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 1يدهکچ
ستها سی دو مورد از برج سیری این دورهین مقاله با برر سیر  ، اثر عالمه طباطباییالمیزان ،ترین آثار تف شیعه(؛ و تف سته  سیر برج )از تفا

صر پرداخته و دیدگاه اثر مراغی المراغی، سیر معا سباب نزول در تفا سنن( به جایگاه ا سته ت سیر برج سررا دربار دو های این)از تفا  ۀمف
 اسباب نزول بررسی کرده است.

سیری ضای مکتب تف سیر آیات قائل عالمه طباطبایی هرچند به اقت سبب نزول، نقش مهمی در تف ضای نزول و همچنین  اش برای ف
ها ر روایی خود آنداند و در بحث تفسیبا این حال، ذکر روایات شأن یا سبب را در روشن شدن مضمون و مورد نزول آیه مؤثر می، نیست

روایت سبب نزول را در تفسیر خود ذکر کرده است و اگر  سیصدیش از ها تأیید کرده است. اما مراغی، بگاه تفسیر خود را با آن را آورده و
مراغی در . روش کرده استآن را گزارش  –یعنی صحیح باشد  –دربارۀ آیه یا سوره، سبب نزولی نقل شده باشد که مورد تأیید خودش باشد 

 زند. ها را با قرآن و دالیل عقلی محک میگونه است که آننقد و بررسی روایات این
 .المیزان فهم آیات، المراغی، شأن نزول، : اسباب نزول،هاواژهکلید
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 مهدمق
شده است،  حوادث و وقایعی که در خالل مدت دعوت اتفاق افتاده و موجب نزول سوره یا آیۀ شریفه به صورت عام یا خاصه ب

شناخت فلسفۀ احکام، شناخت آیات مکی و مدنی،  :اند ازگویند. شناخت اسباب نزول فوایدی دارد که عبارتاسباب نزول می
 و ... . شمول حکم، کمک به تفسیر برخی از آیات ۀتر معانی آیات، شناخت دایرشناخت دقیق

سباب نزول از دانش ستیابدانش ا ست که تنها راه د ست و نمیهای نقلی ا سیدن به آن اجتهاد کرد. ی به آن نقل ا توان برای ر
 .هاست که از ارزشی یکسان برخوردار نیستصحابه، تابعان و پیروان آن ^اسباب نزول موجود روایاتی منقول از امامان معصوم

ف نیز دیده میافزون بر اینکه در میان آن  شود.ها روایات مجعول و محرَّ
مورد بحث  ۀالصـدور نباشـد باید به آیدر صـورتی که متواتر یا خبر قطعی ،ای وارد شـدهه در ذیل آیهبنابراین سـبب نزولی ک

باألخره روایت را باید  .اعتماد شود آنو تنها در صورتی که با مضمون آیه و قرائن موجود در اطراف آیه سازگار بود به شود عرضه 
 تحت حکومت روایت قرار داد. نه اینکه آیه را ،با آیه تأیید نمود و تصدیق کرد

به امید اینکه این تحقیق برای مخاطبین محترم خصوصًا قرآن پژوهان مفید واقع شده و بتواند راهی به سوی شناخت بیشتر 
 اسباب نزول و نقش آن در تفسیر قرآن باشد.

 «سبب نزول»و « شأن نزول»تفاوت 
یعنی ذکر پیشامدی که موجب « سبب نزول»ل شده است، در صورتی که یعنی بیان اینکه آیه دربارۀ چه مطلبی ناز« شأن نزول»

 . اندولی در حقیقت متفاوت ،اندشده آیه برای آن نازل گردد. اگر چه اغلب، این دو اصطالح را مترادف گرفته
های پیشین ستان امتشود، بلکه داچون شأن نزول اعم از سبب نزول است و تنها مواردی را که در زمان نزول رخ داده، شامل نمی

اشخاص یا حوادثی که قبل از عصر نزول قرآن یا معاصر با نزول قرآن بوده و آیه یا آیاتی از قرآن دربارۀ آن  همۀ . درگیردرا نیز در بر می
ده شــده نیز ها تطبیق داهمچنین در مورد اشــخاص یا حوادثی که پا از نزول آیات قرآن بوده و آیاتی از قرآن بر آن و نازل شــده اســت

ای نازل شده باشد، لذا سبب اخص است و شأن اعم ای است که متعاقب آن آیهدر صورتی که سبب، حادثه .شأن نزول صادق است
 .(254 /1: 1416معرفت، )

به عنوان مثال سوره فیل  برقرار است؛« مطلق -عام و خاص »توان گفت که بین سبب و شأن، رابطه با توجه به این سخن می
 ،کعبه ۀو داستان ابرهه و لشکرکشی وی برای تخریب خان (491 :1419)واحدی نیشابوری، شأن اصحاب فیل نازل شده است در 

 . استسبب نزول این سوره نیست. بلکه شأن نزول آن 

 انواع آیات و سور قرآنى در خصوص اسباب نزول
 اند:ها به سبب نزول، به دو دسته تقسیم کردههای قرآن را از نظر اشتمال و عدم اشتمال آنحققان آیات و سورهم

 آیات و سور فاقد اسباب نزول . 1
ها به انگیزه نزول این قبیل آیات، همان نیاز انســـان .زمان با نزول وحی مربوط نیســتندهیچ حادثه یا پرســشــی هم به آیاتی

لف( آیات و سوری که ا اند از:عبارت ونه آیاتگ. اینهای بشری به وسیله وحی استرهنمودهای الهی و جبران نارسایی اندیشه



ــته در آنتاریخ زندگانی، حوادث و رویدادهای مربوط به امت ــتهای گذش ــامل اخبار  .ها مطرح اس ــوری که ش ب( آیات و س
)حجتی، غیبی، ترســیم دورنمای عالم برزخ، بهشــت و دوزخ، حاالت روز قیامت و گزارش احوال بهشــتیان و دوزخیان اســت 

 (.20 - 19 تا:بی

 آیات و سور داراى اسباب نزول خاص . 2
اند ها عبارتسبب این زمان با نزول وحی روی داده است.آیاتی که نزول آن به انگیزه و سببی خاص بوده است که این سبب، هم

سازنده صمثل  ،(55 - 56 :)مائده از: الف( حوادث مهم و  سور ۀق سراءهل أتی ۀنزول  ش ب( (.85 :)ا ، ت و ویرانگرحوادث ز
«  روح»مثل ســؤال دربارۀ  ،ج( ســؤاالت مردم از پیامبر (100 - 101 :)آل عمران« خزرج»و « اوس»اختالف میان قبیله  مثل

 .(187 :)اعرافشد که در پی آن آیاتی نازل می( 85 :سراءا)
 فواید شناخت اسباب نزول. 3

سیر ب ست ودر تف سباب نزول دارای فوایدی ا شناخت ا سی و  سزایی داردبرر سبب نزول نقش به   ۀجملاز  .رخی از آیات قرآن، 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: این فواید، می

سفه .1 ست )شناخت علت و فل شریع حکمی در قرآن گردیده ا ساء ۀسور 43 ۀآیای که باعث ت شتمل بر بیان  ن و  حکمتم
 (.تشریع حکم است فلسفه
 .یشناخت آیات مکی و مدن .2
ضروری فهم دقیق .3 سبب نزول نیز مانند دیگر قرائن و امارات برای درک معانی و کالم خداوند  سایی  شنا تر معانی آیات: 
ست سخن در مواقع مختلف، معانی مختلفی می. ا سخن، فهم جهات خارجی و قرائن دیگر نیز هر  ست  دهد و برای درک در

کید و یا احیانا استهزاست، بستگی به چگونگی بیان آن  الزم است. تشخیص اینکه مراد از سخن، استفهام، توبیخ، سرزنش، تأ
 و قرائن و امارات دیگر دارد.

