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  چكيده

را يدر تعيين مراد خداوند از كالم اوست؛ ز مفسردهندة كار  روايات و اخبار سبب نزول به مثابة جهت
شود، بلكه از معارف خارج  در برخي موارد، معناي آيه از ساخت زباني و تركيبي و بافتي آن استخراج نمي

اي به آية ديگر و از   روشن است كه ميزان تكيه بر سبب نزول در تفسير از آيه. شود از متن ديني طلب مي
كه برخالف تفاسير گذشته، در دوران معاصر نقش اين  نيمفسري به مفسري ديگر، متفاوت است؛ ازجمله ا

  . تر شده است رنگ روايات كم

في ظالل در تفسير » جايگاه روايات سبب نزول، كاركردها و معيارهاي نقد آنها«ررسي اين مقاله به ب

پس از مطالعة كامل تفسير، . آيد، پرداخته است ترين تفاسير معاصر به حساب مي كه يكي از مهم القرآن
قل آنها ارائه و مندي و كيفيت ن جامع و كلّي دربارة جايگاه روايات سبب نزول و ميزان بهره اطّالعاتابتدا، 

هاي نقد و تحليل روايات  بيان مالك. سپس، به بيان كاركردهاي آن روايات در تفسير پرداخته شده است
ل يها، آخرين بخش مقالة حاضر را تشك سبب نزول از منظر سيد قطب به همراه تحليل انتقادي آن مالك

  . دهد يم

  . في ظالل القرآند قطب، تفسير، روايات تفسيري، سبب نزول، سي: واژگان كليدي

                                                           

  rezai1385@yahoo. com/ دانشيار دانشكده اهليات، دانشگاه فردوسي مشهد. ١

 molavi58@yahoo. com)/ نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه بني املللي امام مخيين . ٢
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  مقدمه

زماني كه برتري غرب در . د شديتشداواسط قرن نوزدهم  درها دربارة حديث  چالش
دانشمندان اسالمي به فكر اصالح ، سياست و اقتصاد و ضعف مسلمانان در اين امور آشكار شد

. تشريع اسالمي بود اين اصالحات نيازمند بازنگري در منابع. و تقويت بنية جهان اسالم افتادند

  . ت و اعتبار منابع حديثي مسلمانان منجر گرديدمحور اين بازنگري به بررسي حجي

كيشان ارتدوكس  تجربة پيروزي مسيحيان پروتستان و اعتراضات آنان عليه هم، از يك طرف
 )William Muir(و از طرف ديگر تشكيكات خاورشناساني مانند ويليام موير ، و كاتوليك خود

در اعتبار منابع حديثي مسلمانان و تالش آنان در جهت ) Alois Sprenger(الويس اسپرنگر  و
از قرن نوزدهم به ، ها و رشد تفكّرات صوفيانه حديث و در كنار ظهور بدعت يتضعيف كلّ

چون و چرا از  در مصر در مخالفت با تقليد بي، را در هند و سپس يگراي موجي از اصالح، بعد
در قرون هجدهم و نوزدهم . كشيدن منابع حديثي به وجود آورد و به چالش مذاهب اربعه

 ؛)P. 21 ,1996 ,lDanie( محور بر جهان اسالم حاكم بود انديشة حنبلي و ايدة سنّت، يالديم

به ) ص(نهضت بازگشت به منابع اصيل اسالمي ـ يعني قرآن و سنّت حقيقي پيامبر ، رو ازاين
، در هند با رويكرد مبارزه با تقليد و تالش در جهت احياي اجتهاد رهبري شاه ولي اهللا دهلوي
نقطه آغاز براي ، تر افراطي يا با ظهور شوكاني در يمن به گونه، شكل گرفت و پس از او

  ).P. 17 ,1974 ,Jansen( هاي ضد تقليد در عالم اسالم شد جنبش

ت منكر بيشتر احاديث شد و سر سيد احمدخان هندي نيز با هدف مبارزه با تقليد در نهاي
او فقط روايات . اعتراض داشت، گذشتگان» فقه الحديث«و » نقد الحديث«نسبت به قواعد 

شمرد  شد نامعتبر مي دانست و رواياتي را كه مربوط به امور دنيايي مردم مي اخالقي را معتبر مي
اني مانند ويليام موير هاي فراوان او به غرب و خواندن آثار خاورشناس مسافرت. )32ص، همان(

رويكرد افراطي . هاي او نسبت به علم حديث گذاشت و الويس اسپرنگر تأثير فراواني بر ديدگاه
و مجموعه مقاالت او دربارة زندگي » تبيان الكالم«ن شخص نسبت به حديث در كتابش يا

او . )34ص، نهما(نمايان است ، »تفسير القرآن و هو الهدي و الفرقان«و سپس در ) ص( پيامبر
در رديف منكران حديث ، معاصرانش توسطقلمرو نفاذ و كاربرد احاديث را چنان تنگ كرد كه 

  . قرار گرفت

عبده در مصر به تشكيك در حديث و  محمد، د احمدخان و كمي پس از اويهمزمان با س
رساالت «ده در عب محمد. تر بود او از سيد احمدخان محتاط، البتّه. مبادرت كرد، منابع حديثي
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نظر خاصي ، آور دانست و نسبت به روايات آحاد را الزام» متواتر«فقط احاديث ، خود» التّوحيد
نخست آن كه ظنّ حاصل از خبر واحد به مرحلة : دو شرط براي خبر واحد قائل شد داشت و

و به وثوق و اطمينان برسد و ديگر آن كه وثوق و اطمينان هر شخص براي خودش اعتبار دارد 
، 1، ج1990ده، عب(نه ظنّ نوعي ، شخصي در حجيت خبر واحد الزم است» ظنِّ«، اصطالح

تواند حجت باشد و هم حجت  يك خبر هم مي» المنار« در ديدگاه مفسرِ، در واقع .)116ص
يعني حجيت خبر واحد بستگي به ميزان وسواس و زودباوري افراد و يا روشها و مباني ؛ نباشد

  . ان داردفكري آن

 او حتّي در. شود ات مييمانع فهم آ، عبده معتقد است كه روايات محمد، كلّي  بطور

ص است و نيازي به مأخذي معتقد است كه حكم آيه بوضوح مشخّ، خصوص آيات احكام
از همين . )120ص، 5ج، همان(خارج از متن قرآن براي به دست آورن حكم فقهي آن نيست 

عبده به چاپ رسيده است ـ  محمدچند سورة اول كه با اشراف ، بويژه »المنار«در تفسير ، رو
  . شود روايت بندرت ديده مي

بر اين ، يافتن به منابع معتبر طرفداران جنبش اصالحي مصر در جستجوي راهي براي دست
با اين مشكل مواجه ، آنها بعداً. مطلب اصرار داشتند كه بايد قرآن و حديث را از نو تفسير كرد

بايد به چه شكل باشد و چگونه بايد آنها را فهميد؟ آنها ، شدند كه بازخواني اين متون دقيقاً
صورت گيرد و ، سرراست و بدون پيچيدگي ،معتقد بودند كه بايد تفسير قرآن به صورت كامالً

استدالل مفسران طبقة عبده و سيد قطب اين . رويگردان بودند، از هرگونه تأويل كردن آيات
بدون اينكه تالشي براي تفسير و ، كه بايد آيات مشكل را به عنوان دستور خداوند پذيرفت بود

  . تأويل آنها صورت بگيرد

زيرا برخورد ؛ تر بود مواجهه با حديث و چگونگي فهم آن براي آنها مشكل، گريد ياز سو
ين دوميقي به عنوان آنها از يك طرف بر اهميت سنّت حق: اي بود دو جنبه، آنها با حديث تقريباً

به روشهاي نقد حديث گذشتگان اعتماد كامل ، كردند و از طرف ديگر تأكيد مي، منبع تشريع
، از نظر آنها. تفسير و فهميده شود، نداشتند و معتقد بودند كه بايد حديث نيز از نو ارزيابي

تدوين . ن شودبيماري جامعه است كه بايد درما، )ص(انحراف از قرآن و سنّت حقيقي پيامبر 
ين قاسمي كه با تحسين و جمال الد توسط» قواعد التّحديث من فنون مصطلح الحديث«كتاب 

  . شود يروشهاي نوين محسوب م يةاي بارز از تالش براي ارا مقدمة رشيدرضا همراه بود نمونه
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دجمال يهاي معاصر خود ـ همچون س شخصيتاز  يرير از جمع كثسيد قطب نيز كه متأثّ
د، ين اسدآباديالدو اقبال الهوري ـ بوده است داراي ايدئولوژي سياسي ، رشيدرضا، عبده محم
قرآن و سنت حقيقي پيامبر ، او نيز مانند پيشينيان نسل قبل از خود. است» سلفي«ك به ينزد

پيشينيان از با تقليد ، داند و شديداً ماندگي مي ت و مسلمانان از عقبرا راه نجات بشري) ص(
به  توجهتفسير دوباره از منابع ديني و فهم جديد آن با رويكرد سلفي و همچنين . مخالف است

تا ، البتّه. آشكار است ،كامالً، في ظالل القرآنبويژه در ، آثار خاورشناسان در آثار سيد قطب
   ).215P.  ,2011 ,ungJ( داردبيني خردگراي سيد قطب با معاصران خود تفاوت  حدودي جهان

در صالحيت عقل بشرى ، ارزيابى احكام دين و تشخيص مصلحت و حكمت آن، از نظر او
و انطباق آن را  اين است كه داللت نص، و آنچه از قدرت درك بشر خواسته شده يستن

از جانب  وجود نصزيرا ؛ نه اينكه مصلحت يا عدم مصلحت آن را تشخيص دهد، دريابد
درك امور غيبي نيز ، عالوه بر احكام، قطب ديدگاه سيد در. مصلحت است دهندة نشان، خداوند

بايد ظاهر آنها را تصديق كرد و مدلول آنها را ، بنابراين؛ از قدرت عقل بشري خارج است
همين عامل موجب شده است كه سيد قطب . )2600ص، 5ج، 1412د قطب، سي(پذيرفت 

به توضيح ظاهر آيه بپردازد و در  فقط، قصص و امور غيبي، براي تفسير آيات مربوط به احكام
مندي از روايت  بهره، چنانكه در تفسير اينگونه آيات؛ از روايات كمك چنداني نگيرد، باره اين

  . شود بندرت ديده مي

شناخت نواميس هستى و نوآورى و ر در طبيعت تفكّ، مجال اصلى عقل، د قطباز نظر سي
تنها در جايى است ، مجال اجتهاد حقيقى و) 723-722صص، 2ج، همان( ه استدر عالم ماد

  . )808ص و همانجا، همان( آن موضوع وجود نداشته باشد ةى دربارنص، كه از جانب خداوند

به بررسي تفصيلي جايگاه روايات بطور كلّي و به ، در ادامه، به آنچه گفته شد توجهبا 
ترين اثر  كه مهم نفي ظالل القرآروايات مربوط به سبب نزول در تفسير ، صورت خاص

  . شود يز هست پرداخته ميتفسيري سيد قطب ن

  در يك نگاه القرآن في ظالل تفسيرسيد قطب و   .1

مصر به دنيا » وطياس« يدر روستا، يقمر 1324در سال ، ميفرزند قطب بن ابراه، د قطبيس
 يرو يسندگيبه نو، )ق 1351(ات در سال يرشتة ادب يپس از اخذ مدرك كارشناس يو. آمد

و  ها ييفرسا ن قلمياز اول» الْاجتماعية لَةُداالْع«َو » مةامشاهد القٰي«، »القرآن يف يالفنّ التّصويرُ«. آورد
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كه به  يدگاه خاصيد و ديس ياحاطة ادب، فيدر هر سه تأل. روند يبه شمار م يو يها كتاب
دن ير كشيته است با به تصوداش ياو همواره سع. ان استينما ،م داشته كامالًيقرآن كر

