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 چکیده
 اتیآ مورد در و دارند ارتباط خیتار با گرید یسو از و ثیحد و قرآن با ییسو از نزول سبب اتیروا

 به هیامام یفقها نگاه نوع .ودشیم افزوده ابعاد نیا به زین یفقه ُبعد هستند، نزول سبب یدارا که یاالحکام

 واسطه به اتیآ از یفقه استنباط یچگونگ در خاص، طور به نزول سبب اتیروا و ،یکل طور به یخیتار قرائن

 ،یخیتار قرائن به هیامام یفقها نگاه نوع نییتب یبرا پژوهش نیا است. مؤثر اتیروا نیا از شده حاصل فهم
 یفقه مکاتب تفاوت منظور، نیبد .دهدیم قرار یبررس مورد هیامام یقهاف آثار در را نزول سبب اتیروا کاربرد

 نییتب قیطر نیا از را نزول سبب اتیروا با هیامام یفقها تعامل نوع یگوناگون است دهیکوش و نبرده ادی از را
 ساب،انت صحت اثبات شرط با )ع( ائمه از یمرو اتیروا که دهدیم نشان یبررس نیا از حاصل یاستقرا کند.

 عنوان به شتریب سنت، اهل قیطر از منقول نزول اسباب اما اند.شده مطرح یفقه حکم کی یاصل لیدال زمره در

 یکاربردها هیامام یفقها آثار در نزول سبب اتیروا اند.بوده استفاده مورد عهیش یفقه یهابرداشت دیمؤ
 ینیچنهیزم اما اند،داشته هیآ از یاستحباب احکام استنباط و الفاظ ییمعنا یهامؤلفه نییتع همچون یمتنوع

 در بدون چراکه است؛ اخبار نیا یکارکردها نیترمهم از یکی ،یفقه ریغ ظاهر به اتیآ از یفقه استنباط یبرا

 است. نداشته یفقه مسائل به یمیمستق اشعار هیآ اخبار، نیا گرفتن نظر
 

 .یفقه مکاتب ،یفقه استنباط ه،یامام فقه ،یخیتار قرائن نزول، سبب اتیروا ها:کلیدواژه

                                                 
 .18/09/1396: یینها بیتصو خی؛ تار26/09/1395وصول: خیتار*. 
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Abstract  

The hadiths concerning the cause of revelation are related from one aspect to Quran 

and hadith and from another to history. As far as the verses declaring religious 

commands which have causes of revelation are concerned, the jurisprudential aspect 

is added to the above said aspects. The Imamia jurists' attitude to historical evidences 

in general and to hadiths concerning causes of revelation specifically, affects how 

verses are inferred from the jurisprudential aspect through the understanding 

obtained from these hadiths.  In this paper, in order to explain the Imamia jurists' 

attitude to historical evidences, the function of hadiths concerning causes of 

revelation in Imamia jurists' works is investigated. For this purpose, the authors have 

borne in mind the difference of jurisprudential schools and attempted, in this way, to 

explain the diversity of ways Imamia jurists have treated hadiths concerning causes of 

revelation. The induction obtained from this investigation shows that the hadiths 

narrated from Imams, provided that the validity of their attribution is proved, have 

been cited among the main proofs of a jurisprudential ruling. On the other hand, the 

causes of revelation quoted by Sunnis have been mostly used as endorsing the 

jurisprudential inferences by Shiite. The hadiths concerning causes of revelation have 

a variety of functions in the Imamia jurists' works such as determining the conceptual 

components of words and inference jurisprudential rulings from the verse. However, 

providing the ground for jurisprudential inference from the verses apparently non- 

jurisprudential is one of the most important functions of these hadiths; since, without 

taking these hadiths into consideration, the verse has not directly referred to 

jurisprudential issues                    . 

