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 چکیده

یابی  های این دسته از روایات است. حدیثهایی متناسب با ویژگینیازمند روش، نزول سببروایات ارز
یخ معتبر گیری از معیار حال بهرهاین با ، اندبه عنوان یکی از معیارهای نقد اسباب نزول یاد کرده ،پژوهان از تار

یخ هیچ واعدی ق، اصول و ضوابط آن بیان نگردیده و برای این مسأله به جز موارد محدود، ،گاه روشمند نبودهتار
یخی و به  وضع نشده است. لذا در این نوشتاربا روش تحلیلی توصیفی تالش شده است با ارائه روش نقد تار

یخی به نقد اسباب نزول پرداخته تا بهره یخ کارگیری معیارهای نقد تار شکل موارد  در اینگونهگیری از معیار تار
یخی و حدیث ردروشمندانه از معیار نامبرده استفاده شود.با تتبع  و تری به خود گرفتهعلمی توان میی منابع تار

یخی ، فاصله زماني و مکاني بین راوي و روایت، از شناخت هویت فردی و اجتماعی راوی وضعیت تار
ی توجه به زمان شکل گیر ، بررسي منابع روایت، ر راویتاثیر شرایط اجتماعی و محیط فکری ب، مخاطبان

یخ و کتب سیره، معانی فهم  ،انتظارات و پیش فهم های راوي، فهم عالیق، بازسازی فضای متن، سکوت توار
معناي واقعی و حقیقی متن روایت به عنوان معیارهای نقد فهم و  هدف و مقصود و انگیزه راوي از نقل روایت

یخی یاد کرد.  تار
یخیواژگان کلیدی  .نقد درونی، نقد بیرونی، روش شناسی، اسباب نزول، : نقد تار
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 قدمهم -1
دهنده کار مفسر در تعیین مراد خداوند در قرآن است. این دسته از نزول به مثابه جهت روایات سبب

رو استناد به روایات از این .(152-151 صص، 1380، نکونام) اندت نیز از گزند آسیب در امان نبودهاروای
روایات اسباب نزول تردید مبنا قرار دادن منوط به احراز صحت آنهاست. بی، اسباب و شأن نزول در تفسیر

تواند به فهم درستی از قرآن کریم بینجامد و تالش میدر تفسیر در صورت عدم احراز صحت سند و متن ن
برای بازشناسی روایات صحیح اسباب در حقیقت تالشی است در راستای شناخت عناصر فضای نزول آن

 .(125-118صص، 1383، رجبی) گونه که در تاریخ روی داده است
دارای نقاط قوت و ضعف بوده است؛ اکتفا  ،اندهایی که مفسران در برخورد با روایات تاریخی داشتهروش

استفاده محدود از معیار مطابقت با تاریخ معتبر در نقد محتوایی ، به نقد سندی و ترجیح آن بر نقد متنی
م رجوع عد، به وقایع تاریخینگاه خطی ، رنگ شدن عناصر مادیتوجه مفرط به تأثیرات غیبی و کم، حدیث

تسامح در مواجهه با روایات تاریخی عدم اطالع جامع از ، اول و اکتفا به منابع رواییبه منابع تاریخی دست
، ر.ک: شجاعی و همکاران) توان از نقاط ضعف نقد آن برشمردمیتاریخ وگاه مغفول ماندن نقش تاریخ  را 

 .(71و70صص ، 1396
دی زیرا مواجهه سن ،اکتفای به نقد سندی در نقد روایات اسباب نزول راهگشا نخواهد بود رسدمیبه نظر 

الحال یا ضعیف در سلسله اسناد روایات و یا وضعیت ارسال و با این روایات به دلیل حضور افراد مجهول
عتبار ایت فاقد او یا روشده  عماًل یا این وضعیت نادیده گرفته کند وروایات بسیار مشکل جلوه میتعلیق 

روایات اسباب نزول بسیاری  .(46-44 صص، 1390، دیاری /223ص، 1388، شاکر) شودنگریسته می
که راوی یا کاتب و یا این ها را از راویان موثق جعل کردهسلسله سند آن، نیز وجود دارد که جاعالن حدیث

-125 صص، 1395، بستانی) ورت داده استهایی در متن صصحیفها و تبه سهو یا عمد تحریف، حدیث
زیرا این روایات غالبًا به یک  ،جنس تحقیق تاریخی است، از طرفی جنس تحقیق از اسباب نزول .(149

این روایات  شود. از این روشوند و عنوان اخبار تاریخی بر آنها اطالق میمیموضوع یا واقعه تاریخی مربوط 
، ا قرآنفت بموافقت یا مخال نظیر نقد متنیتوان با صرف نظر از وقایع تاریخی و صرفًا با معیارهای میرا ن

رسد در روایات تاریخی دستیابی به واقعیت باید میبه نظر  سنجید.میهای کالضرورت، علم، عقل، سنت
 وجهه همت پژوهشگر باشد. 

خی مسلم و قطعی را در فهم و نقد اسباب های تاریگزارههمواره تاریخ و ، پژوهانگفتنی است حدیث      
ه معیارهایی که بتوان با توج و این مسأله قواعدیبرای به جز موارد اندک، تاکنون ولی  ،اندمدنظر داشتهنزول 

 را محک ر حالی که وقتی بخواهیم چیزید ؛و تدوین نشده است وضع های تاریخی انجام دادبه آنها ارزیابی
 بایست تحت ضوابط و شرایطی صورت بگیرد تا منجر به اختالل نشود.میقرار دهیم  و میزان برای ارزیابی

توان از آن در نقد ها و ابزارهای متنوع و نوینی دارد که میرویکردها و روش، تاریخ ،امروزه از طرفی
نیازمند بازنگری و واکاوی ، اسباب نزولرسد روش نقد تاریخی میرو به نظر این از اسباب نزول استفاده کرد.

 بیشتر است. 
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طه تاریخ راب»گرفته است که در زمینه نقد حدیث با معیار تاریخ انجاممستقلی ی هاپژوهش، پیش از این
نقد متن »، از کمال صحرایی «نقش تاریخ در نقد و بررسی حدیث»، از مجید معارف «و فهم و نقد حدیث

ا سنجش اخبار تاریخی تفاسیر قرآن ب»، از حسینعلی کیخا «مطالعات تاریخیاحادیث صحیحین در پرتو 
روش شناسی سید مرتضی عسکری در نقد » وحسین شجاعی  زا «بهره گیری از علم تاریخ و علم حدیث

یک از این تحقیقات از اصول و قواعد نقد تاریخی  هیچ. در از این قبیلند از فاطمه کسرایی «تاریخی روایات
روایاتی  ،از سید محسن موسوی« نقد تاریخی احادیث در تفسیر المیزان» به میان نیامده است؛ تنها درسخن 

 در این. است ر داده در پنج دسته جای دادهرا که عالمه با توجه به اطالعات تاریخی مورد نقد و بررسی قرا
واکاوی جایگاه ارزیابی متن »و  «شناسی معیارهای ارزیابی متن روایات اسباب نزولآسیب» دو اثر، میان

 ییین خوش خاضع و سید کاظم طباطبااز محمد جمال الد «روایات اسباب نزول در میان روش های مرسوم
 در ارزیابی روایات اسباب ضرورت استفاده از معیارهای تاریخیعدم کفایت معیارهای فقه الحدیثی و بر 

کید نموده نزول  به صورت موردی از محمد رضا حسینی« نزول آیه افک نقد و بررسی شان»چون  یآثارو تأ
باب کار مستقلی در زمینه نقد اس با این حال .با رویکرد تاریخی به نقد اسباب نزول ذیل آیه پرداخته استو 

 نزول با استفاده از روش نقد تاریخی بیرونی و درونی انجام نگرفته است. 
اسباب نزول تدوین شده در واقع به دنبال یافتن  ی روایاتدف واکاوی روش نقد تاریخاین نوشتار که  با ه

رو ابتدا به توضیح از این .این پرسش است که روش نقد تاریخی اسباب نزول بر چه اصولی استوار استپاسخ 
 گیری از قواعد علم تاریخبا بهرهنقد تاریخی و تعریف نقد بیرونی و نقد درونی خواهیم پرداخت و در ادامه 

که در نقد روایات سبب نزول کارایی الزم دارند به همراه نمونه ارائه  برخی از معیارها، نهای نقد متروشو 
 .گرددمی