 معرّفيها  انسان يدر زندگ يجار يرا كتاب ين كتاب آسمانيا، مطرح شده در قرآن يها صحنه
كتاب اخير در . )998-989صص، 3ج، 1407، ومىر/ 32-13صص ،2ج، 1406، خالدى(د ينما

مان نشان خواه مصر در آن ز فضاي ناسيوناليست و سكوالر را در قلمرو عقلگرايي آزادي، واقع
  . دهد يم

و نقش حركتي و تربيتي است ، اجتماعي، داراي رويكرد سياسيهم  في ظالل القرآنتفسير 
علل اين امر را . روايات ـ و از جمله روايات سبب نزول ـ در اين تفسير كاهش يافته است

 وجود، روش تفسير قرآن به قرآن: توان در امور ذيل جستجو كرد مي، عالوه بر موارد فوق
پرهيز مفسر ، همچنين؛ هاي صحابه و تابعين اي از گفته ها و اجتهادي بودن پاره تناقضات در نقل

تفسير امور غيبي  ةاز دخالت دادن روايات اسرائيلي و جعلي در تفسير و وارد نشدن در محدود
مندي سيد قطب از روايات در تفسير قرآن كمتر شده و  ميزان بهره، در نتيجه. و حتّي قصص

  . است  بيشتر به نقد و تحليل آنها پرداخته

روايت مورد  1200ص شد كه بيش از مشخّ ،به مطالعه و بررسي انجام گرفته توجهبا 
اين آمار افزايش چشمگيري » نقل به معنا«كه با احتساب موارد  قرار گرفته استوي استفاده 

  . يابد مي

  جايگاه روايات سبب نزول در تفسير قرآن  .2

: دو حالت دارند، ها و اشخاص عصر نزول گروه، در مورد رخدادها، گاه سور قرآن آيات و

هاي مخاطبان و در واكنش  در پي وقوع رخدادهايي اعم از حوادث زشت و زيبا يا پرسش، گاه
از آنجا كه به ابتالئات اما  ،اين حوادث اگرچه مربوط به عصر نزول است. اند به آنها نازل شده
كه  ديگر آن. ها پرداخته است قرآن به ارائة راه حل و پاسخ بدان، گردد بازميجامعة انساني 

. جريان يا پرسشي خاص باشد نازل شده است، بسياري از آيات بدون اينكه مربوط به حادثه

در مورد ، البتّه. )10ص، 1411، غازي(هاست  اينگونه آيات بيشتر ناظر به امور فطري انسان
ممكن نيست ، به داستان آن و بيان فضاي نزول توجهر آيه بدون شناخت تفسي، گروه اول

  . )102ص، 1ج، 1409، زرقاني/ 4، ص1411، واحدي(
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هيچ نيازي  يحتّيا  توجهن نياز قابل آبراي فهم قر، طباطبايي ةاماز نظر افرادي همچون علّ
چيزي جز عنوان يك بحث تاريخي ه پرداختن به سبب نزول ب به روايات سبب نزول نيست و

؛ )120، ص1353، طباطبايي(شود  يقلمداد نمهاي تاريخي آيات و سور  زمينهاز يافتن  يآگاه
ر است كه در كنار مفس، است و اين يريتفسجزئي از روايات ، سبب نزولروايات كه  حالي در

  . گيرد از روايات نقل شده بهره مي، تفسير آيات

؛ ستوا ر در تعيين مراد خداوند از كالمفسكار م ةدهند جهت ةاخبار سبب نزول به مثاب
بلكه ؛ شود معناي آيه از ساخت زباني و تركيبي و بافتي آن استخراج نمي، چون در برخي موارد

آن و سازگاري آن  يتاريخ صحتشود كه گذشتگان به  طلب مي، از معارف برون از متن ديني
به   اي بر سبب نزول در تفسير از آيه روشن است كه ميزان تكيه. با معاني قرآن اعتماد داشتند

  . كند ر ديگر تفاوت ميري به مفسديگر و از مفس ةآي

شان به صرف نقل ياز ا يبرخ؛ اند ر خود از سبب نزول كمك گرفتهيدر تفس ياريمفسران بس
گر با پرهيز از نقل بدون يد ياند و برخ ز كردهيل پرهيه و تحليبسنده و از هرگونه تجز، اتيروا
ل سند و متن ين و چراي اين روايات به قرار دادن آن در بوتة نقد پرداخته و پس از تحلچو
اند دايرة  آنان تالش كرده. اند دهير اهتمام ورزيسقم آن در كنار تفس صحت و يبه بررس، ثيحد

  . معنايي آيات را به روايات سبب نزول محدود نكنند

تنها در چارچوبي كه آن سبب يا ، گونه آيات اند كه فهم اين دانشمندان علوم قرآني برآن
، ميسور است و معتقدند شرط آنكه مفسر بر فهم معاني قرآن، كند يمناسبت خاص معين م

گيري سروش  هاي نزول آيات و مراحل پيدايش و شكل احاطه يابد اين است كه بيشتر زمينه
يت سبب نزول در آيات وحي را بشناسند و منطقي نيست مفسران بدون در نظر گرفتن خصوص

عموميت بعضي از الفاظ بدون ، تمسك بجويند و به تعبير ديگر، به عموميت و اطالق الفاظ آن
  . ممكن است مفسر را دچار خطا در فهم نمايد، آن خاصة استناد به سبب نزول و جنب

دگاه يد، ريتفاس يها در برخ ش از اندازة گزارشيب يا كاستي يشايان ذكر است كه از فزون
ر يتفاس يرا برخيز؛ افتيتوان در يات سبب نزول نميروا ياعتبار يمفسر را نسبت به اعتبار و ب

ممكن اما  ،اند از متن خود را به نقل روايات سبب نزول اختصاص داده يهرچند حجم اندك
ن يـ چنانكه ا رفته باشديمثبت داشته و آن را پذ يآنها تلقّ% 90نسبت به ، است مفسر تنها

 ياديگر از مفسران هرچند تعداد زيد يبرخ، م و برعكسينيب يم ير فخر رازيموضوع را در تفس
 يانتقاد يدگاهيد، اتيشتر آن رواينسبت به ب يول؛ اند ث مربوط به سبب نزول نقل كردهيحد
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، 1374، حسيني(شود  يده ميد» المنار« رياند ـ مانند آنچه در تفس داشته و آن را انكار كرده
  . )246-244صص

  و كيفيت نقل آنها في ظالل القرآنجايگاه روايات سبب نزول در تفسير   .3

و  نشده گرفته نظر در نزول سبب عنوان تحت يمشخّص فصل، في ظالل القرآن ريتفس در
 سبب، هيآ ذكر از پس، يدر موارد. كند يم نقل مختلف يجاها در را ن حوزهيمؤلّف روايات ا

 آخر در زماني هم و آن لغات انيب از بعد اي و هيآ ريتفس از پس، گاه يول ؛كند يم نقل را نزول

ز بدون ذكر روايات و يات نياز آ يبرخ يبرا. آورد يم را نزول سبب، هيآ به مربوط مباحث همة
سيد (كند  اي كه از مطالعة آنها به دست آورده بسنده مي تنها به نتيجه ،تاريخي هاي گزارش
  . )1463و  1452، صص3ج، 1412قطب، 

موارد نقل سبب نزول به صورت گزارش و نقل ساده % 90ب يقر القرآن في ظالل ر يدر تفس
ن يد بتوان چنين نكته را شايا. ل در آنها صورت گرفته استينقد و تحل، آورده شده و كمتر

ت ياارهاى كلّى قبول رويمع، شير خويتفس ازن اثر در موارد متعددي يسندة ايه كرد كه نويتوج
  . ق آن را به خواننده واگذار كرده استيان داشته و تطبيرا ب

زيرا اگرچه در ؛ ات سبب نزول استيت ندادن او به روايگرايي مفسر و اهم گر عقليعامل د
مورد مداقّه و نقد و بررسي  ،ولي غالباً، اند روايات به صورت تفصيلي نقل شده، بيشتر موارد

ى ياعتنا دهندة بى سبب نزول خود نشان نقل به معناي روايات يحتّ اند و گاه جدي قرار نگرفته
قطب زماني  ديس. )1337ص، 3جو  73-72صص، 1ج، همان. كن(ات است ين روايمفسر به ا

واحد وجود داشته  يت با طرق گوناگون ولى با مضمون و محتواينه چند روايك زميكه در 
ز يگر نيدر منابع د، ت به طرق گوناگونين روايا كند كه اشاره مى، تيك روايبعد از نقل ، باشد

  . )1864ص، 4ج، همان(كند  ذكر شده است و گاهي برداشت خود را از روايات ذكر مي

در  ،مثالً؛ ا ضعف حديث اشاره كرده استيبه صحت و ، در موارد اندكي سيد قطب
صحت ، در مواردي؛ )1572ص، 3ج، همان(كند  بودن اسناد روايت اشاره مي» جيد«به ، موردي

ز سند روايتي را يو گاهي ن) 3211ص، 5ج، همان(دهد  اسناد را به محدثان ديگر نسبت مي
بسيار كم ـ به استدالل  ،و ـ البتّه) 3724ص، 6ج، همان(داند  تر از سند روايت ديگر مي موثّق

ب نزول از حدود بيش از صد مورد نقل سب، تيدر نها. )309ص، 1389، سياوشي(پردازد  مي
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، حسيني( سي مورد به صورت اجمالى آورده شده است ،تقريباً، في ظالل القرآنر يدر تفس
  . )246ص، 1374

  في مؤلّفروش ، و مĤخذ روايي نزول ات سببيروادربارة ذكر و عدم ذكر نام راويان 

ابعان ت يا نخست را كه از صحابه ياوتنها نام ر، تياست كه هنگام نقل روا چنين ظالل القرآن
سيد قطب، ( برد ك نام مىيكايرا يا همه سلسله سند بيشتر افراد ، و بندرت آورد مى، هستند
. كند نيز اشاره ميت يروا به مأخذ، در بيشتر موارد او. )578و  411و  165صص، 1ج، 1412

، »كثير  ابنتفسير «از ، را بيشترسبب نزول ث مربوط به ياحادرى و يات تفسيروان مفسر يا
در نقل روايات سيره هم بيشترين ارجاع را به . نقل كرده است» صحاح ستّه« و »سير طبريتف«
  . ه داردقيم جوزي  ابن» زاد المعاد«و  مقريزي» اَمتاع األسماع«، هشام  ابن از» يةالنبوة السير«

او : كند هاي مختلف استفاده مي از روايات سبب نزول به مناسبت، سيد قطب در تفسيرش
ص كردن مكّي يا مدني بودن آيات و سور براي بيان مدلول آيه و زماني جهت مشخّ، گاهي
بيان مصداق آيات و ، االحكام  تبيين و تفصيل جزئيات آيات. گيرد از روايات كمك مي، قرآن

گاهي . قطب از روايات سبب نزول است ديگيري س روشن نمودن مبهمات از ديگر موارد بهره
اعتناست ـ بخصوص زماني كه روايات و گزارشات سبب نزول با  ت سبب نزول بينيز به روايا

آل عمران را در يك  179تا  121كه آيات  چنان؛ رت داشته باشديهاي گزينش شدة او مغا بخش
 ةكه روايتي وجود دارد كه نزول آي درحالي، داند بخش قرار داده و آنها را مرتبط با غزوة اُحد مي

كرده  معرّفيلكن سيد آن را با بخش بعدي ؛ داند ان را نيز دربارة آن واقعه ميعمر آل سورة 180
روايات را ، ياو در موارد. )534ص، 1ج، 1412د قطب، سي(پذيرد  و روايت سبب نزول را نمي

كند و گاهي هم دست به نقد و بررسي آنها  جهت شاهد براي ديدگاه تفسيري خود نقل مي
  . زند مي