Keywords: hadiths concerning causes of revelation, historical evidences, Imamia 

Jurisprudence, jurisprudential inference, jurisprudential schools. 
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 مقدمه

سبب نزول آیات به عنوان بخشی از قرائن تاریخی مؤثر در فهم آیات، از اهمیتت زیتادی برخوردارنتد. 
برخی آیات فقهی نیز دارای سبب نزول هستند؛ همین مسأله موجب شده که فقها نیز از نقش سبب نزول در 

بررستی آثتار فقهتای امامیته،  استنباط فقهی از آیات قرآن کریم غافل نباشند. این پژوهش بر آن است تتا بتا
تتوان دریافتت کته فقهتای کارکرد این قرینه از دیدگاه ایشان را تبیین کند. از رهگذر بررسی این کارکردها می

اند. توجه بته تفتاوت مکاتتب امامیه تا چه اندازه این قرینه تاریخی را در استنباط فقهی از آیات دخالت داده
ی امامیه با این روایات مؤثر و در نتیجه مورد توجته ایتن پتژوهش بتوده فقهی در تحلیل تعامل متفاوت فقها

است. عالوه بر این، ورود روایت از طریق شیعه یا اهل سنت در نوع کاربرد این روایات مؤثر بوده است؛ بته 
همین جهت در این مقاله، کاربرد این روایات با تفکیک روایات منقول از شیعه و اهل ستنت متورد بررستی 

 ر گرفته است.قرا
، به بررسی کارکرد «اطعمه و اشربه»، و «حج»، «صاله»این پژوهش با محور قرار دادن سه کتاب فقهی 

روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه پرداخته است. از مجموع آیات فقهتی مطترح در ایتن سته کتتاب، 
انتد. األطعمة دارای سبب نتزول بوده دوازده آیه در کتاب الصالة، شش آیه در کتاب الحج و سه آیه در کتاب

برای مجموع این بیست و یک آیه، چهل و پنج گونه سبب نزول در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده استت؛ 
سبب نزول همه این آیات در کتب فقهی امامیه  1چهل گونه از طریق اهل سنت و هجده گونه از طریق شیعه.

یات، سبب نزولی از طریق شیعه در کتب متقتدم حتدی ی وارد مورد توجه بوده است. در هفت مورد از این آ
نشده است. در بقیه موارد، برخی روایات تنها در تفاسیر مأثور متقدم مانند تفسیر قمی و عیاشتی وارد شتده 

کلینتی دارای  الکافیشیخ صدوق و  الفقیهاست که غالبًا مرسل و یا بدون سند هستند، اما روایات منقول در 
 ستند. همه این روایات منقول از امام باقر و امام صادق )ع( هستند.سند کامل ه

 
 های مؤثر در نوع برخورد فقها با روایات سبب نزولمولفه

 نوع تعامل با اخبار .1
سبب نزول از سویی با قرآن و از سوی دیگر با روایات مرتبط است. بنابراین نوع تعامل فقها با اخبار، از 

ها با سبب نزول است. مکاتب فقهی شیعه، بر اساس مبانی متفاوت نوع برخورد آن های تأثیر گذار درمولفه
                                                 

این شمارش، بر اساس مضمون روایت است. در برخی موارد یک مضمون از هر دو طریق رسیده است. برخی مضامین نیز تنها از طریق  - 1
 اند.اهل سنت وارد شده
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های غالب در فقته امتامی در دوره غیبتت صت ری اند. یکی از گرایشخود، رویکرد متفاوتی به اخبار داشته
ثان ( تا اواخر قرن چهارم، گترایش اهتل حتدیث بتود. نوشتته260-329) های فقهتی ایتن گتروه از محتد 

ای از متون روایات بود که به ترتیب موضوعی دسته بندی شده، و گاه اسانید روایات نیز حذف شده همجموع
بود. اک ریت قاطع فقهای شیعی تا اواخر قرن چهارم جزء پیروان این مکتب بودند. مکتب اهتل حتدیث در 

مان شیعی رو به افول نهاد؛ اما دیگر باره  اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دلیل مواجهه با حرکت متکل 
شد، روش اجتهاد در اوائل قرن یازدهم تجدید حیات یافت. این گرایش که این بار با نام اخباری شناخته می

لی و تحلیلی را در فقه شیعی محکوم و به پیروی از ظتواهر احادیتث متذهبی دعتوت می کترد و و تفکر تعق 
پنداشتت. اهل الحدیث که تمامی احادیتث متذهبی را معتبتر میتر مکتب تقریبًا برابر بود با گرایش افراطی

های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه کرد. تا اینکه گری از دههاخباری
دا در برابر گرایش اصولی به سختی شکستت ختورد )ر. م مدرستی طباطبتائی،  در نیمه دوم این قرن مجد 