یخی-2  نقد تار
ه شود کهای نوین نقد از نقد تاریخی یاد میامروزه با گسترش علوم انسانی معاصر و پدید آمدن روش 

پدیده  بررسی یک، نقد تاریخیواقعی و بر قوانین علیت در عالم مادی تکیه دارد. ، بر اصول و معیارهای عینی
گیری آن نقش داشته و نیز بررسی تحوالت در بستر مناسبات تاریخی و اجزا و عوامل تاریخی که در شکل

توضیح اینکه محقق در  ؛(47ص، 1ج، 1371، گیری آن پدیده است )سامارانتاریخی در تکوین و یا جهت
همواره با دو قصد رو به روست و به عبارت دیگر دو فعل کامال مشخص و البته تا ، هر پژوهش تاریخی

 یحدودی متفاوت و جدا از هم دارد. از قصد نخست با عنوان شناسایی امر واقع یاد مي شود که تالشي برا
ی( صورت مfactامر واقع )به  (data) با تبدیل داده یتاریخ یهارسیدن به کنه امر واقع است و در پژوهش

که بایستي بر اساس چارچوب  ستاامر واقع ( آن analyseتجزیه و تحلیل )، گیرد. عزیمت دوم محقق تاریخ
در واقع  .(9-2صص ، 1388، گیري از یك نظریه به آن دست یافت )حضرتینظري مشخص و با بهره

مقدمه تجزیه و تحلیل اطالعات و ، هاآوری اطالعات تاریخی و ارزشیابی درستی و نادرستی آنجمع
 های به دست آمده تاریخی است.داده

تواند جامعیت کافی را داشته باشد که زوایای ریز و درشت یک موضوع را از ابعاد میتحلیلی ، در تاریخ
 کمختلف مورد بررسی قرار داده باشد؛ نگاه جریانی این اقتضا را دارد که عوامل و متغیرهای مختلفی را در ی
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عرض هم ببیند آنها را اصلی و فرعی کرده به هر علت  پدیده سهیم دانسته و بدون اینکه علل مختلف را در
رشارائه گزا، در این نگاه را اختصاص دهد و بین خود جریانها و وقایع رابطه برقرار کند. سهم متناسب خود

اب شده به صورت یک طیف مطرح ارائه نتیجه به صورت سیاه و سفید اجتن از، ها به صورت قطعی نیست
نقد تاریخی بر اساس اصول و موازین  .(53-50صص، 1393، احمدی) همراه است «اما و اگر»شود و با می

 خود به دو مرحله قابل تفکیک است؛ نقد بیرونی و نقد درونی. 

 نقد بیرونی و نقد درونی-3
یعنی نقد سندی و نقد متنی قابل  ؛مشهور استپژوهان در اینجا با آنچه نزد حدیثرونی و درونی ینقد ب

بیرونی آن  نقدی است که متن را بر مبنای روابط، رونیینقد ب اختالفاتی دارد؛ بلکه اشتراکات و ،تطبیق نیست
، فرهنگ ،کند؛ روابط متن با تولید کننده متنسنجد و ارزیابی میو تأثیراتی که از عوامل خارجی پذیرفته می

و عناصر درونی متن در پرتو تأثیراتی که از شود زمان بررسی و تحلیل می، مکان، محیط، تاریخ، جامعه
یرونی به تعبیر دیگر نقد ب ؛گیردعناصر بیرونی دریافت کرده و روابطی که با آن دارد در کانون توجه قرار می

دستیابی به اطالعات ، هدف از نقد بیرونی .(241ص، 1387، دالو) معطوف به ارزشیابی ماهیت متن است
 ،توجه به نقد نفوذ و نقد اجتماعیاست.  آن چیزی که موجود و مذکور در متن تبیین هرو کشف حقایق و 

 شود در نقد بیرونی نقشانتساب متون مربوط می چه که به اصالت وشناخت متن اصلی و آن، گذاریتاریخ
  (.74-81صص ،تابی، یروفه یف /238ص، 2ج، 1371، ساماران) تعیین کننده دارد

، معنا اعم از، عناصر درونی متن یعنی، نقدی است که در آن معیار و مبنای نقد، نقد درونیدر مقابل 
منسجم و همبسته با یکدیگرند که در دو وجه سلبی و ایجابی این ، ها در ارتباطی متقابلو مانند آن زبان

، هدف از آن .1(241ص، 1387، دالو /47ص، 1ج، 1371، شوند )سامارانتفسیر و نقد می، ادراک، عناصر
به عبارت  ؛به منظور فهم و تحلیل آن است، در متن غیر مذکور اما، ابعاد و زوایای موجود، کشف حقایق

، 1ج،1377،وندآئینه) دهدمنبع تاریخی را برای تفسیر و درک معنای آن مورد تحلیل قرار می، نقد درونیدیگر 
 .(632ص

گاه به حوزه بیرون متن و با مقوالتی از جنس ، هنگام مواجهه با یک منبع یا مدرک تاریخیدر واقع به 
های درونی متون و کار داریم و گاه با حوزهکه بر متن تاریخی احاطه دارند سر سیاست ، اقتصاد، طبقه، جامعه

ی شناس به زبان، هرمنوتیک و به تفسیر و تأویل متن یا2شناسیو باید به معنی اندتاریخی که از جنس معرفتی
   .(81ص، 1380،حضرتی) توجه کنیم های معرفتی برای معنایابیو مجموعه رشتهبه معنای وسیع کلمه 

شامل هر گونه نقدی است که متن را در ، نقد بیرونی اسباب نزول، با لحاظ این معانی و با اندک تصرفی
 شامل هر گونه نقدی که فارغ از عوامل بیرونی به، نزولسنجد و نقد درونی اسباب میارتباط با خارج از آن 

 ت.ی در اینجا هر دو متوجه متن اسو درون نقد بیرونی لذا، پردازدمیکشف و تحلیل درون متن 
                                                           

 /48، ص1385رضوی، / 141، ص1386)مالئی توانی،  اند. برخی نقد درونی را صرفًا بررسی محتوای منابع تعریف کرده1
نگارنده در اینجا نیست. زیرا محتوای متن گاه در مقایسه ویا در ارتباط با عنصری خارج از  ( که مدنظر26، ص1391پاکتچی، 

 گیرد.شود که در ذیل نقد بیرونی قرار میمتن سنجیده می
2. semantic 
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 معیارهای نقد بیرونی اسباب نزول-4
ساب سبب نزول به و صحت انت هابررسی اصالت منابع و دادهبه ، نقد بیرونی اسباب نزول این مرحله از

ت برای رسیدن به واقعیبه بررسی دقیق گزارش راوی ناقد ، این مرحلهدر ؛ شودمیمؤلف یا راوی مربوط 
اوی و م رهایی است که هها و مولفهی شاخصهنقد تاریخی بیرونی دارا .پردازدمیمطلب و شاهد تاریخی 

  .گیردمیهم روایت را در بر 

 راویمعیارهای نقد بیرونی -1-4
با تتبع بر منابع تاریخی دهد؛ میسنجش قرار  دمتن را در ارتباط با تولید کننده آن مور، نقد بیرونی راوی

 د.یاد نمو راوی بیرونی زیر به عنوان معیارهای نقدتوان از موارد میو حدیثی 

 راوی یا مفسر  و خانوادگی یشناخت هویت فرد-1-1-4
راوی از جهات مختلف  بررسی هویت فردی و خانوادگی، نزول اولین مرحله از نقد تاریخی اسباب

هر چه شناخت بایست کیستي راوي را از جهات مختلف مورد توجه قرار دهد؛ میناقد در این مرحله  است؛
البته باید گفت گاه تواند گزارش وی را مورد نقد قرار دهد. میبهتر  ،ناقد نسبت به تولید کننده متن بیشتر باشد

ها از حدیثی به همه جهات به دلیل کمبود اطالعات تاریخی میسر نیست و یا تأثیرگذاری این مالکشناخت 
های فکری و سیاسی راویان در اسباب نزول همواره در فهم گرایش، در این میان کند.میحدیث دیگر تغییر 

اره هفت روایت درب، بخاریصحیح ، به عنوان نمونه در سبب نزول معوذتین نقد تأثیرگذار و راهگشا است.
 .(91ص، 4ج، 1401، بخاری) ها از عایشه نقل شده استسحر شدن پیامبر)ص( گزارش کرده که همه آن

