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تأثیر تحوالت مفهومی و ساختاری در ارز یابی روایات سبب نزول*
محمد جمال الدین خوش خاضع

1

چکیده
آ گاهی از تحوالت مفهومی و ساختاری علوم مختلف و بررسی چارچوب و انگارههای آن در بستر تار یخی خود،
ابزاری کارآمد برای ارز یابی دادهها و روشهای آن حوزه علمی است .در زمینه روایات سبب نزول ،مطالعات فراوانی
انجام شده است؛ اما تا کنون نقش تحوالت مفهومی و ساختاری بحث اسباب نزول در دورههای مختلف تار یخی به
عنوان یکی از ابزارهای مهم در تبیین رویکردهای مختلف در ارز یابی روایات سبب نزول ،مورد توجه نبوده است .این
مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی و نقد این تحوالت و تأثیر آن بر ارز یابی این روایات است .به همین
منظور تحوالت مفهومی و ساختاری اسباب نزول در دورههای مختلف از حیات پیامبر (ص) ،صحابه و تابعان تا ثبت
و ضبط روایات و تدوین چارچوبهای نظری با رویکردی نو بررسی شده است .در ادامه ،تحوالت انگاره سبب نزول
و ارتباط آن با اصطالحاتی چون شأن نزول ،فضای نزول و ّ
جو نزول ،در کنار بحث از جواز یا عدم جواز بازسازی
اسباب نزول ،به عنوان مکملی برای تبیین تأثیر نگاه تار یخی بر فهم گونههای مواجهه و ارز یابی روایات سبب نزول،
ارائه شده است .از نتایج این مقاله تعیین تأثیر هر یک از مباحث پیشگفته بر فرایند ارز یابی روایات سبب نزول و
تشخیص جعل و تحر یف در این زمینه است.
واژگان کلیدی :سبب نزول ،شأن نزول ،تحوالت مفهومی ،تحوالت ساختاری ،بافت موقعیتی ،ارز یابی.
* تاریخ ارسال1399/07/20 :

تاریخ پذیرش1399/10/07 :

 .1استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)khoshkhazeh@isr.ikiu.ac.ir /
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-1مقدمه
رسالت پیامبر
قرآن کریم به صورت تدریجی و متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی و رخدادهای دوران
ِ

اکرم (ص) نازل شده است .بر این اساس حتی خود ایشان و کسانی که در آن دوره زندگی میکردهاند نیز بر
لزوم آگاهی از بافت موقعیتی نزول آیات ،تأکید داشتهاند .با دورشدن از دوران رسالت و از میانرفتن بافت

فرهنگی اجتماعی آن ،نیاز به گزارشهای تاریخی یا همان روایات سبب نزول در جهت فهم معنای آیات،
بیشتر و بیشتر شده است؛ اما تعصبات مذهبی و انگیزههای سیاسی راو یان از یک سو و تسامح و آسانگیری
قرآنپژوهان در مواجهه با این روایات از سوی دیگر ،زمینههای جعل و تحریف فراوان را در این حوزه فراهم
کرده است .همچنین فاصله گفتمانی حاصل از فاصله تاریخی با دوره نزول قرآن ،بر دشواری تشخیص
روایات قابل اطمینان در این زمینه افزوده است.
تحوالت مفهومی انگاره سبب نزول در دورههای مختلف و تحوالت ساختاری در مسیر شکلگیری
مبحث اسباب نزول که برخی از آن با عنوان علم اسباب نزول یاد کردهاند ،نقشی به سزا در نوع ارزیابی و
مواجهه با روایات سبب نزول داشته ،به گونهای که هر یک از مراحل شکلگیری مبحث اسباب نزول،
اقتضای نوعی از ارزیابی با هدف مقابله با جعل و تحریف را داشته است .لذا شناخت این تحوالت و تأثیر
آنها بر ارزیابی این روایات ،موضوع مهمی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است؛ هرچند در زمینه
دورههای مختلف شکلگیری مبحث اسباب نزول و تحوالت مفهومی در این حوزه ،مطالبی در کتب علوم
قرآنی و اسباب نزول آمده است .اهمیت و فایده این نوع نگاه تاریخی به موضوع آن است که سیر مراحل
طبیعی آن را روشن ساخته و قرآن پژوهان را از سردرگمی در مطالب پراکنده این حوزه نجات میدهد .این
ِ
مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحوالت مفهومی و ساختاری مبحث

اسباب نزول در دورههای مختلف تاریخی ،چه تأثیری بر ارزیابی روایات سبب نزول داشته و دارد؟

 -2مراحل شکلگیر ی مبحث اسباب نزول
هر چند اسباب نزول از زمان نزول آیات قرآن مورد توجه بوده است؛ اما شکلگیری مبحث اسباب نزول
به عنوان یکی از مباحث علوم قرآنی مراحلی داشته است که به آنها اشاره میشود.

-1-2اسباب نزول در دوران حیات پیامبر (ص)
قرآن کریم در طول دوران رسالت پیامبر (ص) و متناسب با زمینههای فرهنگی اجتماعی و رخدادهای
روزمره نازل میشد .بر این اساس ،گروهی معتقدند در دوره صحابه نیازی به گزارش اسباب نزول وجود
نداشت ،زیرا خود صحابه ،شاهد و یا علت وحی بودند .بنابراین ،نقل اسباب نزول توسط صحابه ،مربوط
به دوره تابعان است که فهم آیات دشوار شده بود و به اسباب نزول احساس نیاز میشد (معرفت،1381 ،
ص /98ابوزید ،2000 ،صص.)111-110
در مقابل ،گروهی معتقدند شخص پیامبر (ص) و صحابه ایشان اهتمامی و یژه نسبت به اسباب نزول
داشتهاند .از شواهد این گروه آن است که پیامبر (ص) در مواقع مختلف ـ مانند نزول آیه لعان (نور)6 /24 :
در مورد عو یمر بن ساعدة عجالنی ـ به سبب نزول آیات اشاره میکرد .گاهی نیز جواب برخی از مسائل و
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مشکالت را منوط به نزول قرآن در باره آن کرده و وقتی در مورد برخی از اسباب نزول ابهامی وجود داشت،
پیامبر (ص) خود در مورد آن توضیح میدادند .صحابه نیز در حوادث و مشکالت روزمره ،در انتظار نزول
وحی بوده و در مواقع مختلف به یادآوری آیاتی میپرداختند که در تأیید آنها نازل شده و یا کمترین
ارتباطی به آنها پیدا میکرد .حتی به تصریح خود قرآن ،منافقان از نزول آیهای که موجب رسوایی آنان شود
ُ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َّ
بیمناک بودند :ی ْحذ ُر ْال ُمناف ُقون أ ْن ُتن َّزل علیه ْم ُسور ٌة ُتن ِّب ُئ ُه ْ
است ْهزئوا ِإن الله
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ّ
ُمخر ٌج ما ت ْحذ ُر ون( توبه)64 / 9 :؛ منافقان از آن بیم دارند که سورهای بر ضد آنان نازل گردد و به آنها از
ِ
اسرار درون قلبشان خبر دهد .بگو « :استهزا کنید! خداوند ،آنچه را از آن بیم دارید ،آشکار میسازد!».
(محسن حیدر ،1385 ،صص)20-14؛ به هرحال هر اتفاقی که کمترین ارتباطی به قرآن ـ به عنوان مهم
ترین رکن دین اسالم ـ داشته از اهمیت و یژهای برای پیامبر (ص) و صحابه برخوردار بوده است؛ اما نه
ایشان و نه صحابه ایشان از اصطالح سبب نزول استفاده نکرده و علمی با این نام ایجاد نکردهاند (همان،
ص.)21
در این دوره با توجه به حضور خود پیامبر (ص) و دیگر شاهدان وحی ،زمینه جعل اسباب نزول یا
تطبیق خالف واقع آیات به حوادث مختلف بسیار کم بوده و به تبع آن ،ارزیابی صحت انتساب آیات به
حوادث نیز در شکل ابتدایی آن مطرح بوده است.