ور تفصيلي به موارد كاربرد روايات سبب نزول در اين تفسير و نحوة تعامل به ط، در ادامه
  . شود سيد قطب با آنها و چگونگي نقد و بررسي آن روايات پرداخته مي

  في ظالل القرآن ريدر تفسروايات سبب نزول كاركرد . 3-1

يا به ، »هتوجمهم و جالب «اي  يك دسته از آيات به دنبال حادثه، طور كه گفته شد همان
هرچند در . شده است نازل ، »هاي مردم پرسش«و يا در پاسخ » طي خاصياوضاع و شرا«دنبال 

ولي آگاهي ؛ ممكن است مفاد آيات بدون آگاهي از سبب نزول نيز روشن باشد، اينگونه موارد
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ا تر مفهوم آيات و مقصود از آنه افتر و شفّ موجب درك آسان، در موارد بسياري، از سبب نزول
مفاد آيه مبهم ، بدون آگاهى از آن، اى از موارد ى در پارهحتّ ؛)20ص، 1377، تيحج(شود  مي
به ، ابتدا، در ادامه. )119ص، 1383، رجبي( شود ماند و نوعى تشابه بر آن حاكم مى مى

  . شود يپرداخته م في ظالل القرآنكاركردهاي مختلف روايات سبب نزول در تفسير 

  ايات سبب نزول در تفسيرتكيه بر رو. 3-1-1

آن تفسير را از بين ، كنند و معموالً اي بر سبب نزول تكيه مي مفسران براي تفسير آيه، گاه
 در آية» رحصم«معناي ، نمونه ه عنوانب. )47ص، 1391، تيميه ابن(گزينند  ديگر تفاسير برمي

طبق نظر ) 196/ 2: البقره( ﴾يم فَما استيسر من الْهدج و الْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتحلْوأَتمواْ ا﴿
در اين . داللت دارد» بيمار«از نظر قرطبي بر » رمحص«كه  حالي در ؛است» دشمن« ،افعيعلماي ش

آنچه بر نظر ما داللت دارد : گويد كند و مي مفسر به روايت سبب نزول اعتماد مي، حالت
  . )365، 2ج، 1364، رطبيق(روايت سبب نزول آيه است 

 يا ي نسخ شدن آيهادعا، با تكيه بر روايات سبب نزول، در مواردي في ظالل القرآنمفسر 
منواْ كُتب علَيكُم آا الَّذين يأَيه﴿ :قصاصذيل آية وي ، براي نمونه. با آيه ديگر را رد كرده است

مطابق : گويد مي) 178/ 2: البقره( ﴾ يبِالْأُنث  يوالْعبد بِالْعبد والْأُنث رالْحر بِالْح يالْقصاص ىفِ الْقَتلَ

نسخ ) 45/ 5: المائده( ﴾ ...وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ﴿اين آيه با آية ، برخي روايات
آيه از نظر موضوع با  اين دو«: نويسد مي، اين نظر وي پس از تحليل روايات و رد. شده است

دهد دربارة قصاص بين دو يا چند  اي كه نفس را مقابل نفس قرار مي آيه. هم متفاوت هستند
موضع ، به روايت سبب نزول توجهاي كه ما در صدد تفسير آن هستيم با  آيهاما  ؛فرد است

» ل شده استاند ناز مشكل دو جامعه كه با هم اختالف پيدا كرده اجتماعي دارد و براي حلّ

)در اين بيان. )433، 1ج، 1412د قطب، سي ،روايات دال بر منسوخ بودن آية سورة  براي رد
  . به روايت سبب نزول بوده است، تكية سيد قطب در تفسير ،بقره

ح يتصر، اي از آيات سيد قطب در موارد فراواني قبل از شروع به تفسير سوره يا مجموعه
به بيان رواياتي ، نصوص قرآني در اين سوره را عرضه بداريمپيش از اين كه «: كند يم

اي است كه اين سوره به خاطر آن نازل شده است تا در پرتو آن  كنندة حادثه پردازيم كه بيان مي
سيد قطب در آغاز تفسير سورة ، براي مثال. )1541، 3ج، همان(» به تفسير بپردازيم، روايات
پيش از اين كه «: گويد مي وي . پردازد ه بيان فضاي نزول سوره ميب، قبل از تفسير، »فتح«مباركه 



        

  

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  112  

  

اي داشته باشيم كه اين سوره  بجاست كه مروري بر حادثه و نيكو، به تفسير سوره بپردازيم
  . »اند راجع به آن نازل شده است تا در زماني به سر بريم كه مسلمانان به سر برده

حركت به  يكند و داستان آماده شدن آنها را برا روايت را نقل مي 20بيش از ، پس از آن
ه و گفتگوهاي مسلمانان و خواب پيامبر و وقايع و حوادث جاري تا رسيدن به منطقة طرف مكّ

حمنعكس ، ه و همچنين گفتگوهاي بين مشركان و مسلمانان و سفيران آنها در اين رواياتديبي
با استفاده از روايات سبب نزول و تبيين ، عپردازد و در واق سيد به تفسير مي، سپس. شده است

 - 3307صص، 5ج، همان(كند  يفضايي كه سوره در آن نازل شده تفسير خود را عرضه م

 پيش از اين كه نصوص قرآنيِ«: گويد وي مي. در اول سوره حشر است، نمونة ديگر. )3317
اي است  م كه بيان كنندة حادثهپردازي به بيان رواياتي مي، موجود در اين سوره را عرضه بداريم

هايي مالحظه كنيم  كه اين سوره به خاطر آن نازل شده است تا آيات قرآن را در فراسوي حادثه
  . )3519ص، 6ج، همان(» كه اين نصوص دربارة آنها نازل شده است

و با  قطب به نقد و بررسي روايات سبب نزول نيز پرداخته ديس، مورد ديگري كه در آن
 :است ذيلذيل آية مباركة ، مبادرت كردهبه تفسير و تبيين آيه ، ر روايات اسباب نزولتكيه ب

ن ينة بحث ايزم. )204/ 7: االعراف( ﴾ترحمونَ لَعلَّكُم وأَنصتوا لَه فَاستمعوا الْقُرآنُ قُرِئ وإِذا﴿
اما  ؛و ساكت باشند به آن گوش فرا دهند، مؤمنان وظيفه دارند هنگام تالوت قرآن است كه

وجوب گوش دادن به قرآن مربوط به چه زماني است؟ آيا مخصوص نمازهاي واجب است ـ 
) ص(ـ يا اينكه آن را اختصاص به مشركان زمان پيامبر  اند طور كه برخي مفسرين گفته همان

ي پيامبر كردند تا كسي صدا همهمه مي، )ص(پيامبر  توسطزيرا آنان هنگام قرائت قرآن ، بدانيم
  آنها نازل شده است؟  سرزنشرا نشنود و اين آيه در ) ص(

باره متفاوت هستند و پس  كند كه روايات سبب نزول در اين ينجا اعالم ميسيد قطب در ا
 باره اين در كه هايي روايت در مذكور نزول سبب به توجه با ما: گويد مي، از تحليل و نقد آنها

 بر دليلي آنها در و دانيم نمي واجب غير و واجب نمازهاي به مختص را آيه اين، شده نقل

 و »سبب خصوص به نه داشت توجه لفظ عموم به بايد« و نيست نمازها به آيه اين اختصاص
شايستة مقام ، هر وقت قرآن خوانده شود. كند نمي خاص را آن چيزي و است عام آيه معني

براي مطالعة . 1424ص، 3ج، همان(فرا دهند ساكت بمانند و گوش ، قرآن اين است كه مردمان
، في ظالل القرآندر تفسير ، بنابراين). 985، 977، 894، 892، صص2جهمان، . بيشتر نك

  . ات سبب نزول در برخي موارد نقش كليدي دارديا روايروايت 
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  احتمال دادن همة روايات به عنوان سبب نزول. 3-1-2

كند و به تحليل و  ند روايت سبب نزول نقل ميذيل برخي آيات چ، قطب در مواردي سيد
دهد  بلكه احتمال مي، دهد كدام را ترجيح نمي هيچ، ولي در نهايت؛ پردازد نقد و بررسي آنها مي

لَا ﴿فة يسيد قطب ذيل آية شر، براي مثال. كه همة روايات به عنوان سبب نزول آيه باشد
حيتالَّذ نبواْسا اَتونَ بِمحفْري ن واْ بِمودمحونَ اَنْ يبحذَابِ يالْع نم ةفَازم بِمهنبسحلُواْ فَلَا تفْعي ا لَم

كند كه طبق روايت  دو روايت سبب نزول را ذكر مي) 188/ 3: عمران آل( ﴾ ولَهم عذَاب اَليم
رسالتش سؤال  ةان درباراز آن) ص(يهوديان هستند كه وقتي پيامبر اكرم  سبب نزول آيه ،لاو

در ، منافقاني هستند كه به خاطر داليل واهي، دومشدند و طبق روايت  يمنكر حق م، كرد مي
كردند و هر  خواهي ميرسيدند و عذر مي) ص(، خدمت پيامبر كردند و بعداً جنگ شركت نمي

  . از خود خشنود بودند، رغم ناپسند بودن كارشان علي، دو گروه

جا پس از تحليل روايات و محتمل دانستن هر دو روايت به عنوان سبب نيسيد قطب در ا
مشخّصي را  ةتوان مسأل نمي«: گويد او مي. پيام آيه را در سبب نزول منحصر نكرده است، نزول

استشهادي است ، سبب نزول ارائه شده در حقيقت، زيرا در اكثر موارد؛ سبب نزول آيه دانست
اين : شود لكن گفته مي؛ كه آن آيه منطبق است بر يك حادثه  اينيا ؛ به آيه دربارة يك حادثه

  . »كه در حقيقت چنين نبوده است حالي حادثه سبب نزول آن آيه بوده است ـ در

براي  يا دكنندهييأن تيقرا، در سياق آية فوق: توان گفت او معتقد است يم ،بين ترتيبد
يك از آن دو را به عنوان سبب  وان هيچت لكن نمي؛ پذيرش هر دو روايت نقل شده وجود دارد

براي همة ، داند كه در طول تاريخ پيام آيه را عام مي، او در نهايت. نزول قطعي آن پذيرفت
براي مطالعة . 541، 1ج، 1412سيد قطب، ( كند افرادي كه چنين حالتي داشته باشند صدق مي

   ).3615و  3614صص ،6و ج 3198، ص5و ج 1430ص  ،3و ج 184ص ،1جهمان، : كنبيشتر 

در . است تحريم ةسور ابتدايي آيات ةدربارنقل دو روايت سبب نزول متفاوت ، نمونة ديگر
 امكان روايت دو اين از يك هر محتواي: گويد مي، روايت دو نقل از پسسيد قطب ، آنجا

 است شده )ص( پيامبر خشم باعث و است نزديكتر نصوص فضاي به دوم روايت. دارد وقوع

 و، است تري قوي سند داراي اول روايت ولي؛ برسد همسران طالق به كار بود مانده ندكيا و
، قطب از اين بيان سيد. )3116ص، 6ج، همان( دينما يتر م يعيطب و دارد بيشتري وقوع امكان

اهتمام داشته و تنها به نقل آنها ، افت كه او به نقد و بررسي روايات سبب نزوليتوان در مي
  . كرده استبسنده ن
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  )ص(بيان جزئيات وقايع و حوادث تاريخي زمان پيامبر . 1-3- 3

، با مشركان و يهوديان مانند جنگ بدر) ص( ها و غزوات پيامبر دربارة جنگ، ميدر قرآن كر
آيات فراواني وجود دارد و خداوند در  ... ه وتبوك و فتح مكّ، حديبيه، احزاب، حنين، احد

مانند امدادهاي غيبي ؛ ز پرداخته استيها ن ن جنگيا يدادهايات روبه بيان جزئي، برخي موارد
سستي و ، و مسلمانان) ص(خداوند در جنگ بدر و فرستادن مالئكه براي ياري پيامبر 

