
 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
شها

ژوه
 پ

۱۳۵  

  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۱۵شمارة  ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  ات فريقيني اسباب نزول در روايها گونه
  ١  سيدمهدي احمدي نيك  

  چكيده
ي هاي قرآن ترين بحث  بحث از روايات واردشده دربارة اسباب نزول يكي از مهم         

وران قرآنـي بـوده      جـه انديـشه   تا به امروز مورد تو      است كه از گذشته    ي حديث ـ
  .است و نقش مهمي در فهم صحيح آيات قرآني دارد

هاي مهمي كه در گذشته كمتر مـورد دقـت و بررسـي          در همين باره از بحث          
آن صـحيح   ؟ گونـة دارد ييهـا  اسباب نزول چه گونهقرار گرفته، اين است كه 

  كدام است؟
 اسباب  يها ن گونه يييده است با تب    كوش يلي تحل ـ يفين مقاله با روش توص    يا      

دام، روايـات   كـ  هر يل بـرا  يـ  نمونـه و تحل    ةنزول در مقام ثبوت و اثبـات و ارائـ         
  .نمايداسباب نزول را بررسي 

  . نزولروايات تفسيري، اسباب  تفسير،قرآن،علوم  :يواژگان كليد
  

                                                        
 ۲/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(sm.ahmadinik@gmail.com) اسالمي رضوي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم. ١
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  مقدمه

ات اسـباب   از جمله مباحث روايي كه پيوندي محكم با دانش علوم قرآن دارد، روايـ             
اي كامـل   سبب نزول عبارت از امري است كه يك يا چند آيه و يا سوره    . نزول است 

 نازل شـده اسـت يـا از وي دربـارة     در پي آن و به خاطر آن در زمان پيامبر اسالم  
؛ ۱/۲۵۴: ۱۴۱۲؛ معرفـت،    ۲۰: ۱۳۶۹؛ حجتـي،    ۱۳۶: ۱۴۲۱علي الحسن،   : ك.ر(آن سؤال شده است     

ــشي،  ــي۱/۳۵: ۱۳۷۶زرك ــي، ۳۷: ۱۴۲۵م، ؛ حك ــسياري از   .)۱۱۸: ۱۳۸۷؛ رجب ــاد ب ــه اعتق ــه ب  البت
باشد نـه    هاي قرآني داراي سبب نزول مي      وران قرآني، بخشي از آيات و سوره       انديشه

 انـد ظهـور    نگـارش يافتـه   اسباب نزولهايي كه با عنوان    اين واقعيت در كتاب    .همة آنها 
صي دارند، ممكن اسـت بـدون    مفاد برخي از آياتي كه سبب نزول خا   ١. دارد يشتريب

تر و مفاد  ه را آساني فهم آ، از سبب نزولياما آگاهتوجه به سبب نزول روشن باشد، 
ِلـیُّإمنا و  ةي آ يه برا ك يد همانند سبب نزول   ينما يتر م  ه را شفاف  يآ َ َ َّ

ُ اهللاُمُکِ َ ورسـوله والـذین َّ َ َِ
َّ ُُ ُ َ

ُآمنوا الذین  َ ِ
َّ ُ َیمون الصالَ َّ َ ُ ُة ویِ َ ُؤَ َّن الـزْ ِة و راکاَکَ َ ْ ُ َ َعـونَ ُ ) واحـدي،  : ك.ر( اسـت  نقـل شـده   )۵۵ /مائـده
ن يـ  بـر ا   .)۱/۲۴۲: تـا  ؛ اسـترآبادي، بـي    ۱۲۳: ۱۴۱۹؛ سـبزواري،     ۳/۸۴: ۱۴۰۵؛ كيا هراسي،    ۲۰۲: ۱۴۱۱

ُلـذین آمنـواَا فـرد   ه  مصداق منحصر بـ   كه   ندگوي ي م ياساس برخ  َ َ ِ
َّ

  يعلـ  ،بـه   اسـت 
 نـازل   يهنگـام   شريفه ة آي . نقل شده است   اهل سنت و  شيعه  يق   كه از طر   ي روايت ليدل

: ۱۳۷۲طبرسـي،   : ك.ر( انگشتر خود را در حال ركوع بـه سـائل بخـشيد            عليشد كه   
سبب  وران  از انديشهيبرخ  و)۲/۲۰۹: ۱۴۲۲؛ ابن عطيه، ۳۸۴ـ۱۲/۳۸۳: ۱۴۲۰رازي،  ؛ فخر۳/۳۲۵

  .)۲/۳: ۱۴۲۹هر آشوب، ابن ش( اند هستنادفاق مسلمانان تمورد انزول آيه را 
 ينـوع داراي   مـبهم و     ، از سـبب نـزول     يه بدون آگـاه   يموارد مفاد آ  برخي  اما در   

ْلـی  ةفي شـر  يـة  آ يه بـرا  كـ  ي همانند سبب نزولـ    ،دگرد يتشابه م 
َ

س 
َ َ ُ الـذین آمنـوا وعملـوا َ

ِ
َ َ َُ َ ِ

َّ

وا وآمنــوا وعم ات جنــاح  طعمــوا إذا مــا ا ِالــصا ِ ِ
َ َ َُ ََ ــَ َ َّ َ

ِ ُ َ َ ِفــ ٌ ُ َ ِ وا وأحــسنوا واهللاَّ وا وآمنــوا مث ا ات مث ا ُلــوا الــصا َّ َ َ َُ َُ ْ َ ُ ُ
ــ َــ ََّ ََّّ ََّ ِ َ ِ َّ ُ 

ُ
ُّب  ــ ِ

َاحملـسنني ِ ِ
ْ ُ ْ

 )۹۱ و   ۹۰ات  يـ اق آ يفه با قطع نظر از س     ي شر يةن آ يا.  نقل شده است   )۹۳/ مائده 
 ندارد، اما بـا توجـه بـه ارتبـاط           يخوار  با شراب  ي روشن گونه ارتباط  چي مائده، ه  ةسور

                                                        
؛ ۱۰ :۱۹۹۰؛ سـيوطي،    ۱۰ :۱۴۱۱واحـدي،   : ك.ربراي اطالع بيشتر از نقـش و اهميـت اسـباب نـزول              . ١

؛ شحاته،  ۲/۱۵ :۱۴۱۶،  ه؛ غازي عناي  ۱/۲۴۱ :۱۴۱۲؛ معرفت،   ۱۱ :۱۴۱۹؛ عبداهللا،   ۲/۱۱ :۱۴۰۹محيسن،  
  .۱۲۷: ۱۳۹۹؛ عطار، ۱/۱۰۸ :۱۴۰۹، ي؛ زرقان۵۷: ۱۴۲۵؛ محمود مطلوب، ۱/۷۵ :۲۰۰۲
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 بـدون توجـه بـه سـبب         ي ول .دگرد ي روشن م  ي تا حد  يخوار شرابآيات  ه با   يآ ينا
 يطيه شـراب در چـه شـرا       كـ ست  يـ ار ن كز آش يد است و ن   ين ارتباط قابل ترد   ي ا ،نزول
د، يـ آ ي ندارد و گناه به شمار نم    يالكباشند اش  ي عمل صالح م   يه دارا ك يمنانؤ م يبرا
  .گردد يوشن مامالً ركه ي با توجه به سبب نزول مفاد آيول

ه پـس   كـ  نازل شده است     يسانك فوق در پاسخ     يةه آ كدر سبب نزول آمده است      
ن شـراب  يـ ش از ايه پـ كـ  يف مـسلمانان يلكم شراب و قمار گفتند ت     ي تحر يةاز نزول آ  

ار كـ ن دو يـ  اكاند و بدون تر ردهكقمار استفاده  از آمده اند و از مال به دست   دهينوش
مـان  يه ا كـ  يسانكو فرمود به    شد  نازل  خ، اين آيه    در پاس شود؟   ياند چه م   ا رفته ياز دن 

ست و با توجه به     ي ن ياند گناه  اند در آنچه خورده    سته انجام داده  ي شا يارهاكآورده و   
ُطعمـواَمـا  سبب نزول مصداق و مورد       ِ

َ
  ه مقـصود  كـ شود  يمار كو آش روشن  ي به خوب

م شـراب و    يش از تحـر   ير پـ  آمده از راه قمـا     دن شراب و استفاده از مال به دست       ينوش
: ۱۴۰۸؛ ابن كثيـر،     ۲۱۲: ۱۴۱۱؛ واحدي،    ۸۳: ۱۳۶۹؛ حجتي،   ۵/۷۷: ۱۳۷۴مكارم شيرازي،   (قمار است   

ه در زمـان  كـ  ي مردمـان يع بـرا ي از وقـا  ياريه بـس  كـ ن است   يان توجه ا  ي شا ةتك ن .)۱۶۲
ار كمعلـوم و آشـ     ثرت نقـل،  كا  ي و   ي در اثر قرب زمان    ، سخن با آنها بوده    ينزول، رو 

جـاز در   يت ا يـ ع بـا نها   يآن وقـا  دربـارة   خداوند مطالب خود را     رو    از اين بوده است و    
 يهـا يژگيع مزبـور و و    ي مردم از وقـا    ي آگاه بره  كيات و با ت   يقالب الفاظ موجود در آ    

ادشـده در   يع  ي مخاطبان زمان نزول از وقـا      يهايجه آگاه يرده است و در نت    كان  يآنها ب 
ه را داشـته    ي حال ةني متصل و قر   ةنيقش قر  متعال ن  يمه به مقصود خدا   يركات  يداللت آ 

