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روایات اسباب نزول از جمله مباحث مورد مطالعهه در دو حهوزه قهرآن و حهدیث اسهت .در

تفسیر الفرقان  288روایت سبب نزول به کار گرفته شده است که بسیاری از آنها با شرح
و نقد مفسر همراه است؛ اما در این میان چگونگی استفاده و تعامل مفسر بها ایهن روایهات

شایسهههته نقهههادیههههایی اسهههت کهههه در ایهههن مقالهههه بهههدان پرداختهههه شهههده اسهههت .اسهههتفاده

حداکثری از منقوالت صحابه و تابعین و گاه ترجیح آنها بر قول معصو  ،پایرفتن تعهدد
اسباب به جای گزینش و نقد و ّرد ،بهرهگیهری حهداقلی از محوریهت قهرآن در نقهد روایهات
سبب نزول ،عد نقد روایهات و نقهلههایی کهه بهه شهدت نیازمنهد نقهد بهوده ،ولهی از سهوی
مفسر نقدی صورت نگرفته و یا حتی ُمهر تأیید بر آن نههاده شهده اسهت ،از مهواردی اسهت
که در نقل روایات اسباب نزول در الفرقان مورد توجه قرار نگرفته است.

کلیدوا هها تفسیر الفرقان ،اسباب نزول ،نقدمتنی.

درآمد

الفرقههان بههه عنههوان یکههی از تفاسههیر معاصههر کههه بهها روش قههرآن بههه قههرآن و سههنت مطهههر ،نگاشههته

شده ،شایسته اسهت از جههات متعهددی مهورد توجهه قهرآنپژوههان و حهدیثپژوههان قهرار گیهرد.
 .1استادیار گروه علو

قرآن و حدیث دانشگاه قم kr.setayesh@gmail.com

 .2عضو هیأت علمی دانشگاه علو

و معارف قرآن کریم (نویسندۀ مسلول) zohrehnarimani92@yahoo.com
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رویکرد نوین مفسر در بهرهبردار ی و تعامل با روایات ،به و یهژه روایهات سهبب نهزول  -کهه موضهوع
پژوهش حاضر است  -به شدت نیازمند واکاوی و تأملهای دقی قرآنی و حدیثی اسهت تها بها
شناخت وجوه مثبت و منفی استفاده مفسر از روایات سبب نزول بتوان الگویی مناسب بهرای

فهم و نقد این دسته از اخبار ارائه نمود.

با نظر ابتدایی به الفرقان شاهد استفاده کمرنه

از روایهات و اسهتفاده حهداکثری از روایهات

سبب نزول هستیم که این گونه تعامل با روایات در تفسیر جای بسی تأمل دارد.

درباره پیشینیه این بحث قابل ذکر اسهت کهه در بهاره تفاسهیری چهون المیه ان ،روح المعهانی،

فی ظالل القرآن و  ...کارهای علمی خوبی انجها شهده اسهت ،امها متاسهفانه در بهاره ایهن تفسهیر
تههاکنون مطالعههات عمیه و هههدف منههد خاصههی صههورت نگرفتههه اسههت .بههر ایههن اسههاس ،نوشههتار

حاضر در نوع خهود بهدیع اسهت؛ ز یهرا بهه دنبهال شناسهایی کاربسهت و اسهتفاده مفسهر از روایهات

سبب نزول و نی نقد تعامل مفسر با این دسته از روایات است.
سبب نزول و مفسران

سبب نزول حوادث یا رویدادهایی هستند که قبل یا هم زمان با نزول آیه اتفها افتهاده و آیهه

برای تبیین ،تشهریح و یها حهل آن مسهأله ،نهازل شهده اسهت3.رویکهرد قهرآنپژوههان و محهدثان بهه
روایات اسباب نزول در سه طی

است.

بسیار گوناگون؛ افراطهی 4،تفریطهی 5و اعتهدالی تجلهی نمهوده

معروف است که عالمه طباطبایی 6و دکتر صادقی روایات سهبب نهزول را در زمینهف تفسهیر و

فهم معانی آیات ،فاقد تأثیر میدانند .صادقی در کتاب تفسیری خود  288روایت سبب نزول

را نقههل نمههوده ،و ماننههد عالمههه ،روایههات سههبب نههزول را در مقهها بیههان حجیههت ،شههرط فهههم آیههه
ندانسته ،فق

گاهی اوقات روایات را یاریگر مفسر برای شهناخت معهانی آیهات دانسهته و آن را

شاهد و مثالی از روایات اسرائیلی برمیشمرد که در کتب حدیث وارد شدهاند.

از منظر ایشان ،این روایات فق توجیهات زمانی بهرای نهزول آیهات برشهمرده مهیشهوند؛ ز یهرا
ً
آیات در دالالت خود بر معانیشان کهامال مسهتقل هسهتند؛ بهه نحهوی کهه حتهی بهدون دانسهتن
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 .3مناهل العرفان فی علو القرآن ،ج ،1ص106؛ اتفا البرهان فی علو القرآن ،ص.253
 .4اسباب نزول (واحدی) ،ص5؛ الوحی و الواقع دراسة فی علم اسباب النزول ،ص ،135به نقل أسباب نزول بسا
الجمل ،ص26؛ مناهل العرفان ،ج ،1ص137؛ مباحث فی علو قرآن ،ص.10
ً
 .5اسباب النزول علما من علو القرآن ،ص.443
 .6قرآن در اسال  ،ص.106

اصهیلی در تفسهیر قههرآن نداشهته و شهأن واقعههی از ِآن خهود آیههات اسهت 7.ایشهان بسههیار گفتهه کههه
روایات سبب نزولی کهه نقهل شهده اسهت ،قطعهی نبهوده و بهه سهبب عهد قطعیهت ،نمهیتهوان از

آنها در نسخ ،اختصاص و  ...بهره برد.

8

به گونهای میتوان برداشت نمود که شأن نزول ،توجیهی زمانی برای نزول آیات بوده است؛

ضمن آنکه آی ات در دالالت خود مستقل هستند .لهاا سهبب نهزول فقه مکمهل داللهت آیهه بهه

شمار میرود ،نه آنکه شرط الز نزول آیه باشد 9.اما در مقا عمل ،ما شهاهد اسهتفاده ایشهان از
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سههبب نههزول خههاص ،فهههم ایههن مرادههها حاصههل خواهههد شههد .بههدین ترتیههب ،سههبب نههزول ،شههأن

روایات سبب نزول منقول از صحابه و تابعین هستیم که مفسر گاه در فهم آیه از آنها استمداد
جسته است .با دقت و تأمل در عملکرد ایشهان فهمیهده مهیشهود کهه دیهدگاه ایشهان نسهبت بهه
ً
روایهات اسههباب نههزول دی هدگاه حههدیثی نبههوده اسههت ،بلک هه دی هدگاهی ک هامال تههار یخی و ی ها حت هی

اجتهادی.

10

با تأمل در تفسیر التبیان و المی ان ،این گونه به نظر میرسد که شیخ طوسهی و عالمهه نیه بهه

روایات اسباب نزول ،دیدگاهی این گونه داشتهاند .ایشان هم روایت اسباب نزول را به معنهای

مصطلح روایت در نظر نگرفتهاند؛ 11لاا بسیار میبینیم که در این تفاسهیر ،روایهات سهبب نهزول

از صحابه و حتی تابعین نقل شده 12و گاه در ضمن دیگر مواز ین ،پایرفته شده است.

13

تعدد سبب نزول و قرآنپژوهان

بس ههیاری از بزرگ ههان و علم ههای مت ههأخر و متق ههد قای ههل ب ههه تک ههرر ن ههزول برخ ههی از آی ههات و س ههور

شدهاند 14.وجود تعدد سبب نزول از نگاه عقالیی امری ممکهن اسهت ،ولهی در بهاب تکهرر نهزول
 .7الفرقان ،ج ،1ص.50
 .8همان ،ج ،9ص.283
 .9همان ،ج ،1ص.5
 .10بههرای نمونههه ر.ک :همههان ،ج ،1ص136؛ ج ،2ص1؛ ج ،3ص 6و 256؛ ج ،1ص 65و 67؛ ج ،2ص57؛ ج ،3ص160؛
ج ،4ص173؛ ج ،5ص99؛ ج ،6ص 78و....
 .11التبیان ،ج ،1ص360،400؛ ج ،2ص 49،127و.136
 .12المی ان ،ج ،6ص155؛ ج ،18ص52؛ ج ،20ص.47
 .13در میههان حههدیث پژوهههان معاصههر ،آقههای حسههینی جاللههی نیه دیههدگاهی چنههین داشههته و تأ کیههد مههینمایههد کههه منقههوالت
صحابی درباب سبب نزول علم وجدانی است که با مشاهده حوادث برای صحابی حاصهل شهده و خبهر از ایهن علهم از
بهاب شهههادت بهوده نههه از بهاب روایههت و حههدیث .ر.ک« :اسهباب النههزول القهرآن ،اهمیتههها ،طرقهها ،حجیتههها ،مصههادرها»،
ص47؛ دانشنامه موضوعی قرآن .www.maaref Quran.com
 .14البرهان ،ج 1ص123؛ مقدمه فی اصول التفسیر ،ص43-40؛ مناهل العرفان ،ج ،1ص114؛ المدرسه القرآنیه ،ص231؛
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مسأله به گونهای دیگر است ،نهایت فلسفه و حکمتی که برای آن برشمردهاند بسیار عهاج تر از

آن است تا بتواند پاسخی قانع کننده بهرای نهزول مجهدد آیهات قهرآن باشهد؛ لهاا وجهود اشهکاالت
اساسی در این مبحث سبب شده تا این نظریه از دیرباز مخالفانی جدی داشته باشد.