هاي منافقان  نقشه، در جنگ مستولي شده بود) ص(ايي كه بر برخي از ياران رسول خدا  رعشه
برخي از جزئيات ، حال ولي بااين ؛... تبوك و هاي اُحد و منان در جنگؤبراي سست كردن م

اين  بارةسيد قطب نيز به نقل روايات در، رو ازاين، شود جنگ فقط با روايات روشن مي
 ريغ ،تقريباً، به روايت توجهفهم برخي جزئيات بدون ، زيرا در مواردي؛ جزئيات اهتمام دارد

  . اواني باقي بماندرود كه نقاط مجمل يا مبهم فر يم آن ميممكن است و ب

 كنندگان فتخلّ از توبه پذيرش ةدرباركه  توبهسورة  118 و 117 آياتدربارة ، براي نمونه

هاي صدر  اين آيات ناظر به چه جنگي از جنگ: هاي زيادي مطرح است پرسش، است جنگ
اسالم است؟ چه كساني از جنگ تخلّف ورزيدند؟ چه برنامة شومي در سر داشتند؟ آيا 

عمومي و معيشتي مسلمانان زمان جنگ چگونه  وضعيتخود را عملي كنند؟  ةند برنامتوانست
  . ص شوندمشخّ، تاها سؤال ديگر كه همه فقط بايد در پرتو رواي بود؟ و ده

د روايات، ن آياتيذيل ا قطب دسيت كه دارد تالش و كند مي نقل را يمتعدجنگ وضعي 

، نكردند شركت جنگ درنه تنها  كه افرادي و نافقانم ازجمله وجود؛ كند روشن روايات با را
، روايات با استفاده ازسيد قطب . دلسرد كنند، مردم را در رفتن به جنگ دند تايكوش يبلكه م

هاي مختلف انساني و درجات مختلف ايماني و  بندي بخشي از فضاي جامعه اسالمي و دسته
كند كه به هنگام نزول اين آيات وجود  مي باري را ترسيم دشوار و مشقّت موقعيتخشكسالي و 

دچار ، )ص(سه مسلماني را كه به سبب تخلّف از همراهي با پيامبر  وضعيتاو . داشته است
توانستند در  ديدند كه گويي نمي تنگنا و پريشاني شده بودند و عرصه را چنان بر خود تنگ مي

  . كشد به تصوير مي، و واضح توجهب جال يا به زندگي و حيات ادامه دهند به گونه، روي زمين

 با روايات :گويد ميو ، دارد توجهنيز  موجود در آنها اختالف به، روايات اين بررسي دراو 

 از برگشتن از بعد كهاست  منافقاني ةدربار بسياري از آنها و اند شده نقل گوناگون هاي واژه

) ص(برش ة آنها را برمال كرد و پيامخداوند نقشاما  ؛كردند حمله )ص( پيامبر به، تبوكجنگ 

 و حذيفه به را آنها نام )ص(اكرم  پيامبر، روايتمطابق يك . خبر ساخترا از توطئة شوم آنها با
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نامرا از  حذيفهتنها ) ص(آن حضرت ، ديگري روايتكه به موجب  حالي در؛ است گفته ارعم 

  . )1723ص، 3ج، همان(منافقان باخبر ساخته است 

گيري از روايات دربارة شرح جزئيات جنگ بدر  بهره، ها در اين باب ترين نمونهيكي از به
بخشي از ، درآشنايي مختصري كه با سوره داشتيم«: گويد باره مي در ايند قطب سي. است

برخي از نيز در اينجا . ها نقل گرديده بود نزول اين آيه ةهايي را بيان كرديم كه دربار روايت
باعث نزول سوره ـ با فضايي آشنا گرديم كه ، بيشتر، نماييم تا از يك سو مي هايي را نقل روايت

مسلمانان  ةچهر، از ديگر سو و شده استـ  به طور خاصـ م يغنا ةو آيات ويژـ به طور عام 
داللت  يگكند كه هم روايت را نقل مي چهار، پس از آن. »تر شود براي ما روشن، در آن دوره

خداوند با ، در نتيجه وبين صحابه اختالف افتاد ، پس از جنگ بدر ائمكه در تقسيم غن دارند
اين « :گويد مي، در پايانسيد قطب . به نزاع خاتمه داد، انفال سوره مباركة لاو ةنزول آي
، همان( »نازل شده است، انفال در آن ةكشد كه سور براي ما به تصوير مي ]را[ها فضايي  روايت

  . )1472، 3ج

زماني ، براساس روايات«: گويد دارد و مي توجهبه حوادث پس از جنگ بدر هم سيد قطب 
دربارة كشتن اسيران يا گرفتن ) ص(پيامبر ، اي از مشركان را اسير كرده بودند كه مسلمانان عده

تصميم گرفتند كه فديه دريافت ، با اصحاب مشورت كردند و در پايان، جزيه و آزاد نمودن آنها
 ﴾الْأرضِ ىف يثْخن  يحت  يأسر لَه يكُونَ أن ىلنبِ كانَ ما﴿فة يخداوند با نزول آية شر اما ؛نمايند

اسالم قوي نشده  ياين كار آنها را نپسنديد و مسلمانان دستور يافتند كه تا وقت) 67/ 8: االنفال(
و  )ص(كار در شأن پيامبر زيرا اين ؛ فديه بگيرند، نبايد اسيران را آزاد كنند و به جاي آن، است

 ﴾َخرةآالْ يرِيد واللَّه الدنيا عرض ترِيدونَ﴿: مسلمانان واقعي نيست و از صفات دنياخواهان است
  . )1551ص، 3ج، همان(

پيامبر  توجهزيرا خطاب آيه م؛ دچار اشتباه شده است، قطب در اين برداشت خود سيد ،البتّه
پيشنهاد كرده بودند كه از  )ص(ه به اصحاب است كه به پيامبر بلكه خطاب آي؛ نيست )ص(

م با يبر سر تقسيم غنا، فديه دريافت كند و اينان همان كساني هستند كه پس از جنگ، اسيران
/ 136ص، 9ج، 1417، طباطبايي/ 508ص، 15ج، 1420، رازي(كردند  آن حضرت بحث مي

  . )242ص، 2ج، 1408، گنابادي



        

  

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  116  

  

 وتحشرونَ ستغلَبونَ كَفَرواْ لِّلَّذين قُل﴿فة ية شرآيدر  »فَرُواْكَالَّذينَ «ق اختالف بر سر مصدا

، عباس ابنبه روايتي از  توجهسيد قطب را واداشته تا با  )12/ 3: آل عمران( ﴾جهنم يإِلَ
 )ص( مبرپيا، بدر جنگ در قريشيان شكست از بعد: او گفته است. بداند» يهود«مخاطب آيه را 

 :گفتند يهوديان؛ شويد مسلمان و بياوريد ايمان :فرمود آنها به و گردآورد مدينه در را يهوديان

 شكست را ما تواني نمي و وريمگاجن دالوراني ما. نفريبد را تو قريشيان شكست، محمد اي«

 در ،هالبتّ. )363ص، 1ج، قطبد سي( شد نازلاز اين ماجرا بود كه آيات فوق  پس. »دهي
ن يا در خطاباو معتقد است كه مورد . با سيد قطب موافق نيست طباطبايي ةامعلّنظر  ،باره  اين
را  خطاب طبرسيخ يولي ش؛ )92ص، 3ج، 1417، طباطبايي(ديان يهو نهو  هستند قريشيان، آيه

، 1372، طبرسي(داند  مي، هم با يهوديان و مشركان مردم و عامة، مشركانهر سه گروه  توجهم
  . )706ص، 2ج

ا دو نيم شدن ماه بوديالقمر  معجزة شقّ ،)ص( اكرمزمان رسول  در از ديگر وقايع مهم .

كند و پس  ص ميسيد قطب جزئيات آن اعجاز و مكان و زمان وقوع حادثه را با روايات مشخّ
و نيمه ماه به د، مطابق روايات: گويد مي، داند مي» متواتر«از نقل بيش از ده روايت كه آنها را 

با وجود ، بنابراين. تبديل شده و مكان حادثه مكّه و زمان آن هم پيش از هجرت بوده است
براي مطالعة بيشتر . 3425ص، 6ج، 1412سيد قطب، (شود  روايات متواتر اين حادثه ثابت مي

  .)466 -460و  520و 30، صص1جهمان، . نك

  بر روايات سبب نزولتعيين مكّي و مدني بودن آيات و سور با تكيه . 1-4- 3

تأثير فراواني در برداشت تفسيري ، بودن» مدني«و » مكّي«شناخت آيات و سور قرآن از نظر 
و  )ص( ارتباطى مستقيم و اساسى با تشخيص مراحل دعوت پيامبرزيرا ؛ مفسر خواهد داشت

، ىى و مدنديگر شناخت صحيح آيات و سور مكّ دةيفا. تشريع و تبيين احكام اسالمى دارد
اى  ص كرد كه حادثهمشخّ، توان از اين طريق يعنى مى؛ آگاهى از تاريخ وقايع و حوادث است

و فصل بسيارى از  حلّ. چرا و از سوى چه كسانى به وقوع پيوسته است، در حدود چه زمانى
ى مكّ(نيز به كمك اين بحث ـ ... نسخ يا تدريجى بودن نزول قرآن و ةمانند مسألـ مسائل ديگر 

كه تكية اصلي در به اين  توجهبا ؛ )63ص، 1384، دولتىو  مستفيد( پذير است امكان) ىو مدن
توان نقش سنّت در اين زمينه را بازشناخت  مي، روايات است، شناخت آيات مكّي و مدني

   . )130ص، 1385، تاذفى(
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هاي مهم  يكي از مؤلّفه» مدني«و » مكّي«به زمان نزول آيات و سور و تقسيم قرآن به  توجه
گراي اسالم است كه در  زيرا اين امر بيانگر نگاه واقع؛ و اساسي منهج تفسيري سيد قطب است

رهنمودهاي الزم را نازل نموده است تا ، هاي آن مطابق با نيازها و ضرورت، هر مرحله و زماني
د كن شيوة قرآن در بيان معارف تفاوت مي يحتّ، ها موقعيتآنجا كه به دليل تفاوت در 

، در تشخيص آيات مكّي و مدني ،عموماًهرچند كه سيد قطب . )123ص، 1389، سياوشي(
ز براي تشخيص مكّي و يولي در موارد فراواني ن؛ دارد تا روايات توجهبر سياق آيات ، بيشتر

او تعيين زمان و ترتيب نزول آيات و . به روايات تمسك نموده است، مدني بودن آيات و سور
  . )554و  27صص، 1ج، 1412، قطبسيد (» قطعي«داند و نه  مي» تقريبي«ور را حتّي برخي س

با مراجعه به  :گويد مي، سوره نزول زمان تعيين براي، توبه ةسور تفسير غازآ در قطب دسي
شود كه  روشن مي، نصوص آيات و روايات منقوله دربارة سبب نزول و مراجعه به سيرة نبوي

. سال نهم هجري نازل شده است ـ هرچند به يكدفعه نبوده است سورة توبه به طور كامل در

، به گونة ترجيحاما  ؛ع دقيقي در دست نداريم، اطّالما دربارة زمان دقيق نزول آيات، البتّه
پيش از ، مرحلة اول: توانيم بگوييم كه آيات اين سوره در سه مرحله نازل گرديده است مي

در البالي تداركات و آمادگي براي  دوممرحلة ؛ ه استبودنهم جنگ تبوك در ماه رجب سال 
پس از برگشتن از  سوممرحلة ؛ صورت گرفته است، در خالل جنگ، همين جنگ و بعد از آن
نيز آياتي هستند كه متأخّر از آيات  28آيات مقدماتي از ابتدا تا آية . جنگ تبوك بوده است

نازل ، الحجه القعده يا ذي در ذي، سالن آ پيش از مراسم حج، در آخر سال نهم، ديگر سوره
  . )1564ص، 3ج، همان(توان بدان اطمينان يافت  چكيدة چيزي است كه مي، اين. شده است