ع آورده شـده  يات مربوط به آن وقايه در آك يها الفاظين آگاهي با توجه به ا   كهاست  
ل يـ  بـه دل ر آنـان يـ غ ي بـرا ي بوده است، ول يافك آنان   يان مقصود خداوند برا   ي ب يبرا

 از آنهـا    يم آگاه ه عد كد  يآ يوسته به شمار م   ي منفصل و ناپ   ةني از آنها قر   يعدم آگاه 
  .سازد ي مواجه ميات را با دشواريگونه آ نيفهم مفاد ا

 ناپـذير اركان شـد از امـور ان      يـ  هماننـد آنچـه ب     يبودن اسباب نزول در موارد     نهيقر
ات بـه عنـوان     يـ ل آ يـ ر در ذ  ي تفـس  يهـا تابكه هر چـه در      كد توجه داشت    يست، اما با  ا

 شده است، قابـل اعتمـاد       يور اسباب نزول گردآ   يهاتابكا در   ير شده   كسبب نزول ذ  
را يـ  گرفـت؛ ز كمـ كات يـ  فهم مفـاد آ  ي آنها برا  ةتوان از هم   يجه نم يباشد در نت   ينم
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 ؛ است ينيقيبودن آنها   ي   ساختگ يا سند معتبر نبوده و حت     ي سند   ي از آنها دارا   بسياري
سـيوطي،  ؛  ۱۱۳: ۱۴۱۱واحدي،  : ك.ر(  توبه ة سور ۱۱۳ة  ي آ يشده برا كرهمانند سبب نزول ذ   

۱۴۰۴ :۵/۱۸۶(.  
ه كـ  مطرح است    ي آن قواعد  يها  از گونه  يژه در برخ  ي اسباب نزول به و    ةنيدر زم 

ه يـ ر و برداشت از آ    ي الزم را داشته باشد تا هنگام تفس       ي آنها آگاه  ةنيد در زم  يمفسر با 
خ يدر طـول تـار    . نـد كمعتبـر اعتمـاد ن     ري نزول غ  يهابر اثر غفلت از آن قواعد، به سبب       

 يهـا  سبب نزول  ،گري د ي جمع يا ناآگاه يو  ا غفلت   ي ي جمع يزور اسالم بر اثر غرض   
ر ي تفـس  ابهايتكات در   ي از آ  يات در مورد برخ   ياق آ يمنطبق بر مفاد و س     ري و غ  يجعل

 يارهـا ي مع ة ارائـ  ي از مسائل مهم در علوم قرآن      يكي. رده است كو اسباب نزول رخنه     
 ،رد تعـارض   و در مـوا    يواقعـ  ريـ  از غ  ي واقعـ  يهـا ص سـبب نزول   ي تشخ يمشخص برا 

. متر مورد بحث قرار گرفتـه اسـت       كه در گذشته    كر آن است    يح از غ  يدن صح يبرگز
خ ي، تـار  يم، عقـل، سـنت قطعـ      يركموافقت با قرآن    : ن قواعد به اختصار عبارتند از     يا

ن يـ  نگارنـده در ا    . ...ح بودن سند و   يات، صح ياق آ ي، س ي و مذهب  يني، مسلمان د  يقطع
 اسـباب نـزول از آنهـا بهـره جـسته و          يهـا   گونه يها برا  ه نمون ةز در هنگام ارائ   يمقاله ن 

  .دي نمايير آن شناسايح را از غي، صحيل و بررسيتالش نموده با تحل
ه كـ شـود    شتر روشـن مـي    يـ  آن آنگاه ب   يها ضرورت بحث از اسباب نزول و گونه      

امل قابل فهم   كا  يح  يات بدون اطالع از سبب نزول آن به طور صح         ي از آ  يم برخ يبدان
َّإن  :نمونـه براي  . )۸۲: ۱۳۶۹،  حجتي( ستين ملـروة َّالـصفا ِ َو َ َْ َ ْ ْمـن ا ِشـعائر ِ ِ

ِاهللا َ ْفمـن َّ َ ـَّ َ ت َ َا ـ ْلب َ
ْ

ِأو 
َ

َاعتمـر  َ َ َفـال ْ َ 
َجناح ِعلیه ُ ْ

َ ْأن َ
َ

َیطوف  َّ َّ َم َ ِ ْومن اِ َتطوع ََ َّ َ ًخريا َ ْ َّفإن َ
ِ
َاهللا َ ٌشارک َّ

ٌعلمي ِ ِ
َ )۱۵۸ /بقره(.  

 نبوده،مروه واجب    ن صفا و  ي ب ي سع »جناح ال«لمة  ك توجه به    ه با ياساس ظاهر آ   بر
اما . استواجب  سعي بين صفا و مروه      ه از نظر فقه اسالم      كحال آن  ه مجاز است و   كبل

 و شيعه روايات از يبسيار در. ند سبب نزول استكه را روشن   يتواند مفاد آ   آنچه مي 
 به نام  يتبُ صفا كوه ياالب در مشركان: ن آمده است  يبارة سبب نزول چن   سنت در  اهل

 از يسـع  هنگـام  بـه  و بودنـد  كرده نصب نائله به نام  يديگر بت مروه كوه بر و اساف
ه كـ نيتـا ا   نمودنـد  يمـ  مـسح  تبرك عنوان به را بت دو آن و رفتند يم باال كوه دو اين

 يان بستند تا به مدت سه روز بتهـا   ك با مشر  ي قرارداد يامبر پ ،هيبيپس از صلح حد   
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 از ين سـه روز برخـ  يـ پـس از گذشـت ا  . وه صـفا و مـروه بردارنـد   ك ياز رو  را   خود
ه بـا وجـود بتهـا       كـ ن گمان بردنـد     يه موفق به انجام مراسم نشده بودند چن       كمسلمانان  

 مـروه  و صـفا  كه داشت اعالم و شد نازل فوق ةآي. ان صفا و مروه گناه است     ي م يسع
 آلوسـي،  ؛۱/۱۵۹: ۱۴۰۴ سـيوطي، (اند  رسـ  يان نمـ  ياست و وجود بتها به آن ز       ياله شعائر از

 صـادقي  ؛۱/۱۴۹ :۱۴۱۲ ، شـاذلي  ؛۵۳۶: ۱۳۷۴ ؛ مكارم شـيرازي،   ۱/۴۴۰: ۱۳۷۲ ؛ طبرسي، ۱/۴۲۴: ۱۴۱۵
  .)۱/۵۰: ۱۳۶۷ نسفي، ؛۱/۱۷۹: ۱۴۰۶ سبزواري، ؛۲/۲۳۸ :۱۳۶۵ ،تهراني

از قـرآن   اي    آيه يا سـوره   هر   آيا   هكن است   ي ا ي محققان قرآن  يها از جمله دغدغه  
يا ممكن است داراي اسباب نزول متعدد در روايات          يك سبب نزول دارد   نها  ت كريم
ه بـوده   يـ آمكـّرر    نـزول    يه به معنـا   ي آ يك ياسباب نزول متعدد برا    ا وجود يآ باشد؟
  آن كدام است؟صحيح   است؟ گونةييها  چه گونهير؟ اسباب نزول دارايا خياست 

   در روايات اسباب نزوليها گونه
صرف نظر از مقام اثبـات      ه  ك است   ي مختلف يها  گونه يدارايات  در روا اسباب نزول   

ه نازل شده، چهار احتمال     ك يا  سوره اي هي سبب نزول آ   يو داللت، در مقام ثبوت برا     
 ؛تعـدد سـبب و تعـدد نـازل        ) ب ؛وحـدت سـبب و وحـدت نـازل        ) الـف : وجود دارد 

  .تعدد سبب و وحدت نازل) د ؛تعدد نازل و وحدت سبب  )ج
 اسـباب   اِتيدام در روا  ك هر   يبرا ندارد و    يلكات، سه احتمال اول مش    در مقام اثب  

 يـة  باشـد و آ    يكـ يه سـبب    كـ  آنجا   خورد، مثالً   به چشم مي   ي متعدد يها نزول، نمونه 
ابن صورياي يهـودي بـه پيـامبر        : ابن عباس گفته است   :  هم نازل گردد، مانند    يواحد
 باشـد بـراي مـا       اي محمـد تـو چيـزي كـه مـورد شـناخت مـا بـوده                :  گفت اسالم

و پيـروي  اي و خداوند هم نشانة آشكاري را بر تو نازل نكرده است كه ما از ت              نياورده
َولقـد أنزلنـا إلیـك   :اين آيه را نازل فرمـود     خداوند در جواب ابن صورياي يهودي       . كنيم ْ َ ْ َ

ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ

ِّآیات یب َ ٍ ـا إالَ فر  َّنات وما 
ِ

َ
ِ
ُ ُ َیْک َ َ ٍ

َ الفاسـقونَ ُ
ِ
َ ْ

 )و همانا بر تو آياتي روشن فرو فرسـتاديم،  ؛ )۹۹ /بقره
؛ ۱/۲۴۲: ۱۴۱۵؛ طبـري،    ۳۴: ۱۴۱۱،  واحدي: ك.ر( كند انكار نمي آنها را   ] كسي[و جز فاسقان    

