
 
 

  
  

  
  
  

  واکاوي روایات سبب نزول
  *سوره توبه 114و  113آیات 

  

  **عاطفه زرسازان
  

  
  : چکیده

سبب ذکر  ینچند یهآ یک یلذ یگاه امادر فهم آن دارد.  یاساس یرقرآن تأث یاتشناخت اسباب نزول آ
به  یختگسا یاتروا یافتنراه  ،اعتماد کرد. افزون بر آن یدبا یک د به کدامدان مید و محقق نشو می
استنباط  آنکهافزون بر ، یاتموجب شده است تا روا اسبب نزول و ورود آن به ورطه نقل به معن یاتروا
 یاتیمبتال شود. از جمله آ یزن یفبه دروغ و تحر ،ینیطرف ع یشاهد ب یکنه گزارش  ،باشد يراو يفرد

پژوهش به  یند. اباش میوبه سوره ت 114 و 113 یاتآ، اند کردهآن اسباب متعدد ذکر  يکه مفسران برا
اعتماد کند؟  یدبا کدام یک هب ،اسباب یناست که محقق در برخورد با ا یپرسش اصل یندنبال پاسخ به ا

 یانیکمک شا یاله یاتما را در معرفت نسبت به مقصود آ یقینبه  ،یاتروا ینا یلیتحل یچرا که بررس
نظر ، یو رجال یثیو منابع حد یاتمتن روا یبا بررس رو ازاین. یردقرار گ يبردار نموده تا بهتر مورد بهره

ایشان آمنه مادر  یا، 6یامبرپ يعمو طالبدانشمندان اهل سنت که سبب نزول را در رابطه با ابو
 ینشوالد يبرا یکی از مسلمانانراجع به استغفار  7یاز حضرت عل یتید و تنها رواشو میرد ، نددان می

  .دگرد می یرفتهپذ، ندودرفته ب یاکه در حال شرك از دن
  

  : ها کلیدواژه
   متن روایات /رجال حدیث /سبب نزول /سوره توبه

                                            
  . 7/7/1394تاریخ تأیید: ، 8/12/1393افت: تاریخ دری* 

 zarsazan@gmail.com    ** استادیار دانشگاه مذاهب اسالمی
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  مقدمه
ند توان میاسباب نزول  اب ییباورند که از رهگذر و آشنا یندانشمندان علوم قرآن بر ا

بوده  ینو وضع احکام و قوان یععلت تشر یانگرب، حکمت ینکه ا یابندرا باز یحکمت
 یهداده و آ يرو یزمان با نزول وح که هم اند دانسته يا ادثهنزول را ح سبب یشاناست. ا

سیوطی، االتقان فی : رك( است کرده یانحکم آن را ب یاپرداخته  آنبه گزارش  یاتیآ یا
، یاتکرد که آ یسبب نزول تلق توان میرا  یحوادث یرتعب ینا اب .)1/128علوم القرآن، 

ذکر است سخن گفتن از اسباب  یاننازل شود. شان پس از آفاصله  یبا کم یادرنگ  یب
بر اسباب  وشاهد نزول قرآن بوده  کسانی کهاز  یدنو شن یتنزول قرآن جز به روا

 6یامبرکه به پ یثیاحاد ،یانم یناما در ا .)1/117زرکشی، ( یستروا ن، نزول واقفند
 شمار است گشتان یاربس ،اند پرداختهسبب نزول  یاند و حضرت خود به بشو می یمنته

رو  ازاین، دگرد می یمنته یو تابع یبه صحاب یاتروا ینا یشترب ینابنابر)، 97رشید، (
  .اند پرداختهدو گروه  ینا یاتروا یتحجدرباره بحث  همحققان ب

 یثباره در حکم حد ینصحابه در ا یتروا، اهل سنت یشمنداناند ینظر برخ از
 دباش می 3مرسل 2حکم مسند مرفوع موضوع در یندر ا یتابع یثاست و حد 1مسند

 ینا يداور ینا يتوجه داشت که مبنا یدبا). 1/128سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، (
و صحابه و  ردندا ییجا ینندهاجتهاد ب، النزول اسباب یصفرض است که در تشخ یشپ

 یمنته یتابع یا یکه به صحاب یسخن ،یعه. از منظر شاند بودهگزارشگر واقعه  صرفاً یتابع
ندارند.  یبدان توجهبدین سبب  ،)1/332مامقانی، ( است یشرع یتفاقد حج ،شود

که  یدد توان میرا در اسباب نزول  یاتیکمتر روا ،یعهش ییروا یردر تفاس رو معموالً ینااز
بر سند  یشترب یزمعصوم ن یاتروا یدر بررس یشاننقل شده باشد. البته ا صوممع یراز غ

  .اند کرده یهآن تک
 يها متعدد با سبب نزول یاتوجود روا، عالمان قرار دارد يکه فرارو يجد مشکل
محققان ، دست یناز ا یاراست. وجود موارد بس یهآ یک يمتناقض براگاهی مختلف و 

مشکل بپردازند.  ینحل ا یچگونگدرباره النزول را بر آن داشته است که به بحث  اسباب
 يدو مالك مهم برا، سبب نزول یانب يفته براکار ر هب یرسند معتبر و صراحت تعب

سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، : رك( است یاتروا یندرباره ا يو داور یحترج
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متعدد به لحاظ سند و  یاتد که روامان می یباق يباز هم موارد، همه ینبا ا). 1/128
 ینجمع ب يراب یراه، شواهد یبا بررس یدصورت با یندر ا .هستند یکسان کامالً، یرتعب

 یت. در نهایمده یحترج یگريرا بر د یکی ،نیبا توجه به قرا یا یابیمب یتدو روا
نخست آنکه در صورت  .اند کرده یانکارگشا ب حوزه دو راه حل کامالً ینا یشمنداناند
 ینو در صورت عدم امکان ا یمالنزول شو قائل به تعدد اسباب ،ها زمان سبب یکینزد

  .)134-127، همان( یمول شوتکرار نز یمدع، فرض
فرض  و معتقد است یرفتهفرض را نپذ ینا یدابوز، یمعاصر قرآن یشمنداناند یاناز م
چند  یا یکنزول مکرر  یههمانند فرض، واقعه خاص یکمتعدد در پاسخ به  یاتنزول آ

 ییو معنا و داللت آن جدا یمتن قرآن یانم، حوادث و اسباب مختلف یلقرآن به دل یهآ
 ینچن). 208ابوزید، ( دکن می یرانرا و یقرآن تنشناخت خود م، رو یناکند و ازاف یم

سبب نزول بنا شده  یانفرض عدم اجتهاد در ب یشنامستحکم پ یهکه بر پا ییها یهفرض
، سو یکانجامد. از  یو تعامل آن با واقع م یدر تصور از وح یبیبه تعارض عج ،است

مردمان عصر نزول  انیبا واقع زندگ یاتآ یقوث یونداز پ یتحکا النزول اسباب یاتروا
  د.کن می یدرابطه تأک ینبر فقدان ا ر نزولاتکر ،یگرد يدارد و از سو یوح

مهم سنجش  يها متن را از مالك یمحققان معاصر بررس، غالب یدگاهدر کنار د
دسته از  ینا ی. حسن عباس بر لزوم هماهنگاند کرده یمعرف النزول اسباب یاتروا
و  نماندهغافل  یزن یاتمضمون روا يد. او از نقادکن می یدتأک یاتآ یاقبا س اتیروا

از نظر ). 338-334حسن عباس، ( زدسا میآن استوار  یهخود را بر پا ياز داور یبخش
خود  یشاننقد متن آنهاست. ا، یاتروا يمالك در استوار ینتر مهم ،ییعالمه طباطبا

به ( دکن میرد  یخعقل و تار، سنت، ارض با قرآنتع یلرا به دل النزول اسباب یاتروا
توجه به نص قرآن و  یزن ابوزید). 3/268؛ 20/82؛ 9/365طباطبایی، : عنوان مثال رك

  ).121ابوزید، ( ددان می یاتآ النزول اسباببه  یابیمهم دست يها را از مالك یاتآ یاقس
است، سوره توبه  114و  113 یاتموارد که آ ینا ینتر از مهم یکیباره به  یندر ا

ما کَانَ للنَّبِیِّ والَّذینَ آمنُوا أَنْ یستَغْفرُوا للْمشْرِکینَ ﴿: دفرمای میآنجا که خداوند پردازیم.  می
ی قُرْبکَانُوا أُول لَویمِ یوحالْج ابحأَص مأَنَّه منَ لَهیا تَبم دعنْ بم * غْفَارتا کَانَ اسمو ألبِیه یمرَاهإِب

  ﴾واه حلیمإِال عنْ موعدةٍ وعدها إِیاه فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للَّه تَبرَّأَ منْه إِنَّ إِبرَاهیم أل
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پس از آنکه برایشان  ـ مشرکان يسزاوار نیست که برا ،اند که ایمان آورده یبر پیامبر و کسان«
] باشند. و  هر چند خویشاوند [آنان، طلب آمرزش کنند ـ گردید که آنان اهل دوزخند ارآشک