روایت سحر را از او ، خورد که هشام بن عروةمینام عروة بن زبیر به چشم ، در سلسله سند روایات فوق
 )ع( بوده و از جمله افرادی وی از دشمنان اهل بیتدرباره روایت عروة بن زبیر گفتنی است  است. نقل کرده

کند می. ابن أبی الحدید از استاد خود ابوجعفر اسکافی نقل 1کرده استمیکه به دستور معاویه جعل حدیث 
)ع( احادیثی جعل کنند؛  ای از تابعیان را مأمور ساخت تا درباره امام علیکه معاویه گروهی از صحابه و عده

، ابن أبی الحدید) تا رضایت خاطر معاویه فراهم شود عروة بن زبیر آنقدر حدیث جعل نمود، از تابعیان
شخصیت وی را از خالل ، عالمه عسکری که برای بررسی احادیث عایشه(. 63-64صص، 4ج، 1404

ادوار زندگی وی را بررسی نموده و حاصل این پژوهش، آوری و تجزیه و تحلیل کردهاحادیث و تاریخ جمع
 .نمایدمیهای عایشه اشاره گیریبه نقش عبدالله بن زبیر در تصمیموری کرده است آب خود گردا را در کتاه

ت او به زودی تح چرا که، هبود «عبدالله بن زبیر»نقطه ضعف عایشه پسر خواهرش ، نظر عالمه عسکریبه 
، 2ج، 1377، عسکری) خوردمیگرفت و فریب او را میتأثیر سخنان افسون گر عبدالله بن زبیر قرار 

وضعیت راویان و وجود سابقه جعل در شخص عروة بن زبیر وبه طور کلی وجود بنابراین  .(268-261صص
های زیاد در مخدوش کردن شخصیت پیامبر و مقدسات و مبانی دینی در پذیرش روایت ایجاد تردید انگیزه

                                                           
اینکه  بوده به استناد« عروه بن زبیر»وص به خص« آل زبیر»عالمه جعفر مرتضی عاملی آن جا که راوی خبر و یا یکی از راویان  .1

 .(265، ص1، ج1415عاملی، ) است اند روایت را رد کردههای اموی و ضد علوی داشتهاین افراد گرایش
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 توان گفت که این روایاتدست کم می، هستند ولعمجاگر نپذیریم که این روایات از ریشه و اساس  کند.می
شود و آن را پیامبر مطلع می، اّما قبل از این اقدام ،محّرفند. شاید بعضی سعی کردند که پیامبر را سحر کنند

در قالب روایت مطرح کردند تا نقطه ضعفی برای ، این جریان را واقع شده، ایولی بعدًا عده، کندخنثی می
  .داده باشندنشان ، پیامبر

 و روایت یبین راو یو مکان یفاصله زمان-2-1-4
هر چه راوی در مشاهده یک رخداد از قدرت ونزدیکی ، علمای رجال و حدیث و تاریخبر حسب نظر 

تر برخوردار باشد از دیگر راویان قابل اعتمادتر است؛ لذا راوی باید به منبع خبر نزدیک باشد یا ترجیحا بیش
از قرآن  دیتا جایی که واح (244ص، 1392، رستم) دیده و حس کرده و یا شنیده باشد از نزدیک آن را

، 1411، )واحدی نمی پذیرداند کسانی که شاهد نزول بوده اسباب نزول را جز به نقل از، پژوهان اهل سنت
زیرا با فرض ، تواند دلیل بر رد روایت باشدمین، شاهد نزول نبودن به طور مطلق رسدمیلکن به نظر  .(8ص

، 1415، معرفت) عادل بودن و صادق بودن راوی در گفتار خود حضور وی شرط نیست، قاطع بودن
دنظر ممقام و شخصیت راوی به لحاظ اعتبار و وثاقت و شواهد و قرائن دیگر نیز باید  لذا، (105-104صص

 قرار گیرد.
که رسول خدا پس از مشاهده جنازه نحل از ابن عباس نقل کرده است سوره  126سیوطی در ذیل آیه 

اگر به قریش دست یابم هفتاد نفر از ایشان را قطعه قطعه » حمزه که در جنگ احد قطعه قطعه شده بود فرمود:
سر  پیامبر بر» از ابوهریره چنین است: این ماجرا بنا بر روایت سلیمان التیمي از ابن عثمان«. خواهم کرد

دردناکی مواجه شد که قباًل هرگز ندیده بود. حضرت پس از طلب رحمت برای  جنازه حمزه ایستاد و با منظره
کنم. در همین هنگام جبرئیل نازل شد و میحمزه فرمود: سوگند به خدا به جای تو هفتاد نفر از اینان را مثله 

گاه کرد آنگاه پیامبر به خاطر سوگندی که یاد کرده  د و صبر پیشه ره دابود کفاپیامبر را به آیات آخر سوره نحل آ
 /52ص، 6ج، 1422، ثعلبی/ 645ص، 2ج، 1407، زمخشری/ 135ص، 4ج، 1404، )سیوطی «نمود
باید توجه داشت راویان اولیه این اخبار برخی از صحابیان هستند که هنگام  .(123ص، 1ج، 1363، قمی

نبرد احد یا کودک بوده و یا هنوز مسلمان نشده بودند و برخی نیز تابعی هستند که واسطه نقل را مشخص 
 .(614ص، 2ج، 1412، ابن کثیر /51ص، 4ج، 1409، نحاس) شودمیند و روایتشان مرسل تلقی انکرده

توانسته میآیه مذکور نبا توجه به سن کم او در زمان نزول ، سه سال قبل از هجرت متولد شده استابن عباس 
در سال هفتم هجری از یمن به مدینه آمده و اسالم  ودهاهل یا ساکن مکه نب، ابوهریره یا و شاهد نزول باشد

نبرد احد در سال در حالی که ، انددانستهال و نه ماه مدت مالزمت وی با رسول اکرم را یک سآورده است و 
بدون شک وی در آن زمان اصاًل حضور نداشته . (263ص، 1384، پیروزفر) دوم هجری اتفاق افتاده است

 آیات نبوده استو شاهد نزول 

یخی مخاطبان راوی-3-1-4  شناسایی وضعیت تار
همیت است. ممکن است مخاطب ا کند حائزنقل مي اب نزول را براي چه کسیروایت اسب، این که راوي

باشد. شناسایي این مساله در برقراري  کم و زمامدار و یا توده مردم و مواردی از این دستحاطبقه ، راوي



 
 

  201  /  نجمه حیدری اسباب نزول اتیروا یخینقد تار  یروش شناس

هم در شیوه بیان و هم در ، نوع مخاطبان راوی تواند راهگشا باشد.ارتباط منطقي با راوي و تعلقات او مي
راوی را دچار مالحظات ، برجسته ساختن ابعاد برخی رویدادهاهای متن و هم در گزینش یا گیریجهت

ننده تعیین ک، تعلقات و تفکرات مخاطبان در چگونگی نقل رویداد، در واقع تمایالت .خاصی خواهد ساخت
 .است

مائده 33آیه » کندمیواحدی از قول مسلم و او از سعید بن ابی عروبة از قتاده از انس بن مالک نقل 
که نزد پیغمبر)ص( آمده گفتند: ما اهل دشت سبز و خّرمیم و  نازل شدگروهی از طایفه عکل و عرینه درباره 

)ص( اجازه داد که به قرق مدینه منتقل شوند و از شیر و بول شتران تغذیه  پیغمبر سازد.هوای مدینه به ما نمی
ان کردند ردشان را گرفته پیداش ،را فرستاد ای)ص( عده شتران را بردند. پیغمبر، در آنجا چوپان را کشته نمایند.

