل سـه روایـت ،است ، ٢)۹۴نساء/( ﴾رًا یِبما َتْعَمُلوَن َخب

                                                           
 کـه باید بکشد خطا به را مؤمنی که کس هرو. بکشد خطا به جز را دیگر مؤمن که نرسد را مؤمنی . هیچ١

 و. ببخشـند را بهـا خـون آنکـه کند، مگر تسلیم اش خانواده به را بهایش خون و کند آزاد را مؤمن ای بنده
 است قومی از اگر و کند آزاد را مؤمنی بنده فقط شماست دشمن که است قومی از و مقتول، مؤمن اگر
 کـه کـس هـر و کند آزاد را مؤمنی بنده و شود پرداخت اش خانواده به بها اند، خون بسته پیمان شما با که
 است حکیم و دانا خدا و. بگیرد روزه پی در پی ماه دو توبه برای نیابد ای بنده

 بـر کـه کـس آن بـه و. کنید تفحص نیك شوید رهسپار جهاد برای اید، چون آورده ایمان که کسانی . ای٢
 آنکـه حـال و جوییـد مـی را دنیـا زنـدگی از برخورداری شما. نیستی مؤمن کهگوید، مگویید سالم شما

 تفحـص پـس. نهـاد منـت شما بر خدا ولی بودید چنان این از پیش شما. خداست نزد بسیار های غنیمت
گاه اعمالتان بر خدا که کنید  است.  آ
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تـوان یکـی را خـاص تواند صحیح باشـد و نمـیو هر کدام از این اسباب می: گویدمی
 . ١)۳/۲۹۷ :تابی، طوسی( تعیین کرد

توان دریافت که در اکثر موارد به نقد و بررسـی روایـات از این بیان شیخ طوسی می 
 . قل آنها بسنده کرده استاسباب نزول نپرداخته و به ن

مورد نیز با استفاده از معیارها و موازینی به نقـد و  ۱۳با این وجود شیخ در نقد همان 
ویـژه کـارگیری آن در نقـد احادیـث بـه هرد روایات مبادرت ورزیده است که کشف و ب

موازین ومعیارهای شـیخ در نقـد اخبـار . تواند الگوی مناسبی باشداخبار سبب نزول می
 . قرار استاسباب نزول بدین

 نقدهای سندی شیخ بر روایات اسباب نزول -۷
یـابیم کـه مفسـر برخـی از روایـات تفسـیری را مـورد با مطالعه تفسیر التبیـان در مـی

مفسـر بـا . ارزیابی سندی قرار داده و سند آنها مورد توجه شیخ طوسی قرار گرفته اسـت
بـا . ت تعامل کرده و وارد عمـل شـده اسـتشیوۀ عالمانه و تفسیری خاص خود با روایا

ارزیابی سندی روایات سـبب نـزول در التبیـان را بـه دو  ۀشیو ، تواناین تفسیر می ۀمطالع
 . تقسیم نمائیم، روایات مرفوع و روایات مرسل: قسم

 روایات مرفوع  -۷-۱
معرفـی  ٢انـد روایـت مرفـوعکـار رفتـه که در تفسیر آیات در التبیـان بـه برخی از روایاتی

                                                           
 . ۱۰۴، ۳، ج۶۰، ص۱های بیشتر رک: همان، ج. نمونه١
 :معنا به کار رفته است و در دو علم درایه حدیث مرفوع از اصطالحات. ٢

میانه یا آخر سند آن افتاده باشد، با تصریح بـه لفـظ رفـع،  آن از راوی حدیثی که یک یا بیشتر از یک.الف
ـه ، عن ابیه، َرَفَعُه عنعلی بن ابراهیم عن الکلینی روی«مانند آنکه گفته شود:  ایـن نـوع » ابی عبداللَّ

 . است حدیث مرسل رفع، مصداق
شود؛ خواه در سند آن ارسال باشـد  اضافه معصوم تقریر و یا فعل حدیثی که آخر سند آن به قول یاب. 