شمول حکم: گاه در آیه .4 صر میشناخت دایره  سبب نزول موجب دفع چنین توهمی ای و یا حکمی توهم ح رود و بیان 
 (1)ت قرآن کاربرد دارد.یاآهایی از فواید فوق در نمونه (.262 تا:بی)رامیار، گردد می

 جایگاه عالمه طباطبایی و مراغی در ميان مفسران
تفسیری است جامع و در بردارنده مباحث  ،دانشمندان معاصر شیعه تألیف عالمه حکیم سید محمدحسین طباطبایی از ،المیزانفسیر ت

به مسائلی پرداخته که نهضت جدید تفسیری در  - در کنار مباحث مرسوم تفسیری -نظری و تحلیلی؛ رنگی فلسفی دارد و مؤلف در آن
ترین تفســیر پا از مجمع البیان طبرســی و یکی از چند تفســیر عمده و ترین و جامعبدون مبالغه مهم المیزانتفســیر  .پی داشــته اســت

 .(705 :1414ایازی،  ؛115 :1364)خرمشاهی، اساسی قرون جدید است 
سیر مراغی صطفی مراغی اأت ،تف سنتلیف احمد م صر اهل  شمندان معا سلوب و از جامع ،زدان ست و ا صر ا سیر معا ترین تفا

سب با نیاز زمان می ۀطریق شد و مینقل مطالب و نظم مباحث آن متنا سیر اجتهادیبا تحلیلی، تربیتی، اجتماعی و  ،توان آن را تف
این تفسیر با پرهیز از .اسالمی نیز بوده و به دور از تعصبات افراطی نوشته شده است تقریب بین مذاهبعلمی نامید که در صدد 

صحیح هماهنگی ایجاد کرده و سرائیلیات بین قرآن و نظریات  سیر قرآن کریم از جانب  ۀحوزدر از مفیدترین آثار نگارش یافته  ا تف

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8


 است  علمای اهل سنت
دیدگاه این دو مفسر دربارۀ اسباب نزول بررسی  ،در تفسیر آیات قرآن با توجه به جایگاه این دو مفسر و اهمیت اسباب نزول

این  و جا و درست از احادیث اسباب نزول، در ضمن توجه به صحت و سقم این احادیث الزم استهب ۀکه استفاد ؛ چراشودمی
 مسئله در تفاسیر این بزرگواران رعایت شده است.

ست که در این مقاله با گفتنی شتراک نظرات عالمه و مراغی توجه به ح ا صادیق و اختالف و ا  آمدهجم آن فقط تعدادی از م
 است.

 روش عالمه در برخورد با روایات اسباب نزول 
غیر این صــورت، اعتبار و ارزش  ه نظر عالمه طباطبایی تنها روایاتی مدار اعتبارند که متواتر ویا قطعی الصــدور باشــند. درب

 فرمایند:ا باید به قرآن عرضـــه کرد، اگر مخالف قرآن بود، باید دور انداخت. عالمه در این باره میگونه روایات رندارند و این
 ۀو ائم که در اخبار بســیاری از پیغمبر اکرمحدیث در اعتبار خود به تأیید قرآن مجید نیازمند اســت و روی این اســاس چنان»

در صورتی که  ،ای وارد شدهبنابراین سبب نزولی که در ذیل آیه ت.قرآن عرضه داشه وارد شده است باید حدیث را ب ^بیتاهل
باید به آیه مورد بحث عرضـه و تنها در صـورتی که مضـمون آیه و قرائنی که در اطراف آیه  ،متواتر یا خبر قطعی الصـدور نباشـد

سازگار بود ب ست با آن  شود و باالخره روایت را بایدسبب نزول نامه موجود ا صدیق کرد نه اینکه  برده اعتماد  با آیه تأیید نمود و ت
 آیه را تحت حکومت روایت قرار داد.

سقوط می ،این ترتیبه ب سباب نزول  سب اعتبار میها میکند ولی آنچه از آناگرچه مقدار زیادی از ا ساً ماند ک سا  کند و ا
صد عالی شگی می ۀمقا شند )چنانقرآن مجید که معارفی جهانی و همی ستفادکه خواهد آبا خود از آیات کریمه قرآن  ۀمد( در ا

 (.147 :تا)طباطبایی، بی« روایات اسباب نزول ندارنده نیازی قابل توجه یا هیچ نیازی ب

 مصادیقی از اسباب نزول در الميزان

سیر آیات  سبب نزول، نقش مهمی در تف ضای نزول و همچنین  سیری اش برای ف ضای مکتب تف عالمه طباطبایی هرچند به اقت
ست ضمون و مورد نزول آیه مؤثر می ،قائل نی شدن م شن  سبب را در رو شأن یا  سیر با این حال، ذکر روایات  داند و در بحث تف

ست روایی خود آن ، 206، 201، 200، 163، 99، 71، 58، 52، 50، 49 /2 ؛31 3، 231، 230 /1: 1417طباطبایی، )ها را آورده ا
 /9؛ 110، 109 /7؛ 115، 112 /6؛ 44، 42 /5 ؛383، 380، 379 /4؛ 426، 405 ،403، 377، 347، 282، 255، 250، 215
سیر خود را با آننیز گاه  .(354، 353، 352، 345، 342، 215، 211، 210 ست وتف سیری را که برای  ها تأیید کرده ا گاهی نیز تف

سب سته روایاتی که در  سته از دو د سبب نزول یا مرجح یک د ستآیه بیان کرده، مؤید  شده، قرار داده ا برای  .ب نزول آیه نقل 
  .شودبه مواردی از این قبیل اشاره می ،مثال

سیر  .1 سیاق داللت دارد بر اینکه آیۀ » گوید:می« لجبریل فانه نزله علی قلبک قل من کان عدواً » ۀیآعالمه طباطبایی در تف
سخ  شده که یهود گفته بودند، و آن این بهشریفه در پا سول خدا سخنی نازل  نازل  بوده که ایمان نیاوردن خود را بر آنچه بر ر

 .«آورد دشمنیماند به اینکه ما با جبرئیل که برای او وحی میشده تعلیل کرده
ست: سپا ش»فرموده ا ستفادأروایاتی هم که در  شده، این ا سپا (. 347 /1همان: )« کندیید میأما را ت ۀن نزول آیه وارد 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA


 .از ابن عباس ذکر شده،آورده است مجمع البیانسبب نزولی را که در 
ک ِقْبَلًة َتْرضاها َقْد َنری» همچنین در تفسیر .2 ینَّ ماِء، َفَلُنَولِّ َب َوْجِهک ِفی السَّ  فرماید: می( 144 :)بقره« َتَقلُّ

یه، روی خود را در اطراف قبل از نازل شدن حکم تغییر قبله، یعنی نازل شدن این آ آید که رسول خدادست میه از این آیه ب
سمان می ست گردانده، و کانه انتظار رسیدن چنین حکمی را میآ شته، چون دو شیده، و یا توقع رسیدن وحی در امر قبله دا ک

ــته خدای تعالی با دادن قبلهمی ــی بوده ای مختص به او و امتش احترامش کند، نه اینکه از قبله بودن بیتداش المقدس ناراض
شد، چون ح سول خدابا شا بر ر صوری، هم چنان که از تعبیر  ا ضیها»از چنین ت ضاها» ۀ، در جمل«تر ک ِقْبَلًة َتْر ینَّ   «َفَلُنَولِّ

آری دوست داشتن چیزی باعث  .آمدهداشته، نه اینکه از آن قبله دیگر بدش میشود قبله اختصاصی را دوست میفهمیده می
 دشمن داشتن خالف آن نیست. 

