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 ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳، شمارۀ دومهای حدیثی، سال آموزه

 ات اسباب نزول یبررسی نقش روا

  و ترجیح روایات ین ترتیب نزولدر تعی
 ١نژاد داورانی محدثه مقیمی  

 ٢محمد علی تجری          
 چکیده

چگـونگی ، تفسیر و مباحـث علـوم قرآنـی ۀیکی از موضوعات تأثیرگذار در عرص
دستیابی به ترتیب نزول صحیح سور قرآن کریم است و یکی از معیارهایی کـه در 

این معیار در نقـد . اند بوده بوده روایات اسباب نزول این راستا مورد توّجه محّققان
در تعیین ، ها و همچنین به صورتی مستقل از روایات تأیید آن، روایات ترتیب نزول
برخـی بـه ، مقابل ۀدر نقط. مورد استفاده محّققان بوده است، ترتیب نزول صحیح

قش این روایات و برخی ن طور کلّی قائل به بی اعتباری روایات اسباب نزول بوده
برای قضاوت صحیح در مـورد ارزش . اند را در تعیین ترتیب نزول صحیح نپذیرفته

الزم است ادله طرفین بازنگری شود که در مقاله حاضر بـدان پرداختـه ، این معیار
نقش روایـات  توان در مواردی یبررسی حاکی از آن است که م ۀنتیج. شده است

بـر  یـیروا یهـا بیـح ترتیدر نقـد و تـرج یاردد و در مـو ییـاسباب نـزول را در تأ
 رفت ییکدیگر پذ

 نقد ترتیب نزول ، نقد اسباب نزول، ترتیب نزول، اسباب نزول واژگان کلیدی:
                                                 

 .۰۳/۰۹/۱۳۹۷اریخ پذیرش: ت - ۰۱/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 )m.moghiminejad@yahoo.com() نویسنده مسئول( استادیار دانشگاه حضرت نرجس سالم الله علیها. ١

   )Ma.tajary@yahoo.com( استادیار دانشگاه قم. ٢
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 مقدمه
هـا  کیفیت ترتیب نزول سـوره،تفسیر و تاریخ قرآن ۀیکی از موضوعات مهم در عرص

تفسیر صحیح برخـی تاریخ اسالم و ، این موضوع در شناخت صحیح تاریخ قرآن. است
روش تفسـیر بـر اسـاس ترتیـب نـزول  ۀهمچنین از لـوازم اولیـ. از آیات تأثیر گذار است

ترتیـب  روایـات ..در این زمینه از منابع و معیارهای متعّددی استفاده شـده اسـت. است
، روایـات اسـباب نـزول، روایات مّکی و مـدنی، طول آیات و سور، محتوای سور، نزول

در این مقاله برآنیم تا نقش روایات اسباب نـزول را در دسـتیابی بـه  ...روایات تاریخی و
 ینه الزم اسـت بررسـین زمیکه در ا ین موضوعیاول. ترتیب نزول صحیح بررسی نماییم

ات اسـباب نـزول وجـود یـروا یبـرا ،ن نقشیرش ایاست که در اصل پذ یاختالف، شود
تأیید یا نقد روایات ترتیب نزول هستند و موافقان قائل به مفید بودن این روایات در . دارد

در مقابل مخالفان ؛ بعضًا معتقد به نقش مستقّل این روایات در تعیین ترتیب نزول هستند
منکر نقش روایات اسباب نزول در تعیین ترتیب نزول صحیح هستند و فراتر از آن برخی 

 . دانند بار میات اسباب نزول را به طور کلی بی اعتیروا
این سطور به اثر مستقلی در مورد نقش روایات اسباب نزول در تعیین ترتیب  ۀنگارند

آن چه بدان دست یافت عمدتًا اظهاراتی بود که مخالفان و موافقـان . نزول دست نیافت
 . تفسیر بر اساس ترتیب نزول در آثار خود بدان اشاره کرده بودند

ل اعتمـادی بـرای دسـتیابی بـه مخالفان تفسیر بر اساس ترتیب نزول معتقدند راه قابـ
و در این راستا به نقد روایات اسباب نزول به عنوان یکی  ترتیب نزول صحیح وجود ندارد

بـر  ینقد« ۀمحمد علی ایازی در مقال از جمله. اند پرداخته از منابع مورد ادعای موافقان
کـرد یرو  یهـا ش فـرضیو پ یمبان« ۀو ایوب اکرمی در مقال »یب نزولیر ترتید تفسیفوا
 . »یب نزولیر ترتیتفس

موافقان این روش تفسیری معتقدند دستیابی بـه ترتیـب نـزول صـحیح امکـان پـذیر  
روایـات سـبب نـزول را منبعـی بـرای شـناخت ترتیـب نـزول ، است و برخی از موافقـان

فهم ««عرب زبان در تفسیرش با عنوان  ۀاز جمله محمد عابد جابری نویسند. اند دانسته
که آن را بـر اسـاس ترتیـب نـزول  »ب النزولیر الواضح حسب ترتیالتفس؛ میکالقرآن الح
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از روایات سبب نزول برای دستیابی به ترتیب نـزول صـحیح بهـره جسـته ، نگاشته است
  )۱۱۵؛ ۸۳ -۸۴، ۱، ۲۰۰۸، یجابر (. است

یکی ، اند نیز نزول آیات قرآن کریم روی آورده برخی نویسندگانی که به تعیین تاریخ
، انـد روایـات اسـباب نـزول دانسـته، نابع مورد اعتماد خود را در تعیین ترتیـب نـزولاز م

ات یـب نزول قرآن در روایترت یبررس«همچون استاد جعفر نکونام در رساله دکتری شان 
» درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن کریم«و کتاب » نزول قرآن یب روائیدر ترت یا پژوهشی

ح نـزال در کتـاب یکری و عمـران سـمحمد خالد شـعرب زبان ا ۀهمچنین دو نویسند
 » م و سورهیالقرآن الکر  اتیخ نزول آیعلم تار «

ای موافقـان و هـ دسته بندی و قضاوت پیرامون دیدگاه، حاضر به گردآوری ۀدر مقال
تیجـه های متضاد در کنار هـم امکـان قضـاوت و ن دیدن دیدگاه ،است مخالفان پرداخته

تأییـد دیـدگاه موافقـان و ، آن چه بدان دست یافتم. کند یگیری صحیح را بهتر فراهم م
جوانب مختلف ، های متفاوت موافقان همچنین توجه به دیدگاه. نقد دیدگاه مخالفان بود

 . کند ر تعیین ترتیب نزول بهتر روشن مینقش روایات اسباب نزول را د
رتیب نزول بر موضوع کیفیت ترجیح روایات اسباب نزول و ت، نوآوری مهّم این مقاله

یکـی از مـوارد مهـم کـارکرد ، از آن جهت که از دیدگاه برخی موافقـان. یکدیگر است
در این مقاله به کیفیت ترجیح گام به ، نقد روایات ترتیب نزول است ،روایات سبب نزول

 . پرداختم روایات اسباب نزول و ترتیب نزول بر یکدیگر گام

 نزول در تعیین ترتیب نزول  دگاه مخالفان نقش روایات اسبابید الف.
ن عرصـه وارد یـات اسـباب نـزول در ایـبـه نقـش روا یمخالفان انتقـادات گونـاگون

ات اسـباب نـزول اسـت و یـرش رواین انتقادات در مورد اصـل پـذیاز ا یبرخ. اند نموده
ن یـاز ا یًال بـه برخـیـذ. حیب نـزول صـحیـن ترتییات در تعین روایر ایدر مورد تأث یبرخ

 . شود یاره ماظهارات اش
ح یب نـزول صـحیص ترتیات در تشخین رواین در مورد عدم کاربرد ایاز محّقق یکی
 : سدینو  یم

ژه آن چه ینقل به معنا و به و ، ناروا یها قیتطب، فیتحر ، جعل: مانند یبیبه جهت معا«
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سـتند و یات فـوق چنـدان قابـل اعتمـاد نیروا، ات گفته شدهین روایا تعارض یکه برا
تواننـد بـه  یفقـط مـ، ص موارد قابل اعتماد آنیت ضوابط و تشخیرت رعادر صو  یحتّ 
بخـش قابـل  ..نـدیاز قرآن کمـک نما یات محدودیها و آ ب سورهیا ترتیخ ین تار ییتع

 یهـا امـت یهـا از گـزارش یامـت و بخشـیق، یبیات قرآن مانند اخبار غیاز آ یتوّجه
  )۱۲۰، ۱۳۹۱، یاکرم( .»ندارند یگذشته سبب خاص