 :بگوید امام یا نباشد، مانند اینکه صحابی
در محضر امام فالن کـار را کـردم و آن  چنین کاری کرد یا من امام چنین فرمود یا دیدم امام صادق

 .اقسام مشترک بـین چهـار قسـم اصـلی حـدیث اسـت حضرت انکار نکرد. حدیث مرفوع به معنای دوم از
 ).  ۱۰۴-۱۰۳صتا، (عاملی، بی
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شیخ طوسی در این موارد فقط به مرفوع بودن روایت مورد نظر تصریح کرده و متن . اند شده
؛ ۳۰۲، ۲۸۸، ۱۲۲، ۹۵، ۷/۹۸ :تـا بـی، طوسـی( آوردکند و مطلب دیگری نمیآن روایت را بیان می

 : های روایات مرفوع در تفسیر التبیان بدین صورت استاز نمونه. )۱۷۷، ۱۰/۱۰۰؛ ۹/۵۳۷
ِف﴿: اولمثال ُنِفَخ ِفیَو َمْن َفَصِعَق وِر ِفیالصُّ َمْن َو ماواِت ُهیالسَّ اللَّ شاَء َمْن ِإالَّ ْرِض

َ
اْأل

ْخرییُثمَّ ُنِفَخ ف
ُ
منظور از کسانی که در این آیـه مسـتثنی . ١)۶۸زمر/(  ﴾ْنُظُرونیَ اٌمیَفِإذا ُهْم قِ   ِه أ

، قـول سـدی را کـه جبرئیـل، شدند چه کسانی هستند؟ شیخ طوسی در ضـمن ایـن بحـث
کنـد و در ادامـه تصـریح ذکـر مـی دانـداسرافیل و عزرائیل را مقصود این آیه مـی، میکائیل

  .)۹/۴۶ :تابی، طوسی( کند که این مطلب در یک روایت مرفوع نیز نقل شده است می
ْولِ ﴿دیگر  ۀنمون 

َ
ِإنَّ أ ال

َ
ِه ال َخْوٌف َعلَ یأ ُهْم یْ اَء اللَّ شـیخ . ٢)۶۲یونس/( ﴾ْحَزُنوَن یَ ِهْم َو ال

یکـی از اقـوال آن اسـت کـه . کندطوسی در تبیین مصداق اولیاء الله چند قول ذکر می
شـیخ طوسـی تصـریح . کننـداولیاء الله کسانی هستند که در راه خدا با هم دوستی مـی

 . )۵/۴۰۱ :تابی، طوسی( کند که این مطلب در حدیث مرفوعی نیز آمده استمی
که یک روایت به صفت رفـع و مرفـوع متصـف شـده اسـت ارزیـابی از در مواردی 

گیرد و فقط وصف روایت از جهـت جهت رد یا قبول از سوی شیخ طوسی صورت نمی
واز آنجا که روایت مرفوع از حیث اعتبار در درجـه پـائین قـرار دارد . شودبیان می، سند

 . اب آوردحسای تعریض و نقد بهتوان این بیان شیخ را گونهلذا می

 روایات مرسل -۷-۲
تنها در یک ، ٣شیخ طوسی در تفسیر التبیان در خصوص ارزیابی سند روایات مرسل

 : نویسدگونه می این، که بعد از نقد متن یک روایت، مورد به آن اشاره کرده
                                                           

شوند مگر آنهـا کـه خـدا بخواهـد و چـون بـار  هوش می . در صور که دمیده شود، آسمانیان و زمینیان بی١
 دیگر در آن دمیده شود ناگهان به پا خیزند و درنگرند. 

گاه٢  شوند.  می غمگین نه و دارند ترسی نه خدا دوستان که باش . آ
 بـدون نشنیده، لـیکن معصوم از را راوی، آن که است حدیثی و درایه علم در مرسل، اصطالحی . حدیث٣

 تصـریح فراموشـی به و کرده فراموش را واسطه کرده، اّما نقل واسطه با یا و باشد کرده نقل وی از واسطه
 عن« رتعبی باشد، مانند کرده ذکر ابهام با را واسطه یا و باشد نیاورده را آن سهو یا عمد روی از یا و نموده
 ). ۱۰۶(عاملی، پیشین، ص بیشتر یا باشد یکی شده حذف واسطه ؛»اصحابنا بعض َعن« یا »رجٍل 
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چـون آن را قتـاده از حسـن از . طعنـه شـده اسـت، در سند این خبـر، عالوه بر آن«
توانـد دلیل که حسن نمیبه این. مرسل است، همین جهت روایت به، کندَسُمره نقل می