59-37.) 
، دور از انتظار نیست که اصحاب حدیث متقدم و نیز اخباریان، تنها ناقل روایت ستبب نتزول در نتیجه

توان با مراجعه به آثار کلینی، شیخ صدوق و فیض هایی از این رویکرد را میمنقول از ائمه )ع( باشند. نمونه
ی است که روایت در آن ذکر کاشانی مالحظه کرد. بیشینه برداشت فقهی از روایات در اینگونه آثار عنوان باب

شده است. در مقابل رویکردی وجود دارد که سبب نزول را در فرایند استنباط دخالتت داده و ایتن بیشتتر در 
آثار شیخ طوسی و فقهای حله قابل مالحظه است. در این رویکرد، گاه اخبار سبب نزول اهل سنت نیز نقل 

 ه است.شده، اما توجه بیشتر به روایات شیعه مبذول شد
 نوع تعامل با خبر واحد .2

فقهای متکلم همچون سید مرتضی و استادش شیخ مفید فقه خود را بر پایه نفی حجیت خبر واحد بنتا 
پذیرفتنتد. امتا شتیخ طوستی کرده بودند و مضمون اخبار آحاد را تنها در صورت تأیید با قرائن ختارجی می

به بررسی شروط صحت حدیث و به شرح و بستط ق( با پذیرش خبر واحد مجرد از قراین خارجی،  460)
-390، «6-4های فقهی در سده اندیشه»های برخورد با اختالف الحدیث پرداخت )ر. م پاکتچی، شیوه
نویسدم خبر غیر متواتر دو گونه استم قسمی که موجب علم است و آن هر (. وی درباره خبر واحد می391

شد و عمل به چنین خبری نیز ]همچون خبر متواتر[ واجب استت. آور باای یقینخبری است که دارای قرینه
... گونه دیگر، هر خبری است که متواتر نباشد و با قرینه همراه نباشد. عمتل بته ایتن خبتر نیتز در صتورت 

(. بعد از عصر شیخ طوسی مقدس 4 - 3/ 1برقراری برخی شروط، جایز است )ر. م طوسی، االستبصار، 
ن کسی بود که دایره عمل به خبر واحد را گسترش بخشید. او به خبر موثق نیز توجته ق( اولی 993اردبیلی )
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ق( به خبتر موثتق عمتل  940ق( و محقق کرکی ) 966داشت، با آنکه فقیهان پیش از او یعنی شهید ثانی )
(. همین رویکرد شیخ طوسی موجب شده استت کته وی در آثتار فقهتی ختود توجته 39اند )ربانی، نکرده

ای به نقل و استنباط از روایات سبب نزول داشته باشد. این توجه در آثار مقدس اردبیلی نیز مشتهود شایسته
 است.
 نحوه تعامل با اخبار اهل سنت .3

اند. نوع تعامل فقها با این اخبتار، در نقتل و نیتز بیشتر روایات سبب نزول از طریق اهل سنت وارد شده
ان فقهای شیعه، بیشترین توجه به نقل و استفاده از روایات اهل ستنت ها تأثیرگذار است. در میاستنباط از آن

در کنار روایات شیعه، در مکتب شیخ طوسی و فقهای حله قابل مشاهده است. به منظور تبیین این رویکرد، 
شتیخ طوستی از  الخوف و  المبسوط توجه به ویژگی مشتر  این دو مکتب راهگشاست. شالوده دو کتاب 

ی گرف ی به فقه شیعی انتقال یافتت و موجتب متون سن  ته شد و بدین وسیله بخشی مهم از معارف حقوقی سن 
رشد و شکوفایی بیشتر آن گردید. در واقع فقه شیعی در مکتب شیخ طوسی از میراث فرهنگی فقهی سنی که 

رد، در مکتتب در قرون اولیه روی آن بسیار کار شده بود ت ذیه کرد و توسعه یافت. تکمیل و تداوم این رویک
(. توجه شیخ طوسی و فقهای حلته بته نقتل روایتات 53-49حله قابل مشاهده است )مدرسی طباطبائی، 