که  ی] هنگام ی[لنبود. و، که به او داده بود يا وعده يپدرش جز برا يطلب آمرزش ابراهیم برا
 يدلسوز، ابراهیم، یجست. راست ياز او بیزار، دشمن خداست ياو روشن شد که و يبرا

  .»بردبار بود
 یحاست که سبب نزول صح یپرسش اصل ینپاسخ به ا ،نوشتار ینا یاصلدغدغه 

ما را در معرفت  یقینبه  ،یاتروا ینا یلیتحل ی؟ چرا که بررسکدام است یاتآ ینا
. یردقرار گ يبردار تا بهتر مورد بهرهنماید  می یانیکمک شا یاله یاتنسبت به مقصود آ

مختلف از کتب  یانظرات را با راواز ن یکشده است ابتدا هر  ینوشتار سع یندر ا
  .زیمپرداب یکهر  يو سند یمتن یسپس به بررس، کرده يآور جمع یريو تفس ییروا

  
  6یامبرپ يابوطالب عمو .1

 6یامبرپ يعمو ،در شأن ابوطالب یاتآ ینمفسران اهل سنت برآنند که ا بیشتر
قرطبی، ؛ 3/90طیه، ابن ع( اند از آنان به اجمال به آن اشاره کرده یچند برخاست. هر

 آن آورده یلمتعدد ذ یاتروا یبعض و )2/315زمخشري، ؛ 10/214ابن عاشور، ؛ 8/274
ابن ؛ 285-3/282سیوطی، الدر المنثور، ؛ 6/1893حاتم،  ابن ابی؛ 34-11/30طبري، (

؛ 16/157رازي، فخر ( اند مسأله سخن گفته یهدر توج یکسان و) 196-4/193کثیر، 
نقل  نتاهل س یقاست که از طر یاتیبر اساس روا يرأ ینآنجا که ااز ). 6/32آلوسی، 

  د.گرد می یجا ذکر و بررسیندر ا یاتروا ینا ترین مهم یلدل ینبه هم، شده است
ابوطالب که مرگ  یهنگام: کرده است یتسعید بن مسیب از پدرش روا :1 حدیث

اال اللَّه بگو تا من  عمو! ال اله يا: بر او وارد گردید و فرمود 6پیامبر ،نزدیک شد
امیه به  یبن اب عبداللَّهو  ابوجهلدر این هنگام  .شفاعت کنم یتنزد پروردگار برا

 چندین بار 6؟ پیامبریصرف نظر کن عبدالمطلب ینیاز آ یخواه یم: گفتندابوطالب 
 آخرین .ندشد میبا همان بیان مانع او  عبداللَّهو  ابوجهلو  کرد میاین پیشنهاد را به او 

 :فرمود 6پیامبر »است! عبدالمطلب آییناو بر «: این بود ،گفتابوطالب که  یسخن
ما کانَ ﴿در این هنگام آیه  شوم. یهکه از آن ن یتو استغفار خواهم کرد تا زمان يمن برا

لنَّبِی6/1894حاتم،  ابن ابی؛ 11/31طبري، ( نازل گردید ﴾...ل(.  
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ابن ، حمدادر کتب  ،است یبآن مس يکه راو مذکور یتاشاره دارد روا سیوطی
سیوطی، الدر المنثور، ( و بیهقی موجود است ابن المنذر، نسائی، مسلم، بخاري، هشیب بیا

3/282(.  
که همان طور : فرمود 6یامبرپ: شده است یتاز عمرو بن دینار روا :2 حدیث

م تا کن میابوطالب استغفار  يمن هم برا ،پدر مشرکش استغفار کرد يبرا 7یمابراه
 يبرا یامبرکه پهمان طور : گفتند یزن 6یامبرکند. اصحاب پ یپروردگارم مرا از آن نه

ما کانَ ﴿ یهکه خداوند آ یمکن میاستغفار  رانمانپد يما هم برا ،دکن میاستغفار  یشعمو
لنَّبِیل... نْهرَّأَ م11/31طبري، ( را نازل کرد ﴾تَب(.  

 6یامبرپ ،ردچون ابوطالب م: کرده است یتااز عمر رو هسفیان بن عیین :3 حدیث
م تا خدا مرا از آن باز دارد. کن میاستغفار  یتهمچنان برا ،خدا تو را رحمت کند: گفت

ما کانَ ﴿ یهاموات مشرکشان شروع به استغفار کردند و خداوند آ يبرا یزن ینپس مسلم
لنَّبِییهپس آ ،کرد میپدرش استغفار  يبرا یزن 7یمگفتند ابراه سلمینرا نازل کرد. م ﴾...ل 
﴿یمراهإِب غْفارتما کانَ اس 3/283سیوطی، الدر المنثور، ( نازل شد ﴾... و(.  

 6یامبرپ، رفت یاچون ابوطالب از دن: از حسن آورده است یوطیس :4 حدیث
 يبرا یزمن ن ،کرد میپدر مشرکش استغفار  يبرا 7یمکه ابراههمان طور : فرمود
 .را نازل کرد ﴾...ما کانَ للنَّبِی﴿ یهپس خداوند آ .برسد یم تا وحکن میر استغفا یمعمو

و ما کانَ استغْفار ﴿: فرمود یامبرشبه پ وندسپس خدا .سخت آمد 6یامبرامر بر پ ینا
یمراه284، همان( ﴾... إِب(.  

 6یامبرخبر فوت ابوطالب را به پهنگامی که : فرمود 7یعلامام  :5 حدیث
عمل را انجام دادم.  ینا یزمن ن .غسل داد و کفن کرد او را کرد و یهگر، دادم

اش خارج نشد تا  ابوطالب کرد و از خانه يشروع به طلب آمرزش برا 6یامبرپ
  .)283، همان( کرد ازلرا ن ﴾...ما کانَ للنَّبِی﴿ یهنازل شد و آ یلجبرئ ینکها

ام  کند که شنیده یبن عون روایت معمرو با اسناد از جعفر  یبن ابابوسعید  :6 حدیث
 يا با کلمه !یا عم: فرمودابوطالب به  6پیغمبر، را مرض موت گرفتابوطالب چون 

آن کلمه چیست؟  :پرسیدابوطالب کن که با آن در روز قیامت شفاعتت کنم.  يمرا یار
و اگر  یبه خدا تو خیرخواه من :گفتابوطالب ». ال شریک له ال اله اال اهللا«: بگو :فرمود
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آن کلمه را  ،از بیم آن نبود که بگویند عمویت از ترس مرگ اقرار به شهادت کرده
 ،تو از پروردگارم طلب آمرزش خواهم کرد يهمواره برا: فرمود 6گفتم. پیغمبر یم

کرد.  یآمرزش م طلباو  يبراابوطالب مگر اینکه خدا منعم کند و پس از مرگ 
 ؟پدران و خویشانمان طلب آمرزش کنیم يما نیز برادارد که  یمسلمانان گفتند چه مانع
  .)177واحدي، ( آیه مورد بحث نازل شد

  
  یاتروا یمتن یبررس
آنند که  یانگرب یاند. برخ لحاظ متن و محتوا مختلف نقل شده از یاتروا ینا -1
حالی که در  ،)1 یثحد( عبدالمطلبم یینبود که من بر آ ینسخن ابوطالب ا ینآخر
نسبت به ترس  یشاز سرزنش قر یمآن است که ابوطالب به خاطر ب یانگرب یگرد یتروا

 یرشبه پذ يا اشاره یبعض). 6 یثحد( کرد ريکلمه خوددا یناز گفتن ا، از مرگ يو
، آنند که بعد از فوت ابوطالب یانگرو تنها ب شتهندا يو یرشعدم پذ یاابوطالب 

  ). 5، 4، 3، 2 یثحد( کرد میاستغفار  يو يبرا 6یامبرپ
 .)2 یثحد( با هم نازل شدند 114 و 113 یاتمتضمن آنند که آ یاتاز روا برخی

شروع به  یزن ینمسلم، یشعمو يبرا پیامبرکه بعد از استغفار  آنند یانگرب یگرد یبرخ
 یننازل شد و به دنبال اعتراض مسلم 113 یهاموات مشرکشان کردند و آ ياستغفار برا

 یانب یبرخ). 3 یثحد( نازل شد 114 یهآ ،مشرکش پدر يبرا 7یماز استغفار ابراه
امر  یننازل شد و چون ا 113 یهآ ،یشعمو يبرا 6یامبرند به دنبال استغفار پکن می
  ). 4 یثحد( را نازل کرد 114 یهخداوند آ ،سخت آمد 6یامبربر پ

را خوف و  ینابوطالب از گفتن شهادت يخوددار یلمذکور دل یاتاز روا یبرخ -2
از ترس مرگ  يکه مبادا بزرگان حاضر در جلسه بپندارند که ویناز ا جناب آن یشهاند

 یاآ که پرسش است ینا ياکنون جا). 6 یثحد( اند کرده یانب، کلمه را گفته است ینا
 یپاسخ ینکه او چن را داده بود یضیاز مرگ و مر ییرها هبه ابوطالب وعد 6یامبرپ