 طبرسـي،   ؛۱/۲۳۱: ۱۴۱۷؛ طباطبـايي،    ۱/۳۶۲: تـا   بـي ؛ طوسـي،    ۱/۹۴: ۱۴۲۱؛ همو،   ۲۴ :۱۹۹۰سيوطي،  
: ۱۴۱۱واحـدي،  : ك.رنيـز  ؛ ۱/۲۴۸: ۱۳۷۷ ي،؛ حائري تهران  ۱/۱۶۸: ۱۴۱۵ض كاشاني،   ؛ في ۱/۲۷۷: ۱۳۷۷
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؛ طوسـي،   ۱/۲۹۸ :۱۴۱۶؛ بحرانـي،    ۱/۱۰۴: ۱۴۲۱؛ همو،   ۲۵ :۱۹۹۰؛ سيوطي،   ۱/۴۷۱: ۱۴۱۵؛ طبري،   ۳۶
  .)۱/۲۴۷: ۱۴۱۷؛ طباطبايي، ۱/۳۸۷: تا بي

بـراي  . تعدد سبب و وحدت نازل استچگونگي  ة اساس اصل سخن دربار  نيبر ا 
 كه دو صورت نخست آن مردود اسـت و در           اين احتمال چهار صورت متصور است     
گردد و دو صورت ديگر آن قابل قبـول اسـت             حقيقت به وحدت سبب و نازل بازمي      

  :پردازيم آن مي لي و تحليدر ادامه به بررسكه 

  تعدد ناشي از خلط بين تفسير و شأن نزول) الف
جريـان  و مفسري ديگـر     » نزلت في كذا  «: اي بگويد  اگر محدث يا مفسري دربارة آيه     

بـراي آيـه    » نزلـت فـي كـذا     أ«يا  » نزلت في كذا  «يا معناي ديگري را نيز با همان تعبير         
با توجـه بـه قـرائن هـر دو تعبيـر را             در حقيقت   ن است   كبازگويد؛ در اين صورت مم    

از بـاب نمونـه قـرآن       . ن آ  ظـاهري   آيه دانست نـه سـبب نـزول        يناظر به تفسير و معنا    
ٌکأ محر مستنفرة٭ : فرمايد كريم در سورة مدثر مي     َ ٌِ

ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َّ َ ٍفرت من قـسورة َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َّ َ )به خراِن  ؛  )۵۱ـ ۵۰ /مدثر
  . كه از پيش شيري گريزان شده استاي مانند رمنده

 به رامـي و تيرانـداز تعبيـر نمايـد و مفـسري              »یقسور« است مفسري از لفظ      ممكن
 در » في كذانزلت« :گويندديگر آن را به معناي شير درنده معنا نمايد و هر كدام هم ب          

  .باشد نتيجه تفسير آيه به دو صورت زير ممكن مي
  .اند  گويا اينان خراني وحشي و گريزپاي هستند كه از تيرانداز رميدهـ۱
: ۱۳۶۹حجتـي،  (انـد   پاي هستند كه از شير رميده گويا اينان خراني وحشي و گريز    ـ۲
  .)۴/۶۵۶: ۱۴۰۷ زمخشري، ؛۵/۳۲۹: ۱۳۷۲طبرسي، : ك. نيز ر؛۱۷۶

 ينمايـد و مفـسر     مـي » نزلت في كذا  أ«يا  » نزلت في كذا  « تعبير به    ي گاه مفسر  البته
باشد يا ايـن سـبب نـزول بـراي            سبب نزول آيه اين مي      كه گويد ديگر با صراحت مي   

در اين صورت حديث اول بر تفسير آيـه و حـديث دوم بـر               . اين آيه وارد شده است    
  .يجه سبب نزول متعدد نخواهد بود و در نتشود نقل سبب نزول حمل مي

  تعدد ناشي از تعارض روايات صحيح و غير صحيح) ب
الـسند اسـت   صـحيح  شود كه يكي      گاه دو روايت متعارض براي سبب نزول ذكر مي        
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در در اين باره داراي سند عالي نيـست، بـديهي اسـت كـه            ت ديگر   يروا حالي كه    در
ـ  : ك.ر( غير معتبـر اسـت       شود و   مقام جرح و تعديل، روايت ضعيف الغا مي        ه، غـازي عناي

 نمونـه   يك براي توضيح بيشتر     . و در نتيجه سبب نزول متعدد نخواهد بود        )۲/۸۰: ۱۴۱۶
  .كنيم  از آيه و سوره بيان ميك هر ييبرا

   سبب نزول سورة ضحي:نمونة اول
 ی َوا ُّ ل ی٭َ َ واللیل إذا  َ َ

ِ ِ
ْ َّ َما ودعـك ربـك ومـا قلـی٭ َ َ َ ََ ََ َُّ َ َ َّ... ) سـوگند بـه روشـنايي      ؛  )۳ـ  ۱/ حيضـ

  . ... استنگذاشته پروردگارت تو را وا] كه[روز، سوگند به شب چون آرام گيرد، 
 و  )۱۷۹۷ح: ۱۳۹۲قشيري نيشابوري،   (  مسلم ،)۴۶۶۷: ، ح ۴/۱۸۹۲: ۱۴۰۴(  بخاري :سبب اول 

 بيمار شد و يك يا دو       اند كه نبي اكرم     از جندب نقل كرده    )۳۴۰۳ح: ۱۴۰۳(ترمذي  
 اي محمـد  : آمد و گفـت    نزد پيامبر  ١ زني .توانست از جاي خود برخيزد    شب ن 

بينم كه مدتي است شيطان تو نزد تو نيامده است؟ به دنبال اين سخن سـورة                 چنين مي 
  .)۱/۱۱۸: ۱۴۰۹؛ زرقاني،  ۱/۸۱: ۱۴۱۶ه، غازي عناي: ك.؛ نيز ر۴۸۱: ۱۴۱۱واحدي، (ضحي نازل شد 
انـد كـه او      ديثي را از حفص بن ميسره آورده      شيبه ح   طبراني و ابن ابي    :سبب دوم 

  : روايت كرده كهـ بودكه خدمتكار پيامبرـ از مادرش و او نيز از مادر خود 
توله سگي وارد خانة آن حضرت شد و زير تخت آن حضرت رفت و همانجا مانـد    

 سپري شد كـه وحـي        پس از اين جريان چهار روز بر نبي اكرم         .و سرانجام مرد  
 ما چه شده اسـت      ة در خان  ، اي خوله  : فرمود  پيامبر .شد نازل نمي بر آن حضرت    

 همن با خود گفتم چه خوب است خانـ   : گويد  خوله مي  .آيد كه جبرئيل نزد من نمي    
را نظافت كنم، ضمن اين كار جارو را زير تخـت كـشاندم كـه در نتيجـة آن تولـه                      

حالي كه چانه    در   به دنبال نظافت خانه ديدم رسول خدا      . سگ را بيرون آوردم   
ی  ةلرزيد وارد شد و آيـات شـريف        و محاسنش مي   َوا ُّ لـ َیعطیـك ربـك فرتضـی... َ َْ َ َ َُّ َ ِ ْ ُ   نـازل

؛ حجتـي،   ۱/۱۱۸: تـا  ؛ همـو، بـي    ۶/۳۶۱ :۱۴۰۴؛ سـيوطي،    ۴۸۲: ۱۴۱۱واحـدي،   : ك.ر(گرديد  
۱۳۶۹ :۱۸۲(.  

  تحليل و بررسي
  .باشد قبول نمي ضحي به داليل زير قابل ة سبب نزول سورةگزارش دوم دربار

                                                        
؛ حجتـي،   ۱۰/۵۰۴: ۱۳۷۷طبرسي،   (اين زن همسر ابولهب و خواهر ابوسفيان بوده است        كه  گفته شده   . ١

۱۳۶۹ :۱۸۱(.  
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 بـا توجـه بـه مقـام نبـوي و اهتمـام ايـشان و                  نگهداري سگ در خانة پيامبر     .۱
  .همسرانشان به نظافت، خالف عقل و تعليمات نبوي است

 زير  سگ در توله  اي بين مردن     ه چنين اتفاقي افتاده است، چه رابطه      ك بر فرض    .۲
  ؟است ي و قطع وحي الهپيامبرتخت 
سگ و مردن او بـدون آگـاهي        توله  طع وحي به خاطر ورود      ه ق ك اگر بپذيريم    .۳
تعلق گرفتـه    فعل غير ارادي و بدون تقصير        هه عقاب ب  ك بوده، بايد بپذيريم     پيامبر

 ين امـر يه چنـ كـ حـال آن  بـوده و   امبريـ  پ ة مؤاخـذ  ي نوع يه قطع وح  كچرا  است؛  
  .استم عقل كح ه مخالف باكمخالف با نصوص قطعيه بل

كه گويد   ، ابن حجر اين سبب نزول را تضعيف كرده مي         يطوياساس نقل س    بر .۴
 ي به عنوان سـبب نـزول سـورة ضـحي حـديث            ،چه داستان توله سگ مشهور است     اگر

  .)۱/۱۱۸: تا ؛ همو، بي۴۲۷: ۱۹۹۰سيوطي، (باشد  غريب مي
طبرسي و ابوالفتوح رازي و ديگران در تفاسـير خـود بـيش از آنچـه يـاد كـرديم                    