چشمانشان را کندند و در حّره )سنگالخ مدینه( رهاشان کردند تا به همان ، و آوردند و دست و پاهاشان بریده
، 1412، طبری /196ص، 1411، )واحدی اند. افراد مختلف این مطلب را از انس نقل کرده«حالت بمیرند

  .(196ص، 6ج
بدالملکاین گزارش شأن نزول را در جواب خلیفه زمان یعنی ع، شود انسمیدر نقل دیگری مشخص  

از قول یزید بن أبی حبیب به این شرح آمده  روایت، در تفسیر طبری و سیوطی بن مروان بیان نموده است.
 چنین توضیح دادهایناین آیه چیست و انس در پاسخ او معنای  هاست که عبدالملک بن مروان به انس نوشت

حال آنکه چه های مختلف نقل شده؛ روایت به صورت .(95 ص، 1402، سیوطی /134ص، )همان است.
ها را در مورد آنها انجام دهد و پیامبر قبل از اینکه دستوری از جانب خداوند برسد این مجازات ،دلیلی دارد

، آیه زیرا طبق ،نیز کامال خالف نص صریح آیه استاگر بعد از نزول آیه پیامبر چنین عمل نموده باشد این 
 گزید.میهای مشخص شده را برپیامبر باید یکی از مجازات

 و نه عموم مردم ،ستبوده اعبدالملک بن مروان باید توجه داشت که مخاطب گزارش انس در اینجا 
 ،تحت تأثیر فشارهای سیاسی حاکمتأثیر نبوده است؛ زیرا گاه افراد احتمااًل این مطلب در نوع گزارش انس بی

 ؛آوردندمیخواستند فراهم میهای حاکم و تاریخ را آنچنان که دستگاه های تاریخی را منعکس کردهگزارش
کار ب شاهد بر این مطلب اینکه سلیمان بن عبدالملک پس از دیدن روایاتی در ستایش انصار در سیره زبیر بن

( و خالد قسری از ابن شهاب زهری خواست در 77-76صص، 1417، )صائب به سوزاندن کتاب فرمان داد
رسد در اینجا نیز حاکمان اموی برای میبه نظر 1از علی )ع( و فضائل او نبرد.میتدوین سیره به هیچ روی نا

 دست به دامان انس بن مالک شدند و به رسول خدا، های جسمی و روحی مخالفانشانتوجیه انواع شکنجه
ا با میل داغ کشید و آنان ر« عرینه»بر چشمان مفسداِن ، که ایشان افزون بر قطع دست و پا )ص( نسبت دادند

گیری موضع، )ع( در برابر این نسبت ناروا ای رها کرد تا جان دادند. امام سجاداین وضعیت دردناک در دره
به »؛ «هم...لِ ایدیهم و ارج   ی قطِع اللقاح عل اهل   و الزاد   عیناً  ل رسول  م  ال والله ما س  » نموده و فرموده است:

                                                           
اکتب لی السیرة. فقلت له : فانه یمر بی الشیء من حدث المدائنی عن ابن شهاب الزهری أنه قال: قال لی خالد القسری: . » 1

 (.79همان، ص /38ص ،1984 الصالح،ر.ک: ) «سیر علی بن ابیطالب، فأذکره؟ قال: ال، اال أن تراه فی قعر الجحیم
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)ص( به هیچ چشمی میل نکشید و درباره مفسدان عرینه بیش از آنچه قرآن فرمان  خدا سوگند! رسول خدا
  1«.عمل نکرد و تنها دست و پایشان را برید، داده بود

در زمان وفات  ساله بود و 10به مدینه آمد انس  (ص) وقتی رسول خدا، گزارش های تاریخیمطابق 
همچنین وی در تاریخ سابقه  .(27ص، 2ج، 1401بخاری /21ص، 1373، طوسی) سال داشت 20حضرت

کتمان فضائل علی)ع( به بهانه پیری و فراموشی را داشته و از این جهت در منابع امامیه شهرت در انحراف 
) بستندمی دروغ بر پیامبر)ص( بود که تنی 3 از یکی انس، )ع( صادق حضرت از منقول ر روایتیبنا ب و دارد
 .(580ص، 1ج، 1960، ابن قتیبه /190ص، 1ج، 1403، بابویه ابن

 2شرایط اجتماعی و محیط فکری بر راویثیر أت-4-1-4

اجتماعی و سیاسی عصر صدور حدیث به طور عام و اسباب صدور یا ورود احادیث به ، شرایط فرهنگی
روند میدر واقع از قرائن منفصل احادیث نیز به شمار ، در فهم و نقد روایات بودهاز عوامل مهم ، طور خاص

هر متن و اثری  (98ص ، 1385، معارف) سبب فهم ناقص بسیاری از روایات شده است، توجهی به آنبی و
، مادی ویبین نویسنده اثر و محیط فکری و کوشد اصواًل هر نقدی می ؛مولود سازمان و ساختار جامعه است

، زرین کوب) بهره بگیرد هادر امر نقد از آن، یو با استفاده از اصل علیت و فرایند تأثیرپذیرای یافته رابطه
شورش و ، آرامش، طبیعی است که نوع تأثیرگذاری جوامع در مرحله انقالب. (220 -170صص، 1379

طعًا قار و نهایتا اثر وی متفاوت باشد. بر ذهن راوی و چگونگی ک، مرحله گذار و شرایط مختلف دیگر، قیام
وقایع بعد از رحلت پیامبر و شرایط اجتماعی آن زمان در بسیاری از روایات اسباب نزول تأثیر گذاشته است؛ 

رو این از اند.برساختن و جعل حدیث حاکمان دانسته به عنوان نمونه برخی ویژگی برجسته دوران معاویه را
به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و قوای حاکم بر مردم و اشخاص برجسته آن مقطع الزم است که این دوران 

، 1965، تحلیل و بررسی شوند تا این که امکان نقد و بررسی احادیث در آن دوران فراهم گردد )ابوریه
 (.240-203صص

هش آزادی موجب کا، و غلبه شرایط اجتماعی میعالوه بر آن تاریخ گواه است که دخالت تعصبات کال
در رابطه به عنوان نمونه ). 185ص، 1388، )رستمی مند مفسران بوده استو قدرت انتخاب منصفانه و روش

پذیری از شرایط اجتماعی و سیاسی اثرای از مفسران اهل سنت به جهت پاره، (23/ 42)شوری:  با آیه مودت
نمایند که اهل بیت را از دایره شمول آیه  زمان خود همواره سعی داشتند سبب نزولی را برای آیه مودت تبیین

رو اصرار بر مکی النزول بودن تمام آیات سوره شوری دارند تا وانمود کنند آیه مودت خارج نمایند؛ از این
، 5ج، 1422، اندلسی/ 2ص، 11ج، 1412، )طبری مودت در مکه نازل شده و ربطی به اهل بیت ندارد

( حال آنکه با تبیین سیاق محور آیه 346ص، 7ج، 1404، ؛سیوطی400ص، 4ج، 1419، ابن کثیر/ 33ص
مدنی النزول بوده و مربوط به مسأله خالفت و جانشینی ، به این نتیجه خواهیم رسید که آیه مودت، مودت

                                                           
ٌ  ب  ِذ لک   العذاب   راء  م  اال   ل  ح  ا است  م   ل  ان اّو » در حدیث دیگری از امام باقر)ع( نقل شده که فرمود: .1 علی  مالک   بن   ها انس  ب  ذ  ک   ة 

 (.541ص ،2ج ،1385،صدوقال) «راء العذاب  م  اال   ل  ح  است   م  ن ث  و مِ  ِط الی الحائِ  ل  ج  ر   ید   ر  م  الله)ص( س   رسوِل 
شرایط اجتماعی به مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی و هرگونه آداب و رسوم و سبک زندگی حاکم در جامعه عصر نزول که  .2

 (.157ص، 1383، رجبی /211، ص1382ایازی،  ر.ک:) شودمفسران به فرهنگ زمان نزول معروف است، گفته میدر اصطالح 



 
 

  203  /  نجمه حیدری اسباب نزول اتیروا یخینقد تار  یروش شناس

 اندهمانطور که برخی مفسران به آن اشاره نموده .است که در اواخر حیات حضرت محمد نازل شده است
، زمخشری/ 8ص، 1ج، 1364، قرطبی/ 121ص، 3ج، 1418، ثعالبی/ 761ص، 3ج، 1423، مقاتل)

کند رواج حداکثری عقاید میبرخی تحقیقات اثبات  .(25ص، 16ج، 1415، آلوسی/ 208ص، 4ج، 1407
داران آنان بر قلمرو جهان اسالم و به انزوا مان اسالم و حاکمیت طوالنی سیاستفقهی اهل سنت در جه

 رد سبب نزول آیه مودتر مواز سوی مفسران دموجب ابراز چنین رأیی ، و خفقان علیه آنان فروبردن شیعیان
  .(38ص ، 1397، عباسی و حجتی) شده است

 معیارهای نقد بیرونی روایت-2-4
که متن را در پرتو تأثیراتی که از عناصر بیرونی دریافت عیارها است ای از ماین مرحله دربرگیرنده مجموعه