 : سدینو  یم، حیب نزول صحین ترتیین مشکل تعییبعد از تب یگرید  محّقق
، خین تـار ییتع یها از راه یکی. اند  شنهاد دادهیرا پ ییها حل مشکل روش یبرا یبرخ«

ها  ات و سـورهیـنکـه در تمـام آیاسباب نزول است که افـزون بـر ا در یکاوش و وارس
تشـتت آراء و در ، خـتالفن تعداد سبب نـزول هـم محـل ایا، نقل نشده یسبب نزول

 .»ستیات نیست و دست کم درباره همه آیات قبل و بعد نیق آین زمان دقیّ ت مبینها
   )۱۳۸، ۱۳۸۹، یاز یا(

ات اسـباب نـزول وارد یـن انتقادات به اصل روایاغلب ا، همان طور که مشهود است
 . پردازیم ذیًال به بررسی این نقدها می. شده است

 ات اسباب نزول یصل رواانتقادات وارده به ا .۱
ایــن . اظهــارات متفــاوتی وجــود دارد، ات اســباب نــزولیــدر مــورد عــدم اعتبــار روا

ست و به طور کّلی در مـورد عـدم اعتبـار ایـن یب نزول نین ترتییبحث تع اظهارات ویژه
 . روایات است

عـدم . ۱: شـمرد یل فاقد اعتبار میات اسباب نزول را به چند دلیروا ییعالمه طباطبا
ها و نسبت  اجتهاد در آن یابیذکر شده و راه  یها از سبب نزول یاریمشافهه در مورد بس

مختلـف و متنـاقض بـه  یها ا نسبت دادن داستانیواحد  یات مختلف به داستانیدادن آ
دخـول  .۳ث در صـدر اسـالم یل منع نگـارش حـدیوع نقل به معنا به دلیش .۲ه یک آی

ان در مـورد یشان در پایا )۱۷۳ -۱۷۵، ۱۳۵۳، ییک به طباطبا. ر(. نیمنافق ۀیات از ناحیلیاسرائ
ه و یـکـه مضـمون آ یتنهـا در صـورت«: سـندینو  یات اسباب نزول میروش اعتماد به روا
، ه موجود است با آن سازگار بود به سبب نزول نامبرده اعتماد شـودیقرائنی که در مورد آ

ه را تحـت حکومـت یـنکه آیق کرد نه ایدد نمود و تصییه تأید با آیت را بایو باالخره روا
   )۱۷۶، همان( .»ت قرار دادیروا
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تنـاقض و . ۱: شـمرد یر قابل اعتماد مـیات را غین روایل ایمحقق دیگری به چند دل
عـدم  .۳ .اتیـاق و نصـوص آیات بـا سـیروا یعدم همخوان. ۲ .ات با همیرت روایمغا

ن یـا یریاثر پذ. ۴. بدان هستندا معطوف یگر که مّتصل به موضوع یات د یبا آ یهمخوان
، ۱۳۸۳، دروزه( یسه قرن اول اسالم یو کالم یفقه، یمذهب، یاسیات از اختالفات سیروا

 ۱/۲۰۵(  
انطباق : ات سبب نزول را در چند مورد خالصه نمودیتوان اشکاالت وارده به روا یم
، هـا نـزولاز سـبب  ینبـودن برخـ یقین سور با عنوان سبب نزول و حقیها بر مضام قصه

بـا نصـوص  یعـدم همخـوان، اتیلیدخول اسرائ، نقل به معنا، فیجعل و تحر ، تعارض
قرون  ...و یمذهب، یاسیاز اختالفات س یریاثر پذ، گریات د یبا آ یعدم همخوان، اتیآ

 . صدر اسالم
ات یـروا یده گرفتن تمامید سبب ناد ید گفت اشکاالت فوق نبایدر مقام قضاوت با

در . ح باال ببردید دّقت محّقق را در شناخت اسباب نزول صحیلکه باب، اسباب نزول شود
، شناخت سبب نزول معتبر سـخن گفـت یها ل در مورد راهیتوان به تفص ین موضع نمیا

 م داشت یر نبودن اشکاالت گفته شده خواهیار مختصر به فراگیبس یا اّما اشاره
بـه ، انـد افتـهیانطباق  یستند و قصصین یها واقع از سبب نزول ین موضوع که برخیا
شـناخت  یبرا ییها راه یوطیهمچون س یبرخ. ستیها ن آن ۀبودن هم یر واقعیغ یمعنا

-۱/۱۲۷، ۱۴۲۱، یوطیک بـه سـ. ر( انـد افته ارائه دادهیح از قصص انطباق یاسباب نزول صح
 . است یخود قابل بررس یز در جایکه آن ن )۱۲۸

چ یات بـه هـیآن است که روا یشود به معنا یات میاکه سبب تساقط رو  یاّما تعارض
در  )۳/۳۷۷، ۱۳۸۷، یک به محمـد . ر(. ح بر یکدیگر باشند و نه قابل جمعیوجه نه قابل ترج

. مختلف ارائه شده است یها ح سبب نزولیجمع و ترج یبرا یمتعّدد یها که راه یحال
، ۱۴۲۱، یوطیک بـه سـ. ر( ت به سـبب نـزول بـودنیک روایشتر یح بیهمچون تصر  ییها راه
 یم راویحضـور مسـتق )۱۲۸، همـان( یگـریت در مقابـل د یک روایصّحت سند  )۱/۱۲۷
ن صورت که زمان وقـوع دو یات به ایجمع روا )۱۳۰، همان( ت در صحنهیاز دو روا یکی
 )۱۳۱، همـان(. ها سبب نـزول بـه شـمار رونـد آن ۀک باشد و همیا چند سبب به هم نزد ی
 . ات دست برداشتیه از رواید با مالحظه تعارض اولیبابنا بر این ن ...و
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ن یـا یاعتبـار یصرف نقل به معنا سـبب بـ: د گفتیدر مورد اشکال نقل به معنا با
ق یـدق یبه معـان یهمچون علم راو یطیچرا که نقل به معنا با وجود شرا، ستیات نیروا

   )۲۱۹ -۲۲۱، ۱۳۸۴، صفت یغفار (. ز استیالفاظ جا
رکاکـت ، مخالفت بـا عقـل، دارند همچون اقرار واضع ییها ز نشانهین یات جعلیروا
ات الزم است یلین اسرائیهمچن. رندید مورد دّقت قرار گیکه با )۸۴ -۸۶، همان( ...لفظ و
تـوان  ینم )۹۳، ۱۳۸۰، ک به رستمی. ر(. شناخته شوند یق عرضه به قرآن و سّنت قطعیاز طر 
 . دانست یلیا اسرائی یات سبب نزول را جعلیروا ۀهم

ات یـبـا آ یعـدم همخـوان، اتیات با نصوص آیروا یعدم همخوان یعنیر یموارد اخ
در ؛ قرون صـدر اسـالم ...و یمذهب، یاسیات از اختالفات سین روایا یریاثر پذ، گرید 

ات اسـباب یروا ۀتوان هم یاّما نم. گردانند یر قابل اعتماد میات را غیروا، صورت اثبات
 . دانست یاشکاالت نیچن ینزول را دارا

، ات اسـباب نـزولیـاز روا ید گفـت وجـود اشـکاالت فـوق در برخـیدر مجموع با
شـود کـه  ید در هر مورد بررسیبلکه با، ها باشد آن ۀبه هم یاعتماد یتواند باعث ب ینم
و ، ن اشکاالت باشدیاز ا یعار یتیاگر روا. از اشکاالت گفته شده باشد یعار، تیروا

قابـل . ردیـر قرآن مورد توّجـه قـرار گیالزم است در تفس، ازگار باشده هم سیبا مضمون آ
ات اسباب نزول وجود دارد که الزم اسـت مـّد یرش روایپذ یبرا یذکر است که ضوابط

سبب نزول مـذکور ابهـام : ل اشاره کردیتوان به موارد ذ یاز آن جمله م. رندینظر قرار گ
 )۱/۲۴۵، ۱۴۱۵، معرفـت(. ا کًال برطرف کندآیه را کامًال برطرف کند و مشکل تفسیر آن ر 

، نکونام(. اتیآ یوستگیات و عدم اخالل به پیموافقت با داللت آ، مقارن نزول بودن قّصه
۱۳۸۰ ،۱۶۸- ۱۵۹(  

ب نـزول یـن ترتییات اسباب نزول در تعیانتقادات وارده به نقش روا .۲
 ح یصح

در مورد نقـش ، ده استات سبب نزول وارد شیکه به اصل روا یگذشته از اشکاالت
در اظهـارات . ز اشـکال وارد شـده اسـتیـح نیب نـزول صـحیـات در فهـم ترتین روایا

