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Abstract 

The traditions related to the occasions of revelation have an important and pivotal role 

in interpreting and explaining Quranic sciences. Unfortunately, these traditions have not 

been properly reviewed and analyzed in terms of their chain of transmission. Given the direct 

influence of these traditions on understanding and interpreting the holy Quran, their review 

and criticism is of particular importance. The present paper analyzes the traditions related to 

the occasions of revelation of seven key verses in the second chapter of the holy Quran (Al-

Baqharah, the Cow). Having mentioned the verses with the occasions of revelation and 

relevant traditions, the paper reviews and criticizes Shia and Sunni commentators' view about 

these traditions. The most important reasons to deny traditions related to the occasions of 

revelation include incompatibility of their text with the text of the holy Quran, the existence of 

sound traditions, definite history, intellectual axioms, Muslims' theological necessities, and 

consensus. 

Key words: tradition, occasions of revelation, the Chapter Cow, Shia and Sunni 

interpretation. 
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 دگاهیبقره از د ۀاز سور هیاسباب نزول هفت آ اتیروا لیتحل

 نیقیمفسران فر

 1یسجادرضیه سادت 

 2خدیجه سعیدیان

 (25/3/96تاریخ پذیرش:  ؛18/11/95)تاریخ دریافت: 

چکیده
و  لیتتحل ،اتیتروا آیتدر نصتل ا. منرهتا دارنتد یمعتارف قرآنت آییو تب ریدر تفس یمحور ینصش ،اسباِ نزول اتیروا

نصتد و  ،نآقتر  ریاستباِ نتزول در اهتم و تفست اتیتروا میمسترص ریثأبا توجه به ت انجام نشده اس . مرآ و سند الزم در یرسبر 
بصتره  ۀاز ستور  یدیتلک ۀیتآ اسباِ نزول هف  اتیروا لیبه تحلپژوهش  آیا .کندیم دایپ یاژهیو   یاهم اتیروا آیا یبررس

در  یو ستنّ  عهیمفّستران شت یآرا یبه بررس مربوط به آن اتیسبب نزول و نصل روا یدارا اتیپس از ذکر آدر آن،  پردازد. یم
عتدم  عبارت اند از: اسباِ نزول اتیروا رشیعدم پر دالیل آینصد آنها پرداخره شده اس . از مهمرر  زیو ن اتیروا آیمورد ا

 مسلمانان و اجماع. یک م یهاضرورت ،یمسلم، مسلمات عصل خیتار  ح،یصح اتیروا ،با قرآنآنها  یمطابص  محروا

 آیصیار  ریبصره، تفس ۀاسباِ نزول، سور  ، یروا واژگان:کلید

masjed1214@yahoo.com(نویسنده مسئول) -دانشگاه بن ثیگروه علوم بران و حد اریاستاد .  1

kh_saeidian@yahoo.com -ابی. دانشجوی دکتری علوم برآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فار  2
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  مقدمه. 1
 یاتیلبود. آ مردم تینازا ید و هدف از نزوا آن هدا امبریساا بر پ 23 ای 21 یدر ط برآن

نازا یلده  ،بوده اند اتیکه مورد خطاب آ یو مردم  یید با توجه به مح ینازا م امبریکه بر پ
 استمعن نیبلره به ا ؛است رفتهیپذ ریثأت  یبرآن از مح اتیآاین بدان معنا نیست که  یول ؛است

هملراه بلا آداب و سلنن و فرهنلگ  ات،یلنزوا و مخاطبان آ یو ف ا  یمح ات،یکه در نزوا آ
املور را  نیلانلد. تملام ارخ داده ملورد توجله بلوده یآنان، زمان نزوا و ابعاد مختللف ماجراهلا

 دست آورد. ه ب اتییناخت اسباب نزوا و مالبسات آ قیتوان از طر یم
 ؛فلرود آملده اسلت یاحادثله ایدنباا پرسش و ه ب یبرآن بخش باب  توجه اتیآ انیدر م 

حوادث نلزوا  ایواا مخاطبان ئاز نوع س یانهیزمشیپ گونهچیبدون ه اتیاز آ گرید  یاریبس یول
 است.  افتهی

بلرار  یبسلره ملورد بررسل ۀمبارکل ۀسلور  اتیاز آ هیسبن نزوا هفت آ اتیمساله روا نیا در
اسلت.  ادیلدر سلبن نلزوا آنهلا ز  دگاهیرا در بردارد که اختالف د  یاتیآمساله  نیگرفته است. ا

 هیلآ  یذ اننهچن رنیول ؛است یوطیس «لباب النسوا»نویتار، کتاب  نیدر ا اتیروا یمنبع اصل
 زیلن اتیلرواآن  ،کتن نس  یده بایلد ریدر سا یگرید  تی، روا«لباب النسوا» اتیافزون بر روا

  یلذ هیاز مفسران عامه و امام یریاثر تفس ستیاز ب شیپژوهش ب نیاند. در ایده یابینس  و ارز 
مراجعله  زیلن گلروههلر دو  ییبرار گرفته و در موارد الزم به منابع روا یمورد مطالعه بررس هیآهر 

 یده است. 
:ردیگ یبرار م ینویتار مورد بررس نیکه در ا یاتیالنزوا آ اسباب

 116 یۀآتحلیل اسباب نزول . 2
ْو مِ »

َ
ُ أ َْ ْن ِ  ِعَخْيٍر مِّ

ْ
ُ َنأ َْ ْو ُننِس

َ
ِدیٌر َمُ َننَسْخ ِمْن آَیٍة أ َْ ََّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشيٍْء 

َ
َلْ  َتْضَلْ  أ

َ
ُ أ َْ  «ْثِل
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 یرسلوا خلدا )ص( یلن وحل یبرا یگفت: گاهآورده است ابن عباس  به نس  یوطیس
 ،یوطیرا نلازا کلرد. )سل هیلآ نیبزر  ا یپس خدا کرد،یآن را روز فراموش م امبریو پ آمدیم

1425 ،19) 
مسللمانان در  دیلاز عسا یرلیاین روایت گفتنلی اسلت،  این روایت مردود است و در نسد

و  رییلاز هلر گونله تغ انتیصل یبله معنلا یریاست. نفلوذ ناپلذ یوح یرینفوذ ناپذ ،یمورد وح
 یبحیل رایلاست؛ ز  یکه از مباحث مهن اعتساد یوح غیو تبل افتیدر مراح  انتساا، در  فیتحر 

 یمحّلل زیلدارد و ن یمحلورطبلان نسلش بلره در اعتساد و باور مخا ؛ستین یو علم یصرفا  نظر
بله  نجلای(. در ا85ص، 1ج، ق1388مخالفان و یراکان بوده است.)معرفت،  یافرنیبهه یبرا

 یود: یایاره م یوح یریبه نفوذ ناپذ النیبا  یاز دال   یچند دل
َحًدا * ِِ » 28ل26 اتیسوره جن، آ ،الف

َ
ُر َعَلى َغْيِبِه أ ِْ الَّ َمِن اْ.َتَهوى ِمون َعُِلُ  اْلَغْيِب َفاَل ُیْظ

وْ   ِْ
عِّ وُاَلِ  َ. ََ ْعَلُغونا ِ.

َ
وْد أ َْ  َ

َ
ُه َیْسُلُك ِمن َعْيِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفوِه َ.َصوًدا * ِلوَيْضَلَ  أ نٍ  َفِإنَّ َُ َحوَُط ِعَموُ .َّ

َ
َوأ

ا ًِ ْحَلى ُكلَّ َشيٍْء َعَد
َ
ْ  َوأ ِْ  «َلَدْی

بله  ،یو فخلر راز یطوسل خییل  یلمفّسلران، م یرا برخ« رسوا» ۀکلم فهییر  ۀیآ نیا در
لل  و پ ریو ابن کی ریتفس یوح ۀفریت تلا، یبل ،یطوسن : ) اند کرده ری)ص( تفس امبریآن را مل

امللا  ؛(289ص، 8ج، ق1419 ر،یللابللن کی ؛618ص، 31ج، ق1421 ،یفخللرراز ؛158ص، 11ج
 ،یبلدیم ؛314ص، 11ج، ق1312 ،یطبرسل ؛216ص، 12ج، ق1412 ،یجمهور مفّسران )طبلر

 ؛241ص، 11ج، ق1351 ،یکایللان ؛41ص، 9جتللا،  یابلو السللعود، بل؛ 258ص، 11ج ،ق1311
، 21ج، ق1411 ،ییطباطبلللا ؛619ص، 4ج، ق1313 ،یجلللیاله ؛513ص، 1ج، ق1412یلللبر، 