؛ ۵/۵۰۴: ۱۳۷۷طبرسـي،   (انـد     را آورده  يگـر يات د يـ ضـحي روا  دربارة سبب نزول سورة     
ــوح رازي،  ــدي، ۳۰۹ ـ ۱۰/۳۰۸ :۱۳۵۶ابوالفت ــيوطي، ۴۸۱: ۱۴۱۱؛ واح ــري، ۴۲۶: ۱۹۹۰؛ س : ۱۴۱۵؛ طب

  .)۲/۸۱: ۱۴۱۶؛ غازي عنايه، ۱۸۴: ۱۳۶۹؛ حجتي، ۳۰/۱۴۸
   سورة بقره۱۱۵ سبب نزول آية :نمونة دوم

 ملغ ملشرق و ْوهللا  َ َْ اْ َا َُ
ِ
ْ

ِ لوا فمثََّ وجه اهللا إن اهللا واسـع علـميَِّ ٌرب فأ  ِ
َ ٌ ِ َ ََ َّْ ََّّ

ِ ِ
ُ َ َُّ َ ُ َ َ ْی َ ُ

ِ )و مـشرق و مغـرب    ؛  )۱۱۵/ بقره
آري، خــدا . خداســت] بــه[از آِن خداســت پــس بــه هــر ســو رو كنيــد، آنجــا روي  

  .گشايشگر داناست
ه رسـول   كـ وقتـي   انـد     نقـل كـرده   حاتم از ابن عبـاس       طبري و ابن ابي    :سبب اول 

 خـود   ةالمقدس را قبلـ    بيتتا   به مدينه هجرت كرد خداوند به او دستور داد           داخ
ن بـه قبلـة آنـان نمـاز         انايهوديان از ايـن جريـان شـادمان شـدند كـه مـسلم             . قرار دهد 

اي خـاص داشـت       به قبلة ابراهيم احساس شوق و عالقه       ارند اما رسول خدا   زگ مي
ْقـد  : داوند ايـن آيـات را نـازل كـرد         لذا اين قبله را از خداوند درخواست كرد كه خ          َ

لب وجھك ىف ِنری 
َ

ِ
ْ َ َ ُّ َ َ َ ِ السماءَ َ ِّ ومن حیث خرجت فول...َّ ََ َْ َ ْ َ ُ َ ْ رام و کنـمت فولـوا وجـوهکم َِ د  ْ وجھك شطر  ُ َ َُ ُْ َ َُّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْحیـ َ

ِ
َ ـَ ْ ا ِ ِ

ْ َملـ ْ ا ْ َ َ َ

َّشطره لئال َ
ِ
ُ َ ْ ة إالَ م  ون للناس   َّ

ِ
ٌ ـ َّ ُ ْ ُ علـیکُ ْیک َ َ

ِ
َّ
ِ
َ  الـَ

َّ
شو واخـشوىن ِذین ظلمـوا مـ فـال  ْ َْ َْ َ َْ ُ ـ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ

 وألِ
ُ
ِ ِمت نعمـىتَ

َ ْ ِ
َّ م ِ  ْ ْعلـیُک َ َ
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تـدون م  َو ُ َ ْ َ ْ َّلعلُک َ َ َ )ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحـي و تغييـر قبلـه           ؛  )۱۵۰ـ۱۴۴/ بقره 
د روي خود را بـه سـمت مـسج        ] به هنگام نماز  [و از هر كجا بيرون آمدي،        ...بينيم  مي

الحرام بگردان و هر كجا بوديد رويهاي خود را به سوي آن بگردانيد، تا براي مـردم                 
پـس از آنـان نترسـيد و از مـن بترسـيد تـا               .  بر شما حجتي نباشد    ـ  غير از ستمگرانشان   ـ

  .نعمت خود را بر شما كامل گردانم و باشد كه هدايت شويد
ن را از قبلـة     اناه چيـزي مـسلم    چـ  كه    گفتند ،از اين جريان يهوديان به ترديد افتاده      

؛ ۲/۵۲: ۱۴۱۵طبـري،   (د  فرمـو  خداوند هم آيـة فـوق را نـازل           .ختگردان سا  پيشين روي 
  .)۲/۱۰۸: ۱۳۶۵ صادقي تهراني، ؛۳۰ :۱۹۹۰سيوطي، 
  ...ــد ملغـرب  ملــشرق و ِقـل هللا  ْ َ ُ

ِ ِ
ْ َ َْ ْ اُ َا ُ ْ

ِ َِّ اء إىل صــراط مـستقميیْ ٍ مــن  ِ
َ ْ ُ ٍَ َ ِ

َ
ِ ُ َـَش ْ )مــشرق و : گــوب ...؛ )۱۴۲/ بقــره

  .كند  هر كه را خواهد به راه راست هدايت مي.مغرب از آن خداست
سـند ايـن روايـت قـوي و مـضمون آن هـم              گويد كه     ميسيوطي پس از اين نقل      

گرچـه دربـارة آيـة مـذكور روايـات        . باشد لذا مورد اعتماد اسـت      مطابق مفاد آيه مي   
  .)۳۰: ۱۹۹۰؛ ۱/۱۱۹: تا بي: ك.ر(باشند  ديگري هم وجود دارد اما همگي ضعيف مي

گفت آية   اند كه مي    حاكم و ديگران از عبداهللا بن عمر حديثي آورده         :سبب دوم 
 ََّلوا فمث َفأ  َُّ َ ُ َ َ ْی ِوجه اهللا َ َّ ُ ْ َ             تـواني    در مورد نماز استحبابي وارد شده است مبني بر اينكـه مـي

آورد چنـين    يدر حالي كه سوار بر مركب هستي به هر سويي كه مركب تـو روي مـ                
 ،تـرين اسـناد اسـت      سيوطي اگرچه ايـن اسـناد صـحيح       به نظر   . به جا آوري  نمازي را   

  .)۲۹ :۱۹۹۰(سبب نزول در آن به صراحت ذكر نشده است 
: گفـت   است كه او مـي     نقل كرده  ترمذي از عامر بن ربيعه روايتي را         :سبب سوم 

م كه قبله در كدام سـو  دانستي ما در يكي از سفرها با تاريكي شب مواجه شديم و نمي     
 وقتي بامدادان فـرا رسـيد ايـن جريـان را            . هر يك از ما به سمتي نماز خوانديم        .است

لـوا فـمثََّ وجـه اهللا  گزارش كـرديم در نتيجـه آيـة        براي رسول خدا   ِفـأ  َّ ُ ْ َ َ َُّ َ ُ َ َ ْی َ ) ۱۱۵/ بقـره( 
؛ رازي،  ۱۸۶: ۱۳۶۹؛ حجتي،   ۴۰: ۱۴۱۱؛ واحدي،   ۲۹ :۱۹۹۰؛ سيوطي،   ۱/۴۰۱: ۱۴۱۵طبري،  (نازل شد   

ترمذي اين روايت را ضعيف     . )۱/۴۰۳: ۱۴۱۴؛ سبزواري،   ۱/۳۶۳: ۱۳۷۷؛ طبرسي،   ۲/۱۳۲: ۱۳۵۶
  .شمرده است

آنگاه كه آية   : گفت  ابن جرير حديثي از مجاهد آورده كه وي مي         :سبب چهارم 
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ِوقـال ربـمک ادعـوىن :  نـازل شـد    زير
ُ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ مَ ب  ْ أ ُلکـ

َ ْ
ِ
َ ْسـ َ

 ) مـرا  : و پروردگارتـان فرمـود    ؛  )۶۰/ غـافر
  .بخوانيد تا شما را اجابت كنم

در كدام سو به خدا روي آوريـم و از او درخواسـت كنـيم؟ از پـي                  : مردم گفتند 
لوا فمثََّ وجه اهللا اين سؤال آية  ِفأ  َّ ُ ْ َ َ َُّ َ ُ َ َ ْی َ ۱/۴۰۱: ۱۴۱۵طبري، ( نازل گرديد(.  

 بـه   رده اسـت كـه نبـي اكـرم        حـديثي را از قتـاده آو      ابـن جريـر      :سبب پنجم 
 آنهـا   .يكي از برادران شما از دنيا رفته، برويـد بـر او نمـاز بگزاريـد               : اصحابش فرمود 

َفـأ  از پي اين سخن اصحاب آيـة        . گزارد ن نماز نمي  انااو به سوي قبلة مسلم    : گفتند َ ْی َ َ

ِلوا فمثََّ وجه اهللا َّ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ...    ؛ واحـدي،   ۱/۱۹۱: ۱۳۷۷طبرسـي،   : ك.ريز  ؛ ن ۱/۴۰۱: ۱۴۱۵طبري،  ( نازل گرديد
  .)۳۱ :۱۹۹۰؛ سيوطي، ۱/۴۰: ۱۴۱۱

  :گويد ميسيوطي بعد از اين نقل 
 يا معصوم نشنيده و يا داراي   اين حديثي عجيب است و كسي كه خود از پيامبر         

  .)۳۱ :۱۹۹۰( حذف راويان از ابتداي سند يا وسط آن است نقل كرده است ةسابق

ســندش از همــه  كــه گفتــه اســت) نمــاز اســتحبابي(م دوروايــت  ةسـيوطي دربــار 
تر ولي به سبب نزول تصريح نشده است و فقط مورد اول را بـه عنـوان سـبب                    صحيح

شـده   كه ساير روايـات ذكر     نزول پذيرفته و بقية موارد را تضعيف كرده و گفته است          
  .)۳۰ :همان(باشند  براي سبب نزول اين آيه همگي داراي ضعف مي