در روایتی دیگر کـه عـروه از ، که حسن چون، ه در قول بغدادیین نقل کرده باشداز َسُمر 
. )۵/۵۵:تابی، طوسی(»گویدمطلبی بر خالف این روایت می، او نقل کرده

به اسـناد آن  یاند که دسترس ننایو قابل اطم یقابل بررس یهنگام، ات بدون سندیروا
 ۀنـدیبـدون ذکـر نـام گو  یتـین اگـر روایبنـابرا. ممکن بوده باشـد ییگر منابع روایدر د 
ل بر ضعف آن بوده و چندان قابل یدل، افته شودیك کتاب یتنها در ، ان آنیا راو یث یحد

 . اعتماد و اعتنا نخواهد بود

 نقدهای متنی شیخ طوسی بر روایات اسباب نزول -۸
نوبت بـه بررسـی مـوازین ، پس از تبیین نقدهای سندی در ذیل روایات اسباب نزول

رسد که بررسی آنهـا از جهـات گونـاگون نقدهای متنی شیخ بر روایات اسباب نزول می
ترین دلیل آن اهمیـت نقـد مـتن در روایـات اسـت کـه عمـوم مهم. دارای اهمیت است

ر گوناگون فقهی و غیرفقهی بـدان توجـه ویژه شیخ طوسی در آثامحدثان غیر اخباری به
پیش از پـرداختن . پردازیمدر این قسمت به تبیین این موازین و معیارها می. داشته است

ن به این نقدها یک نکته قابل توجه است کـه گـاه شـیخ در نقـد یـک روایـت از چنـدی
د شـیخ توان یک روایت را که مـورد نقـهمین دلیل می مالک و میزان بهره برده است به

 . قرار گرفته است در مواضع متعدد مثال زد

 آیه مخالفت با ظاهر و سیاق -۸-۱
ترین مبانی و موازین نقد متنی روایات عرضه آنهـا بـر قـرآن و مخالفـت یکی از مهم

شیخ از این مبنا غافل نبوده و در تفسیر خـود . نداشتن با ظاهر و نص و سیاق قرآن است
. نقد و رّد برخی از روایات سبب نزول همت گمارده اسـت با توجه دادن به این اصل به

شیخ طوسی با توجه به ظاهر قـرآن بـه کشـف مـراد الهـی از آیـات قـرآن پرداختـه و در 
مواردی به نقد روایت مخالف با ظاهر قرآن پرداخته و نیز روایتی را کـه مطـابق بـا ظـاهر 

 ی﴿ره بق۲۶۷عنوان مثال در آیه  به. قرآن بوده ترجیح داده است
َ
ـذیُّ ا أ ْنِفُقـوا یَها الَّ

َ
َن آَمُنـوا أ
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ْرِض َو ال تَ یِّ ِمْن َط 
َ
ْخَرْجنا َلُکْم ِمَن اْأل

َ
ا أ ُمـوا اْلَخبیَ باِت ما َکَسْبُتْم َو ِممَّ َث ِمْنـُه ُتْنِفُقـوَن َو یـمَّ

ْن ُتْغِمُضوا فیَلْسُتْم ِبآِخذ
َ
َه َغنِ یِه ِإالَّ أ اللَّ نَّ

َ
  .١﴾دیَحم یٌّ ِه َو اْعَلُموا أ

که . پذیردو سپس قول اول را می، کندمفسر در سبب نزول این آیه چند قول را ذکر می
ۀایـن آیـه دربـار : حسن و قتـاده روایـت شـده کـه گفتنـد، طبق آن از علی و براء بن عازب

خرمـای ، عنـوان صـدقه ببخشـند خواستند آن را بهکه می یکه در خرمای، کسانی نازل شده
شیخ طوسی بعد از اینکه اقوال . ریختند سپس آیه نازل گردیدمی خشک و غیر قابل استفاده

تـر اسـت زیـرا گوید قول اولی قـویپسندد و میکند سپس قول اولی را میدیگر را ذکر می
ْنِفُقوا ِمْن َط ﴿آورده 