، 1ج، ش1361 ،ینلی)کل یریتفسل اتیلروا ی( و برخ 141ص، 25ج، ش1314مرارم،  ؛56ص
 هلادگاهیلد  نیلاز ا  یلهلر  رشپلذی بلا. اندکرده ری)ص( تفس امبریرسوا را بر پ ۀ( کلم256ص

 است.  یباز هن به بوت خود باب هیاستدالا به آ
 یرییعلن، عالن و معلوم تعّدد و تغ نیب ی: در علن ح وریوح یبودن تلس یح ور ل ب

نلزد علالن حاضلر  ایواسطه چیخود و بدون ه ینیمعلوم با وجود ع گریبه عبارت د  ؛وجود ندارد
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 یباب  ذکر است که احتماا خطا و ایتباه در عالن ح لور .ید، تشنگمانند احساس در  ؛است
 است.  یدور از علن ح ور زین انیو نس وراه ندارد و هر گونه سه

)ص( و خدیله در عصلمت او در  امبریپ یلطف: هرگونه خطا و ایتباه از سو  ۀباعد ل ج
 است.  ینسِ غرض و خالف حرمت اله غ،یحف  و تبل افت،یمسام در 
 یریمسلمانان از صدر اسالم تلا کنلون، بلر نفلوذ ناپلذ ۀماع و اتفاق مسلمانان: هماج ل د

 (199ص ،ش1388 معرفت،. )ورزاناز غرض یاتفاق نظر دارند، مگر یمار اندک یوح
را  یعلالوه وحله بل ؛تعلارض دارد یوح یریبا نفوذ ناپذ ،کندینس  م یوطیکه س یتیروا

ب  فراموش کردن و فراموش یدن است و حاا آنره که با است نموده یتلس یچون علن اکتساب
ملتن  نیو خطا به آن راه نلدارد؛ بنلابرا انیگونه سهو و نسچیاست و ه یعلن ح ور یاله یوح
 رشیپلذ ربابل یمسلمانان ناسلازگار اسلت و ملردود و غ یاعتساد وااز اص یریوارده، با  تیروا

 :  اندآورده هیآرا به عنوان سبن نزوا  گرید  تیاست. مفّسران دو روا
از احرام خلود را نسلخ  برخی خداوند چون که اندذکر کرده نیاز مفّسران چن یبرخ ل  1

. یسلتن یو محرمل نیمتل یأر  ی: محمد )ص( داراگفتندیو م زدندیطعنه م انیهود ی ،کردیم
. آوردیبلرخالف آن مل یگلریسپس حرلن د  ؛یودیم مانیپش آورد،یم یدستور و حرم یوبت

را بدون ذکر سند از بلوا  تیروا نیا یرا نازا فرمود.)واحد هیآ نیرّد گفتار آنان ا یراخداوند ب
 ،یراز ؛44ص، ق1411 ،یواحلد؛ 251ص، 1ج، ق1422 ،یثعلبل  :نل .کنلدیمل انیمفسران ب

 یبمل؛ 348ص، 1ج، ق1418 ،یعسسالن ؛113ص، 1ج، ق1421 ،یبغو  ؛225ص، 3ج، ق1418
 ( 351ص، 1ج، ق1415 ،یوس؛ آل313ص، 1ج، ش1368 ،یمشهد

کله  دیلنبیینمل ایلگفتنلد: آ انیهود ی ،کرد رییبه کعبه تغ المسدستیکه ببله از ب یزمانل  2
و  داردمیو سپس آنان را از انجام همان کار باز  کندیامر م یخود را به کار ارانیمحمد )ص( 

پلس  ؛گلرددیو فلردا از آن دسلتور برمل دهلدیامروز دستور م دهد؟یبرخالف آن کار فرمان م
اصل  اسلت کله  نیهمل یو رو دیلگو یخود م شیبرآن، کالم خود محمد )ص( است که از پ

 یرا نلازا کلرد. ابلن جلوز هیلآ نیلپلس خداونلد ا ؛تنلابِ دارد گلرید  یاز آنها با بع  یبع 
 ،اسلت  یلگفتند: محمد )ص( هرگونه که خلود ما انیهود یکه ببله نسخ ید،  ی: زماندگوییم
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هملان حرلن  ست،و اگر نخوا کندیاگر خواست بر اصحابش حالا م .دهدیم رییاحرام را تغ
، 1ج، ق1411 ،یزمخشللر ؛111ص، 1ج، ق1422 ،ی)ابللن جللوز .کنللدیرا دوبللاره حللرام ملل

 (321ص، 1ج، ش1314مرارم،  ؛62ص، 2ج، ق1364 ،یبرطب ؛313ص

 119 یۀآ تحلیل اسباب نزول. 2
ْلَنَُك ِعُْلَق ِّ َعِشيًرا » ََ .ْ

َ
ُ أ نَّ ْصَقُِب اْلَجِقيِ  ِِ

َ
ُ  َعْن أ

َ
 «َوَنِذیًرا َواَل ُتْسأ

کلرده اسلت کله فرملود:  تیلاز رسوا خلدا )ص( روا یاز محمد بن کعن برظسیوطی 
 یطلول .هلا چله کلرده اسلتپروردگار با پدر و ملادرم، بعلد از درگذیلت آن ،دانستنیکاش م

ْلَنَُك ِعُْلَق ِّ َعِشويًرا»ۀ یکه خدا آ دینرش ََ .ْ
َ
ُ أ نَّ ْصوَقُِب اْلَجِقويِ   ِِ

َ
ُ  َعوْن أ

َ
را نلازا « َوَنوِذیًرا َواَل ُتْسوأ

مرسلل   ثیحللد نیللنرللرد. ا ادیللکللرد. رسللوا اکللرم )ص( پللس از آن تللا زمللان مللر ، آنللان را 
 (  23ص، ق1425 ،یوطیاست.)س

 ندیل بله اعتساد خدارسوا  اکانیمادر و ن دانست که پدر و دیبااین روایت نسدپذیر است. 
)ع( نیاند و رسوا خدا )ص( بب  از بعیت بلر سلنت ابلراهیرک مبّرا بوده دیساحق دایته و از ع

و اسلاس  هیلاپ یبلاره دارا نیلدر ا «لبلاب النسلوا»اخبلار وارده در  نیبنلابرا ؛بند بوده استیپا
آنهلا  بله سلبن)ص(  امبرپی تا اندو پدر و مادر رسوا خدا از اصحاب دوزخ نبوده ستین یدرست

 برد.خاطر بسر  شیدر تشو 
 رینلدارد. صلاحن تفسل یسلازگار هیآ ریمردود است و با تفس زیوارده از نظر متن ن تیروا

او را در برابلر  ۀفلی)ص( کلرده و وظ امبریلسخن را بله پ یرو هی: آسندنوییم هیآ رینمونه در تفس
ما تو را بله : »دیگو یو م کندیمشخص م گرید  یهاییجو و بهانه یدرخواست معجزات ابتراح

 ،یکنل انیلملردم ب یملا را بلراهای دسلتور  یدار فلهی. تلو وظنیبشارت و انذار فرستاد  یاحق بر 
 قیتلوأم بلا تشلو  دیدعوت، با نیو ا یینما انیرا با منطق ب قیو حسا یمعجزات را به آنها نشان ده

از انجلام  علداز آنهلا ب یاما اگر گروهل ؛تو است ۀفیوظ نیدادن بدکاران باید. ا نیو ب روکارانین
، 1ج، ش1314)مرلارم، .« یسلتین انیلدوزخ یتلو مسلئوا گمراهل .اوردنلدین مانیرسالت ا نیا

.یراراستآ ت،یبودن روا یجعل نی(. بنابرا424ص
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 189 یۀآاسباب نزول تحلیل . 3
ُتْنْا الْ »

ْ
َْ َتأ

َ
ُِّ َوَلْيَ  اْلِبرُّ ِعأ ُِس َواْلَق يُت ِللنَّ ِْ يَ َمَنا َِ ْل 

ُْ ِة  لَّ َِ ُلنَنَك َعِن اْل
َ
وَُیْسأ ََ نِ. ُْ ُبُيونَ  ِمون ُظ

 ََ ُکْ  ُتْفِلُقن ُقنْا الّلَه َلَضلَّ ُ َواتَّ َْ ْعَناِع
َ
ُتنْا اْلُبُينَ  ِمْن أ

ْ
َقى َوأ  «َوَلِکنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ

 در کتاب لباب النسوا آمده است:  تیهشت روا هیآ نیا  یذ
عللت و  ۀر کلرده اسلت: ملردم دربلا تیلاز ابلن عبلاس روا یحلاتن از علوف یابن ابل ل  1
ِة...» ۀی. پس آدندی)ص( پرس امبریهالا ماه از پ ۀانداز  رییتغ یچگونگ لَّ َِ ُلنَنَك َعِن اْل