توان به عنوان معیارهای نقد تاریخی میز موارد زیر ا. دهدمیمورد سنجش قرار کرده و روابطی که با آن دارد 
 .بیرونی روایت یاد نمود

 منابع روایت با اولویت مصادر روایی متقدم یبررس-1-2-4
بسیار تعیین، باره آندر چگونگی قضاوت در، خذ کرده استاز چه مراجعی اروایت خود را ، این که راوی

در واقع تبیین صحت و سقم خود روایت است. ، کننده است. به عبارت دیگر بررسی منابع روایت مورد نظر
 گیرد.میدر این قسمت میزان اعتبار و اصالت منابع حدیث مورد بررسی قرار 

 در شأن ابوبکر ،آیه انفاق()بقره 274مبنی بر اینکه آیه  ،اندرا نقل کرده بسیاری از مفسران اهل سنت قولی
ده هزار دینار ، ده هزار دینار در روز، ده هزار دینار در شب، است و اینکه وی چهار هزار دینار صدقه داده است

، 1407، زمخشری /161ص، 1ج، 1418، بیضاوی/ 71ص، 7ج، 1420، فخررازی) پنهانی و ده هزار آشکارا
ن نزول در منابع متقدم اهل سنت نیامده أدر حالیکه این ش .(701ص، 2ج، 1420، اندلسی/ 319ص، 1ج

اند. سیوطی نیز در لباب دهآوری همه اسباب نزول داشته آن را نیاوراست و طبری و واحدی که سعی در جمع
مذکور را به استناد قول ابن منذر از ابن اسحاق المنثور روایت در الدر تنها ذکری از آن به میان نیاورده و، النقول

 .(363ص، 1ج، 1404، سیوطی) داندمیگزارش کرده است؛ لیکن آن را چیزی جز اجتهاد ناقل ابن منذر ن
سیوطی پس از نقل این روایت گفته است: گویا آن کسی که چنین »گوید:میآلوسی در تشریح آن 

آن را از روایت ابن منذر برداشت نموده است؛ زیرا ابن منذر از ابن اسحاق نقل کرده است: ، برداشتی کرده
بعد از حمد و ثنا گفت:  وای ایراد نمودبرای مردم خطابه ویجانشین به عنوان عمر  ،تاز دنیا رفبکر ابیوقتی 

به همان مقدار غنی ، باشدفقر است و نومیدی از مال مردم هر چه ، طمع هر چه هم کم باشد، هان ای مردم
رسید و میچیزهایی را که به آن ن، کنیدمیخورید و آرزو میکنید که خود نمیاست و شما جمع اموالی را 

اق کنید.کجا هستند به همان مقدار نفاق است؛ پس برای خود خیر انف، بدانید که بخل هر چه هم کم باشد
داند که این حدیث هیچ میخواننده ، گویدمیسیوطی در پایان  آن گاه آیه را تالوت کرد. ؟اصحاب این آیه

وی قائل است ابن عساکر در تاریخ خود از عایشه «. بر اینکه آیه در حق ابی بکر نازل شده است، داللتی ندارد
 نیامده است، در شأن او نازل شده جریان صدقه دادن ابی بکر را نقل کرده و در آن روایت این قسمت که آیه

 لذا روایت یاد شده یا اصلی ندارد و یا دست کم سبب نزول آیه نیست.  .(47ص، 2ج،  1415، وسیآل)
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 گیری معانی برای واژگانتوجه به زمان شکل-2-2-4
هر دوره دارای ساختار زبانی و الفاظ و اصطالحات مربوط به آن است. طبیعی است که به کار رفتن الفاظ 

تواند نشانه خوبی در جهت اصالت یا عدم اصالت و صحت یک دوره میو اصطالحات مهجور و غیررایج در 
 گاهی الفاظ. گردداستفاده  هاجهت تعیین صحت و سقم مطالب و نقادی آنو مطالب تاریخی آن دوره باشد

به کدام دوره تعلق دارد و آیا ، دهد که این حدیثمیبه وضوح نشان ، های به کاررفته در متن حدیثو واژه
میها به لحاظ تاریخی نزیرا این واژه از پیامبر )ص( و یا فالن معصوم امکان پذیر است یا خیر. صدور آن

هر چند در این موارد احتمال نقل به معنا نیز منتفی نیست. به  توانند در آن زمان مورد استفاده بوده باشند؛
بر باالی منبر رفت و آن سخنان را )ص(  عنوان نمونه در روایت سبب نزول آیه افک عایشه آمده است: پیامبر

و تا آن زمان  (95ص، 10ج، 1420، )مقریزی فرمود در حالی که منبر پیامبر )ص( در سال هشتم ساخته شد
یا در سبب نزول سوره عبس در روایت ضحاک از عبدالله بن ام مکتوم به  مسجد نبوی فاقد منبر بوده است

) انصار و مهاجرین معنای اصطالحی خود را نداشت، م نزولشود حال آنکه در هنگامیعنوان انصار یاد 
 .(33ص، 30ج، 1412، طبری

 بازسازی فضای متن -3-2-4
 کند.امر دیگری است که در نقد منابع کمک زیادی می، ضرورت بررسی هر متن در پرتو فضای آن

بازسازی شده آن مورد توجه قرار اش دید و در فضای روایات اسباب نزول را باید در سیاق و زمینه تاریخی
یمهمه عوامل و شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مؤثر در پیدایش متن ، برای بازسازی فضای متن .داد

گیری تواند با بهرهمیشود که میفضای خاصی برای محقق فراهم اینجاست که ؛ بایست مورد توجه قرار گیرد
درستی یا نادرستی آن را تشخیص دهد و یا حداقل در صحت آن  و به تجزیه و تحلیل روایت بپردازد، از آن

 .ثیر آن باشدأفضایي که ممکن است تحقیق در همه موارد تحت ت تردید نماید.
عرف و ، وضعیت جامعه، ای از باور وفرهنگ است؛ سیاق متنناظر به مجموعه، فضای صدور روایت

نظام حاکم و ، های فردی و اجتماعی ارتکازات و ذهنیت، باورهای غالب در میان جامعه، عادت فراگیر افراد
رت ضرو، ...توجه به این نکات، تمایالت جامعه و نظام حاکم، تمایالت و سالیق مخاطب، فرهنگ حکومتی

یماجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه در زمان صدور را اثبات ، جست و جوی دقیق درباره فضای فرهنگی
ن مت تاریخ و ی راوی یا مولف با امواج و افکار رایج جامعه و تاثیر متقابل جامعه وهمراهی یا عدم همراه کند.

، 1391، طباطبایی/ 220ص ،1379 ،کوبزرین )ر.ک: مگر با بازسازی فضای متن، شودتاریخی درک نمی
رای که منبع اولیه ب تدوین صحیحین به عنوان نمونه با بررسی فضای فکری و فرهنگی دوره. (17-3صص

های اجتماع آن پاسخی برای خأل ،هاشود این کتابمیمشخص ، بسیاری ازروایات اسباب نزول است
شود کتب صحاح با هدف پاسخگویی به شبهات و دفاع از اعتقادات نگاشته شد میروزگار بوده است. گفته 
، پاکتچی) با جریان های رقیب بوده است نوعی استفاده ابزاری از حدیث برای مقابله، در واقع نگارش صحاح

های مقدس و مورد تأیید محتوای احادیث نیازمند نوعی اتصال به  شخصیت ،رواز این. (138ص، 1392
 .هیچ طرف مورد هجمه قرار نگیرد و یک پایه محکم استوار باشد تا از هداشت
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یخ و کتب سیره-4-2-4  سکوت توار
سکوت تاریخ ، اندمحدثان برای ارزیابی روایات تاریخی از آن بهره گرفتهاز جمله قواعد و ضوابطی که 

ولی تواریخ هیچ ، ای باشندپژوهان روایاتی را که متضمن رویداد و حادثهحدیث، است. بر اساس این ضابطه
با مشخصی  اند.بنابراین سکوت همگی مورخان از حادثه معین ونپذیرفته ،اندسخنی از آن به میان نیاورده

قرینه قوی است حاکی از این که چنین قضیه و رخدادی اصاًل به ، وجود این که انگیزه برای نقل آن زیاد بوده
وقوع نپیوسته است. در رابطه با برخی روایات سبب نزول که ذکر آن گذشت از جمله شأن نزول معوذتین این 