دو نقد در مورد نقش روایات اسباب نزول ، که پیش از این گذشت مخالفین ابن روایات
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 یها به برخ محدود بودن سبب نزول: در تعیین ترتیب نزول وارد شده است که عبارتند از
، یاز یـک بـه ا. ر(. ق سـبب نـزولیـات قبل و بعـد از طر یق آین زمان دقییم تبات و عدیاز آ

   )۱۲۰، ۱۳۹۱، یاکرم؛ ۱۳۸، ۱۳۸۹
چرا . قابل پذیرش نیست، اتیاز آ یها به برخ محدود بودن سبب نزول یعنینقد اول 

در مورد . ستیها ن ات با استناد به اسباب نزول آنیآ ۀب نزول همیکه هدف شناخت ترت
ق اشـاره بـه مکـان یـات سـبب نـزول ممکـن اسـت از طر یـروا: د گفتیز بایننقد دوم 

را  یا سـور مـورد بررسـیـات یخ نزول آیتار  ...دادها ویاشخاص حاضر در رو ، دادهایرو 
کننـد و لـذا بـه خـودی  یات و سور مجاور را مشّخص نمیخ نزول آیاّما تار ، ن کنندییتب

 ۀمیبه ضم اّما این روایات، ندیح نمایب نزول صحیبه شناخت ترت یتوانند کمک یخود نم
ب یـتوانند به شـناخت ترت می، کنند ر را تعیین میخ نزول سور مجاو یکه تار  یگریمنابع د 

ات یـروا، ات اسـباب نـزولیـر روایسـا: ن منابع عبارتنـد ازیا. رسانند یاریح ینزول صح
ات اسـباب یخواهد آمد که روا، نیگذشته از ا ...ات ویمضمون سور و آ، رهیخ و سیتار 

بـه عنـوان ، ح کارآمـد نباشـندیب نزول صـحین ترتییتع ۀنیمًا در زمیاگر مستق ینزول حتّ 
ات را در یـن روایتوان نقش ا ین نمیبنابرا. ب نزول قابل استنادندیات ترتیا ناقد رواید یمؤ 
 . انکار نمود، حیب نزول صحین ترتییتع

 ن ترتیب نزول موافقان نقش روایات اسباب نزول در تعیی دگاهید ب.
ب نـزول یـن ترتیـیتع ۀات اسباب نزول در عرصـیروا یبرا یمتفاوت یها موافقان نقش

ب نـزول یـن ترتیـیات مستقًال در تعین روایمعتقدند که ا یبرخ. اند مطرح کرده، حیصح
ب نـزول یـات ترتیـد رواییا تأیها در نقد  ز در مورد نقش آنین یبرخ. ح نقش دارندیصح

 . اند سخن گفته

  حیب نزول صحین ترتییات اسباب نزول در تعینقش مستقل روا .۱
برخی از محّققین قائل به نقش مستقل روایات اسباب نـزول در تعیـین ترتیـب نـزول 

 : سدینو  ین میاز محّقق یکی. هستند
، ا اشـاره بـه آنیـه یـنـّص بـر زمـان نـزول آ، ات اسباب نزولیاز روا یاریدر مورد بس«
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 یرود بـرا یاز پژوهشـگر انتظـار مـ. کند یم یاریب نزول یرتپژوهشگر را در شناخت ت
همچون ذکـر مکـان ، رساند یم یاری هینزول آ ن زمانییکه او را در تع یاستخراج قرائن

، نـزال و یشـکر ( .»دیـنما دّقـت، نیـمشـابه ا یسبب نزول و امور یراو یا نام صحابی
۱۴۲۳ ،۲۲۶(  

، شـمرد یاول نـزول مـ ۀرا جـزء مرحلـسوره  ۲۷که  بعد از آن یکی دیگر از محّققین
از  یکیشمرد که  یسه منبع م، حیب نزول صحیمنابع مورد اعتماد خود را در شناخت ترت

  )۱/۱۱۵،  ۲۰۰۸، یجابر (. ات استیات مربوط به سبب نزول سور و آیمرو ، ها آن
ر منـابع همچـون یاین موضوع قابل قبول است که روایات اسباب نزول به انضمام سا

ب ین ترتیینجر به تعم ...ن سور ویمضام، ات اسباب نزولیر روایسا، ب نزولیت ترتایروا
ده یکـه بـه دسـت رسـ یب نزول کـاملیات ترتیاّما با توّجه به روا. شوند ح میینزول صح

هـایی کـه از  همچنین باید گفت گـاهی اسـتفاده. ل تکّلفات نا به جاستین قبیا، است
وافی به مقصود نیست و بایـد بـه ، نزول شده است روایات سبب نزول برای تعیین ترتیب
 . این قبیل استنادات نّقادانه نگریست

الرحمن  ۀیکی از محققین سور . کنیم ی از استنادات نا به جا اشاره میا به ذکر نمونه
، ب نـزولیـات ترتیـبـر خـالف اکثـر روا، ل آنیوارده در ذ یها را با توّجه به سبب نزول

 . مینیب یات مربوطه را میًال روایذ. نزول قرار داده است ۲۱ف یر رد دانسته و آن را د یمکّ 
َثنِ : َقاَل اْبُن إْسَحاَق « بَ یْح ی یَوَحدَّ بِ ، رِ یی ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

َ
ُل َمْن َجَهـَر : َقاَل ، هِ یَعْن أ وَّ

َ
َکاَن أ

ی اللُه َعلَ  ِباْلُقْرآِن َبْعَد َرُسوِل  ِه َصلَّ َم ِبَمکَّ یاللَّ ِه ْبُن َمْسُعوٍد َرِضـِه َوَسلَّ ـُه َعْنـهُ  یَة َعْبُد اللَّ ، اللَّ
ی اللُه َعلَ یاْجَتَمَع : َقاَل  ِه َصلَّ ْصَحاُب َرُسوِل اللَّ

َ
َم یـْوًما أ ـِه َمـا َسـِمَعْت : َفَقـاُلوا، ِه َوَسـلَّ َوَاللَّ

ـِه ْبـُن َمْسـُعودٍ ْسِمُعُهُموُه؟ فَ یَفَمْن َرُجٌل ، ْجَهُر َلَها ِبِه َقطُّ یٌش َهَذا اْلُقْرآَن یُقَر  : َقاَل َعْبُد اللَّ
َنا
َ
ا َنْخَشاُهْم َعلَ : َقاُلوا، أ َما ُنرِ ، َك یإنَّ َراُدوهُ یَرٌة یُد َرُجًال َلـُه َعِشـیإنَّ

َ
، ْمَنُعوَنـُه ِمـْن اْلَقـْوِم إْن أ

َه َس  یَدُعونِ : َقاَل  َتـی الْ : َقاَل . یْمَنُعنِ یَفِإنَّ اللَّ
َ
ـی أ ـَحی یَمَقـاَم ِفـَفَغَدا اْبُن َمْسُعوٍد َحتَّ ، الضُّ

ْندِ  یٌش فِ یَوُقَر 
َ
 ، ِتَهایأ

َ
ی َقاَم ِعْنَد اْلَمَقاِم ُثمَّ َقَرأ ِح : َحتَّ ْحمِن الـرَّ ـِه الـرَّ ِم َراِفًعـا ِبَهـا یِبْسـِم اللَّ

َم اْلُقْرآَن : َصْوَتهُ  ْحمُن َعلَّ   )۱/۳۱۵، ۱۳۷۵، ابن هشام( ١.»...)۲ -۱( الرَّ

                                                 
ی: بن زبیر نقل کرده است کهةبن زبیر از عرو  ةعرو  ن اسحاق از یحیی بناب. ١  اللـهُ  بعـد از رسـول خـدا َصـلَّ

َم اولین کسی که قرآن  هِ یَعلَ  ـهُ  یَرِض ( عبدالله بن مسعود، در مکه آشکارا قرائت کردرا َوَسلَّ . بـود) َعْنـهُ  اللَّ
ی َم جمع هِ یَعلَ  اللهُ  روزی اصحاب رسول خدا َصلَّ سوگند به خدا قریش هرگز این : گفتند. شده بودند َوَسلَّ
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 : آمده است یگریت د یدر روا
ْخَبَرَنا اْبُن َلهِ : َقاَل ، ی ْبُن ِإْسَحاَق یْح یَثَنا َحدَّ «

َ
ِبـ، َعـةَ یأ

َ
ْسـَودِ  یَعـْن أ

َ
َعـْن ، َعـْن ُعـْرَوةَ ، اْأل

بِ 
َ
ْسَماَء ِبْنِت أ

َ
ی اللُه َعلَ ": َقاَلْت ، َبْکرٍ  یأ َم َوُهـَو یـَسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلَّ  َوُهـَو یِه َوَسـلَّ