َ
نلازا  «َیْسأ

 ید.
: هلالا دندیها از رسوا خدا پرسکرده است: مسلمان تیروا هیحاتن از ابوعال یابن ابل  2

ِة.»چه خلق یده است؟ پس خدا  یماه برا لَّ َِ ُلنَنَك َعِن اْل
َ
 را نازا کرد. «..َیْسأ

از ابوصلالح از  یاز کلب ریصغ یسد قیاز طر « دمشق خیتار »و ابن عساکر در  نیابونعل  3
رسوا خدا! حاللت هلالا  یبن جب  و ثعلبه بن غنمه گفتند: ا معاذ: اندکرده تیابن عباس روا

ته سلپس آهسلته آهسل کنلد،یطلوع م ایو  یودیظاهر م  یبار  ۀماه چگونه است که مانند ریت
خلود  ییلده کلن کلن بله حاللت اولل  یبار  جیباز به تدر  گردد،یبزر  یده تمام و کام  م

...»بزر   یپس خدا ست؟یحالت ن  یبه  نگاهیه گردد،یبرم ة  لَّ ن  األه 
ونلرل عل ل  أل س  را نلازا «یل

 کرد.
احلرام  یملردم وبتل ت،یلکرده است: در زملان جاهل تیاز براء بن عازب روا یبخارل  4

ُتْنْا اْلُبُيونَ  ِمون »سلبن  نی. بله هملیلدندیاز پشلت خانله وارد مل د،بسلتنیم
ْ
َْ َتوأ

َ
َوَلوْيَ  اْلِبورُّ ِعوأ

ُ ََ نِ. ُْ  نازا ید. هیتا آخر آ «ُظ
 حمس، یدعو  شبری: اندکرده تیاز جابر روا حیحاتن و حاکن به بسن صح یابن ابل  5
 گلریاملا انصلار و د  ؛یلدیملو در حالت احرام از در  خانه داخ   کردیو یجاعت م یجنگاور

خارج یلد و  یرسوا الله از در  باغ ی. روزیدندیعرب، در حالت احرام از در داخ  نم  یببا
  یل –بلن علامر  ةرسوا الله بطبل ایآمد. گفتند:  رونیهن ب یبن عامر انصار ةبا آن بزرگوار بطب

تلرا بله  زیگفت: چه چبه بطبه  امبرپی. ید خارج باغ در از یما با همزمان –یخص فاجر است 
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کلار را  نیلاز تلو ا یرویلمن هلن بله پ ،یکه از در خارج ید دمتیکار وادایت؟ گفت: د  نیا
 یرلیملن و تلو  نیلهستن، بطبله گفلت: د  یمرد احمس  یانجام دادم. رسوا الله گفت: من 

ُ»بزر   یاست. پس خدا ََ نِ. ُْ ُتْنْا اْلُبُينَ  ِمن ُظ
ْ
َْ َتأ

َ
 نازا فرمود. ۀیتا آخر آ را «َوَلْيَ  اْلِبرُّ ِعأ

خیعن، خزاعله، بنلو علامر، بنلو  ف،یکنانه، ثس ش،یحمس، عبارتند از بر گفتنی است که 
یلدند،  ادیلنلام  نیلبودند، به ا ریگسخت اریخود بس نییو آ شیبه ک هانیچون ا هین ر بن معاو 
؛ محملد بلن احملد 284، ص2ج ،ی : ف   بن حسن طبرسنیدت است. ) یحماسه به معن

 (.343، ص2ج ،یببرط
 کرده است. تیروا یمعن نیاز ابن عباس به ا یعوف قیاز طر  زین ریابن جر ل  6
کللرده اسللت: هرگللاه انصللار از سللفر  تیللخللود از بللراء روا« مسللند»در  یالسللیط للل 1

 نازا ید. هیباره آ نی. در ایدیها از در، وارد خانه نماز آن  ینیه گشتند،یبرم
علرب احلرام   یلکرده است: چلون ببا تیروا ینهشل ریجببن  سیاز ب دیعبد بن حمل  8

)ص( بله امبریلپ یعادت بود. روز نیاما روش حمس خالف ا ؛یدندیاز در داخ  نم بستندیم
از  یرویلبله پ ،نبلود یحمسل نرهیبن تابوت هن با ا ةرفت. رفاع رونیوارد ید و از در  آن ب یباغ

از او  امبریلآملد. پ رونیلرفاعله هلن از در  بلاغ برسلوا خلدا!  یآمد. گفتند: ا رونیاز در ب امبریپ
 یگفت: من حمسل امبریکردم، پ یرویکار وادایت؟ گفت: از تو پ نیتو را به ا زی: چه چدیپرس

وُ»است. پس  یریما  نیهستن. رفاعه گفت: د  ََ نِ. ُْ ُتْنْا اْلُبُيونَ  ِمون ُظ
ْ
َْ َتوأ

َ
نلازا  «َوَلْيَ  اْلِبرُّ ِعوأ

 ( 32ص، 1425 ،یوطیید. )س
 ۀکلمل آملده اسلت. بلا دبلت در هیلآ ییدر ملورد بسلمت ابتلدا یوطیاوا سل تیله رواس

ونلرل » ل  أل س  مطلرح یکله سلؤال یلودیمل دهیفهم است، کار رفتهه که به صورت جمع م ارع ب« یل
کله اسلت بلوده  یبملر هلایماه تیغرض از سؤاا، موبع زانیصاحن الم ۀدییده باید. به عس

 اسلت: آن پرداختله و فرملوده دیلفوا انیدر پاسخ هن به ب .ددار  یدیست و چه فوایسبن آنها چ
. کننلدیمل نیلیامور معلاش و معلاد خلود تع یکه مردم برا اوباتی و زمان از :ندا عبارت ها،ماه

 ( 55ص، 2ج، 1411 ،یی)طباطبا
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و  رشیبابل  پلذ یوطیاوا سل تیلدو روا ییعالمله طباطبلا دگاهیلو د  هیلتوجه به ظاهر آ با
ّلله ریلکه تعب نیاز هم: »سندیو نیم هیآ ریدر تفس شانیاب  ببوا است. اب ریسوم غ تیروا ه 

ل بله ال
سلؤاا از  ،یلود یمل دهیلفهم ،پرسلندملی اهلله ۀدربار  تو از است: فرموده و کردهل  اهال جمع

یراا گوناگونش نبوده وبمر  ستیو حس تیماه خصلوص نیلاگر سؤاا در ا رای؛ ز است علت ال
هلالا و  سلتیحس ۀاگلر سلؤاا دربلار  زیو ن« عن السمر سئلون ی:» دیبگو  دایت، مناسن ،بود

 ؛«علن الهلالا سلئلون ی: »دیلبفرما ،تر آن بلودمناسن ،سبن تشّر  خاص آن در اوا ماه بود
 تیلروا نی(. بنلابرا56)هملان، .« اوردیجمع ب ۀغیکلمه هالا را به ص ،ندایت یجهت گریچون د 

 یود.  یمانسته د هیسبن نزوا بسمت اوا آ یوطیاوا و دوم س
( ببل  از وبلوع باور است که رسوا خدا )ص نیبطبه بر ا تیدر مورد روا زانیصاحن الم

ام لاء کلرده بلود و  شیبلر  ریلغ یمسأله داخ  یدن از پشت خانه را برا« بن عامر ةبطب» ۀبّص 
 ی لاناسلخ آن ام فه،ییلر  ۀیلآ نیبنابرا ؛یرفت رونیکه چرا از در ب گرفتینم رادیگرنه به بطبه ا

منافلات  تیلروا نیلبلا ا فهییر  ۀیآ رنییده بود، ول عیبرآن تشر  ۀیکه بدون آ یودیم امبریپ یببل
 مسدس ساحت از و است کرده مذمت ،را که از پشت بام وارد خانه یوند یکسان هیآ رایدارد؛ ز 
آن گلاه هملان حرلن را  ،کنلد عیاز احرام را تشلر  یرسولش به دور است که حرم ایو  ربوبی

 ( 58و آن را زیت بشمارد و سپس آن را نسخ کند. )همان،  کند حیتسب
چهارم را از املام محملد بلابر )ع( نسل  کلرده  تیاز جابر م مون روا یتیدر روا یطبرس

 ( 284ص، 2ج، 1312 ،یاست. )طبرس
را ابلواب خداونلد و  تیلکه در آن اه  ب خوردیبه چشن م یاتیروا عهیی ییروا ریتفاس در

 85ص، 1ج، 1381 ،یایلیع ؛142ص، 1ج، 1411 ،کلوفی. ) اندکرده یاو معرف وصوا به قیطر 
گونلاگون، اهل   اتیلدر روا عهییل ثیدر کتن حلد نیهمنن ( 411ص، 1ج، 1416 ،یبحران ؛
، 1ج، 1381،یایلیع ؛153اند. )نهلج البالغله، خیلده فیتوصل« ابواب اللله»)ع( با لسن  تیب