-2-2اهتمام صحابه و تابعان به اسباب نزول ،پس از رحلت پیامبر (ص)
پس از رحلت پیامبر (ص) ،با توجه به اشتیاق تابعان نسبت به فراگیری قرآن ،فضیلت هر اطالع و
علمی پیرامون قرآن ،دوچندان شد .در این دوره ،علم به تنز یل قرآن و اینکه آیات و سور آن در چه زمان و
مکانی و درباره چه کسان یا موضوعاتی نازل شده ،ارزش و افتخار به شمار میآمد و معیار فضل و تقدم
صحابه بر تابعان یا برخی از صحابه بر دیگر اصحاب بود .در این میان ،نقلهای متعددی از امام علی (ع)
درباره آگاهی کامل خود نسبت به اسباب نزول آیات و تشو یق مردم به سؤال در این زمینه ،وجود دارد.
ایشان در مجموع این روایات ،در وصف خود بیان میدارند که هیچ آیهای بر پیامبر (ص) نازل نشده مگر
ِ
آنکه میداند در چه زمانی (در شب یا روز) ،در چه مکانی و در مورد چه چیز یا کسانی نازل شده است.
ْ ٌ َّ
َّ
ْ
برای نمونه ابن سعد با ذکر سلسله سند از ایشان روایت میکند که« :و الل ِه ما نزلت آیة ِإال و قد ع ِل ْمت ِفی
ْ ً ً
ً ْ ً
ْ
ْ
ْ َّ
ما نزلت و أین نزلت و علی م ْن نزلت ِإن ربی وهب ِلی قلبا عقوال و ِلسانا طلقا» و در روایتی دیگر از ایشان
ّ
ْ ْ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
هار فی س ْهل ا ْم فی
تاب ِ
الله ف ِانه لیس ِمن آی ٍة ِإال و قد عرفت ِبلی ٍل نزلت ام ِبن ٍ
آورده که فرمود« :سلونی عن ِک ِ
ٍ
جبل» (ابن سعد ،1418 ،ج ،2ص .)257روایاتی نزدیک به همین مضامین در منابع دیگر نیز آمده است
ٍ
(ابن حجر عسقالنی ،1415 ،ج ،4ص /467عیاشی ،1380 ،ج ،1صص14و /17متقی هندی،1409 ،
ج ،2ص.)565
مشابه این مطلب از عبدالله ابن مسعود ،دیگر صحابی بزرگ رسول خدا (ص) نیز نقل شده است.
(بسوی ،1401 ،ج ،2ص .)542همچنین ابنعباس (از صحابه جوانتر) به آگاهی از اسباب نزول و انتقال
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آن به تابعان توجهی و یژه داشته و در میان صحابه ،بیشترین روایات سبب نزول منقول از اوست (نکونام،
 ،1380ص.)148
در این دوره ،عالوه بر جعل و تحریف تاریخ توسط برخی جریانات ،به دلیل نقل شفاهی اسباب نزول،
تناقضهایی در آنها پدید آمد؛ به گونهای که گاه در مورد یک آیه ،چندین سبب نزول نقل شده است
(الجمل ،2005 ،صص .)72-61در این میان ،آگاهی دقیق صحابه بزرگ از شرایط فرهنگی اجتماعی و
رخدادهای دوره نزول قرآن ،بهترین معیار برای ارزیابی اسباب نزولی بود که پس از رحلت حضرت رسول
اکرم (ص) دهان به دهان میگشت .بر این اساس ،حضرت علی (ع) و صحابه نامدار رسول خدا (ص) بر
آن بودند که با گرهزدن قرآن به سیره پیامبر (ص) و تأیید سیره ایشان با آیات قرآن ،در مقابل تحریفهای
احتمالی بایستند.

-3-2ثبت روایات سبب نزول در کتب مختلف
پس از دوره صحابه و تابعان ،روایات سبب نزول در کتب سیر و مغازی ،جوامع روایی و تفاسیر قرآن
ثبت و ضبط شدند .هرچند نمیتوان مالکی قطعی برای تبیین تفاوت روایات سبب نزول در گونههای
مذکور ارائه کرد؛ اما رو یکرد نو یسندگان و نوع کتب آنها در تعیین نوع روایات مؤثر بوده است .به عنوان
مثال ،بر خالف مفسران که از اسباب نزول برای فهم بهتر آیات استفاده میکنند ،تنها مواردی از اسباب
نزول مورد توجه مورخان و سیرهنو یسان قرار گرفته که بتوانند آن را با واقعهای تاریخی ارتباط دهند .این
تفاوت حتی بین طبری مفسر و طبری مورخ نیز مشهود است .به عنوان مثال ،وی در کتاب تفسیر خود در
تبیین دو سبب نزول برای آیه  16سوره قیامت ،چهارده روایت نقل میکند (طبری ،1412 ،ج،29
صص)118-117؛ اما در کتاب تاریخ وی ،این آیه تنها یک بار در بیان وقایع سال  218ق .و آن هم در
اثبات حدوث قرآن توسط مأمون در نامهاش به اسحاق بن ابراهیم به کار رفته است (همو ،1387 ،ج،8
صص .)635-634دلیل این امر آن است که این آیه به هیچ یک از وقایع تاریخی مذکور در کتاب وی
ارتباطی مستقیم نداشته است.
در دو قرن اول ،روایات سبب نزول در تألیفاتی با عناو ین کلی «نزول القرآن» یا «تنز یل القرآن»،
گردآوری میشد (اقبال ،1385 ،ص ،)36حتی واحدی نی ز در مقدمه کتاب خود ،هم از واژه سبب و هم از
واژه نزول (بدون اضافه سبب به آن) استفاده کرده که نشان از کاربرد یکسان این دو واژه حتی تا قرن پنجم
دارد (واحدی ،1411 ،صص .)11-10از اینرو ،ابنندیم کتاب «نزول القرآن» ابنعباس به روایت عکرمه را
نخستین کتاب در زمینه اسباب نزول دانسته است (ابنندیم ، 1417 ،ج ،1ص .)58زرکشی ،سیوطی و
حاجی خلیفه معتقدند نخستین تألیف مستقل در زمینه اسباب نزول ،از ِآن علی بن مدینی (د234.ق)