ُ
ْقـَرأ

ْکِن َقبْ  یَصلِّ ی ْن َنْحَو الرُّ
َ
 ی َواْلُمْشـرُِکوَن ، ْؤَمُر یـْصَدَع ِبَما یَل أ

َ
ُکَمـا  یْسـَتِمُعوَن {َفِبـأ آَالِء َربِّ

َباِن}   )۴۴/۵۱۷، ۱۴۲۱، ابن حنبل( )۱۳ /الرحمن( ١»ُتَکذِّ
 : ت سوم آمده استیدر روا

عنـون ی، مامةیهو رحمان ال -علمه بشر ویإنما : ن قالواینزلت جوابا ألهل مکة ح: لیق«
ـَم اْلُقـْرآَن ﴿: فـأنزل اللـه تعـالی، ذابلمة الکیمس ْحمُن َعلَّ ، ۱۳۶۴، یقرطبـ( ٢﴾الـرَّ

  )۸۳، ۲۰۰۸، یجابر ؛ ۱۸/۱۵۳ 
 : نویسد محقق مذکور می

 یها ن صورت از صورتیم اولییم بگو یتوان یم، میر یگ ین اقوال را در نظر میا یوقت«
کـه  یا ین صحابیاول حمن آغاز شد والرّ  ۀآشکار با سور  ۀبه مرحل یسّر  ۀانتقال از مرحل

ن یـد ایـگر مفیات د یروا. عبدالله بن مسعود بود، قرآن را آشکارا در مسجد الحرام خواند
، ۱۴۰۴، یوطیس( سوره نجم بود، در مسجد خواندند امبریکه پ یا ن سورهیاست که اول

جـا کـه  و از آن. حمن از طرف عبدالله بن مسعود بودالرّ  ۀکه بعد از قرائت سور  )۱۲۱، ۶
مرتبـه ، کنـد یر مـییـتغ ۲۳و  ۲۱ن عـدد یب نزول بیب سوره نجم در جداول ترتیقم ترتر 

 ۲۱جـا در مرتبـه  نیآن را در ا لین دلیبه هم. حمن قبل از مرتبه سوره نجم استالرّ  ۀسور 
   )۸۳ -۱/۸۴ ،۲۰۰۸، یجابر ( .»میقرار داد 

                                                                                                        
ها برسـاند؟ عبدللـه  چه کسی مرد آن است که آن را به گوش آن. قرآن را به صورت آشکار نشنیده است

ای داشـته  خـواهیم کـه خـانواده . مردی را میترسیم ها بر جان تو می : از آنگفتند. من: بن مسعود گفت
همانـا . رهـایم کنیـد: گفت عبدالله بن مسعود. ش او را حفظ کنندباشد که در صورت قصد تعّرض قری

پس ابن مسعود صبحگاهان حرکت کرد تـا هنگـام ظهـر نـزد مقـام رسـید در . کند خداوند مرا حفظ می
ابن مسعود نزد مقام ایستاد و در حالی که صدایش را بلنـد کـرده . حالی که قریش در انجمن خود بودند

ْحمُن  ٭ لرحمن الرحیمبسم الله ا﴿: خواند، بود َم  الرَّ  . ﴾اْلُقْرآَن  َعلَّ
رسول خدا قبل از آن کـه : هایی از اسماء دختر ابوبکر روایت کرده است که گفت ابن اسحاق با واسطه. ١

شنیدم که ، خواند کرد و به سمت رکن نماز می ، در حالی که قرآن قرائت میمأمور به دعوت آشکار شود
ی﴿آیة 

َ
بِّ  آَالِء  َفِبأ َباِن  ُکَماَر  . دادند مشرکین هم گوش می در حالی که، را قرائت کرد ﴾ُتَکذِّ

. تنها بشری به او آموخته اسـت. وقتی گفتند. یان نازل شدحمن به عنوان جواب مکّ سوره الّر : گفته شده. ٢
 . پس خداوند سوره الرحمن را نازل کرد. مرادشان مسلیمه کذاب بود. و آن رحمان یمامه است
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، دروزه(. مورد تردیـد اسـت یدعوت سّر  ۀباید گفت اصل مرحل قول جابری در مورد
ن سـوره در یت مذکور در مورد نزول ایسه روا، دین ترد یاّما صرف نظر از ا )۱/۳۲۲  ،۱۳۸۳

 . ندارند یبا هم سازگار یا سّر ی یدوران دعوت علن
با آن آغـاز  یبود که دعوت علن یا ن سورهیاول، حمنالرّ  ۀسور ، ت اولیبر اساس روا

امبر یـبـر پ یدوره دعـوت سـّر  ن سـوره دریـم کـه ایفهمـ یت دوم مـیبر اساس روا. شد
ن سوره یم ایر ین شکل که بپذیبه ا. ت با هم قابل جمعندین دو روایا. نازل شد اکرم

 ینازل شد و ابن مسعود با قرائت آن دعوت علن امبر اکرمیبر پ یدر دوره دعوت سّر 
عن ن سوره در جواب طیشود که ا ین گونه استفاده میت سوم ایاّما از روا. را آشکار کرد

البته . است ین سوره بعد از دعوت علنینزول ا، که اقتضاء آن هان نازل شدیو افتراء مکّ 
 . به آن اشاره نموده است» لیق«با عبارت  یف است که قرطبیضع یت سوم قولیروا

ن سـوره در دوره دعـوت یـد ایـتـوان فهم یت نخست مـیکه از دو روا گر آنید  ۀنکت
د یـتوان فهم یاّما نم، شکار با آن آغاز شده استدعوت آ ۀنازل شده است و دور  یمخف
کـه  یا ن سـورهیکـه اولـ ایـن. نجـم نبـوده اسـت ۀن سـوره و سـور ین نزول ایب یا فاصله

ای  توانـد مـا را بـه چنـین نتیجـه ینمـ، زیـسوره نجم بود ن، در مسجد خواندند امبریپ
 ۀوره قبل از سـور ن سیا یریگ یدر مورد جا، اتین روایاز ا یلذا برداشت جابر. برساند
د یات گفته شده ترد یرش روایکه هم در اصل پذ جه آنینت. ح باشدیتواند صح ینم، نجم

حمن قبل از سـوره نجـم و که سوره الرّ  اثبات این یها برا وجود دارد و هم در داللت آن
 . است نزول بوده ۲۱در ردیف 

 ح یب نزول صحین ترتییات اسباب نزول در تعیروا یدیینقش تأ. ۲
در برخی موارد برای تأیید روایات ترتیب نزول به روایات اسـباب نـزول اسـتناد شـده 

بــرای پــذیرش روایــات اســباب نــزول یکــی از محققــین بعــد از ذکــر ضــوابطی . اســت
 : نویسد می

مّتصـل  یهـا از سـوره یا ا فقرهی یا سبب نزول سوره ۀات اسباب نزول دربار یاگر روا«
ا یـخ نزول آن سـوره یتار ، اد کرده باشد وآن قصهیکور را با شروط مذ یا الفقرات قصه
ل یـدل، موافق باشد یب روائیارائه شده در ترت خینسبت دهد که با تار  یفقره را به زمان

 )۱۱۰،  ۱۳۷۳، نکونام( ب مذکور استیبر معتبر بودن ترت
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 د به کـاریات اسباب نزول را به عنوان مؤ یروا، رعد ۀبودن سور  یایشان در اثبات مدن
 :سدینو  یگرفته و م

اّما چون به حوادث خاّص ، رعد با اوضاع مّکه موافق تر است ۀن سور یهر چند مضام«
ات یـاز روا یاتیـوسـته برخـوردار بـوده و روایبه هم پ ینداشته و از فقرات حیتصر  یمکّ 

نـامبرده داللـت  ۀبـودن سـور  یب نزول بر مـدنیات ترتیت از روایه روااسباب نزول و نُ 
  )۱۶۱ ،نیشیپ، نکونام( .»کرد یتلقّ  ید آن را کامًال مدنیبا، دارند

رعـد  ۀسـور  ۳۰ ۀیـتوان به نزول آ یم، گفته شده یها از سبب نزول یا به عنوان نمونه
  )۱۹/۴۱  ،۱۴۲۰، یفخر راز (. ه اشاره کردیبیدان صلح ُح یدر جر 
استفاده  لات سبب نزو یاز روا، زیاثبات عدم استثناء در نزول آیات برخی سور ن یبرا