های متنوع از این اخبار، در پرتو همین ویژگی مکتبی قابتل توجیته سبب نزول منقول از اهل سنت و استفاده
توان از همین تعلیل استفاده کرد؛ چترا است. در مورد توجه ویژه کتب فقه القرآن به این گونه روایات نیز می

کید بر حجیت ظواهر کتاب یکی از ثمرات رویکرد حلیان به ادله ظنی بود و زمینه ساز گسترش تتألی  که تأ
 (.393 ،«های متأخرهای فقهی در سدهاندیشه»پاکتچی، در موضوع آیات االحکام در این مکتب شد )

یخی .4  میزان توجه به قرائن تار
ها با روایات فقها به قرائن تاریخی در مقام فهم آیات و نیز استنباط فقهی، در نحوه تعامل آن میزان توجه

اند؛ این مسأله ناشی از شیوه نقتل سبب نزول مؤثر است. اما فقها کمتر به این گونه از قرائن توجه نشان داده
با این حال، تعامل فقهای امامیه قرائن تاریخی است که بیشتر بدون سند و یا از طریق اهل سنت بوده است. 

با روایات سبب نزول منقول از شیعه نیز بیشتر به عنوان یک قرینه روایی و نه تاریخی بوده است. چته اینکته 
های فقهی و حضور سبب نزول در دالیل یکتی از دو دیتدگاه، خدشته در ستند و یتا در صورت تعدد دیدگاه

یل، مورد استناد طرفداران نظریه مقابل قرار گرفتته استت. بترای داللت متن روایات سبب نزول، به عنوان دل
بقتره  115( در نتزول آیته 276/ 1نمونه، با وجود صراحت بخش آخر روایت معاویه بن عمار )ابن بابویته، 
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برخی معتقدند تتمه روایت به دلیل ناهمتاهنگی بتا صتدر حتدیث، گفتتار ختود شتیخ  1درباره قبله متحیر،
دهد که سبب نزول از دیدگاه (. این نشان می401/ 6الم مفسران است )ر. م بحرانی، صدوق و مأخوذ از ک

بایست صدورش از معصوم )ع( ثابت شده ایشان روایتی همچون دیگر روایات است که برای پذیرش آن می
 باشد.

گرفتته  تعلق -و نه متن-های فقهی امامیه، نقدهای وارد بر روایات سبب نزول بیشتر به سند در بررسی
است. این مسأله با این گفته مشهور هماهنگ است کهم ارزش خبر واحد در تفسیر و تاریخ، با مالحظه متن 

شود و ختود شود و نه تنها سند؛ اگر مضمون حدیث ابهام امر را برطرف کرد، در نظر گرفته میآن تعیین می
(. امتا 32/ 2آن وجود ندارد )معرفت، بر پذیرش تعبدی  صدق آن خواهد بود و گرنه دلیلی متن، شاهدی بر

ناگفته پیداست که در زمینه اسباب نزوِل آیات االحکام، چون یک سو تاریخ و سوی دیگر فقته استت، فقیته 
شیعه جانب احتیاط را رها نکرده است؛ در نتیجه به اسباب نزول مروی از اهل سنت کمتر توجه داشته و در 

های سندی روی آورده است. در واقتع او کوشتیده نیز گاه به بررسیمورد اسباب نزول مروی از طریق شیعه 
 است با این اخبار نیز همچون دیگر اخبار فقهی رفتار کند.

 
 جایگاه اسباب نزول در فرایند استنباط فقهی

شتوند؛ در کتب علوم قرآن فوایدی برای آگاهی از سبب نزول ذکر شده که بیشتر در حوزه فقه نمایان می
خت حکمتی که موجب تشریع حکم شده است، آگاهی از معنای آیته و رفتع اشتکال از فهتم آن، مانند شنا

ای که بتا تخصتیر روبترو شتده استت و دفتع تتوهم حصتر )ر. م عدم خروج مورد نزول از لفظ عام آیه
 (.27-22/ 1زرکشی، 

ه استت. در یکی از مباحث مطرح در زمینه اسباب نزول، بررسی رابطه سبب خاص و لفظ عام آیه بتود
ای استت کته بترای غالب آیاتی که دارای سبب نزول هستند، لفظ آیه عام است حال آنکه سبب نزول حادثه