شطوری که از ره ب ستان، و  سرزنش مین نزول این آیه برمیأوایات وارده در دا سلمانان را  شما کردهآید یهودیان م اند: که 
از این باب ناراحت  فروختند، رسول خداکنید، و با بیت المقدس به مسلمانان فخر میما استفاده می ۀقبله ندارید، و از قبل

خدای سبحان برسد، و  ۀسوی آسمان گردانید، منتظر بود وحی از ناحیه ب شد، شبی در تاریکی از خانه بیرون شد، و رویمی
سازد شد، وقبله .این اندوهش را زایل  سرزنش یهود و تفاخرپا این آیه نازل  سلمانان معین کرد، و  ها را آن ای جدید برای م

شد، و .خاتمه داد سره کرد، هم حجتی برای آنان  سلمانان را یک شت  عالوه بر اینکه تکلیف م شنود گ شان خ  /1همان: )هم دل
325.) 

  نویسد:می (169 :)آل عمران «...وال تحسبّن اّلذین قتلوا فی سبیل الّله»ۀ . عالمه در بیان آی3
ای از منافقین شــده، که آیاتی اســت که در خصــوص جند احد نازل شــده و در آن متعرع حال عده ۀاین آیه ادامه و تتم

سخ آن گفتاری هم که دربارۀ جماعت مؤمنین را در هنگام ب شتند، و در این آیات پا سوی احد تنها گذا شدن از مدینه به  یرون 
صف می سیدگان را و شهادت ر شتند داده، و حال به  شتگان دا شان در مقام کند، و میک شهادت فرماید: که این طایفه بعد از 

شارت می ست  دهند که چنین مقامقرب الهی متنعم هستند و به بازماندگان ب موسوی همدانی، )و منزلتی در انتظار شما نیز ه
1374: 4/ 92.) 

روایت کرده اســت که این آیه دربارۀ شــهدای بدر و ُاحد نازل شــده  ×مبارکه ازامام باقر ۀدر مورد آی مجمع البیاندر تفســیر 
 عالمه از روایات اسباب نزول در تفسیر آیات بهره جسته است. نیزموارد دیگری  در است.

 سی دیدگاه عالمه در مورد اسباب نزولبرر
ــیری را گاه متعرع می ــأن نزول را نیز مورد نقد و تحلیل قرار میعالمه طباطبایی همان گونه که روایات تفس دهد. از گردد، روایات ش

تأثیر ایشــان در نقد و تحلیل اســباب نزول تحت  دیدگاه عالمه طباطبایی شــناخت اســباب نزول واقعی، ثمربخش و راهگشــاســت.
ــته و در ــب، به داوری  باورهای خاص عقیدتی قرار نداش ــت پرداختهتمام موارد عادالنه و به دور از تعص حتی مواردی که به نظر . اس

استدالل قوی به صورت مفصل از  است، منصفانه و با برهان و ×ایشان قطعی و مسّلم بوده است، مانند آیاتی که دربارۀ امامت علی
 کند. یان میمنابع شیعه و سنی ب

استفاده خود  در…  باشداساسًا مقاصد عالیه قرآن مجید که معارف جهانی و همیشگی می»عالمه طباطبایی تصریح دارد: 
ــباب نزول ندارد  از ــتن آن» (.106 :1388طباطبالیی، )آیات کریمه قرآن نیاز قابل توجه یا هیچ نیازی به روایات اس ها البته دانس

دهد، روشن ای انسان را از مورد نزول و مضمونی که آیه نسبت به خصوص مورد نزول خود به دست میازه]اسباب نزول[ تا اند



شده (.147 :)همان« کندساخته، کمک می سباب نزول  شان  در ،دالیلی که باعث بی توجهی عالمه طباطبایی به ا بیان خود ای
ست: گروه انبوهی از محدث ساچنین ا صدر ا صحابه و تابعین در  شته بودند و ه الم بن  سباب نزول همت گما ضبط و روایت ا

ست و به اند.شماری در این باره نقل نمودهاخبار بی سیار ا سنت ب سد و از چندین هزار روایت می این روایات از طرق اهل  ر
ها غیر مسند و آنبلکه بسیاری از  ،روایات هم مسند و صحیح نیست ۀطرق شیعه کم و شاید از چند صد بیشتر نباشد، البته هم

 ند.اضعیف
 کند:ها بدبین میها انسان را نسبت به آنولی تتبع این روایات و تأمل کافی در اطراف آن

سیاری از آناوالً  سیاق ب ست که راوی ارتباط نزول آیه را در مورد حادثه و واقعه ب: از  شافهه و تحمل و حفظ ه ها پیدا عنوان م
دهد و در مناسب قصه است به قصه ارتباط می اسپا آیاتی را که از جهت معن ،کندکایت میبلکه قصه را ح ،به دست نیاورده

دست آمده ه نتیجه سبب نزولی که در حدیث ذکر شده سبب نظری و اجتهادی است نه سبب نزولی که از راه مشاهده و ضبط ب
که در بسیاری از آیات قرآنی در  ااین معنه ب ،وردخچشم میه و گواه این سخن اینکه در خالل این روایات تناقض بسیار ب .باشد

شده که هرگز با هم جمع نمی سبب نزول مناقض همدیگر نقل  شخص مانند ابن  ،شوندذیل هر آیه چندین  حتی گاهی از یک 
 معین چندین سبب نزول روایت شده. ۀغیر او در یک آی یاعباس 

ــباب نزول اعتبار خ ــحیح بودن خبر از با تحقق چنین احتماالتی روایات اس ــت خواهد داد و ازین روی حتی ص ود را از دس
ولی احتمال  ،نمایدیا تضعیف می ،بردزیرا صحت سند احتمال کذب رجال سند را از میان می ،بخشدجهت سند سودی نمی

 اعمال نظر در جای خود باقی است.
سالم مقام خالفت از ثبه از راه نقل ب :ثانیاً  صدر ا سیده که در  شدیداً ثبوت ر مانع بود و هرجا ورقه و لوحی  ت حدیث و کتابت آن 

نود سال  یعنی تقریباً  سوزانیدند و این قدغن تا آخر قرن اول هجریآوردند توقیف کرده میکه حدیثی در آن نوشته شده بود به دست می
 ادامه داشت.