تـا  ۳۰ات یآ یاّما برخ. است یب نزول مدنیات ترتیبه اّتفاق روا، انفال ۀسور . شده است
 امبر اکرمیات از مکر کفار مکه در مورد پین آیدر ا. اند دانسته ین سوره را مکّ یا ۳۶

 د قطب با اشاره بـه یکـی ازیس. ها سخن رفته است ست آنیگر از اعمال ناشاید  یو برخ
 : نویسد ب نزول ذیل این آیه میروایات سب
ن زمـان یـو در ا«: ان آمـده اسـتیـاد شـده و در پایـش یاز مکـر قـر  یطوالن یتیدر روا

انفال را بر او نازل کـرد کـه  ۀسور ، نهیداد و بعد از ورودش به مد خروج ۀاجاز  یخداوند به و
ِذ یَ َوِإْذ ﴿: کند یخدا را بر او ذکر م ینعمت و بال ْو یُ َکَفـُروا لِ  َن یْمُکُر ِبَك الَّ

َ
ْو یَ ْثِبُتـوَك أ

َ
ْقُتُلـوَك أ

هُ یَ ْمُکُروَن َو یَ َو ، ْخرُِجوَك یُ  ُه َخ  ْمُکُر اللَّ  )   ۹/۱۵۰ ،۱۴۱۲، یطبر ( ١)۳۰ /انفال( ﴾َن یُر اْلماِکرِ یَواللَّ
 : سدینو  یدر ادامه م یو

، یشـاذل(. ت اسـتیدر اولو ، هستند یات همچون تمام سوره مدنین آیده که این عقیا
۱۴۱۲،  ۳/۱۴۳۱- ۱۴۳۰( 

بودن تمام سوره انفـال دانسـته شـده  یاثبات مدن یبرا یدیجا سبب نزول مؤ  نیدر ا
مورد در واقـع  در این. است یمدن یا سوره، ب نزولیات ترتیروا ۀاست که بر اساس هم

ترتیب روایی یک سوره بـدون اسـتثناء  اند که روایات اسباب نزول مؤید این دانسته شده
 . قابل قبول است ،در آیات آن

                                                 
]  مّکه از[ ای بُکشند ای َکَشند بند به را تو تا کردند می رنگین تو ۀبار  در کافران که را هنگامی]  کن ادی[ و. ١

 (فوالدوند) . است رکنندگانیتدب نیبهتر  خدا و، کرد می ریتدب خدا و، زدند می رنگین و، کنند اخراج
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 ات اسباب نزولیروا ۀلیب نزول به وسیات ترتینقد روا .۳
نقـد ، ات سـبب نـزول شـده اسـتیـکه در بحث حاضر از روا یا ن استفادهیمهمتر 

» یلـنظم المعـان یمقدمـة المبـان« ۀسـندینو . هاسـت ه بـر آنیـب نزول با تکیات ترتیروا
وارد  نیالمـؤمن ریب به نقل از امیمس بن دیب نزول سعیت ترتیبه روا یاشکاالت متعّدد

، دانسته اسـت یات را جزء سور مکّ یعاد  ۀت سور ین روایکه ا نیاز جمله ا. دانسته است
 امبر اکـرمیـنـازل شـده اسـت کـه پ یا هیکه معروف آن است کـه در سـر  یدر حال
کشته شدند که  ید و منافقان گفتند همگیشان رسیر به ایرا فرستادند وخبر آن د  یگروه

، یک بـه واحـد . در مورد سبب نزول گفته شـده ر .۱۶ ،۱۹۷۲، یعاصم(. بودن آن است یال بر مدند
۱۴۱۱، ۴۸۹(   

کـه  ینـد در حـالیآ یبـه شـمار مـ ین جزء سور مکّ یذتمعّو ، تین رواین در ایهمچن
امبر یـدر مـورد پ یهـودیاعصـم  بـن دین دو سوره در مورد سحر لبین است که ایمشهور ا

در مـورد ؛ ۱۶، همـان، عاصـمی(. نـه بـودیشان در مدیکه ا یت در حالنازل شده اس خدا
 )  ۵۰۲ ،۱۴۱۱، یک به واحد . سبب نزول گفته شده ر

. ان اسـتیز قابل بیگر نیات د یر روایدر مورد سا، سنده گفته استین نو یچه ا البته آن
بـه شـمار  یمّکـ ین سـوریذتات و معـّو یـب نـزول سـور عاد یـات ترتیـدر اکثر روا یعنی
ات یـدر واقـع اکثـر روا، مـذکور یهـا سنده با استناد به سبب نـزولین نو یبنابرا. روند یم
 . ب نزول را مورد نقد قرار داده استیترت

ب موجـود در یـترت، ات اسـباب نـزولیـاز روا یکیز با استناد به ین یگریپژوهشگر د 
د یمورد ترد ، دنازل شده باش ۀن سور یقلم دوم ۀکه سور  نیبر ا یب نزول را مبنیات ترتیروا

 . خواهد آمد یحاتیکه در مورد آن توض )۲۲۶ ،۱۴۲۳، و نزال یشکر ( قرار داده
ات اسـباب نـزول در نقـد یـالزم اسـت در مـورد نقـش روا، با توّجه به موارد مذکور

یـات اسـباب اباید ببینیم آیا در مـوارد اخـتالف رو . به نتیجه برسیم، ب نزولیات ترتیروا
توانند ناقد روایـات ترتیـب نـزول  آیا روایات اسباب نزول می، نزولنزول با روایات ترتیب 

 شوند؟ اقد روایات اسباب نزول دانسته مییا برعکس روایات ترتیب نزول ن، دانسته شوند
ب نـزول یـاد یـات ترتیـات اسباب نزول بـر روایح روایت ترجیفیاز این مبحث با عنوان ک

 . ایم کرده
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ب یـات ترتیـت نقـد روایـات اسباب نزول قابلیا روایآن مهم که یقبل از پرداختن به ا
ن دو گـروه یـن ایتعارض ب ین نکته الزم است که در مواردیذکر ا، ریا خینزول را دارند 

 . میکن یاشاره م یا به نمونهکه شود  یبرطرف م یات با اندک دّقتیروا
اسـاس  بـر یاّمـا برخـ. است یحمن مدنالرّ  ۀب نزول سور یات ترتیبر اساس اکثر روا

 رسـول الّلـه یات وقتیاز روا یکیطبق . ن سوره دارندیبودن ا یده به مکّ یعق یاتیروا
. نمیـب یچـرا شـما را سـاکت مـ: فرمـود، حمن را بر اصحاب خود قرائت نمودالرّ  ۀسور 
 ﴿: هر بار که گفتم. دهند یان بهتر از شما پاسخ میجنّ 

َ
باِن  ّی َفِبأ ُکما ُتَکذِّ بِّ پاسـخ  ﴾آالِء َر

 .»حمـد مخصـوص توسـت. میکنـ یاز نعمت تو را انکار نمـ یزیپروردگارا چ« :دادند
در ، ن سـوره اسـتیـبودن ا یمعتقد به مکّ  یکی از محققین که )۵۱۵، ۲ ،۱۹۹۰، یشـابور ین(

اّمـا  )۶۵ -۱/۶۶، نیشـیپ، یوطیسـ( »داستان جّن در مّکه بود«سد ینو  یت مین روایح ایتوض
 : در پاسخ ایشان گفته شده است

، ن داسـتانید ایشا، ت نزول جّن در مّکه وجود نداردیت و رواین رواین ایب یا مهمالز«
  )۱۵۱، ۱ ،۱۴۱۵، معرفت( .»نه اّتفاق افتادیاست که در مد یگریداستان د 

ب نزول تعارضـی یات ترتیرش است و سبب نزول مذکور با رواین احتمال قابل پذیا 
 .  ندارد
ل یـدل یح بـیتـرج، اتیـن دو دسـته روایـن ایبـ د گفت در صورت احراز تعارضیبا
شـود  یابتدا الزم است بررسـ. ستیسته نیب نزول شایات ترتیات اسباب نزول بر روایروا
در . رش باشـدیاشـته و قابـل پـذش گفتـه را ندیت سبب نزول مذکور مشـکالت پـیروا

که  ین امریمهمتر . ات توّجه نمودین روایک از ایبعد الزم است به مرّجحات هر  ۀمرحل
د یبا. ن سور استیات با مضامیروا یهمخوان، نه در نظر گرفته شودین زمیالزم است در ا

ات یمثًال اگر در روا. ب نزولیا ترتیات اسباب نزولند یروا ۀد کنندیین سوره تأید مضامید 
 یداسـتان، ات اسـباب نـزولیـاز روا یاّمـا برخـ، دانسته شده یمکّ  یا سوره، ب نزولیترت
کـدام  ۀد کننـدییـتأ، اتیـن آید مضامید  دیبا، کنند یاز آن نقل م یاتیل آیرا در ذ یمدن
را  یسـور مـدن یهـا نشـانه یات بـه صـورت قـو ین آیات هستند؟ اگر مضامیک از روای