استاد بخاری است (زرکشی ،1410 ،ج ،1ص / 120سیوطی ،1421 ،ج ،1ص /120حاجی خلیفه ،بیتا،

ج ،1ص)76؛ اما این نظر به دلیل در دسترس نبودن کتاب وی و عدم امکان داوری درباره آن ،مخالفانی هم
دارد (الجمل ،2005 ،ص .)87محسن حیدر با دالیل متعدد اثبات میکند که این کتاب و کتاب التنز یل
منسوب به عیاشی (به نقل از آقا بزرگ طهرانی ،1403 ،ج ،4ص )454در مورد اسباب نزول نبوده است.
(محسن حیدر ،1385 ،صص)70-69
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به دلیل آمیختگی تاریخ دوران رسالت پیامبر (ص) با نزول آیات الهی ،یکی دیگر از منابع دسترسی به
روایات سبب نزول ،کتب سیر و مغازی است .سیره ابن هشام و مغازی واقدی از قدیمیترین کتابها در
این زمینه هستند که به دست ما رسیده است .در این کتب ،در کنار بحثهای تاریخی به آیاتی که متناسب
با آنها نازل شدهاند اشاره شده است (ابنهشام ،بیتا ،سراسر اثر /واقدی ،1409 ،سراسر اثر) .عدم
پراکندگی آیات به وسیله روایات سبب نزول ،به دلیل بیان آن در ضمن یک واقعه تاریخی ،از مزایای کتب
ً
سیر و مغازی است .به عنوان نمونه در سیره ابنهشام ،در بیان وقایع غزوه بدر کبری تقریبا به تمامی  75آیه
سوره انفال اشاره و تبیینی یکپارچه از آیات این سوره ارائه شده است (ابنهشام ،بیتا ،ج ،1صص-666
)677؛ اما در اسباب نزول القرآن واحدی ،تنها برای  12آیه پراکنده از این سوره ،سبب نزول نقل شده که
حدود نیمی از این تعداد نیز به وقایعی غیر از غزوه بدر اشاره دارند (واحدی ،1411 ،صص.)245-234
جوامع روایی ،گونهای دیگر از کتب این دوره است که روایات سبب نزول در آنها نقل شده است.
بسیاری از این روایات در البالی روایات تفسیری منقول در صحیحین (بخاری ،1401 ،ج 5و  ،6کتاب
التفسیر  /مسلم بن حجاج ،بیتا ،ج  ،8کتاب التفسیر) و دیگر جوامع روایی آمده و از آنجا به کتب اسباب
نزول راه یافته است .ازاینرو ،سیوطی کتب سته و دیگر جوامع روایی اهل سنت را به عنوان مهمترین مآخذ
خود در زمینه اسباب نزول معرفی میکند (سیوطی ،1422 ،ص.)6
در حوزه تفسیر نیز تا اوایل قرن چهارم هجری ،روایات سبب نزول در کنار روایات تفسیری نقل میشد
تا اینکه در تفسیر طبری که دارای نقشی محوری در ترو یج این روایات در دورههای بعد است ،برای
نخستین بار روایات سبب نزول به گونهای مستقلتر ،تحت عناو ین مختلفی چون نزول ،سبب و واژگانی که
این مفاهیم را میرسانند ذکر شده؛ اما باز هم بخش مستقلی به آن اختصاص نیافته است (طبری،1412 ،
سراسر اثر) .در تفاسیر روایی متقدم امامیه چون تفسیر قمی و عیاشی نیز با توجه به نظر مشهور شیعه مبنی
نزول منقول از پیامبر (ص) و ائمه (ع) آن هم در
بر عدم حجیت اقوال صحابه و تابعان ،تنها روایات سبب ِ

البالی دیگر روایات تفسیری آمده است (قمی ،1363 ،سراسر اثر /عیاشی ،1380 ،سراسر اثر).

اهتمام نو یسندگان بر ثبت و ضبط تمامی روایات سبب نزول در این دوره ،مجال کمتری برای ارزیابی
آنها باقی گذاشت .از سو یی با توجه به اینکه هنوز علم مستقلی در این زمینه شکل نگرفته و انگیزههای
متعدد مذهبی نیز در ثبت و ضبط این روایات دخیل بود ،روایات جعلی و متناقض بسیاری به این نوشتهها
راه یافت و مسئولیت ارزیابی آنها بر عهده آیندگان گذاشته شد.

-4-2استقالل مبحث اسباب نزول
در قرن پنجم ،واحدی نیشابوری یکی از علمای اهل سنت ،روایات سبب نزولی را که تا آن زمان در
کتب مختلف نقل میشد ،در کتابی مستقل با عنوان اسباب نزول القرآن ارائه کرد .وی روایات این کتاب را
از تفسیر الوسیط خود استخراج و امال میکرد (الجمل ،2005 ،ص .)83بنابراین ،میتوان این کتاب را
یک تفسیر از آیات منتخب دانست .واحدی انگیزه خود از امالی این کتاب را زیادشدن روایات ساختگی و
دروغ در این زمینه و تالش برای ارائه اسباب نزول درست بیان میکند .وی در مقدمه کتاب ،از اصطالحات

 258دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،11شماره  ،25پاییز و زمستان 1400