  تحليل و بررسي
ان ر از مفـس   يچه گروهـ   گر توان اعتماد كرد،    فقط به يك گزارش مي    رسد   به نظر مي  

  .اند به عنوان سبب نزول آوردهروايتهاي متعددي را قدر گران
 بـه   هيآكه   نديگو ي م يه برخ ك ي به طور  ، گوناگون ي نقلها ني ب دي اختالف شد  .۱

 در پاسـخ    هيه آ كده  بيان ش  ي قبله نازل شده و در برخ      ريي به تغ  انيهوديسبب اعتراض   
 نـازل شـده و در       ،يـم  رو آور  يدام سو كه در هنگام دعا به      كپرسش مسلمانان   اين  به  
ه در شب نمـاز     كاست   از مسلمانان    ي جمع يناظر به نگران  آيه  ه  كنيز بيان شده     يبرخ

  .الحرام نبوده است  مسجديه به سوك دنديرا خواندند و بعد فهم
 انيـ هوديبه سبب اعتـراض     كه   ميي اگر بگو  اري ز ؛ستين ن ك نقلها مم  ني ا ني ب جمع
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 ة اقامـ اي مـسلمانان بـر  گرانيو اگر به سبب ن است   قبله بوده    ريي تغ ي پس در ابتدا   بوده
ه بعـد از گذشـت      كـ شـود     مـي معلـوم   باشـد،   الحرام    مسجد ري غ ينماز در شب به سو    

  . قبله بوده استريي از تغيزمان
 يانان به جهـات گونـاگون در شـب        اقامة نماز مسلم  روايت   ،هي اگر سبب نزول آ    .۲
 يي بـه تنهـا    سورة بقره  ۱۱۵ ةي گفت آ  ديباباشد   آنها در صبحگاهان     ي و نگران  كيتار

 گذشـته   اتيـ  آ اقيامالً منطبق بـر سـ     ك هي آ ي و محتوا  نوضمه م نازل شده و حال آنك    
  .ده استيگردن نازل ييه داللت دارد به تنهاكاست 
ه نـاظر بـه     كـ  يتـ يروا نشده است مانند     حي از نقلها به سبب نزول تصر      ي در برخ  .۳

  .باشد يبها مكر َمياقامة نماز مسلمانان بر رو
 ،هيـ رسـد ايـن اسـت كـه سـبب نـزول آ             ح به نظر مـي    يان اين نقلها صح   يآنچه از م  

 ،اين سبب نزول منطبق با سياق آيات بوده        اعتراض يهوديان به تحويل قبله باشد، زيرا      
نهـا ايـن سـبب      يا عالوه بـر  . م عقل ندارد  ك ح گونه مخالفتي هم با سنت قطعي و       هيچ

ه سعي داشـتند بـه مـسلمانان        است ك نزول منطبق با مواضع يهوديان در برابر مسلمانان         
ان ندارد لذا آيه در صدد رد اين اعتقاد خرافـي يهوديـان             كه تغيير قبله ام   كالقا نمايند   

  .باشد هم مي
 زيـرا جـواز    منافـاتي نـدارد؛  ، نيـز ه در ذيل آيه وارد شـده     كبا رواياتي   اين تحليل   

مي اسـت   كه ح كست، بل يغير جهت قبله سبب نزول ن     سوي   نمازهاي مستحبي به     ةاقام
  .ه از آيه استفاده شده استك

   سورة اسراء۷۳سبب نزول آية  :نمونة سوم
محمد از عكرمـه     بن ابي  حاكم از طريق ابن اسحاق از محمد       ابن مردويه و ابن ابي    
بن هشام و مردانـي     و ابوجهل    بن خلف ی   امي  كه اند ايت كرده يا سعيد از ابن عباس رو     

را لمـس كـن تـا بـه          بيا خدايان ما  ! اي محمد :  آمدند و گفتند   از قريش نزد پيامبر   
حضرت كه دوست داشت قومش به اسـالم بگرونـد، بـه            ! همراه تو وارد دينت شويم    

ْوإن در پي اين حالت، آيات    . آنان نرمش نشان داد   
ِ  اکدوا لَ

َ ُ ِیفتنونك عـن الـذَ
َّ
ِ

َ َ َ ُ
ِ
ْ َ أوحینـا إلیـكیَ ْ َْ

ِ
َ َ ْ َ... 

  . نازل شد)۷۳/ اسراء(
كند، بـه    ولي ابن مردويه از طريق عوفي و او از ابن عباس روايت ديگري نقل مي              
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 به ما يك سال مهلـت ده تـا هـداياي             كه  ثقيف به پيامبر گفتند    ة كه طايف   مضمون اين
. ريافــت كــرديم، اســالم خــواهيم آورد كــه آنهــا را دنمان برســد؛ پــس از اينخــدايا
حـاتم،   ابـن ابـي   (  تصميم گرفت به آنان مهلت دهد كه آيات مزبور نازل شـد            پيامبر
؛ واحـدي،   ۱۲/۲۰۹: ۱۳۷۴ ؛ مكارم شيرازي،  ۲/۱۷۲: ۱۳۷۸؛ طيب،   ۴۶۲: ۱۴۱۲؛ مظهري،   ۷/۲۳۴۰: ۱۴۱۹
: ۱۴۱۷ي، ي طباطبــا؛ ۶/۶۶۵: ۱۳۷۷؛ طبرسـي،  ۲۳۱: ۱۹۹۰؛ همـو،  ۱/۱۲۰: تــا ؛ سـيوطي، بـي  ۲۹۷: ۱۴۱۱
  .)۶/۵۰۶: تا ؛ طوسي، بي۱۳/۱۷۸

اسناد اين روايت، ضعيف ولي اسناد روايت نخـست خـوب اسـت و حتـي                : نتيجه
از اين رو همـان روايـت نخـست مـورد اعتمـاد اسـت               . ن را صحيح دانست   توان آ  مي

  .)۱۲۰ـ۱/۱۱۹: تا سيوطي، بي(

  مة آنهانزول آية واحد براي اسباب متعدد با احتمال صحت ه) ج
 سـبب   ه همـ  ،باشد و امكان اينكه اين اسباب متعدد       مواردي اسباب نزول متعدد مي    در  

نهـا نـازل    يبه همـة ا     ناظر ،نزول آيه باشند وجود دارد و هيچ مانعي ندارد كه يك آيه           
  .شده باشد

  هيتهمت زنا و نزول آ: ة اولنمون
 ن هلــ ُوالــذین یرمــون أزواجھــم ومل  َ ْ َ َ َ ُیکــَ َ َْ َ ْ ُ َْ َ َ ُ ْ ِ

َّ
َّم شــھداء إال

ِ ُ
َ َ ُ سھم فــشھادة أحــد أربــع شــھادات بــاهللا إنــه ملــن ْ َ أ ِ

َ ُْ َّ
ِ ِ

َّ
ِ ٍ

َ ََ َ َُ ُ َ ْ َ َ َْ
ِ ِ

َ ُ َ َ ْ ُ ــ ُ

َالصادقني ِ ِ اذبني...َّ ھد أربع شھادات باهللا إنه ملن ا َ ویدرأ عنھا العذاب أن 
ِ ِِ َلکـ

ْ َ َِ
َ ُ َ َّْ

ِ ِ
َّ ٍ

َ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ُ
َْش ْ َ َ َ ْ ْ َ )و كساني كه ؛ )۸ ـ ۶/ نور

ندارند، هـر يـك   ] ديگر[دهند و جز خودشان گواهاني       خود نسبت زنا مي    به همسران 
و . ..چهار بار به خدا سوگند ياد كند كـه او قطعـاً از راسـتگويان اسـت                ] بايد[از آنان   

ر او بـاد اگـر از       لعنـت خـدا بـ     :] شـوهر بگويـد   [پنجم اين است كه     ] ةگواهي در دفع  [
  .دروغگويان باشد

ي از طريق عكرمـه از ابـن عبـاس آورده اسـت        حديثي است كه بخار    :سبب اول 
 پيـامبر   . همـسرش را بـه زنـا مـتهم كـرد           كه هالل بن اميه در حـضور پيـامبر خـدا          

يا بايد براي اين تهمت شـهودي اقامـه كنـي و يـا پـذيراي آن                 :  به وي فرمود   خدا
 و هشتاد ضربه تازيانه را بر پشت و بدن خود آمـاده     رددگردي كه حد بر تو جاري گ      

) حـال زنـا    در(يا رسول اهللا اگر يكي از ما مـردي را بـا همـسرش               : هالل گفت . باشي
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به دنبـال   !  آيا بايد راه افتد و در پي آوردن شهود و گواهان براي اين كار باشد؟               ببيند
؛ طبـري،   ۲۶۸: ۱۴۱۹،  عبـداهللا : ك.؛ نيـز ر   ۲۹۵: ۱۴۱۱واحـدي،   (اين سؤال، آية مذكور نازل شد       

؛ ۷/۴۱۲: تا بيطوسي، ( تفاسير نيز به اين مطلب اشاره شده است     در برخي از   .)۱۸/۶۵: ۱۴۱۵
  .)۷/۲۰۲: ۱۳۷۲ طبرسي، ؛ ۱۵/۸۷: ۱۴۱۷طباطبايي، 

 از رسـول خـدا  كـه   عويمر نزد عاصم بن عدي آمد و به او گفت            :سبب دوم 
اي را با همسر خود در حال زنا ببيند و او را بكشد آيا اين       اگر كسي مرد بيگانه    دبپرس