دهد ـ مانند آنچه  يك روايت را بر روايت ديگر ترجيح مي، ن مفسر در برخي موارديا
 و يمكّ ةدربار«: گويد او مي؛ شود يده ميبودن سورة ماعون د» مدني«و » مكّي«دربارة تعيين 

 كلّ، روايات برخي مطابق :دارد وجودسبب نزول  روايت دسته دو، ماعون ةسور بودن مدني

 ةنظريولي ؛ است مدني آيات ةبقي و است يمكّ لاو ةآي سه، ديگر برخي طبق؛ است يمكّ سوره
 ادامه، كند و سپس نمي ارائه دليلي هيچ، سيد قطب براي اين ترجيح، البتّه. »دارد حيجتر دوم

 كه رويكرديـ  است مرتبطي و فقمتّ وحدت داراي سوره اين، روايات اين وجود با« :دهد مي

 يها موضوع از شده مطرح موضوع زيرا؛ بدانيم مدني، يكلّ طور به را آن كه دارد يم آن بر را ما
، 6ج، انهم(» ندارد وجود هاآن پذيرش براي منعي هم دوم ةدستروايات اما  ؛است مدني
  .)894، ص2و ج 1020و  193، صص1جهمان،  .براي مطالعة بيشتر نك. 3984ص
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  بيان مصداق براي مفاهيم قرآني و رفع ابهام از آنها با روايات سبب نزول . 1-5- 3

: گونه تقسيم كرد توان بر دو مى، آيات قرآن را از جهت فراگير بودن معانى آنها بر مصاديق

ى منطبق به موارد خاص، صطور مشخّ فراگير و عامى ندارند و بهمعناى ، يك دسته از آيات
آياتى هستند كه معنايى عام و فراگير دارند و افراد بسيارى را در ، ديگر ةدست. هستند
نوعى تالش براى تفسير ، افراد عام و رفع ابهام از موارد مبهم ةص كردن دايرمشخّ. گيرند برمى

زدايى از آنها و منطبق  ى و ابهامكردن آيات از حالت كلّخارج ، به عبارتى. كردن آيات است
، را مشخّصهاى  اقوام و انسان، حوادث، هاى هستى واقعيتبه امور خاص و  اتيكردن آ

  . گويند مى »تطبيق معانى بر مصاديق«

. دانست، مفاهيم و تبيين رخدادها از جهت انطباق بر آيات ةداير ةتوان توسع تطبيق را مى

ممكن است به حوادث تاريخى گذشته مربوط باشد و نيز امكان دارد به حوادث  عمل تطبيق
، مرادي(اتى از عالم تكوين را بازگو كند احتمال دارد واقعي، همچنين. عصر نزول باز گردد

نوع هفتادم كتاب خود را به بحث مبهمات قرآن ، االتقان درسيوطي نيز . )178ص، 1382
  .)312، ص2، ج2114، يوطيس( اختصاص داده است

از ، القرآن في ظالل در موارد فراواني از تفسير ، سيد قطب نيز همچون ديگر مفسران
در آيات ابتدايي سورة نازعات  ،براي نمونه. كند روايات براي بيان مصداق آيات استفاده مي

﴿ازِعالنطَواشالنقاً وغَر طاًاتشن ات ابِحالسحاًوبس ا اتقاًبِقَفَالسبس ات ربدفَالْم فجرت موراً يأم ات
، منظور) الف: اقوالي نقل شده است، در تفسير اين واژگان: نويسد مي ﴾الراجِفَةُ تتبعها الرادفَةُ

، »نازعات«منظور از : ج؛ ستارگان است، مقصود از همه واژگان) ب؛ فرشتگان هستند
. هستند» فرشتگان«، »امر مدبرات« و مراد از »ستارگان« »قاتساب«و  »سابحات«، »ناشطات«

و ؛ »آسمان«به روايات ـ  توجهرا ـ با  »رادفه«و ؛ »فرياد و نفخة نخستين«را  »راجفه«، نيهمچن
  . شود دانسته است كه در صور دميده مي» دومنفخة «، سورة زمر 68به آية  توجهبا 

بلكه مصداقي از مصاديق آيه را ؛ تفسير آيه نيستندمربوط به ، معلوم است كه اين روايات
ها هرچه  مفهوم اين واژه«: گويد مي، رو ازاين؛ سيد نيز به اين مسأله واقف است. اند بيان كرده

هاي آن و جدال و  مدلول ها و مفهوم دهيم اين مسأله را بدون توضيح بيشترِ باشد ترجيح مي
  . )3812ص، 6ج، 1412، قطبد سي(» ن بمانيمرها سازيم تا در ساية قرآ، ستيز در آن
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هستند  »فرشتگانى« »نازعات«: نقل شده است كه فرمود) ع( علىامام از ، »المنثور رالد«در 
هستند كه ارواح » فرشتگانى« »ناشطات«كنند و  هايشان مى از بدن، شدتكه ارواح كافران را به 

نيز  »سابحات«و ، كشند سپس بيرون مى ،ها و پوست جذب نموده كافران را تا مابين ناخن
، سيوطي(» سازند شناور مى، كه ارواح مؤمنان را در بين آسمان و زمين هستند  مالئكهگروهي از 

روايت صحيح اگر ، اند طباطبايي هم گفته ةطور كه علّام همان، بنابراين. )310ص، 3ج، 1404
بعضى از مصاديق اين عناوين را ذكر  اند بايد آن را بر اين حمل كنيم كه امام خواسته، باشد
  . )194ص، 20ج، 1417، طباطبايي(كنند 

سيد قطب بعد از اشاره . در آية اول سورة مباركة نجم است »النَّجمِ«واژة مثال ديگر دربارة 
اي كه متبادر به ذهن  ترين نظريه نزديك: گويد مي، »النَّجم«به اختالف روايات دربارة مصداق 

را برخي يز؛ است» ٰشعري«تر است اين است كه مراد ستارة  نزديك، ه عقل و شعورشود و ب مي
وأنه ﴿: اد شده استي، ز از آنيپرستيدند و در همين سوره ن را مي» شعري«ستارة ، از مشركان

ت زيادي پيشينيان نيز به اين ستاره اهمي«: ديافزا او مي. )49/ 53: النجم(، ﴾يهو رب الشعر
ن ستاره يش از نزول قرآن، ايپ يرانير آن و اقوام ايمصر و غ يها ان عربيو در مدادند  يم

ن ستاره يات آنها از ايها، شعرها و ادب ان داستانيكه در م  يا گونه بوده، به يا ژهيگاه ويجا يدارا
آن در رو، قرآن از  نيااز .كردند يآن را عبادت و پرستش م يبرخ ياد شده است و حتّيفراوان 

  . )3406ص، 6ج، 1412سيد قطب، ( »اد كرده استيه ين آيا

در ميان ساير تفاسير نيز ديده ، باره و سرگرداني مفسران در اين »النَّجمِ«تعيين مراد از كلمة 
آلوسي بعد از اينكه . شود تر مي اين مطلب روشن، روح المعانيبا نگاهي به تفسير . شود مي

طلوع «را  »هوي«و ، دانسته» ثريا«آن را متعين در ستارة ، معني كرده» تارهجنس س«را به  »النَّجم«
تعداد زيادي از روايات و اقوال صحابه و  ،ولي بالفاصله؛ آن تفسير كرده است» و غروب

و » قرآن نازله بر پيامبر«مقدار : »نجم«) الف: از جمله؛ تابعين را دربارة آن نقل نموده است
و » پيامبر«، »نجم«نقل كرده كه ) ع(از امام صادق ) ب؛ با آن است» برئيلنزول ج«نيز ، »هوي«
 مراد) د؛ هستند» صحابه« »نجم«مراد از ) ج؛ است» نزول او در شب معراج از آسمان«، »هوي«

عروج و صعود آنها در پلكان «، براي دو قول اخير »هوي«هستند و مراد از » علما« از آن
ها براي  غواصي كردن آنها در اقيانوس افكار و انديشه«يا » تحقيقموفّقيت در مواقع خطرناك 
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تواند تفسير  يك از اين اقوال نمي روشن شد كه هيچ، از اين بيان. است» كشف اسرار طبيعت
  . )45ص، 14 ج، 1415، آلوسي(اند  بلكه مصداقي از مصاديق آيه را بيان كرده؛ آيه باشد

هايشان زيغ و  مصداق افرادي را كه در قلب، نزولبه روايات سبب  توجهسيد قطب با 
آنها به . داند كنند مسيحيان و نصاراي نجران مي يانحراف است و از آيات متشابهات پيروي م

گويي كه عيسي كلمه و روح  آيا تو نمي: رسيدند و از او پرسيدند) ص(محضر پيامبر اكرم 
، )ع(عتقدات خود دربارة حضرت عيسي خواستند براي اثبات م مي، خداست؟ آنها با اين كار

در چنين . دليلي قرآني به دست آورند و اثبات كنند كه او از جنس بشر نيست و روح خداست
، 1412سيد قطب، (آنها، نازل شد در سرزنش هفتم از سورة آل عمران  طي بود كه آيةيشرا

  ). 369، ص1همان، ج

، 3ج، 1412، قطبد سي(سورة توبه  49ة لِ تعيين متخلّفان جنگ تبوك در آيياز قب يمباحث
اي كه در جنگ احد سستي به خرج دادند و باعث شدند لشكر اسالم  بيان طايفه، )1664ص

و همچنين مصداق گروهي ناتوان و مريض كه قادر به ) 468ص، 1ج، همان(شكست بخورد 
، 3ج، همان(دفاع و پيكار در سپاه پيامبر نبودند و از محضرش درخواست كمك كردند 

ص كرده است به روايات مشخّ توجهاز جمله مواردي است كه سيد قطب آنها را با ) 1685ص
، 5ج؛ 2196و  2319صص، 4ج؛ 1673ص، 3ج؛ 1149و  964صص، 1جهمان،  .ك.ر(

  . )3664و  2700صص

  نقش روايات سبب نزول در آيات االحكام. 1-6- 3

آيه از قرآن كريم دربارة احكام  500بيش از ، حدوداً، طبق نظر مشهور فقهاء و مفسران
فاضل مقداد  گزارشبر طبق اين رقم ه، البتّ. اند شهرت گرفته »االحكام  آيات«كه به ، فقهي است

به مسائل  توجهاگر با اما  .استدانسته آيه  800حدود شمارة آنها را عربى  ابن؛ ولى است
به قرآن بنگريم تعداد آيات احكام  ـ اند ين بدان عنايت ورزيدهمتأخّركه  ـ يسياسى و اجتماع

  ). 354، ص2، ج1418معرفت، (رسد  يابد و به بيش از دو هزار آيه مى افزايش مى

ترين  يكي از مهم، از آنجا كه بسياري از احكام در قرآن به صورت مجمل آمده است
، رفتمع(تبيين و تفصيل اين مجمالت است ، )ع(و معصومان ) ص(كاركردهاي روايات پيامبر 

  . )همانجا
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اند تا  و ذيل آيات مربوط به احكام تالش كرده توجه، مفسران قرآن نيز همواره به اين مهم 
في از آنجا كه تفسير . به استنباط احكام فقهي يا تفصيل آنها بپردازند، با استفاده از روايات

چنداني نشان  وجهتآن به آيات االحكام  مؤلّف، است تفسيري اجتماعي ـ سياسي القرآن  ظالل
شده غافل نبوده و با نقل  در برخي آيات كه به مسائل اجتماعي مربوط مياما  ؛نداده است

  . مبادرت نموده و ثمرات اجتماعي آن را روشن ساخته است، به تبيين آيات يروايات

، تحليل و نقد و بررسي روايت سبب نزولبه دست ، االحكام  در ذيل آيات، سيد قطب گاه
و زماني روايتي را از بين روايات با ) 193ص، 1ج، 1412، قطبسيد (زند  ن ترجيح ميبدو