حدیثی استفاده نکرده و به سبب نزول ،عنوان حدیث یا روایت نمیدهد و هدف خود را بیان اسباب نزول
راست (نه صحیح اصطالحی) در مقابل اسباب نزول دروغ (و نه ضعی ِف اصطالحی) بیان میکند
ِ
(واحدی ،1411 ،ص .)11شاید یکی از دالیل دیدگاه ابنجوزی مبنی بر اینکه واحدی از اصحاب حدیث
نبوده و به دلیل عدم شناخت روایات جعلی و باطل از صحیح ،آنها را در آثار خود آورده ،همین باشد
(ابنجوزی ،1386 ،ج ،1ص .)240واحدی علیرغم پیروی از مذهب شافعی ،برای برخی آیات چون
مباهله (آل عمران ،)61 /3 :والیت (مائده )55 /5 :و تطهیر (احزاب )33 /33 :اسباب نزولی همسو با نظر
مشهور امامیه نقل میکند که در اقبال فریقین به آن بیتأثیر نبوده است (واحدی ،1411 ،صص 107و
 202-201و  .)370-368وی تنها راه دستیابی به اسباب نزول را روایت و شنیدن از کسانی میداند که
شاهد نزول قرآن بوده ،نسبت به اسباب آگاهی داشته ،درباره علم به آن بحث کرده و در دستیابی به آن
کوشش کردهاند .واحدی ،سخن بدون علم در مورد اسباب نزول را از مصادیق دروغ بر پیامبر (ص) و قرآن
ِ
میداند که در حدیث نبوی از آن نهی شده است (همان ،ص .)10پس از واحدی کتابهای بسیاری در
زمینه اسباب نزول نگاشته شد و با توجه به نقش محوری کتاب وی ،جعبری (د732.ق) آن را تلخیص کرده
و ابنحجر (د852.ق) تعلیقی بر آن زد (حاجی خلیفه ،بیتا ،ج ،1ص.)76
نزول منقول از ائمه (ع)
اما در امامیه از ابتدا اقبال چندانی به نگارش مستقل در زمینه روایات سبب ِ
ً
وجود نداشته است 1.حتی در تفاسیری چون «التبیان» که نوعا اسباب نزول در البالی مباحث آن ذکر شده
و «مجمع البیان» که در آن عنوان مشخصی برای اسباب نزول در نظر گرفته شده است ،تنها روایات سبب
نزول رایج نقل شده است (طوسی ،بیتا ،سراسر اثر /طبرسی ،1372 ،سراسر اثر) .این رو یه که تا کنون نیز
ادامه دارد 2موجب این تصور شده است که امامیه چنانکه باید و شاید اهمیتی برای اسباب نزول قائل
نیستند؛ اما عالوه بر بهرهگیری فراوان اندیشمندان و مفسران امامیه از اسباب نزول ،بر اساس روایاتی ،امام
صادق (ع) از نخستین کسانی است که اصطالح سبب نزول را به کار برده است (برای نمونه نک :قمی،
 ،1363ج ،2ص.)172
استقالل مبحث اسباب نزول ،واکنش امثال واحدی به فزونی جعل و دروغ در روایات این حوزه بود،
زیرا علیرغم اشکاالتی که به کتاب واحدی وارد است ،بر اساس ادعای وی ،کار او با نوعی ارزیابی از
روایات موجود و گز ینش روایات درست از میان آنها همراه بوده است .بنابراین ،میتوان گفت در این دوره
اولین جرقههای ارزیابی روایات سبب نزول ـ البته در سادهترین شکل آن ـ زده شد .اما استقالل مبحث
اسباب نزول ،یک آسیب عمده هم داشت و آن اینکه پراکنده شدن سورهها بر اساس اسباب ،زمینهساز
 .1کتابهای شاگردان شیخ طبرسی چون اسباب نزول نوشته قطب الدین راوندی (د573.ق) و «االسباب و النزول علی
مذهب آل الرسول» نوشته ابن شهرآشوب سروی (د588.ق) (آقا بزرگ طهرانی ،1403 ،ج ،2ص )12نیز که تحت تأثیر
نگارش کتب مستقل در اهل سنت نوشته شدهاند ،به دست ما نرسیده تا بتوانیم داوری صحیحی در مورد آنها داشته باشیم.
 .2البته در دوره معاصر ،مجیب جواد رفیعی روایات سبب نزول منقول از ائمه (ع) را در کتابی گرد آورده است (رفیعی،1421 ،
سراسر اثر) .هرچند بر خالف تعهد خود در این کتاب ،اسباب نزول آیات مرتبط با امم سابقه ،روایاتی که نسبت آنها به
معصوم مشخص نیست و اسباب نزول منقول از صحابه و تابعان را هم آورده است (محسن حیدر ،1385 ،صص.)98-97
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غفلت از بافت درونی هر سوره در کلیت آن و ارتباطات بینامتنی با سورههای دیگر شد که خود بستری برای
افزایش جعل در این زمینه بود.

-5-2تدوین مباحث نظر ی مبحث اسباب نزول
پس از کتابهایی که تنها به نقل روایات سبب نزول میپرداختند ،برای نخستین بار ،زرکشی مباحث
نظری و مبانی مبحث اسباب نزول را به شکلی ابتدایی مطرح کرد .وی در نخستین فصل از کتاب خود ،به
طرح مباحثی چون اهمیت و فایده اسباب نزول ،تکرار نزول آیات ،عدم اختصاص حکم به مورد سبب
ّ
نزول ،الفاظ دال بر سبب نزول ،خصوص سبب و عموم لفظ ،تقدم نزول آیه بر حکم ،تأو یل در اسباب نزول
و سرانجام ،نسبت سیاق و مناسبت کالم با سبب نزول پرداخت (زرکشی ،1410 ،ج ،1صص.)129-115
پس از زرکشی ،سیوطی همین مباحث را با اندکی اضافات و نظم بهتر ارائه کرد (سیوطی ،1421 ،ج،1
صص)136-120؛ اما پس از زرکشی و سیوطی مباحث کتب اسباب نزول ،چیزی جز تکرار مطالب این
دو با اندکی تفاوت در مثالها نبوده است.
زرکشی در واکنش به کسانی که اسباب نزول را مانند تاریخ بیفایده میدانستند ،آن را مفید دانسته و
فوایدی برای آن بر میشمرد (زرکشی ،1410 ،ج ،1صص .)121- 116سیوطی با تکمیل نظر زرکشی ،فواید
آن را به شرح ذیل برمیشمارد :شناخت حکمت و فلسفه تشریع احکام ،تخصیص حکم به مورد نزول (نزد
لفظ عام به وسیله
کسانی که سبب نزول را مخصص میدانند) ،جلوگیری از خارج ساختن سبب از ِ
مخصص ،فهم صحیح آیه و رفع ابهام از آن ،دفع ّ
توهم حصر و در نهایت شناخت کسانی که آیه یا آیاتی از
قرآن درباره آنها نازل شده است (سیوطی ،1421 ،ج ،1صص .)122- 120زرقانی ،آسانی حفظ ،سهولت
فهم و تثبیت وحی در ذهن شنونده آیات را نیز به این فواید افزوده (زرقانی ،بیتا ،ج ،1ص )106و برخی
معاصران برای اسباب نزول تا  19فایده برشمردهاند (طیب حسینی ،1383 ،ص.)649
ً
در مقابل اشتی ِاق بعضی برای برشمردن فوایدی برای اسباب نزول که ظاهرا تأثیری به سزا در پیشبرد ایـن
ِ
مبحث و حل مشکالت آن ندارد ،برخی معتقدند تنها چیزی که فواید شناخت اسباب نزول را گرد هـم مـی
آورد ،تالش مفسر و فقیه برای یافتن داللت و معنای قرآن است (ابوزید ،2000 ،ص .)103گروهـی دیگـر
از محققان نیز با تردید در مورد مصادیق برخی از فواید اسباب نزول مینو یسند :برای سه فایده جلوگیری از
ّ
توهم حصر ،حکمت تشریع حکـم و شـامل نشـدن تخصـیص در سـبب نـزول ،مصـداقی وجـود نـدارد و
مصداقهای مطرحشده برای آنها قابل مناقشه اسـت (بابـایی ،1387 ،صـص .)148-147یکـی دیگـر از
محققان ،تأکید سیوطی و زرکشی بر بیان فواید اسباب نزول را نشاندهنده اعتقاد برخـی مفسـران مبنـی بـر
امکان کنار گذاردن اسباب نزول ـ به دلیل تاریخ ِصرف بودن آن و عـدم کـاربردش در تفسیرــ میدانـد .وی
ِ
میافزاید که چه بسا ایراد جدیتری هم مطرح میشده و آن اینکه ـ بر خالف آنچه اسباب نزول القا میکنـد
ـ هیچگاه نباید و نمیتوان قرآن را متعلق به شرایط تاریخی خاصی فهمیـد؛ زیـرا قـرآن اثـری غیرمخلـوق و
نوشتهشده بر لوح محفوظ است (ریپین ،1389 ،ص.)99
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ً
هرچند تدو ین مباحث نظری اسباب نزول ،ظاهرا موجب تنقیح و استواری این مبحث شده؛ امـا توجـه
بیش از حد به قواعد کلی و صوری و غفلت از استلزامات واقعیتهای خارجی که اسباب نزول را بـه آنهـا
ارجاع میدهند ،آسیبهایی به دنبال داشته و ارزیابی روایات سبب نزول را با مشکالتی مواجه کرده اسـت.
(برای اطالع بیشتر از این آسیبها نک :خوشخاضع؛ طباطبـایی ،بهـار و تابسـتان  ،1397صـص24-7؛
بهار و تابستان  ،1398صص)70-49