و هیچ یک یت در مکه رخ داده باشد از اهم ای با این درجهحادثه مسئله مطرح است که چطور ممکن است
رو هر چند تعداد اند آن را نقل نکرده باشند. از این)ص( بوده از راویانی که در آن زمان جزء صحابه پیامبر

این زمینه می توان به در .روایات بسیار است ولکن در صحت محتوای روایات با تردید مواجه خواهیم شد
 اشاره داشت.آمده است به نقل از عایشه  آیه افک که سبب نزول روایت

 خارج از متنعناصر عی متن را در مقایسه با که به نودیگری معیارهایی ، عالوه بر معیارهای مطرح شده
هاي تناسب معنایي روایت با روایتچون گیرد؛ مواردی میدر حیطه نقد بیرونی روایت قرار سنجد می

، های تاریخیهماهنگی با شخصیت واقعی چهره، و مکان نزول آیه هماهنگی روایت با زمان، 1موازي
قابل تطبیق با اسباب نزول  3عدم تعارض با سنت قطعی، 2هماهنگی و عدم تعارض با منطوق و سیاق آیه

است که همه این موارد از دیدگاه نگارنده به معیار تطبیق و هم سویی روایت با حقایق و مسلمات تاریخی 
کم و بیش مورد توجه قرآن پژوهان به ویژه معاصرین بوده و در موارد مختلف از آن استفاده  بازگشت دارد و

لذا ضرورتی برای طرح آن در   .اند(اند )اگر چه به طور مجزا از این موارد به عنوان معیار نقد یاد نکردهنموده
 جا نیست.این

 معیارهای نقد درونی اسباب نزول-5
و  ودهبدر صدد کشف روابط بیرونی متن و بدست آوردن شواهد تاریخی  ناقد بر خالف نقد بیرونی که  

و از خالل درون متن  که از در متن استستور ولی م ،حقایق موجودکشف  دنبالبه  این مرحله از نقد در
در دو ساحت  درونی نیز نقد 4.آیدمیهای آن بدست تحلیل عناصر و ارتباط بخشبا و لف ؤعبارات راوی یا م

یر تحلیل و تفس، تحلیل و تفسیر راوی و نقد درونی روایت، گیرد: نقد درونی راویمیراوی و روایت انجام 

                                                           
، 1395، همو /284، ص1، ج1390ر.ک: عسکری، ) . عالمه عسکری بارها از این روش برای نقد روایات استفاده نموده است 1

 (.200، ص2ج
 ،شودیک سند تاریخی صحیح محسوب می سند مکتوب مسلمانان است و ترینترین نص و محکم. از آنجا که قرآن قطعی 2

های نقد توانداز مالکمی ،از طرفی در آیات قرآنی به برخی اتفاقات و حوادثی که در پیرامون آن آیه نازل شده اشاره شده است
 تاریخی به حساب آید.

مراد از سنت مقطوع، قول، فعل و تقریر پیامبر )ص( است که مورد اتفاق همه مسلمانان بوده و یا از طرق متعدد و در حد  . 3
 تواند معیار نقد تاریخی اسباب نزول باشد.لذا می تواتر نقل گردیده است.

 آید.م از متن بدست میبلکه غیر مستقی، شوداست که از منطوق کالم برداشت نمی . منظور معانی و مفاهیمی4
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 به عنوان معیارهای نقد توان از موارد ذیلمییخی و حدیثی تتبع در منابع تار باشود. میروایت را شامل متن 
  .تاریخی درونی اسباب نزول یاد نمود

 راویدرونی نقد -1-5
لذا در اینجا به دنبال شناخت و فهم اندیشه ، اندیشه راوی را هم در درون خود نهفته دارد، هر اثر تاریخی

بایست در نظر میلبته این نکته را ؛ ااست اما موجود، های تاریخی مستورراوی هستیم که در پس گزارش
نوع گفتار او و نیز به کمک اطالعاتی که از نقد بیرونی یشه راوی با توجه به متن روایت وداشت که کشف اند
هایی است که ما را در این در این میان تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان روش گیرد.میبه دست آمده انجام 

  1.زمینه یاری رسانده و در کشف تفکر نویسنده کارایی دارد

  های راويانتظارات و پیش فهم، فهم عالیق-1-1-5
ل به ما منتق ـ یا ندانستهدانسته و ـ اندیشه و باورهای خود را هم ، یا مفسر به همراه گزارش تاریخ راوی

توان یمبه گفته عالمه بسیاری از اسباب نزول را  ؛ری دارددر مورد اسباب نزول نمود بیشتله أاین مس کند؛می
ا آن آنها را با آیاتی که ب اندکوشیده ادث و وقایع تاریخیکه با مطالعه حو برداشت و استنباط راوی دانست

 دستخوش تحریف نمایند.های فردی و مذهبی در کشاکش جدالو یا  ساختهط سوست مرتبپیشامدها هم
 زیرا ،های راوی را بازشناختاندیشهتا آن جا که ممکن است باید از طرفی  .(74ص، 4ج ،1417،)طباطبایی

 مالئی) گذاردمیغیر مستقیم اثر  یاهمین امور بر روند تفسیرهای تاریخی و گزینشی وی به طور مستقیم 
نقد بیرونی بدست  کاوش در متن و نیز اطالعاتی که از با بایستمیولی این بار ،(148ص ، 1386، توانی
های زیرین یهراوی که در ال هایفهمانتظارات و پیش، عالیقبه کشف  همل کردأت ویباره گزارش ردآمده 

 .دادل رویداد مورد بررسی قرار حلیو ادله او را در نقل و تپرداخت  ،نوشتار او نهفته است
سوره بقره در  14اند که آیه به عنوان نمونه محمد بن مروان از کلبی از ابو صالح از ابن عباس روایت کرده

عبدالله بن ابی و یارانش در راه به چند تن از اصحاب مورد منافقان نازل شده است. بدین سبب که روزی 
ببینید من چگونه شر این نابخردان را از سر »الله برخورد کردند. عبدالله بن ابی به یاران خود گفت: رسول

االسالم شیخ بزرگ بنی تمیم و، پس رفت و دست ابوبکر را گرفت و گفت: آفرین به صدیق«. کنمشما کوتاه می
ل خدا )ص( در غار و کسی که جان و مال خود را در راه خدا بذل کرد. پس دست عمر بن خطاب و ثانی رسو

آن کس که نفس و مال خود ، فاروق قوی در دین خدا، را گرفت و گفت: آفرین به بزرگ خاندان عدی بن کعب
الله سولپسر عم رمرحبا به »)ع( را گرفت و گفت:  الله بذل کرد. سپس دست علی بن ابیطالبرا در راه رسول

 .«جدا شدند و به راه خود ادامه دادندآنگاه از یکدیگر ، هاشم بعد از رسول خداو داماد او و بزرگ و سید بنی
ن همی، ها را دیدیدکردم. پس هر گاه شما هم آن دیدید من چگونه با آنان رفتار» :عبدالله به یاران خود گفت

                                                           
تحلیل محتوی اشاره به روش و فنون خاص و برای بررسی تفکر یک نویسنده یا مؤلف کارآیی بسیار دارد. در این روش  .1

که وی چند بار واژه رعیت یا واژه کنیم. مثال ً اینی آن را پیدا میهاواحدهای فکری مؤلف را پیدا و سپس با تخمین آماری نمود
ای که تاریخ خود را در آن ای در جهت شناخت محتوای فکری او و زمانهتواند نشانهمی ،شاه و غیره را به کار برده است فئودال یا

 (.400-403 صص ،1379 نوذری، /222، ص1384 ،ریمون کیوی، لوک و ان کامپنهودر.ک: ) نوشته است باشد
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الله یاران عبدالله به او ثنا و دعا کردند وقتی که مسلمانان نزد رسولکاری را با آنان بکنید که من کردم. پس 
  .(11ص، 1422، سیوطی /5ص، 1361، )محقق «آمدند جریان امر را به اطالع ایشان رسانیدند و آیه نازل شد

 ،(25ص، 1411، واحدی / 11ص، 1402، )سیوطی1برخی از حدیث شناسان اهل سنتعالوه بر نقد 
ذکر این اشخاص کنار ، شود که هر یک با اوصافی ذکر شدهمیباید گفت  در متن روایت از سه شخصیت یاد 

هم آن هم به ترتیب )ترتیبی که راوی در ذهن داشته است( و متصف کردن هر یک به فضائل آنها این احتمال 
داشته و خواسته تا چنین القا کند های راوی در نقل روایت دخالت فرضها و پیشکند که دانستهمیرا تقویت 

شدند. میدر زمان پیامبر و اوایل هجرت نیز این افراد مطرح و جزء برترین و برجسته ترین اصحاب محسوب 
ه نمودههمچنانکه برخی دیگر ازمفسران تنها اشارلذا باید گفت این سبب برای نزول آیه به وقوع نپیوسته است. 