، و برخي موارد هم با تكيه بر روايت سبب نزول) 146صهمان، ( دهد دليل عقلي ترجيح مي
 و مانند، »ام تشريقاي«به  )203/ 2: بقرهال( ﴾   أَيامٍ معدودات﴿مانند تفسير . كند آيه را تفسير مي

، به روايت سبب نزول توجهكه بدون ) 37/ 9: التوبه( ﴾إِنما النسيُء زِيادةٌ في الْكُفْرِ﴿ ةتفسير آي
 ةآي مورددر مانند آنچه ، همچنين. )1653ص، 3ج، 1412، قطبد سي(مفهوم آن روشن نيست 

﴿جالْح اسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأهع کألُونساو . نقل نموده است) 189/ 2: البقره(؛ ﴾ي
از در ، فردي از انصار بعد از برگشتن از مراسم حج، مطابق روايت سبب نزول آيه«: گويد مي

آية فوق نازل ، طييدر چنين شرا. مورد سرزنش ديگران قرار گرفت ،خانه وارد شد و ظاهراً
، قطبسيد (» روشن نيست ،دقيقاًمفهوم آيه ، به روايت سبب نزول توجهكه بدون  حالي در؛ شد

  . )202و  198و  175، صص1جهمان، . براي مطالعة بيشتر نك. 181ص، 1ج، 1412

از روايات سبب ، مذهبي سيد قطب باعث شده كه او ذيل برخي آيات االحكام يها گرايش
صالةَ و أنتم ال تقْربوا ال﴿ ةهنگام بحث دربارة سبب نزول آي، مثالً؛ نزول جعلي نيز استفاده كند

گروهي از انصار در حال ، هاكند كه بر طبق آن به دو روايت اشاره مي، )3/ 4: النساء( ﴾ يسكار
هم با آنها مشاركت داشته و همين حادثه باعث ) ع( اند و حضرت علي نوشيدن شراب بوده
از ، )33 /33: االحزاب(به حكم آية تطهير ) ع(كه امام علي  حاليدر، نزول آيه شده است

ديگري از  افراداند و سبب نزول آية فوق مربوط به  هرگونه رجس و پليدي به دور بوده
  . صحابه است

؛ ز بهره برده استيسيد قطب گاهي از روايت سبب نزول براي تخصيص عام قرآن ن
) ص(مردم پيوسته خدمت رسول اكرم . اشاره كرد» انفاق«توان به روايات ذيل آية  ازجمله مي

پرسيدند كه از چه چيزي انفاق كنند و چه طور انفاق كنند؟ خداوند به  رسيدند و از او مي مي
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 ).215/ 2: بقرهال( ﴾ ...فَللْوالدينِ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍذَا ينفقُونَ  لُونك مايسأ﴿: دهد آنها پاسخ مي
به چند مورد از موارد مصرف آن اشاره صدقه بايد از بهترين اموال باشد و بعد ، مطابق آيه

ساكت ، قرآن از بيان آن، چه فرد خود محتاج باشد و چه نباشد؛ عام است، اين حكم. كند مي
  . است

سپس از آنجا كه اين آيه به مسائل سيد قطب سه حديث را در ذيل آيه نقل كرده كه 
گسترد  بحث را مي، يت اجتماعي انفاقسيد دربارة ضرورت و اهم، شود اجتماعي مربوط مي

  . )همان(

به ، ديدگاه خود و يا تقرير محتواي آيه ي برفقط براي شاهد سيد قطب، در برخي موارد
روشن است و براي  ،يه كامالًحكم مستفاد از آ، در اينگونه موارد؛ روايت استناد كرده است

مانند موردي كه سيد قطب دربارة حكم رجوع شوهر ؛ نيازي به روايت نيست، استنباط حكم
 ؛اشاره كرده، بقره 232به زن قبل از تمام شدن زمان عدة او به روايتي دربارة سبب نزول آية 

براي . 253ص، 1جن، هما(اي از روايت نبرده است  هيچ بهره، ولي در استنباط يا حكم فقهي
  ). 665، ص2؛ ج592و  591و  589و  247و  225و  165، صص1جهمان، . مطالعه بيشتر نك

  اعتبار عموم نص. 1-7- 3

 بودن خاص نهو  است مهم لفظ بودن عام كه است آنمفسران و فقيهان  غالب موضع

 بر. ل زمان استمورد نزول در طو ت دادن حكم آيه به موارد مشابهو الزمة آن عمومي؛ سبب

 خاص) ب؛ دارد امكان تعمومي كه آنجا تا تخصيص منع) الف :است مترتب امر دو، اصل اين

 از منظور، آيه متن دركه  »ظهار« آيات: مانند؛ نيست تعارض در لفظ بودن عام با سبب بودن

دربارة كه » افك« آياتيا ؛ گيرد برمي در را مشابه موارد ةهماما  ،است خاص زن يك »يالتّ«
  . گيرد همة موارد مشابه را در برمي، ولي حكم آن، نازل شده قبطيه عايشه يا ماريه

 خصوصِبه  توجه بدون لفظ يتعمومحكم  كه دهد مي  نشان، نزول سبب اخبار بررسي

  . )344ص، 1389، ملبسام الج( است هم با احكام و اخبار آيات شامل، سبب

از امام . اشاره شده است، در موارد فراواني، ن روشهم به اي) ع(در روايات اهل بيت 
رجلٍ ثُم  يلَو كَانت إِذَا نزلَت آيةٌ علَ، يا أَبا محمد«: باره نقل شده است كه فرموددر اين) ع(صادق 

 »يفيمن مض ين بقي كَما جرمات الْكتاب و لَكنه حي يجرِي فيم، ماتت الْآيةُ، مات ذَلك الرجلُ
شد با مردن آن  ينازل م يفرد بارةكه در يا هياگر آ! محمدابا يا« :)192ص، 1ج، 1362، كليني(
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ماند،  ينم ياز قرآن باق يزيچ ين صورت پس از مدتيرفت؛ در ا ين ميز از بيه نيفرد، آن آ
 بارةگونه كه در است همان يان جارندگيو حكم آن دربارة آ يكه قرآن زنده و باق يحال در

  .»بوده است يگذشتگان جار

قطب دربارة اعتبار عموم  دسياز فراتري ابعاد داراي هميشه قرآني نصوص« :گويد مي، نص 

 و اند گرديده نازل آنها با رويارويي خاطر به ها آيه كه هستند اي جداگانه و صمشخّ رخدادهاي
. است  شده نازل آنها خاطر به آيه كه هستند حالتي از جدا كه گيرند برمي در زيادي هاي حالت

، البتّه و رويم مي پيش به همگاني هاي مفهوم و ها مدلول سوي به نصوص اين با ما، خاطر بدين
، 6ج، 1412، قطبد سي(» نماييم مي توجهو به آنها  داريم رو پيش را حوادث سبب نزول

  . )3553ص

 وقايع: كه است اين، سبب خصوص بر نه و شود يم ماداعت لفظ عموم بر كه اين علّت

 و محدودند، عامالن و مكان و زمان حيث از ،ضرورتاً اند شده وحي نزول موجب كه تاريخي
، صورت اين در. ندارند نهايتي تاريخي وقايع كه آن حال، يابند مي پايان، وحي يافتن پايان با

نظام و كنند مي استخراج عامي احكام، تقيممس و واسطه بي نزول سبب از فقيهان و رانمفس 

 عبارات هاي ويژگي از يكي عموم به خصوص از انتقال، پس. نهند مي بنا آن بر را خود فقهي

 است نزول سبب شرايط از رفتن فراتر و تجريد بر توانايي همان كه كند مي اثبات را نيآقر

 في ظالل القرآناواني در تفسير هاي فر نمونه، ين تلقّياز ا. )349ص، 1389، بسام الجمل(
  . شود ها اشاره مي وجود دارد كه در زير به تعدادي از اين نمونه

گويد ميآيه  نزول سبب نقل روايت از بعد، عمران آلسورة  هفتم از ةآي ذيل دسي :»آيه نص 

 به كتابي برابر در را مردمان مختلف موضع آيه اين زيرا؛ است مناسبت اين از تر عام مذكور

 بيني جهان حقايق نمتضم و است كرده نازل پيامبرش بر را آن خداوند كه كشد مي تصوير

، خاص وسايل با تواند نمي بشري عقل كهاست  غيبي امور و اسالمي زندگي ةبرنام و، ايماني
  . )369ص، 1ج، 1412، قطبد سي( »ببرد پي بدانها

از ) 103/ عمران آل( ﴾اللَّه جميعا و لَا تفَرقُوا بلِواعتصمواْ بِح﴿وي دربارة سبب نزول آية 
نازل شده » اوس و خزرج«اسحاق و ديگران نقل كرده كه اين آيه دربارة دو قبيلة  بن   محمد
در اين . ور شود آتش جنگ بين آنها شعله، زيرا نزديك بود به خاطر تشويق يك يهودي؛ است
پس از نقل ، سيد در پايان. آية فوق نازل شد، قب آنرسيد و متعا) ص(خبر به پيامبر ، حال
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د سي(» آيه منحصر به سبب نزول نيست و حكم آن عام است«: گويد روايت سبب نزول مي
  . )443ص، 1ج، 1412، قطب

 هاللَّ سبِيلِ عن ليضلَّ الْحديث لَهو يريشت من الناسِ ومن﴿ ةآي تفسيرتوان در  مثال ديگر را مي
يلْمٍ رِبِغتصوير به در است عام آيه اينحكم «: گويد ميوي . مشاهده كرد )6/ 31: لقمان( ﴾ع 

 برخي«: دهد مي ادامه سپس. »آيند پديد مكاني و زمان هر در كه مردمان از اي نمونه كشيدن

 ها استاند، آنها در كه ه بودكرد خريداري را هايي كتاب حارث  بن نضر كه دارند اشاره ها روايت

آيات در سرزنش  اين و كرد مي منع قرآن شنيدن از را مردم و داشت وجود ايراني هاي افسانه و
اين نص گروهي از . است ويژه رخداد اين از يرترگفرا و تر عام نص اين ولي؛ شد نازلوي 

 .وجود دارند، هاي روشن هستند و در هر زماني كشد كه داراي نشانه مردمان را به تصوير مي

آنها نازل  بارةدر جامعة مكّه وجود داشتند و اين آيات در، آنان در روزگار دعوت نخستين
ولي مانند اينگونه افراد در هميشة تاريخ هستند و هدف آنان گمراه كردن ؛ گرديده است

عذاب خواركنندة خداوند را براي ، هاي خود است و از طرف ديگر ت با خرافات و افسانهبشري
، 1جهمان، . براي مطالعة بيشتر نك. 2784ص، 5ج، 1412، قطبسيد (» ندا خود خريده

 1680، صص3؛ ج970و  759، صص2؛ ج913 ،912 ،662، 542 ،315 ،311 ،198 ،175صص
  ). 3538، ص6؛ ج1683و 

  نقل روايات سبب نزول براي تأييد ديدگاه تفسيري. 1-8- 3

پردازد و  ل روايت سبب نزول ميبه نق، بالفاصله بعد از آيه، سيد قطب در برخي موارد
اما  ؛دهد خواننده را در جريان حوادث و وقايعي كه آيه بدان خاطر نازل شده است قرار مي

، گوناگون يها كند و گاهي هم به مناسبت استفاده تفسيري زيادي از روايت سبب نزول نمي
به  توجهبا . گرفته استكمك ، از روايات سبب نزول براي تأييد ديدگاه خود، بعد از تفسير آيه

رسد كه بيشترين حالت نقل روايات  به نظر مي، نآفي ظالل القرتفسير   مطالعات و بررسي
  . همين قسم باشد، سبب نزول

رسم عرب اين بود كه به صورت عريان در كنار كعبه طواف ، تدر زمان جاهلي، براي نمونه
كردند و  روزها مردها طواف مي. پوشيدند  ها لباس مي از قريشي» حمس«كردند و فقط قبيله  مي