-3تحوالت انگاره سبب نزول
جعبری در تلخیص کتاب «اسباب نزول القرآن» واحدی ،تنها مواردی از اسباب نزول را که مربوط به
حوادث زمان پیامبر (ص) میشد ذکر و موارد دیگر را حذف کرد (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص .)45ابنحجر
نیز در تعلیق و تکمیل خود بر کتاب واحدی ،ضمن ّرد سبب نزولی که واحدی برای آیه  260سوره بقره در
خصوص درخواست حضرت ابراهیم (ع) آورده مینو یسد :این سبب نزول نیست؛ زیرا خبر از وقایعی
است که در امتهای گذشته رخ داده است (ابنحجر عسقالنی ،1422 ،ص .)434سیوطی نیز سبب نزول
را تنها پیشآمدهایی میداند که در پی آن آیه یا آیاتی نازل شده باشد تا مواردی چون سبب نزول سوره فیل را
که واحدی به آن اشاره کرده از تعریف خود خارج سازد (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص 45و  ،1422ص.)8
این در حالی است که واحدی تعریف مشخصی درباره سبب نزول ارائه نکرده و اندیشمندان با بررسی آثار
او برداشت وی از سبب نزول را برداشتی ّ
موسع یافتهاند 1.اما به هر حال ،پس از سیوطی قید وقایع رخداده
در زمان پیامبر (ص) در تعریف اسباب نزول تثبیت شد و معاصران نیز به آن پایبند هستند (برای نمونه نک:
زرقانی ،بیتا ،ج ،1صص.)101- 99
عالوه بر اصطالح سبب نزول ،اصطالح شأن نزول نیز در برخی کتابهای تفسیر و علوم قرآنی و بیشتر
در کتابهای فارسی متأخر به کار رفته است (رجبی ،1383 ،ص .)121کاربرد شأن نزول ،بیشتر مترادف
سبب نزول بوده (برای نمونه نک :طباطبایی ،1353 ،ص / 103جوادی آملی ،1387 ،ص )235و در این
راستا ،حتی در عنوان برخی از کتب فارسی ،از نام شأن نزول به جای سبب نزول استفاده شده است (برای
نمونه نک :محقق /1359 ،مکارم شیرازی)1385 ،؛ البته اصطالح «شأن» به صورت ترکیب اضافی به
اشخاص و گروه ها ،از قرن چهارم در آثار مفسران کاربرد داشته است (برای نمونه نک :طبرانی،2008 ،
ج ،4ص /405جصاص ،1405 ،ج ،1ص /124سمرقندی ،1416 ،ج ،1ص.)352
ً
معرفت ،ظاهرا با هدف ایجاد نوعی آشتی میان تعریف مستفاد از کاربردهای قدما و تعریف متأخران از
سبب نزول و به تبع آن ،کاربست حداکثری منابع موجود ،تعریفی متفاوت از شأن نزول ارائه کرده است .وی
شأن نزول را اعم از سبب نزول و جریانی دانسته که به مناسبت آن درباره شخص یا حادثهای (در گذشته،
حال یا آینده) و یا درباره فرض احکام ،آیه یا آیاتی نازل شده باشد؛ اما سبب نزول ،حادثه یا پیشامدی است
که متعاقب آن ،آیه یا آیاتی نازل شده و به عبارت دیگر ،آن پیشامد باعث و موجب نزول شده باشد (معرفت،
 .1محسن حیدر معتقد است ،روایات سبب نزول منقول از ائمه (ع) با تعریف ّ
موسع از اسباب نزول منطبق هستند و شاید عدم
تفکیک این روایات از دیگر روایات تفسیری در امامیه نیز به همین دلیل باشد (محسن حیدر ،1385 ،ص.)114
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 ،1381ج ،1ص 254و  ،1382صص .)66-65با این تعریف ،بخشی از روایات سبب نزول به و یژه
روایات منقول از ائمه (ع) که شرایط سبب نزول بودن را نداشته و در واقع تطبیق آیه هستند ،در حوزه شأن
نزول قرار گرفته و از اشکال و نقد مصون خواهند ماند (طیب حسینی ،1387 ،ص.)303
رجبی نیز وقایع پیش از اسالم و یا صدر اسالم که آیههایی از قرآن کریم با فاصله زمانی قابل توجهی از
آنها نازل شده را شأن نزول به شمار آورده و نسبت سبب نزول با شأن نزول را از نظر مفهوم ،تباین و از نظر
موارد و مصادیق ،عموم و خصوص من وجه میداند (رجبی ،1383 ،ص .)122وی اموری مانند سبب
نزول ،شأن نزول ،فرهنگ زمان نزول ،زمان نزول و مکان نزول را فضای نزول و از قرائن پیوسته آیات میداند
که توجه به آنها در هنگام تفسیر ضرورت دارد (همان ،ص.)118
اما از آنجا که اختالف قدما و متأخران در تعریف سبب نزول ،بیش از آنکه لفظی باشد ،مفهومی است؛
ارائه تعریفی متفاوت از شأن نزول ،در عمل چندان موفق نبوده و اقبال زیادی به آن نشده است .عالوه بر
شتر آیات مربوط به اتفاقات گذشته و آینده ،بدون سبب خاصی نازل شدهاند.
آنکه برخی معتقدند بی ِ
بنابراین ،جایی ندارد که از سبب یا شأن نزول بودن آن اتفاقات بحث شود (عتر ،1416 ،ص.)46
برداشت اندیشمندان از معنای لغوی واژه سبب نیز در تعریف آنها از سبب نزول بیتأثیر نبوده است.
معرفت ،سبب نزول را بر اساس معنای ظاهر کلمه ،علت موجبه برای نزول آیات معرفی میکند (معرفت،
 ،1415ج ،1ص .)254طباطبایی نیز زمینههایی که موجب نزول سوره یا آیه مربوطه است را سبب نزول
دانسته (طباطبایی ،1353 ،ص )172و رامیار در یک کاربرد ،واژه موجب را به سبب نزول عطف کرده که
ِاشعار به ترادف این دو نزد وی دارد (رامیار ،1369 ،ص .)626اما حسینی جاللی معتقد است به دو دلیل