از یماند که ما با شما هستیم و ناها گفتهاصحاب رسول خدا مالقات نموده و به آناند که یکی از منافقین با 
 .(1ص، 1ج، 1412،طبری) اصحاب نبرده است

 از نقل روایت یفهم هدف و مقصود و انگیزه راو -2-1-5
قصد  فهم است؛های او ها و نوشتهگفته یاز ورا تولید کننده پیام یقصد واقعدستیابی به ، اینجا هدف در

یت ن ،لذا در فهم متنتواند به درک هر چه بیشتر اندیشه راوی کمک کند. می، راویان در یک گزارش تاریخی
در واقع تا مقصود گوینده یا نویسنده روشن نشود  .(231ص، 1393، جودکی و همکاران) خوانی الزم است

اي وجود معنا یا پیامي که در گفته یا نوشتهبراي فهم ، . بنابراینه گفته شده نیز فهمیده نخواهد شدمعناي آنچ
 James )ر.ک:باید متن را همانند عملي ارتباطي از سوي نویسنده یا گوینده با عالم پیرامون او خواند، دارد

Tully،1988 .) 
ء که از خواندن نماز در حالت نسا 43آیه سیوطی در الدر المنثور درباره سبب نزول ، به عنوان نمونه 

، (علی)ع، عمر، آیه درباره ابوبکر، قول عکرمه گزارش کرده که مطابق آن روایتی را از ؛می کند مستی نهی
عبدالرحمن برای ایشان غذایی پخت و ، عبدالرحمن بن عوف و سعد نازل شده است. مطابق این روایت

ام ام، ز برگزیدندامام علی را به امامت نما، آنان پس از خوردن غذا و نوشیدن شراب، شرابی نیز مهیا ساخت
رحمن عبدال، نیز قسمتی از نماز را اشتباهی خوانده است. این در حالی است که مطابق برخی دیگر از نقل ها

 .(305ص، 4ج، ترمذی /2ص، 1ج، 1404، سیوطی ) امام جماعت شد
که  آیه درباره بعضی اصحاب است» گزارش مذکور چنین نقل شده است:، ترمیبا مراجعه به منابع قدی 

«. گویندشدند و متوجه نبودند چند رکعت نماز خواندند و چه میمست در نماز حاضر می، شراب نوشیده
بکر ابو .(85ص، 10ج، 1420، فخررازی/ 157ص، 1411، واحدی/ 312ص ،3ج ،1422، )ثعلبی

 جمعی از، کردهکند که عبد الرحمن بن عوف خوراکی تهیه الرحمان روایت میبا اسناد از ابوعبد ، اصفهانی
تا موقع نماز مغرب یکی به پیشنمازی ، نوشیدند [خوردند و ]شراب، اصحاب پیغمبر )ص( را دعوت نمود

ون  »ایستاد و  ا اْلکاِفر  ه  یُّ ْل یا أ  ، 62ص، 5ج، 1412، )طبری [ نازل گردیدرا غلط خواند. آیه ]بدین مناسبت« ق 
                                                           

 و آشکار است، چرا که سوره وضع و جعل در این روایت بسیار واضحآثار »گوید: ابن حجر نیز این روایت را قبول نکرده و می .1
« بقره در اوائل هجرت نازل شده است در صورتی که ازدواج امام علی با حضرت فاطمه در سال دوم هجرت بوده است

 .(237، ص1، ج1418عسقالنی، )
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(. اما نقل دیگری از 512ص، 1ج، 1407، زمخشری /70ص ، 1422، سیوطی/  82ص، 1411، واحدی
عبد الله بن حبیب است که عبد الرحمن بن عوف با جمعی از صحابه بودند که علی)ع( را برای نماز مقدم 

 .(62ص، 5ج، 1412، طبری) داشتند
نساء از ناحیه داللت و تعیین اینکه چه شخصی در جریان نماز خواندن صحابه  43روایات سبب نزول آیه 

غیر  ،با یکدیگر تعارض دارد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، حالت مستی امام جماعت قرار گرفتبه 
 شود که نام یک یک صحابی در آن ذکر شده باشد.میدر منابع متقدم گزارشی یافت ن، از گزارش الدرالمنثور

امت صی نبودند که علی را به امبا توجه به این واقعیت که امثال ابوبکر و عمر اشخا تهرانی آیت الله صادقی
چه از ، شواهد تاریخی وجود دارد که ابوبکر و عمر هر یک چه از نظر سنی» گوید:می، نماز انتخاب کنند
با وجود این چگونه در نماز جماعت به علی اقتدا ، دانستندمیخود را بر علی )ع( مقدم ، نظر عرفی و دینی

آن دو به چنبن ، اعتراف آنان به اولویت و افضلیت علی داشت داللت ضمنی بر، خود این عمل، کردندمی
 .(79ص، 7ج، 1365، صادقی تهرانی) دادندمین چیزی تن

 ،روایتی را نقل کرده است که در آن نه تنها به خوردن خمر توسط علی )ع( اشاره نشده، حاکم نیشابوری
، 2ج ، 1411، )نیشابوری اشتباه شده استقرائت آن مرتکب بلکه شخص دیگری به امامت نماز ایستاده و در 

 را عامل تحریف واقعیت دانسته راوی داستان، )=ابوعبدالرحمن سلمی( ( برخی عبدالله بن حبیب307ص
اند که عبدالله بن حبیب در اوایل از یاران حضرت علی )ع( بود؛ ولی چون که هنگام تقسیم بیت المال آورده

از طرفی بر فرض  .(663ص، 11ج، 1403، طبری) آن حضرت دشمن شد اش نرسید باچیزی به او و خانواده
چه دلیلی دارد که ، صحت روایت مذکور یعنی جمع شدن تعدادی از صحابه در محفلی و نوشیدن شراب

ها از میان این تعداد صحابه تنها نام علی و عبدالرحمن بن عوف و یا تنها نام علی )ع( را گزارش سایر نقل
میها برجسته شده است و حتی ایشان به عنوان امام جماعت مقدم ه نام علی در این گونه نقلاینک اند.کرده
کنند و این عالوه بر آن است میتواند حاکی از قصد و هدفی باشد که سازندگان چنین حکایاتی دنبال میشود 

 ارد.له با شناختی که از شخصیت حضرت علی در تاریخ سراغ داریم سازگاری ندأکه این مس

 نقد روایت -2-5
بایست میبه این منظور  شود.مینهفته در متن  نقد درونی شامل معنای واقعی و، در ساحت روایت 

  تحلیل متن در نظر گرفت. معیارهایی را برای بررسی و

 وایت متن ر  واقعی یفهم معنا-1-2-5
آن را به  ـعلی الظاهرـ یعنی  آن چیزی هستیم که راوی در گزارش در این مرحله به دنبال معنای واقعی 

ناقد القای غیر مستقیم آن به مخاطب است. ، کند؛ اما تمام سمت و سوی روایتمخاطب خود القاء نمی
ای که مؤلف در ذهن داشته چه بوده و عامل وادارنده و محرک او برای نوشتن این طرح یا نقشه ،باید توجه کند

مطالعه قرار دهد. در رابطه  گیری مباحث را به دقت موردبایست جهتمیمتن چه بوده است. برای این منظور 
ناحق از او  کند که فرستادگان ثقیف نزد پیامبر آمدند و بهمیعطاء از ابن عباس روایت ، اسراء 73 با آیه

خواستند یک سال حج تمتع برای الت به جای آور و وادی ما را چون حرم مکه حرم ساز تا مرغان و جانوران 
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 باز جلوتر رفته درخواست نمودند پیغمبر .پیغمبر از جواب و پذیرش امتناع کرد، و درختانش در امان باشند
نظیری به ثقیف ز آن بیم داری که عرب بگویند امتیاز بیبرتری ایشان بر دیگر اعراب را اعالم کند و گفتند اگر ا