يا ﴿خداوند آية ، رو ازاين ؛)365ص، 3ج، 1419، كثير ابن( پرداختند ها به طواف مي ها زن شب
 ،آيهاين سيد قطب ذيل . را نازل فرمود )7/31: االعراف( ﴾مسجِد عند كُلِّ   ذُواْ زِينتكُمدم خآبىنِ 
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لي از صحيح در روايت مفص، تفضاي حاكم بر مردم در زمان جاهليبراي روشن نمودن جو و 
 ،از طرف ديگر. )1282، ص3ج، 1412، قطبسيد (پردازد  ميمسلم به نقل سبب نزول آيه 

زدند و آنان را مسخره  كردند مشركان بر آنان طعنه مي طواف مي، هنگامي كه مسلمانان با لباس
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه ﴿ :بعديبود كه سبب نزول آية  ها و ريشخندها نمودند و همين طعنه مي

هادبعل جرخداوند در پاسخ اعمال ناپسندشان آنها را ، در اين آيه. شد )32/ 7: االعراف( ﴾الَّىتِ أَخ
  . )1263ص، 3همان، ج، 1412 سيد قطب،(دهد  مورد سرزنش قرار مي

همسرش اوس بن ثابت و شكايت خوله نزد  توسط »هخول«زني به نام » ظهار«نقل داستان 
توان  از ديگر مواردي است كه مي ،نزول آيات اول سورة مجادله شد كه منجر به) ص(پيامبر 

 ،590 ،589 ،253صص، 1ج .ك.رو نيز ، 3506ص، 6ج، همان(تصور كرد ، براي اين حالت
  . )975و  971، 970 ،903 ،737 ،699 ،681صص، 2ج؛ 1100و  907 ،201 ،591

منحصر ، مندي سيد قطب از روايات بهره، در چنين مواردي ،شود طور كه مشاهده مي همان
مفهوم و ، به نشان دادن سبب نزول آيه و قراردادن خواننده در فضاي نزول است ـ اگرچه غالباً

  .شود مقصود آيه بدون سبب نزول هم فهميده مي

  في ظالل القرآنايات سبب نزول در شناسي نقد و بررسي و تحليل رو روش. 2- 3

در نقد سندي اصالت . نقد سندي و متني: توان در نظر گرفت يدوگونه نقد م، دربارة روايت
اخالقي و روايي آحاد راويان در ، عقيدتي شخصيت، هويت، اتّصال سند، اعتبار منبع، حديث

ا عدالت و ضبط آنان يا فقدان گيرد ت قرار مي يسلسله سند با استناد به منابع رجالي مورد بررس
  . اين دو صفت اثبات گردد

زيرا ؛ گيرد قرار مي توجهمتن و محتواي روايات مورد ، در نقد متني، در برابر نقد سندي
، نصيري(رسد  نوبت به بررسي محتوايي روايات مي، پس از اثبات صحت و سقم سند روايات

  . )66ص، 1390

داشته و به نقد  توجهبه اين مهم  في ظالل القرآنتفسير  در، سيد قطب نيز در برخي موارد
او خود در . تفسير زياد نيستاين د دانست كه اينگونه موارد در يبا. پردازد و بررسي روايات مي

 از هرگاه پردازيم كه با ديدگاهمان موافق است و ما فقط به نقل رواياتي مي«: گويد باره مي اين

د سي( »... باشد يقابل استناد نم و است سستي و ضعف، آنها در ،كنيم نظر صرف رواياتينقل 
  . )1597ص، 3ج، 1412، قطب
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  نقد سندي روايات. 2-1- 3

به ضعيف بودن سند حديث و يا مرسل بودن آن ، در برخي موارد في ظالل القرآنمفسر 
 )48/ 8: نفالالا( ﴾أَعمالَهم الشيطَانُ لَهم زين وإِذْ﴿ ةآي ةدرباراو ، براي نمونه: كند اشاره مي

 ميان در كه شده نقل زيادي هاي روايت، دارد اشاره بدان كه اي حادثه و آيه اين ةدربار: گويد مي

همان حديث را به ، سپس؛ است شده نقل )ص( خدا رسول از حديث يك فقط، روايات آن
سند و مرسل بودن آن در سلسله  »الماجشون بن العزيز عبد  بن  الملك عبد« خاطر وجود

 وه ن، وشواجِالم بنِ زيزِالع بدع بنِ كلالم بدع رِثَاألَ اذَه يف و«: شمارد ضعيف مي، روايت
  . )1530ص، 3ج، 1412سيد قطب، ( »لٌرسم رُبالخَ ، ويثدالح عيفضَ

روايات دربارة «: گويد او دربارة فردي كه سورة برائت را به اهل مكّه ابالغ كرد مي، همچنين
پذيرد كه  سپس او روايتي را مي. »بوده است اختالف دارند )ص( پيامبر فردي كه حامل پيام

: گويد مي  باره و در اين، كرده است معرّفيبه مكّه  )ص(را حامل پيام رسول اكرم ) ع(امام علي 

  . )1597ص، 3ج، همان(» است شده ذكر مورد اين در كه است چيزي ترين صحيح خبر اين«

  نقد متني روايات. 2-2- 3

 يبررس به ناظر نامند يم »يليتحل اي يداخل نقد« را آن كه اخبار نقد و يبررس در دوم وةيش
. شود گرفته نظر در آن انيراو و اسناد سلسلة آنكه بدون، است ثيحد متن يمحتوا ليتحل و

هفسيري به اين مالك براي نقد روايات ت، د قطب نيز در تفسير خودسيداشته و از  توج
  . دي براي نقد متن روايات بهره برده استهاي متعد مالك

3 -2-2 -1 .د قطب با روايات متعارضتعامل سي  

ا يه و ياى كه موجب نزول آ ن سبب و حادثهييدر تع، اتيروابين ، فراواني موارددر 
مخصوصى را در  ةويش، ك از مفسرانيهر. داردوجود اختالف و تعارض ، اى شده است سوره
برخي بعضى تمام آنها را بدون اظهار نظر نقل كرده و . اند خاذ كردهات ناسازگار اتّين روايبرابر ا
تعارض ، اند تا به وسيله مرجحاتي دهينيز كوش دستة سوم، اند نموده خودداريآنها  نقلاز  ديگر

درصدد ، ه در برخي مواردجزو گروه سوم است ك ظالل القرآن في مفسر . بين آنها را حل كنند
   .رفع تعارض بين روايات برآمده است
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 197 ةدهد ـ مانند آنچه ذيل آي روايتي را ترجيح مي، با دليل عقلي، در مواردي، براي نمونه
كند و پس از ارائة  دو قول را نقل مي، او دربارة زمان احرام بستن حاجيان. شود بقره مشاهده مي

تر و دلپسندتر  زيرا واضح؛ نظرية اول بهتر است: گويد مي، والمستندات روايي هر يك از اق
  . )146و  194صص، 1ج، همان(است 

گاهي ترجيح حديثي بر حديث ديگر به سبب وجود آن در يكي از صحاح ، از نظر سيد
 لَك سلَي ما ىبِ تشرِك أَن يعل جاهداك وإِن﴿ ةآي نزول سبب ةدربارمانند روايتي كه ؛ ستّه است

بِه لْمد قطب مي. نقل شده است) 15/ 31: لقمان( ﴾...عدربارة سبب نزول آية مزبور «: نويسد سي
 اختالف، رانمفس بينـ   كه مضمون مشتركي دارند ـ    و آية هشتم عنكبوت و پانزدهم احقاف

ز آن را و مسلم ني مادرش نازل شده و اصوقّ  بيا بن سعد ةگفته شده اين آيات دربار: است
د سي. »اين آيات دربارة سعد بن مالك نازل شده است، طبق روايت ديگر، روايت كرده است

گويد پذيرد و مي ل را ميقطب قول او :»ترجيح ، ل به خاطر نقل آن در صحيح مسلمروايت او
 سعدكه حال او شبيه  داند  ميمدلول آيه را عام و شامل هر فردي ، در نهايت، همه نيبا ا. »دارد

  . )2788ص، 5ج، 1412د قطب، سي(باشد و اختصاص به سبب نزول ندارد  اصوقّ ياب بن

بر روايت ديگر ، در مواردي هم روايتي به خاطر هماهنگي با سياق آيات و تاريخ قطعي
مكّي و  ةسيد قطب در سرآغاز تفسير سورة انفال دربار، به عنوان نمونه. شود ترجيح داده مي
برخي «: گويد مي) 30/ 8: االنفال( ﴾...و إِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك﴿ مدني بودن آية

زيرا ، تواند صحيح باشد اين روايت نمياما  ؛كرده است معرّفيروايات سبب نزول آيه را مكّي 
، شهاي قري دربارة آزار و اذيت، در سبب نزول آيه از گفتگوي ابوطالب با حضرت رسول اكرم

زيرا اين آيه ، كه ذكر نام ابوطالب در اين روايت غريب است  حالي  در؛ سخن به ميان آمده است
ت قريش است كه قبل از هجرت صورت آزار و اذي ةكه داستان دربار حالي در ،مدني است
بعد از ، كند كه مطابق آن عباس استناد مي ابند قطب به روايتي از سي، در ادامه. »گرفته است

خداوند به او دستور داد كه از مكّه بيرون رود و اين ، )ص(وطئة دشمن و قصد كشتن پيامبر ت
اس با سياق قرآني و آيات عب ابنروايت «: نويسد  د ميسپس سي. آيات در مدينه نازل شده است

، 3ج، همان(» باشد مي قبل و بعد از آن سازگارتر است و اين روايت مورد پذيرش ما
ل را به دليل روايت او، د قطب در تحليل روايات سبب نزولشود كه سي ده ميمشاه. )1430ص

اس را به خاطر هماهنگي با سياق آيه عب ابنمخالفت با تاريخ قطعي ناديده گرفته و روايت 
سياق  براساسمائده و ترجيح روايت  ةاختالف بين روايات سبب نزول سور. ترجيح داده است
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تواند نمونه  كه همين مثال مي )832ص، 2ج، همان(است  تأمل نمونه ديگري است كه قابل
، دربارة اين مالك(حقايق تاريخي نيز باشد توجه به خوبي براي مالك نقد و بررسي روايات با 

  . )بحث خواهد شد، در صفحات بعد

جمود ورزيده و با ، د قطب در استفاده از روش سازگاري با سياقبايد گفت سي ،هالبتّ
او روايات مكّي بودن سورة . به اثبات ديدگاه مذهبي خويش پرداخته است، ه از آناستفاد

: ن گفته استيترجيح داده و چن، را به دليل هماهنگي با سياق بر روايات مدني بودن آن» انسان«

زيرا تصويرهاي طوالني ؛ ي باشدهاي مكّ آيد كه از آغازين سوره برمي، از سياق سورة انسان«
، به بردباري) ص(و سفارش پيامبر ، تصويرهاي غليظ عذاب در آن، يي و حسدهاي ما نعمت

  . )3779ص، 6ج، همان(» به اين نكته داللت دارد ... و

، زيرا در اين سوره؛ صحيح نيستسيد قطب در مورد مدني بودن سورة انسان ديدگاه 
وجود  ي»اسير«بوده است تا ه جنگي نكه در مكّ حالي در، سخن به ميان آمده» اسير«دربارة اطعام 

و نه در  است در مدينه تشريع شده، همچنين وفاي به نذر و احكام مربوط به آن. داشته باشد
اند  كرده معرّفيروايات فراواني در منابع شيعه و سنّي نقل شده كه سوره را مدني ، بعالوه؛ مكّه

مربوط به اطعام نزول آيات  »الغدير«كتاب اميني در  ةعلّام. )135ص، 20ج، 1417، طباطبايي(
ت نقل كتاب معروف اهل سنّ »سى و چهار«از  )ع( بيت اهل ةرا دربار )10-7/ 76: االنسان(