15

برخی از قرآنپژوهان 16به صراحت بیان نمودهاند که پایرش تکرر نزول ،به سبب سردرگمی

مفسههران و محههدثان در پههایرش روایههات اسههت؛ ز یههرا بسههیاری از مفسههران در ذیههل روایههات مههأثور،

خود را مل به قبول همه روایات یکسان میدانند؛ لاا قول به این نظر را میپایرند.

نصر حامد ابوزید ،بر آن است که تکرر نزول فق فرضی برای جمع روایات متعهارض اسهت؛

اما اگر مفسر بخواهد در چارچوب تحقی تهاریخی قهد بهردارد ،بهه ناچهار بایهد از روش انتقهادی
اسهتفاده نمهوده ،روایهات را بهر مهدار ّرد یها قبهول اسهتوار نمایهد و خهود را از سهازگاری و جمهع اقهوال
متعارض برهاند.

17

نقد دیدگاه الفرقان در پذیرش تعدد سبب نزول

در تفسیر الفرقان ،نی میتوان این گونه برداشت نمود که مفسر تعهدد سهبب نهزول را پایرفتهه و

در موارد بسیاری از آن بهره برده است .ایشان در ضمن نقل روایات سبب نزول ،در ذیل ههر آیهه

بهه نقههلههای متعههدد و متفهاوت از شههیعه و سههنی پرداختهه و هههیچگونهه ترجیحههی بهین آنههها قههرار

نداده و همف آنها را پایرفته و گاه حتی از تما روایات سبب نهزول  -کهه در حاشهیه آورده  -بهه

عنوان تفسیر آیه ،در متن خود استفاده نموده است .گویی مفسر نی در این قسمت در تنگنای
ّرد روایات و نقلهای تهاریخی قهرار گرفتهه ،نمهیتوانهد برخهی از آنهها را بها مهوازین علمهی وانههد و
برخی را مهر تأیید بنهد.

برای نمونه در ذیل آیات  1-2سورۀ طه ،سه روایت سبب نزول از الدر المنثور سیوطی به نقل

از حضههرت علههی
کاظم

 ،ابههنعبههاس ،مجاهههد و یههو روایههت هههم از نههور الثقلههین ،بههه نقههل از امهها

 ،در باب چگونگی تحمل مشقت عبادات شبانه رسول خدا

در نقل حضرت علی

 ،کیفیت مشقت پیامبر

آورده است.

 ،با متهور شهدن پاهها ،و بهاال و پهایین

آوردن آنها تبیین شده ،در نقل ابن عباس از طناب بستن رسول خهدا بهه دور کمهر خهود سهخن
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المی ان ،ج ،20ص.312
 .15اتقان البرهان فی علو القرآن ،ص.542
 .16تفسیر آلوسی ،ص ،34معنای متن(نصر حامد ابوزید) ،ص.162
 .17معنای متن ،ص.156

کاظم

 ،از تور یافتن پاها و زردی رن

چهره ،سخن گفته شده است.

ایشان عالوه بر اینکه این روایات را در حاشیه نقل نموده ،بخهشههای کلیهدی و مههم آنهها

واو عطه » بیهان
را یوبهیو در متن تفسیر خویش در کنار یکهدیگر ذکهر نمهوده و همگهی را بها « ِ

نموده است؛ بدون آنکه جرح و تعدیلی میان این روایات صهورت دههد 18.شهاید ایهن عملکهرد
ناظر بر دیدگاه مفسر در باب روایات سبب نزول باشد که بیان شهد نگهاه ایشهان بهه ایهن دسهته از

روایات ،نگاهی مورخانه بوده و این دست از روایهات را منقهوالت تهاریخی مهیدانهد ،و از همهین
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گفتههه شههده و در نقههل مجاهههد ،طنههاب بسههتن و پ ه ا را بههرروی پهها گااشههتن ،آمههده و در نقههل امهها

رو ضههرورتی بههر ِاعمههال نقههدهای حههدیثی نمههیبینههد .بهها ایههن حههال ،نقههدهایی بههر ایههن روش دکتههر
صادقی وارد است:

اول ،چرا میان منقوالت شیعی و غیرشیعی هیچ تفاوتی قایهل نشهده و همهف آنهها را در یهو

ترازو قرار داده است؟ و حتی فراتر از آن ،آیا بین روایت و نقل روایی حضرت علی و اما موسهی

کاظم

 ،با نقل ابنعباس و مجاهد تفاوت نیست؟!

دو  ،ا گههر در بههاب منقههوالت صههحابه و تههابعین در ذیههل نههزول آیههات ،نگههاهی تههاریخی وجههود

داشههته و مههی تههوان بههه تسههاهل و تسههامح از آن عبههور نمههود ،چههرا همههین تسههاهل و تسههامح در بههاب
روایات و منقوالت از معصو

اعمال میشود؟ آیا نباید این روایات را با نقادیهای حدیثی

ارزیابی کرد و اگر صحت صدور آن محرز گردید ،بر تمها اقهوال و قیهل و قهالهها تفهو داد و ا گهر
عد صحت صدور آن نی محرز شد ،آن را به دیوار کوبید؟

شههاید در شههاهدمثال یههاد ش هده ،ایههنگونههه توجیههه شههود کههه هم هه اوصههاف ذکههر شههده در چهههار

روایت ،قابل جمع بوده و و هر نقل به وجهی از مشقت رسول خدا

توجه نموده اسهت؛ ولهی

این رویه در موارد دیگر دشوار میشود و نمیتوان به راحتی همه اقوال را بها ههم جمهع کهرد .بهرای
َ
نمونه در سبب نزول آیف  23سوره اح اب 19مفسر سبب نزول آیه را بهه نقهل از الهدر المنثهور ،انه
بن نصر و اصحابش دانسته و در نقلی دیگر از حا کم ،سبب نهزول آیهه را مصهعب بهن عمیهر و در

نقلی از ملحقهات االحقها  ،سهبب نهزول آیهه در شهأن حضهرت علهی ،عمهرو ،حمه ه و عبیهدب بهن
الحارث بن عبدالمطلب بیان شده است.

20

هههر چنههد مفسههر قبههل از بیههان سههبب نههزولههها ،تصههریح نمههوده ،مههراد از مؤمنههان صههاد  ،تنههها

 .18الفرقان ،ج ،19ص.11
َ
َّ ُ ْ َ
َ ْ ُ َّ َ َ َ
ضی ن ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم ّمن َی َنت ِظ ُر َو َما َبدلوا ت ْب ِدیال .
 .19ف ِمنهم من ق
 .20الفرقان ،ج ،24ص.84
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مؤمنههان صههدر اسههال نیسههت و تمهها بیعههت کننههدگانی کههه بهها جههان و مههال خههویش در هههر زمههان و

مکانی با خدا معامله میکنند ،به مانند آنها مصدا آیه هستند؛ ولی پرواضح اسهت کهه قهرار

گرفتن دیگران در دایره مصهدا آیهه بحثهی غیهر از سهبب نهزول ابتهدایی اسهت؛ لهاا نمهیتهوان بهه

دلیل تطبی مفهو و شرای آیه بر دیگران به تسامح ،همه را سبب نزول اولیف آیه قرارداد.

مثههال دیگههر در ذیههل آیههف چهههار سههوره اح ه اب 21اسههت .مفسههر چهههار روایههت را بههه نقههل از الههدر

المنثههور و مجمههع البیههان ذکههر مههیکنههد .دو روایههت ابههنعبههاس ،سههبب نههزول آیههه را نم ههازگ اردن
پیهامبر

و سههو و اشهتباه ایشهان در وارد نمهودن یهو واژه در نمهاز ،و سهخن منافقهان در بههاره دو

قلب داشهتن پیهامبر

بیهان کهرده اسهت .روایهت سهو الهدر المنثهور از مجاههد ،سهبب نهزول را

مهردی از بنهی فههر دانسهته کهه ادعها نمهوده ،دو قلهب دارد و از قلهب پیهامبر

روایت مجمع البیان ،سبب نزول آیه دربارۀ ابی معمر دانسته شده است.

بهتهر اسهت .و در

مفسر در مهتن تفسهیر خهود همهه سهبب نهزولهها را بها واژۀ «مهمها :ای بسها» آورده اسهت؛ بهدون

آنکه ترجیحی بین اقوال قایل باشهد 22.ایهن تسهامح در مهورد روایهات اسهباب نهزول ،یها بهه دلیهل
پایرفتن نظریه تعدد اسباب اسهت یها بهه سهبب بهیاعتمهادی بهه مجموعهه روایهات سهبب نهزول

اسههت؛ گرچههه در جههایی دیگههر ،سههخن از ایههن بههیاعتمههادی بههه میههان آورده اسههت؛ 23ولههی چههون

ایشان به عمد ،روایات سبب نزول را نقل کرده و گاه در موارد خاصی با تأ کید بسیار به بسه و

توضیح آن میپردازد و حتی در مهوردی چهون مثهال حاضهر ،آن را در مهتن تفسهیر آورده ،مهیتهوان

برداشهت نمههود کههه ایشهان نیه همچههون بسهیاری از مفسههران و قههرآنپژوههان در تعههدد سههبب نههزول
هههیچ اشههکالی ندیههده و تههرجیح داده کههه روایههات را بهها هههم پایرفتههه و از راهحههلهههای دیگههر ،بههرای

گزینش روایت صحیح اجتناب نماید.