 یلبه دل 6یامبردارد که اصرار پاشاره  نکته ینا هب یتروااوالً حالی که دهد؟ در 
را هم منکر شود.  یامتق یدبا ،اگر ابوطالب کافر بود یاًبوده است. ثان یامتشفاعت در ق

و  »یهست یهبزرگ حنف وت: بزرگان حاضر در مجلس گفتند«: آمده است یتروا یلذ ثالثاً
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نزد  7یماهبحث است که ابر يچه جا یگرد، باشد 7یمابراه یفحن یینبر آ ياگر و
  ). 67/آل عمران: نک( ؟همگان موحد است

خدا بوده  یتند که ابوطالب منکر احدکن مین یحمذکور تصر یاتاز رواهیچ یک  -3
 یا ،)1 یثحد( عبدالمطلبم یینبر آ گفت يمتضمن آنند که و یا یاتبلکه روا ،است

 یثحد( مکرد یمآن را اقرار ، مرگ نبود یماز ب یانخاطر سرزنش اطراف اگر به دگوی می
بعد از  6یامبرند پکن میبه سخن ابوطالب نکرده و تنها ذکر  يا اشاره یچه یا ،)6

 یلدل ینبه هم). 5، 4، 3، 2 یثحد( کرد میطلب آمرزش  یشاز خدا برا ،يفوت و
  :دگوی میدروزه  ةاست که عز
سبب  ینبوده و ا یببرداشت مس ،سبب نزول مطرح شده رسد میبه نظر  ینچن«

نازل شده به  یهم که آیندار یقاطع یلدل یچنباشد و ما ه 6یامبرسخن پ اًیممستق
  )9/544 دروزه،( .»باشد، دشو میکه مطرح  یسبب داستان

بعد از فوت ابوطالب از خانه خارج نشد و  6یامبرد پکن می یانب 5 یتروا -4
ان مفسران مشهور می .را نازل کرد یهنازل شد و آ یلهمچنان مشغول استغفار بود تا جبرئ

بلکه به عقیده  ،و محدثان این است که سوره برائت در سال نهم هجرت نازل گردید
؛ 1/281زرکشی، ( نازل شده است 6است که بر پیامبر يا آخرین سوره این برخی،

در مکه و قبل از ابوطالب اند وفات  که مورخان نوشته یدر حال)، 2/394طبرسی، 
پس چگونه  .)22/26ابن هشام، ( فاق افتاددر سال دهم بعثت ات 6هجرت پیامبر

سبب نزول و نزول  ینخارج نشده و ب انهتا آن موقع از خ 6یامبرممکن است که پ
اشکال دست به  ینپاسخ به ا يبرا یسندگاننو یبرخ همه فاصله باشد؟ ینا یاتآ

  :آورده است يفخر رازکه  چنان، اند زده یهاتیتوج
مشغول ، یهمان فوت ابوطالب تا زمان نزول آاز ز 6یامبردارد که پ یچه اشکال«

چه بسا ، شد یانسوره ب ینبه کفار در ا تاستغفار بوده باشد؟ چون شدت عمل نسب
پدران مشرکشان  يبوده است که برا یزجا ینمؤمن يبرا ،سوره ینقبل از نزول ا

خداوند  ،سوره ینداده و در ا یعمل را انجام م ینا یزن 6یامبراستغفار کنند و پ
  )16/158رازي، فخر ( .»کرده است یعمل نه ینآنها را از ا



 

 

67 

ت 
 آیا

ول
 نز

ب
 سب

ات
روای

ي 
کاو

وا
11

3
و  

11
4

 
وبه

ره ت
سو

  

در این مدت  6شد چگونه ممکن است پیامبر یادآور یدبا السؤ یندر پاسخ به ا
از قرآن که تا آن زمان  یکه آیات فراوان یدر حال ،یک نفر مشرك استغفار کند يبرا یطوالن

: رك( ن محکوم ساخته بود؟را نسبت به مشرکا یهر گونه محبت و دوست ،نازل شده بود
اند  تضاد گفته ینرفع ا ير برایگد یبعض). 3/سجده؛ 96/حجر؛ 106، 68/انعام؛ 139/نساء

 ،دلیل یب يدر مدینه و با این ادعا بار یکدر مکه و  بار یک ؛این آیه چند بار نازل شده است
  .)1/122، االتقان، یوطیس( اند تضاد را برطرف سازند به گمان خود خواسته

چون بنا به  ؛یردپذ ینم، باشد یحمعقول و صح يتعدد نزول را به فرض آنکه امر یدزابو
ابوزید، ( است یمتن قرآن یرندهگ یننخست ياز سو یهآ یامر مستلزم فراموش ینا، ياعتقاد و

د و معتقد است چون وفات ابوطالب در مکه قبل دان میابن حجر اصل را عدم تکرار ). 204
 6یامبربه سبب استغفار پ ینکهبر امبنی  یمدار یاتیروا یو از طرف از هجرت بوده است

 ینمنافق يبرا 6یامبرپ، ییتبنا به روا ینهمچن ،یدنازل گرد یاتآ ینا، مادرش يبرا
 یهآکه این د شو میپس ن ؛کرد یعمل نه یننازل شد و او را از ا یهآ ینکهتا ا کرد میاستغفار 

  .)8/391ابن حجر، فتح الباري، ( ددر زمان فوت ابوطالب نازل شده باش
به دستور  نازل شد و بعداًابوطالب مکه هنگام وفات  راین آیه د ،یبنا به اعتقاد آلوس

  :دگوی می یندر ادامه چن يو .)6/33آلوسی، ( در سوره توبه قرار داده شد 6پیامبر
که متعرض آن  یدمرا ند یاما من کس ،است یفضع یثممکن است گفته شود حد«

 یاحال کفر از دن درد که ابوطالب کن میداللت  یتروا ینا ،یلباشد. به هر دل شده
  )همان( .»شده است یرفتهنظر نزد اهل سنت و جماعت پذ ینرفت و ا

نقل  یزن یگريمفسران اهل سنت اسباب د شد یادآور یدبا یدر پاسخ به جناب آلوس
 يو یاز طرف .نددان می مادرش يبرا 6یامبررا استغفار پ یهسبب آ یو برخ اند کرده
از  یانخاطر سرزنش اطراف ابوطالب به يکه خوددار دکن میرا از ابن عباس نقل  یتیروا

که برادرش  يطور ؛آورد یکلمه را بر زبان م ینلحظات ا یناما در آخر، مرگ بوده است
  ) همان( .دگوی می 6یامبرشنود و به پ یعباس آن را م

  

  یدگاهنقد د
است  یترین مصادیق اظهار محبت و دوست از روشن یر کردن یکدانیم استغفا یم -1

هر گونه  ،از قرآن که تا آن زمان نازل شده بود یآیات فراوان ،شد یادکه همان طور و 
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با این حال چگونه ممکن  .محکوم ساخته بودرا نسبت به مشرکان  یمودت و دوست
 يکه من همچنان برا سوگند یاد کند 6مبرمشرك از دنیا برود و پیاابوطالب است 

زدن  عمل لغو است و سر ینکند؟! چرا که ا یتو استغفار خواهم کرد تا خدا مرا نه
 يمعنا ندارد انسان برا ،ییاست. در باور عالمه طباطبا 6یامبرعمل لغو دور از شأن پ

 ،نموده تغفاراس، رود یو زیر بار عبودیت خدا نم شتهرا قبول ندا یکه مغفرت اله یکس
مقام ربوبیت و  ياستهزا، بخواهد که از او درگذرد. این درخواست و شفاعتاز خدا 

 ز استیناپسند و غیر جا یعمل، گرفتن مقام عبودیت است که به حکم فطرت يباز
  .)9/397طباطبایی، (

  :دگوی می ینآورده و چن ینمت یباره سخن یندر ا يابوالفتوح راز
که  یو هیچ مؤمن 6رد پیغمبرنباشد و نکند و روا ندا نییع ؛است ینف یهآ«

و  6پیغمبر يپس از آنکه برا، یمشرکان به علّت خویش ياستغفار کند برا
  )10/58ابوالفتوح رازي، ( .»مشرکان اهل دوزخند روشن شده باشد ینمؤمن

 به پیامبر اسالم ،قبل از وفاتشابوطالب وجود دارد که  یل روشنیمدارك و دال -2
  : قرار است بدین یلدال ینا .ایمان آورد
 قحافه نقل شده است که یبکر بن ابو ابو عبدالمطلباز عباس بن  یتیرواالف) 

گفت که برادرش عباس گوشش را به او چسباند و  یکلمات پنهان ،ابوطالب هنگام مرگ
و  يکه به آن امر کرده بود يا ابوطالب گفت آن کلمه !واهللا پسر برادرم: گفت

آلوسی، ؛ 14/70الحدید،  ابن ابی( »عم یاهداك  يالحمدهللا الذ«: فرمود 6یامبرپ
  .)3/524بروسوي، حقی ؛ 6/33

 یمانبر ا لتکه دال یدهباره رس یندر ا :ینکه از ائمه معصوم یاتیرواب) 
: فرمود، ابوطالب سؤال کردند یماندرباره ا 7از امام سجادکه  چنان دارد؛ابوطالب 