َ
ْرِض یِّ أ

َ
ْخَرْجنا َلُکْم ِمـَن اْأل

َ
ا أ َو ال ﴿: سـپس گفـت ﴾باِت ما َکَسْبُتْم َو ِممَّ

ُموایَ تَ  در اینجا مفسر  ،)۲/۳۴۳ :تابی، طوسی( یعنی هر آنچه از زمین استخراج کردید ﴾َث یاْلَخب مَّ
ْنِفُقوا ِمْن َط ﴿با توجه به ظاهر آیه و این فقره 

َ
ْرِض یِّ أ

َ
ْخَرْجنا َلُکْم ِمَن اْأل

َ
ا أ  ﴾باِت ما َکَسْبُتْم َو ِممَّ

  .٢دهدترجیح می، روایت اول را که با ظاهر قرآن همخوانی دارد
 نقد روایات اسباب نزول با معیار فقهی -۸-۲

هـای متعـددی نگاشـته لـذا  شیخ طوسی از آنجا که در زمینـه مباحـث فقهـی کتاب
یا فقه تطبیقی مانند ، مانند نهایه، بیند که تمامی آنچه را که در کتب فتوایی ضرورتی نمی

امـا در برخـی . اورددو باره در تفسیر خود بی، یا فقه تفریعی مانند مبسوط آورده، خالف
طور  به، موارد شیخ طوسی اسباب نزولی را که با دیدگاه فقهی امامیه مغایرت داشته باشد

ْقـُتُم ﴿ عنوان مثال در آیـه به. صریح نپذیرفته و به نقد آنها مبادرت ورزیده است َو ِإذا َطلَّ
ْن 
َ
َجَلُهنَّ َفال َتْعُضُلوُهنَّ أ

َ
ساَء َفَبَلْغَن أ ْزواَجُهـنَّ ِإذا َتراَضـْوا بَ  ْنِکْحَن َیـالنِّ

َ
َنُهْم ِبـاْلَمْعُروِف ْیـأ

ِمْنُکْم یُ ذِلَك  ِه َو الْ یُ وَعُظ ِبِه َمْن کاَن ْزکییَ ْؤِمُن ِباللَّ
َ
ُه   ْوِم اآلِْخِر ذِلُکْم أ ْطَهُر َو اللَّ

َ
ْعَلُم یَ َلُکْم َو أ

ْنُتْم ال َتْعَلُمون
َ
 . ٣)۲۳۲بقره/( ﴾َو أ

                                                           
 ایـم رویانیـده زمـین از برایتـان آنچـه از و خـویشنیکوی دستاوردهای اید، از آورده ایمان کهکسانی . ای١

 خدا که بدانید و. ستانید نمی اغماض روی از جز را آنها خود بد، که و ناپاک چیزهای از کنید، نه انفاق
 است.  ستودنی و نیاز بی

 . ۲۲۰، ص۷ج ؛۳۳۴ص. ۴۱۱، ص۳. ج۴۳۴ص. ۲۱۴، ص۲تا، جک طوسی، بی.. موارد دیگر ر٢
 شـود، مـانع برقـرار پسـندیده تراضـی آنهـا میان در سرآمد، اگر شان عّده و دادید طالق را زنان که . آنگاه٣

 داشـته ایمـان رسـتاخیز روز و خـدا بـه که است کسی دهندهدپن حکم این. نشوید همسرانشان با ازدواج
 . دانید نمی شما و است تر پاکیزه و تر پاک شما برای دستور این داند می خدا. باشد
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این آیـه در مـورد : اندقتاده و حسن بصری گفته: کندمیمفسر ابتدا دو قول را ذکر 
ق گرفت و دوران عده را سـپری که خواهرش طالقل بن یسار نازل شده که پس از آنمع

سـدی گفتـه . ولی معقل مانع وی گردید، خواست مجددًا با شوهرش ازدواج کند، کرد
. نازل گردید، شداین آیه در مورد جابر بن عبدالله که مانع رجوع دختر عمویش: است
هر دو را بر ، کندعنوان سبب نزول آیه ذکر می دو قول را به طوسی پس از اینکه این شیخ

گونـه دلیل که برادر و پسـر عمـو هـیچ داند به اینفقه شیعه نادرست می اساس مذهب و
دو نفـر تـأثیری در تصـمیم زن  خود ولّی خود بوده و منع آن، والیت و حقی ندارند و زن