یه راه نقل  از کرد و تغییرات ناچیز که در هر مرتبه نقل را بیشــتر از حد ضــرورت به روی روات و محدثین ب به معنااین رو
با مراجعه به مواردی که در  ابرد و این معنگاهی اصـــل مطلب را از میان می ،کم روی هم تراکم نمودهکم ،آمدروایت پیش می

ای ر قصهخورد که دانسان گاهی به روایاتی برمی .یک قصه یا مطلب روایات از طرق مختلفه وارد شده است بسیار روشن است
با این گلو گشادی اعتباری برای اسباب نزول  امعنه البته شیوع نقل ب .پردازند هیچ جهت جامعه ندارندشرح آن میه ب که مشترکاً 
 کاهد.کم از اعتبارشان میگذارد یا دستباقی نمی

شدند ساخته شناخته نمی دخول اسرائیلیات و آنچه از ناحیه منافقین که شخصاً  و وقتی که شیوع جعل و دس و مخصوصاً 
سئل ست به م شود، اعتمادی ب امعنه نقل ب ۀشده و داخل روایات گردیده ا ضافه  شد ا شکال اول ذکر  سباب نزول ه و آنچه در ا ا

 (.176 - 172 /1: 1353)طباطبایی، « باقی نخواهد ماند
. اســتنباط و اجتهاد 1شــود: صــه میتوجهی عالمه طباطبایی به روایات اســباب نزول، در چند جهت خالبنابراین علت بی

 . نفوذ اسرائیلیات. 4 ا.وجود نقل به معن .3 .. وجود روایات متناقض2 .شخصی راویان
 مراغی در مورد اسباب نزول بررسی نظر

سیر  شتالمراغیتف صطفی، از جامع ۀ، نو سلوب و طریقاحمد م ست و ا سنت ا صر اهل  سیر معا نقل مطالب و نظم  ۀترین تفا



سب با نیاز زمان میمباحث آن  شد و میمتنا سیری اجتهادی با ـــ توان آن را تف تحلیلی، تربیتی، اجتماعی و علمی نامید که در ـ
 اسالمی نیز بوده است.  تقریب بین مذاهبصدد 

ها را مورد نقد قرار روایت سبب نزول را در تفسیر خود ذکر کرده است و تعداد انگشت شماری از آن سیصدمراغی بیش از 
بار و بی اعتباری به اعت راجعها در برخی تفاسیر، دیدگاه مفسر را گزارش ۀداده است. باید گفت از فزونی و کاستی بیش از انداز

ــباب نزول نمی ــیر خود روایات اس ــباب نزول را در تفس ــیر هر چند حجم اندکی از روایات اس توان دریافت، چون برخی تفاس
ها را پذیرفته و بر عکا برخی دیگر از مفســران هر چند ها دید مثبت دارد و آندرصــد آن نودمفســر نســبت به  ،اندگزارش داده

 اند.به بیشتر روایات آن، با دید منفی و انکار نگریسته ،اندل را نقل کردهتعداد زیادی اسباب نزو
شد  شد که مورد تأیید خودش با شده با سبب نزولی نقل  سوره،  شد  –مراغی اگر دربارۀ آیه یا  صحیح با آن را گزارش  –یعنی 

 (. 19 /1: 1998 )مراغی،کند می

 مصادیقی از اسباب نزول در المراغی 
ای سبب نزولی ذکر شده باشد که مورد تأیید و صحت وی باشد، تفسیر خود بیان کرده که اگر دربارۀ آیه یا سوره ۀممراغی در مقد
 .کندمیآن را گزارش 

ِه َوَأیَماِنِهْم َثَمًنا َقِلی»آل عمران  ۀسور 77 ۀروایتی را به عنوان سبب نزول ذیل آیوی . 1 ِذیَن یْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَّ ال ُأوَلِئک ال ِإنَّ الَّ
ُه َوال یْنُظُر ِإَلیِهْم یْوَم اْلِقیاَمِة َوال یَزکیِهْم َوَلُهْم َعَذاب   ُمُهُم اللَّ بین اشعث و  :دکنگزارش می «َأِلیم   َخالَق َلُهْم ِفی اآلِخَرِة َوال یکِلّ

 کردالکیت اشعث را در آن زمین انکار لذا م ،خواست زمین وی را به دست آوردیهودی می. مردی یهودی دربارۀ زمین نزاع افتاد
خواست یهودی می .اگر زمین مال توست سوگند یاد کن :بردند. ایشان رو به یهودی کرد و گفت و شکایت خود را نزد رسول خدا

ا مراغی ب .سپا این آیه نازل گشت .روداگر او قسم بخورد زمین از دست من می ،سوگند یاد کند که اشعث گفت یا رسول الله
: )همانداند، گرچه ابن حجر آن را محتمل دانسته است توجه به اینکه این روایت از صحیح بخاری نقل شده، آن را صحیح می

3/ 192.) 
اٍر یَصبُّ » حج 19مراغی سبب نزول آیه  .2 ن نَّ َعْت لُهْم ِثیاب  مِّ ِذیَن کَفُروْا ُقطِّ ْم َفالَّ  ِمن َفْوِق َهاَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموْا فِی َربهِّ

  .(102 /17همان:  )مراغی،داند صحیح می (2)،را با توجه به اینکه در صحیحین گزارش شده(. 19: )حج «ُرُءوِسِهُم الَحِمیم
ْرِع َو َلکن ینِزُل ِبَقَدٍر مَّ » دربارۀ شأن نزول آیۀ شریفه: .3 

َ
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوْا فِی اأْل ُه الرِّ ُه ِبِعَباِدِه َخِبیُر َبِصیرَو َلْو َبَسَط اللَّ  ا یَشاُء ِإنَّ

کند؛ و اگر خدا روزی را بر بندگانش وسعت دهد، در زمین سرکشی و ستم کنند، ولی آنچه را بخواهد به اندازه نازل می ؛(27 :)شوری
گاه و بیناست. َو َلْو َبَسَط »ۀ که فرمود: آی انددهروایت آور ×و بیهقی از علی (3)است که حاکم الدر المنثوردر  «یقینًا او به بندگانش آ
ْرِع 

َ
ْزَق ِلِعباِدِه َلَبَغْوا ِفی اأْل ُه الرِّ  تا:سیوطی، بی)داشتیم گفتند: ای کاش ما هم میدربارۀ اصحاب صفه نازل شده که همواره می «اللَّ

6/ 8.) 
  (4).داندصحیح می سبب نزول را با توجه به اینکه سیوطی آن را با سند صحیح نقل کرده،این مراغی 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8


 مصادیقی از عدم استفاده از اسباب نزول در تفسير المراغی

 اسرائيليات 
ستانم سیر خود دا سرائیلی و خرافاتراغی در تف سلمانان نفوذ کرده، به دلیل یکه در منابع روا را های جعلی و ا سیری م ی و تف

م بوده برای فهم کتاب خدا به علوم طبیعی متوسل شده و روایات پذیرد، و هر کجا الزها با عقل و علم و دین و... نمیتعارع آن
 (.495: همان)مراغی، « ننموده است نیز ذکررا های اسرائیلی مجعول و ضعیف و اخبار و داستان

دربارۀ هبوط آدم و »نویسد: سوره بقره می 36سوره ص و یا ذیل آیه  34-35اعراف یا ذیل آیات  ۀسور 107 ۀوی در تفسیر آی
سرائیلی بسیاری که هیچح ستوا از بهشت و وصف آن، روایات ا شده ا یا ذیل  (.93 /1همان: )« کدام صحیح نیستند، گزارش 
از  .2 .از جهت متنش به خاطر مخالفت با نص قرآن .1 :دانداعراف روایات اســرائیلی را از چند جهت مردود می ۀســور 54 ۀآی