 (194و 14ص، 21ج، 1414 ،یحرعامل ؛193ص، 1ج، 1361 ،ینیکل ؛ 86ص
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وارد  یاصلل قیاز طر  شیخو  یدر تمام امور مذهب یعنی: »سدنویینمونه م ریتفس صاحن
و اسللت در خانلله آنهللا نللازا یللده  یکلله وحلل دیللر یخللود را از آنهللا بگ هللایو برناملله دییللو 

 ( 1، 2، 1314مرارم، «)هستند. یاله یمرتن وح افتگانیپرورش
بلرله  ؛دهلدیاز مردم را اسلتینا بلرار نمل یگروه ایبوم وجه  چیبه ه یاحرام اله نیهمنن

هسلتند؛ للذا  رسلانی یالهل عیدر برابر احرلام و یلرا ،که بایند یگروه ایتمام مردم از هر بشر 
 متنابِ است. یعسل اتیبرآن و مست  اتیبا آ ثیمتن حد یمحتوا

از  یبخار تیاما روا ؛ستندیباب  اعتناء ن هاتیروا نیا ییعالمه طباطبا دگاهیطبق د  نیبنابرا
دارد و  یسلازگار هیلآ یبا ظلاهر و محتلوا ،داندیم یسنت جاهل  یمسئله را  نیبداء که فس  ا

 زانیلمذکور باید. صاحن الم ۀیسبن نزوا آ تواندینم زین تیاست که البته آن روا رشیباب  پذ
عْ " ۀاملر در جملل: »سلندنوییم هیآ ریدر تفس

َ
ُتونْا اْلُبُيونَ  ِموْن أ

ْ
وَُوأ َْ آور فیلو ترل یاملر موللو  "َناِع

از  ،وارد یدن بله خانله از در، بهتلر اسلت که نیبه ا ؛است حتیو نص یبلره امر اریاد ؛ستین
 یغرض اند،خانه، در ساخته یکه برا ییآنها که نیا یبرا د،یبام خانه وارد یو  ایاز پشت  که نیا

از  ،خانله سلر وکلار دارنلد نیلبلا ا کله یکسان ۀاست که هم نای آن و انددر نظر گرفته ییعسال
بلر   یلاست که مردم بر آن عادت دارنلد. دل پسندیده یرسم نیداخ  و خارج یوند و ا جا ی
 چیاست کله بلدون هل یعادت زیت ۀکالم تخطئ ۀنیکه زم نیا ،ستین یامر نامبرده مولو  که نیا

 ،دیاز در خانه وارد یلو  که نیسفارش به ا اینهیزم نی. در چناست یده دایمردم پ نیدر ب یلیدل
. بلله داخل  آوردینمل یفیندارد و ترل یصواب داللت ۀسیطر  یو اریاد به سو  تیاز هدا شیبه ب

اسلت، بلدعت و  نیلعمل  جلزء د  نیا که نیاز بام به عنوان ا ایاز پشت خانه و  هایدن به خانه
 ( 51ص، 2ج، 1411 ،یی)طباطبا«. حرام است

جملله  نیا»نویته است:  هیآ نیا ریتفس هایاز احتماا یریبه عنوان  انیمجمع الب صاحن
در  ( 284ص ،2ج، 1312 ،یطبرسل«.)مناسلن اسلت هلایراه ریلاز پرداختن به امور از غ هیکنا
بردایت یده که به موجن آن ضرورت انجلام  هیآ نیاز ا یمفهوم عام زین اتیاز روا گرید  یبرخ

 ،یمجلسلل؛ 86ص، 1ج، 1381،یایللیآن خاطرنشللان یللده اسللت. )ع ناز راه مناسلل یهرکللار
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یضنى أَ یأتى اْلمر من وجْه، ا  االمن. »امام محمدبابر )ع( فرموده است:  (91ص، 1ج، 1362
 (142ص، 2جتا،  یب ،ی)طوس«. كَُ

بابل   توانلدیسلبن نلزوا نمل اتیهمان طور که گذیت، روا هیآ ییمعنا ۀتوجه به توسع با
 ببوا باید.

 197 ۀیآ تحلیل سبب نزول. 4
ُِّ َوَموُا» ََ َواَل ُفُسونَق َواَل ِجوَداَ  ِفوي اْلَقو َُّ َفاَل َ.َفو نَّ اْلَق ِْ ْضُلنَمٌُ  َفَمن َفَرَض ِفي ٌر مَّ ُْ ْش

َ
ُُّ أ ْلَق

ْلَبُ
َ
ْوِلي اْل

ُ
َِ َیُ أ ُقن ْقَن  َواتَّ ِِ التَّ ا ََّ َخْيَر الزَّ وْا َفِإ ُِ  «ِب َتْفَضُلنْا ِمْن َخْيٍر َیْضَلْمُه الّلُه َوَتَزوَّ

 در لباب النسوا آمده است:  تیروا  ی هیآ نیا  یذ
تویله  آمدند،یکه به حج م منی اه : اندکرده تیاز ابن عباس روا گرانیو د  یبخار ل 1 

ََّ». پلس نیهسلت شگانی: ما توک  پگفتندیو م دایتندیو مصارف راه با خود برنم وْا َفوِإ ُِ َوَتوَزوَّ
ْقَن  ِِ التَّ ا  ( 35ص، 1425 ،یطو ینازا ید. )س «َخْيَر الزَّ

از سلؤاا و  زیلمحدود به پره هیرا در آ« تسوا»( مراد از 292ص، 2ج، 1412 ،ی)طبر یبرخ
 گلرید  یاما برخ؛ دهدیرا نشان م ترعیوس ییمعنا هیآ اقیاند. حاا آن که ظاهر و سدانسته ییگدا
از  ادرلرله متبلب ؛دآییبرنم اتیمعنا از ظاهر آ نیمعتسدند که ا (229ص، 2جتا،  یرضا، ب دی)ری

 ؛کنلدیم رهیذخ یریو ن ریعم  صالح باید و آننه انسان از خ« الزاد»است که مراد از  نیا هیآ
َّ خير الزاِ التقن » ۀیموجود در آ  یکه تعل چنان  .  کندیم دییرا تأ ریتفس نیا «فُ

 زیلو ن نایلکرده قییرا ت  هیآ یمعنا ،نیبدان هیذکر یده را سبن نزوا آ تیاگر روا نیبنابرا
. در نبلرییمل نیرا از بل« واّتقنَ یوُ اولوى االلبوُب» یعنی ه؛یآ یفراز انتها ییتناسن و ارتبا  معنا

 .ستین رشیباب  پذ هیسبن نزوا آ یوطیس تیروا جهینت

  217 ۀیآتحلیل سبب نزول . 5
ُِس َمن َیْشِري َنْفَسُه اْعِتَغُء َمْرَضُِ  الّلِه َوالّلُه َ.ُ وٌف » ِِ  َوِمَن النَّ  « ِعُْلِضَبُ
 در لباب النسوا آمده است: تیدو روا هیآ نیا  یذ
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 تیلروا نیبلن مسل دیحلاتن از سلع یخود و ابلن ابل« مسند»اسامه در  یحارث بن اب ل  1
از مشلرکان او را  یااللله )ص( یلتافت و علدهرسوا یبه بصد هجرت به سو  نصهی: اندکرده

را که در ترکش دایلت،  ییرهایت ۀبه یتاب همید و  ادهیپ شیاز یتر خو  نیدنباا کردند. صه
 نیجنلگ، از بهتلر  دانیلکله ملن در م دیلدانیخلوب مل ش،یگروه بر  یو گفت: ا وردآ رونیب
ننشلانن،  تانیشانیبر پ  یبه   یترکشن را  یرهاییما هستن، به خدا سوگند تا همه ت راندازانیت

را بلر  تانیبلران سلرها غیلت نیلا ادر دستن است، بل رییمش ۀو تا بب  افتی دیبر من دست نخواه
اموالن را کله  ینشان دیو اگر خواسته بای دیانجام ده د،یوبت هرچه خواست نآ افرنن،یخاک م

. گفتنلد: خلوب اسلت، دیو در عوض یما راه مرا باز بگذار  دهنیام به یما مدر مره گذایته
در  ییحیگفلت: ابلو  امبریلپ د،یاسلالم رسل یشلواینزد پ نهی. چون به مدنیگذار یراهت را باز م

لاس  »بلزر   یبهره را گرفت. پس خلدا نیباالتر  اشهیکرد و از سرما دهیاش فامعامله لنل النَّ م  ول
ت... ر 

ش  ن یل  نازا کرد. «مل
ابوذر و جنلدب بلن  ن،یدر مورد صه هیآ نیکرده است: ا تیاز عررمه روا ریابن جر ل  2