در مههوردی دیگههر ،ایشههان عههالوه بههر اذعههان بههه وجههود چنههدین سههبب نههزول بههه صههراحت بیههان

میدارند که تما سهبب نهزول آیهه ،ایهن مهورد نیسهت ،بلکهه یکهی از شهلون و اسهباب ایهن مهاجرا
است .این نظر در ذیل آیف  63سوره نور بیان شده است.

ْ ُ ْ ا ْ ْ ُ ُ َّ
َّ ُ
ُ
ُ
َّ
َتع ُل ْوا َُدعاء َّ
َاهَّللَال ِ َذینَیَتنللَن َِمنک ْمَ
َلَبَ َْینک ْمَ ُدع ِاءَبع ِ کمَبع اَف َدَیَعلم
ال ج
َالر ُس ِ
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َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ ّ َ ْ َ ْ
هاءک ْم
هاهرون ِمهنهن أمهها ِتکم و مها جعهل أد ِعیهاءکم أبن
فی جو ِف ِه و ما جعل أزواجکم الی تظ ِ
ُ .21ما ج ُع ُل ا َ ِلرج ٍ ُل ِمن قلبی ِن ُ ِ
ْ
َ
ُ
َذالک ْم َق ْولکم بأ ْف َواهک ْم َو ا ُ َیقول ال َح ّ َو ُه َو َی ْهدى َّ
الس ِبیل .
ِ
ِ ِ
ِ
 .22الفرقان ،ص20؛ مهوارد دیگهر ر.ک :همهان ،ج ،5ص72؛ ج ،6ص17؛ ج ،17ص219؛ ج ،9ص185؛ ج ،13ص .195در
این مورد آقای صادقی به تبیین و شرح بخشهی از سهبب نهزول پرداختهه و از آن رفهع ابهها نمهوده اسهت؛ ولهی ترجیحهی بهر
سبب نزول دیگر نداده است.
 .23همان ،ج ،9ص283؛ و ج ،1ص.50

در ذیل آیه ،روایتی از حضرت صدیقه طاهره
پ

نقل شده است:

از نزول آیه من نی گمان کرد  ،نباید پیامبر

او را «یا رسول ا » صدا کهرد  .پیهامبر
روی برگردانیههد و پاسههخ نههداد و سههک

په

را «یا ابتاه» خطاب کنم ،بلکه

از ایهن خطهاب چنهدین بهار از مهن

رو بههه مههن نمههوده و گفههت« :دختههر ایههن آیههه

دربارۀ تو و اهل و نسل تو نازل نشده است .تو از منی و من از تو هستم .این آیه تنها

دربارۀ اهل ستم و خشونت از مردمان قریش نازل شده ،آنها اهل کبر هستند».

مفسر در حاشیه بیان میدارد که این سبب نزول منقول از پیامبر
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لو ااأاَف َْلیَ ْهذر ََّال َذینَ َُی نهال ُسَنَع ْنَأ ْم هَأ ُ
صی َُب ْمَعذااَأ َِلی ََ.
صی َُب ْم َِف ْتنةَأ ْو َ َُی ِ َ
نَت ِ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ

 ،بخشی از شأن نهزول

آیههه بههوده ،و تمهها آن نیسههت .بههه عبههارت دیگههر ،تفسههیر بههه مصههدا خفههی بههوده و بههر بیشههتر مههرد

مخفی مانده است 25.وی در ادامه به بیان دیگر موارد سبب نزول آیه نمیپردازد و فق بهه ایهن

اشاره اکتفا میکند.

اینگونه به نظر میرسد که نویسنده الفرقان ،چون دیگر پژوهشگران به جای گهزینش ،نقهد و

ّرد برخی از روایات اسباب نزول ،با قایل شدن به تعدد اسباب ،به تفسیر آیات پرداخته است.
ناگفته پیداسهت کهه داشهتن و اختیهار چنهین مبنهایی در بررسهی روایهات اسهباب نهزول از سهوی
مفسری که در مبانی و دیدگاهههای حهدیثی خهود بهه مراتهب حسهاستهر از دیگهر مفسهران اسهت،
ً
قطعا به سبب پایرش مبنا و قاعده اصولی مشهور «العبرب بعمو اللفظ ال بخصوص السهبب»
است؛ زیرا از نظر ایشان وقتی آیه بر تما افرادی کهه شهرای مشهابه مفههو و مضهمون آیهه دارنهد،

صد مینماید ،دیگر چه تفاوتی دارد آیه دربارۀ زید نازل شهده باشهد یها عمهرو؟ در ههر صهورت،

همگان مصدا آیه به شمار میروند و حکمی علی السهویه خواهنهد داشهت .بهه همهین دلیهل،

مفسر گ اه از اشخاصی که سبب نزول ابتدائی آیه هستند (مانند مثال آمده) به عنوان مصدا

یاد مینماید .این بدان معناست که در الفرقان ،روایات اسباب نزول بهه تنههایی اعتبهار ندارنهد

و تنها یاریگر مفسر در فهم بهتر آیه هستند .به همین دلیل نمیتوانند آیهه را نسهخ و تخصهیص

نمایند؛ فق مصدا اولی یا ظاهر یا خفی آیه هستند.

 .24همان ،ج ،21ص.255
 .25همانجا.
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تکرر نزول

دکتر صادقی تکرر نزول را پایرفته است؛ هر چند در هیچجا بهه حکمهت و فلسهفه آن اشهاره

نمیکند .وی در تفسیر خود ،فق در سه جا ،به نزول مجدد آیه یا سوره اشاره نموده است:
َ َ َّ َ َ َ
و فکبر  26نقل کرده است که در پی پرسش ابوهریره از رسولخهدا
 .1در ذیل آیف و ر ب
َ َ َّ َ َ َ
در باره کیفیت ورود به نماز ،آیه و ر بو فکبر نازل شد .مفسر در ذیل این روایهت بیهان داشهته

است که این نقل درباره نزول دو آیه است؛ زیرا ایهن آیهه در اوایهل وحهی پهیش از نمهاز ،و قبهل از
ابوهریره نازل شده است ّ 27.در اینجا مفسهر بهه صهراحت بیهان ننمهوده کهه منظهور از نهزول دو ،
مفههو آیهه و اله ا بهه تکبیههر در هنگها خوانههدن نمهاز اسهت یهها نفه

سورۀ مدثر.

آیههه بها همههان الفهاش آمههده در

 . 2در سورۀ حمد نی به صراحت ،پایرش تکرر نزول بها همهان الفهاش و مضهمون مطهرح شهده

اسههت؛ چالشههی کههه بسههیاری از مفس هران بههدان دچههار شههده و حکههم بههه تکههرر نههزول دادهانههد؛ ز یههرا

بسیاری از مفسران چون واحدی 28،ثعلبی 29،طبرسی 30،ابنکثیر 31و بیضهاوی 32ایهن سهوره را
ُْ
َ ََ ْ َ ََْ َ َ ْ ً ّ َ ْ َ َ
هانی َو القه ْهر َء َان
مکههی مههیداننههد .اضههافه بههر آن ،روایههات ذیههل آیههه و لقههد ءاتینهها ک سههبعا ِمههن المثه ِ
ْ
ً
ال َع ِظیم  33سورۀ حمد را «سبعا من المثانی» دانسهته و همهه سهورۀ حجهر را مکهی مهیداننهد؛ لهاا
سورۀ حمد باید قبل از حجهر در مکهه نهازل شهده باشهد ،ایهنهها همهه احتمهال مکهی بهودن سهورۀ

حمههد را تقو یههت مههینمایههد .در کنههار ایههن احتمههاالت ،روایههت «ال صههالب لمههن لههم یقههرأ بفاتحههة

الکتههاب» 34لههزو قرائههت سههورۀ حمههد در نمازهههای دوران مکههی را تقو یههت مههییابههد؛ بهها ایههن همههه

نقلهایی از ابن عباس ،ابوالعالیه ،ابوهریره و مجاهد ،مبنی بر نزول سوره حمد در مدینه وجهود

دارد 35.در این حالت برخی به جای جرح و تعهدیل روایهات و برگز یهدن یهو احتمهال قر یهب بهه
یقین ،برآن شدند که تما روایات را با هم جمع نموده و قایل به دو بار نزول در مکه و در مدینه
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 .26سوره مدثر ،آیه .3
 .27همان ،ج ،29ص.233
 .28اسباب النزول ،ص.20
 .29تفسیر الثلعبی ،ج ،1ص.19
 .30جوامع الجامع ،ج ،1ص.4
 .31تفسیر ابن کثیر ،ج ،1ص.10
 .32تفسیر بیضاوی ،ج ،1ص.5
 .33سوره حجر ،آیه .87
 .34وسائل الشیعه ،ج ،4ص95؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص.9
 .35تفسیر ابنکثیر ،ج ،1ص.11