ده که به نکاح زن مسلمان با کافر اقرار فرمو یهمانا خداوند رسول خود را نه !واعجبا«
همچنان  ،ابوطالب زنده بود یدر اسالم بود و تا وقت قکند. فاطمه بنت اسد از زنان ساب

 7از حضرت صادق یزمفضل بن عمر ن .)7/381امینی، ( »ماند یباق يو يدر همسر
 مقام و ینتو به ا !یا امیرالمؤمنین: گفت 7یبه عل یشخص«: نموده است یتروا

: فرمودحال آنکه پدرت معذب در آتش است. حضرت  ،يیدمنزلت از جانب خدا رس
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 ياگر پدرم تمام گناهکاران رو ،حق مبعوث فرمود بهرا  6محمدکه  یقسم به آن ذات
پدرم معذب در نار و ؛ شفاعتش را قبول فرماید یهر آینه حق تعال ،شفاعت کندزمین را 

  .)35/110مجلسی، ( »!؟است» و النّار الجنّۀقسیم «حال آنکه پسرش 
: نوشت 7از شیعیان خدمت حضرت رضا يدمر«: است آمدهي یگرد یتدر روا

و منْ ﴿آیه  ،. حضرت در جوابشک نمودم ابوطالبمن در اسالم ، پدر و مادرم فدایت
نَ لَهیما تَب دعنْ بولَ مقِ الرَّسشاقد یيالْه  بِیلِ الْمرَ سغَی تَّبِعی ینَونرا کتابت ) 115/نساء( ﴾ؤْم

آتش  يبازگشت تو به سو ،یطالب اقرار نکنواگر به ایمان اب: سپس نوشت .فرمود
  .)5/216حسینی، ( »است

را  یطالبو کتمان ابوطالب قبل از محاصره در شعب اب یهتق ،پژوهان از قرآن یبرخ
: ند که حضرت فرمودندکن میاستناد  7از امام صادق یتیبه روا ،آن ییدو در تأ یرفتهپذ

 ،را پنهان و شرك را آشکار کردند یمانمثل ابوطالب همچون اصحاب کهف است که ا
  .)2/75عاملی، ( رو خداوند دوبار به آنان پاداش داد ینااز

د. باش می 6سخنان او راجع به حضرت رسول، ابوطالب یمانبر ا یگرد یلدلج) 
  :ابن سعد آورده استکه  چنان

که جز  يبا وجود: و گفت یدفرزندان عبدالمطلب را طلب، یدالب رسمرگ ابوط یوقت«
او را و کمک  یدکن یرويپس پ ید؟کن مین یرويامرش را پ، یدا یدهاز محمد نشن یرخ
  )1/123ابن سعد، ( .»یدشو یتتا هدا اوبه  یدکن

  :آورد که یبه نقل از ابوطالب م یتیابن حجر روا ینهمچن
پروردگارش او را مبعوث کرده به صله ارحام  :دگوی میکه  یدمشن 6از محمد«

ابن ( .»است ینمحمد صدوق امحالی که در  ،عبادت کنند ییخدا را به تنها ینکهو ا
  )3/119حجر، تقریب التهذیب، 

و  یفحن ینسخنان نشانگر خضوع ابوطالب نسبت به د ینمعتقد است ا ینیعالمه ام
دارد با وجود خشونت و  یلتنه چه ع وگر ،دباش می 6یامبرنسبت به پ یقشتصد

به مدت چند سال  یشداشت که قر یکند؟ و چه علت یتاو را حما ،یشقر یتآزار و اذ
د و به کن مین یقشکه تصد يخاطر امر آن هم به ؛را حصر و حبس کنند او، در شعب

  .)7/367امینی، ( یردگ یاو سرچشمه م یمانهمه از ا ینهاندارد؟ ا ياعتقاد یقتشحق
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در اختیار است که ابوطالب از  ياشعار ،یدر کتب معروف اسالم افزون بر آن
الحدید  یشده است. ابن اب يگردآور »ابوطالبدیوان « نام هب یمجموعه آنها در دیوان

  :گوید یمابوطالب از اشعار  يپس از نقل قسمت زیاد
ابوطالب نخواهد ماند که  يگونه تردید ما هیچ يبرا ،از مطالعه مجموع این اشعار«

  )83- 14/70الحدید،  ابن ابی( .»اش ایمان داشته است دهبه مکتب برادرزا
 ؛ابوطالب است یمانبر ا یگريد یلباره دل یندر ا یاسالم یشمندانادله اندد) 

جهت کفن و دفن ابوطالب را  6یامبربه دستور پ 7یعل یامق ،یدمف یخشکه  چنان
کند و اگر ابوطالب  یامر مسلمان قبه ام یدچرا که مسلمان با ؛ددان می يو یماننشانگر ا
، پسرانش که تا آن زمان مسلمان نشده بودند یگربه د ار يامر و 6یامبرپ ،کافر بود
 یزيچ یدنند ،از مفسران معاصر یهمغن). 26مفید، ایمان ابوطالب، ( کرد میواگذار 

از قانع کردن  6یامبرپ یعدم ناتوان، توسط ابوطالب 6خالف نبوت در محمد
 يوحالی که در  ـ خاطر از دست دادن مال و ثروتش ابوطالب به عدم خوف و یشعمو

ابوطالب به  یمانرا نشانگر ا یگرانبه د هاشم بنیاز  یاستر ییجا هجاب یا ـبود  یرفق
  .)4/109مغنیه، ( ددان می 6محمد

  

   یاترجال روا
و  7یحضرت عل، در طبقه صحابه یاتروا ینرجال ا ،که مالحظه شدهمان طور 

 ،ینو در طبقه تابع تابع 4ینارو عمرو بن د یببن مس یدسع ،ینر و در طبقه تابععم
نقل شده از  یثاحادرابطه با ند. در باش می 7و جعفر بن عون 6ینهیبن ع یانو سف 5معمر

را از  یانجر ، این احتمال وجود دارد که اینانمعمر و جعفر بن عون، ینارعمرو بن د
 یاتروا، نشده یحیتصر یچصورت چون به آن ه یندر ا ،اند کردهو نقل  یدهشن یگراند

از عمر نقل شده  ینهیبن ع یانسف یقهم که از طر یتیروا 8.مذکور مرسل و مقطوعند
 یماًسته مستقتوان میاست و ن یناز تابع تابع یانگونه که سف ینبد ؛دباش میمرسل ، است

  قول کند. قلاز عمر ن
 یمدار یمورد نام حسن در کتب رجال 330 ،آن حسن است يکه راو 4 یثحد اما

د. باش می کدام یکاز حسن  یوطیمنظور س یستمعلوم ن ینجاو در ا) 5/252خویی، (
، که ذکر شدهمان طور از تابعان است و  یزاو ن ،باشد 9يحسن بصر يالبته اگر منظور و
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سبب  ياز حسن بصر يطبر به ذکر است ممرسل و مقطوع است. الز یزاو ن یتروا
   .دکن میرا ذکر  یگريد

 یقاست و از طر یاتدسته روا ینا يراو که نوعاً یببن مس یدشرح حال سع در
بود  ینهگانه مد هفت ياز فقها یببن مس یدسع: آمده است ینچن، کرده یتپدرش روا

 ،مردم یگراز د یشب يو درگذشت. 95آمد و در سال  یابه دن مريق 15که در سال 
 یهلذا به او عنوان راو، است هکرد می يو از آن پاسداراحکام عمر را در خاطر داشته 

نموده و مرسالت  یقرا توث ياهل سنت و يعلما بیشتر). 3/155زرکلی، ( اند دادهعمر 
. )342-2/339، یبالتهذ یبتهذ، ابن حجر( نددان میو قابل اعتماد  یلرا اصح مراس يو

که  يتند يگوو گفت هو ب برشمرده 7یاز عل یناو را در شمار منحرف یدالحد یابن اب
  .)4/101الحدید،  ابن ابی( دکن میاشاره  ،رخ داده است 7یاو و محمد بن عل یانم

او را از ثقات و برخی  .اند کردهدر مورد او مواضع مختلف مطرح  یزن یعهش يعلما
قمی، ؛ 114طوسی، ( اند دادهرا به او نسبت  یلیبرشمرده و فضا 7امام سجاد یاران

او را در شمار منحرفان از  یگرد یدر مقابل برخ ،)2/246شهر آشوب، ابن ؛ 1/622
، او دارد یلدر تعد یگرچه سع المقال یمنتهدر  یکه ابوعل ییتا جا ؛اند دانسته 7یعل

  :آورد که یم یثان یداز شه یسخناما 
که  یدر حال ،اند دانسته 7امام سجاد یارانچگونه علما او را از  ینکهدر شگفتم از ا«
  )2/147حائري، ( .»اهل سنت بود یقهطر مطابق ،یدر احکام شرع یدو مذهب سع هیرس

گذشت و بر آن  7کند سعید بن مسیب از کنار جنازه امام سجاد ینقل م یزن يواقد
که به گفته ابن حزم  یاما هنگام، نظر کرد از این کار صرف ،یواه ينماز نگزارد و با عذر