باید از معنای ظاهر این واژه اعراض کرد :یکی اینکه سبب به این معنا اصطالحی فلسفی است که بعدها
متداول شده و بعید است بتوان گفت دانشمندان متقدم علوم قرآنی ،چنین معنایی را در نظر داشتهاند .دیگر
آنکه اندیشمندان قرآنی هر قضیه مرتبط با آیه را که نزول در چارچوب آن اتفاق افتاده و به گونهای در داللت
و معنای آیات مؤثر بوده است ،ذیل عنوان سبب نزول آورده و بین پیشآمدهای زمان نزول و پیشآمدهای
گذشته و آینده تفاوتی قائل نشدهاند .وی بر این اساس هر چیزی را که مرتبط با نزول آیات قرآنی باشد سبب
نزول میداند (حسینی جاللی ،1408 ،صص.)111-110
جوادی آملی در جهت بهکارگیری گزارشهای تاریخی در سطحی کالن ،عنایت و اهتمام و یژه مفسران
به تبیین شأن و سبب نزول را کافی ندانسته؛ از دو اصطالح فضای نزول که مربوط به مجموع یك سوره و ّ
جو
نزول که مربوط به مجموع قرآن است ،به عنوان مکملهایی برای این بحث سخن گفته است .وی شأن یا
سبب نزول را حوادث رخداده در عصر پیامبر (ص) در محدوده حجاز یا خارج از آن و نیز مناسبتها و
عواملی میداند که زمینهساز نزول یك یا چند آیه از آیات قرآن بوده است .ایشان اوضاع عمومی ،اوصاف
مردمی ،رخدادها و شرایط و یژهای را که در مدت نزول ی ك سوره در حجاز و خارج آن وجود داشته ،فضای
نزول نامیده است و ّ
جو نزول را این گونه تعریف میکند :بستر زمانی و مکانی نزول سراسر قرآن و حوادثی
که طی سالیان نزول آن در حوزه اسالمی یا خارج از قلمرو حکومت اسالمی پدید آمده ،شرایط و افکاری
که بر آن حاکم بوده و رخدادهایی که بر اثر نزول آیات قرآن در جهان آن روز پدید آمده است .از نظر ایشان،
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شأن یا سبب نزول تنها ناظر به تأثیر یكجانبه رخدادهای خاص بر نزول آیات است؛ ولی در فضا و ّ
جو
نزول ،سخن از تعامل و تعاطی است .یعنی هم فضا و ّ
جو موجود ،مقتضی نزول هر سوره و کل قرآن بوده و

هم نزول هر سوره و مجموع قرآن ،فضا و ّ
جو را دگرگون میساخته است (جوادی آملی،1387 ،
صص .)236-235البته ایشان دلیلی برای عدم وجود رابطه تعاملی و دوسو یه میان آیات با شأن یا سبب
نزول آنها ارائه نکرده است.
در جمعبندی و ارزیابی نظرات مختلف ،نگارنده بر آن است که از سو یی ،دلیلی برای پذیرفتن

محدودیتی که متأخران در تعریف سبب نزول قائل شدهاند وجود ندارد و از سوی دیگر ،نیازی به استفاده از
خود یک واقعه به
اصطالح شأن نزول در معنایی متفاوت از سبب نزول احساس نمیشود .تلقی سیوطی از ِ

عنوان سبب نزول ،دلیل اشکال او بر واحدی در بیان سبب نزول سوره فیل است .حال آنکه سبب نزول ،نه
خود آن واقعه ،بلکه درکی است که مخاطب این آیات از آن واقعه داشته است .در این صورت تفاوتی بین
وقایع دوران پیامبر (ص) و قبل یا بعد از آن وجود ندارد .خود واحدی نیز پس از بیان این سبب نزول به
معروف بودن آن اشاره میکند (واحدی ،1411 ،ص)491؛ البته سخن از سبب درخواست ابراهیم (ع) از
خداوند که واحدی در آیه  260سوره بقره از آن سخن به میان آورده است (همان ،ص )87نمیتواند سبب
ً
نزول این آیه باشد ،زیرا از وقایع گذشته است؛ اما قطعا مخاطب آیه ،درکی از این واقعه داشته و بهانه و
زمینهای در جامعه زمان نزول برای نزول این آیه وجود داشته است .بسیاری از وقایع یادشده و و یژگیهای
آنها برای مخاطبان قرآن در زمان نزول ،در اثر نزدیکی زمانی یا کثرت نقل تاریخی ،آشکار بوده است.
بنابراین ،خداوند آیات را با نهایت ایجاز و با تکیه بر آگاهی مردم از وقایع مزبور (به عنوان قرینه متصل و
پیوسته) بیان کرده است (رجبی ،1383 ،ص.)123

بنابر آنچه بیان شد ،میتوان این تعریف را برای سبب نزول پیشنهاد کرد که با کاربرد ّ
موسع سبب نزول

در نوشتههای بنیانگذران این مبحث از علوم قرآنی نیز هماهنگی بیشتری دارد :سبب نزول هر واقعهای
است که در بافت فرهنگی اجتماعی زمان نزول معنادار بوده و درکی از آن نزد مشارکین گفتمان یا همان
مخاطبان آیات الهی ،وجود داشته و آیاتی درباره و متناسب با آن ،نازل شده است.
مضیق یا ّ
برداشت ّ
موسع از انگاره سبب نزول و به کارگیری اصطالحاتی چون شأن ،فضا ،جو و مواردی
از این دست تأثیری مستقیم در نوع مواجهه با جعل و تحریف در روایات سبب نزول دارد .به گونهای که در
نگاه اول ممکن است پنداشته شود که برداشت ّ
موسع و استفاده از اصطالحات مشابه ،موجب پراکندگی و
در نتیجه ،جعل و تحریف بیشتر در این زمینه میشود .همچنین ممکن است پنداشته شود که برداشت
ّ
مضیق از انگاره سبب نزول با محدود کردن تعداد روایات ،زمینه را برای ارزیابی دقیقتر فراهم میکند،
درحالیکه نگاه ّ
موسع به سبب نزول با تعریفی که از آن ارائه شد ،عالوه بر انطباق بیشتر با واقعیت و آیات
موجود در قرآن ،زمینه ترسیم کامل و دقیقتری از شرایط دوره نزول قرآن فراهم میکند .بدیهی است ارزیابی
روایات سبب نزول ـ که به قطعههایی مجزا از تاریخ صدر اسالم اشاره دارند ـ در بستر ترسیمی جامع از
شرایط آن دوره به صواب نزدیکتر است .در رویکرد ّ
موسع به انگاره سبب نزول ،روایات سبب نزول،
قطعههایی از پازلی هستند که هماهنگی آنها با هم ،معیار ارزیابی متقنی برای آنها خواهد بود.
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-1-3اجتهاد در دستیابی به اسباب نزول
جواز یا عدم جواز اجتهاد در دستیابی به اسباب نزول ارتباطی دوسویه با تعداد روایات سبب نزول دارد.
عالمه طباطبایی معتقد است روایات سبب نزول از طرق اهل سنت بسیار زیاد بوده و به چندین هزار
میرسد؛ ولی این احادیث از طرق شیعه کم بوده و شاید از چند صد روایت بیشتر نباشد (طباطبایی،
 ،1353صص .)173-172معرفت نیز ارقامی متفاوت از روایات تفسیری ائمه (ع) ـ که اسباب نزول نیز
نزول منقول از اهل بیت
بخشی از آن است ـ ارائه کرده است .وی در یک اثر ،روایات معتبر تفسیری و سبب ِ
(ع) را بسیار اندک دانسته است (معرفت ،1415 ،ج ،1ص)261؛ اما در جای دیگر تعداد آن را بیش از