  .  )111-107صص، 3ج، 1397، اميني( ى نيستدر مدنى بودن سوره شكّ، نيبنابرا؛ كرده است

) ع(بيت  آيات مربوط به فضائل اهل بارةد قطب درورزي سي بهاي ديگري از تعص نمونه

از سورة  33 آية و) 833ص ،2ج، 1412سيد قطب، ( مائدهاز سورة  3 ةتوان در تفسير آي را مي
  . مشاهده كرد) 2860ص  ،5همان، ج(احزاب 

  )نص و ظاهر(نقد روايات سبب نزول با منطوق قرآن . 2- 2-2- 3

ا ي نص(وق منطاستفاده از با ، القرآن في ظالل سبب نزول در روايات ن موارد نقد يشتريب
هاي  سيد قطب بعد از نقل سبب نزول، در بسياري از موارد. صورت گرفته است، قرآن) ظاهر

نهد و تفسير را مطابق نص و ظاهر آيه به پيش  ناگهان همه را به كناري مي، متعدد براي يك آيه
سبب به : گويد داستان ذوالقرنين است مي بارةكهف كه دراز سورة  83 ةوي ذيل آي. برد مي
قرآني بمانيم ترجيح مي، كديگريد روايات سبب نزول و اختالف آنها با تعد دهيم در ساية نص .
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د سي(دانيم  چيزي نمي، ولي دربارة جزئيات، فهميم سؤال دربارة ذوالقرنين بوده از اين نص مي
  . )2289ص، 4ج، 1412، قطب

به  مفسرولي ، شود يوط مگاه سبب نزول به زمان و مكان نزول سوره يا آياتي خاص مرب
نمونة آن در تفسير سوره آل . شود اعتنا مي خاطر سياق و چينش آيات به روايت سبب نزول بي

آيات اول تا هشتاد و سه اين سوره بايد ، روايات سبب نزولاز عمران است كه مطابق بسياري 
؛ بوده است» الوفودعام «نازل شده باشد و نزول سوره در سال » هيئت نجران« بارةيك دفعه در

هد قطب با ولي سيگيرد و  روايات سبب نزول را ناديده مي، به منطوق قرآن و سياق آيات توج
 هيئت« بارةدر سوره ايناول تا هشتاد و سه  آيات :گويد مي كه بپذيريم را روايات اگر: گويد مي

 توجهاما  ،بيندازيم خيرأت هب »الوفود  عام« سال تا را سوره اين نزول بايد؛ اند شده نازل »نجران

 به دمقي را آياتي چنين نزول كه سازد مي متقاعد را ما، سوره اين در شده مطرح يها عموضو به

 نازل رويدادها و حوادث تناسب به، گوناگون مواقع دراين آيات  بلكه؛ نكنيم »نجران« ةحادث

 كتاب اهل با رويارويي ةزمين در را ها آيه، بنابراين«: گويد مي پايان در قطب دسي. اند شده

د به حوادث يات را مقين دسته از آيد نزول اياند و نبا در مواقع گوناگون نازل شدهكه  دانيم مي
امهعلّ. )362ص، 1ج، همان( »مييبنما) ص(امبر يات پيآخر هجرت و ح يها در سال يخاص 

 طباطبايي ةامعلّ ؛ اما)206ص، 5ج ،1419، اهللا فضل( دارد قطب دسيبا  موافق نظري نيز اهللا فضل

  .)6ص، 3ج، 1417، طباطبايي( است شده نازل، دفعتاً سوره كلّكه  دهد مي احتمال

  هاي كالمي نقد روايات سبب نزول با مباني و ضرورت. 3- 2-2- 3

تضاد با ، عالوه بر مخالفت با سياق آيات، از ديگر عوامل ناديده گرفتن روايات سبب نزول
آية  و روايات سبب نزول» غرانيق«داستان . است) ص(مي و عصمت نبوي هاي كال ضرورت

روايات فراوان ، باره در اين«: گويد مي سيد قطب. اي از اين دست است نمونه» حج«سورة  52
ها از  اين روايت: گويد آنها مي بارةكثير در ابن. برند يرنج م، وجود دارد كه همگي از ضعف سند

مرسل هستند و آنها را مستند به راه درست و وجه  ةند كه همه به شيوا ي نقل شدههاي طريق
روايتي كه بيشتر از همه حادثه را شرح و بسط داده و « :دهد د ادامه ميسي. »نديدم صحيحي

كند و در  اين روايت را نقل مي، سپس. »حاتم است كمتر دچار خرافه شده است روايت ابن ابي
را مردود  آنها ةزيادي باز وجود دارد كه هم ةن و پر از خرافروايات دروغي: گويد پايان مي

در از قرآن  خداوندو با محافظت  نبوتها گذشته از اين كه با عصمت  اين روايت. ما دانسته
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 رايز؛ كند آنها را نفي مي، قاطعانه، روند اين سوره خود، هرگونه تحريفي مخالفت دارند برابر
ها را سست گرداند  معبودها و خداگونه بارةمشركان در ةعقيدروند اين سوره بر آن است كه 

  )3419ص، 6ج، 1412، قطبسيد (

 در روايتيقطب  دسي ،)٦٥/ ٣: عمران آل( ﴾ إِبراهيم ىف تحاجونَ لم الْكتابِ أَهلَا ي﴿ ةآي ةدربار

هود خدمت پيامبر نصاراي نجران و گروهي از علماي ي، كه مطابق آن آورده اين آيه نزول سبب
ناميدند  كيش خود و يهوديان نيز او را يهودي مي مسيحيان حضرت ابراهيم را هم، بودند) ص(

  . آنان خاتمه داد ةبه مشاجر، خداوند با نزول آية فوق، و با هم مشاجره داشتند

از ، چه اين روايت سبب نزول آيه باشد و چه نباشد: گويد د قطب پس از نقل روايتسي
معلوم است كه در اين . هاي اهل كتاب استادعاشويم كه آيه رد بر  مي توجهم، ص آيهظاهر ن

هاي اهل كتاب ادعاد اعتنايي به سبب نزول نداشته است و سياق و ظاهر آيه را رد يس، آيه
  . )411ص، 1ج، 1412، قطبسيد (داند  يم

بب نزول آيات عدول گاه از س، اين روش معمول مفسران است كه به تناسب بحث، البتّه
 يالَّذ عنِ لَيفْتنونك كَادواْ وإِن﴿اعتنايي فخر رازي به روايات سبب نزول آية  مانند بي؛ كنند مي

 بارةدر روايت او پنج .)73/ 17: االسراء( ﴾خليلًا ذُوكختالَ وإِذًا هرغَي علَينا يرِلتفْت إِلَيك أَوحينا

، ديگر برخي ةيبر پا و يمكّآيه ، روايات از اين كه مطابق برخي كند مي نقلآيه  ايننزول  سبب
روايات به خاطر مخالفت با مباني  بررسي و نقد از پس رازيفخر  ولي. است نيمد

» نيست روايات به نيازي هيچ هآياين  تفسير در«: گويد مينهد و  همه را به كنار مي، اش اعتقادي

  . )22-02صص، 9ج، 1420، رازي(

  حقايق تاريخيتوجه به نقد روايات سبب نزول با . 4- 2-2- 3

. است قطعي با تاريخ آنهاي نقد متن حديث توجه به موافقت يا مخالفت  يكي از مالك

از ، )61/ 8: االنفال( ﴾اللَّه يعلَ لْتوكَّ و هالَ فَاجنح للسلْمِ جنحواْ إِن و﴿ ةآي تفسير در قطب سيد
 تا )ص(پيامبر كه كند ثابت تا گيرد مي كار به را خود تالش تماممالك بهره جسته است و  اين

. گرفت مين جزيه يهوديان و مشركان از نيز و كرد مي عمل آيه اين به، برائت ةسور نزول زمان

 نقد بهز ين پايان در. كند مي استناد )ص( پيامبر از ليمفص حديث به، در تأييد گفتارش، سپس

 از، آن در كه است اين است حديث اين در كه مشكلي«: گويد مي و پردازد مي حديث يمتن

تشريع  همكّ فتح از پس جزيه كه حالي در، است آمدهسخن به ميان  جزيه و مهاجران هجرت
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» ه نيز هجرتي باقي نمانده استبعد از فتح مكّ: دربارة هجرت نيز بايد گفت .شد و نه قبل از آن

)1545ص، 3ج، 2141، قطبد سي( .  

 ةيان به قرآن و نقد و بررسي و تحليل روايات سبب نزول سورحكايت گوش فرا دادن جنّ
جنّيان در آغاز ، مسعود ابناس و عب ابنمطابق روايات . است تأملقابل  قطب دسي توسط »جن«

كند  نقل ميد روايت سومي را اما سي. نزول قرآن سروش وحي را شنيدند و به آن ايمان آوردند
ولي آنها  ،بعد از وفات ابوطالب براي دعوت مردم به طائف رفت) ص(پيامبر ، كه بر طبق آن

يان ستاده بود كه جنّيبه نماز ا، در شب، بعد از خروج از شهر) ص(پيامبر  .بر او شوريدند
  . صداي قرآن را شنيدند و ايمان آوردند

گوش فرادادن جنّيان به قرآن «: گويد مي، نسيد قطب روايت سوم را قبول ندارد و در نقد آ
اما  ،زيرا داستان ايمان آوردن آنها در آغاز نزول قرآن بوده است؛ است تأملدر آن شب محلّ 

به طائف بعد از وفات ابوطالب بوده است و با حقايق تاريخي ) ص(رفتن پيامبر اكرم 
  . )3724ص، 5ج، همان(» سازد نمي

  گيري نتيجه

نيز  في ظالل القرآنشود كه روايات سبب نزول در تفسير  شد روشن مي از آنچه گفته
 مشخّصبيان مدلول آيه، . متفاوتي است يها همچون ساير تفاسير داراي كاركردها و نقش

االحكام، بيان  كردن مكّي يا مدني بودن آيات و سور قرآن، تبيين و تفصيل جزئيات آيات 
د قطب از روايات سبب يگيري س جمله موارد بهرهمصداق آيات و روشن نمودن مبهمات از 

  .نزول است

، يدر موارد. كند يم نقل مختلف يجاها در را روايات سبب نزول ظالل القرآن يف مفسر 
 آن لغات انيب از بعد اي و هيآ ريتفس از گاه، پس يكند؛ ول يم نقل را نزول ه، سببيآ ذكر از پس

ز يات نياز آ يبرخ يبرا. آورد يم را نزول ه، سببيآ هب مربوط مباحث همة آخر در زماني هم و
آورده بسنده  دست اي كه از مطالعة آنها به تنها به نتيجه ،بدون ذكر روايات و گزارشات تاريخي

  .كند مي

ـ بدون سند و به   يريات تفسيگر روايمانند د  ـ  روايات سبب نزول را ،د قطب غالباًسي
كند و برخالف تصور اوليه،  ث نقل مييهمراه ذكر نام منبع حدل به از راوي او ،شكل تفصيلي

 ،روش نقد او نيز بيشتر. در موارد زيادي هم به نقد و بررسي و تحليل آنها پرداخته است
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مندي از سياق آيات، مباني  روايات، بهره ياو در نقد متن يها ترين مالك محتوايي است و از مهم
و » وصِ السببفظ ال بِخُصومِ اللَّبِعم ةُرَألعب« ةاعتقاد به قاعد. اعتقادي و حقايق تاريخي است

اي به خود گرفته  ويژه ةت دادن حكم آيه به موارد مشابه مورد نزول در اين تفسير، جلوعمومي
ن يتعارض ب ات و تالش در جهت حلّيسبب نزول آة ات متعارض درباريبه روا توجه. است

  .ات استيرواگونه نيا ةدربار ظالل القرآن يفر يتفس يها يژگيگر ويآنها از د
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