 (35ص، 1425 ،یوطیاست. )س دهیابوذر، نازا گرد  شاوندانیسرن، از خو 
 کرد: نیبه سه دسته تسس توانیمفّسران را م ه،یآ نیدر مورد سبن نزوا ا

 نیکرده و البته داستان صه« بن سنان نیصه»سبن نزوا را تنها منحصر به  ی. برخالف
اسلت.  یوطیسل تیلروا هیآنهلا یلب ۀم لمون همل بلا  یتسر  یهن به طرق مختلف نسل  یلده، ولل

 (251ص، 1ج، 1411 ،ی)زمخشر
ایلاره  یمختلفل اتیلبله روا« بلن سلنان نیصله» یمفّسران عالوه بلر ملاجرا ی. برخب

از منرر کشلته  یاست که به سبن امر به معروف و نه یدر مورد مرد هآی ل 1: جمله از اند،کرده
مهلاجران و انصلار نلازا  ۀدربلار  هیآ ل 3 است. و مسداد نازا یده ریدر مورد زب هیآ ل 2. یودیم

بلن سلنان نلازا یلده  نیصله و جندب بلن السلرن ،یغفار وذردر مورد اب هیآ ل 4 است. یده
 دنیخواب یبه ماجرا ل 6. یودیدارد و هر مجاهد در راه خدا را یام  م تیعموم هیآ ل 5است. 

؛ 186، ص2السلران، ج ریتفسل یفل انیجامع البی، طبر)ایاره دارد.  تیالمب ةلیح رت )ع( در ل
 (.124، ص2)جیثعلب
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، 1ج، 1381 ،یایلی)ع .داننلدیمل تیالمب ةلیرا فس  ل هیکه سبن نزوا آ عهیران ی. مفّس ج
 ،یمشللهد یبملل ؛214ص، 2ج، 1415 ،یزیحللو  یعروسلل ؛65ص، 1ج، 1411 ،یکللوف؛ 111ص

 (98ص، 2ج، 1411 ،ییطباطبا؛ 226ص، 3ج، 1419 ،یسبزوار یموسو  ؛315ص، 2ج، 1368
و اه  تسّنن در کتلن خلود  عهیی یعلما از یاریاست و بس ادیمورد ز  نیدر ا تیروا البته

 یود:می ذکر نمونه چند اختصار به که اندایاره کرده هاتیروا نیبه ا
را از املام  یاتیلرا بلا اسلناد خلود از ابلن عبلاس و روا یتلیروا یدر املال یطوسل خیی ل  1

از انلس  یتلیاز ابوعمرو بن علالء و روا ،یبن اوس انصار دیسع دیرا از ابوز  یتی)ع( و رواسجاد
یلده در یلأن ح لرت  ادیل ۀیلآ ،رساندیکه ماست  ( آورده459ص، 1411 ،یبن مال  )طوس

از آن  یرلی بله تنهلا هلامشلابهت م لمون آن  یلنازا یده است؛ به دل تیالمب ةلی)ع( در لیعل
هملراه آن  زیلثور رهسپار ید و ابلوبرر ن رسوا خدا به طرف غار یوبت»یود: یبسنده م اتیروا

او را بپویلد.  لبلاس)ع( دسلتور داد کله بلر بسلتر او بخوابلد و ی)ص( به علامبریپ ،ح رت بود
کشته یلدن آملاده  یکه جان خود را برا یدر حال ؛)ص( ماندامبریپ ۀ)ع( آن ین را در خانیعل

چلون  ؛خلدا)ص( آمدنلد امبریلبله بصلد کشلتن پ شیمختلف بر  هایرهیاز ت یکرده بود. مردان
آورند و ی  ندایتند کله او هملان محملد)ص( اسلت،  فرور او خود را ب یرهایخواستند یمش
. انکله او را دربرگرفتله نلدیرا بب ییرهایتا درد کشتن را بفهملد و یمشل دیکن داریگفتند: او را ب

رده را از رو داریاو را ب وبتی  )ص(امبریپ ی)ع( به جایکه عل دندیکنار زدند، د  یو یکردند و ب 
رو  نیلاز ا ؛)ص( پراکنلده یلدندامبریلپ یو جستجو  نیو به تعس است. او را رها کرده دهیخواب

ُِس َمن َیْشِري...»)ع( نازا کرد که یرا در یأن عل هیآ نیخداوند عّزوج  ا  نازا هملان، «َوِمَن النَّ
 (461ص

کلرده اسلت کله آن ح لرت  تیلخود از جابر، از امام بلابر)ع( روا ریدر تفس یاییعل  2
ُِس َمن َیْشوِري... َوِمَن " ۀو اّمُ آی»فرمود:  طاللن هنگلام بلذا جلان  یبن ابل ینازا در یأن عل "النَّ

خلدا)ص( را  امبریلبصد کشتن پ شیکه کفار بر  یدر یب ؛خدا و رسولش نازا یده است یبرا
 (111ص، 1ج، 1381 ،یایی. )عدی)ص( خوابامبریدایتند و آن ح رت بر بستر پ
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 نیالملؤمن ریلام ۀتوتلیور در ملورد بمزبل ۀیلآ: »سلدنوییابن یهر آیلوب در منابلن ملل  3
 یطوسل یو فلرل یثسف نیمطلن را ابراه نیخدا)ص( نازا یده است. ا امبری)ع( بر فراش پیعل

 نی. همننلدانلکلرده تیلمالل  از ابلن عبلاس روا یاز ابل یبا اسناد از حاکن ]حرلن[ از سلّد 
 دیلز  یس و از ابلاز انل یبا اسلناد خلود از املام سلجاد)ع( و از حسلن بصلر یبانیابوالمفّ   ی

را از ابلن عبلاس و  تیلروا نیهمل زیلن یکرده است. ثعلبل تیاز ابن عمرو بن عالء روا یانصار
 (282ص، 1ج، 1316)ابن یهرایوب، « و معبد نس  کرده است. یسّد 

مربلو  بله  تیمذکور، روا هیدر سبن نزوا آ یو ثعلب یاز مفّسران اه  سنت فخر رازل  4
 (351ص، 5ج، 1418 ،یفخلرراز؛ 186ص، 2ج، 1422 ،ثعلبلی. )نلدارا نس  کلرده تیالمب ةلیل

، 1415 ،یلبلنجی. )انلدخلود خلود آورده یهلادر کتلاب زیلن یو یبلنج یرا غزال یثعلب تیروا
، 1ج، 1421)ابللن حنبلل ،  اهلل  سللنت یعلمللا گللری( د 238ص، 3ج، 1315 ،یغزاللل؛ 86ص
، 1315 ،یطبر ؛29ص ،2ج، 1314 عسوب،ی یابن اب ؛312ص، 1ج، 1388ابن سعد، ؛ 348ص

 ،یخلوارزم ؛42ص، 2ج، 1411 ر،یلابن اث؛ 191ص، 13ج، 1425 ،یبغداد نیخط ؛99ص، 2ج
، 1412ابللن هشللام، ؛ 338ص، 1ج، 1411 ر،یللابللن کی ؛39ص، 1421 ،یزیللمسر  ؛15ص، 1418

 .اندرا در کتن خود آورده تیالمب ةلیل تیروا زی( ن291ص، 2ج
 یبسره، ضرور ۀسور  211 ۀیدر مورد سبن نزوا آ ذکر سه نرته ،توجه به آننه گفته ید با
 :رسدیبه نظر م
)ص( امبریللپ ۀصللحاب گللریو د  نیمللذکور را در یللأن صلله ۀیللکلله آ یاکیللر مفّسللران .1

 هیلماا به عنلوان فد یگرفته و اعطا «عیب»را به مفهوم  «یراء» ۀکلم ه،یآ رتفسی در اند،بریمرده
 .اندنفس دانسته یبرا عیب قیرا از مصاد 

 ؛14 ،نسللاء ؛112 ،)بسللره در بللرآن دارد یادیللاسللتعماا ز  عیللب ییللراء بلله معنللا هگرچلل
 ینفس و بلذا آن در طللن رضلا عیتر است، همان باما آننه به مسام مدح مناسن ؛(21،وسفی

ملاا بله جهلت  ینه آن که اعطا ؛است یلتیف  نی)ع( واجد چننیالمؤمن ریخداست که بطعا  ام
 تیلکله مطلابق روا (. چنلان98ص، 2ج، 1411 ،یی. )طباطباو نجات نفس باید ییه و رهایفد

 و ابوذر و امیاا او ذکر یده است. نیدر مورد صه مذکور،
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 «یرومل نیصه»که  دآییمورد اتفاق خاّصه برم اتیاز روا نیاز کتن رجاا و هن چن .2
در رجللاا خللود نللام  یبللوده است:کّشلل یاز و نی)ع( و از منحللرفیاز دیللمنان ح للرت عللل

