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چکیده

اســـ از نزول از دان

هاى علوم قرآنى اســـت ده درهاره زمینه ها و

مقتضیات نزول آیات و سورههاى قرآن هر رسول خدا هحث مىدند
و نق

مهمی در تفســیر قرآن دارد ههطور ط یعی وظیفه نقل اس ـ از

نزول هر عهده صــحاهیانی هوده ده شــاهد نزول و اهحی وحی توســ
پیام ر هودهاند اینکه رســـول خدا در در هیان اســـ از نزول ه
جایگاهی دارد ســلالی اســت ده تادنون ههدرســتی هه آن پاســخ داده
نشــده اســت مقاله حاهــر هه رول تحلیل و توصــیت و نقل تاری ی
درصــدد پاســخ هه آن اســت نتیره هررســی نشــان میدهد ده پیام ر
در ههعنوان دریافت دننده و اهحی دننده وحی ،در هیان س ب نزول
نق

دا شته و هیان س ب نزول آیاتی ده ا صحاز ای شان هنگام نزول

آنها ح ضور ندا شتند ،اخت صاد هه ر سول خدا در دارد همچنین
 .1دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

tayebh@rihu.ac.ir
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در مقاله حاهر همن انکار تکرار نزولِ آیاتی از قرآن ،موارد ادعایی
از هاز تحوت رســول خدا در شــمرده شــده ،و نین نتیره گرفته
شـــده ده هر جا رســـول خدا در آیه یا آیاتی از قرآن را درهاره
حادثهای یا شـــان افرادی تحوت دردهاند ،آن حادثه و شـــان ههمثاهه
س ب نزول آیه پذیرفتنی ا ست و میتوان از آن ماجرا همانند س ب
نزول در تفسیر آیه مدد گرفت
واژههاي کلیدي :پیام ر ادرم در ،اســـ از نزول ،تکرار نزول،
تحوت پیام ر
مقدمه
ا س از نزول از دان هاى واه سته هه قرآن دریم و از شاخه هاى علوم قرآنى ا ست ده
درهاره زمینه ها و مقت ضیات نزول آیات و سوره هاى قرآن هر ر سول خدا هحث مى دند این
دان

از زمان نزول قرآن دریم تادنون همواره موردتوجه و اهتمام مفســـران هوده اســـت

اصطحح اس از نزول در قرآن و هیچ روایتی از رسول خدا در و امامان معصوم عر دیده
نمی شود و زمان دارهرد آن هرای ن ستین هار رو شن نی ست ،اما در قرن پنرم این ا صطحح
شایع هوده و شیخ طوسی د414قر در تفسیر ت یان فراوان آن را ههدارهرده است هرای نمونه
ر ک :طوســـی ،هیتا ،ج ،7صــص ،449 ،919 ،913 ،777و ج ،9صــص174 ،141 ،999ر
واحدى نیشــاهورى د414قر هم نام اثر خود را اســ از نزول گذاشــته اســت پ

از آن تا

زمان معاصـــر آثار فراوانی هه گردآوری روایات اســـ از نزول آیات قرآن و تحلیل آنها
پرداخته شده است
از اس ـ از نزول تعاریت م تلت اما نزدیک هه همی ارائه شــده اســت هرآیند تعاریت
این است ده اس از نزول ع ارت است از رخدادهایی ده در زمان پیام ر در واقع شده و
یا پرس هایی ده از رسول خدا پرسیده شده و هه اقتضاى آن رخداد یا پرس  ،آیه یا آیاتى
از قرآن هم زمان ها آن حادثه ،یا در پى آن نازل شـــده اســـت نک :زرقانی ،7494 ،ج،7
د747؛ حرتی ،7931 ،د94ر در تفا سیر و دتازهاى علوم قرآنى شیعی و اغلب فار سى
دوره معاصر دو مصطلح « شان نزول» و « س ب نزول» هه یک معنا هه دار رفته و مقصود از هر
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دو همان س ـ ب نزول اســت 7هرای نمونه ر ک :ط اط ایی ،7919 ،د749؛ اســحمی،7917 ،
د 1ر
مهمترین مو هوعاتی ده دان

ا س از نزول درهاره آن هحث میدند ع ارتند از :نق

اس از نزول در فهم قرآن ،ارزل و اعت ار روایات اس از نزول ،جعل و تحریت در روایات
اس از نزول ،حکم روایاتی ده تاهعان نقل میدنند ،تعاهیر دال هر س ب نزول ،عدم اختصاد
حکم آیات هه مورد نزول ،تکرار نزول آیات ،و
ا س از نزول هه هرر سی و پا سخ هه آن پرداخته ،هحث درهاره

یکی از م سائلی ده دان

مناهع نقل س ـ ب نزول اســت هه ع ارت دیگر اس ـ از نزول آیات قرآن را از ه دســی اخذ
درد؟ پاسخِ تقری اً مورد اتفاق نظر مفسران این است ده ناقل اس از نزول هاید صحاهی شاهد
نزول وحی ها شد ،و اگر نین فردی س ب نزولی را هرای آیهای از قرآن نقل درد ،هه شرط
صحت سند تا وی ،روایت

پذیرفته ا ست حتی دان شمندان اهل ت سنن نین روایتی را در

حکم حدیث مرفوع ،یعنی حدیثی ده از رســـول خدا در نقل معت ر میشـــمرند ر ک:
سیوطی ،7497 ،ج ،7د 791ر
ی
همچنین سیوطی آنرا ده از اعت ار روایات تاهعین س ن گفته و س ن مف سرا ِن تاهع ِ
مشهور هه تفسیر ون مراهد و سعید هن ج یر را مق ول معرفی درده ،دلیل آن را این میداند
ده این دســـته مفســـران معموالً دان

خود در تفســـیر و ســـ ب نزول آیات را از صـــحاهه

گرفتهاند سیوطی ،همانجار اما سلالی ده در این زمینه دمتر هه آن پرداخته شده این ا ست
ده آیا رســول خدا در نیز هه هیان و نقل س ـ ب نزول آیات پرداختهاند یا نه؟ مقاله حاه ـر
درصدد پاسخ دادن هه این سلال است ده:
 7ها توجه هه روایات موجود ،ر سول خدا در ه اندازه در هیان یا نقل ا س از نزول
آیات نق

داشتهاند؟

 . 1ظاهرا نخ ستین بار ابوبکر عتیق بن محمد سور آبادی در قرن پنجم در تف سیر فار سی خود م شهور به تف سیر سورآبادی این
اصطالح را مرادف با سبب نزول به کاربرده است و پس از آن در قرن دهم و یازدهم در تفسیر فارسی منهج الصادقین مالفتح
اهلل کاشانی و تفسیر اال صفی فیض کاشانی و آیات االحکام استرابادی به کار رفته و در دوره معا صر نیز تقریبا در همه تفاسیر
شیعی فارسی آمده است.
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 9ها فرض وجود روایات س ب نزول م تلت ذیل آیات ،آیا نظریه تکرار نزول آیات
ترجیح دارد یا تحوت ر سول خدا در؟ و در هر یک از دو صورت ها تحوتهای ر سول
خدا ه مواجههای هاید داشت؟
درهاره اســـ از نزول و م احث م تلت پیرامونی آن تادنون آثار فراوانی از د تاز و
مقاله و ر ساله هه نگارل درآمده ا ست ،اما تادنون مقاله و ر سالهای یافت ن شد ده جایگاه و
نق