ترییر نموده است ،و یا شاید این تکرار نزول برای بزرگداشت و تأ کید مضامین عالی ایهن سهوره

باشد.
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دکتههر صههادقی نی ه نههزول سههورۀ حمههد را در مکههه و تکههرار آن در مدینههه هنگهها تحو یههل قبلههه را

پایرفته است.
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 .3مورد آخر ذیل آیه  53سوره انعا است:

مفسر پ

َّ ُ ْ
ْ َّ
ْ َّ
ْ ُ
شلَ َُی َِر یل ُدرنَو ْجهل ُ ََملاَعلَ ْیل َِم ْلن َِلنلا ِ ِ مَ
مَبالغدو ِ َو َالع ِ
و َال َت ُر ِدَال ِ َذینَیَدعَنَر ِ
ٍ
ُ
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ی َ.
مَمنَش ٍءَفت ْ ُرد ُه ْمَفتکَن َِمنَالظ ِل ِمَ ن َ
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َْ
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هنگا ترییر قبله شوند؛ ز یهرا مسهلمانان گمهان کردنهد چهون قبلهه ترییهر کهرده کیفیهت نمهاز ههم

از تفسیر الز در بهاره آیهه ،بهه بحهث در بهارۀ سهبب نهزول آیهه پرداختهه و در ابتهدا ایهن

پرسهش را مطهرح نمهوده اسههت :بها وجهود مکههی بهودن سهورۀ انعهها  ،مهیتهوان گفههت ایهن آیهه در بههارۀ

اصحاب صفه نازل شده اس ت؟ صادقی در حاشیه به ذکر روایهات سهبب نهزول از الهدر المنثهور
به نقل از عمربن عبدا المهاجر ،و نقهل عبهدا بهن مسهعود از نهورالثقلین و نقهل تفسهیر القمهی،

بدون ذکر راوی میپردازد .روایت الدر المنثور و تفسیر القمهی سهبب نهزول را اههل صهفه دانسهته،

ولی نور الثقلین صهیب ،بالل ،عمار و دیگر ضعفای مسلمین در مکه را سهبب نهزول برشهمرده
است .نکتف قابل توجه در هر سه روایهت ،عبهارت «فهأن ل ا » په

از نقهل داسهتان اسهت کهه در

آن تأ کید ی بر سبب نزول بودن دارد .مفسر گرانقدر ،در ادامف این روایهات در پهاورقی میهان تمها
روایات چنین جمع نموده و فرموده است:

از آن جا که کل سورۀ انعا مکی است؛ پ

باب جری و تطبی است یا نزول دوباره.

38

نزول برخهی از آیهات آن در مدینهه یها از

نقد تکر ر نزول در الفرقان

دکتههر صههادقی در مبحههث تکههرر نههزول بههه جههای آنکههه از مکههی بههودن کههل سههورۀ انعهها و حمههد،

حکم قطعی بهه عهد صهحت روایهات الهدر المنثهور و تفسهیر القمهی و ...بدههد ،بنها را بهر صهحت
همه این روایات گااشته و حکم به نزول دوباره یا جری و تطبی داده است .البته بعید بهه نظهر

میرسهد راو یهان بها عبهارت «فهان ل ا » جهری و تطبیه را اراده نمهوده باشهند ،ز یهرا سهیا ایهن دو
 .36الکشاف ،ج ،1ص.23
 .37الفرقان ،ج ،1ص.70
 .38همان ،ج ،10ص.43
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روایت در مقا بیان شرای نزول آیه است که گواه آن نی عبارت «فان ل ا » است.

ش ههاید بهت ههر ب ههود مفس ههر هنگ هها بررس ههی روای ههات متع ههارض در ای ههن س ههه موض ههع ،ب هها مب ههانی و

مال کهای متقنی کهه پیوسهته بهرای نقهد حهدیث ارائهه مهیدهنهد ،بهه نقهد و تهرجیح اقهوال اقهدا

مینمود و تکرر نزول را ،آن هم بدون ذکر دلیلی محکم ،برای رفع تعارض پیشهنهاد نمهیدادنهد؛

چههون ایههن روش برخههورد بهها روایههات متعههارض هههم بهها روش عمههو محههدثین و هههم روش حههدیثی

الفرقان در تعارض است.

مبانی و کیفیت نقد متن روایات اسباب نزول در الفرقان

الفرقان برای روایات سبب نزول از مبانی نقد روایی بهره میگیرد .این مبانی عبارتاند از:
 .1قرآن

در الفرقههان  ،محور ی ههت قههرآن از م ههوازین مه ههم نقههد روای ههات اس ههت؛ ولههی در کم ههال ش ههگفتی،

برخالف المی ان ،این محوریت در مبنای نقد روایات اسباب نهزول جلهوه کمتهری دارد .بهه طهور
کلههی در ایههن بخههش از روایههات ،نقههد حههداقلی و بسههیار کمرن ه

در حههوزۀ روایههات اسههباب نههزول

حها کم اسهت .از مجمهوع  288روایههت سهبب نهزول آمههده ،فقه سهه روایهت ،بهها معیهار قهرآن ،نقههد
شده و موارد محدودی با موازین دیگر نقد شده است.
 . 1سبب نزول سورۀ که

و ماجرای فترت وحی ،اولین موردی است که مفسر بها محور یهت

قرآن به نقد آن پرداخته است .مفسر در ابتدا به وجود روایات گوناگون در سبب نزول این سهوره

اشاره کرده و گروهی از این روایات را خالف نص یا ظاهر قرآن برشمرده ،و برخهی را نهه موافه بها

آیات قرآن دانسته و نه مخال  .نوع سو را مواف نهص یها ظهاهر قهرآن برشهمرده ،و نهوع چههار را
مواف ه نههص یهها ظههاهر قههرآن دانسههته ،ولههی نههه بههه طههور کامههل ،بلکههه قسههمتی از اج ه ای داسههتان را

مخههال

صههاد

بهها ظههاهر و نههص قههرآن دانسههتهانههد .سههک
بههه نقههل از تفسههیر القمههی دانسههته و پ ه

ایشههان صههحیحتههرین روایههت را روایههت امهها

از نقههل داسههتان اذعههان دارد کههه ایههن روایههت،

سالمترین روایات در این زمینه است؛ با این حال ،در بخشهایی از آن مخالفت با آیات قرآن
به چشم میورد و یو به یو آن مخالفتها را بر میشمرد.
 .2مهورد دیگههر ذیههل آیهف  207سههوره بقههره 40اسهت .مفسههر په
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 .39همان ،ج ،18ص.28
َ ُ َُ ُ ْ
َ َ َّ
َْ َ ُ ْ َ َ َْ َ
ْ
َ
ات ا ِ و ا رءوف ِبال ِعباد .
اس َمن َیش ِرى نفسه اب ِتراء مرض ِ
 .40و ِمن الن ِ

39

از ذکهر روایههات متعههدد از شههیعه و

اسهتفاده از مفهههو آیههه و تفههاوت واژۀ اشههتراء و شههراء چنههین بیهان مههیدارد کههه آیههه بههر «مههن یشههتری

نفسههه بمالههه»  -کههه صهههیب اسههت  -انطبهها نمههیکنههد و لههاا ایههن سههبب نههزول را مههردود اعههال
میدارد.

41

 .3مورد سو در ذیل آیف  80سوره توبه است 42.در روایهات آمهده اسهت کهه پیهامبر

نزول آیه فرمودند:

از

په

من بیش از هفتاد بار برای منافقان استرفار میطلبم.

پ

فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان

ّ
سنی ،دال بر نزول آیه در ح حضرت علی

و اثبات اینکه اشتراء نف

بهه مهال نیسهت ،بها

از این کار آیف ششم سوره منافقون نازل شده است:

ْ
ی ْمَأ ْسللت ْغس ْرلَ ُ ل ْلمَأ ْم ََْلَت ْنللت ْغ ِس ْرَ ُ ل ْلمَلللنَیَ ْغ ِسللر ُ
لمَ ِإ َّنَاهَّللَال َ ْی ل ِدىَالقل ْلومَ
َاهَّللَ ُ ل ْ َ
سللواءَعل ل ْ ِ َ
ْ
ی َ.
اس َِق ن َ
الس ِ

صادقی در نقد روایت از خود آیات بههره بهرده و بیهان داشهته اسهت واژه «سهبعین» بهرای بیهان

کثههرت در اسههترفار اسههت ،نههه آنکههه عههدد مههورد نظههر بههوده باشههد .و آیههف ششههم سههورۀ منههافقون ،نیه
محههال بههودن غفههران منههافقون را متضههمن کههرده اسههت ،نههه نهههی پیههامبر

از اسههترفار؛ یعنههی

اسههترفار بههرای منافقههان کههاری لرههو اسههت؛ ز یههرا امیههدی بههه آمههرزش آنههها نیسههت .حههال ،چگونههه

پیامبر

به کاری لرو پرداخته و از روی کجفهمی به افزودن تعداد استرفار میپردازد؟!!