ما پشت سر بدتر از : یا نه؟ گفت یخوان یماز ماج ناو پرسیدند آیا پشت سر حج از
دگوی میماجرا  ینپس از نقل ا ییاهللا خو یتآ). 9/142خویی، ( خوانیم! یاج نماز محج:  

 یانجر ینلذا ا، ق است95در سال  7ق و شهادت امام سجاد94در سال  یدوفات سع«
سبب به  ینهمدر مورد عامه است و به  یدسع يچون فتاو کنل ،د درست باشدتوان مین

  )141- 145، همان( .»یمتوقف کن يبهتر است در امر و، دست حجاج کشته نشد
  یا پدر و فرزندش اعتماد کرد؟ 7یباره علتوان به گفتار او در یاین چگونه مبنابر
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د به توان میآن گرچه ن ياست که نقاد یتاز روا یبخش، ذکر است سند شایان
 يا ینهد قرتوان میضعف آن  یااما قوت  ،باشد تیدرباره روا یینها يداور يمبنا ییتنها

 ،صرف ضعف سند هب گاه یچاما ه ،شود یقضاوت تلق يبرا یگرد یلدال ییددر تأ
 یزمتن آن را ن ينااستوار، سند ینهبلکه همراه با قر ،خواند اعتبار بیرا  یتیرواد شو مین

  کنار نهاد.را  یتیروا توان میصورت است که  ینشد و تنها در ا یادآور یدبا
  
   6یامبرآمنه مادر پ .2

 6یامبرآمنه مادر پ، یهاهل سنت برآنند که سبب نزول آ نااز مفسر برخی
مختلف نقل  يابا اسناد و محتو ینهزم ینکه در ا یاتیروا یزقسمت ن یند. در اباش می

  .یمزپردا میآن  یسپس به بررس، یمآور یم ،شده است
 يبه تماشا 6ت شده است که پیغمبراز عبداللّه بن مسعود روای :1 حدیث

نشست و بر آن گور مدت  يگورستان بیرون شد و ما نیز همراه او بودیم تا نزد قبر
آمنه است. از  از آنِ ،که نزد آن نشستم يقبر: سپس فرمود .کرد یهو گر انجو يزیاد

سپس اجازه خواستم طلب  .داد ازهاج ،پروردگارم اجازه خواستم بر سر قبرش بروم
نازل گردید و مسبب گریستنم به  ﴾...ما کانَ للنَّبِی﴿خدا اجازه نداد و آیه  ،زش کنمآمر

  .)6/1893ابن ابی حاتم، ( نسبت به مادرش دارد ياست که هر فرزند یخاطر رقت قلب
، یمبود 6یامبرهمراه پ يدر سفر: دکن میاز پدرش نقل  یدهبن بر یمانسل :2 حدیث

از دو چشمش اشک حالی که در  ،س دو رکعت نماز خواند. سپیمبه دستور او فرود آمد
به من اجازه داده  ،مادرم طلب آمرزش کنم ياز پروردگارم خواستم برا: روان بود و فرمود

 ینه یزشد. من شما را از سه چ یانچشمانم گر، تشپس به خاطر شفقت بر او از آ .نشد
آخرت  یادآوريچون موجب  ،دیکن یارتپس آن را ز ؛قبور یارتاز ز ینه - 1: کرده بودم

پس  ؛پس از سه روز یاز خوردن گوشت قربان ینه - 2است.  یرد و خگرد میشما  يبرا
پس  ؛یدر ظروف چرم یدناز آشام ینه - 3 .یدکن یرهذخ ،یدخواه یو هر اندازه م یدبخور

  .)2/192ابن کثیر، ( یدمسکر ننوش یول ،یدکه خواست یدر هر ظرف یاشامیدب
در عسفان توقف کرد و هنگامی که بودم  6یامبرهمراه پ: دگوی می یدهبر :3 حدیث

اش بلند  یهگر يصدا ینکهنکرد ما را جز ا یرو غافلگ نگاه را به قبر مادرش آمنه انداخت
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بر قبر مادرم آمنه  :ما بازگشت و گفت يسپس به سو .بلند شد یزما ن یهگر يشد و صدا
طلب آمرزش  یشاز پروردگارم اذن خواستم که برا وگذشتم و دو رکعت نماز گزاردم 

نماز خواندم و از پروردگارم  یگرسپس دو رکعت د ،کردم یهپس گر .شدم یکنم که نه
 .ام بلند شد یهپس گر .شدم یشدت نه طلب آمرزش کنم که به یشاذن خواستم که برا

 یوح ینیخاطر سنگ نرفته بود که شتر به یاندک .سپس مرکبش را خواند و سوارش شد
  .)3/284سیوطی، الدر المنثور، ( نازل شد ﴾تَبرَّأَ منْه... ما کانَ للنَّبِی ﴿ یهو آ یستادا

کرد و همراهانش  یهنزد قبر مادرش آمد و گر 6یامبرپ: گفت ههریربوا :4 حدیث
 ،طلب آمرزش کنم یشبرااز پروردگارم اجازه خواستم : سپس فرمود .کردند یهگر یزن

 یارتپس به ز .اجازه داد ،کنم یارته نداد. و اجازه خواستم قبر مادرم را زبه من اجاز
  .)6/33آلوسی، ( وردآ یم یادتانکه مرگ را به  یدقبور رو

از غزوه تبوك  6یامبرچون پ :دگوی میبه نقل از ابن عباس  هعکرم :5 حدیث
ارش کرد با پروردگ یدر منطقه عسفان نزد قبر مادرش رفت و مناجات طوالن ،بازگشت

بر قبر مادرم گذشتم و از پروردگارم اذن خواستم که : اش شدت گرفت و فرمود یهو گر
نزد  یلسپس جبرئ .افتادم یهپس به گر .ادشفاعتش کنم که خداوند اجازه ند یامتدر ق

از  یمکه ابراههمان طور  :و گفت ﴾...و ما کانَ استغْفار إِبراهیم﴿: من آمد و نازل کرد
 یزلذا از پروردگارم خواستم که چهار چ .کن ياز مادرت تبر یزتو ن ،کرد يرپدرش تب

اما دفع قتل و  ،رفتیرا پذ ینرفتن در زم که سنگسار از آسمان و فرو، را از امتم بردارد
  .)3/283سیوطی، الدر المنثور، ( یرفتاز امت را نپذ يفتنه و آشوب و گرفتار

نزد قبر مادرش  ،به مکه آمد 6یامبرپچون : شده است یتروا هاز عطی :6 حدیث
ما ﴿ یهتا آ، اجازه استغفار به او داده شود ینکها یدبه ام ،باال آمد یدتوقف کرد تا خورش

لنَّبِی11/31طبري، ( نازل گشت ﴾...کانَ ل(.  
  

  یاتروا یمتن یبررس
به چشم  یگرد یاتدارند که در روا یادتیز یبرخ یاتدسته روا یندر ا -1

 دنندار یهبه نزول آ يا شارها یچه یاتروا یبعض ،یاز طرف .)5 و 2 یثحد( خورد ینم
 یو برخ) 1 یثحد( نازل شد 113 یهآنند که آ یانگرب یگرد یو برخ) 4و  2 یثحد(
  ). 3 یثحد( ند که به دنبال واقعه نازل شدندکن می یرا معرف 114  و 113 یاتآ یگرد
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خواند و از خدا  ینماز م دو رکعت 6یامبرآمده است که پ 3 یثدر حد -2
دو رکعت  مجدداً .دهد یخدا به او اذن نم، مادرش طلب آمرزش کند يخواهد که برا یم
شدت باز داشته  مرتبه به یندر ا. دطلب یخواند و از خدا همان درخواست را م یم یگرد

 یاز زندگ یمقطع یچدر ه یاد!! آگرد می بلنداش  یهگر يصدا یلدل ینبه هم، دشو می
بر آن اصرار و  يشده باشد و و ینه يکه از امر یمسراغ دار یزيچ ینچن 6مبریاپ

 توان میچگونه  یست؟ن 6یامبرسخنان دور از شأن پ ینا یاکرده باشد؟ آ يپافشار
  اخبار اعتماد کرد؟  ینا هب

در انتها  یادتیز، ندارد 113 یهبه نزول آ يا اشاره یچعالوه بر آنکه ه 5 یثحد -3
 ینا يخواهد!! اکنون جا یامتش م يرفع چهار امر را از خدا برا 6ریامبدارد که پ

 6یامبرچگونه پ ،دستور برائت داده بود 6یامبربه پ یلاگر جبرئ که پرسش است
د؟ کن میاز خدا  یگريدرخواست و طلب د، برائت يجا زند و به یباز م سر یاز امر اله

  .)4/195 ابن کثیر، ( ددان می یبآن را عج یاقو س 10یبرا غر یثحد ینا یرابن کث
 یاندارد و گو یاتبه سبب نزول آ اي اشاره یچه یزن یرههرونقل شده از اب یتروا -4
  نقل گشته است. ياست که از و یاستنباط و یرتفس