ر سول خدا در را در نقل و هیان ا س از نزول آیات ،هرر سی درده ها شد از این رو

مقاله حاهـــر ههمنظور پاســ گویی هه دو پرســ

یاد شـــده هه تحقی درهاره نق

رســول

خدا در در هیان و نقل ا س از نزول آیات پرداخته و راهطه تحوتهای ر سول خدا در ها
س ب نزول را ت یین میدند
 .1گونههاي نزول آیات در شأن رسول خدا

(ص)

مطالعه اجمالی قرآن و روایات تفســـیری تردیدی نمی گذارد ده رســـول خدا در
ههعنوان پیام ر الهی و دریافت دننده وحی از ســـوی خداوند و اهحی دننده آن هه مردم ،در
هسیاری از آیات و سورههای قرآن ،خودمحور ه شی از س ب نزول آیات قرآن هوده است
در هررسی روایات اس از نزول ما ها ند دسته روایت مواجه میشویم ده رسول خدا در
در متن س ب نزول حضور دارند:
 .1یک دســـته از روایات نشـــان میدهد ده در نزول آیاتی از قرآن فق شـــ ص
پیام ر در و عمل ایشان س ب نزول هوده است هرای نمونه آیات آغازین سوره مزمّل قاهل
توجهاند ده مطاه روایات ســـ ب نزول آن نوع رفتار رســـول خدا در و گلیم هه خود
پیچیدن هرای استراحت از فشار سنگین دریافت وحی سوره عل هوده است ط رسی،7919 ،
ج ،74د 113؛ ســیوطی ،7444 ،ج ،1د 937ر روایات منقول ذیل آیه  9ســوره طه هیانگر
این است ده ع ادتهای طاقتفرسای ش انه رسول خدا در موجب نزول این آیات شده

ك الْق ْرءَا َن لِتَ ْش َقى» طه9 -7 :ر ال ته صحت این روایات مورد اشکال
َنزلْنَا َعلَْي َ
است« :طه * َما أ َ
و نقد قرار گرفته است ر ک :ط اط ایی ،الت ،7471 ،ج ،74د 791 – 791ر
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 .2در ه

زیادتری از روایات رسول خدا در ه شی از س ب نزول است و آیات

شریفه در ارت اط ها رفتار پیام ر در مواجهه ها م شردان یا ملمنان و رفتار م شردان یا ملمنان ها
پیام ر نازل شده است این دسته از روایات هیشترین حرم روایات اس از نزول را ههویژه در
خصود آیات مکی قرآن تشکیل میدهد نمونهای از این دسته روایات را ذیل آیات میانی
ســورههای عل  ،دوثر ،مســد ،معوذتین ،دافرون ،هــحی و دهها آیه و ســوره دیگر قرآن
مشــاهده درد مثحً در ســوره عل این ادای نماز در آغاز رســالت در مر ی و منظر مردم در
مسردالحرام و تحلهای اهوجهل در جلوگیری از اقامه نماز موجب نزول آیات تهدیدآمیز
میانی این سوره ن س ت هه اهوجهل شده ا ست ر ک :ط ر سی ،7919 ،ج ،74د 139ر در
میان آیات و ســورههای مدنی نیز در ســ ب نزول هســیاری از آنها یکطرف قضــیه رســول
خدا ست ،ازجمله آیات تغییر ق له هقره744 :ر ،آیه م اهله آلعمران17 :ر ،آیه امانات ن ساء:
13ر ،آیه ت لیغ مائده11 :ر و
 .2نقش رسول خدا (ص) در بیان سبب نزول آیات
موهوع اصلی این تحقی آن است ده ها توجه هه اهمیت اس از نزول آیات در فهم و
تفســیر قرآن ،رســول خدا در در هیان و نقل اســ از نزول آیات هرای اصــحاز خود ه
نقشی داشتهاند؟ ممکن است در اهتدا هه نظر رسد ده معنا ندارد رسول خدا ناقل س ب نزول
هاشد ،اما دانشمندان در این هاره دو دیدگاه م تلت هیان داشتهاند :یک دیدگاه آن است ده
رســول خدا در نقشــی در هیان و گزارل اس ـ از نزول آیات شــریفه قرآن نداشــتهاند در
مقاهل این دیدگاه هرخی پژوهشـــگران هیان و گزارل اســـ از نزول آیات را هه رســـول
خدا در نیز نس ت دادهاند ر ک :حسن حیدر ،7931 ،د 79ر
دســانی ده هه دیدگاه دوم گرای

یافته و هه نق آفرینی رســول خدا در در هیان و

گزارل اســـ از نزول دادهاند اغلب هرای دیدگاه خود نمونهای ذدر نکردهاند از میان این
دو دیدگاه ،دیدگاه ن ست نادر ست مینُماید و هرر سی روایات ا س از نزول ن شان میدهد
ده در مواردی س ب نزول آیه و یا شرح ماجرای نزول آیه از سوی ر سول خدا در هیان
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شــده و حتی در مواردی هیان س ـ ب نزول یا شــرح نزول آیه منحصــراً هه رســول خدا در
اختصاد دارد
اگر همانگونه ده محققان در حوزه اس از نزول هیان داشتهاند هپذیریم ده نقل اس از
نزول آیات قرآن شان و وظیفه د سانی هوده ا ست ده شاهد ماجراهای نزول وحی هودهاند،
در این صــورت این دیدگاه پذیرفته اســت ده ممکن اســت رســول خدا در نیز هه هیان و
گزارل س ب نزول هرخی آیات هپردازند واحدی نیشاهوری در این هاره مینویسد:

« س ن گفتن درهاره ا س از نزول قرآن جایز نی ست مگر ها روایت و
شنیدن از د سانی ده شاهد نزول وحی هوده و ن س ت هه ا س از نزول
آیات آگاهی داشتند» واحدی ،7473 ،د 71ر
این س ن واحدی ده میگوید س ب نزول را هاید از طری سِماع و روایت از د سانی
ده شــاهد نزول وحی هودند هه دســت آورد در این صــورت شــاهدان نزول وحی عحوه هر
صحاهه هه طری اولی شامل پیام ر هم میشود
 .3گونههاي اسباب نزول منقول از رسول خدا

(ص)