توانتد عمتوم لفتظ را تخصتیر افراد معدودی اتفاق افتاده است. نظر غالب این است که سبب خاص نمی
اند. در عتین ه توجه داشته(. فقهای شیعه نیز همچون اهل سنت به این مسأل125-124/ 3بزند )فخررازی، 

حال باید دانست که از جمله ضروریات اجتهاد شرعی، احاطه تاریخی است تا بتوان نصوص تشریعی را در 
جایگاه زمانی، جو  و ظروف خاص خودش در  کرد. شناخت ظروف، گاهی داللتت متتن را کتاماًل ت ییتر 

رخی از آن قرائن بتواند متن را از ظاهرش منصرف ها با قرائنی همراه باشند که بدهد. چه بسا که آن ظرفمی

                                                 
 (.430/ 6وحید بهبهانی، شود )یین جهت قبله، از تحصیل علم و نیز ظن عاجز شد، متحیر نامیده میاگر مکلف در تع -1
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کرده یا در حدود آن تقییدی ایجاد نماید. لذا به دلیل تبیینی که ستبب نتزول آیتات و متورد صتدور روایتات 
ها ضروری است. این کالم به معنای اعتقاد به این که مورد دهند، شناخت آندرباره طبیعت حکم انجام می

شود نیست؛ بلکته متورد یتا زند یا موجب تقیید در محدوده موارد آن میصیر مییا سبب، متن وارد را تخ
شتود، تواند باعث کش  طبیعت متِن وارد شده و نوِع مصادیقی کته بترای آن تعمتیم داده میسبب نزول می
تواند دایتره ذاتتی و گستتره موضتوعِی موضتوع (. به عبارت دیگر، سبب نزول می575-574گردد )حکیم، 

ای از توجه به سبب نزول برای تعیین نوع موضوع و در (. به عنوان نمونه126محدود کند )موسوی،  حکم را
توان به نظر آقارضا همدانی اشاره داشت که در تقویت نظریه اختصاص حکتم نتیجه گستره مصادیق آن، می

 (.153/ 10ی، بقره در نماز ظهر استناد کرده است )همدان 144تولیه به نماز واجب، به نزول آیه 
توجه برخی فقیهان به وجه عملی که سبب نزول بیان کننده آن است و عدم اکتفا به ظاهر روایتت بترای 

گفته بوده است. برای نمونه، روایتی از شیعه قیام پیتامبر )ص( استدالل به آن نیز به جهت رعایت نکته پیش
َقیطه. َما َأن  »بر سر انگشتان پا در نماز را سبب نزول آیات  آَن ِلَتش  ُقر  َنا َعَلیک ال  شمرده استت  (2-1)طهم « َزل 

و نته نفتی -(. برخی این گونه از قیام را جایز و داللت آیه را نفی لتزوم 57 - 58/ 2؛ قمی، 95/ 2)کلینی، 
اند، دانند. در مقابل، کسانی که آن را جایز ندانسته و آیه را در صدد نفی مشتروعیت دانستتهمی -اصل جواز

شمارندم این عمل در نمازهای واجب از رسول اسالم )ص( دیده نشتده و به وجه عمل را ضروری می توجه
تنها درباره نماز شب از ایشان گزارش شده است. نیز معلوم نیست وجه این فعل عذر بوده یا اختیار و تعمتد 

 (.219/ 6؛ سبزواری، سید عبداألعلی، 224/ 1)ر. م انصاری، 
های ب نزول نیز یکی از مباحث مورد توجه فقهتا بتوده استت؛ در آیتاتی کته ستببارتباط سیاق و اسبا

اند، های مختل  یک یا چند آیه متتوالی در وقتایع مختلفتی نتازل شتدهدهد بخشمتفاوت منقول نشان می
ها، ها با تردید روبرو شده است؛ برخی برآنند که همنشینی این بخشبرقرار بودن سیاق لفظی بین این بخش

توان در برداشت حکم به ستیاق استتدالل نمتود. شود؛ لذا نمیها نمیوجب برقراری ارتباط لفظی بین آنم
( کته 358/ 2؛ ابتن بابویته، 358/ 4برای نمونه، برخی با توجه به سبب منقول از کعب بن عجره )کلینتی، 