آن  یردرگ ینو مسلم 6یامبراست که پ یانیاز جر یحاک شده نازل یاتآ -5
و استغفار  6اکرم ینب پیرامونرا محور ماج، مذکور یثدر احادحالی که در  ،اند بوده

مذکور  یاتپس روا، اند نداشته ینقش نانامادرشان بوده است و مسلم يبرا یشانا
  مورد بحث باشند. یاتند سبب نزول آتوان مین
  

  یدگاهنقد د
  : یمزپردا می یاز منظر محققان قرآن یدگاهد ینا یبه بررس اکنون

بوده  6یامبرسال قبل از بعثت پ یود سوفات آمنه حد ،پژوهان یخبنا به نقل تار - 1
حال چگونه  .رفته است یااز دن يقبل از ظهور اسالم و یعنی ؛)1/116ابن سعد، ( است

کافر محسوب گردد و عذاب ، بر او اتمام حجت شود ینکهقبل از ا یممکن است شخص
رآن ق یاتاز آ یاريمطلب مخالف بس ینا یاسازگار است؟ آ الهیبا عدل  ینا یاآ ؟یندبب

را قبل از فرستادن رسول عذاب  یامت یچه ینکهو ادارد که اشاره به عدالت خداوند نیست 
 يها یژگیدر باب و یگرد ياز سو .)208/شعراء ،44/یونس ،40/نساء: نک( ؟دکن مین
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به نقل از عبدالمطلب ، دارد یشانا يباور و واال یند یتآمنه که داللت بر شخص یشخص
او  یراز ؛یستمانند آمنه ن يدر مکه دختر ،ت و جالل خداوندسوگند به عز«: آمده است

  .)15/99مجلسی، ( »باور است ینو د یمدارد و فه یزهپاک یو ادب است و نفس یاحبا
همه  7تا آدم 6سولحضرت ر پدرانباورند که  ینبر ا یمحققان قرآن یبرخ -2

 یبرخ ،)219/شعراء( ﴾اجِدینَالس یو تَقَلُّبک ف﴿  یهآ یلذکه  چنان ؛)6، همان( پاك بودند
بیند که در اصالب پاکان و  یتو را م ییعن«: اند آورده ساهل سنت به نقل از ابن عبا ینمفسر
 »یو بر مسند نبوت نشست يتا اینکه به دنیا آمد يشد یجا م هپرستان و پیامبران جابیکتا

  .)3/350ابن جوزي، ؛ 7/183ثعلبی، (
 امر یوستهخداوند پ«: فرمودند یشاند که اباش می 6امبریاز پ یتیروا ،مطلب ینا یدمؤ

 »برهه از زمان خارج کرد ینداد تا مرا در ا یرحام مطهرات انتقال ماصالب طاهرین به ااز 
  ).5/99سیوطی، الدر المنثور، ؛ 15/6مجلسی، (

پاك و موحد  یهمگ، 6یامبرد که آباء و اجداد پکن می یتاخبار ما را کفا ینا
به طهارت  یفنبود رسول اکرم آنها را توص یستهشا ،صورت ینا یرچرا که در غ ؛اند بوده
فخر ؛ 135صدوق، ؛ 28/توبه: نک( ندباش مینجس  ینمشرک ،بنا به فرموده خداوند یراز ،کند

از عبداهللا  6یامبرپدران پ مذهب اتفاق نظر دارند یامام یعیانشرو  ازاین). 24/537رازي، 
سخن  ینبر ا یمجلس). 45مفید، اوائل المقاالت، ( اند بودهحد همه مؤمن و مو، 7تا آدم

  :دگوی میافزوده و 
و اگر  اند بودهمعصوم  یاياز اوص یامرسل  یامبراناز پ یا یقاناز صد یاهمه آنان «

 .»بوده است ینیمصلحت د یا یهخاطر تق به یدشا ،اند کردهاظهار اسالم ن یبرخ
  )15/117مجلسی، (

ربنَا واجعلْنَا مسلمینِ لَک ﴿ یاتبه آ توان می، 6یامبرپدران پ یماندر اثبات ا -3
ۀً لَکملسۀً منَا أُمتنْ ذُرِّیمو) 128/بقره( ﴾و ﴿ی عۀً فیاقۀً بما کَللَهعجونَورْجِعی ملَّهلَع بِهق﴾ 

 7یمابراه یهدر ذر دیبا داوندکلمه خ مطلب آنکه یحاستدالل کرد. توض) 28/زخرف(
 خداوند را پرستش کنند ،یشاز آنان بر فطرت خو یمانده باشد و همواره گروه یباق
، یاتروا ینمجعول بودن ا يها نشانه ینتر از روشن ،یگرد ياز سو .)1/310عاملی، (

 ﴾هما کَما ربیانی صغیرًاواخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ منَ الرَّحمۀِ وقُلْ ربِّ ارحم﴿ یاتتضاد آن با آ
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وال تُصلِّ علَى أَحد منْهم مات أَبدا وال تَقُم علَى قَبرِه إِنَّهم کَفَرُوا بِاللَّه ورسوله ﴿و ) 24/اسراء(
 یدنآن حضرت به د ،یمدان میکه طور  همان یرااست. ز) 84/توبه( ﴾وماتُوا وهم فَاسقُونَ

ساخته را مخالفان مطرح  یساختگ یثحد ینپس چگونه ا .رفت میر پدر و مادرش مزا
  ) 215حجتی، ( ند؟کن می یو مادر او را آلوده به شرك معرف

  
  یاترجال روا
 12یرههرواب، 11ابن مسعود، در طبقه صحابه یاتروا ینرجال ا، که مالحظه شدطور  همان

  د. نباش می 16یدهبن بر یمانسل و 15یهعط، 14عکرمه ینو در طبقه تابع 13و ابن عباس
 یننقل کند و در ع یثحد 6یامبراز پ یممکن است صحاب به ذکر است الزم

 یقاز طر یول، 6یامبررا از پ یثمعنا که احاد ینبد ؛او مرسل باشد یثحال حد
در زمره  6یامبرپ ابن عباس از یاتروا). 136شهید ثانی، ( نقل کند یگريد یصحاب
 کودکی بیش نبودابن عباس ، رود یم یادن از یامبرکه پ یزمان چون ؛مرسل است یثاحاد

 دباش میصحابه  یرو سا 7یعلامام  یقاز طر ،کرده است یترواایشان و هر چه از 
  . اند دادهنسبت  یزن یگريد يها سبب، به ابن عباس و ابن مسعود یاز طرف .)همان(

 یککه تنها  باشد مذکور از ابوهریره می یثاحاد یشتریناست که ب یشگفت يجا
 يو .است 4 حدیثاز جمله آنها بوده است.  6یامبرصحبت پ سال و نه ماه هم

 6یامبراز پ یماًاما مستق ،است یدهشن یناز تابع یرا از صحابه و بعض یثاحادبیشتر 
و  یبه حرام یحالل که یمادام«: است هآمد 6یامبرو به نقل از پاد. از کن مینقل 
ابوریه، ( »ندارد یاشکال یثنقل حد، یدرا برسان انشود و معن یلتبد یبه حالل یحرام
را به  یثیاحاد يد. وباش می او نقل به معن یسمتهم به تدل يو ،اساس ینبر ا .)210

نقل  یهوديرا از کعب االحبار  یاريبس یثد و احادده مینسبت  7یعلامام دروغ به 
او اعتماد کرد  یاتروا هد بوش میچگونه  ،یحاتتوض ینبا ا .)226-215، همان( دکن می

  مقطوع و مرسل است. یزد نباش می یهآن عط يکه راو 6 یتروا یرفت؟و آن را پذ



 

 

77 

ت 
 آیا

ول
 نز

ب
 سب

ات
روای

ي 
کاو

وا
11

3
و  

11
4

 
وبه

ره ت
سو

  

  مشرك مسلمانان  پدران .3
رو نازل شد که  آیات یادشده ازآنکه  است از آن یحاک یثسوم احاد دسته

 ینکا ند.ردک میاستغفار ، رفته بودند یاپدرانشان که در حال شرك از دن يمسلمانان برا
  .یمزپردا می یکهر  یبه بررس

د که مسلمانان به کن مینقل  يرا از حسن بصر یتیروا یطبرس :1 حدیث
حق ، ماناستغفار  ،اند پدران ما که در جاهلیت مرده يالتماس نمودند که برا 6یامبرپ

  .)5/116طبرسی، ( نازل فرمودآیه شریفه را  یتعال
 ینمشرک يبرا ینباس نقل کرده است که مسلماز ابن ع هبی طلحاعلی بن  :2 حدیث

از استغفار امساك  ،نازل شد یهآ ینپس چون ا .نازل شد یهآ ینند تا اکرد میاستغفار 
استغفار کنند. سپس خداوند ، زنده ینمشرک ينشده بودند برا ینهحالی که در  ،کردند

 ،که پدرش زنده بود یتا زمان یمراهاب یعنی ؛را نازل فرمود ﴾یمو ما کانَ استغْفار إِبراه﴿ یهآ
  .)6/1893ابن ابی حاتم، ( دست از استغفار برداشت، و آن زمان که مرد کرد میاستغفار 