 . )۲/۲۵۲ :تابی، طوسی( دندار 

 های تاریخینقد روایات اسباب نزول با گزاره -۸-۳
انـد و بـه سـهولت کـذب محدثان از مسلمات تاریخی برای نقد روایات بهره گرفتـه

ر اسباب نزول خود رنـگ وبـوی از آنجا که اخبا. بودن برخی اخبار را به اثبات رساندند
ر تاریخ در نقـد ایـن اخبـار از وجاهـت مقبـولی نگاری دارد شاید بتوان گفت معیا تاریخ

نبـوده و  ءاخبار اسباب نزول در تفسیر التبیان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا. برخوردار باشد
طور  به. اندمفسر در صورت لزوم با استفاده از این میزان به نقد اخبار رسیده اقدام نموده

ذ﴿ مثال در آیه ْنَزَل الَّ
َ
ْهِل اْلِکتاِب ِمْن َص َن ظاَهُروُهْم مِ یَو أ

َ
ُقُلوِبِهُم   یِهْم َو َقَذَف فیاصیْن أ

ْعَب َفر  ِسُروَن َفر یالرُّ
ْ
ابتـدا دو ، مفسر در سبب نـزول آیـه. ١)۲۶احـزاب/( ﴾قایقًا َتْقُتُلوَن َو َتأ
یهود بنی قریظـه و  ۀقول اول بر آن است که این آیه دربار ، کندقول مفسران را مطرح می

ازل شده و سبب نزول دیگر به نقل از حسن بصری کـه سـبب نـزول ن پیمان شکنی آنان
، دو قـول شیخ طوسـی پـس از آوردن و نقـل ایـن. آیه را در مورد بنی نضیر دانسته است

دلیل حقیقـت تـاریخی حضـور نداشـتن بنـی نضـیر در جنـگ احـزاب  روایت اول را به
 . )۸/۳۳۲  :تابی، طوسی( تر دانسته استصحیح

                                                           
 بـیم هایشـان دل در و آورد فـرود هایشـان قلعـه از بودنـد برخاسته یاریشان به که را گروه آن کتاب اهل . از١

 . گرفتید اسارت به را یگروه و کشتید را گروهی. افکند
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 اسباب نزول با اصل عصمت پیامبر نقد روایات -۸-۴
بررسی آنها از جهت سازگاری متن با مقام عصـمت ، یکی از موازین متنی نقد روایات

شیخ این اصـل را در نقـد روایـات اسـباب . و اهل بیت گرامی ایشان است پیامبر اکرم
َها یا﴿ سوره نساء ۱۳۵ ۀسبب نزول آی ۀنزول توجه داشته و دربار  یُّ

َ
ذیَن  أ امیَن  ُکوُنوا َمُنواآالَّ َقوَّ

هِ  ُشَهداءَ  ِباْلِقْسِط  ْنُفِسُکْم   َعلی َلْو  َو ِللَّ
َ
وِ  أ

َ
بیَن  َو  اْلواِلَدْیِن  أ ْقَر

َ
ا َیُکْن  ِإْن  اْأل ْو  َغِنیًّ

َ
هُ  َفقیراً  أ ْولی َفاللَّ

َ
  أ

ِبُعوا َفالِبِهما ْن   اْلَهوی َتتَّ
َ
ْو  َتْلُووا ِإْن  َو  َتْعِدُلوا أ

َ
هَ  نَّ َفإِ  ُتْعِرُضوا أ بـا  ١ ﴾َخبیـراً  َتْعَمُلـوَن  ِبما کاَن  اللَّ

 .  استناد بر همین اصل به نقد و رّد سبب نزول وارده پرداخته است
 ایـن آیـه در مـورد پیـامبر: آورددر مورد این آیه شیخ طوسی به نقل از سدی می

بین که کردند و نزد پیامبر آمدند نازل شده که شخص ثروتمند و فقیر با هم مشاجره می
به ، کندکرد فقیر به ثروتمند ظلم نمیکه گمان میخاطر آن به آنها حکم کند و پیامبر