ِسِه ... ُنُس »نزول  کم  َمِریًضا َأو  ِبِه َأًذی ِمن  َرأ  ( را در متورد بیمتاری ختود دانستته 196)بقرهم « کَفَمن  کاَن ِمن 
ِعَقاِب »است و نیز سببی که نزول بقیه آیه  ُتم  ... َشِدیُد ال  ِصر  ِه َفِإن  ُأح  َرَة ِللَّ ُعم  َحجَّ َوال  وا ال  ( را 196)بقرةم « َوَأِتمُّ

رقراری ستیاق؛ لتذا بتا . تردید در ب1اندم داند، دو انتخاب را پیش روی خود دیدهدر مورد حصر مشرکان می
. تردیتد در صتحت 2انتد. ای برای اطالق حصر در صدر آیه باشد، مخالفت کردهاینکه عبارت پیشین قرینه

توان حصر را بر مطلق حصر )به مرض و دشمن( حمل روایت سبب نزول؛ در نتیجه سیاق برقرار است و می
 ...«(.تقابل سیاق واسباب نزول »پسند، کرد )ر. م ایروانی و شاه
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 سبب نزول منقول از اهل سنت

اند. برای فقهای شیعه اسباب نزول منقول از اهل سنت را کمتر در فرایند استنباط فقهی خود دخیل کرده
ها استفاده نکترده آورده، اما در آثار فقهی خود از آن التبیانهای بسیاری را در نمونه شیخ طوسی سبب نزول
پژوهی خود بیش از فقهای محدث بته نقتل ایتن اخبتار پرداختته و بیشتتر از است. با وجود این، او در فقه 

ها بهره گرفته است. همچنین فقهای مکتتب حلته و نگارنتدگان کتتب فقته فقهای متکلم پیش از خود از آن
اند. این در حالی استت کته القرآن رویکرد قابل توجهی به نقل و توجیه یا حتی استفاده از این روایات داشته

اند. توجه اصولیان متأخر و معاصر به این روایات ای اخباری متأخر حتی به نقل این روایات نیز نپرداختهفقه
را بیشتر باید در پرتو تعامل شیخ طوسی و فقهای حله با این روایات مالحظه کرد؛ گرچه اصولیان به نقتل و 

هتا بتا ایتن ای در نوع تعامتل آنوری ویژهاند، اما نسبت به آثار پیشین نوآبرداشت از این روایات روی آورده
 اخبار ندارند.

ای از اند  موارد یادکرد اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت در آثار فقهای محدث، سبب نمونه .1
بقره در باب طعنه یهود بر نبی اکرم )ص( در مورد قبله و در پی آن ت ییر قبله از بیت المقدس  144نزول آیه 

به صورت غیر مسند و بدون انتساب بته ائمته  الفقیه( که شیخ صدوق آن را در 13/ 2، به کعبه است )طبری
دهد که نقل شیخ صدوق از ( شباهت متن این دو نقل، نشان می275-274/ 1)ع( آورده است )ابن بابویه، 

ه نزول متون اهل سنت بوده است. همچنین گفته شده که عبارت پایانی روایت معاویه بن عمار که بیان کنند
( است، نه ادامه آن روایت، بلکه گفتار خود شیخ صدوق 276/ 1بقره درباره قبله متحیر )ابن بابویه،  115آیه 

 (.401/ 6است که آن را از کالم برخی مفسران گرفته است )ر. م بحرانی، 
رای سوره بقره را نماز میت پیامبر )ص( و اصحاب ایشان بت 115روایتی از اهل سنت شأن نزول آیه  .2

خود این سبب نزول را نقل کترده و بعتد  فقه القرآن(. فاضل مقداد در 263/ 1نجاشی دانسته است )ثعلبی، 
از اشاره به استدالل شافعی به آن در جایز شمردن نماز بر میت غایب، نماز را بر است فار و دعا حمل کرده و 

ص( کنار رفته و جنازه نجاشی را بر تختش آورده استم با فرض صحت اصل خبر، پرده از برابر پیامبر اکرم )
 (.181/ 1مشاهده نموده است )فاضل مقداد، 