  شود؟ تمند قصاص و كشته ميشوهر غير
 سائل را مورد     آمد و اين سؤال را مطرح كرد ولي پيامبر         عاصم نزد پيامبر  

 : عاصـم گفـت    ،وقتي عويمر به عاصم رسيد و ماجرا را مطرح كرد         . سرزنش قرار داد  
) يعنـي تـو را    ( اين سؤال را عيب شمرده و سائل         سؤال را مطرح كردم ولي پيامبر     

 سوگند به خداونـد نـزد رسـول خـدا         :  عويمر گفت  .ه است مورد مالمت قرار داد   
وي نزد آن حـضرت آمـد امـا         . كنم له را از او درخواست مي     ئروم و پاسخ اين مس     مي

؛ ۵/۲۴: ۱۴۲۱؛ سـيوطي،    ۲۶۰: ۱۴۱۱واحـدي،   (  اسـت  ديد كه آيات لعان دربارة او نازل شـده        
  .)۲۰۶: ۱۳۶۹حجتي، 

رسول خـدا آمـد و سـؤال خـود          مر نزد   ي عو يوقت: سدينو  مي يوطي س :سبب سوم 
نـازل   قـرآن را    از ياتيق تو آ  يرف متعال دربارة تو و    خداوند: فرمود، پيامبر   ردكمطرح  

  .)۱/۱۲۱: تا بي( ردك

   و بررسيتحليل
 اولـين كـسي كـه ايـن جريـان      :اند  براي جمع و سازش ميان اين دو حديث گفته   علما

 او بـا آمـدن عـويمر نـزد رسـول             بـود و جريـان كـار       هبراي او اتفاق افتاد هالل بن امي      
حجتـي،  ( مواجه و مصادف گشت و آية لعان در شـأن ايـن دو نفـر نـازل شـد                     خدا
۱۳۶۹ :۲۰۶(.  

براي تعـدد اسـباب     : بر اساس نقل گروهي، ابن حجر هم در اين مورد گفته است           
: ۱۳۶۹حجتــي، : ك.ر(گونــه مــانع و اشــكالي وجــود نــدارد  نــزول و وحــدت نــازل هــيچ

  .)۱/۸۲: ۱۴۱۶ عنايه، ؛ غازي۲۶۰: ۱۴۱۱ي، ؛ واحد۲۰۷ـ۲۰۶
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 دو سـبب نـزول داللـت    نيـ  ارسـد  يمورد به نظر م  اين   سخنان در    ني با وجود ا   اما
انـد و حـال       نـازل شـده    انيـ  دو جر  نيـ  به طور مستقل و ناظر به ا       هي سه آ  نيه ا كدارند  

  بـه طـور مـستقل نـازل        هيـ  سه آ  نيه ا ك است   ني ا شود ي استفاده م  اقيه آنچه از س   كآن
 و بـا صـرف نظـر از         باشـند  ي بعد از خود م    ةي قبل و دو آ    اتي مرتبط با آ   هكبلاند   نشده

 از آنهـا نـازل   يكـ ي ايه به طور مستقل و ناظر به آن دو حادثه      ك ندارد   يته مانع ك ن نيا
  .شده باشند

  نزول مكّرر آيه براي اسباب متعدد) د
سـبب نـزول بيـان      وان  عنـ ات متعددي به    يه روا كاست  آن  گر از اسباب نزول     يگونة د 

 در ايـن    . واحد داراي اسباب نـزول متعـدد باشـد         ةآينيست  ممكن  و حال آنكه    د  نشو
 معتقدند كه بايد روايات اسباب نزول بر تكّرر نزول آيه حمل شـود            دانشمندان  موارد  

  .)۲۰۸: ۱۳۶۹حجتي، : ك.ر(
ِّما اکن للنىب  :نمونة اول  َّ

ِ
َ َ تغَ ْ والذین آمنـوا أن  َ َـْس ْ

َ ُ َ َ َِ
َّ

ا أوىل ِفروا للمـشرکني ولـو اک
ُ ُ َ ْ َ َ َ

ِ ِ
ْ ُ ْ ِ ُ َ قـرىبِ ْ ْ مـن بعـد مـا تبـني هلـم ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ

مي اب  ِأ أ ِ
َ ْ ا ُ َ ْ َ َْ ُ  وما اکن استغفار إبراهمي أل٭َّ

َ
ِ َ ِ َِ ْ ِ ُ

َ ْ ْ َ َ َ َّبیه إالَ
ِ ِ ِ عن موع وعدها إیاه فلمـا تبـني لـه أنـه عـدو هللا ِ َِّ ٌّ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ ََّ َ َ َ َّ َ ََّ َ َ ُ َّ

ِ ٍ
َ
ِ ْ َّتـربأ منـه إن َ

ِ
ُ ْ

ِ
َ َّ َ َ

إبـراهمي أل
َ َ َ ِ َ ْ ٌواه حلـميِ ِ َ ٌ َّ )انـد سـزاوار نيـست     بر پيامبر و كساني كه ايمان آورده  )۱۱۴ـ۱۱۳/ توبه

 طلـب  ـپس از آنكه برايشان آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخندـ  ـكه براي مشركان  
ي پـدرش  باشند و طلب آمرزش ابـراهيم بـرا  ] آنان[چند خويشاوند   ند، هر آمرزش كن 

هنگامي كه براي او روشن شـد كـه         ] لي[و. اي كه به او داده بود، نبود       جز براي وعده  
  .راستي، ابراهيم دلسوزي بردبار بود. وي دشمن خداست، از او بيزاري جست

 آورده و آن را     المؤمنين علي  نقل سيوطي، ترمذي حديثي از امير      بر اساس . ۱
 شنيدم مردي براي پدر و مـادرش كـه از   : فرمودامام علي. ن شمرده استَسنيز حَ 

كرد و حال آنكه آنان مشرك از دنيا رفته  دنيا رفته بودند از خداوند طلب مغفرت مي     
 او در !كنـي؟  براي پدر و مادر مشرك خود طلب مغفـرت مـي       :  من به او گفتم    .بودند

! ؟نكـنم چنـين    چـرا مـن      ، اسـتغفار نمـود    شمشرك  براي پدر  ابراهيم: پاسخ گفت 
 عـرض كـردم كـه بـه دنبـال آن             اين جريان را به رسول خـدا       :گويد مي علي

 اين مضمون در تفاسير     .)۲/۸۳: ۱۴۱۶؛ غازي عنايه،    ۲۰۶: ۱۹۹۰طي،  سيو(آيات فوق نازل شد     
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آيـا بـراي پـدران مـشركمان        :  نيز وارد شده است، اما آمده كه مسلمانان گفتنـد          شيعه
؛ طبرسـي،   ۴/۱۱۰: ۱۴۲۴؛ مغنيـه،    ۹/۴۰۵: ۱۴۱۷،  طباطبايي(استغفار نكنيم كه اين آيه نازل شد        

  .)۲/۸۸: ۱۳۷۷؛ طبرسي، ۵/۱۱۵: ۱۳۷۷
  :اند چنين نقل كرده و ديگران از ابن مسعود المستدرك  حاكم نيشابوري در.۲

 به سوي مقابر به راه افتـاد و نزديـك گورسـتان رسـيد و كنـار              روزي نبي اكرم  
 آنگاه گريـست  .و زمزمه پرداختيكي از قبرها نشست و مدتي طوالني به مناجات          

 مـن از خداونـد     .باشـد  ام قبـر و مـزار مـادرم مـي          قبري كه كنار آن نشـسته     : و فرمود 
اي نـداد و بـه دنبـال     رخصت طلبيدم كه براي او دعا كنم اما خدا به من چنين اجازه 

  .)۲۰۶: ۱۹۹۰؛ سيوطي، ۲۶۸: ۱۴۱۱واحدي، (درخواستم آيات فوق نازل شد 

  :گويد مياز ابن حجر ه نقل در ادامه بسيوطي 
انـد    ديگر گفتـه دانشمنداناحتمال دارد كه آيه داراي اسباب نزول متعدد باشد ولي     

  .)۲۰۷: ۱۹۹۰سيوطي، (ممكن است به طور مكّرر نازل گرديده باشد كه 

  بررسي تحليل و
  اما در ارتباط با سبب نزول دوم       ،اند سبب نزول اول را برخي از منابع شيعي نيز آورده         

َوقل رب ارمحھم :  فرمودپيامبربه با توجه به اينكه خداوند   بايد گفت    ُِّ ْ َ ْ َ ْ ُ َا کمَ َا ربیَ َّ ً صـغريِاىنَ ِ  اَ
 و بـر  )۱۱۲: ۱۳۶۴سبحاني، (رفـت   به ديدار مزار پدر و مادر خود مي پيامبر،  )۲۴/ اسراء(

 ؛۱/۱۷۴: ۱۴۰۱كلينـي،   (اساس روايات قطعـي او نـوري در اصـالب پـاكيزه از كفـر بـود                  
. سازند  پس چگونه اين حديث ساختگي را دربارة او مطرح مي          )۱۰/۱۶۵: ۱۴۰۳مجلسي،  

 مرقـد مـادرش   ه پيـامبر كه اين آيه بعد از اينكافزون بر اين چه دليلي وجود دارد     
رده كـ ش منـع    ا  يرد، نازل گرديـده و او را از اسـتغفار بـراي مـادر گرامـ               كرا زيارت   