هـا معتبرنـد در  ن سبب نزولیا، ات سبب نزول باشندین رواید مضامیا مؤ یداشته باشند و 
ات یـن آیا بـیـ، سازگار باشـد یمدن ن سوریز با مضامیات سوره نیر آین صورت اگر سایا
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ب یـات ترتیـن مورد را از مـوارد نقـد رواید ایبا، وجود داشته باشد یلفظ یوستگیسوره پ
ات اسـت کـه یـعاد  ۀآن سـور  ۀنمونـ. میات اسباب نزول محسوب کنیروا ۀلینزول به وس

 . بدان اشاره خواهد شد
ن ینیـز بـ یلفظـ یوسـتگیپ سازگار باشند و ین سور مکّ یبا مضام، اتیر آیاّما اگر سا

ات مذکور را از موارد استثناء نسبت به نزول کّل سـوره ید آیبا، ات وجود نداشته باشدیآ
ن یشـود و در عـ یرفته میب نزول پذیات ترتیب موجود در روایترت یعنی ..محسوب کنیم
ا یـ ات اسـتثناءیـاّما تعـداد آ. ات استثناء هستندیاز آ یم که برخیشو  ین میحال قائل به ا

  )۳۵۸ ،۱۳۹۴، ، ک به مقیمی نژاد.ر(. کم است، ها متتابع النزول نیستند که اجزاء آن یسور
را  ید مرّجحات سندیبا، افتیدست  یقطع یا جهین نتوان به نتیاگر با توّجه به مضام

موثـق باشـند و  یسـند مّتصـل و رجـال یدارا، ک دسـتهیـات یاگر روا. میر یدر نظر بگ
اّمـا بـا . ح دارنـدیگر ترجیات د یمسّلمًا بر روا، ات باشندین خصوصیگر فاقد اید  یا دسته

 )۲۴۵ -۲۴۶، ۱ ،۱۴۱۵، ک بـه معرفـت. ر( ات سبب نزولیاز اسناد روا یاریتوّجه به ضعف بس
بعـد  ۀدر مرحل یریگ جهیدر صورت عدم نت. د شودیعا یا جهین جهت نتید است از ایبع
ث معـارض بـر یح احادیدر مورد مراحل مختلف ترج(. ات را در نظر گرفتین رواید کثرت نقل ایبا

   )۲۸۲ ،۱۳۸۴، یک به غفار . یکدیگر ر
 یدر مـوارد اختالفـ، از موارد با هم هماهنگ هستند یاریب نزول در بسیات ترتیروا

، ک به مقیمـی نـژاد. ر(. ات تفاوت دارندیر روایات با ساین روایاز ا یز غالبًا تعداد محدودین
ح یات اسـباب نـزول تـرجیبر روا، ات به لحاظ کثرت نقلین روایلذا ا )۵۱۹ -۵۴۹ ،۱۳۹۴
ب نـزول یـات ترتیـش از روایات اسباب نـزول بـیتعداد روا یکه در مورد مگر آن. دارند

ات یـح روایاز ترج ییها ًال به نمونهیذ. د استیبع ین امریه باشند که تحّقق چنیمتفق عل
 . میکن یاشاره م ب نزول و بالعکسیات ترتیاسباب نزول بر روا

ب نزول با در نظـر یات ترتیات اسباب نزول بر روایح روایاز ترج یا نمونهیک. 
 ن یگرفتن مضام

. ات اخـتالف نظـر وجـود داردیـعاد  ۀگاه سـور یب نزول در مورد جایات ترتیدر روا
از ابن عّباس  یسند شهرستان یت بیاّما دو روا، اند دانسته ین سوره را مکیات ایاکثر روا
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ن سـور نـازل شـده بـه یو از آخـر  ین سوره را مـدنیا )۱۹ -۲۳ ،۱۳۸۶، شهرستانی( مقاتل و
بودن آن دارنـد و  یداللت بر مدن، زین سوره نیل ایات سبب نزول ذیروا. اند شمار آورده

 . ها هستند ن سبب نزولید ایز مؤ یه نیالفاظ آ
 : خوانیم ن سوره مییات نخست ایدر آ

َثْرَن ِبـِه َنْقًعـا )۳( َراِت ُصْبًحایِغ َفالُم ) ۲( اِت َقْدًحایَ َفاْلُموِر  )۱( ااِت َضْبًح یَ َواْلَعادِ ﴿
َ
 َفأ

  .﴾)۵( َفَوَسْطَن ِبِه َجْمًعا )۴(

 یهـا سـم زنند و بـا یخورده شده که نفس نفس م یدر این آیات سوگند به دوندگان
 یرمـب یآورنـد و بـا هجـوم خـود گـرد یافروزند و صبحگاهان هجوم مـ یخود جرقه م

 . ندیآ یدرم یزند و در دل گروهیانگ
، اتیـاز روا یا بر اساس دسته. ات وارد شده استیات دو دسته رواین آیا یدر معنا

، عکرمـه، مجاهـد، از ابـن عبـاس یطبـر. دان جهاد هستندیاسبان م» اتیعاد «مراد از 
، یر طبـ(. ن قول را بدون ذکر سبب نزول نقل نموده استیقتاده وسالم ا، ضحاک، عطاء
ات نقـل شـده یـن آیـا یبـرا ییهـا عه سبب نـزولیاز کتب ش یاریدر بس )۳۰/۱۷۶  ،۱۴۱۲
کـه  یات بـه دنبـال جنگـیـن آیـن هستند کـه ایها عمدتًا داّل بر ا ن سبب نزولیا. است

در . نـازل شـده اسـت، روزمندانه از آن بازگشـتندیفرمانده آن بودند و پ نیرالمؤمنیام
ر یـامبر امیـکـه پ نـه نقـل شـده اسـت حـاکی از ایـنین زمیـدر ا یتید روایخ مفیارشاد ش
 ۀخداونـد بـا نـزول سـور ، شـانیفرستادند و قبل از بازگشـت ا یرا به جهاد نیالمؤمن

 یریدر کتب تفس )۱۱۵ -۱/۱۱۷، تا یب، دیمف(. شان در جنگ دادیا یروزیات خبر از پیعاد 
و  )۵۹۱- ۶۰۳ ،۱۴۱۰، م کـوفییفـرات بـن ابـراه() قرن سـوم( ر فراتیعه از جمله تفسیش ییروا
نقـل شـده  یاتیـنـه رواین زمیز در این )۴۳۴، ۲/۴۳۹  ،۱۴۰۴، یقمـ() قرن چهارم( یر قمیتفس
 . است

ها را سبب  توان آن یهم وارد شده است که نم یگریات د یروا، اتین روایدر مقابل ا
ر یـام، اتیـن روایطبق ا. روند یبه شمار م یریات تفسیروا بلکه، ات دانستین آینزول ا
ا شتران یشتران حّجاج ، اتیاند که مراد از عاد  اول فرموده یمعنا یضمن نف نیالمؤمن

   )۱۰/۸۰۳ ،۱۳۷۲، یطبرس، ۳۰/۱۷۷  ،۱۴۱۲، یطبر (. جنگ بدر هستند
و عالمـه  یفخـرراز، یطبـر. انـد کـرده یریـگ ن دو معنا موضعین در مورد ایمفّسر 
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. داننـد یح مـیاسـبان صـح یرا تنهـا بـرا اتیـن آیـکاربرد کلمات و عبارات ا ییطباطبا
 : سدینو  یم یفخر راز )۲۰/۳۴۵  ،۱۴۱۷، ییطباطبا؛ ۳۲/۲۵۹ ،۱۴۲۰، یفخر راز ، ۱۴۱۲، یطبر (

تنها در » ضبح«ن است که مراد اسب است چرا که یا ۀات نشان دهندین آیالفاظ ا«
 ...تعاره استاس ین لفظ در مورد شتر تنها از رویاستعمال ا رود و یم مورد اسب به کار
ن جرقه از سم اسب به یو همچن. ستیز نیقت به مجاز بدون ضرورت جایو عدول از حق

  )۳۲/۲۵۹ ،۱۴۲۰، یفخر راز ( .»..دیآ یشتر به وجود نم یکه از پا یا د به گونهیآ یوجود م
ات را یـاول هسـتند کـه نـزول سـوره عاد  ۀات دسـتیـد روایمؤ ، هین آین الفاظ ایبنابرا