کم  »سبب نزولی از اهل سنت، آیه  .3 اًل ِمن  َربِّ َتُ وا َفض  را در ( 198)بقرةم ...« َلیَس َعَلیکم  ُجَناٌح َأن  َتب 
( و یا بته خریتد و 164/ 2ی، کردند )طبرای کار میدر مسیر حج، به صورت کرایهداند که مورد کسانی می

(. از آنجا که این سبب مورد تأیید روایتی از امام صادق )ع( نیز بوده است 64پرداختند )واحدی، فروش می
(، نه تنها در کتب فقه القرآن برای استنباط اباحه تجارت در موسم حج، متورد استتناد قترار 96/ 1)عیاشی، 
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(؛ بلکه شتیخ طوستی آن را در زمتره دالیتل 303/ 1اضل مقداد، ؛ نیز ر. م ف284/ 1گرفته )قطب راوندی، 
(. نیز عالمته حلتی، در کتتاب البیتع، در جتواز 487/ 3آورده است )طوسی، الخالف،  1اجارهروایی جواز 

( و شهید اول در کتاب المکاستب، در بیتان فضتیلت 447/ 2خرید و فروش )عالمه حلی، نهایة اإلحکام، 
 (. 159/ 3سبب نزول آن اشاره دارند )شهید اول، الدروس الشرعیة،  کسب و کار، به این آیه و

هتای منقتول از طریتق (، سبب نزول91و  90؛ مائدهم 43؛ نساءم 219در آیات تحریم خمر )بقرهم  .4
های پیدایی نظریه تحریم تدریجی خمر بوده است. بر این اساس، تنها آخرین آیته اهل سنت، یکی از زمینه

( متضمن تحریم خمر است و دیگر آیات، خمر را به صورت مشتروط و 91و  90ه )مائدهم منزل در این زمین
ِذیَن آَمُنتوا َوَعِمُلتوا »اند. فصل الخطاب این اخبار، سبب نزول منقول برای آیه محدود منع کرده َلیَس َعَلی الَّ

ا  َقو  اِلَحاِت ُجَناٌح ِفیَما َطِعُموا ِإَذا َما اتَّ ( است که متضمن پرسش متردم از وضتع افترادی 93)مائدهم ...« الصَّ
اند. اما فقهای شیعه بر اساس رویکرد عمومی خود در کم توجهی بته است که پیش از تحریم، خمر نوشیده

اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، نه فقط از آیات سوره مائده، بلکته از آیتات پتیش از آن نیتز تحتریم 
نیتز طبتق روایتتی از «( نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر»پسند، ی و شاهاند )ایروانخمر را استفاده کرده

مائده را که همانند اسباب منقول از طریق اهتل  93امام صادق )ع(، امام علی )ع( فهم یکی از تابعین از آیه 
/ 7را خمر دانسته بود، مردود شمرده و آن را طعامی حالل دانسته است )کلینتی، « ما طعموا»سنت مصداق 

 (.93/ 10؛ طوسی، تهذیب األحکام، 215
 

 های فقهی شیعهکارکرد روایات منقول از اهل سنت در بررسی

گیری فقهی شیعه از روایات سبب نزول منقول از اهل سنت از نظر مقدار نقل و نیز میزان استتفاده، بهره
هتا ه است. این ستبب نزولهای متنوعی کاربرد یافتمحدود بوده است. اما در همین موارد محدود، به شکل

های فرعتی اند. در همان استتفادهبیشتر به عنوان دلیل فرعی و یا در مقام تأیید روایات شیعه مورد توجه بوده
ها را به صورت اجمالی تأییتد نیز معمواًل روایتی غیر سبب نزولی از شیعه وجود داشته که مضمون آن سبب

ِإَذا »کرده است. م اًل در مورد آیه  ِصُتواَو َتِمُعوا َلُه َوَأن  آُن َفاس  ُقر  سبب نزولی از  ( روایات204)اعرافم « ُقِرَئ ال 
دانتد طریق اهل سنت وجود دارد که حکم آیه را به نماز جماعت و سکوت به هنگام قرائت امام مربتوط می

ز امتام بتاقر )ع( کنتد، روایتت زراره ا(. آنچه اجمااًل مضمون این روایات را تأیید می112-110/ 9)طبری، 
است که در آن، حکم این آیه، انصات و عدم قرائت مأموم در نماز واجبی که به جماعت برگزار شود، اعتالم 