  .ر نگرديده استكلي در تفاسير شيعه ذه چنين سبب نزوكاست؟ به ويژه 
 ة با روايات فـراوان و سـير       ت با ظاهر آيات ديگر و نيز مخالف       تمخالفبه دليل   لذا  

م از اسـاس ضـعيف       بنابراين نقل دو   .)۲۱۵: ۱۳۶۹حجتي،  (آن حضرت قابل استناد نيست      
  .)۲۶۸: ۱۴۱۱واحدي، ( باشد  نمياست و قابل اعتنا

ْوإن عاقب  :نمونة دوم  َ َ ْ
ِ َمت فعاقبوا مبثل ما عوقبمت به ولئن صربمت هلو خري للصابرینَ ْ َ

ِ ِ ِ
َّ ِ ٌ ْ

َ َ ُ َ ْ َُ ْ َ ْ ِْ
َ

ِ
ُ ُْ ُِ ِ

ُ َ
ِ
ْ
ِ ِ

َ َّ واصـرب ومـا صـربك إال٭َ
ِ
َ ُ ْْ َ َْ َ َ

ِ 
ــ وال زن عل ــاهللا وال  َب َ َْ

ِ
ْ َ َ ْ َ ــ ْ َ ِ َّ ِ تــك ىفِ

ُ ــا ميکــرونَ َ ضــیق مم ُ ُ ْ َ ََّ ِ ٍ
ــذین٭ْ وا وال ــذین ا َ إن اهللا مــع ال َ َِ ِ

َّ َّْ ــ َ َّ َ َ َ َّ َّ
سنونِ   َ ُ

ِ ْــ
ُ ْ ُ
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متجـاوز  [ايد  گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته     و اگر عقوبت كرديد، همان     ؛)۱۲۸ ـ۱۲۶
به عقوبت رسانيد و اگر صبر كنيد البته آن براي شكيبايان بهتر است و صبر كن و                ] را

كننـد   خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آنچـه نيرنـگ مـي              ] توفيق[صبر تو جز به     
كـساني  ] بـا [انـد و     در حقيقت، خدا با كـساني اسـت كـه پـروا داشـته             . ل تنگ مدار  د
  . كه آنها نيكوكارند]است[

  : آورده استاسباب النزول واحدي در .۱
 ،ثلــه كردنــدالــشهدا بــه شــهادت رســيد و كفــار بــدنش را ُمآنگــاه كــه حمــزه سيد

دلخراش متـأثر   اي درنگ كرد و با ديدن اين منظرة          اش لحظه   كنار جنازه  پيامبر
در اين هنگام . ثله خواهم كردن را به جاي تو ُمامن هفتاد نفر از مشرك   : شد و فرمود  

  .)۲۹۰: ۱۴۱۱( باالي سر عمويش ايستاده بود آيات فوق نازل شد كه پيامبر

 منابع فراواني را ذكر كرده است كه همين سبب نزول را        النزول اسبابحجتي در   
؛ ابـن عربـي،   ۴۷۱ــ ۵/۴۷۰: ۱۳۱۷؛ ميبـدي،  ۲۱۷: ۱۳۶۹حجتي، : ك.ر(اند   براي آيات فوق آورده   

  .)۲/۶۴۵: ۱۴۰۷؛ زمخشري، ۱۰/۲۱۰: ۱۴۰۵ ؛ قرطبي،۲۰/۱۴۱: ۱۴۲۰، ؛ فخر رازي۳/۱۱۹۰: تا بي
انـد كـه در     به نقل برخي، ترمذي و حاكم حديثي را از ابي بن كعب نقل كرده   .۲

 احـد  ين شهداامشرك. ن بودندا نفر از انصار و شش نفر از جملة مهاجر۶۴واقعة احد   
تـر از    سان چنين روزي بر آنها پيروز شـويم فـزون           اگر به  : انصار گفتند  .ثله كردند را مُ 

وقتـي كـه روز فـتح       . كنيم تر از اين مجازاتشان مي     دهيم و سخت   اين آنها را كيفر مي    
: ۱۴۱۱احـدي،  ؛ و۲۲۴: ۱۹۹۰سـيوطي،  (مكه فرا رسيد خداوند متعال آية فوق را نـازل كـرد    

؛ طبـري،   ۳/۱۱۹۰: تـا   ابن عربـي، بـي     ؛۴۷۱ـ۵/۴۷۰ :۱۳۷۱؛ ميبدي،   ۳/۱۶۵: ۱۴۱۵؛ فيض كاشاني،    ۲۹۱
؛ رازي،  ۱۰/۲۰۱: ۱۴۰۵؛ قرطبـي،    ۲/۵۹۲: ۱۴۰۸؛ ابن كثيـر،     ۲/۱۴۱: ۱۴۲۰؛ فخر رازي،    ۱۴/۱۳۲: ۱۴۱۵
  .)۶۴۵ ـ ۲/۶۴۴: ۱۴۰۷؛ زمخشري، ۱۲/۳۷۷: ۱۴۱۷؛ طباطبايي، ۶/۲۹۵: ۱۳۵۶

  ررسيتحليل و ب
  :نيستهيچ يك از اين دو سبب نزول قابل قبول 

 ةآيـ كـه   به خاطر وجود تضاد بين دو نقل به طوري كه در يكي آمده اسـت                : اوالً
در زمـان  كـه  گويـد   مذكور بالفاصله بعد از واقعة احد نازل شده است و ديگري مـي           
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  . مكه و بين اين دو جريان سالها فاصله استفتح
 مذكور در مكه نازل شـده اسـت و حـال            ةند كه آي  ك سياق آيات داللت مي   : ثانياً

در پي جنگ احد و ناظر به شهادت حـضرت حمـزه            كه  گويند   آنكه سبب نزولها مي   
  .نازل گرديده است

ن اسـت و    اآية مذكور در صدد بيان نحوة برخورد مسلمانان با كفار و مشرك           : ثالثاً
ان آنـ  جدال احسن بـا      دهد كه بايد با حكمت و موعظة نيكو و         به مسلمانان دستور مي   

  زيـرا ؛رفتار نمايند و اگر در مواردي نياز به مقابله بود سعي كنند مقابله به مثل نماينـد  
  .آورد هاي بهتري را براي پذيرش حق از سوي معاندان فراهم مي  زمينهيرفتارچنين 

 زيـرا در  ، ايـن روايـت ضـعيف اسـت       كه آمده است رة سبب نزول اول     دربا: رابعاً
حـديثي را نقـل      و عراق  حجازاهل  اعيل بن عياش است و او هر وقت از          سند آن اسم  

عالوه حكم بن عتيبه در سند حديث قـرار         به  . نمايد كند در موارد زيادي خلط مي      مي
حـديث را بيهقـي   .  او را تضعيف كرده است)۱/۱۹۲: ۱۴۱۴( التقريبدارد كه حافظ در    

انـد و در      آورده )۸ و ۳/۱: ۱۴۲۰(بقـات    و ابـن سـعد در الط       )۳/۲۸۲: ۱۴۲۳( هالنبو دالئلدر  
  .)۲۹۰: ۱۴۱۱واحدي، (طور ديگران   سبب نزول وجود ندارد و همين،نزد اين دو

  گيري نتيجه
 از يح بخـش يفهـم صـح    دريات واردشده دربارة اسباب نزول نقـش مهمـ    ي روا .۱

ات يـ آ  از ياري بـس  يات پـرده از رو    يـ ن گونـه از روا    يـ  دارد و شـناخت ا     يات قرآن يآ
  .دارد يبرم

 آن  يهـا  گونـه  ات اسباب نزول و   ي به شناخت روا   يات بستگ ي آ ي شناخت برخ  .۲
ان انبـوه   يـ م دقـت در   حاصل تتبـع و   شد،   ين پژوهش بررس  يا ه در ك ييها گونه. دارد
اهـل سـنت     عه و ي شـ  يريتفـس   و ييمنابع روا  ات واردشده دربارة اسباب نزول در     يروا
  .باشد مي

ار فـرض در مقـام ثبـوت و در مقـام اثبـات              چهـ  سبب نزول،    ين پژوهش برا  ي ا .۳
رده كـ ات مطرح   يگونه را با توجه به روا      فرض تعدد سبب و وحدت نازل چهار         يبرا

ر آن يـ ح را از غي آنها پرداخته و صـح يل و بررسي به تحليك هر ي نمونه براةو با ارائ 
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  . نموده استمشخص
وحدت . الف: داردشده چهار احتمال وجود   براي سبب نزول آيه يا سورة نازل      . ۴

وحـدت سـبب و تعـدد نـازل؛        . تعدد سبب و تعدد نازل؛ ج     . سبب و وحدت نازل؛ ب    
هايي در كتب اسباب نزول  دربارة سه احتمال اول نمونه    . تعدد سبب و وحدت نازل      .د

بيان شده و تنها احتمال چهارم در اين مقاله بررسي شده است كه در نتيجه گـاهي از                  
 تنها يك مورد صحيح و مـابقي غيـر صـحيح تـشخيص داده               ميان اسباب نزول متعدد   

  .شده و گاهي هم اسباب نزول متعدد اثبات گرديده است
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  شناسي كتاب
، هالباري عطيـ  عبد، تحقيقروح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني      محمود،  آلوسي، سيد  .۱