االهور از ابن جریح نقل شــده که در اواخر عمرش دچار اختالل عقلی  جهت ســندش، چون این روایت از حجاج بن محمد
 (.173 /8همان: )شده بود 

 های مربوط به اسباب نزول مالک
معیارها و موازینی که برای تشــخیص جعل در روایات اســباب نزول وجود دارد، همان معیارهای عام تشــخیص ســالمت یا 

ستی یک حدیث  ستنادر سباب نزول،یارها، می، ولی در کنار این معا صوص روایات ا شاره کرد که در خ  توان به معیارهایی ا
عدم مخالفت با ظاهر آیه، عدم مخالفت با واقعیت تاریخی، عدم هماهنگی با  :اند ازنقش بســزایی دارد. این معیارها عبارت

 های حاکم و سلطه.جریان
 های تاریخی واقعيت. 1

ــیمر ــباب نزول در یک تقس ــاب میبنوایات اس ــی از روایات تاریخی به حس ــه با دی کلی، بخش آید. روایات تاریخی در مقایس
توان برای ارزیابی صحت و سقم آن استفاده کرد که در م تاریخی نیز میهای مسلّ روایات دیگر، این مزیت را دارد که از واقعیت

 صورت تعارع با تاریخ فاقد اعتبارند. 
 ها سلطههای حاکم و هماهنگی با جریان. 2

های زورمدار و تأمین حرف و ســـاخته و پرداختۀ اشــخاص و جریاننخش عظیمی از روایات، به گواهی تاریخ، مجعول و مب
 اهداف آنان بوده است. 

در ارج نهادن یا افشای آن شخص و یا جریان داشته و  بسیاریاز آن جا که موضوع نزول آیه در مورد یک شخص یا جریان، اهمیت 
دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی بوده است، روایات مربوط به او از دستبرد مصون نمانده و مورد جعل و تحریف قرار گرفته در نتیجه 

های فکری انحرافی گران و یا جریاناست. بنابراین، اگر در مجموعه روایات اسباب نزول به روایاتی برخوردیم که با اهداف و امیال سلطه
ها در تعیین ســبب نزول یک آیه پرهیز کرد ها را به عنوان روایات مجعول شــناخت و از اعتماد به آنباید آنمیمســلط و هماهند اســت، 

 (. 82 /1: ش 1374 )صدر،

 اشتراک نظرات عالمه طباطبایی و مراغی 
 ست.در بسیاری از موارد استفاده یا عدم استفاده از روایات اسباب نزول نظرات عالمه و مراغی باهم مشترک ا



 موارد اشتراک این دو مفسر به شرح زیر است:
 .اندهردو مفسر در نوشتن تفسیر خود از تفاسیر مختلف استفاده کرده. 1
ــورت مخالفت با ظاهر آیه، یا مخالفت با تاریخ نزول )یا تعارع با  .2 ــباب نزول در ص ــر در ترجیح روایات اس هردو مفس

 نمایند.را رد می واقعیت تاریخی(
 مفسر امکان تعدد اسباب نزول وعمومیت سبب را قبول دارند. هر دو .3
 جایگاه عقل در استفاده از اسباب نزول در هر دو تفسیر مشهود است. .4

 شود:هایی اشاره میدر این قسمت از نوشتار به نمونه
 ترجيح روایت موافق با ظاهر قرآن .1

لقد » ۀمثاًل در آی .دهدر آیه سازش بیشتر دارد، بر روایات دیگر ترجیح میالمه از بین روایات اسباب نزول، روایتی را که با ظاهع
 نویسد: ( می181 :)آل عمران «… سمع الّله قول الذین قالوا ان الّله فقیر و نحن اغنیاء

گفته اســت:  «…لقد ســمع الّله قول اّلذین قالوا»در درالمنثور آمده: ابن جریر و ابن منذر از قتاده روایت کرده که درذیل آیه 
شریف شده. وقتی آیۀ  سناً » ۀبرای ما چنین گفتند: که این آیه دربارۀ حّی بن اخطب نازل  ضًا ح   «…من ذا الذی یقرع الّله قر

گیرد. گونه که یک فقیر از غنی قرع میخواهد، آننازل شد، وی گفت: کار ما به کجا رسیده که پروردگارمان از ما قرع می
شی در سیر عیا صادق ذیل درتف سوگند، یهودیان خدا را ندیده ×همین آیه از امام  ست که فرمود: به خدا  اند، تا روایت کرده ا

گفتند: اگر خدا غنی بود اولیایش هم غنی بودند، پا البد  ند.بدانند که فقیر اســت ولکن از آنجا که دیدند اولیای خدا فقیر
 خدا فقیر است و ما غنی. 

 دارد: ن بیان میپایان چنی عالمه طباطبایی در
سوم می سابق ما، با آیه انطباق دارد. اما روایت  ضمونش با در نظر گرفتن بیان  صادیق آیه را دو روایت اول م خواهد یکی از م

  (.84 /4 :1417بیان کند، نه اینکه بفرماید، آیه تنها دربارۀ این اشخاص نازل شده )طباطبایی، 
به 84 ۀکه ذیل آیرا مراغی هم ســبب نزولی  )مراغی، کند مخالفت با ظاهر آیه رد می ســبب، به دالیلی از جمله به آمده تو

  (.177 - 176 /10 همان:
 امکان تعدد اسباب نزول  .2

بیند. وی برای حل داند و برای آن هیچ مانعی نمیالمه طباطبایی، امکان تعدد اســباب نزول را در مورد یک آیه محتمل میع
  .گوید آیه دارای تعدد اسباب استگیرد این است که میکار میه هایی که ببب نزول، یکی از راه حلاختالف روایات در بیان س

هایی دیگر غیر در سبب این آیه داستان»گوید: کند و سپا میآل عمران، دو داستان را بیان می 80 ۀایشان ذیل آی ،به عنوان نمونه
«  ممکن اســت چند قصــه ســبب نزول یک آیه باشــدنیز باب اســتنباط راویان اســت و  ها ازاین ۀاز این دو داســتان آمده و ظاهرًا هم

 (.333 /3 طباطبایی، همان:)
ها باعث و ســبب نزول آیه باشــد ما این نکته را مکررًا خاطرنشــان این جریان ۀهیچ مانعی ندارد که هم»... گوید: نیز می

همان: )...« کنند متعدد باشند د روایاتی که اسباب نزول آیات را بیان میمانعی ندار».... گوید: یا می (.205 /4همان: )« کردیم
صریح می(. 217 ستان»... کند: باز ت سباب نزول یک یا چند آیه، دا ست، ا شند و خدا عالوه بر اینکه ممکن ا های متعددی با



 (. 343 /3همان: )« داناتر است
سباب نزول را در بحث از ست و ...« ال اکراه فی الدین »بقره  256 ۀسبب نزول آی همچنین عالمه احتمال تعدد ا پذیرفته ا