43

نقد الفرقان در بهرهگیری از قرآن به عنوان مبنای نقد

نکتف قابل توجه در موارد آمده ،پایرش روایتی تحهت عنهوان سهبب نهزول یهو سهوره از سهوی

مفسر است؛ ضمن آنکه اذعان مینماید بخش هایی از آن ،با قهرآن مخالفهت دارد .بهه عبهارت
دیگههر ،تقطیههع یههو روایههت و تقسههیم آن بههه مواف ه و مخههال قههرآن و اسههتناد بههه موافقههات و ّرد
مخال

در یو روایت ،امری عجیب است؛ زیرا با مبانی متقن ایشان در بهاب عرضهه روایهات

بههر قههرآن در تعههارض اسههت .ایشههان همههاره بههه هنگهها مخالفههت حههدیث بهها قههرآن ،بههر طههرح چنههین
روایههاتی اصههرار داشههته و خواهههان پههاک نمههودن مجموعههههههای حههدیثی از چنههین آلههودگیهههایی

بودند؛ حال ،چگونه در این مورد ،بخش مخهال

قهرآن را مشهخص و آن را تهرک نمهوده و بخهش

 .41الفرقان ،ج ،3ص.226
َ َُ
ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
 .42استر ِفر لهم أو ال تستر ِفر لهم ِ ن تستر ِفر لهم سب ِعین مرب فلن یر ِفر ا لهم ذا ِلو ِبأنهم کفروا ِبا ِ و رسو ِل ِه و ا ال یه ِدى
َْ َْ
اس ِقین .
الق ْو َ الف ِ
 .43الفرقان ،ج ،13ص.237
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مواف قهرآن را اخها نمهوده و از همهان روایهت در تفسهیر اسهتفاده مهینمایهد؟! ا گهر روایهت ،نقلهی از

صحابی یا تابعی بود ،وضعیت به گونهای دیگر بود ،ولهی در ایهنجها روایهت از امها صهاد

است.

نقههد روایههات سههبب نههزول بهها محور یههت قههرآن در الفرقههان ،فق ه بههه همههین سههه مههورد محههدود
ً
مهیشهود .مههی تهوان گفهت مفسههر ،منقهوالت مخههال یها غیهر موافه بها قهرآن را اصههال ذکهر ننمههوده و

اصالتی برای آنها قایل نبوده؛ لاا نیازمند نقد هم ندیده است.
 .2شأن و ساحت پیامبر

معیار دیگری که در تفسیر الفرقان برای نقد روایات سبب نزول بهه کهار گرفتهه شهده ،تعهارض

نقل با شأن و ساحت پیامبر

است که در مجموع سه روایت با این می ان نقد شده است:

در مراسههم حجههة

 .1مههورد اول روایتههی اسههت ذیههل آیههف  189سههوره بقههره اسههت 44.پیههامبر

الوداع ،رفتار مسلمانان در باب ورود به خانه از پشت را تأیید کرد ،و حتی در مهواردی از ایشهان

اجازه خواسته شده ،اذن دادند.
مفسر این روایهت را مخهال

سهاحت رسهول گرامهی اسهال

دانسهتهانهد؛ ز یهرا پیهامبر

هرگ ج سنت نیو ،سنتی را بنیان نمهینههد تها خهدا بخواههد آن سهنت را نقهض و نسهخ کنهد.
این یو عادت جاهلی بود که در یو مقطع زمانی میان مسلمانان نفوذ کرده بود و پیامبر

با آن مخال

بود و آیه در تأیید فعل و سنت پیامبر

نازل شده است.

45

 .2مورد دو  ،سبب نزولی است که در ذیل آیف  56سهوره قصهص وارد شهده اسهت 46.در ایهن

نقل پیامبر

دوست نداشت وحشی قاتل حضرت حم ه ،اسال بیاورد .از آن طهرف ،بسهیار

مشههتا بههود عمههویش ابوطالههب مسههلمان شههود .و حتههی در لحظههات واپسههین مههر ابوطالههب،

پیامبر

از او مهیخواههد کهه مسهلمان گهردد ،ولهی او اجتنهاب مهینمایهد ،تها ایهنکهه آیهه نهازل

مهیشهود .هههر چنهد بههه راحتهی مهی تههوان ایهن سههبب نهزول را بها معیههار تهاریخ و بررسههی زمهان وفههات
ابوطالب و اسال آوردن وحشی و نزول آیهه نقهد و ّرد کهرد؛ ولهی مفسهر بها اسهتفاده از شخصهیت و
مقا رسالتی پیامبر

این روایت را ّرد نموده و بیان کرده ،بسهیار بعیهد اسهت در آنچهه خهدا و
47

رسولش میخواهند تعارض وجهود داشهته باشهد .واقعیهت امهر نیه چنهین اسهت بنها بهه دسهتور

40

َ
َ
وت من ُظ ُهور َها َو َال ک َّن ْالب َّر َمن َّات َقی َو ْأ ُت ْوا ْال ُب ُی َ
ْ ُ َ َ ُْ ْ ْ َ
وت ِم ْن أ ْب َو ِاب َها . ...
َ ... .44و ل ْی َ ال ِب ّر ِبأن تأتوا ال ُب ُی ِ
ِ
ِ ِ ِ
 .45الفرقان ،ج ،3ص.92
َ
َ َ ْ
َ َ
َّ َ َ َ
َ
و ال ت ْه ِدى َم ْن أ ْح َب ْب َت َو ل ِک ّن ا َ َی ْه ِدى َمن َیش ُاء َو ُه َو أ ْعل ُم ِبال ُم ْه َت ِدین .
 ِ .46ن
 .47الفرقان ،ج ،22ص.371

دوست داشتن خدا و رسولش در چی ی است نه تعارضی اینچنین.

 .3مههورد سههو در ذیههل آیههف ششههم سههوره حجههرات 49اسههت .مفسههر ،ابتههدا دو روایههت از طر ی ه

فهریقین در شههأن نهزول آیههه ذکهر مههیکنهد .بههدین شهرح کههه ولیهد بههن عقبهه بههرای جمهع آوری زکههات

حههارث بههن ضههرار خ اعههی ،بههه سههوی قبیلههه وی رهسههکار مههیگههردد و بههه دروغ ،امتنههاع حههارث از
پرداخت زکات را مطرح مهیکنهد .در پهی ایهن خبهر رسهول خهدا

گروههی را بهه دنبهال حهارث

فرسههتاده و هنگهها دیههدن حههارث او را تههوبیخ مههیکنههد کههه چههرا زکههات مالههت را نکرداختههی و چههرا

فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان

صریح قرآنّ ،
حب خدا در تبعیت از رسولش 48نهفته است که ایهن تبعیهت خبهر از همهاهنگی

خواستی پیو ما را به قتل رسانی؟ حارث از مالقات نکردن ولید خبر میدههد .سهک  ،آیهات

فو نازل میشود .مفسر به سند خهوب ایهن روایهت نیه اشهاره نمهوده ،ولهی در پایهان نقهل ایهن دو

روایههت مههی گو یههد :قبههول و پههایرش ایههن حههدیث امکههان نههدارد؛ ز یههرا محههال اسههت پیههامبر

بههه

سهخن یههو فاسه اعتمهاد نمههوده و عههدهای را بهرای جنه بفرسههتد .ایهن آیههه شههامل پیههامبر
َّ
ْ
نمههیشههود و بههرای پیههروان حضههرت اسههت؛ ز یههرا همیشههه عبههارات «اله ِهای َن َء َام ُنههوا» شههامل پیههامبر

نمیشود .اضافه بر این ،ن اهت پیامبر

بر همه این اقوال است.

50

از جهل به دلیل وحیانی بودن کالمش خ بطالنی

در ذیههل همههین آیههه ،روایههت تفسههیر القمههی را آوردهانههد کههه شههأن نههزول آیههه را مههاجرای عایشههه و

تهمهت و بهتههان وی بههر مار یههه قبطیهه و جههریح ذکههر کههرده اسهت .در پههی ایههن بهتههان ،پیههامبر

حضرت علهی

را بهرای کشهتن جهریح مهیفرسهتد و حضهرت علهی

عنین بودن جریح پی میبرد .در پی این ماجرا آیف فو نازل میشود.

،

 ،تحقیه مهیکنهد و بهه

مفسر ،ضمن اذعان به مضطرب بودن روایت ،بیان میدارد که ایهن روایهت متضهمن نسهبت

جهالههت بههه پیههامبر

اسههت؛ ز یههرا حضههرتش بههه صههرف شهههادت یههو زن آن هههم از روی ظههن و

افتراء ،دستور قتل شخصی را صادر نمیکند .پیامبر

نمیدهد.