را در ملذّمت او از املام صلادق)ع( آورده  یتلیذکر کرده و روا« بالا»عنوان   یا ذر  «نیصه»
 ،ی. )کشلیناسلاندیمل« عبلد سلوء»را  نیو صله« عبد صالح»آن ح رت، بالا را  هاست ک

از امام  نیم مون در مذّمت صه نیرا به هم یتیروا (68ص، 1312) دیمف خی(. ی41صتا، یب
ًُ فُّنوه :صادق)ع( نس  کرده است که فرمود .ح  الله عالاًل كَُ یقّبنُ اَل البيت و لضن الله صوْيب

را لعنلت کنلد  نیبلود و صله تی:خداوند بالا را رحمت کند که دوستدار ما اه  بكَُ یضُِینُ
 .دورزییکه با ما عداوت و بغِ م

  یلدر مسلام اثبلات بله دل ییلوند، ولل هیآ  یسبن نزوا  یممرن است امور متعدد .3
 رسلانی ،نلازا یلده ۀیلآ قیمصلاد  ،است. بر فرض تعدد اسلباب نلزوا ممرلن اسلت ازیمعتبر ن

اف ل  و  ق،یاز آن مصاد  یکه برخ یبه طور ؛نه مفهوم ،در مصداق باید  یتشر یعنینبایند؛ 
است؛   یبب نی)ع( از ارمؤمنانیح رت ام تیالمب ةلیباید. رخداد ل گرید  هایاکم  از مصداق

 قیلبابل  تطب گرید  قیواحد، ممرن است بر مصاد  ایث، خواه متعّدد مورد بح هییأن نزوا آ یعنی
باب   گریهر مجاهد د  ایمسداد و  ن،یبا ابوذر، صه ،گرددی)ع( باز میآننه به ح رت عل .باید

 (258ص، 11ج، 1318 ،یامل ی. )جوادستین اسیب
ق که اطال )ع( کامال  محسق یده است؛ چنانینصاب یراء از طرف ح رت عل نیبنابرا

 یاسلت کله آملادگ یاز منرلر یبر هر مجاهد و آمر به معلروف و نلاه قیباب  تطب ،هیعموم آ ای
 را دارد. یگونه آزمون الههر 

 نیدر یلأن صله هیلمربو  به نزوا آ تیهمنون روا ،اتیگونه روا نیکه ا نیآخر ا سخن
 ،نلازا یلده تیالمب لةی)ع( که در لیمذکور در یأن عل ۀیدر سبن نزوا آ یبا اخبار متعدد بطع

تعصلن و بله بصلد  یاز رو یجعلل اتیلگونله روانیلا انیلراو  ،رسلدیمتعارض است. به نظر م
 نیبله ذکلر چنل تیالمب لةی)ع( در لیح رت عل  ی)ع( خصوصا  ف اتی  اه  بیپویاندن ف ا

 پرداخته بایند. فهییر  ۀیآ ریدر تفس یسیمصاد 
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 224 ۀیآ تحلیل سبب نزول. 6
ٌْ َعِليٌ  َواَل َتْجَضُلنْا اللّ  » ِمي ََ ُِس َوالّلُه  ُقنْا َوُتْلِلُقنْا َعْيَن النَّ وْا َوَتتَّ َ َتَبرُّ

َ
ْیَمُِنُکْ  أ

َ  «َه ُعْرَضًة ْلِّ
 قیلاز طر  ریلابلن جر  ؛ از این بلرار کلهدر لباب النسوا آمده است تیروا  ی هیآ نیا  یذ
ْیَمُِنُکْ ... َواَل َتْجَضُلنْا الّلَه ُعْرَضًة » ۀیکرده است: آ تیروا جیابن جر 

َ  یابوبرر و ماجرا ۀدربار  «ْلِّ
 (43ص، 1425 ،یوطیاو با مسطح نازا یده است. )س

دانسلته و  هیلرا سبن نلزوا آ یگرید  تیروا هیمفّسران از اه  سنت و امام گریو د  یطبرس
بلا داملادش  ،که بسن خلورده بلود یدر مورد عبدالله بن رواحه نازا ید. هنگام هآی»: اندآورده
ن یل: ملن بله اگفتیو ما .او و زنش را اصالح نرند نیو ب دیبا او سخن نگو  و رابطه کندبطع 

 ،ی)طبرسل« نازا ید. هیآ آنگاهکار را انجام دهن؛  نیکه ا ستنی روا پس ؛امکار سوگند خورده
؛ 163ص، 2ج، 1422 ،یآمده است. )ثعلب ریدر اکیر تفاس یطبرس تی( روا566ص، 2ج، 1312

، 2ج، 1368 ،یمشللهد یبملل ؛194ص، 1ج، 1422 ،یابللن جللوز ؛245ص ،2ج، 1418 ،یراز
( 145ص، 2ج، 1314 مرارم، ؛521ص، 1ج، 1415 ،یلوسآ  ؛331ص

 در زیلرا ن یوطیسل تیلصاحبان روض الجنان و کنز الدبائق، روا زیاه  سنت و ن مفّسران
، 1ج، 1422 ،یابلن جلوز ؛245ص، 2ج، 1418 ،ید. )ابوالفتلوح رازانذکر کرده هیسبن نزوا آ

، 1415 ،یآلوسل ؛331ص، 2ج، 1368 ،یمشلهد یبمل ؛91ص، 3ج، 1364 ،یبرطب؛ 194ص
 (521ص، 1ج

 دیلسوگند ابوبرر نسبت به مسطح بن اثاثه ترد  تیدر مورد ببوا روا ،توجه دایت دیبا یول
نور  ۀدر سور  یابوبرر و مسطح در داستان اف  به طور اختصاص یماجرا ،اوال   رایوجود دارد؛ ز 

 ۀ)در غلزو  یمربلو  بله سلاا یشلن هجلر یخیافل  ظلاهرا  از نظلر تلار  یاست و ماجراآمده 
کرده بلود  ادیابوبرر سوگند  ت،یبراساس روا ،ا  ی(. ثان431صتا،  یب ،یتیآمصطلق( است. )یبن

از او نگله  نیتیصورت ه که ب« مسطح بن اثاثه»بنام  اشیاز بستگان مادر یریپس به  نیکه از ا
، 2ج، 1422،یاندلسل هیلافل  انفلاق نرنلد. )ابلن عط هیّ یلرکت در ب ل  یدلبه  کرد؛یم یدار
مسلأله  نیکه همل ستیمردم ن نیاز اصالح ب یرف( و ح516ص، 1ج، 1418 ،یعسسالن؛ 185ص
ندارد. یهن خوان «الّناس نیو تصلحوا ب» ۀیفراز از آ نیبا ا
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 274 ۀیآتحلیل سبب . 7
ُْ  ِعُللَّ » ْمَناَل

َ
ََ أ ِذیَن ُینِفُقن ْ الَّ ِْ وْ  َواَل َخوْنٌف َعَلوْي ِْ

عِّ ْ  ِعنوَد َ. َُ ْجُر
َ
ْ  أ ُْ ا َوَعاَلِنَيًة َفَل رًّ َِ  .ُِ َْ ْيِل َوالنَّ

 ََ ْ  َیْقَزُنن َُ  «َواَل 
 آمده است: به این برار در لباب النسوا  تیسه روا هیآ نیا  یذ
 تیلگش روااز پدرش از پدر بلزر  نیبن عبدالله بن غر  دیز یحاتن از  یو ابن اب یطبران ل  1

ْيوِل...»ۀ یلمتعلاا آ یاند: رسوا اکرم)ص( فرمود که خداکرده ُْ  ِعُللَّ ْموَناَل
َ
ََ أ وِذیَن ُینِفُقون را در  «الَّ

 نازا کرده است. کنند،یم تیتربجهاد در راه خدا  یخود را برا یهاکه اسن ییهامورد آن
 تیلابلن عبلاس روا از فیبه سلند ضلع یحاتن و طبران یابن اب ر،یعبدالرزاق، ابن جر ل  2

است که آن بزرگوار چهلار درهلن  دهیطالن)ع( نازا گرد  یبن اب ین علأدر ی هیآ نیاند: اکرده
را آیرار انفاق  گریدرهن د   یدرهن و   یدرهن، در خفا   یدرهن، روز   یین  .دایت
 کرد.