فقیـر و ثروتمنـد بـه عـدالت  ۀنفع فقیر حکم داد و خداوند این آیه را فرسـتاد کـه دربـار 
  زیرا بر پیامبر، شیخ طوسی پس از ذکر این روایت آن را نادرست دانسته. حکم کنید

ود حکمی را برای یکی از طـرفین دعـوا صـادر نمایـد زیـرا چنـین جایز نیست به میل خ
کنـد کـه در ایـن آیـه و از ابن عبـاس روایـت مـی. کاری با عصمت ایشان منافات دارد

حـال حـق را گفتـه و بـه عـدالت حکـم  ۀکند بر اینکه در همخداوند مؤمنین را امر می
سـپس در ادامـه . باشـدکنند هرچند بـه زیـان خـود و یـا فرزنـدان و خویشـاوندان آنهـا 

 :تـابـی، طوسـی(کنـدتر است زیـرا بـا ظـاهر آیـه مطابقـت مـیگوید این قول پسندیده می
۳/۳۵۵(٢ . 

 کیفیت حل روایات متعارض اسباب نزول در التبیان -۹
ای کـه موجـب نـزول آیـه و یـا در تعیین سبب و حادثـه، بین روایات، در اکثر موارد

                                                           
 زیـان بـه چنـد دهید، هـر شهادت خدا برای و باشید فرمانروا عدالت اید، به آورده ایمان که کسانی ای«. ١

 سزاوارتر دو آن به خدا زیرا. باشد بوده -درویش چه و توانگر چه -شما خویشاوندان یا مادر و پدر یا خود
 آن از یـا کنیـد بـازی زبـان چـه. کنیـد عـدول حق ادتشه از تا مکنید پیروی نفسهوای پس، از. است

گاه کنید می چه هر به کنید، خدا اعراض  . » است آ
 . ۳۸۴، ص۱عبس). ج ۱۰تا۱(ذیل آیات . ۲۶۸، ص۱۰تا، جک. طوسی، بی. . موارد دیگر ر.٢
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ــوره ــار ، ای شــده اســتس ــران. ض وجــود دارداخــتالف و تع ــیوۀ ، هریــک از مفس ش
بعضـی تمـام آنهـا را بـدون . انـدمخصوصی را در برابر این روایات ناسازگار اتخاذ کرده

و برخـی همچـون . انـداظهار نظر نقل کرده و برخی دیگر از نقل آن خود داری نمـوده
مرّجحاتیکوشیدهشیخ طوسی با . تعارض بین آنها را حل کنند، اند

برخی از روایاتی را کـه از لحـاظ مضـمون بـا یکـدیگر ، در تفسیر آیاتشیخ طوسی 
طـور  گونـه روایـات بـه یکرد وی در برخورد بـا ایـنتعارض دارند نیز آورده است ولی رو 

توان یافت که ایشان با دو شـیوه نواخت نبوده و با مطالعه دقیق تفسیر می سان و یک یک
روش جمـع بـین : ب آنهـا بـدین صـورت اسـتکه ترتی. اندبا آن روایات در تعامل بوده
کـه  )۴۲ :تـاو بـی۱/۱۴۷ :۱۴۰۳، طوسـی( روش تـرجیح اسـت، روایات و تخییر روایت اقوی

 . دهیمطور مختصر آنها را مورد بررسی قرار میاکنون به

 جمع بین روایات و تخییر روایت اقوی -۹-۱
ک روایـت و تـرجیح یـ. های مفسر جمع بین روایـات متعـارض اسـتیکی از شیوه

کار رفتـه  به ی است که در موارد متعددی از روایات التبیانبرگزیدن روایت اقوی کاربرد
هـایی ماننـد  کار گرفتن مـالک عقلی و به ۀشیخ طوسی با استدالل و استناد به ادل. است

روایـات را ، انـدعرضه به قرآن و یا سنت مقطوع که خود شیخ به آن توجه خاصی نموده
دهد و با در نظر گـرفتن مـوارد فـوق دیـدگاه و رأی صـواب را ارائـه قرار میدر کنار هم 

ذ﴿ طور مثال به. اندداده َتـْوا َو یَ َن یال َتْحَسَبنَّ الَّ
َ
ْن یُ ْفَرُحوَن ِبما أ