51

ههیچ کهاری را جه بهه امهر خهدا انجها

ْ َ ُ ُُ ُ
ُ
ُْ
َُ
ُ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ونی ُی ْح ِب ْبک ُم ا ُ َو َیر ِف ْر لک ُم ذن َوبک ُم َو ا ُ غفور َّر ِحیم ؛ بگو اگر خهدا را دوسهت داریهد ،مهرا
 .48قل ِ ن کنتم ت ِحبون ا فات ِبع ِ
پیروى کنید تا خدا دو ستتان بدارد و گناهانتان بیامرزد که خدا آمرزگار و رحیم است (سوره آل عمران ،آیه.)31
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
لی َما ف َعل ُت ْم ن ِاد ِمین .
اس ِبنب ٍن فتبینوا أن ت ِصیبوا قوما ِبجهال ٍة فتص ِبحوا ع
 .49یا أیها ال ِاین ءامنوا ِ ن جاءکم ف ِ
 .50الفرقان ،ج ،27ص.231
 .51همان ،ج ،27ص.231
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 .3ضرورتهای دینی

معیار دیگر در نقد روایات اسباب نزول ،تعارض روایهات بها ضهرورتههای کالمهی ،مهاهبی،

فقهی و مسلمات دینی است که برای این معیار ،با تفحص کامل ،سهه مهورد در تفسهیر الفرقهان

یافتهایم:

 .1مورد اول ذیل آیف  125سوره بقره است 52.مفسر به ذکر روایاتی از الدر المنثور میپهردازد کهه

در آنههها عمههر و ان ه  ،دوسههت داشههتند در پشههت مقهها ابههراهیم نمههاز بخواننههد و از رسههول خههدا
درخواست کردند کهه ای کهاش مها مقها ابهراهیم را بهرای نمهاز انتخهاب مهینمهودیم .در پهی ایهن
درخواست ،آیه نازل می شود .مفسر ایهن روایهت را بهه سهخره گرفتهه و بیهان داشهته ،مگهر خداونهد
وحی خود را تابع هوی و میهل فهالن و بهمهان قهرار داده ،کهه در پهی درخواسهت آنهها وحهی نهازل

شود؟!!

53

 .2مههورد بعههدی ذیههل آیههف  199سههوره آل عمههران اسههت 54.دو روایههت از الههدر المنثههور ،در سههبب

نزول آیه نقل شده؛ بدین مضمون که زمان فهوت نجاشهی در حبشهه ،پیهامبر

و اصهحاب در

غیاب جنازه نجاشی ،بر او نماز گ ارده و چهار تکبیر بهه جها آوردنهد .ایهن کهار پیهامبر
مامت منافقان قرار گرفت ،و در پی آن ،آیه فو نازل شد.

 ،مهورد

مفسر این نقل را نکایرفته و اظهار داشته است؛ چهار تکبیر ،بهر اسهاس مهاهب اههل سهنت

بوده و ما شیعیان بر پنج تکبیر قایل هستیم .ضمن آنکه نماز بر غایب ،نیه از اعتقهادات آنهها
55

بوده و ما آن را قبول نداریم.
در اینجا مفسر به ّرد این روایت ،به سبب تعهارض بها احکها فقههی پرداختهه اسهت .هرچنهد

ایشان ،در ذیل آیف  82سورۀ مائهده بهه نقهل از بحهار االنهوار نمهاز میهت خوانهدن رسهول خهدا بهرای
نجاشهی را بههازگو و تصههدی نمههوده اسههت .بهها ایههن تفههاوت کههه در ایههن نقههل ،رسههول خههدا از مدینههه

خههارج گشههته و حبشههه و تخههت نجاشههی را کههه بههر روی آن قههرار گرفتههه بههود دیههد ،لههاا بههرآن نمههاز

گ ارد.
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56

َ ْ
َ َّ ُ ْ َّ َ ْ َ َ ُ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ
الر َّکع ُّ
ین َو ُّ
اک ِف َ
الس ُجود .
ائف
 .52و ات ِخاوا ِمن مقا ِ ِ بر ِاهم مصلی و ع ِهدنا ِ لی ِ بر ِاهم و ِ سم ِاعیل أن ط ِهرا بی
ین َو ال َع ِ
تی ِل ّلط ِ
ِ
 .53الفرقان ،ج ،2ص.144
َ َ ً َ ً ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ّ ْ َّ َ َ ُ ْ
َ .54خشع َ َ َ ْ َ َ
َ
َ
ات ا ِ ثمنا ق ِلیال أوللو لهم أجرهم ِعند ر ِب ِهم ِ ن ا سر یع ال ِحساب .
ین ِ ّ ال َیشت ُرون ِبای ِ
ِ ِ
 .55الفرقان ،ج ،6ص.136
 .56همان ،ج ،9ص.187

مفسر به جای آنکه بین اقوال متعارض ،جرح و تعدیل الز به عمل بیاورد و یا روایت اول را
ً
با نقل دو  ،نقد کند ،در دو موضع به اتخاذ دو داوری کامال متفاوت مبادرت ورزیده است که
این نوع برخورد با روایات ،نشان از کماهمیتی روایات سبب نزول در تفسیر الفرقان است.
 .1تار یخ

در تفسیر الفرقان از نظر کمیت ،معیهار تهاریخی مههمتهر ین معیهار در نقهد روایهات سهبب نهزول

است .مفسر شش روایت سهبب نهزول را بها ایهن معیهار نقهد نمهوده اسهت .مهراد از معیهار تهاریخی

فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان

نقد

توجهه و مطابقهت زمههان نهزول سههوره (مکهی بهودن یهها مهدنی بههودن) بها روایهت اسههت .تفهاوتی کههه در
ً
استفاده از این معیار با معیارهای دیگر وجود دارد این است که مفسهر ،ضهرورتا روایتهی را کهه بها
تاریخ مطابقت و همسانی نداشته باشد ّرد نمیکنهد بلکهه از روشههای دیگهر اسهتفاده مهیکنهد
که در ادامه بدان میپردازیم:

 .1اولهین مهورد از مههوارد نقهد در ذیههل آیهف  52سهوره انعهها اسهت 57.در برخههی از روایهات ،سههبب

نزول آیه را اصهحاب صهفه مطهرح کهردهانهد .مفسهر بیهان مهیدارد از آنجها کهه سهوره بهه طهور کامهل
مکی بوده ،روایات سبب نزول آن در ح اصحاب صفه ،جری و تطبی است .البته ایشان در

همین مورد اشاره میکنند که بسهیاری از روایهات سهبب نهزول ،چنهین حکمهی دارنهد 58.وی در
ادامههه در پههانوی

مطالههب خههود ،ضههمن ذکههر روایههات دیگههر از تفسههیر القمههی و تفسههیر العیاشههی ،بهها

همان مضمون ،احتمال تکرر نزول را نی قایل شدهاند که در جای خود ،بدان پرداختیم.

 .2مورد دو در ذیل آیف  141سوره انعا است 59.آقای صادقی ،اشاره دارد که طبری ،سهبب

نههزول آن را ثابههت بههن قههی بههن شههماس مههیدانههد کههه در اطعهها بههه خله ز یههادهروی نمههود و بههرای
خودش چی ی باقی نماند که این آیه نهازل شهد؛ امها ایشهان ضهمن ّرد ایهن سهبب نهزول بهه دلیهل
مکی بودن سوره و مدنی بودن ماجرای قی  ،آن را از باب جری ،آورده است.

60

 .3م ههورد س ههو در ب ههارۀ آی ههف  40س ههوره اع ههراف اس ههت 61.روایت ههی ب ههه نق ههل از ن ههورالثقلین از ام هها

ون َر َّب ُههم ب ْال َر َهدوب َو ْال َعش ّهی ُیر ی ُهد َ
ین َی ْهد ُع َ
هو ِم ْهن ِح َسهابهم ِّمهن َش ْهی ٍء َو َمها ِم ْهن ِح َسهاب َ
ون َو ْج َه ُهه َمها َع َل ْی َ
َ .57و َال َت ْط ُر ِد َّال ِها َ
و
ِ
ِِ
ِ
َِ
ِ ِ ِ
ّ
ّمن َش ْیء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُک َ
ون ِم َن الظ ِل ِمین .
ٍ
ِ
 .58الفرقان ،ج ،10ص.43
َ ُ ُ ْ َّ َ
ْ
َ .59و ال ت ْس ِرفوا ِ ن ُه ال ُی ِح ُّب ال ُم ْس ِر ِفین .
 .60الفرقان ،ج ،10ص.303
ْ
َ َ َ َ َُ
َ ّ ْ َ َ ََ َ َ
ْ
ْ
ُ
 .61ح َ
اط و کاا ِلو نج ِ ى المج ِر ِمین .
فی س ِم ال ِخی ِ
تی ی ِلج الجمل ِ
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صاد

درباره نزول آیه در شأن طلحه و زبیر آمده است .در این صورت ،مهراد از الجمهل ههم

جمل آنان (یعنی جن

جمل است) .مفسر با بیان این که اصجاب جمل از جملهه «و الهاین

کابوا بایاتنا» نبودهاند؛ به ویژه طلحه و زبیر  -که در زمان نزول این آیه از اصحاب صالح رسول

خههدا

بودنههد  -بیههان مههیدارد ،چگونههه آیههه در بههاب کفرشههان نههازل مههیشههود و ورود آنههها را بههه

بهشت محال میداند.

62

 .4مههورد چهههار  ،در ذیههل آیههف یکههم سههوره اح ه اب اسههت 63.بههه نقههل از مجمههع البیههان و الههدر

المنثور ،سبب نزول آیه ابی سفیان ،عکرمه ،ابی جهل و ابی االعور اسهت .آنهها بهه مدینهه ،نه د

رسههول خههدا

آمدنههد و از ایشههان خواسههتند دسههت از بههدگویی بههتهههای قههریش بههردارد و بههرای

آنها ح شفاعت قایل شود؛ ولی پیامبر آنها را از مدینه بیرون کرد .در پی این مهاجرا آیهه
فو نازل شد .مفسر در نقد این اخبار میگوید :این پیشنهاد مناسب ّ
جو و فضای مکهه اسهت
و با سور مدنی و زمان حضور پیامبر

از تطمیع پیامبر

در مدینه ناسازگار است؛ زیرا مشهرکان در مدینهه دیگهر

با مال و منال ناامید شده بودند.