رش یز مسـتلزم پـذیـگـر نیرش قسم د یپذ یاّما حتّ . اند دانسته در راه خدا مربوط به جهاد
گاهشـان در یحـج جا ۀجهاد و هـم مسـأل ۀچرا که هم مسأل، ن سوره استیبودن ا یمدن
 ۀر از انکار همیغ، ن سوره هستندیبودن ا یکه قائل به مکّ  یکسان. نه است و نه مّکهیمد

ن یـالفـاظ ا یبـرا یر مناسبیالزم است تفس، هین آیل ایذ یریات تفسیها و روا سبب نزول
ها  خداوند به آن یت هستند که در دوران مکّ ین کدام موجودات با اهمیا. ه ارائه کنندیآ

 سوگند خورده است؟ 
ن سـوره هـم یکـه مضـام یات اسباب نزولین سوره با استناد به رواین در مورد ایبنابرا

ذکر ایـن . رندیگ یب نزول مورد خدشه قرار میات ترتیاکثر روا، ها هستند آن ۀد کنندییتأ
تـوان قائـل بـه پراکنـدگی  نمی،دلیل پیوستگی الفاظ این سورهنکته نیز الزم است که به 

هایی پشت سر هـم ذکـر شـده اسـت و در  قسم )۵ ۀتا آیـ( قسمت اول سوره. نزول آن بود
 . ها ذکر شده است آیات بعدی جواب این قسم

 ین سـوره را مـدنیکه ا یتیب دو روایترت، ب نزولیات ترتیابا مخدوش دانستن اکثر رو 
ات یـروا، ب نـزول بـا هـمیـات ترتیـدر موارد تعـارض روا. ردیگ یمالک قرار م، اند دانسته

 . ات بر هم هستند که مورد مذکور از این موارد استین روایح ایاسباب نزول از قرائن ترج

 ات سبب نزول یرواب نزول بر یات ترتیح روایاز ترج یا نمونه دو.
ها برای ترجیح روایات اسباب نزول بر روایات ترتیـب نـزول صـحیح  برخی از تالش

ذیـًال بـه . نیست و الزم است روایات ترتیب نزول بر روایات مخـالف تـرجیح داده شـود
 . کنیم ز این ترجیحات نا به جا اشاره میای ا نمونه
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 : سدینو  یب نزول میات ترتین در مورد روایاز محّقق یکی
ن یـآن است که اغلب ا، ات آوردین روایرش ایعدم پذ یتوان برا یکه م ییها از نمونه«
در . اند قلم دانسته ۀعلق را آغاز سور  ۀنازل شده بعد از آغاز سور  ۀسور  نیدوم، اتیروا
نازل  ۀن سور یکه دوم یحیح و صر یث صحیل مخالفت با حدین قول به دلیکه ا یحال

  )۲۲۶ ،۱۴۲۳، و نزال یشکر ( .»ستیرفته نیپذ، دّثر دانسته استم ۀآغاز سور ، شده را
ْخَبَرنِ : َقاَل اْبُن ِشَهاٍب «: ل استیت ذیح روایح و صحیر ث صین حدیمنظور از ا

َ
 یَوأ

ْحَمِن  ُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
َ
نَّ َجاِبَر ، أ

َ
ْنَصارِ  ْبَن  أ

َ
ِه األ ُث َعـْن فَ یَوُهـَو : َقـاَل ، یَعْبِد اللَّ ْتـَرِة َحـدِّ

ْمِش ی" بَ : ِثهِ یَحدِ  یَفَقاَل فِ  یالَوْح 
َ
َنا أ
َ
َماءِ  یَنا أ َفـِإَذا ، یَفَرَفْعُت َبَصرِ ، ِإْذ َسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَّ

ذِ  ْرِض یَبـ یِبِحـَراٍء َجـاِلٌس َعَلـی ُکْرِسـ یَجـاَءنِ  یالَمَلُك الَّ
َ
ـَماِء َواأل ، َفُرِعْبـُت ِمْنـهُ ، َن السَّ

ُلونِ : َفَرَجْعُت َفُقْلُت  ُلونِ  یَزمِّ ُه َتَعاَلییَزمِّ ْنَزَل اللَّ
َ
 ی﴿: " َفأ

َ
ُر یا أ ثِّ ْنِذْر  ٭ َها الُمدَّ

َ
: المدثر[ ﴾ُقْم َفأ

ْجَز َفاْهُجْر ﴿ِإَلی َقْوِلِه  ]۲   )۱/۷ ،۱۴۲۲، یبخار ( ١»]۵: المدثر[ ﴾َوالرُّ
توان این روایت را روایت صحیحی به شمار  نمی، باید گفت برخالف دیدگاه مذکور

، ارسال روایـت اسـت، خورد که در مورد این روایت به چشم می نخستین اشکالی. ردآو 
توانسته این روایـت را مسـتقیمًا از ابـن  قاعدتًا نمی )ق۱۹۴متولد ( چرا که ابوعبدالله بخاری

، اّما اگر از اشکال سندی صرف نظـر کنـیم. نقل کرده باشد )ق۵۲متوفی ( شهاب زهری
، روایات متعدد ترتیـب نـزول الزم اسـت همچـون مـورد قبـلبرای ترجیح این روایت بر 
مـدّثر  ۀدر حالی که محتوای سور ، ت اسباب نزول باشنداروای ۀمحتوای آیات تأیید کنند

قلـم  ۀدومین بودن این سوره نیست و از این جهت ترجیح خاّصی بـر سـور  ۀاثبات کنند
خـالفین و تهدیـد خداونـد هـای م ها و تهمـت توطئه، قلم و مدّثر ۀدر هر دو سور . ندارد

تـوان تـرجیح  ز سایر موضوعات مطرح شـده نیـز نمـیها ذکر شده است و ا نسبت به آن
گفتـیم کـه روایـات ، اّما به لحاظ کثرت طرق نقل. خاّصی در این جهت به دست آورد

بر لذا در این مورد روایات ترتیب نزول . ترتیب نزول بر روایات اسباب نزول ترجیح دارند
                                                 

در مـورد فتـرت  پیـامبر اکـرمابن شهاب از جابربن عبدالله انصاری نقل کرده است که حـدیثی از . ١
رفتم، ناگهان صدایی از  در حالی که راه می«کرد. بخشی از حدیث را این گونه نقل کرد:  وحی نقل می

ای  ای را که در حراء به نزد من آمده بود، بر کرسی آسمان شنیدم. پس چشمم را باال بردم. ناگهان فرشته
گشتم و گفتم: مرا بپوشانید. مرا بپوشانید. پس خداونـد بین آسمان و زمین دیدم. از وی ترسیدم. پس باز 

  .»سورۀ مدّثر را نازل کرد ۵تا  ۲آیات 
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شود و به عبارتی دیگر روایت سبب نزول قابلّیت نقـد  بب نزول ترجیح داده میروایت س
 .روایات ترتیب نزول را ندارد

 گیری جهینت
هـا  انطباق قصـه همچون، ات اسباب نزول وارد شده استیبه روا یاشکاالت متعّدد

دخـول ، نقـل بـه معنـا، فیـجعل و تحر ، تعارض. ن سور با عنوان سبب نزولیبر مضام
از  یریاثر پذ، گریات د یبا آ یعدم همخوان، اتیبا نصوص آ یعدم همخوان، اتیلیاسرائ

اّمـا ایــن اشـکاالت بایــد دّقــت . قــرون صـدر اســالم ...و یمـذهب، یاســیاختالفـات س
پژوهشگر را در پذیرش روایات باال ببرد نه این که وی را به کنار گذاشـتن ایـن روایـات 

 . سوق دهد
برخی بـه صـورت مسـتقل ؛ نزول در تعیین ترتیب نزولدر مورد نقش روایات اسباب 

برخی بـرای تاییـد و برخـی بـرای ؛ اند برای تعیین ترتیب نزول به این روایات استناد کرده
در مقام قضاوت باید گفت با توجه بـه منـابع کـاملی همچـون . نقد روایات ترتیب نزول

ر تعیـین ترتیـب نـزول نقـش مهمـی د روایات اسباب نزول مسـتقالً ، روایات ترتیب نزول
د ییـها را در تأ توان در مواردی نقش آن می، اما در مورد نقش تاییدی این روایات. ندارند

روایات ترتیب نزول پذیرفت از آن جمله است تایید مدنی بودن سـوره رعـد علـی رغـم 
انفال و عـدم اسـتثناء در آیـات  ۀمحتوای به ظاهر مکی آن و تایید مدنی بودن تمام سور 

تـوان  روایات ترتیب نزول در مواردی مـی در مورد نقش روایات اسباب نزول در نقد .آن
نقش روایات اسباب نـزول را در تـرجیح برخـی روایـات ترتیـب نـزول بـر برخـی دیگـر 