َ
ـوَن أ ْحَمـُدوا ِبمـا َلـْم یُ ِحبُّ

 یَ 
َ
ُهْم ِبَمفاَزٍة ِمَن اْلَعذاِب َو َلُهـْم َعـذاٌب أ درمـورد  ١)۱۸۸آل عمـران/( ﴾میلـْفَعُلوا َفال َتْحَسَبنَّ

در : انـدضـحاک وسـدی گفتـه: کند به این ترتیـبسبب نزول این آیه سه قول ذکر می
سعید بـن . ابراز شادی کردندمورد یهود نازل شده زمانی که با دروغ بستن به پیامبر

ابـن  .زمانی که خداوند به آنچه که به آل ابراهیم عطا کرد آنها خوشـحال شـدند: جبیر
در مـورد امـری سـؤال کردنـد و آنهـا آن را ) یهودیان( از آنها گفته که پیامبر: عباس

                                                           
 ویشخـ نـاکرده کارهـای سـبب بـه دارنـد دوست اند،و شده شادمان اند کرده که کارهایی از که را . آنان١

 دردآور عـذابی برایشـان. باشـند خـدا عـذاب از دور پناهگـاهی در کـه گیرند، مپنـدار قرار ستایش مورد
 . مهیاست
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در ادامـه مفسـر . خود یعنی کتمان کردند خوشحال شـدندکردۀ کتمان کردند و از این
ــذ«تــرین ایــن اقــوال آن اســت کــه قــول و قــوی: نویســدمــی  »ْفَرُحــوَن یَ َن یال َتْحَســَبنَّ الَّ

آنچـه خـدا از آن خبـر داده میثـاق و عهـدی باشـد تـا امـر  مقصودش این باشد کـه هـر
ـذ«را برای مردم تبیین کند و آن را کتمان نکنند زیرا که قـولپیامبر الَّ َتْحَسـَبنَّ َنیال

شیخ  ،)۳/۷۷  :تابی، طوسی( تر استتر و نزدیکشبیه، در سیاق خبر دادن از آنها» ْفَرُحوَن یَ 
کـدام را سـبب  تواند هیچو نمی، های مختلفی ذکر شده سبب نزول ،از آنجا که برای آیه

عنوان شأن نزول احتمالی مطـرح کـرده  آنها را به ۀحساب آورد بنابراین همنزول قطعی به
آورده که دیـدگاه ، گونه بیان مستدلیدر بعضی موارد نیز شیخ طوسی بدون هیچ .١است

ه مـوارد دیگـر هـیچ توضـیح و گونـ ایـن که در ،)۴۲۴و۱/۷۴  :تابی، طوسی( اول اقوی است
دهد و گفته و نظر خـود را در همـان حالـت تبیین واضحی از اختیار و ترجیح خود نمی

 . کندابهام رها می

 عنوان سبب نزول آیه  حمل همۀ روایات به -۹-۲
روایـات  ۀراه حل دیگر شیخ برای اخبار متعارض اسباب نزول پـذیرش و حمـل همـ

ذیـل برخـی آیـات چنـد روایـت ، شیخ طوسی در مواردی .عنوان سبب نزول آیه است به
، ولـی در نهایـت؛ پـردازدو بررسـی آنهـا مـی دکند و به تحلیـل و نقـسبب نزول نقد می

عنوان سبب نـزول  دهد که همۀ روایات بهاحتمال می بلکه، دهدکدام را ترجیح نمی هیچ
 ی﴿دربارۀ آیه برای مثال شیخ طوسی نقل سه روایت سبب نزول متفاوت . آیه باشد

َ
َهـا یُّ ا أ

ذ ْبُتْم فیالَّ ِه َفَتبَ یَسب  یَن آَمنا ِإذا َضَر ْلقییَّ ِل اللَّ
َ
الَم َلْسَت ُمْؤِمنًا یْ ِإلَ   ُنوا َو ال َتُقوُلوا ِلَمْن أ ُکُم السَّ

ْنیَتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَح  ِه َمغاِنُم َکثیاِة الدُّ ـُه َعَلـَرٌة َکذِلَك ُکْنُتْم ِمْن َقبْ یا َفِعْنَد اللَّ ُکْم یْ ُل َفَمـنَّ اللَّ
َه کاَن ِبما َتْعَمُلوَن َخبیَّ َفَتبَ  چـون ، دیـا مـان آوردهیای کسانی کـه ا، )۹۴نساء/( ﴾رایُنوا ِإنَّ اللَّ