64

 .5مورد پنجم در ذیل آیف  43سوره رعهد اسهت .برخهی از روایهات ،سهبب نهزول آن را در بهاره
65

عبهدا بههن سههال دانسهته و در روایههات دیگههر الجهارود ،تمههیم الههداری و سهلمان فارسههی نیه آمههده
است .مفسر با توجهه بهه مکهی بهودن سهوره بیهان مهیدارد کهه عبهدا بهن سهال از بهاب جهری و از
َ ْ ْ
و دیگر علمهای اههل
مصادی « َم ْن ِعند ُه ِعل ُم ال ِک َتاب» است؛ همانگونه که ائمه معصو
کتاب بعد از عهد مکی ،همگهی مصهادی هسهتند ،نهه سهبب نهزول؛ 66البتهه مفسهر در ذیهل آیهف

هشتم سوره احقاف 67بیان میدارد که سوره احقاف مکی است ،ولی بخاری ،مسلم ،نسهائی،
ابن منار و ابن مردو یهه بهه طهر مختله

سک

سهبب نهزول آیهه را در بهارۀ عبهدا بهن سهال مهیداننهد.

خود ایشان برای رفع مشکل ساب  ،به مدنی بودن آیهه حکهم کهرده و در مکهی بهودن سهوره

بها مهدنی بهودن آیهه ،مشهکلی نمهیبینهد؛ ز یهرا بسهیاری از آیهات مهدنی ،در بهین سهورهههای مکههی،
گنجانده شدهاند و یا بالعک  .و ایهن کهار بهه دسهتور پیهامبر
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 ،هنگها تهألی

 .62الفرقان ،ج ،11ص.128
َ َ َ ُّ َ َّ ُ َّ
َ َ ْ
ْ َ
َ َّ َ َ
ََ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ُ
 .63یأ أیها الن ّ
بی ات ِ ا و ال ت ِطع الک ِاف ِر ین و المن ِاف ِقین ِ ن ا کان ع ِلیما ح ِکیما .
ِ
 .64الفرقان ،ج ،24ص.15
َ ْ ْ
ُ
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ً ُ ْ َ َ
َ َ َْ
نی َو َب ْی َنک ْم َو َم ْن ِعند ُه ِعل ُم ال ِک َتاب .
 .65و یقول ال ِاین کفروا لست مرسال قل کفی ِبا ِ ش ِهیدا بی ِ
 .66همان ،ج ،15ص.351
َ َ َْ َ ََْ ُ
ََ
ُ
نی و بینکم .
 .67کفی ِب ِه ش ِهیدا بی ِ

قهرآن صهورت

 .6مورد آخر ،مشابه موضع و رویکرد پیشین است .در ذیهل آیهات اول و دو سهوره معهارج،

69

الدر المنثور به نقل از ابن جریر و ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر و طر دیگر ،بیان مهیدارد کهه

سائل در ایهن آیهه ،نضهر بهن حهارث فههری اسهت کهه آیهه در پهی مهاجرای غهدیرخم و اعتهراض بهه
والیهت حضهرت علهی

نهازل شهده اسهت .صهادقی در ادامهه بهه ذکهر طهر و مسهانید شهیعی و

سنی در تأیید این سبب نزول پرداخته و هنگا اظههار نظهر بیهان مهیدارد کهه مکهی بهودن سهوره

معارج ،با این روایات در تنافی است؛ مگر آن که بگوییم این دو آیه ،بعد از مهاجرای غهدیر خهم

فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان

گرفته و روایات نی در این باب متظافر هستند.

68

نازل شده و در شمار آیات مدنی هستند ،ولی در سهوره مکهی گنجانهده شهده اسهت و ایهنگونهه

آیات نی کم نیستند.

70

نقد روشی الفرقان

در باب روایت آخر و شیوه نقد آقای صادقی ،نظری که مورد عنایت الفرقان قرار گرفته ،تنها

احتمالی از سوی مفسران است و هیچ گ ارش تاریخی یا نقل مستندی عرضه نکهردهانهد تها بهه

طهور قطهع ،مهدنی بهودن آیهه و قهرار گههرفتن در سهوره مکهی ،آن ههم در ابتهدای سهوره را تأییهد کنههد.
ً
اتفاقا سیا سوره معارج ،خبر از نزول دفعی سوره دارد و نمهیتهوان اجه ای بههم پیوسهته آن را بهه
سبب توجیه نمهودن روایهاتی ،تقطیهع نمهود .ز یهرا متعله جهار و مجهرور مهن ا در آیهف سهو سهوره

معارج 71،در آیه پیش قرار گرفته است .آقای صادقی خود در ادامه ،آیات را به طور پیوسته و با
عنایت به جار و مجرور و متعله آن ،تفسهیر مهیکنهد و بعیهد اسهت ،متعله جهار و مجهروری در

سوره ایی مکی ،سالها پ

از نزول آن و در آخرین سال حیات پیامبر

فصاحت و بالغت قرآن سازگار نیست.

نهازل گهردد ،ایهن بها

چههه اجبههار درونههی و اصههراری بههر پههایرش روایههات اسههباب نههزول هسههت کههه گههاه مفسههران در

تنگنای پایرش آنها مجبور به توجیهاتی این چنین میگردند؟

شاید همین اجبار و نبود دالیل قانع کننده سبب شده تا مفسر ،بسهیاری از روایهات دیگهر را

هم به عنوان جری و تطبی حمل بر صحت نموده و آنها را از نقادیهای روایی دور سازد.
 .68همان ،ج ،27ص.19
َ َْ َ َ
َ ََ َ ُ َ َ
َ ّْ َ
َ
ُ
اب و ِاقع ِ لک ِاف ِر ین لی له د ِافع .
 .69سأل سائل ِبعا ٍ
ٍ
 .70همان ،ج ،29ص.114
ْ
ِ .71م َن ا ِ ِذى ال َم َع ِارج .
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نقدی کلی بر شیوه نقل روایات سبب نزول در الفرقان

تمهها آنچههه تحههت عنههوان نقههد روایههات اسههباب نههزول در الفرقههان انجهها گرفتههه اسههت ،همههین

پهان ده مههورد ذکرشههده بههود؛ ولهی آیهها بههه واقههع تمهها  273روایهت دیگههر در الفرقههان همگههی در کمههال
صحت و اتقان هستند؟

قبل از پاسخ ،الز است در روایات اسباب نزول آمده در تفسیر الفرقان درنگی دوباره کنهیم.

بخش قابل توجهی از این روایات ذیل آیاتی قهرار دارنهد کهه مهیتهوان از مفههو آن آیهات و اثبهات

اسباب نزول آنها در موردی خاص ،استفاده کالمی نمود .به عبارت دیگهر ،حساسهیت بسهیار

الفرقان در ذکر روایات سبب نزول ذیهل آیهاتی اسهت کهه در بردارنهده نکهات کالمهی چهون والیهت
امیرالمههؤمنین ،عصههمت اهههل بیههت

دیگر سجایای اخالقی حضرت علی

 ،ح ه ارث حضههرت زهههرا
و اهل بیت

 ،شههجاعت ،فههداکاری و

و دیگر خاصان مهورد عنایهت شهیعه

چههون ابههی طالههب ،عمههار و ...اسههت؛ لههاا مهها در ایههن مههوارد شههاهد نقههل اسههناد و طههر متعههدد در

سبب نزول آنها و توضیح مفصل درباره این آیات هستیم 72.با این بیان ،معلهو مهیگهردد کهه

ب خههش وسههیعی از ایههن روایههات از نگههاه مفسههر و محههدث شههیعی صههحیح و حتههی گههاه متههواتر
هستند.

بهها ایههن همههه ،نمههیتههوان گفههت تمهها  273روایههت آمههده در الفرقههان کههه از سههوی مؤل ه

نقههد

نشدهاند ،از درجف صحت برخوردارند ،بلکه ما شاهد روایات و نقلهایی هستیم که به شدت
نیازمنهد نقهد بهوده ،ولهی مفسهر آنهها را نقهد نکههرده و یها حتهی آنهها را تأییهد کهرده اسهت؛ مههواردی
چون پایرش و نقل ماجرای ورقة بن نوفل و توصیههای وی به رسول خدا در باره پهایرش وحهی

و نزول سورۀ حمد در پی آن 73،که سهاختگی بهودن و بهیاساسهی ایهن مهاجرا بهه طهور مبسهوط از

سهوی قهرآن پژوهههان ،مفسهران و محهدثان بههه خهوبی تبیهین شههده اسهت 74.در ادمهه بههه چنهد مههورد
دیگر به طور مبسوط اشاره مینماییم.