عمومًا در جایی است که محتوای سوره تایید کننده روایـات سـبب نـزول  پذیرفت و آن
ر یاند بر سـا نه دانستهیات را در مدیعاد  ۀسور  که نزول یب نزولیات ترتیح روایترج. باشد
اما در . ات استین روایاز موارد کارکرد ا، گفته شده یها با توّجه به سبب نزول، اتیروا

موارد اختالف روایات اسباب نزول و روایـات ترتیـب نـزول در جـایی کـه محتـوا تاییـد 
روایـات کثرت نقـل بـر  روایات ترتیب نزول به لحاظ، کننده روایات اسباب نزول نباشد

 . شود اسباب نزول ترجیح داده می
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 نامه کتاب

  .)با ترجمه فوالدوند( قرآن کریم .۱
ب األرنـؤوط عـادل مرشـد و یق شـعیـبه تحق، مسند احمد بن حنبل، أحمد بن محمد، یبانیابن حنبل ش .۲

 ) ق ۱۴۲۱، (موسسة الرسالة، گرانید 
ق مصـطفی یبه تحق، ة البن هشامیرة النبو یالس ،وبیعبد الملك بن هشام بن أ، یابن هشام حمیری معافر .۳

 یشـرکة مکتبـة و مطبعـة مصـطفی البـاب: مصـر، چاپ دوم، یظ شلبیوعبد الحف یاریم أبیالسقا و إبراه
 ) م ۱۹۵۵ -ق ۱۳۷۵، (وأوالده یالحلب

مطالعـات ، »یب نزولـیر ترتیکرد تفسیرو  یها ش فرضیو پ یمبان«، د محمدیس، یمرتضو ، وبیا، یاکرم .۴
 ) ش ۱۳۹۱( ۱۱، سال سوم، یریستف

 ) ش۱۳۸۹، (۶۲ -۶۳، یقرآن یها پژوهش» یب نزولیر ترتید تفسیبر فوا ینقد« ،ی، محمد علیازیا .۵
ه یـح المختصر من أمور رسـول اللـه صـلی اللـه علیالجامع المسند الصح ،محمد بن اسماعیل، بخاری .۶

، دار طوق النجاة، ر بن ناصر الناصریق محمد زهیبه تحق، ۶، ۱ج، یح البخار یامه = صحیوسلم وسننه وأ
 ) ق ۱۴۲۲(

دارالنشـر : مغـرب »ب النـزولیـر الواضـح حسـب ترتیم، التفسیفهم القرآن الحک« ،محمد عابد، جابری .۷
 ) م ۲۰۰۸، (ضاءیدارالب، ةیالمغرب

 ) ق۱۳۸۳( ةیاء الکتب العربیدار إح: قاهره، ۱ج، ثیر الحدیالتفس، محمد عزة، دروزه .۸
 ) ش۱۳۸۰، (نیکتاب مب، ر معصومانیشناسی تفس شناسی و روش بیآس، علی اکبر، رستمی .۹
 ۱۴۰۴، (ة الله مرعشی نجفییکتابخانه آ: قم، ۶، جربالمأثوریالدر المنثور فی تفس ،جالل الدین، سیوطی .۱۰

 ) ق
 ) م۲۰۰۱، ق۱۴۲۱، (دار الکتاب العربی: روتیب، چاپ دوم، ۲، ۱ج، علوم القرآن یاإلتقان ف ، ــــــ .۱۱
: قـاهره، روتیـب، چـاپ هفـدهم، ۳، ۲، ۱ج، فـی ظـالل القـرآن ،مید بـن قطـب بـن ابـراهیسـ، یشاذل .۱۲

 ) ق۱۴۱۲، (دارالشروق
با مقدمه احمد ، م و سورهیات القرآن الکر یخ نزول آیعلم تار  ،حیعمران سم، نزال، احمد خالد، یشکر .۱۳

 ) ق ۱۴۲۳، (میالقرآن الکر  یة المحافظة علیجمع: اردن، محمد مفلح القضاة
، ۱ج، ح االبـراریح االسـرار و مصـابیمفات یالمسم یر الشهرستانیتفس ،میمحمد بن عبدالکر ، یتانشهرس .۱۴

 ) ش ۱۳۸۶، (مرکز البحوث و الدراسات لتراث المخطوط، آذرشب یق از محمد علیق وتعلیتحق
ی  دفتر انتشـارات اسـالمی جامعـه: قم، چاپ پنجم، ر القرآنیزان فی تفسیالم ،محمد حسین، طباطبایی .۱۵

 ) ق ۱۴۱۷، (ه قمین حوزه علمیدرسم
 ) ش۱۳۵۳، (ةیدار الکتب االسالم: تهران، چاپ دوم، قرآن در اسالم ، ــــــ .۱۶
، چـاپ سـوم، یبا مقدمـه محّمـد جـواد بالغـ، ر القرآنیان فی تفسیمجمع الب ،فضل بن حسن، یطبرس .۱۷

 ) ش ۱۳۷۲، (انتشارات ناصر خسرو: تهران
 ) ق ۱۴۱۲، (دار المعرفة: روتیب، ۳۰ج، ر القرآنیان فی تفسیالبجامع  ،ریابو جعفر محمد بن جر ، یطبر .۱۸
ق یبه تحق، علوم القرآن یالمقدمتان ف، ه اندلسییعبدالحق بن غالب ابن عط ،احمد بن محّمد، یعاصم .۱۹

 ) م۱۹۷۲، (یمکتبة الخانج: قاهره، چاپ دوم، یل الصاویح عبدالله اسماعیو تصح یآرتور جفر
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۹۰ 

ص مقبـاس یه (تلخـیـعلـم الدرا یدراسـات فـ ،پـور یمد حسن صـانعاکبر و مح یعل، صفت یغفار .۲۰
 ) ش۱۳۸۴، (سمت و دانشگاه امام صادق: تهران، ه)یالهدا

اء التراث یدار اح: روتیب، چاپ سوم، ۱۹ج، بیح الغیمفات ،ابوعبدالله محمد بن عمر، ن رازییفخرالد .۲۱
 ) ق ۱۴۲۰، (العربی

سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشـاد : تهران، ت الکوفیر فرایتفس ،ابوالقاسم، م کوفییفرات بن ابراه .۲۲
 ) ق۱۴۱۰( اسالمی

 ش  ۱۳۶۴، انتشارات ناصر خسرو: تهران، ۱۸ج، الجامع ألحکام القرآن ،محمد بن احمد، قرطبی .۲۳
دار : قـم، چـاپ سـوم، یجزائـر یب موسـو یـق طیـبه تحق، ۲، ۱ج، یر قمیتفس ،میعلی بن ابراه، یقم .۲۴

 ) ق ۱۴۰۴، (الکتاب
 ) ش ۱۳۸۷، (دارالفکر: قم، چاپ دهم، ۳، ۱ج، شرح اصول فقه ،علی ،محمدی .۲۵
 ) ق۱۴۱۵، (مؤسسة النشر االسالمی: قم، چاپ دوم، ۱ج، علوم القرآن ید فیالتمه ،محمد هادی، معرفت .۲۶
، هیاسـالم: تهـران، چـاپ دوم، ترجمه رسولی محالتی، ۱، جاإلرشاد ،محمد بن محمد بن نعمان، مفید .۲۷

   .)تا یب(
رسـاله دکتـری  ،»ب نـزولیـر بر اساس ترتیسبک تفس یمبان ینقد و بررس«، محدثه، د داورانیمقیمی نژا .۲۸

  ش ۱۳۹۴، رشته تفسیر تطبیقی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم
رسـاله  ،»نـزول قـرآن یب روائـیـدر ترت یا پژوهشـیـات یب نزول قرآن در روایترت یبررس« ،جعفر، نکونام .۲۹

 ش  ۱۳۷۳، ت مدرسیدانشگاه ترب یث دانشکده علوم انسانیآن و حدرشته علوم قر  یدکتر
 ) ش۱۳۸۰، (نشر هستی نما: تهران، خ گذاری قرآنیدرآمدی بر تار  ،جعفر، نکونام .۳۰
 قیـبـه تحق، ۲ج، نیحیالصـح یالمسـتدرک علـ، محمد بـن عبـد اللـه، أبو عبد الله الحاکم، یشابورین .۳۱

 ) م۱۹۹۰، (ةیعلمدار الکتب ال: روتیب، مصطفی عبد القادر عطا
 ) ق ۱۴۱۱، (ةیدار الکتب العلم: روتیب، اسباب نزول القرآن ،علی بن احمد، واحدی .۳۲