از یک منظر آیات شریفهای ده اس از نزول آنها از رسول خدا در گزارل شده را
میتوان در هار دسته جای داد:
 .1-3بیان سبب نزول آیات در پاسخ به پرسش اصحاب
هرخی پژوهشگران هرخی آیاتی را ده مراجعه اصحاز هه پیام ر س ب نزول آنها شده و
سپ

ر سول خدا در آن آیات را هر ا صحاز خود تحوت دردند نقطه آغاز هیان ا س از

نزول توس پیام ر دانستهاند حسن حیدر  ،7931د71ر مینویسد:

« پیام ر هارها ا س از نزول را هرای ا صحاز خود و د سانی ده سلالی
از ای شان پر سیده هودند هیان میدردند ،مانند ق ضیه عویمر هن ساعده
ده هه هم سرل ن س ت زنا داد و آیات لعان درهارهال نازل شد ،پ
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رســول خدا در او را ها همســرل خواســت و فرمود درهاره شــما
قرآنی نور1 :ر نازل شده است
در مســاله ظهار نیز هنگامی ده خوله از رفتار شــوهرل ده او را ظهار درده و ســپ
پشــیمان شــده هود نزد پیام ر شــکایت درد ،رســول خدا در او و شــوهرل را خواســت و
فرمود:

« خداو ند در هاره شـــ ما این آ یات را م راد له 7 :و 9ر نازل درده
است» ر ک :قمی ،7919 ،ج ،9د 919ر
 .2-3بیان سبب نزول بهمنظور مدح اصحاب و ترویج عمل نیک آنان
مطاه هرخی روایات گاه رســول خدا در هرخی اصــحاز خود را خواســته و نزول
آیهای را ــــ ده در مقام مدح و فضیلت عمل هرخی افراد و گروههاست ــــ درهاره آنان هیان
دا شته ا ست هناهراین ظاهر این د سته روایات نیز هیان س ب نزول تو س ر سول خدا در
است و آن حضرت همن هیان س ب نزول از صحاهی یاد شده تمرید میدرد

نَ» هقره999 :ر
ني َو ُِي ُّ
هرای نمونه هنگامی ده آیه شــریفه «إِ َّن اللَّهَ ُِي ُّ
ب الت ََّّوابِ َ
ب الْمتَطَه ِر َ

در شان یکی از انصار ده هعد از قضاء حاجت ها آز استنرا خود را تطهیرر درده هود نازل
شـد ،پیام ر آن مرد انصـاری را خواسـت و هعد از ها خ ر شـدن از عمل وی هـمن تمرید از
دارل هه او فرمود :خوشا هه حالت ،خداوند این آیه را درهاره تو نازل درد ر ک :عیاشی،
 ،7934ج ،7د 743ر نمونه دیگر آیه  11مائده مشهور هه آیه والیت است ده مطاه هرخی
روایات هعد از نزول این آیه رسول خدا در ها گروهی از قوم
مواجه شد ،سپ

هه مسرد آمد و ها سائلی

ون پیام ر تو س آن سائل از انفاق علی عر در حال ردوع ها خ ر شد،

تک یر گفت و نزول آیه والیت را در شان آن ح ضرت هیان دا شت ر ک :ط ر سی،7919 ،
ج ،9د 991؛ آلوسی ،7471 ،ج ،9د 994ر
نمونههای این مورد نیز متعدد و ن س تاً فراوان ا ست محق یاد شده اینگونه رفتارهای
پیام ر ده نمونههای فراوانی در قرآن دارد را ن ســتین اقدام پیام ر در شــعلهور ســاختن ح
اهتمام هه اس از نزول در میان صحاهه معرفی درده است حسن حیدر ،7931 ،د 71ر
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 .3-3بیان سبب نزول آیات نازل شده دور از چشم مردم
شــاید هیشــتر آیات قرآن زمانی نازل شــده ده هیچیک از اصــحاز رســول خدا در
شاهد نزول آن ن ودهاند و آن حاالتی ده از رسول خدا در هنگام دریافت وحی در هرخی
روایات نقل شــده ،هه تعداد دمی از روایات اس ـ از نزول مرهوط میشــود هااینحال گر ه
در ســاعت نزول ،اصــحاز شــاهد نزول آیات ن ودند اما در هســیاری از این اوقات اصــحاز
پیام ر شاهد حوادث ق ل از نزول آیه هوده و هه دن ال آن حوادث ،ها اهحی ر سول خدا در
میان حادثه اتفاق افتاده و آیات نازل شـــده ارت اط هرقرار میدردند اما در این میان آیاتی
وجود دارد ده اصــحاز رســول خدا در از حوادث رد داده ق ل از نزول آن ها خ ر ن وده
و هعداً از طری رســـول خدا در هه آن حوادث آگاه و از نزول آیات ناظر هه آن ها خ ر
شدهاند
مقصود از آیاتی ده جز رسول خدا در دسی شاهد نزول آنها ن وده این دسته اخیر
از آیات است دو دسته از آیات ههطور خاد و هرجسته هه این قسم مرهوط میشود و ظاهراً
اس از و ماجرای نزول آیات جز از طری رسول خدا در قاهل دستیاهی نیست :یک دسته
آیات مرهوط هه هرخی حوادث آغاز نزول قرآن ا ست مثحً ماجرای نزول سوره عل در غاز
حرا ده در مناهع اهل تسنن مشهور است تنها از رسول خدا در میتواند صادر و هیان شود
ر ک :ط ری ،7479 ،ج ،94د 717؛ قرط ی ،7914 ،ج ،94د773ر؛ زیرا هیچ یــک از
صحاهه ههویژه عایشه ده این روایت از او نقل شده در آن زمان و مکان حضور نداشتند؛ و یا
ماجرای نزول سوره مدّثّر ده هاز مرهوط هه حوادث آغاز نزول قرآن است واحدی و دیگران
س ب نزول سوره مدّثّر را از جاهر هن ع داهلل انصاری نین نقل دردهاند ده:

«ر سول خدا درهاره فترت وحی س ن میگفت و فرمود :درحالیده
من راه میرفتم صدایی از آسمان شنیدم ،سرم را ههطرف آسمان هاال
آوردم ناگهان همان فر شتهای را ده در حراء نزدم آمده هود م شاهده
دردم ده هر ت تی میان آ سمان و زمین ن ش سته ا ست از او تر سیدم،
پ

هه خانه هازگشــتم و گفتم« :زمّلونی ،زمّلونی» پ

از این هود ده

ك
خدای تعالی سوره مدثر را نازل درد« :نا أَنُّهَا الْمدَّث ر قمْ فَأَنِْذ ْر وَ رَبَّ َ
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الرهْزَ فَ ا ْ رْ» و از آن پ
ك فَطَهرْ وَ ُّ
فَ َكِّبْ وَ ِثي ابَ َ
گرم شد و پیدرپی وحی نازل شد فَحَمَى الوحى و تَتابَعَر» واحدی،