)که شاید  فتباز هم پیغمبر پاسخی نگفت و ایشان را طمع گر بگو خدا به من امر کرده که چنین بگویم.، داده
بینید پیغمبر چنان از پیشنهادهای شما ناراضی میعمر بر آنان نهیب زد که مگر ن .سکوت عالمت رضا باشد(

دهد در حالی که پیغمبر تصمیم داشت درخواست ایشان را روا دارد و آیه )در منع میجوابتان را ناست که 
در نقل دیگری از  .(378ص، 21ج، 1420، فخر رازی /297ص، 1411، واحدی) حضرت( نازل گردید

شویم پیامبر  و واردگروهی از قریش از پیامبر مبنی بر اینکه خدایان ما را مسح کن تا به دین ت، جابر بن عبدالله
و یا در گزارش سعید بن جبیر  (195ص، 4ج، 1404، سیوطی) شودمیاین آیه نازل  تمایل شده وبه این کار م

رمه از در نقل عک، زیرا من میلی به این کار ندارم، شود پیامبر پیش خود گفت: گناهی بر من نیستمیعنوان 
در حالیکه در گزارش  ،(149ص، 1422، )سیوطی شودمیشدت اشتیاق پیامبر به هدایت قوم سخن گفته 

، 4ج، 1372، )طبرسی کندمیالفت پیامبر با پیشنهادهای آنها مخکامال بالعکس دیگری از ابن عباس 
، ثعلبی) کندمینپیامبر در برابر آنها اظهارنظر  یا قتاده در گزارش خود درباره عکس العمل و پاسخ ( و164ص

 .(592ص، 5ج، 1422
باید توجه داشت آیه مکی است در حالی که بعضی از روایات متضمن وقایعی است که در مدینه به وقوع 

ها که بعد از فتح مکه اتفاق افتاد واز سوی دیگر آمدن ثقیف خدمت پیامبر نظیر شکستن بت ؛پیوسته است
 .(191ص، 14ج، 1419، فاق افتاده است )فضل اللهدر مدینه بعد از هجرت ات

 ه در عوض آنها نیز بهمؤید آن است که اجمااًل مشرکین از پیامبر درخواستی داشتند ک، ظاهر سیاق آیه 
نوع  ( ولکن عالوه بر اختالف در افراد درخواست کننده و در239ص، 13ج، 1417، یی)طباطبا دین بگروند
همت ، ر این روایاتددر رابطه با عکس العمل پیامبر)ص( نیز اظهار نظرها متفاوت است. ، درخواست

شخصیت صحابه از شخصیت و خلق و خوی پیامبر ، داردمیگماردن پیامبر به همکاری با کافران را بیان 
)ص( است.  گیرتر از حضرت رسوللسوزتر و سختباالتر معرفی شده و اینکه یک صحابی نسبت به اسالم د

، بلکه برتر باشند و بدین وسیله مقام خالفت ،جاعل روایت خواسته است خلفای بعد با پیامبر قابل قیاس
دانسته که پیامبر دردل چه میدر گزارش سعید بن جبیر راوی از کجا  ارزش و اعتبار الزم را به دست آورد.

 گذرانده است و احتمال دارد اظهار نظر راوی درباره رفتار پیامبر برداشت خود راوی باشد. 
 داللت بر حفظ پیامبر از خطا دارد مطلبی را دال بر اقدام پیامبر به، راوی با پیش فرض اینکه آیهاز طرفی 

اض با آیه تطبیق کند.اعتر و رضایت او به روایت افزوده است تا روایتاجابت درخواست مشرکین و یا میل 
، 1374، عسکری) این مطلب نیز از جانب راوی باشدعمر و نارضایتی او تنها در یک نقل آمده و احتمال دارد 

 .(265 -247صص
در روایت مذکور به هیچ ناراحتی و اعتراضی از سوی پیامبر اشاره نشده این عمر بوده است که بسیار 

پیامبر تمایل به اجابت درخواست ها دارد و یا حتی پیامبر قصد اجابت  نگران و ناراضی از درخواست است و
های عنوان شده در روایت بسیار سخیف است؛ گویی عمر در درخواست ایشان را داشت با اینکه درخواست

کنار پیامبر و در مقام رقابت با او قرار داده شده است. باید توجه داشت هدف اصلی و محور اصلی داستان 
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 القای آنراوی به طور غیر مستقیم در صدد  کهدر اینجا شخص عمر و نمایش تعصب وی در دینداری است 
 به مخاطب بوده است.

 گیرینتیجه
 روایات اسباب نزول اند؛بهره بردهو بیش از معیارهای یکسان برای نقد همه انواع روایت  مفسران کم-1

نقد حدیث نیاز به نقادی تاریخی دارد و باید شرایط صحت یک نقل تاریخی در  عالوه بر تطبیق با معیارهای
برای ارزیابی قرار گیرد الزم است تحت  خواهد محک و میزانمیاز طرفی وقتی تاریخ  آن مالحظه شود.

  .ضوابط و شرایطی صورت بگیرد
های روایات اسباب نزول با بهرهاین پژوهش در تالش برای ارائه روش نقد تاریخی متناسب با ویژگی -2

معیارها به نقد بیرونی راوی و نقد بیرونی ، گیری از دستاوردهای علوم انسانی جدید بوده است. در این روش
  شود.میاوی و نقد درونی روایت تقسیم روایت و نقد درونی ر

در نقد  شود.میروایات ابتدائًا با معیارهای نقد بیرونی و سپس با معیارهای نقد درونی ارزیابی  -3
و  فرهنگ، مکان، زمان، تاریخ، جامعه، متن روایت در ارتباط باعوامل بیرونی چون تولید کننده، بیرونی

ه استفادو با  تجزیه و تحلیل درون متنبا ، درونینقد در و  شودمیسنجیده محیط... و در ارتباط با سایر متون 
  شود.میپنهان در متن پرداخته  حقایقکشف به شواهد و حقایق تاریخی بدست آمده در مرحله قبل  از

ناقدان بوده است گرچه از آن به عنوان عماًل مورد استفاده مفسران و  بسیاری از معیارهای تاریخی-4
فاصله  هماهنگی روایت با زمان و مکان نزول آیه و دو معیار، رسدمیبه نظر  .معیار مستقل یاد نکرده اند

شناسایی  و نقد روایات اسباب نزول داشتهبیشترین کاربرد را در  به ترتیب، زماني و مکاني بین راوي و روایت
ن بر )و تأثیر آ شرایط اجتماعی، توجه به زمان شکل گیری معانی برای واژگان، وضعیت تاریخی مخاطبان

 راوی یا مؤلف( کم تر از سایر معیارها مورد توجه قرآن پژوهان بوده است.
توانند پس از تطابق میحقیقتی مطمئن دارند و  خود ایی سر و کار داریم کههدر نقد حدیث با معیار -5

این در حالی است که یا این تطابق را نفی کنند؛ ، دهند نشان، را با واقعتطابق حدیث ، حدیث با خود
تواند یک تعارض و اختالف را به می بلکه ،کندمیت را اثبات و یا رد نبه طور قطع روای معیارهای تاریخی

اهد شو ساقط کند تا آن گاه که با تقویت از جانب، از حّجیت، و حدیث نقد شده را به طور موّقت هوجود آورد
یا گاه جعل ، ه ضعفب، های بیشتر در حدیث مورد نظرهای تاریخی دیگر و یافتن خلل و ضعفو قرینه
 سازگاری و و ه  به شواهد و قرائن تاریخی است. لذا معیارهای تاریخی اغلب وابسترأی داده شود، حدیث

ر مانع از ارزیابی آن بر اساس دیگ، نبودهتأیید و یا رد کامل روایت عدم سازگاری با برخی از معیارها به معنای 
 شود. میمعیارها ن

مجالی ، در کنار معیارهای سنتی نقد حدیث و نه به جای آن، های نقد تاریخیرسد روشمیبه نظر  -6
  .آوردمیبه وجود  اسباب نزولل روایات تر برای ارزیابی و تحلیافزون
 تحریف و پیاده کردن اهداف اشخاص مناسبی برایاسباب نزول در میان روایات محل ، در مجموع-7

یا طبقه حاکم بوده است. باید اذعان کرد بسیاری از راویان و بعدها مفسران تحت تأثیر تعصبات مذهبی یا 
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ن آ روایات اسباب نزول را منعکس کرده و، شرایط اجتماعی و محیط زندگی، فشارهای سیاسی حاکمان وقت
 خواستند فراهم آوردند.میاکم های حچنان که دستگاهرا آن
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