کرده است: عبدالرحمن بن عوف و عیمان بلن عفلان،  تیروا نیابن منذر از ابن مسل  3
 نیلتبوک بود، انفاق کردند. ا ۀرهسپار غزو  یو تنگدست ینارگیب تیسپاه اسالم که در نها یبرا

 (49ص، 1425 ،یوطیها نازا ید. )سن آنأدر ی هیآ
و الّنهلار سلّرا  و   یلباّلل»است که با فلراز  نی)انفاق بر اسبان( ا یوطیاوا  س تیایراا روا

مطللن را  نیچنل نیلا .اسلبان معنلا نلدارد ۀآذوبل ۀّیلندارد؛ چلون در ملورد ته یسازگار «ة  یعالن
هللن در روز و هللن در یللن و هللن در خفللا و هللن آیللرار انفللاق  ،دیللدهللد و بفرما تیللعموم

 (416ص، 2ج، 1411 ،ییکنند.)طباطبایم
عیمان »انفاق  ات،یگونه روانیگفت در صورت اثبات صحت ا دیسوم با تیمورد روا در
 تیلکله بلر روا یدر روز اتفاق افتاده است و ایرال رباری« عبدالرحمن بن عوف»و « بن عفان

علدم انطبلاق بلا   یلاوا و سوم بله دل اتیروا نیوارد است؛ بنابرا زین تیروا نیبرا ،وارد بود یببل
 .ستین رشیپذ اب ب هیآ یمحتوا
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و  یلیف در سند آن را دارد، اما در کتلن رواعض یادعا یوطیدوم را اگرچه س تیروا اما
 ؛496ص، 3ج، 1361 ،ینیبلا طلرق مختللف نسل  یلده اسلت.)کل تیلروا نیلا هیلامام ریتفاس

فتلاا  ؛11ص، 1ج، 1411 ،یکلوف؛151ص، 1ج، 1381 ،یایلیع ؛111ص، 2ج، 1318صدوق، 
 ؛241ص، 1424 ،یابلن مغلازل ؛141ص ،1ج، 1411 ،یحسلران ؛114ص، 1جتلا،  یب ،یشابورین

 ،یاربل ؛661ص، 2ج، 1312 ،یطبرس؛ 94ص، 4ج، 1418 ،یراز ؛351ج ،2ج تا، یب ،یطوس
، 1411ابن طلاووس،  ؛219ص، 1311 ،یخوانسار ؛366ص، 1411 ،یحل ؛311ص، 1ج ،1381

 ،یمشللهد یبملل ؛551ص، 1ج ،1416 ،یبحرانلل ؛158ص، 61ج، 1362 ،یمجلسلل؛ 93ص، 1ج
 ؛415ص، 2ج، 1411 ،ییطباطبلا ؛291ص، 1ج، 1415 ،یزیحلو  یعروس ؛451ص، 2ج، 1368

 (61ص، 2ج، 1314مرارم، 
، 1ج، 1381 ،یایلییلده است.)ع تیلروا زیلمعنا از امام بابر)ع( و املام صلادق)ع( ن نیا

 هیلرا سلبن نلزوا آ تیلروا نیلا زیل( مفّسران عامه ن311ص، 1ج، 1415 ،یکایان ِیف ؛151ص
، 1422 ،یثعلبل ؛543ص، 2ج، 1419حلاتن،  یابلن ابل ؛66ص، 3ج، 1412 ،طبلری. )انددانسته

، 1411،یزمخشلر ؛11ص، 1ج، 1418 ،یفخلرراز ؛95ص، 1ج، 1411 ،یواحد ؛219ص، 2ج
، 1419 ،یثعلالب ؛545ص، 1ج، 1419 ر،یابن کی ؛246ص، 1ج، 1422 ،یابن جوز ؛319ص، 1ج
 (46ص، 2ج، 1415 ،یلوسآ  ؛534ص، 1ج

است.  رشیباب  پذ هیبه عنوان سبن نزوا آ یوطیدوم س تیروا نیبنابرا

 گیریجهینت. 8
یلهرت آن  ایو  یتنها از راه یناخت اعتبار سند یوا وابعاسباب نز  صیتشخ دیبدون ترد  

 ،یمهمل یارهلایبا مع تیمتن روا یاعتبار سنج ،یسند یبلره در کنار بررس ؛ستین ریامران پذ
مورد توجه بلرار دارد. در  دیبا زیمعتبر را ن خیعس  و تار  ح،یصح اتیبا برآن، روا یچون سازگار

 4نهلا آ انیبرارگرفت که از م یو بررس  یبسره مورد تحل ۀور از س هیآ 1  یذ تیروا 11، لهمسا نیا
علدم   یلاهلن دال  متسن ملردود وابلع یلد.  یبا دال  تیروا 11برار گرفت و  رشیمورد پذ تیروا
ند از: ا عبارت اتیروا رشیپذ
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 اتیآ ایو  هیآ اقیس ای هیآ ریتفس ه،یبا ظاهر آ تیروا یمحتوا یعدم مطابست و هماهنگ ل 1
 .تیروامربو  به 

 یخینسل  یلده در کتلن تلار  عیمسللن و وبلا خیبلا تلار  تیروا یعدم مطابست محتوا ل 2
 معتبر.

از  هیلبرآن و ذکر آن بله عنلوان سلبن نلزوا آ اتیبا آ یخیتار  عیها و وباداستان قیتطب ل 3
 .یراو یسو 

 سبن نزوا. یجاه ب هیآ یمصداق برا انیب ل 4
 یعسل با عس  و مسّلمات تیمخالفت متن روا ل 5
 مسلمانان. دیو عسا یکالم هایبا ضرورت تیمخالفت متن روا ل 6
 با اجماع مسلمانان. تیمخالفت متن روا ل 1
اسلباب نلزوا متفلاوت  اتیلنسل  و اسلتفاده از روا مفسلران در رلردیتوجه دایت رو  دیبا

بله  تایلروا یابیلدر ارز  یوطیپرداخته انلد. سل تیروا حیمفسران عامه کمتر به نسد و ترج .است
به  ییروا ریدر تفاس هیتوجه بوده است. مفسران امام یب اتیتوجه کرده و به متن روا اتیسند روا

معاصلر  ریتفاسل . درانلدهنشان داد یترشیرغبت ب )ع(تینس  یده از اه  ب واسبن نز  اتیروا
اللرحمن مواهلن  زیو ن زانیالم ریتوان در تفاسیاسباب نزوا را م اتیبر روا یمتن ینسدها نیبهتر 

نرته توجله  نیبه ا ،است یاسباب نزوا، کاف اتینسد روا تینشان دادن اهم یمشاهده کرد. برا
گاه  نیلاز ا ایبخلش عملده .هسلتند هلاتیلاز اسلباب نلزوا، روا ییود که تنها راه اطالع و آ

 انیلم نیلدر ا عهی. یلندسلتین حیاست و همه آنهلا صلح دهیاه  سنت به ما رس قیاز طر  ثیاحاد 
 و هلااسلباب نلزوا کتلاب ۀنلیکله در زم نیلبلا ا .را نسل  کلرده اسلت اتیلاز روا ندکیا بخش

از برآن  ایهیهر آ ،گفت توانینم نیسیهنوز به طور بطع و  یوجود دارد، ول یاریبس هاینگایته
حلاا آن کله آننله مفّسلر و  ؛رخداد نلازا یلده اسلت نیکدام ۀن نزولش چه بوده و دربار بس

 حیصلح اتیبر روا هیبا تر یبرآن هایبه اطالعات و دانش یابیدست ،است مندازیپژوه بدان نبرآن
 و معتبر است. 
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 منابع. 9
 .یرازیناصر مرارم ی ۀ. ترجمنیکر  برآن .1
 چاپ اوا. ات،یح نیبن: نس ،ش(1385)یروانیی یعل ۀ. ترجمالبالغهنهج .2
: روتیچاپ اوا، ب ،یعبد البار یعل قیتحس .نیالسرآن العظ ریتفس یف یروح المعان ق(.1415)محمود دیس ،یآلوس .3

 .ةیدارالرتن العلم
چاپ سوم،  اض،یر  نیّ اسعد محمد ط قیتحس .نیالسرآن العظ ریتفس ق(.1419)حاتن، عبد الرحمن بن محمد یاب ابن .4

 الباز. یجا: مرتبة نزار مصطف یب
 . یفرهنگ یتهران: علمچاپ اوا،  ،یتیآ نیمحمد ابراه ۀترجم .یعسوبی خیتار  ش(.1314)احمد عسوب،ی یاب ابن .5
 .ةی: دارالرتن العلمروتیب چا،یب .خیالتار  یالرام  ف )بی تا(.بن محمد یعل ر،یاث ابن .6
چاپ  س،یمحمد األن نیعبدالحر قیتحس .االسباب انیب یالعجاب ف ق(.1418)یاحمدبن عل ،یحجر عسسالن ابن .1

 .یابن الجوز اوا، عربستان: دار
چاپ اوا،  ،یعبدالرزاق المهد قیتحس. ریعلن تفس یف ریزاد المس ق(.1422)یعبدالرحمن بن عل ،یجوز ابن .8