تنور نزول وحی

 ،7473د71؛ اهن دثیر ،7473 ،ج ،3د ،917ســیوطی ،7444 ،ج،1
د913ر
دسته دوم آیاتی است ده درهاره جن نازل شده است روشن است ده هه دلیل نامرئی
هودن این موجودات هیان ســ ب نزول این دســته آیات م تص هه رســول خدا در خواهد
هود و شــ ص دیگری از صــحاهه نمیتوانســته آن را نقل دند مگر آنکه از طری رســول
خدا در هه آن آگاه شده ها شد نمونه آن نقل ط ر سی از صحیح م سلم از علقمة هن قی
است ده گوید:

«هه اهن م سعود گفتم ددام یک شما در شب محقات جن ها پیام ر ها
ایشــان هودید؟ او گفت هیچیک ما در آن شــب ها پیام ر ن ودیم یک
شــب در مکه ما پیام ر را گم دردیم و گفتیم حتماً پیام ر ترور شــده
پ

حردت درده و تمام شـــب را در شـــعب های مکه هه دن ال آن

حضرت گشتیم نزدیک ص ح پیام ر را دیدیم ده از جانب غار حراء
میآید ون هه پیام ر رسیدیم نگرانی خود در طول شب را هه اطحع
ایشــان رســاندیم حضــرت فرمود :م لّغ جن نزد من آمد و من رفتم
قرآن را هرای آنان إقراء دنم سپ

رسول خدا در ما را هرد و آثار

جنیان را هه ما نشان داد و هیچیک از ما اصحاز در آن شب پیام ر را
همراهی نکرده هود» ط رسی ،7919 ،ج ،74د 114ر
اهن دثیر این روایت را ذیل آیات  99 – 93احقاف ده ماجرای رســـیدن گروهی جن
همراه ها داعی م لغر آنها هه محضر پیام ر را گزارل درده نقل درده است اهن دثیر،7473 ،
ج ،1د 913ر
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 . 4-3بیان ماجراي دریافت آیات نازل شده در سفر آسمانی
هنا هر روایات تعدادی از آیات قرآن در آسمان هر پیام ر نازل شده است هر این اساس
یکی از تقسیمات آیات قرآن هه حسب نزول ،تقسیم هه آیات ارهی و آیات سمائی است
مقصــود از آیات ارهــی آیاتی اســت ده در زمین هر پیام ر نازل شــده و مقصــود از آیات
سمائی آیاتی است ده در آسمان هر آن حضرت نازل شده است سیوطی ها اختصاد نوع
ششم االتقان هه آیات ارهی و سمائی ،هرای آیات سمائی آیات پایانی سوره هقره موسوم هه
آیه آمن ال ّر سول مثال زده و از صحیح م سلم هه نقل از اهن م سعود نقل درده این دو آیه در
معراج هه پیام ر اِعطاء شده است سیوطی ،7497 ،ج ،7د 741ر
در تفسیر قمی از امام صادق عر نقل درده است ده فرمود:

« این دو آیه خطاز رودرروی خداوند هه پیام ر در شـــب معراج آن
حضــرت هه آســمان اســت پیام ر فرمود :هنگامی ده هه محل ســدر
المنتهی ده یک هرگ آن درخت هر امتی سایه میانداخت ،ر سیدم
در آن را نســـ ت هه پرورد گا رم هه ا ندازه دو قاز یک د مان یا

الرسول ِِبا أنِْزَل ِإلَيِْه
نزدیکتر هودم ،پ پروردگارم مرا ندا داد« :آمَََ َّ
ِمَْ رَبِه» » قمی ،7911 ،ج ،7د 31ر

استرآهادی در تاویل االیات این روایت را از علی عر از رسول خدا در استرآهادی،
 ،7443ج ،9د 194؛ هحرانی ،7471 ،ج ،1د 733ر و شیخ طو سی نیز از اهو سلمی وپان
رسول خدا در نقل درده است 7ر ک :فیض ،7471 ،ج ،7د974ر
 .4تلقی سبب نزول از قرائتهاي رسول خدا

(ص)

ازجمله مســـائل مهم اســـ از نزول در ارت اط ها رســـول خدا مســـاله قرائت آیات و
ســورههایی از قرآن توســ پیام ر در حوادثی مشــاهه یا متفاوت ها حوادث نزول اســت ،ده
اغلب ،این قرائتهای رسول خدا در ها تلقی س ب نزول توس هرخی اصحاز یا مفسران
دوره های هعد خل شده است در هسیاری از اوقات رسول خدا آیات نازل شده پیشین را هه
مناســـ ت وقوع حادثهای جدید و هرای هیان حکم واقعه جدید دوهاره قرائت میدردند در
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این موارد هعضی از ا صحاز ،قرائت آیه توس پیام ر را ها نزول آیه اشت اه گرفته و درنتیره
درهاره آن ماجرای رخداده و آیات قرائت شـــده توســـ آن حضـــرت تع یر نزول هه دار
می هرد ند و یا آن ده راو یان ط قات ه عدی تحوت و قرا ئت پ یام ر را ها نزول آن اشـــت اه
میگرفتند و میگفتند فحن آیه درهاره این ماجرا نازل شده است سیوطی مینویسد:

« گاه رســـول خدا آیهای را تحوت می درد و راوی خطا میدرد و
میپنداشــت ده آن آیه تازه نازل شــده اســت و درنتیره آن واقعه را
ههعنوان ســ ب نزول آیه تلقی و نقل میدرد» نک :ســیوطی،7497 ،
ج ،7د799ر
تعداد زیادی از روایاتی ده ههعنوان روایات س ب نزول شناسانده می شود درواقع هاید
حوادثی دانســت ده رســول خدا در آیاتی از قرآن را دوهاره در دنار آن حوادث قرائت
میدرده است ههطور خاد ه شی از روایاتی ده مفسران هر اساس آن آیاتی از سور مکی
را استثنائاً مدنی می شناسانند و یا هرخی از آیات سور مدنی را مکی شمردهاند در این د سته
جای میگیرد مفسران اغلب درهاره این موهوع غفلت نشان داده و حکم خاصی هرای این
روایات هیان نکردهاند هه ع ارت دیگر در ادثر دتب اس از نزول هاهی ها عنوان قرائت رسول
خدا در هاز نکرده و درهاره آن هحثی ارائه ندادهاند ،و همه این دســـت روایات را ســـ ب
نزول آیات شمردهاند
هرای نمو نه تر مذی از اهن ع اس ن قل درده ده فردی یهودی از رســـول خدا در
درهاره دیفیت آفرین

آســمان و زمین ســلال درد و هه دن ال آن آیه  37انعام نازل شــد ،و

سیوطی مینوی سد ده همین جریان در روایت صحیح ها تع یر «فَتَح» نقل شده ا ست ،یعنی
ر سول خدا در در پا سخ آن یهودی آیه  37را تحوت درد ،نه اینکه آیه درهاره آن ماجرا
نازل شده هاشد ر ک :سیوطی ،7997 ،ج ،7د 794ر
ش یه این روایت در مناهع شیعی ذیل آیه  1هحی دیده می شود اهن شهر آ شوز در
مناقب از امام صادق عر از جاهر نقل درده است ده:

«رســول خدا در ،فاطمه سر را دید درحالیده ل اســی از درک
شـــتر هر تن داشـــت و ها دســـت خود گندم یا جور آســـیا میدرد و
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فرزندل را هم شیر میداد اشک در شمان رسول خدا در حلقه
زد و فرمود :دخترم از تل ی دنیا ها آغول هاز اســـتق ال دن در هراهر
شـــیرینی آخرت فاطمه سر گفت :ای رســـول خدا در! حمد و
سپاس خدای را هر نعمتهای پیدا و پنهان

پ

خداوند این آیه را

ك فَ َْْ ى» حویزی ،7471 ،ج ،1د
يك رَبُّ َ
نازل درد« :وَ لَسَ ْو َ ن طْ ِط َ
131ر
ال ته هه نظر اهن شهر آشوز خ ر صحیح آن است ده در مرمع آمده:

«هنگامی ده اشک در شمان رسول خدا در دوید فرمود :دخترم!
تل ی دنیا را در هراهر شــیرینی آخرت هپذیر ده خداوند این آیه را هر
من نازل درده است » ط رسی ،7919 ،ج ،74د 111ر
درواقع رســـول خدا در فاطمه عر را هه این آیه ده ق حً هر وی نازل شـــده توجه
میدهد و این ها مکی هودن سوره هحی ده مورد اتفاق نظر مفسران است دامحً سازگاری
دارد
 .5نقد نظریه تکرار نزول آیات قرآن
یکی از پیامدهای خل قرائتهای پیام ر در ها ســـ ب نزول و تلقی ســـ ب نزول از
قرائتهای پیام ر در ،طرح نظریه تکرار نزول آیات شــریفه اســت ده از ســوی هعضــی از
مف سران مطرح شده ا ست هه نظر آنان هرگاه دو روایت صحیح ال سند منقول از دو صحاهی
شاهد نزول وحی وجود دا شته ها شد ده دو حادثه متفاوت ها فا صله زمانی را ههعنوان س ب
نزول معرفی میدند ،هاید هر دو را اخذ درده و قائل هه نزول مکرر آن آیه شـــد ر ک:
سیوطی ،7497 ،ج ،7د 799؛ زرقانی ،7494 ،ج ،7د794ر
پی

از سیوطی ،زردشى ها طرح نظریه تکرار نزول ،آن را نین توجیه درده است:

«گاه هراى هزرگداشت آیهاى و هراى اینده م ادا آن آیه هه فراموشى
سپرده شود ،آیه دو هار نازل شده ا ست ،مانند سوره حمد و توحید
ده یک هار در مکه و یک هار در مدینه نازل شده و نیز آیه  774هود
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و آیه  31اســـراء معروف هه آیه روح و  779توهه ،ده هر یک دوهار
نازل شدند» نک :زردشی ،7443 ،ج ،7د97-93ر
در نقد این دیدگاه هاید گفت ده اگر نزول قرآن هه معنای ترلی آیات قرآن از عالم

ك فََ تَْنس ى» فرموده،
غیب هر قلب پیام ر ها شد و اگر نانکه خداوند در آیه  1اعلی « َس ن ْق ِر َ

هرگز ر سول خدا در در دریافت و اهحی و تحوت قرآن د ار فرامو شی ن واهد شد ،در
این صـــورت نزول دوهاره آیات وحی هیمعنا خواهد هود ،و از آنرا ده مســـلمانان معاصـــر
پیام ر هه جریان نزول فرشته وحی و دیفیت وحی و نزول وحی هر قلب پیام ر آگاهی نداشته،
و نمیتوانســـتند نزول فرشـــته و وحی را مشـــاهده دنند ،درنتیره آنان هرگز از نزول مکرر
آیات آگاه نمی شدند و نمیفهمیدند آنچه رسول خدا در قرائت میدند ،وحی تازه نازل
شـــده اســـت یا وحیی اســـت ده ق حً نازل شـــده ،و ادنون رســـول خدا در آن را قرائت
میدنند ،مگر آنکه از صحاهه خاد و نزدیک هه رسول خدا در ههویژه دات ان وحی هوده
هاشد ده هتواند وحی جدید را هشناسند و آن را از قرائت رسول خدا در هاز شناسد
ال ته ا صل م ساله تکرار نزول آیه یا سورهای از قرآن هه خودی خود قاهل انکار نی ست،
ههشرط آن از طری معصوم صریحاً هیان و هه طرق صحیح و معت ر هرای ما نقل شده هاشد ،اما
ه مه مواردی ده در هاره آن اد عای تکرار نزول شــــده عحوه هر این که ه مه خ ر وا حد و
نامعت رند در هیچیک تصریح نشده ده آیهای مکرر نازل شده است هررسیها نشان میدهد
ده مواردی ده در مناهع از هاز تکرار نزول دانســته شــده همه اجتهاد مفســران متاخر هوده و
هی

از یک حدس فاقد اعت ار یزی نیســـت و در صـــورت صـــحتِ روایت ،هاید آن را هر

قرائت و تحوت رسول خدا حمل درد نه تکرار نزول
تادنون موردی مشــاهده نشــد ده از ســوی مفســران صــحاهی یا تاهعان در مورد آیه یا
ســورهای ادعای تکرار نزول شــده هاشــد آنان در هاز مکی و مدنی ســور و آیات صــرفاً
دیدگاه خود را هیان داشـــتهاند ،و متاخران ههمنظور جمع میان روایات م تلت نظریه تکرار
نزول را مطرح دردهاند هرای نقد تکرار نزول ر ک :حســـینی ،7939 ،ج ،9صـــص – 114
111؛ فقهی زاده ،7931 ،ل  ،93صص 719 - 791ر
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سیوطی نوع یازدهم دتاز اتقان را هه «ما تُکُرِّرَ نزولُه» اخت صاد داده و ا شاره میدند
ده جماعتی از مفسران متقدم و متاخر تصریح دردهاند ده هعضی از آیات قرآن مکرر نازل
شــده اســت ،اما هیچ فردی از این مفســران متقدم را نام ن رده اســت ،ســپ

ســیوطی از اهن

حصّار د177قر نقل میدند ده گفته است:

«گاهی آیهای ها هدف موعظه و یادآوری دوهاره نازل میشـــود وی
ســـپ

هفت آیه را معرفی درده و درهاره آنها ادعای تکرار نزول

درده است ،اما در مورد هیچیک از این هفت آیه روایتی از مفسران
صــحاهه و تاهعان نقل نکرده ده در آن تصــریح هه تکرار نزول آیهای
شده هاشد» سیوطی ،7997 ،ج ،7د 794ر
 .6نظریه قرائتهاي مکرر آیات توسط پیامبر(ص) بهجاي تکرار نزول
طرح نظریه تکرار نزول از ســـوی هرخی مفســـران درواقع ههمنظور جمع میان روایات
متعار هی هوده ده صحیح پندا شته شده و معموالً اهل سنت ا شاعرهر ده هه صحت سند
روایات وفادارند و نقد متن حدیث را هرنمیتاهند ،هه تکرار نزول آن آیات گراییدهاند نک:
زرد شی ،همانجا ،سیوطی ،7997 ،ج ،7د799ر آیه  774هود از آیات دو هار نازل شده

ِ ِ
الصلوةَ طََر ََِف النَّها ِر وزلًَفا ِم ََ الَّ ِيل َّ
السيّات»
معرفى شده است« :اقِ ِم َّ
نب َّ
ان احلَ َسنت نذ َ

روایات ها اختحفى اندک نزول آیه را در شان مردى اهوالیسرر دانستهاند ده در مدینه
هه زنى مسلمان ده همسرل هه جهاد رفته هود ،تعرض و سپ

نزد پیام ر هه گناه خود اعتراف

و اظهار پ شیمانى درد هه دن ال آن ،این آیه در مقام ه شیده شدن وى نازل شد اهنحن ل،
هیتا ،ج ،7د  ،191ه ارى ،7441 ،ج ،7د  717و ج ،9د 911ر زردشى مىگوید:

« ون همه مفســـران ســـوره هود را مکى دانســـته اند ،از این رو هراى
پذیرل روایت فوق ها ا شکال مواجه شدهاند؛ در حالى ده ها پذیرل
تکرار نزول هیچ اشــکالى وارد ن واهد شــد» زردشــی ،7443 ،ج،7
د794ر
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مشاهده می شود ده زردشی صرفاً ههمنظور جمع میان دو روایت اجتهاد درده و نظریه
تکرار نزول را نه هر م نای مشـــاهده یا نقل صـــریح و معت ر هلکه از روی حدس مطرح درده
اســت اما همان گونه ده هیان شــد این گونه جمع میان روایات ســطحى نگرانه و غیر علمی
اســت و نمى توان ها این اســتدالل هه آن معتقد شــد هررســى دقی ِ روایات نیز مانع پذیرل
احتمال تکرار نزول این گونه آیات ا ست هر ا ساس روایت صحیحى ده ترمذى هیتا ،ج،4
د  914و  911ح 1773ر در ســـنن خود و ط رى در تفســـیرل  ،7479ج ،79د711ر
اقرار درد ،رسول خدا

آورده اند ،پ

از آن ده مرد انصارى نزد رسول خدا هه گناه خوی

ـ احتماالً ـ پ

از اداى نماز نک :می دی ،7917 ،ج ،4د414ر آیه را ده ق حً نازل شده هود

هر وى تحوت درد سیوطى نیز اذعان درده است ده گاه در یکی از دو قصهی س ب نزول
تع یر «فَتَح» هه دار رفته ،اما راوى خطا مى دند و هه جاى آن ده هگوید پیام ر آیه را تحوت
تر سیوطی ،7997 ،ج ،7د794ر
الراوی فيقول :فَنََزلَ ْ
درد ،مىگوید :آیه نازل شد فَيَ َهم ّ

ك َع َِ
از دیگر آیاتى ده درهاره آن ادعاى تکرار نزول شــده آیه روح اســت« :ونَ َس لونَ َ
الروح ِمَ ام ِر َرّب» اسراء31 :ر ده دو روایت گوناگون در شان نزول آن از اهنع اس
الر ِ
وح ق ِل ُّ
ُّ
و اهن مســـعود گزارل شـــده اســـت اهنحن ل ،هیتا ،ج ،7د 911؛ ترمذى ،هیتا ،ج ،4د
911ر اهن دثیر د114قر احتماالً متاثر از اهن حص ـّار در جمع میان این دو روایت ههصــورت
احتمال می گوید آیه روح هراى هار دوم در مدینه نازل شـــده اســـت تع یر اهن دثیر هعد از
اشاره هه دو روایت یاد شده نین است:

«و ق د ج ا عََ ذا ِب أنَّه ق د تكون نَزَلَت علي ه ب ا دننِ مَرّةً ث اني ًم م ا
نَزَلَت عليه ِِبَ ّك َ قبلَ ذلكم أو نَزََل عليه الوحي ِبأن ِجيبَهم عَمّا سَ ألو
ِباآلنِ ا تَقدّم إنزاُلا عليهم و ي ذ اآلن »

یعنی ممکن اســت در مورد این دســته از روایات گفت ده گاهی آیه اســت هرای هار
دوم در مدینه نازل شده ،همانگونه ده ق حً در مکه نازل شده ا ست ،یا اینکه در مدینه ،آیه
دوهاره هر پیام ر نازل نشــده ،هلکه وحی شــده ده فحن آیهای را ده ق حً هر تو نازل شــده در
پاسخ یهودیان ه وان ،و آیه روح از این ق یل است اهن دثیر ،7473 ،ج ،1د741ر
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اما این گونه جمع میان روایات ،نادر ست و غیر علمی ا ست روایت اهنم سعود هی
این داللت نمى دند ده رسول خدا صلى اهلل علیه و آله پ
سکوت و درنگ درده سپ

از پرس

از

یهود از روح ،انددى

آیه را در پا سخ یهود تحوت درده ا ست درهاره روایت یاد

شده اصل ماجرا ـ نانکه از نقل احمدهن حن ل در مسند هرمیآید ـ نین هوده است ده اهن
م سعود ده ر سول خدا در را در آن ماجرا همراهی میدرده پ

از سلال یهودیان مدینه

و درنگ پیام ر ،پنداشته است ده آیه شریفه در آن لحظه هر حضرت نازل شده است تع یر
اهن مسعود مطاه نقل اهن حن ل این است:

الروح» ،اهن دثیر،7473 ،
ك َع َِ ُّ
وحى إليهم فقالَ :و نَ ْسئَلونَ َ
«فَظَننت أنه ن َ

ج ،1د 741ر
واژه «ظن» در فرهنگ عرهی در دو معنای متضــاد شــک و یقین هه دار میرود ر ک:
اهن منظور ،7443 ،ج ،79د 919ر ،و هه نظر میرســد ده مقصــود اهن مســعود از این تع یر
معنای شــک آن هوده اســت؛ زیرا وی هیچیک از نشــانههای نزول وحی را مشــاهده نکرده
اســت جز نگاه پیام ر هه آســمان ،و لذا گفته اســت ده از نگاه پیام ر هه آســمان پنداشــتم ده
وحی هر آن حضـــرت نازل می شـــود ،و پ