 (. 2/347همان: )داند شود و همه را به عنوان سبب نزول محتمل میبین روایات مختلف، منافاتی قائل نمی
 آیه است. ترین تحلیل عالمه از روایات متعدد دربارۀ یکتوان گفت قول به تعدد اسباب نزول یا اجتهاد راویان، مهممی

ــباب نزول را در مورد یک آیه محتمل می ذیل  ،بیند. به عنوان نمونهداند و برای آن هیچ مانعی نمیمراغی هم امکان تعدد اس
کند، گوید: در سبب نزول این آیه روایات زیادی است و سپا سه روایت را به عنوان سبب نزول نقل مینساء می 94 ۀآیۀ شریف

 ،کند که طبق آن آیۀ فوق نازل گشت. دو روایت دیگر نیز متفاوت با روایت اولی استعباس روایتی نقل میاز جمله اینکه از ابن 
هیچ مانعی ندارد که چند واقعه و رخداد قبل از نزول آیه اتفاق افتاده »گوید: در پایان میوی  .ولی مضــمونی مشــابه با آن دارد

 (. 126 /5 همان:)مراغی،  «باشد و همه به عنوان سبب نزول آیه محسوب شوند

 اعتبار عموميت نص  .3
سبب راعمومیت لفظ را معتبر میالمه طباطبایی ع صیت  صو صار آیه داند نه خ سباب نزول باعث انح ست که ا های و معتقد ا

 ها در هر زمان و مکانی خواهد بود. انسان ۀعام و شامل هم شود، بلکه آیات قرآن،قرآن به همان مورد خاص نمی
»....  (. 42 :1388 ،طباطبایی)...« ای مخصص آن آیه نخواهد بود هرگز مورد نزول آیه»... گوید: می قرآن در اسالمدر کتاب  یو

زیرا کالمی که جهانی و همیشگی باشد در کلیات مقاصد و مطالب آن،  ،در تفسیر هر آیه مجموع آیات قرآنی باید در نظر گرفته شود
 (.116 :)همان« شوند نباید مؤثر باشدحوادث وقت نزول که اسباب نزول نامیده می خصوصیات زمان و مکان و

داند نه خصوصیت سبب را و معتقد است که اسباب نزول، باعث انحصار مراغی هم مانند عالمه عمومیت لفظ را معتبر می
 در هر زمان و مکانی خواهد بود.  هابلکه آیات قرآن عام و شامل همه انسان ،شودهای قرآن به همان مورد خاص نمیآیه

همان: )مراغی،  «...شود این آیه هر مؤمن دیگری را نیز شامل می»گوید: احقاف می ۀسور 15 ۀایشان ذیل آی ،به عنوان نمونه
26/ 20.) 

باید به آن  داند و معتقد است که همهباشد، نص آن را عام میرا اگرچه دارای سبب نزول خاصی می (103 توبه:)یا آیه زکات 
 (.16 /11همان: )مراغی، عمل کنند 

 موافقت با تاریخ به جهتترجيح سبب نزول  .4
 ۀمثاًل در مورد آی .مراغی، هماهنگی روایت با تاریخ نزول آیه اســت های ترجیح یک روایت از دیدگاه عالمه طباطبایی وز مالکا

از ابن جریر از عکرمه روایت کرده اســت و  لمنثورادرالمه روایتی از ع (.92 :)نســاء «… وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنًا اال خطأً »
سد: می شده ولکن روایتی که ما از عکرمه نقل کردیم، به اعتبار عقلی نزدیک ااین معن»نوی تر و با تاریخ به چند طریق دیگر روایت 

 (. 42 /5: 1417)طباطبایی،  «نساء سازگارتر است ۀنزول سور
سبب نزولی شده به دلیل تعارع با تاریخ رد می ۀسور 84 ۀرا که ذیل آی مراغی هم  سفر کند، توبه گزارش  چون این آیه در 

 :)همانهجرت نازل گشت، در حالی که عبدالله بن ابی در سال بعد )سال نهم هجرت( وفات یافت  هشتمتبوک در سال  ۀغزو
11/ 36.) 



 جایگاه عقل در بحث اسباب نزول .5
گوید: خواند. از نظر عالمه تعقل و تفکر در اســالم تا آن حد اســت که میترین نیرو در وجود انســان میالمه عقل را شــریفع
خداوند در قرآن خود حتی در یک آیه، بندگان خود را امر نفرموده که نفهمیده به قرآن یا به هر چیزی که از جانب اوســـت، »

 (.255 /5همان: )...«  ایمان آورند و یا راهی را کور کورانه بپیمایند
از جمله مواردی که عالمه با تحلیل  .کندعالمه طباطبایی روایاتی را که با عقل و اصــول دین در تعارع باشــد قبول نمی

شان می شاره کرد توان به روایتی می ،دهدمنطقی، تناقض روایت را ن شأن نزول آیا شان به  108 ۀکه در  شده و ای سوره انعام وارد 
« شــود با صــدر آن ســازگار نیســتگونه که مشــاهده میذیل این روایت همان»گوید: از جمله اینکه می ســت.ا نقد آن پرداخته

 (.323 /27همان: )
سیر  ۀهای مکتب محمد عبده، مخالفت آن با مذهب و عقیداز جمله ویژگی شمردن عقل بر نقل بوده که در تف سلف و نیز مقدم 

ــتانید. توان داثرات این ویژگی را نیز می مراغی ــیر خود داس ــت، در تفس ــرائیلی و مراغی که از این مکتب متأثر اس های جعلی و اس
 پذیرد.ها با عقل و علم و دین و... نمیی و تفسیری مسلمانان نفوذ کرده به دلیل تعارع آنیکه در منابع رواخرافات را 

ــور 275 ۀمراغی ذیل آی َبا ال یُقومُ » :بقره ۀس کُلوَن الِرّ ِذیَن یْأ یَطاُن ِمَن اْلَمِاّ الَّ ــَّ ُطُه الش ِذی یَتَخبَّ دیوانه ، ...«وَن ِإال کَما یُقوُم الَّ
سان به  شیطان، از باورها و اعتقادات عرب می سببشدن ان ست که قرآن فقط اعتقاد آنما آن توسط  ها را بیان داند و معتقد ا

؛ 661 /3: )همان« پذیردکند و نمیقل، محال اســت، انکار میکرده، از طرفی معتزله نیز این موضــوع را به خاطر اینکه از نظر ع
 و...(. 78، 87، 93، 177 /1

 اختالف نطرات عالمه و مراغی در روایات اسباب نزول 

 حجيت روایات اسباب نزول. 1 
ــباب نزول بین دیدگاه عالمه ومراغی تفاوت وجود دارد و این اختالف به خاطر مبناد ی متفاوت دو هار مورد حجیت روایات اس

 های متفاوت حجیت روایات از دیدگاه شیعه و سنی است.مفسر و مالک
صوم روایات ۀهم سباب نزول به مع ستند مورد قبول  ۀشود وبه عقیدمنتهی نمی ×ا صدورنی عالمه چنین روایاتی که قطعی ال
رسد و از اد است و به چند هزار روایت میاین روایات از طرق اهل سنت، بسیار زی»فرماید: در این باره می نیستند. ویایشان 

ها غیر مسند و بلکه بسیاری از آن ،طرق شیعه کم و شاید از چند صد بیشتر نباشد، البته همه روایات هم مسند و صحیح نیست
 (.103 :1388)همو، « نداضعیف