چهار هزار روایت میداند (همو ،1381 ،ص .)103در نهایت در اثری دیگر ،با تأکید بر اندک ،ضعیف و
مرسل بودن روایات تفسیری و سبب نزول اهل سنت از رسول خدا (ص) ،روایات اهل بیت (ع) از رسول
خدا (ص) در این زمینهها را نزدیک به ده هزار میداند (همو ،1387 ،ج ،1ص .)180هرچند طیب
حسینی ،معرفت را به دلیل تصریح به تغییر دیدگاههایش در این زمینه ستوده است (طیب حسینی،1387 ،
ص)298؛ اما به نظر میرسد این تفاوت در ارائه آمار و ارقام ،به نوعی اعتراف به اشتباه و اصالح آن توسط
معرفت است.
عالوه بر تفاوت تعداد روایات سبب نزول در منابع مختلف ،به دالیلی چون اختالف مذهبی ،اختالف
نو یسندگان در توسعه یا تضییق در تعریف اسباب نزول و اختالف در جواز یا عدم جواز اجتهاد در دستیابی
به اسباب نزول ،در گزارش شمارش این روایات نیز اختالفاتی به چشم میخورد .برای نمونه در یک
شمارش ،تعداد روایات سبب نزول در تفاسیر «جامع البیان»« ،مجمع البیان» و «مفاتیح الغیب» به ترتیب
 259 ،262و  166روایت گزارش شده است (حسینی ،1374 ،ص)243؛ ولی در شمارشی دیگر ،تعداد
آیاتی که در همین تفاسیر برای آنها سبب نزول ذکر شده به ترتیب  434 ،564و  450مورد گزارش شده
است( .الجمل ،2005 ،ص .)121بنابراین ،تنها در صورتی میتوان به این شمارشها اعتنا کرد که به
معیارهای شمارش ،تصریح شده باشد.
صرف نظر از تفاوت گزارشهای موجود از شمارش تعداد روایات سبب نزول در منابع و مذاهب
نزول رایج ،به حدود نهصد روایت میرسد که ذیل
مختلف ،قدر متیقن آن است که مجموع روایات سبب ِ
حدود ششصد آیه نقل شده است .یعنی در بهترین حالت ممکن ،تعداد آیاتی که برای آنها سبب نزولی
نقل شده باشد ،به بیش از پانزده درصد از کل آیات قرآن نمیرسد (نکونام ،1380 ،ص .)148بنابراین،
تعداد محدود روایات سبب نزول از یک سو و تأثیر مهم و حیاتی آن در فهم بهتر آیات قرآن از سوی دیگر،
اندیشمندان را به دو رهیافت رهنمون شده است:
الف) واحدی با طرفداری از عدم جواز اجتهاد در دستیابی به اسباب نزول ،تنها راه دستیابی به آن را
شنیدن و روایت از کسانی میداند که شاهد نزول وحی بوده و نسبت به اسباب نزول آگاهی داشته و درباره
دانش آن بحث و بررسی کردهاند (واحدی ،1411 ،ص .)5جعبری نیز که به همین اصل پایبند است ،وقتی
با تعداد اندک روایات سبب نزول مواجه میشود ،به ناچار در حکمی کلی ،بیشتر آیات قرآن را که سبب
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نزولی برای آنها نقل نشده ،بدون سبب نزول خاص دانسته است( 1سیوطی ،1421 ،ج ،1ص /61زرقانی،
بیتا ،ج ،1ص.)83
ً
ظاهرا از آنجا که این نظریه ،مدافع حفظ وضع موجود بوده و زحمات زیادی را به دنبال ندارد ،با
استقبال مواجه شده است؛ تا جایی که روایات منقول از حضرت علی (ع) و ابنمسعود مبنی بر آگاهی
کامل ایشان از اینکه هر یک از آیات قرآن در مورد چه کسی یا موضوعی و در چه زمان و مکانی نازل شده
است (ابن سعد ،1418 ،ج ،2ص /257بسوی ،1401 ،ج ،2ص )542را بر معانی غیر از اطالق ظاهر
کالم آنان حمل کرده و توجیهاتی برای آن ذکر کردهاند .از جمله آنکه این سخنان تنها در مورد آیاتی است
که سبب نزول دارند (عتر ،1416 ،ص)46؛ یا آنکه از روی مبالغه و برای تشو یق مردم به پرسش و یادگیری
علوم قرآن از آنها بوده است (عنایة ،1411 ،ص .)15صبحی صالح نیز این احتمال را میدهد که مبالغه
موجود در این سخنان ،توسط راو یان اضافه شده باشد؛ زیرا به اعتقاد وی در این سخنان نوعی فخرفروشی
وجود دارد ،درحالیکه صحابه پیامبر (ص) متواضع بودهاند (صالح ،1372 ،صص.)133-132
ب) در مقابل ،تعدادی از اندیشمندان معتقدند که نمیتوان نظریه جعبری را به عنوان یك واقعیت
مربوط به دوران حدود بیست ساله نزول قرآن پذیرفت؛ زیرا این احتمال ،جدی و قوی است که حداقل همه
واحدهای نزول ـ و نه هریك از آیات ـ افزون بر سبب نزول عام ،دارای سبب نزول خاص نیز بودهاند؛ گرچه
همه آنها به و یژه سبب نزول آیات و سور مکی برای ما نقل نشده باشند (طیب حسینی ،1383 ،ص.)646
اطالق روایات منقول از حضرت علی (ع) و ابنمسعود ،شاهدی بر این مدعا است .نو یسنده کتاب
«االحتجاج» ،در روایتی از امام باقر (ع) از این اطالق هم فراتر رفته و به تصریح حضرت علی (ع) در
پاسخ به تشکیک ابن ّ
کواء در مورد چگونگی اطالع وی از آیاتی که در غیاب وی نازل میشدهاند ،اشاره
میکند که فرمود :در این موارد وقتی به حضور رسول خدا (ص) میرسیدم ،آیاتی را که در غیاب من نازل
شده بود برای من میخواند و میفرمود :ای علی! خداوند در غیاب تو این آیات را بر من نازل کرده و تأو یل
آن چنین است (طبرسی ،1403 ،ج ،1ص .)261عالوه بر آنکه بر اساس قواعد زبان ،هر سخنی متناسب
با بافت فرهنگی اجتماعی خود بیان میشود و پیششرط فهم معنای آیات ،آگاهی از حوادثی است که
سبب نزول آنها بوده است .بنابراین ،اسباب نزول نشاندهنده پیوند متن قرآنی با واقعیت و تعامل آن دو با
ً
یکدیگر بوده و کمتر آیهای را میتوان یافت که ابتدائا و بدون سبب خارجی نازل شده باشد (ابوزید،
 ،2000ص  .)97الزمه این نظریه ،اعتقاد به جواز و حتی ضرورت اجتهاد و تالش علمی برای بازسازی
اسباب نزولی است که به دست ما نرسیدهاند .هرچند طباطبایی تصریحی به همراهی با این نظریه نکرده؛
اما اسباب نزول را اجتهادی دانسته و خود نیز در مواردی دست به اجتهاد زده است 2.جوادی آملی نیز
نزول» سبب شده تا برخی (الجمل،
لقرآن اسباب ٍ
 .1محمد شحرور نیز همینگونه میاندیشد؛ اما این سخن وی که «لیس ِل ِ