از این حالت رســـول خدا در گفتَ « :و

نَس ئَلون َ » اما هعدها از تع یر «ظَنَنت» اهن مســعود تصــور معنای یقین شــده ،و مطاه این
هرداشـــت در ع ارتی ده ه اری از این روایت نقل دردهَ « ،علِمت» جایگزین «ظَنَنت» شـــده

ِ
وحى إليهم فَقمت َمقاميم فَلَ ّما نََزَل
اســـت تع یر ه اری از روایت این اســـت« :فَ َطلمت أنَّه ن َ
وح» ر ک :اهن دثیر ،همانرار در این ع ارت عحوه هر تغییر
الر ِ
ك َع َِ ُّ
الوحي قالَ :و نَ ْس ئَلونَ َ
«ظَنَنت» هه «علِمت» ع ارت «فقمت مقاميم فَلَ ّما نََزَل الوحي» نیز افزوده شده است
 .7تعمیم حکم سبب نزول به قرائتهاي پیامبر

(ص)

نانکه اشاره شد هسیاری از رخدادهایی ده در دتب روایی ههعنوان س ب نزول آیات
هیان شده درواقع قرائت رسول خدا د هوده است و لو اینکه مفسران هه آن توجه نکرده و یا
ههعنوان س ب نزول هیان درده هاشند یکی دیگر از نشانههای این ادعا ـــ هه جز عللی ده ق حً
هه آن اشاره شد ـــ این است ده ذیل هرخی از آیات ند حادثه متفاوت ههعنوان س ب نژول

عل ی
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ه

های م تلت آیه نقل شــده اســت درحالیده ســیاق آیه پیوســته و واحد هوده مســتلزم

نزول یکهاره آن اســت ،مانند آیه  1مائده مشــهور هه آیه وهــو ده هرای ه
یک س ب و هرای ه

وهــوی آن

تیمم آن س ب دیگر نقل شده ا ست ر ک :سیوطی ،7444 ،ج،9

د919 – 917ر
شــاهد دیگر مشــاهده ه

هایی از ســوره ها وحدت و انســرام دامل ســیاق اســت ده

اقت ضا میدند ها هم و یکهاره نازل شده ها شد درحالیده هرای هر یک از آیات آن ،س ب
نزول م ستقلی نقل شده ا ست مثحً در آغاز سوره نور خداوند از نزول سورهای ده نازل و
احکام آن را فرض و واجب ساخته خ ر داده ا ست سیاق آیات ن ستین آن نیز واحد و هه
هم پیو سته هه نظر میر سد ،اما هرای  79آیه ن ست آن د ست دم سه س ب نزول م ستقل و
ماجرای مت فاوت مرهوط هه ند آ یه آن ن قل شـــده اســـت ر ک :اهن اهی حاتم،7473 ،
د9193 – 9199ر
هناهراین هه یقین ه شی از روایات منقول در هاز س ب نزول آیات قرآن قرائت آیاتی
از قرآن تو س ر سول خدا در در پ ِ حوادث صدر ا سحم و ع صر نزول هوده ا ست ،و
مطمئناً هرخی از این روایات در فهم دقی تر و ههتر آیات شـــریفه قرآن تاثیرگذار اســـت ها
توجه هه اینکه از یک سو این قرائات ر سول خدا در درواقع تط ی و تاویل آیات شریفه
توس آن حضرت هر مصادی مشاهه یا مصادی جدید هوده است ،و از سوی دیگر ها توجه
هه عصــمت آن حضــرت و اینکه جز هر اســاس وحی الهی س ـ ن نمیگوید ،نگارنده هر آن
است ده میتوان تمام نق های س ب نزول را هه قرائات پیام ر نیز تعمیم داد و احکام آن را
هر قرائتهای پیام ر و تط یقات آن حضرت جاری دانست و از این دسته روایات هرای فهم و
روشنگری مقصود آیات مدد گرفت
ی قرائت پیام ر نیز در ســـطح ســـ ب نزول آیه
هه ع ارت دیگر می توان روایات حاد ِ
شــریفه دانســته حوادث مرهوط هه آن را ههمثاهه ســ ب نزول آیه هرشــمرد زیرا اوالً این آیه

توس صاحب شریعت و ن ستین دریافت دننده وحی از جانب خدا ده معصوم است و « َو
ما نَْن ِطق َع َِ ا ُْلَوى إِ ْن َو إِالَّ َو ْحي نوحى» نرم4 - 9 :ر قرائت شده و تط ی آن ح ضرت در
ردیت تط ی دیگر آنده هه خطا و اشت اه م تح هستند نیست ،ثانیاً ،غرض از هیان س ب نزول
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آیات ،اغلب فهم صحیحتر و دقی تر آیات شریفه و د شت این نکته ا ست ده آیه شریفه
حکم ه مســـئلهای را هیان می دند ،و این غرض در قرائت های آیات توســـ پیام ر در
جریانهای خاد ههطور دامل و اطمینان ه

محق اســـت ال ته ها تادید هر این نکته ده

قرائتهای رسول خدا در ها س ب نزول اصلی آیه شریفه قاهل جمع است ،ههعحوه اینکه
در مواردی ده اث ات شود قرائت رسول خدا در هوده است دیگر الزم نیست حادثهای ده
موجب قرائت رسول خدا در شده ها سیاق آیات آن سوره سازگار هاشد
هه ع ارتی دیگر میتوان گفت ده قرائت آیهای توســـ رســـول خدا در درهاره
حادثهای متفاوت ها حادثه ســ ب نزول آیه ،درواقع ســرآغاز گشــودن هاز تاویل در آیات
قرآن و تعمیم حکم آیات هر موارد مشاهه است گویا دهلوى هه این تعمیم حکم س ب نزول
هه قرائتهای پیام ر توجه داشــته اســت وی در هاز تعاهیر دال هر ســ ب نزول ،داللت هیچ
یک از دو نوع تع یر فأنزل اهللم نزلت ذ االنه َف ر را هر ســـ ب نزول ههصـــورت مطل و

قطعى نپذیرفته و مىگوید:

«گاه مف سران ،حادثه اى را ده ر سول خدا صلى اهلل علیه و آله حکم
آن را از آیه اى اســـتن اط درده و آیه را درهاره آن تحوت مى دنند و
درهاره آن ،تع یر «نزلت فى دذا» یا « فانزل اهلل قوله دذا» را هه دار
مى هرند و گویا این تع یرها هه اســـتن اط آن حضـــرت اشـــاره دارد؛
میتوان گفت این ده در آن لحظه و در جریان یک حادثه خاد یا
پر س شی از پیام ر ،آن ح ضرت آیهای را ههمنظور عحج حادثه قرائت
میدنند خود در حکم وحى هه شــمار مى آید ،هه این معنا ده آن آیه
شریفه ـ ـ همانند حوادث اس از نزول ـ ـ دقیقاً حکم آن حادثه را هیان
میدند و هه همین جهت مى توان درهاره آن تع یر «فانزلت» را هه دار
هرد ،یا حتى مى توان از آن تحوت رســـول خدا ،هه تکرار نزول آیه
تع یر درد» دهلوی ،7939 ،صـــص31 -31؛ قاســـمى ،7473 ،ج،7
د94ر
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ها پذیرل این دیدگاه مشــکل هســیاری از روایات م تلت و متعددی ده ذیل یک آیه
یا مرموعه آیات هم سیاق ههعنوان س ب نزول آنها نقل شده و سند آنها صحیح است ،یا در
فهم صحیح آیه نق