نت سخن صحابی را مسند مرفوع ولی اهل س ،داندشیعه همۀ روایاتی را که از غیر معصوم نقل شود فاقد حجیت شرعی می
شد، حدیث مرفوع مرسل تلقی می سیر با صورتی که از عالمان به تف سخن تابعی را در  شیعه . کندو  عالمه مانند دیگر محققان 

سان به داوری  صحابی یا تابعی بودن راوی ندارد و دربارۀ همه یک که روایاتی را که مثاًل از ابن عباس چنان پردازد،میتوجهی به 
یا از (. 386 /5 ؛331 /3: 1417 )همو،کند داند و آن را اجتهاد راوی تلقی میای نقل شـــده، فاقد حجیت میدر شـــأن نزول آیه

 (.87 /8: )همانداند کند و آن را اجتهاد راوی میبن جبیر روایتی نقل می تابعینی مانند سعید
سیر خود بیان کرده که اگر در ۀدر حالی که مراغی در مقدم سورهتف شد که مورد تأیید بارۀ آیه یا  شده با سبب نزولی ذکر  ای، 

شد، آن را گزارش می گاه د.کنوی با صحابه و تابعین را از آ سباب نزول میوی با توجه به اینکه  سبت به ا داند، قول ترین افراد ن



 .(102 /17همان: )مراغی، داند ها را در مورد روایات اسباب نزول حجت میآن

 ایات اسباب نزول سند رو. 2
ستند و با ذکر منبع یاد میر ست که روایات را م ستند نیز دروش عالمه طباطبایی این ا  کند، مگر در برخی موارد، روایات غیر م

بدون اینکه منابع و یا صــاحبان اقوال را یادآور شــود، چنین  آن،ذیل  که آل عمران 195 ۀمانند: آی ،خوردبه چشــم می المیزان
تنها به طرق اهل سنت و شیعه اکتفا وی اینجا  در سلمه نازل شد؛از طرق اهل سنت آمده است که این آیه دربارۀ ام»نویسد: می

  (.90 همان:)طباطبایی،  کرده واز راویان، ذکری به میان نیاورده است
ا که روایت از او نقل شـــده، کند و تنها نام اولین ناقلی رولی مراغی غالبًا احادیث و روایات را بدون ذکر ســند گزارش می

ذیل آیات مثاًل  و...(. 75 /3؛ 161، 138، 130، 93، 88 /2همان: )مراغی، مانند ابن عباس، انا، قتاده، مجاهد و....  ،آوردمی
 .(93همان: )بقره  195تا  194 ۀذیل آی(. 88 /2همان: ) بقره193تا  190

سباب نزول، عالو سیاری دیگر از روایات ا شان در ب سند را ذکر نکرده، نام راوی اول را نیز ذکر نکرده و ای سله  سل ه بر اینکه 
گردد و راویان روایت از دید مخاطب می که این امر باعث مجهول ماندن...« أن  ةســبب نزول هذه اآلی»یا « روی»فقط گفته 

شکل می ویداوری را برای  سدمی بقره 78 ۀذیل آیمثاًل  .و...( 51 /3؛ 127 /2؛ 228 ،219 ،189 ،151 /1همان: )سازد م و »: نوی
یا  .(151 /1همان: )« قد روی أن اآلیة نزلت فی أحبار الیهود الذین خافوا أن تذهب ریاستهم بإبقاء صفة النبی فی التوراة فغیروها

سدمی بقره 273 ۀذیل آی ّصفة و هم أربعمائة من فقراء المهاجری»: نوی سهم قد روی أن هذه اآلیة نزلت فی أهل ال صدوا أنف ن ر
 (.51 /3همان: )...« لحفظ القرآن الکریم و الجهاد فی سبیل الّله

: ائتنا بکتاب من السماء سبب نزول هذه اآلیة أن رافع بن خزیمة و وهب بن زید قاال للنبی» :نویسدمی بقره 108 ۀیا ذیل آی
 (.189 /1همان: )« نقرؤه، و فّجر األنهار نتبعک

 هاى سبب نزول ایر نقلترجيح یک نقل برس. 3
سباب نزول، مالکد ستر ترجیح روایات ا صفانه  عالمه طباطبایی در این موارد کامالً  .های عالمه و مراغی باهم متفاوت ا من

به  مراغی در مواری به روایات ضــعیف توجه دارد. آن. اماکثرت  نه کمیت و داندمیصــحت روایات را معیار  و کندعمل می
تر از روایات دیگر اســت. به بهتر و صــحیح کند که به نظر ایشــان،مه در برخی موارد، تنها روایتی را نقل میعال ،عنوان نمونه

 ید: یای از این مرجح توجه فرمانمونه
 نویسد: می (44 :)نساء «…تر الی اّلذین اوتوا نصیبًا من الکتابالم» ۀایشان ذیل آی

ها روایتی است که ما نقل کردیم. آن ۀتر از همهای مختلفی وارد شده است، ولی سالمنهشأن نزول این آیه، روایات زیاد و به گو در
است،  ند، وآن داوری برخی از یهودیان دربارۀ آیین مشرکان و دین محمدااین روایات دریک جهت شریک ۀهم ،چیزی که هست

  .(383 /4: 1417اطبایی، که فرد یهودی آیین مشرکان را برتر از دین پیامبر اکرم دانسته است )طب
ضعیف ،روات زیاد جهتاما مراغی به  ا َوَعالِنیًة » :بقره ۀسور 274 ۀنزول آی ،ولی  رًّ سِ َهاِر  یِل َوالنَّ ِذیَن یْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِباللَّ الَّ

ِهْم َوال َخْوف  َعَلیِهْم َوال ُهْم یْحَزُنوَن  َد َرِبّ نْ ند و نزول آن را در حق علیابوبکر می را در مورد« َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِع ضــعیف  ×دا
باشند آمده که از طریقین نقل شده و دارای سند صحیح می در حالی که در بسیاری از روایات .(53 /3همان: )مراغی، شمارد می

شده ×که این آیه در حق علی ست. نازل  شیخ مفید در  ا صاصبه عنوان نمونه،  شیخ مفید، بی اخت ش(150 :تا) صدوق در ،  یخ 



ضا صدوق، عیون اخبار الر شیخ  سیرش  (67 /1: 1378 ) شی در تف شی،و عیا اند و آن روایت را گزارش کرده( 151 /1تا: بی )عیا
ساکر، ست. ابوحاتم و ابن جریر و جمعی دیگر نقل کرده سیوطی نیز آن را از طبرانی، ابن ع صدقه  ا سیوطی همچنین جریان 

ساک ست  ،ر نقل کردهدادن ابوبکر را از ابن ع شده، نیامده ا شأن ابوبکر نازل  سمت که آیه در  سیوطی، ولی در آن روایت، این ق (
 .(1/642تا: بی

 ترجيح براساس اتفاق نظر فریقين . 4
ست که از طریق عامه و ز جمله مالکا سبب نزولی ا ستفاده کرده،  سبب نزول از آن ا هایی که عالمه طباطبایی در ترجیح یک 

روایات »نویسد: می (207 :)بقره «…من الّناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الّله و» ۀمثاًل در مورد آی .ده استخاصه نقل ش
سنی وجود دارد که این آیه دربارۀ علی شیعه و  ست واین موضوع را در تفسیر برهان به پنج طریق  ×فراوانی از طریق  شده ا نازل 