 .ی: دارالرتاب العربروتیب
 : دار صادر. روتیب چا،یب .یالطبسات الربرق(. 1388) سعد، محمد ابن .9

 .ةیّ در ینجف: ح چا،ی(؛ بع)طالن یمنابن آا ابق(. 1316)ییهر آیوب، محمد بن عل ابن .11
 .خی: التار روتیچاپ اوا، ب ر؛یو التنو  ریالتحر . )بی تا(عایور، محمد طاهر ابن .11
  .المعارف ة: موسسروتیب چا،یب .ریابن کی خیتار  ق(.1411)بن عمر  یاسماع ر،یکی ابن .12
: دار روتیچاپ اوا، ب ف،ییر  نیمحمد حس قیتحس .نیالسرآن العظ ریتفس ق(.1411)بن عمر  یاسماع ر،یکی ابن .13

 .ةیالرتن العلم
 ذکار.  ی: سهروتیچاپ اوا، ب ة؛یالنبو  ر یالس ق(.1412)هشام، عبدالمل  ابن .14
 اءی: داراحروتیب چا،یب .(نیالسران الرر  ایمزا یال نی)اریاد العس  السل السعود یاب ریتفس )بی تا(.محمد ابوالسعود، .15

 .یالتراث العرب
 . یهایمی: بنزی)ع(؛ چاپ اوا، تبر ةمعرفة االئم یف ةکشف الغم ق(.1381)یسیبن ع یعل ،یاربل .16
چاپ  ،یمحمد عبد السالم عبد الشاف قیتحس .زیالرتاب العز  ریتفس یف زیالمحرر الوجق(. 1422ة)یابن عط ،یاندلس .11

 . ةی: دارالرتن العلمروتیاوا، ب
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 بعیت. ادیچاپ اوا، تهران: بن .السرآن ریتفس یالبرهان ف ق(.1416)مانیهاین بن سل ،یبحران .18
معوض و عادا احمد  یمحمدعل قیتحس .السران ریتفس یجواهرالحسان فال ق(.1418)عبدالرحمن بن محمد ،یثعالب .19

 .یالتراث العرب اءی: داراحروتیعبدالموجود، چاپ اوا، ب
ابومحمد بن عایور، چاپ  حیتصح .السران ریعن تفس انیالرشف و الب ق(.1422)نیاحمد بن ابراه ،یشابورین یثعلب .21

 .یالتراث العرب اءی: داراحروتیاوا، ب
 ش.1318؛ چاپ اوا، بن: اسراء،  نیعبدالله؛ التسن ،یلآم یجواد .21
 دوم، بن: مهر.  چاپ،عةیمسائ  الشر   یتحص یال ةعیوسائ  الش  یتفص ق(.1414)محمد بن حسن ،یعامل حّر  .22
 طبع و نشر.  ۀتهران: موسس چاپ اوا، . یلسواعد التفص  ییواهد التنز ق(. 1411)بن احمد داللهیعب ،یحسران .23
 چاپ اوا، تهران: وزارت اریاد. (.)عنیالمومن ریام ف ای  یف نیسیکشف الق(. 1411)وسفیحسن بن  ،یحل .24
 .ةی: دارالرتن العلمروتیب چا،یب ،اءیاالنب خیتار  ق(.1425)یاحمد بن عل ،یبغداد نیخط .25
 .یبن: نشر اسالم چا،یب ،المنابن ق(.1411)موفق بن احمد ،یخوارزم .26
 .نیچاپ اوا، بن: مؤمن .دیمف خیی یکالم یهابحث، عیدفاع از تش ش(.1311)آبا جماا ،یخوانسار .21
و محمد  یاحسیمحمد جعفر  قیتحس .السرآن ریتفس یروض الجنان و روح الجنان ف ق(.1418)ابوالفتوح ،یراز .28

 .یناصح، چاپ اوا، مشهد: آستان بدس رضو  یمهد
 لمعرفة.: داراروتیب چا،ی)المنار(. ب نیالسرآن الرر  ریتفس )بی تا(.رضا، محمد دیری .29
 : دارالفرر.روتیعلوم السرآن؛ چاپ اوا، ب یمناه  العرفان ف م(.1988)محمد ،یزربان .31
 : دارالفرر.روتیعلوم السرآن؛ چاپ اوا، ب یالبرهان ف ق(.1418)محمد بن بهادر ،یزرکش .31
 .ی: دارالرتاب العربروتیچاپ سوم، ب . یالرّشاف عن حسائق غوامِ التنز  ق(.1411)محمود ،یزمخشر .32
: دارالرتاب روتیب ،یعبدالرزاق مهد قیتحس .اسباب النزوا یلباب النسوا ف ق(.1425)نیجالا الد ،یوطیس .33

 .یالعرب
 .یالله مرعش تیآ ۀبن: کتابخان چاپ اوا، .المأثور ریالتفس یالدّر المنیور ف ق(.1414)نیجالا الد ،یوطیس .34
چاپ پنجن، تهران:  ،ینیبزو  یحائر یمهد دیس ۀترجم .علوم السرآن یاالتسان ف ش(.1384)نیجالا الد ،یوطیس .35

 .ریرکبیام
 ۀیعلم ۀحوز  نیمدّرس ۀچاپ پنجن، بن: جامع. السرآن ریتفس یف زانیالمق(. 1411)نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا .36

 بن. 
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چاپ سوم،  ،ی: محمد جواد بالغحیتصح .السرآن ریتفس یف انیمجمع الب ش(.1312)ف   بن حسن ،یطبرس .31
 تهران: ناصر خسرو.

 و النشر.  ةللطباع ة: دارالبالغروتیچاپ اوا، ب .نیالسرآن الرر  ریتفس ق(.1412)عبدالله دیس ،یبّر  .38
 اءی: دار احروتیچاپ اوا، ب ،یعامل ری: احمد بصقیتحس .السرآن ریتفس یف انیالتب )بی تا(.محمد بن حسن ،یطوس .39

 .یالتراث العرب
 .ة: دارالمعرفروتیچاپ اوا، ب .آنالسر  ریتفس یف انیجامع الب ق(.1412)ریمحمدبن جر  ،یطبر .41
 .ریچاپ اوا، تهران: اساط ؛یطبر خیتار  ش(.1315طبری، محمدبن جریر) .41
چاپ چهارم، بن:  ،یهاین رسول دیس قیتحس .نینورالیسل ریتفس ق(.1415)بن جمعه یعل ،یزیحو  یعروس .42

 .انیلیاسماع
 . انیّ : الدروتیم، بچاپ دو  .ثیاصوا منهج النسد عند اه  الحد ق(.1412)ریاحمد، بش عصام .43
 .هیعلم ۀچاپ اوا، تهران: چاپخان ،یهاین رسول دیس قیتحس .ریکتاب التفس ش(.1381)محمد بن مسعود ،یاییع .44
 . یفرهنگ یچاپ اوا، تهران: علم .نیعلوم الد اءیاح ش(.1315)محمد ،یغزال .45
 .یچاپ اوا، بن: رض .نیالواعظ ةروض )بی تا(.محمد بن حسن ،یشابورین فتاا .46
 .یالتراث العرب اءی: داراحروتیچاپ سوم، ب .نیالغ حیمفات ق(.1421)محمد بن عمر ،یراز فخر .41
 چاپ دوم، تهران: الصدر. ،یاعلم نی: حسقیتحس .یالصاف ریتفس ق(.1415)محسن ،یکایان ِیف .48
 چاپ اوا، تهران: ناصر خسرو. .الجامع الحرام السرآن ش(.1364)محمد بن احمد ،یبرطب .49
چاپ  ،یدرگاه نی: حسقیتحس .کنز الدبائق و بحر الغرائن ریتفس ش(.1368)محمد رضا محمد بن ،یمشهد یبم .51

 .یاوا، تهران: وزارت اریاد اسالم
 چاپ سوم، بن: دارالرتاب. ،یریجزا یموسو  نی: طقیتحس .یالسم ریتفس ش(.1363)نیبن ابراه یعل ،یبم .51
 .هی، تهران: اسالمچاپ اوا .نیمنهج الصادب ریکب ریتفس ش(.1351) فتح الله ،یکایان .52
 مشهد: دانشگاه مشهد.  چا،یب .(یالرجاا )رجاا الرّش  ةمعرف اریاخت ش(.1348)محمد بن عمر ،یکّش  .53
 .یدریچاپ سوم، تهران: ح ،یاکبر غفار یعل قیتحس .یالراف ش(.1361)عسوبیمحمد بن  ،ینیکل .54
چاپ اوا، تهران: وزارت  ،یحمود: محمد کاظن مقیتحس .یفرات الروف ریتفس ق(.1411)نیفرات بن ابراه ،یکوف .55

 .یاریاد اسالم
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