، دیـکـس کـه بـر شـما سـالم گو  و بـه آن. دیـك تفحص کنید نیبرای جهاد رهسپار شو 
د و حـال آنکـه ییـجو  یا را مـیـشما برخـورداری از زنـدگی دن. ستیید که مؤمن نییمگو 
د ولـی خـدا بـر شـما منـت یـن چنان بود یش از ایشما پ. ار نزد خداستیهای بس متیغن

                                                           
، ۲۶۱، ۶۳، ص۳ج ؛۳۴۳، ص۲همـان، ج ؛۹۳، ص۳همـان، ج ؛۱۱۰ص ،۱، جهمان :ک.. نمونه دیگر ر١

 . ۲۵۶، ۱۹۳، ص۴ج ؛۵۸۵، ۵۸۴، ۲۹۴
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گاه استیپس تفحص کن. نهاد در اینجا شـیخ طوسـی پـس از  . د که خدا بر اعمالتان آ
تـوان تواند صحیح باشـد و نمـیو هر کدام از این اسباب می: گویدمی، نقل سه روایت

 . ١)۳/۲۹۷ :تابی، طوسی( کرد یکی را خاص تعیین

 گیری نتیجه
روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان دارای کارکردهای گوناگونی همچـون اسـتفاده . ۱

اعتبار عمـوم نـص ، از روایات اسباب نزول در جهت تعیین مکی و مدنی بودن آیات
، اخبـار نقد آراء تفسیری بـا ایـن، بیان وقایع وحوادث تاریخی، در روایات سبب نزول

 . تکیه بر روایات سبب نزول در تفسیر آیات بهره برده است
بدون سند ذکـر کـرده و بررسـی و ارزیـابی  مفسر التبیان روایات اسباب نزول را غالباً . ۲

و برخی از روایـات . گیردبیشتر از حیث متنی صورت می، گونه روایات در التبیان این
 باشـد و در مـواردیع روایت مرسل مـیسبب نزولی که شیخ طوسی ذکر نموده از نو 

و شاید با دقتی بیشتر در تفسیر ایشان . نیز از افراد ضعیف هم نقل روایت نموده است
، توجهی و یا کم توجهی ایشان به امر صحت سند روایترود که علت بیاحتمال می

کـه ، این باشد که رویکرد وی نسبت به روایات سبب نزول منظری بس تاریخی بوده
و در اکثـر . کنـدتنها به نقل متن آنها اکتفا مـی، صورت اجمال و گزارشی تاریخی به

که این مورد نسـبت . اند موارد ایشان در مقابل روایت سبب نزول سکوت اتخاذ کرده
 . به موارد دیگر در تفسیر ایشان برجستگی بارزی دارد

های سندی مالکگونه روایات از  برای تشخیص درستی و نادرستی این شیخ طوسی. ۳
هـای همـاهنگی و مطابقـت بـا گـزاره، مطابقت بـا ظـاهر و سـیاق آیـه: و متنی مانند

استفاده کـرده ، سازگاری با اصل عصمت، مخالفت نداشتن با اصول فقهی، تاریخی
 . است

از دیگر ویژگی تعامل ایشان بـا روایـات سـبب نـزول توجـه بـه روایـات متعـارض در . ۴
مت در راسـتای حـّل تعـارض بـین ایـن نـوع روایـات خصوص سبب نزول آیات و ه

                                                           
 .  ۱۹۰ص۳. ج۱۰۴، ۳، ج۶۰، ص۱های بیشتر رک: همان، ج. نمونه١
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که شیخ طوسی با توجه به استدالل علمی و تفسیری خود با دو راهکار جمـع . است
عنوان سبب نزول روایات و نیز حمل همه روایات به، بین روایات و تخییر روایت اقوی

 . متعارض را جمع و حل نموده است

 نامه کتاب
 . ۱۳۹۱، دارالفکر، بیروت، فی اصول التفسیر ةمقدم، لیماحمد بن عبدالح، ابن تیمیه .۱
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