یا : گفت 6یامبراز صحابه به پ یکیما که  يذکر شده برا: دگوی میقتاده  :3 حدیث
آوردند و برده  یجا م ند و صله ارحام بهکرد می یکین یهاز پدران ما به همسا یبعض !نبی اهللا
 یم؟استغفار نکن یشانبرا یاآ، دادند یانجام م، شان بود هند و آنچه را بر ذمکرد میآزاد 

پدرش  يبرا یمکه ابراهطور  همانپدرم  يقسم به خدا من هم برا !بله: مودفر 6یامبرپ
  .)11/32 طبري، ( را نازل فرمود یهپس خداوند آ .مکن میاستغفار ، کرد میاستغفار 

پدرانمان استغفار  يبرا یاآ: گفتند یم ینمؤمن: شده است یتاز مجاهد روا :4 حدیث
و ما کانَ ﴿ یه؟ که خداوند آکرد میپدر کافرش استغفار  يبرا یمابراهحالی که در  ،یمنکن

أَبِیهل یمراهإِب غْفارت31، همان( را نازل کرد ﴾اس(.  
 ینوالد يبرا یشخص یدمشن: نقل شده است 7یاز حضرت عل :5 حدیث

مشرکش استغفار  ینوالد يبرا یآدم یاآ: به او گفتم .درک میمشرکش طلب آمرزش 
مطلب را به  ین؟ اکرد میپدر مشرکش استغفار ن يبرا یمابراه یاآ: د؟ او گفتکن می

  .)2/193ابن کثیر، ( نازل شد یهآ ینا ،گفتم 6یامبرپ
، يترمذ، احمد، یبهش یابن اب، یالسیدر کتب ط یثحد ینا :آورده است سیوطی

 یهقیو ب یهابن مردو، حاکم، یخالشابو، حاتم یابن اب، ابن منذر، يطبر، یعلیابو، ینسائ
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 ددان می یحرا صح یتروا ینا يو ترمذ) 3/282سیوطی، الدر المنثور، ( آمده است
  .)4/344ترمذي، (
  

  یاتمتن روا یبررس
خواهان  نانامسلم د کهکن می یانب ،آمده است يحسن بصراز که به نقل  یثیحد -1

باشد و مرگ آنها  ینمرده بودند. اگر چن یتشان بودند که در جاهلپدران ياستغفار برا
دسته از  ینا یتوضع یااست؟ آبر آنه یچه حرج یگرد ،مقدر گشته باشد اسالمقبل از 

و در حال شرك  یرفتنداما نپذ ،یدندرا شن 6یامبراست که دعوت پ يافراد مانند افراد
مطلب اشاره دارد که حرف حق به پدر  ینبه ا یزن 114 یهآکه  چنانرفتند؟  یادن از

 ياز و ،روشن گشت یمامر بر ابراه ینو چون ا یداما او عناد ورز ،یدرس 7یمابراه
  .یدگردان يرو

به سبب نزول و نزول  یحیتصر یچه) 2 یثحد( نقل شده از ابن عباس یثحد -2
خود استغفار پدران  يبرا ،یاتتا قبل از نزول آ ینمؤمنآمده که  یننکرده است و چن یهآ

را ارائه داده  یهآ یرابن عباس تفس رسد میند و پس از آن امساك کردند. به نظر کرد می
 یگرياز ابن عباس سبب نزول د یکرد. از طرف مدادسبب نزول قل یداست و آن را نبا

نسبت داده شده  يبه و رسد مید و به نظر باش مینقل شده است که قابل اعتماد ن یزن
  ). 6 یثحد 2سبب : رك( است
است.  یبعج یزو متن آن ن یبغر، دباش میآن قتاده  يکه تنها راو یزن 3 یثحد -3

، حال آنکه پیش مشرك بوده است 6یامبراست که پدر پ ینا یثچون مضمون حد
  .اند بودهموحد  یهمگ، 6یامبرو اجداد پپدران  یمشد یادآور از این 

به این نکته بلکه  ،ندارد 113 یهبه سبب نزول آ اي اشاره گونه یچه یزن 4 یثدح -4
حالی که در  ،یمپدرانمان استغفار نکن يبرا یامسلمانان گفتند آکه د کن میاشاره 

 یزن ینجانازل گشت. در ا 114 یهسپس آ، کرد میپدر کافرش استغفار  يبرا 7یمابراه
آن را به  یدباشد و نبا یهر مجاهد از آیو تفسشده برداشت  یادمطلب  رسد میبه نظر 

  کرد. یعنوان سبب نزول تلق
 یزن يبوده و راو یحصح، نقل شده است 7یعلامام که از  یثیتنها حد یانم ینا در

رو شدن با  هکرده است. دانشمندان علوم قرآن هنگام روب یحبه ذکر سبب نزول تصر
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در صحت  یاتکه اسناد روا یرتدر صو، یهآ یکمختلف درباره سبب نزول  یاتروا
سیوطی، ( اند بودهشاهد ماجرا  دکه صحابه خو ندگزین میرا بر یتیروا، باشند يمساو

به سبب نزول آن اعتماد کرد  توان میجهت  ینبه هم). 1/120االتقان فی علوم القرآن، 
  و بدان ارزش نهاد.

  

  یاترجال روا
، 17مجاهد ،یندر طبقه تابع و 7یحضرت عل ،در طبقه صحابه یثاحاد ینا راویان

 7یعلامام که از  یتید و جز روانباش می يو حسن بصر 19طلحه یبن اب یعل 18قتاده
  مقطوع و مرسل است. یاتروا هیبق ،نقل شده است

 یبتخر يبرا، آنها را بوده و دشمنان یجعل یاتروا یناز ا یبعض رسد مینظر  به
پس از  یژهو به، 6اکرم یبعثت نب يچرا که از ابتدا ؛اند کردهوضع  6یامبروجهه پ

وجهه  یبشده از طرف دشمنان اسالم جهت تخر یسامانده یحرکت، یشانا یدعوت علن
از راه  ،داشتن آن جناب از باز امیديپس از نا یانجر ینآن حضرت شکل گرفت. ا

به ناچار  ،به خود گرفت و پس از فتح مکه یشتريشدت ب، یدتهد یامال و مقام و  یشنهادپ
 یانهمخف یتبه فعال یعلن يها را از تهمت یشخو یبیتخر یتفعال، پوشش اسالم و در

سبب بود که رسول  یندادند. بد ییرآن جناب تغبه و منسوب کردن  یاتجعل روا
در  یگاهشجا، را به دروغ به من نسبت دهد یسخن هر کس عمداً«: فرمودند 6خدا

 رساند یم ،است یتروا ینا يها گیویژکه از  یتواتر لفظ). 4واحدي، ( »آتش خواهد بود
  .اند کردهمطرح  نانافراوان در جمع مسلم يها یتمطلب را در موقع ینآن جناب ا

کردن  یعمل يبرا یشتريعمل ب يآزاد مدشمنان اسال، 6یامبرپس از رحلت پ
بلکه با ، ننشسته یکارب یاتروا ینا یفشده در تحر یاد یان. جریافتند یشخو هاي خواسته

 یدهمقصود خود را به انجام رسان ،شده یاد یاتآ یگرنسبت به سبب نزول د شتريیظرافت ب
دست ، 6یامبرقرآن و خدشه وارد کردن به عصمت پ یفگاه به منظور تحر یناناست. ا

سؤال بردن  یرو گاه به منظور ز ،نجمسوره  20تا  17 یاتسبب نزول آ یاتبه جعل روا
 یسبب نزول سوره عبس و گاه یاتروادست به جعل ، 6رسول اکرم يخلق و خو
موحد جلوه داده و دست  یررا غ یشانخاندان ا، 6یامبرکردن وجهه پ یمالبه منظور پا
  ند.زد می سوره توبه 114 و 113 یاتسبب نزول آ یاتبه جعل روا
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  گیري نتیجه
واجب است. در  يامر النزول اسبابشناخت ، یهمعنا و مقصد آ یقشناخت دق براي

و  یاتچون نقد متن روا ییها مالك ،یحصح النزول اسبابشناخت  يان براباره مفسر ینا
است که  یاتیسوره توبه از جمله آ 114و  113 یاتآ .اند کرده یسند را معرف یبررس

 یاتآ ینسبب ا، دانشمندان اهل سنت بیشتر .اند کردهآن اسباب متعدد ذکر  يمفسران برا
رفت. بعد  یاند که در حال کفر از دندان می ابوطالب یشعمو يبرا 6یامبررا استغفار پ

جز (به دسته اول  یاتکه سند روا یدیمرس یجهنت ینبه ا ،یدگاهد ینمتن و سند ا یاز بررس
 نهمدر سال  وبهاست که سوره ت یاین در حال ند.باش میمرسل و مقطوع ، )5 یتروا

 6پیامبردر مکه و قبل از هجرت ابوطالب که وفات  یدر حال ،یدنازل گرد يهجر
همه فاصله باشد؟ از  ینا ،یاتسبب نزول و نزول آ ینچگونه ممکن است ب .اتفاق افتاد

 یمانبر ا یگرد یلدل، 6اشعار ابوطالب راجع به حضرت رسول سخنان و ،یگرد يسو
 :ینکه از ائمه معصوم یاتیبا توجه به روا یاتروا ینبودن ا یساختگ ،اوست و در آخر

  د.گرد میبهتر نمودار دارند، ابوطالب  یمانبر ا لتدال یو همگ یدهباره رس یندر ا
خود مادر  ،آمنه يبرا 6یامبررا استغفار پ یاتآ ینسبب ا ،یاتدسته دوم روا

 یدگاهد ینا یاتسند روا فرو بست. یادر حال کفر چشم از دن یتند که در جاهلدان می
با  یدگاهد ینا یزن متن جهتمرسل است. از  یدهنقل شده از ابن مسعود و بر یتجز روا

چرا که وفات  ؛دباش می مخالف، قرآن که اشاره به عدالت خداوند دارد یاتاز آ یاريبس
، یاتو روا یقرآن یاتآ یبرخ يمحتوا ینهمچن آمنه قبل از ظهور اسالم بوده است.

