
 باسمه تعالی

  1اسباب نزول

چنانكه تذكر داده شد بسيارى از سور و آيات قرآنى از جهت نزول با حوادث و وقايعى كه در خالل مدت دعوت اتفاق افتاده 
سوره عاديات يا نيازمنديهائى از جهت روشن شدن احكام و قوانين اسالم موجب  و سوره حشر و  ارتباط دارد مانند سوره بقره

 سوره نساء و انفال و طالق و نظائر آنها. نزول سور يا آياتى شده كه احكام مورد نياز را بيان ميكند مانند

اى انسان را از  نستن آنها تا اندازهها را كه موجب نزول سوره يا آيه مربوطه ميباشد اسباب نزول ميگويند و البته دا اين زمينه
 دهد روشن ساخته كمك ميكند. مورد نزول و مضمونى كه آيه نسبت بخصوص مورد نزول خود بدست مى

و ازين روى گروه انبوهى از محدثين صحابه و تابعين در صدر اسالم بضبط و روايت اسباب نزول همت گماشته بودند و 
 اند. دهاخبار بيشمارى درين باره نقل نمو

 چرایی ضعیف بودن اخبار سبب نزول

چندين هزار روايت ميرسد و از طرق شيعه كم و شايد از چند صد بيشتر  طرق اهل سنت بسيار زياد است و بهاين روايات از 
 ى از آنها غير مسند و ضعيفند.نباشد، البته همه روايات هم مسند و صحيح نيست بلكه بسيار

 ولى تتبع اين روايات و تأمل كافى در اطراف آنها انسان را نسبت بآنها بدبين ميكند:

اوال سياق بسيارى از آنها پيدا است كه راوى ارتباط نزول آيه را در مورد حادثه و واقعه بعنوان مشافهه و تحمل و حفظ 
سپس آياتى را كه از جهت معنى مناسب قصه است بقصه ارتباط ميدهد و در  بدست نياورده بلكه قصه را حكايت ميكند

نتيجه سبب نزولى كه در حديث ذكر شده سبب نظرى و اجتهادى است نه سبب نزولى كه از راه مشاهده و ضبط بدست 
 آمده باشد.

بسيارى از آيات قرآنى در ذيل  و گواه اين سخن اينكه در خالل اين روايات تناقض بسيار بچشم ميخورد باين معنى كه در
هر آيه چندين سبب نزول مناقض همديگر نقل شده كه هرگز با هم جمع نميشوند حتى گاهى از يك شخص مانند ابن 

 عباس با غير او در يك آيه معين چندين سبب نزول روايت شده.

ل بيشتر ندارد يا بايد گفت: اين اسباب نزول نظرى هستند نه نقلى ورود اين اسباب نزول متناقض و متهافت يكى از دو محم
اى است كه در روايت  هاى مناسب خوابانيده كه غير از قصه محض و هر يك از روات روايات متناقضه آيه را بيكى از قصه
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لف گرديده و پس ديگر ميباشد و همچنين، يا يك شخص مثال كه دو سبب نزول متخالف روايت ميكند گرفتار دو نظر مخا
 از نظر اولى مثال بسوى نظر دويمى عدول نموده است و يا بايد گفت همه روايات يا بعضى از آنها جعل يادس شده است.

با تحقق چنين احتماالتى روايات اسباب نزول اعتبار خود را از دست خواهد داد و ازين روى حتى صحيح بودن خبر از جهت 
سند احتمال كذب رجال سند را از ميان ميبرد يا تضعيف مينمايد ولى احتمال دس يا  بخشد زيرا صحت سند سودى نمى

 اعمال نظر در جاى خود باقى است.

و ثانيا از راه نقل بثبوت رسيده كه در صدر اسالم مقام خالفت از ثبت حديث و كتابت آن شديدا مانع بود و هر جا ورقه و 
يعنى  ت ميآوردند توقيف كرده ميسوزانيدند و اين قدغن تا آخر قرن اول هجرىلوحى كه حديثى در آن نوشته شده بود بدس

 تقريبا نود سال ادامه داشت.

روى روات و محدثين باز كرد و تغييرات ناچيز كه در هر مرتبه نقل  -اين رويه راه نقل بمعنى را بيشتر از حد ضرورت به
ى هم تراكم نموده گاهى اصل مطلب را از ميان ميبرد و اين معنى با مراجعه بمواردى كه در روايت پيش ميآمد كم كم رو

يك قصه يا مطلب روايات از طرق مختلفه وارد شده است بسيار روشن است، انسان گاهى برواياتى بر ميخورد كه در 
گشادى اعتبارى براى  -معنى با اين گلواى كه مشتركا بشرح آن ميپردازند هيچ جهت جامعه ندارند البته شيوع نقل ب قصه

 كاهد. كم از اعتبارشان مى -اسباب نزول باقى نميگذارد يا دست

شدند ساخته شده  و وقتيكه شيوع جعل و دس و مخصوصا دخول اسرائيليات و آنچه از ناحيه منافقين كه شخصا شناخته نمى
ال اول ذكر شد اضافه شود، اعتمادى باسباب نزول باقى و داخل روايات گرديده است بمسئله نقل بمعنى و آنچه در اشك

 نخواهد ماند.

 روش صحیح برخورد با اخبار سبب نزول

چنانكه در فصلهاى گذشته روشن شد حديث در اعتبار خود بتأييد قرآن مجيد نيازمند است و روى اين اساس چنانكه در 
 اكرم )ص( و ائمه اهل بيت )ع( وارد شده است بايد حديث را بقرآن عرضه داشت. اخبار بسيارى از پيغمبر

اى وارد شده در صورتيكه متواتر يا خبر قطعى الصدور نباشد بايد بآيه مورد بحث عرضه و  بنابراين سبب نزولى كه در ذيل آيه
زگار بود بسبب نزول نامبرده اعتماد شود و تنها در صورتيكه مضمون آيه و قرائنى كه در اطراف آيه موجود است با آن سا

 باالخره روايت را بايد با آيه تأييد نمود و تصديق كرد نه اينكه آيه را تحت حكومت روايت قرار داد.

باين ترتيب اگر چه مقدار زيادى از اسباب نزول سقوط ميكند ولى آنچه از آنها ميماند كسب اعتبار ميكند و اساسا مقاصد 
مجيد كه معارفى جهانى و هميشگى ميباشند )چنانكه خواهد آمد( در استفاده خود از آيات كريمه قرآن نيازى عاليه قرآن 

 قابل توجه يا هيچ نيازى بروايات اسباب نزول ندارند.

 