 .1اراده رسول خدا مخالف اراده خدا

الفرقان سبب نزول آیف  34سوره نساء 75را نشوز همسهر سهعد بهن ربیهع دانسهته کهه در پهی آن،
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 .72برای نمونه :ر.ک :همان ،ج ،1ص355؛ ج ،8ص7؛ ج ،4ص185؛ ج ،3ص216و....
 .73همان ،ج ،1ص.70
 .74ر.ک :التمهید ،ج 1ص131؛ المی ان فی تفسیرالقرآن ،ج 20ص.329
َ َّ َ
َ
َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
َ
الر َج ُال َق َّو ُام َ
ون َعل َهی ّ
ّ .75
الص ِهل َح ُت ق ِن َتهات َح ِفظهت
هض و ِبمها أنفقهوا ِمهن أمهوا ِل ِهم ف
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هاجع و اض ِهر بوهن ف ِهنن أطعهنکم فهال تبرهوا
فهی المض
ِللری ِب ِبما ح ِفهظ ا و اال ت ِهی تخهافون نشهوزهن ف ِعظهوهن و اهجهروهن ِ
ِ ِ



قصاص داده است .هنوز آنها از نه د پیهامبر

سوره نساء را نازل نموده ،پیامبر

خهارج نشهدهانهد ،جبرئیهل نهازل شهده و آیهه 34

فرمودند :ما چی ی را اراده کردیم (منظور قصاص است) و

خداوند ارادهای دیگر داشت و البته آنچه خداونهد اراده کنهد بهتهر اسهت .لهاا قصهاص برداشهته
شد 76.ذیهل ایهن سهبب نهزول ،آقهای صهادقی بیهان کهردهانهد کهه آیهه ،سهنت پیهامبر
کرده است؛ اما بر اساس گفته ایشان در سهبب نهزول آیهه  189سهوره بقهره 77پیهامبر

را نسهخ

هرگه جه

سنت نیو ،سنتی را بنیان نمینهد ،تا خداوند آن را نسخ کند 78.اضهافه بهر ایهن بها آیهه شهریفه

فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان

سهعد او را کتهو زده اسهت .پهدرزن سهعد ،نه د پیههامبر

شهکایت آورده و پیهامبر

دسههتور

قرآن 79که تما قول و فعل و تقر یهر رسهول خهدا را تأییهد و حجیهت بخشهیده ،در تعهارض جهدی

است.

 .2نقل ماجراهای عجیب و خرافی

در ذیل سبب نزول سورۀ یوس

و علت نا گااری آن به «أحسهن القصهص» ،روایهات آمهده

به طور جدی نیازمند نقد است؛ ولی مفسر با سکوتی از سر تأیید به نقل آن اکتفا مهینمایهد .در
روایتهی بهه نقهل از الکهافی آوردهانهد کهه روزی اصهحاب رسهول خهدا

خسهته بودنهد و از ایشهان

خواسهتند تها برایشههان سهخنی بگو یهد کههه آیهف  23سهوره زمههر 80نهازل شهد .بههار دیگهر خسهته بودنههد و

گفتند :یا رسول ا برای ما سخنی باالتر از سخن عادی و کمتهر از قهرآن بگهو کهه مرادشهان قصهه
بههود و خداونههد سههورۀ یوسه

را ن هازل نمههود .آنههها حههدیث و قصههه خواسههتند خداونههد آنههها را بههه

أحسن القصص رهنمون کرد.

81

نهزول سههورهای بها محتههوا و مضهمونی عههالی در پهی خواسههت جنهد صههحابف خسهته ،بههرای رفههع

هتکهمانگاشهتن جایگهاه وحهی و
خستگی  -که نوع آن را هم صحابه خود تعیین نمودهانهد  -دس ِ
نزول حکیمانه آن از سوی خداوند حکیم است!

ً َ
َ
َ
َ َ
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 .77و لی ال ِبر ِبأن تأتوا البیوت ِمن ظه ِورها و ل ِکن ال ِبر م ِن اتقی و أتوا البیوت ِمن أبو ِابها و اتقوا ا لعلکم تف ِلحون .
 .78الفرقان ،ج ،3ص.92
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نط ُ َع ِن ال َه َوى ِ ن هو ِ ال وحی یوحی (سوره نجم ،آیه .)4-3
َ .79و َما َی ِ
ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
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یث .
 .80ا ن ل أحسن الح ِد ِ
 .81الفرقان ،ج ،15ص.11
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 .3نقل روایات خالف شأن اهل بیت

نقلی ذیل آیف  65سوره زمر 82وجود دارد که پیامبر

فرمان قطع ید سارقی را صادر فرمهود.

سار گفت :یا رسولا  ،با این دست ،اسال آورد و شما امر به قطع آن میکنید؟ پیامبر
نی ه بههود ،مههن همههین کههار را مههیکههرد  .فاطمههه

فرمههود :ا گههر دختههر فاطمههه

محههزون گردیههد؛ جبرئیههل آیههه فههو را نههازل کههرد .بعههد از نههزول ایههن آیههه ،پیههامبر

جبرئی ههل دگ ههر ب ههاره آی ههف  22س ههوره انبی ههاء را ن ههازل ک ههرد 83.پی ههامبر
پیامبر

فرود آمد و گفت :فاطمهه

رضایت او نازل نموده است.

84

ایههن را شههنید،
محههزون شههد،

تعج ههب نم ههود .جبرئی ههل ب ههر

از سهخن تهو ناراحهت شهده ،خداونهد ایهن آیهات را بهرای

ایهن روایهت بههه نقهل از مناقهب ابههن شهرآشهوب و سههنن دارقطنهی ،در تفسهیر الفرقههان ذکهر شههده
ً
است .ضمن آنکه ارتباط نزول آیهه 22سهورۀ انبیهاء بها دو آیهف دیگهر ،کهامال نهامفهو و نامشهخص
است ،مفههو روایهت کهه غیرسهنجیده سهخن گفهتن و مهرد آزاری در آن مشههود اسهت بها شهأن

پیامبر
پیامبر

 ،ناسازگار است .روایت با شأن حضهرت زههرا

نیه در تعهارض اسهت کهه از سهخن

که همان سخن خداست ،محزون گشته تا بهدانجا کهه خداونهد وارد صهحنه شهده و

در تالفههی سههخن پیههامبر

 ،عتههابی نسههبت بههه رسههولش جهههت رضههای ایشههان نههازل کنههد! بههه

هرحال روایت در سبب نزول آیات دارای نقائص و ضع های عمدهای است ولی متأسفانه،
مفسر آن را قبول نموده و حتی از آنها استفادۀ تفسیری و فقه الحدیثی نی نموده است.

نتیجهگیری

در مجمههوع ،تعههداد نقههادی هههای صههورت گرفتههه از روایههات اسههباب نههزول در الفرقههان بههه پههان ده

مورد میرسد .البته همه این راوایات نی در نتیجف نقد ،طهرح نشهدهانهد ،بلکهه تعهدادی از آنهها

توجیه و تأویل شهدهانهد .در ایهن میهان ،از نقهل روایهات سهبب نزولهی کهه بهه شهدت نیازمنهد نقهد
هستند ،ولی مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند ،نباید چشم پوشی نمهود؛ ولهی ا گهر بخهواهیم نسهبت

دقیقی ،برای می ان نقد در اینگونه روایهات ارائهه دههیم ،بایهد بگهوییم کهه در تفسهیر الفرقهان تنهها
 %5/2روایهات اسهباب نهزول نقهادی شهدهانهد .همچنههین مهیتهوان گفهت کهه بسهیاری از روایههات
ماکور ،مورد پایرش مفسر قرار گرفته اسهت .شهاید اتخهاذ رویکهرد متسهاهالنه و پهایرش روایهات
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ِ
 .84الفرقان ،ج ،25ص.379

دلیل اول ،بیاهمیتی و یا کماهمیتی این دسهته از روایهات در نه د مفسهر اسهت کهه ضهرورتی

برای نقد آنها ندیده است؛

دلیهل دو  ،شهاید گهزینش روایههات اسهباب نهزول صهحیح قبههل از آوردن در تفسهیر باشهد .ایههن

بدان معناست که روایات اسباب نزول ذکر نشده در این تفسهیر ،از منظهر مفسهر دارای ضهع

کاستی است.

احتمال اول ضعی

و

به نظر میرسد؛ زیرا نقل گسهتردۀ روایهات اسهباب نهزول ( 288روایهت)

فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان

اسباب نزول از سوی نویسنده به دو دلیل باشد:

نهاقض ایهن احتمهال اسهت .ا گهر مفسهر بهدین روایهات اهمیهت نمهیداد ،ایهن همهه روایهت سهبب

نزول را نقل نمیکرد .ارائه نظرات سندی 85و طر گوناگون نقهل و یها اسهتفادۀ مسهتقیم از آنهها

در تفسیر آیات 86،همگی حاکی از مقبولیت ایهن دسهته از روایهات بها ضهواب و شهرای خهاص
خویش در ن د مفسر است .اگر گفته شهود :چهرا همهین تعهداد محهدود را نقهل و نقهد نمهوده و چهرا
ایههن روایههات را نیه در کنههار روایههات مههردود ،خههارج از ذکههر ندانسههته اسههت؟ در پاسههخ مههیگههو ییم:

شاید به سبب شهرت این روایات در مجامع حدیثی و تفسیری بوده که مفسر ذکهر و نقهد آنهها

را ضروری دیده است .لاا احتمهال دو صهحیحتهر بهه نظهر مهیرسهد .مثهالی کهه ایهن احتمهال را

تقویت میکند ،بیان مفسر در ذیل آیف  52سوره حج 87و افسانه غرانی است.

مفسر این افسانه را شرح نداده و فقه اشهاره نمهوده کهه افسهانهههایی چنهین ،مجعهول بهوده و

همف آنها با قرآن و سنت مردود شناخته شدهاند.
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