  ولی این مطلب در تفسیر مراغی رعایت نشده است. .(99 /2: 1417یی، )طباطبا «از ثعلبه و غیر او نقل کرده است
 اسباب نزول ةکنندتعابير بازگو. 5

اند. محققان دو اسباب نزول، تعابیری هستند که محققان به این تعابیر در شناخت روایات اسباب نزول توجه کرده ۀعابیر بازگوکنندت
سبب نزول می...«  ةیا فنزل اآلحدث کذ»و « کذا ةسبب نزول هذه اآلی»تعبیر  صریح در بیان  دانند. عالمه به این تعابیر توجه و را 

ــان آن ــبب نزولرا تطبیق و اجتهاد راوی می اعتنایی ندارد، به طوری که برخی از روایاتی که در آن تعبیر دومی آمده، ایش . داند نه س
گوید: کند و در مورد آن میگزارش می...« حدث کذا فنزل »کند با تعبیر فرقان روایتی را که از ابن مسعود نقل می 68 ۀمثاًل ذیل آی

گونه تعابیر به این ،به عکا عالمه ،در حالی که مراغی .(247 /15همان: )...« شــاید منظور وی تطبیق باشــد نه ســبب نزول »... 
از طریق گزارش صرف راویانی است که شاهد  چرا که از نظر عموم اهل سنت راه دستیابی به روایات اسباب نزول، ؛دهدارزش می

ست  نزول بوده اند. شده ا صورت اجمالی گزارش  سیر مراغی آمده، به  سباب نزول که در تف سیاری از روایات ا  /2همان: )مراغی، ب
ید که یعنی وقتی روایت می و...(. 116 /29؛ 236 /30؛ 51 /3؛ 127 ب از آیه هیچ تأثیری در فهم مخاط ،«نزلت فی ابی جهل»گو

 دهد. ندارد و در واقع فقط یک اطالع و آگاهی عمومی به مخاطب می

 نتيجه
 اند از:ستاوردهای بررسی سبب نزول در این مقاله عبارتد

سباب نزول از دانش شاخهدانش ا سبب نزول آیههای نقلی و یکی از  ست.  سبب یا علتی که  ،های علوم قرآنی ا یعنی همان 
ای شده است. سبب خاصی که موجب نزول آیه شده حادثه و یا به دنبال سؤال مردم، موجب نزول آیه در شرایط خاص، یا وقوع

ست، مفاد عمومی آیه را به مورد خود محدود نمی ست می ،کندا صورت قرآن کریم کاربردش را از د دهد و به کتابی زیرا در آن 
شتگان تبدیل می سلمانی نمیشود که پیامی برای آیندگان ندارد. قبرای گذ شد. آیات طعًا هیچ م شته با تواند چنین اعتقادی دا

 مربوط به احکام که به سبب خاصی نازل شده است، کلی و عمومی است.
سبب نزول آورده ست که اوالً شروطی که برای  شد؛ ثانیاً  اند، این ا شده با سبب آن نازل  شده  قرآن به  در زمان وقوع آن نازل 

تشریع احکام در قرآن و درک بهتر مقاصد آیاتی  ۀشناخت اسباب نزول، موجب شناخت فلسف .(73 :1411غازی عنایت، ) باشد
 است.ها با قرائن خارجی همراه که فهم آناست 



صه  صورت خال ست. به  سیاری از این احادیث مورد تردید ا سباب نزول، اعتبار ب با توجه به کثرت اختالف میان احادیث ا
 ترین مشکالت احادیث اسباب نزول است.نقل به معنا از سوی راوی، جعل و تحریف از اصلی توان گفت اجتهاد راویان،می

بلکه باید متن  ،گیریم که نباید به روایات اسباب نزول صرفًا به خاطر اینکه دارای سندی صحیح است، اعتماد کردنتیجه می
عینی و خارجی مغایرت نداشت و یا اضطراب و تناقض حدیث را بررسی و تحلیل کرد و در صورتی که روایت با تاریخ و قرائن 

دو مفسر  ،روایت را پذیرفت. در این میان ،در روایت وجود نداشت، یا با آیات قرآن و یا بدیهیات عقلی نیز در تضاد نبود و ...
ترجیح روایت  .1 مانند دارند،روایات شأن نزول نقاط مشترکی  ۀلئیعنی عالمه طباطبایی و مراغی در مس ،شیعه و سنی ۀرتبعالی

جایگاه عقل در بحث اسباب  .4. موافقت با تاریخ جهتنزول به  بترجیح سب .3 .اعتبار عمویت نص .2 .نآاهر قرظموافق با 
. 3 .سند روایات اسباب نزول. 2 .حجیت روایات اسباب نزول. 1 ؛وجود دارد مانندبین این دو مفسر  جهات افتراقی نیز. نزول

برای پژوهشگران  هاها و تفاوتاین شباهتآشنایی با  .ر فریقینظترجیح بر اساس اتفاق ن .4 .هابر سایر نقلترجیح یک نقل 
 ست.راهگشا آیات قرآنفهم درست  استفاده از روایات اسباب نزول در تفسیر و درقرآنی 
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 ........................................................................................................  
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 (.262 /1: 1417 طباطبایی، ؛94 /1: تابی سیوطی،) است
 فمن بدر، یوم برزوا الذین هم هنا بالخصمین المراد أن النزول بأسباب غیرهم من أعرف هم و التابعین و الصحابة من ماعةج یری(. »2)

 المتبارزین هؤالء فی نزلت اآلیات هذه إن یقسم ذر أبو کان و عتبة، بن الولید و ربیعة ابنا شیبة و عتبة الکافرین من و عبیدة، و علی و حمزة المؤمنین
 بین رکبتیه علی الخصومة فی یجثو من أول أنا و اآلیة هذه نزلت فینا: قال أنه علّی  عن غیره و البخاری روی. غیرهما و الصحیحین فی عنه ثبت کما

 (102 /17: همان مراغی،) «القیامة یوم الّله یدی
 .است دانسته صحیح را حدیث وی(. 3)
ــمعت: قال الخوالنی ءهانی أبی عن(. »4) ّفة، أهل فی اآلیة هذه نزلت إنما»: یقولون غیره و خریت بن عمرو س ــّ  فتمنوا لنا أن لو قالوا فإنهم الص
 (.45 /25: همان) «صحیح بسند السیوطی رواه. «الدنیا
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Abstract 
This article seeks to examine the causes of revelation according to Allamah Tababatai and Maraghi with reliance on 
two most important and respected exegetical works (e.g. Tafsir al-Mizan and Tafsir al-Maraghi) authored by these 
two prominent Shia and Sunni scholars, respectively.  Given Allamah Tabatabai's exegetical school and its 
requirement, he is of the view that the cause and occasion of revelation do not play a very important role in interpreting 
the verses. However, he maintains that mentioning the traditions concerning the causes and occasion of revelation are 
effective in understanding the purport and context of the verses. As for Maraghi, he has collected more than three 
hundred verses in his commentary work taking into account specially those traditions which have something to do 
with the causes of revelation. He has transmitted those traditions which are authentic according to him. Maraghi's 
method in criticizing and studying the narrations is such that he evaluates and verifies their authenticity through the 
Quran and rational reasons. 
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