 ،2005ص )26تصور کنند وی معتقد است هیچ یک از آیات دارای سبب نزول نیست .حال آنکه او آیات را به قرآن ،فرقان و
ذکر تقسیم کرده و آیات اعتقادی را قرآن نامیده و معتقد است آیات عقاید اسباب نزول ندارند (محسن حیدر ،1385 ،ص.)87
 .2برای اطالع از نمونههایی از اجتهاد طباطبایی در سبب نزول آیات (نک :نفیسی ،1384 ،صص .)168-166نو یسنده این
کتاب ،از اجتهاد در سبب نزول با عنوان «سبب نزول فرضی» یاد میکند.
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علیرغم تالش برای بهرهگیری از بافت کالن فرهنگی اجتماعی عصر نزول برای فهم آیات قرآنِ ،صرف بیان
سنتهای جاهلی را ّ
جو یا فضای نزول و نه شأن [یا سبب] نزول دانسته و معتقد است شأن [یا سبب] نزول
باید ناظر به رخدادی خاص باشد و گرنه ،همه آیات قرآن از چنین شأن [یا سبب] نزول کلی برخوردارند که
یک موضوعی مورد غفلت بوده و آیاتی از قرآن برای هدایت مردم در آن زمینه نازل شده است (جوادی
آملی ،1388 ،ج ،17ص.)418
جواز یا عدم جواز اجتهاد در دستیابی به اسباب نزول ،نوع ارزیابی روایات سبب نزول را دستخوش
تغییر میکند؛ به گونهای که پایبندی به منقوالت گذشتگان و عدم جواز اجتهاد در بازسازی اسباب نزول،
امکان ارزیابی را در محدودهای مشخص ـ که قرار نیست به آن افزوده شود ـ فراهم میکند ،درحالیکه
جواز اجتهاد در بازسازی اسباب نزول بر مبنای دیگر گزارشهای تاریخی و شرایط فرهنگی اجتماعی دوره
نزول قرآن ،علیرغم باز گذاشتن این محدوده و توسعه در گستره ارزیابی روایات سبب نزول ،این ارزیابی را
دقیقتر میکند .این نگاه َّ
موسع به راههای دستیابی به اسباب نزول ،عالوه بر زمینهسازی در جهت بازسازی
سبب نزول برای آیات بدون سبب نزول منقول با فراهم کردن مقدمات دستیابی به مجموعهای منسجم از
شرایط و فضای کلی دوره نزول قرآن ،زمینه را برای یافتن ابزارهایی دقیقتر برای ارزیابی روایات سبب نزول
منقول فراهم میکند.

نتیجهگیر ی
هر یک از تحوالت مفهومی و ساختاری بحث اسباب نزول ،اقتضای گونهای از ارزیابی روایات سبب
نزول با هدف مقابله با جعل و تحریف را داشته است.
در دوره حیات پیامبر (ص) زمینه جعل اسباب نزول یا تطبیق خالف واقع آیات به حوادث مختلف
بسیار کم و به تبع آن ،ارزیابی صحت انتساب آیات به حوادث نیز در شکل ابتدایی آن مطرح بوده است.
در دوره صحابه و تابعان عالوه بر جعل و تحریف تاریخ توسط برخی جریانات ،به دلیل نقل شفاهی
اسباب نزول ،تناقضهایی در آنها پدید آمد .در این میان ،آگاهی دقیق صحابه بزرگ از شرایط فرهنگی
اجتماعی و رخدادهای دوره نزول قرآن ،بهترین معیار برای ارزیابی اسباب نزولی بود.
پس از دوره صحابه و تابعان و همزمان با ثبت روایات سبب نزول در کتب مختلف ،به دلیل اهتمام
نو یسندگان بر ثبت روایات سبب نزول ،مجال کمتری برای ارزیابی این روایات باقی ماند .در این دوره،
انگیزههای متعدد مذهبی زمینه را برای ثبت روایات جعلی و متناقض ایجاد کرد که مسئولیت ارزیابی آنها
بر عهده آیندگان گذاشته شد.
در دوره استقالل مبحث اسباب نزول ،جرقههای ابتدایی ارزیابی روایات سبب نزول زده شد .البته
پراکندگی سورهها بر اساس اسباب نزول ،زمینهساز غفلت از بافت درونی هر سوره در کلیت آن و ارتباطات
بینامتنی با سورههای دیگر شد که خود بستری برای افزایش جعل در این زمینه بود.
ً
هرچند تدو ین مباحث نظری اسباب نزول ،ظاهرا موجب تنقیح و استواری این مبحث شده است؛ اما
توجه بیش از حد به قواعد کلی و صوری و غفلت از استلزامات واقعیتهای خارجی که اسباب نزول به
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آنها ارجاع میدهند ،آسیبهایی به دنبال داشته و ارزیابی روایات سبب نزول را با مشکالتی مواجه کرده
است.

برداشت مو َّسع از سبب نزول با تعریفی که از آن ارائه شد ،عالوه بر انطباق بیشتر با واقعیت و آیات

موجود در قرآن ،زمینه ترسیم کامل و دقیق تری را از شرایط دوره نزول قرآن فراهم میکند .بدیهی است
ارزیابی روایات سبب نزول ـ که به قطعههایی مجزا از تاریخ صدر اسالم اشاره دارند ـ در بستر ترسیمی
جامع از شرایط آن دوره ،به صواب نزدیکتر است .در رویکرد ّ
موسع به انگاره سبب نزول ،روایات سبب
نزول ،قطعههایی از پازلی هستند که هماهنگی آنها با هم ،معیار ارزیابی متقنی برای آنها خواهد بود.
آیات
جواز اجتهاد در بازسازی اسباب نزول ،عالوه بر زمینهسازی در جهت بازسازی سبب نزول برای ِ
بدون سبب نزول منقول ،با فراهم کردن مقدمات دستیابی به مجموعهای منسجم از شرایط و فضای کلی
دوره نزول قرآن ،زمینه را برای یافتن ابزارهایی دقیقتر برای ارزیابی روایات سبب نزول منقول فراهم میکند.
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 .55نفیسی ،زهرا (شادی)؛ عالمه طباطبایی و حدیث (روششناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه
عالمه طباطبایی در المیزان)؛ تهران :انتشارات علمی و فرهنگی 1384 ،ش.
 .56نکونام ،جعفر؛ درآمدی بر تار یخگذار ی قرآن؛ تهران :هستینما 1380 ،ش.

 .57واحدی ،علی بن احمد؛ اسباب نزول القرآن؛ به کوشش کمال بسیونی زغلول ،بیروت :دار
الکتب العلمیة 1411 ،ق.
 .58واقدی ،محمد بن عمر؛ المغاز ی؛ به کوشش مارسدن جونس ،بیروت :اعلمی 1409 ،ق.