آفرین ا ست ،و یا روایاتی ده م ضمون آنها ها مکی یا مدنی هودن آیه

ناســـازگار اســـت ،قاهل حل هوده و می توان ها توجه هه قرائت رســـول خدا در میان این
روا یات م تلت جمع درد و آ یات مرهوط را در ارت اط ها ه مه آن حوادث تفســـیر درد،
هه شرط آنکه این روایات یکدیگر را تکذیب نکنند و ها ظواهر آیات تعارض ندا شته ها شند
نمونهای از روایاتی ده ظاهراً ناظر هه س ب نزول آیه است ،اما مضمون آن ها مکی هودن آیه
نا سازگار ا ست و ط این قاعده میتوان م شکل آن را حل درد آیه  99شوری م شهور هه

ِ
َهراً إِالَّ الْ َم َوَّد َة ِِف الْق ْرب»
َسئَلك ْم َعلَْيه أ ْ
آیه مودت است« :ق ْل ال أ ْ

درهاره این آیه شریفه محمد هن مسلم روایت ذیل را از امام هاقر عر نقل درده است:

«از امام هاقر عر شـــنیدم ده میفرمود :مقصـــود از «قرهی» در «قلْ ال
أَسْ ئَلكمْ عَلَيِْه أَهْراً ِإَّال الْمَوََّدةَ ِِف الْقرْب » اهلهیت پیام ر اســت ســپ
فرمود :ان صار نزد ر سول خدا در آمده گفتند :ما شما را جای داده
و یاری دردیم ادنون ه شـی از اموال خود را آوردهایم از ما هگیر و
در حوادثی ده هرای شــما پی

میآید از آن ههره گیر ،پ

خداوند

این آیه را نازل درد ده هه مردم ،یعنی انصـــار مدینه هگو :من هرای
ن وت از شما مزدی نمیخواهم جز دو ستی ن س ت هه اهلهیتم» قمی،
 ،7919ج ،9د 911ر
نظیر این روایت را ط رســـی  ،7919ج44 ،3ر از اهن ع اس و زم شـــری  ،7441ج،4
د 994ر نیز ها تفصیل هیشتر نقل درده است هناهراین نزول این آیه شریفه نزد مفسران شیعه
و هسیاری از مفسران هزرگ اهل سنت در شان اهلهیت پیام ر عر مسلم و مشهور است
حال اگر فرض مکی هودن این آیه را ــــ ها توجه هه پیوستگی آن ها سیاق آیات سوره
شوری ـ هپذیریم و نزول استثنایی این آیه در مدینه پذیرفته نشود هرای نقد آیات استثنا شده
از سور مکی ر ک :معرفت ،7471 ،ج ،7د 991 – 713ر ،و «مودت فی القرهی» هه دوستی
آنچه موجب تقرز هه خدا می شود نک :زم شری ،7441 ،ج ،4د ،997اهن دثیر،7473 ،
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ج ،1د734ر معنا و تفســیر شــود؛ زیرا در دوره مکه هنوز موهــوع و نق

اهلهیت عر و

منزلت و مح ت آنها مطرح ن ود
در این صورت روایت یاد شده را میتوانیم قرائت این آیات در پ ِ ماجرای یاد شده
تو س ر سول خدا در در مدینه تحلیل دنیم ،در این صورت ون این تط ی و قرائت از
ناحیه رسـول خدا در صـورت پذیرفته ،هر اسـاس دیدگاه فوق ،حکم سـ ب نزول هه خود
میگیرد ،درنتیره معنای این آیه شریفه مطاه سیاق ــ ـ ده مقتضی تفسیر «قرهی» هه تقرز هه
خداوند است ـ ها معنای آیه مطاه روایت س ب نزول ناظر هه جریان مدینه و مودت اهلهیت
پیام ر ـ ده مقتضی تفسیر «قرهی» هه اهلهیت پیام ر ،یعنی علی عر ،فاطمه عر و دو فرزندشان
حســـن و حســـین عر اســـت نک :ط ری ،7479 ،ج ،91د ،71-71اهن عطیه ،7499 ،ج،1
د ،94زم شـــری ،7441 ،ج ،4د ،994-973قرط ی ،7914 ،ج ،71د99ر قا هل جمع
خواهد هود و ا شکال نا سازگاری این معنا ها سیاق آیه یا مکی هودن آیه هر روایت یاد شده
وارد ن واهد هود
نکته قاهل توجه در این تحلیل آن ا ست ده مقت ضای جمع میان معنای آیه مطاه نزول
آن در مکه ،یعنی اعمالی ده موجب تقرز هه خداوند می شـــود و معنایی مطاه روایت
مدنی ،یعنی دوستی اهلهیت پیام ر ـ نه همه خویشاوندان پیام ر ـ این میشود ده علت آنکه
در مدینه این آیه شریفه توس رسول خدا در هر دوستی اهلهیت خاص

تفسیر میشود،

نه صــرفاً خویشــاوندی اهلهیت ها رســول خدا د ،هلکه عحوه هر خویشــاوندی ،هدان جهت
اســـت ده دوســـتی اهلهیت زمینه پیروی از آنان را فراهم ســـاخته موجب تقرز ملمنان هه
خداوند میشود
نتیجهگیري
 7از رهگذر هررســـی های ی ده انرام گرفت هه دســـت آمد ده علیرغم انکار هرخی
نویسندگان ،رسول خدا در در هیان اس از نزول نق

داشتهاند و اساساً هیان و نقل س ب

نزول پارهای آیات اختصاد هه ش ص رسول خدا در دارد
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 9هررســی مســتندات تاری ی نشــان میدهد ده نظریه تکرار نزول هی

از یک حدس

فاقد اعت ار یزی نیست ده در مقام جمع روایات م تلت ارائه شده ،درحالیده در صورت
صــحت روایات ،هاید یکی از دو روایت را هر قرائت رســول خدا حمل درد نه تکرار نزول؛
زیرا تکرار نزول تنها از طری نص صحیح معصوم ثاهت میشود
9ه

قاهل توجهی از روایاتی ده ههعنوان س ب نزول در مناهع گزارل شده درواقع

قرائت رسول خدا هوده ده هه دلیل خطای راویان س ب نزول تلقی شده است ادعای نگارنده
آن ا ست ده این د ست روایات در حکم س ب نزول هوده و میتواند همانند س ب نزول در
تفسیر آیه نق

آفرین هاشد
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