والدین و باور داشته است که  یناهل سنت را بر ا يعلما یو بعض یعیش یشمنداناند
  .اند بودهپاك  7تا آدم 6اکرم پیامبراجداد 

که سبب نزول را  7ینقل شده از حضرت عل یتجز روا یاتاما دسته سوم روا
 به سبب نزول نداشته و نوعاً یحیتصر ،ددان میمشرکش  ینوالد يبرا یاستغفار شخص

  .به آنها وارد است یاشکاالت یزد و از لحاظ متن نباش می يبرداشت راو
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  ها نوشت پی
  

. (شهید متصل باشد )معصوم( 6به پیامبر حدیثی که از راوي آن تا منتهاي سند، مرفوعاً. 1
 )97ثانی، 

ا اعم از اینکه سند حدیث مقطوع ی ؛ساب یابد. حدیثی که در آخر به معصوم اضافه و انت2
 )153چی،  مرسل باشد. (مدیر شانه

بدون وساطت صحابی  ،یا امام نشنیده 6امبر. حدیثی که شخصی که خود حدیث را از پی3
، اطالق حدیثی که بیش از یک نفر از سلسله سند حذف گردیده هاز معصوم نقل کند. نیز ب

 )136. (شهید ثانی، گردد می

 )14/106(خویی،  ».فاضل و عالم و ثقه است«و در مدح او گفته شده: است از ائمه تابعین . 4

وي از بیشتر تابعان  .)153معروه معمر بن راشد بصري (ابو -1. دو تن به این نام مشهورند: 5
حدیث نقل کرده است. ابن حبان او را فقیهی حافظ حدیث و با اتقان و اهل ورع توصیف نموده 

عبید معمر بن مثنی که ابو -2. )1/426نیز از او به نیکی یاد کرده است (معرفت،  و شافعی
ق یاد 210و وفاتش را در سال  ،والدتش را در بصره در سالی که حسن بصري درگذشت

 )2/203(ابن حجر، تقریب التهذیب،  .اند. نقل شده است وي به مذهب خوارج تمایل داشت کرده

ن حجر سالگی در مکه درگذشت. اب 91ق در 198هاللی در سال  ینهمحمد سفیان بن عیابو. 6
) و شیخ طوسی او را از 1/371داند (ابن حجر، تقریب التهذیب،  او را ثقه، فقیه و حافظ می

 )220شمرده است. (طوسی،  7صادق اصحاب امام

 (ابن حجر، تقریب التهذیب، .ق که از طبقه سوم است206متوفی  ،. جعفر بن عون بن عمرو7
1/162( 

 )135. (شهید ثانی، . حدیثی که از تابعی نقل شود و شامل اقوال آنان باشد8

ن حجر او را درگذشت. اب 110 ق به دنیا آمد و در سال22ر در سال الحسن یساحسن بن ابو. 9
 ،کند مراسیل او زیاد است و از جماعتی که از آنها نشنیده داند و ذکر می ثقه، فقیه و فاضل می

). بنا به نقل معرفت، بیشتر سخنان او از 1/202ده است (ابن حجر، تقریب التهذیب، روایت کر
، و گاهی نیز از تصریح کند ـ به جهت تقیه ـبوده است، بدون اینکه به نام حضرت  7امام علی

را از طریق اصحاب ثقه آن  7امام علیزینب یاد کرده است. او احادیث حضرت با کنیه ابو
 



  

 

82  
 

تم/
بیس

ال 
س

 
ره 

شما
3 / 

اپی
پی

76 / 
ییز

پا
 

13
94

 

  

زیرا زمانی در مدینه حضرت را درك کرد که کودکی نابالغ بود و پس  ؛بودحضرت دریافت کرده 
 )1/348. (معرفت، را مالقات نکردایشان دیگر  ،از آن هم که امام به عراق هجرت فرمود

. . حدیثی که تنها یک راوي در یکی از طبقات بعد از صحابه آن را روایت کرده باشد10
 )135ثانی، 

(ابن حجر، تقریب است ق 32و متوفی سال  6ود از صحابی پیامبر. عبداهللا بن مسع11
گوید:  گماشت. وي می ن بسیار همت میمعانی قرآ خصوصاً ،بر فراگیري دانش .)1/533التهذیب، 

و  مگر آنکه مفاهیم ،گذشتیم آموختیم، از آن نمی ا اصحاب که ده آیه از قرآن را میهر کدام از م«
 )1/214؛ معرفت، 11/346(رك: خویی،  .»آموختیم مینحوه عمل کردن بدان را نیز 

دانست و  حابی دیگر حدیث میصحابی که بیش از هر ص ،هریره عبدالرحمن بن صخر. ابو12
حدیث  5374، 6پیامبرهجري اسالم آورد و از هفتم کرد. وي در سال  آنها را روایت می

  )4/80. (زرکلی، اند ردههشتصد صحابی و تابعی از او روایت کروایت کرده است و بیش از 
» ترجمان القرآن«تا جایی که او را  ،. مهارت ابن عباس در تفسیر قرآن شهره آفاق بود13
شد (ابن اثیر،  نیز خوانده می» بحر« و »االمه حبر«گفتند و به جهت دانش فراوان به لقب  می
د تربیت او خو 6). وي سه سال قبل از هجرت در شعب ابیطالب به دنیا آمد. پیامبر3/291

مالزم و همراه  ،دار شد و برایش دعاي خیر فرمود و پس از وفات رسول خدا را عهده
 )1/218. (معرفت، از دنیا رفتدر طائف  68همیشگی خاندان نبوت بود و در سال 

ق و از اهل مغرب بوده است. ابن حجر او را با الفاظ 105متوفی  ،. عکرمه مولی ابن عباس14
لکن محدث قمی او را از  ،)1/686توده است (ابن حجر، تقریب التهذیب، ثقه، ثبت و عالم س

 )2/216(قمی،  .مفسران امامیه ندانسته و جزء خوارج شمرده است

رود (قمی،  شمار می ز رجال حدیث و از شیعیان کوفه به) ا111عطیه بن سعد بن جناده (م. 15
 )76طوسی، . (داند می 7). شیخ طوسی او را از یاران امام علی2/205

ق در سن 105، در زمان خالفت عمر متولد شد و در سال ببن الحصی ة. سلیمان بن برید16
تهذیب (ابن حجر،  اند. . وي را ثقه دانستهسالگی بدرود حیات گفت و از تابعین است 90

 )4/153التهذیب، 
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در  104متولد شد و در سال  قمري 21اهل مکه، قاري و مفسر، در سال  ،. مجاهد بن جبر17
 هترین شاگردان ابن عباس بوده است که ارباب حدیث و تفسیر ب مکه وفات یافت. او از موثق

قرآن را سه بار بر ابن عباس عرضه «اند. از او روایت شده است که گفت:  او اعتماد کرده
». پرسیدم درباره چه کسی و چگونه نازل شده است کردم و می داشتم، بر روي هر آیه مکث می

 )8/48، همانست که گفته شده داناترین تابعان در تفسیر، مجاهد است. (ا رو ازاین

بن دعامه از تابعان و علماي بزرگ و فقیه مردم بصره و دانا به علم انساب و اشعار  ة. قتاد18
هرگز به ناقل «گوید:  درگذشت. قتاده خود می 118به دنیا آمد و در سال  61در سال  ،عرب

مگر اینکه قلبم آن  ،هایم نشنیدم ر من بخوان، و هرگز چیزي را به گوشحدیثی نگفتم دوباره ب
. (ابن حجر، »مگر اینکه درباره آن چیزي فرا گرفتم ،اي در قرآن نیست را فرا گرفت. و هیچ آیه

 )2/26تقریب التهذیب، 

ابن حجر معتقد است او  مري.ق 43. علی بن ابی طلحه سالم مولی بنی العباس، متوفی سال 19
چون  ،داند روایت وي از ابن عباس را مرسل می) و مزي 1/696، همانن عباس را ندید (اب

  )4/2(مزي،  .طلحه از ابن عباس چیزي نشنیده استوقائل است اب
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