  .ق ۱۴۱۵، هبيروت، دار الكتب العلمي
  .ق۱۴۱۹ الباز، ي نزار مصطفیتبك، عربستان، متفسير القرآن العظيم  بن محمد،حاتم، عبدالرحمن ابن ابي .۲
  .ق ۱۴۲۰،  و النشریالفكر للطباع ، بيروت، دارالكبري الطبقاتابن سعد،  .۳
  . ق۱۴۲۹، نجف اشرف، جمعيی منتدي النشر، متشابه القرآنابن شهر آشوب،  .۴
  .ات جا، بي ي ب،القرآن احكامعربي، محمد بن عبداهللا، ابن  .۵
  .ق ۱۴۲۲ه، يتب العلمكال  دار،روتي، بالكتاب العزيز الوجيز في تفسير رالمحّرالحق، ده، عبيابن عط .۶
  .ق ۱۴۰۸، ه، دار الدعوه، تركيتفسير القرآن العظيمابن كثير، اسماعيل بن عمر،  .۷
  .تا ي، بي المعراجیتبك، تهران، ماالحكام آيات، يبن عل ، محمدياسترآباد .۸
  .ق ۱۴۱۶، قم، هالبعثو نشر مؤسسی ، تحقيق برهان في تفسير القرآنالهاشم، بحراني، سيد .۹
  .ق ۱۴۰۴الفكر،  ، بيروت، دارالبخاري صحيح بخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم،  .۱۰
، بيـروت، دار الكتـب   ه احوال صـاحب الـشريع   ی و معرف  یدالئل النبو بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين،        .۱۱

  .ق ۱۴۲۳، هالعلمي
  .ق ۱۴۰۳، بيروت، دار الفكر، السنن، ی عيسي بن سورترمذي، محمد بن  .۱۲
  .ش ۱۳۷۷ه، يتب االسالمكال ، تهران، دارمقتنيات الدرر، يعليدسير، مي تهرانيحائر  .۱۳
، مكة مكرمـه، المكتبـی   تقريب تحفی االشراف بمعرفی االطراف  حافظ، يوسف بن عبدالرحمن المزي،       .۱۴

  . ق۱۴۱۴التجاريه، 
  .ش ۱۳۶۹دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تهران، ، چاپ دوم، لنزولا اسباب حجتي، سيدمحمدباقر،  .۱۵
  . ق۱۴۲۵ت، ي الهل البيجا، مجمع العالم ي، چاپ چهارم، بالقرآن علوميدمحمدباقر، م، سكيح  .۱۶
 ميـرزا   حاشـية ، تـصحيح و     روض الجنان و روح الجنـان     رازي، ابوالفتوح حسين بن علي نيـشابوري،          .۱۷

  .ش ۱۳۵۶، هاسالميابوالحسن شعراني، تهران، كتابفروشي 
  . ش۱۳۸۷دانشگاه،  ، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه وروش تفسيرقرآن، محمود، يرجب  .۱۸
الـدين، بيـروت، دار      ، تحقيق احمد شـمس    مناهل العرفان في علوم القرآن    زرقاني، محمد عبدالعظيم،      .۱۹

  .ق ۱۴۰۹، هالكتب العلمي
ـ    الدين محمد بن عبداهللا،     ، بدر زركشي  .۲۰ ، تحقيـق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،     رآنالبرهان في علـوم الق
  .ق ۱۳۷۶، هروت، دار احياء الكتب العربييب
ب ا، بيـروت، دار الكتـ  چـاپ سـوم   ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    زمخشري، محمود بن عمر،       .۲۱

  .ق ۱۴۰۷العربي، 
  . ش۱۳۶۴ن، ي، قم، جامعة مدرسآيين وهابيت، جعفر، يسبحان  .۲۲
  .ق ۱۴۱۴روت، المنار، ي، بلرحمنمواهب اعبداالعلي،  سبزواري، سيد .۲۳
  .ق ۱۴۱۹التعارف،  روت، داري، باالذهان ارشاد اهللا، بيبن حب ، محمديسبزوار  .۲۴
  .ق ۱۴۰۶التعارف،  روت، داري، بالجديد من التفسير،  همو .۲۵
، هالهجـر  بديع الـسيد اللحـام، بيـروت، دار     تصحيح  ،  النزول اسبابالدين عبدالرحمن،     سيوطي، جالل   .۲۶

  .م ۱۹۹۰
  .تا تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، منشورات الرضي، بيدار، عزيزي، بي، االتقان في علوم القرآن  همو، .۲۷
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  .ق ۱۴۰۴، بيروت، دار احياء التراث العربي، المأثوربتفسير الالمنثور في  الدر،  همو .۲۸
  .تا ، بيه وهبی، مكتبه، تحقيق علي محمد عمر، قاهرالمفسرين طبقات همو،  .۲۹
  .ق ۱۴۱۲الشروق،  روت، داري، بفي ظالل القرآنم، ي بن ابراهقطبسيد بن ،  شاذلي .۳۰
  .م ۲۰۰۲ و النشر و التوزيع، ی، دار غريب للطباعه قاهر،علوم القرآنشحاته، عبداهللا،   .۳۱
  .ش ۱۳۶۵، قم، انتشارات فرهنگ اسالمي، الفرقان في تفسير القرآن،  تهراني، محمدصادقي  .۳۲
  . ق۱۴۱۷، قم، جامعة مدرسين، ير القرآنالميزان في تفس،  طباطبايي، سيدمحمدحسين .۳۳
 قـم،   ة علمي ة، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوز      تفسير جوامع الجامع  طبرسي، فضل بن حسن،       .۳۴

  .ش ۱۳۷۷
  . ش۱۳۷۲، تهران، ناصرخسرو، مجمع البيان في تفسير القرآن  همو، .۳۵
  .ق ۱۴۱۵الفكر، ، بيروت، دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنطبري، محمد بن جرير،   .۳۶
  .تا  بيه،، بيروت، دار المعرفالتبيان في تفسير القرآنطوسي، محمد بن حسن،   .۳۷
  .ش ۱۳۷۸، تهران، اسالم، اطيب البيان في تفسير القرآنن، يدعبدالحسيب، سيط  .۳۸
  .ق ۱۴۱۹، ه، دار احياء الكتب العربيه، غزالمصنف الحديث في اسباب النزولعبداهللا، اسماعيل عمار،   .۳۹
  .ق ۱۳۹۹ االعلمي للمطبوعات، یروت، مؤسسي، بموجز علوم القرآن، ، داوود عطار .۴۰
  . ق۱۴۲۱ر، يالبش روت، داري، بفي علوم القرآن المنار الحسن، محمد، يعل  .۴۱
  .ق ۱۴۱۶، بيروت، عالم الكتب، هدي الفرقان في علوم القرآن، هغازي عناي  .۴۲
  .ق ۱۴۲۰ دار احياء التراث العربي، ،روت، بيالتفسير الكبيرفخر رازي، ابوعبداهللا محمد بن عمر،   .۴۳
  .ق ۱۴۱۵الصدر، مكتبی ، تهران، الصافي التفسيرمحسن،  فيض كاشاني، مال .۴۴
، بيروت، دار احياء التراث العربـي،    حكام القرآن الجامع ال ،  ن احمد انصاري  عبداهللا محمد ب   قرطبي، ابو  .۴۵

  .ق ۱۴۰۵
، بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي،         دومچاپ  ،  الجامع الصحيح  ،قشيري نيشابوري، مسلم بن حجاج      .۴۶

  .ق ۱۳۹۲
  . ق۱۴۰۱روت، دار صعب، ي، باالصول من الكافيعقوب، ي محمد بن كليني،  .۴۷
  .ق ۱۴۰۵ ه،يتب العلمكال  دار،روتي، بالقرآن احكام بن محمد، ي، عليهراس يا ك .۴۸
  . ق۱۴۰۳، يالتراث العرب اءيروت، دار احي، ببحاراالنوار، محمدباقر، يمجلس  .۴۹
  . ق۱۴۲۵ المختار، یمؤسس ، قاهره،مباحث في علوم القرآند، يحمود مطلوب، عبدالمجم  .۵۰
  .ق ۱۴۰۹، بيروت، دار الجيل، في رحاب القرآن الكريممحيسن، محمد سالم،   .۵۱
  .ق ۱۴۱۲ه، يدي رشیتبكستان، مك، پاالمظهري التفسير، محمد، يمظهر  .۵۲
  .ق ۱۴۱۲االسالمي،   النشری، قم، مؤسسالتمهيد في علوم القرآنهادي،  معرفت، محمد .۵۳
  .ق ۱۴۲۴، ه، تهران، دار الكتب االسالميالكاشف التفسيره، محمدجواد، مغني  .۵۴
  .ش ۱۳۷۴، ه، تهران، دار الكتب االسالميتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر و همكاران،   .۵۵
ر خواجه  ، معروف به تفسي    االبرار یكشف االسرار و عد   د،  يالدين احمد بن سع    ميبدي، ابوالفضل رشيد   .۵۶

  .ش ۱۳۷۱كبير، اميراصغر حكمت،  عبداهللا انصاري به اهتمام علي
  .ش ۱۳۶۵ سروش، ،، تهراننسفي تفسيرن محمد، يالد ، نجمينسف  .۵۷
الكتـب   ، تحقيق كمال بسيوني زغلول، بيـروت، دار       النزول اسبابدي، ابوالحسن علي بن احمد،      واح  .۵۸

  .ق ۱۴۱۱، هالعلمي