                                                 
 .(283فیض، اجاره، عقدی است بر تملیک منفعت معلوم، در برابر عوض معلوم ) -1
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اند که امام )ع( با این بیان، به سبب نزول آیه اشاره ( حتی برخی احتمال داده392/ 1شده است )ابن بابویه، 
ی شیعه بیشتر با اعتماد به وجود این گونه روایتات، و یتا رسد فقها(. به نظر می155کرده باشد )خواجوئی، 

 اند.کمینه اطمینان از عدم معارض در روایات شیعه، از سبب نزول منقول از اهل سنت استفاده کرده
هتا، اجمتاع گاه دلیل استفاده برخی فقیهان شیعه همچون شیخ طوسی و عالمه حلی از این سبب نزول

چه اینکه شیخ طوسی از جزئیات عملکرد پیامبر اکرم )ص( در سبب نزولی کته ها بوده است. مفسران بر آن
استفاده کرده استم مصدود گرچه بهتر  1شافعی ادعای اجماع مفسران بر آن را دارد، در باب احکام مصدود

ه، تواند آن را در همان مکانی که در آن دچتار حصتر شتداش را به منا یا مکه برساند، اما میاست که قربانی
ذبح کند؛ چرا که رسول الله )ص( نیز در حدیبیه ذبح کرد و از احرام خارج شد؛ در حالی که حدیبیه خارج 
از محدوده حرم است. ... مصدود اگر از حج و عمره مستحبی باز مانده باشد، به جای آوردن قضتای آن در 

عت بسیاری برای عمتره محترم سال آتی بر او واجب نیست؛ چرا که نبی اکرم )ص( در سال حدیبیه با جما
شد و بعد از حصر، از احرام در آمد، اما در سال بعد با جماعتی کمتر بازگشت. اگر قضا واجب بتود، تمتام 

(. عالمه حلتی 427-424/ 2گشتند )طوسی، الخالف، کرد و همه در سال بعد باز میآن افراد را مطلع می
نع از ورود ُمحرم به مکه شوند، و جز همتان راه منتع شتده راه ها، مانیز بر آن است که اگر مشرکان یا غیر آن

دیگری برای ورود نباشد، یا طریقی باشد که با طی  آن، نفقه وی تمام شتود، حکتم بته ختروج او از احترام، 
مورد اجماع است. دلیل او، عالوه بر عموم آیه، نزول آن در جریان صد  حدیبیه استم رستول اکترم )ص( و 

؛ 386/ 8احرام عمره بستته بودنتد و از آن ختارج شتدند )عالمته حلتی، تتذکرة الفقهتاء، اصحاب ایشان، 
 (.8شاهرودی، 

 تعیین مصداق الفاظ آیه .1
قرآنی، تعیین مصادیق الفتاظ موجتود در آیته  -نزد برخی فقهای مکتب حله و نیز نگارندگان آثار فقهی

ستفاده در همین حد نیز گاه به شکل تأییتد یکی از کاربردهای اسباب نزول منقول از اهل سنت بوده است؛ ا
َلُم »داق توان به تعیین مصنظر شیعه بوده است. برای نمونه می هِ »و « َمن  َأظ  ( با توجه 114)بقرةم « َمَساِجَد اللَّ

( در کتب فقته القترآن اشتاره داشتت کته در عتین حتال بته 86/ 1به سبب منقول از اهل سنت )سمرقندی، 
؛ مقدس اردبیلی، 105/ 1؛ فاضل مقداد، 157/ 1اشاره رفته است )قطب راوندی، مخصر نبودن سبب نیز 

تَوی»... (. همچنین سبب نزول آیه 184/ 1؛ فاضل جواد، 77 ق  اِد التَّ ُدوا َفتِإنَّ َخیتَر التزَّ  (197)بقترةم « َوَتتَزوَّ

رار گرفته است. توجه مورد توجه ق« زاد»( در کتب فقه القرآن برای تعیین مصداقی مادی از 162/ 2)طبری، 
                                                 

شود. مصددود تنهدا بعدد از ان دام     میع( کسی که بعد از احرام، دشمن او را از ادامه حج یا عمره بازدارد، مصدود خوانده ائمه )در اخبار  -1
 (.487/ 3زین الدین، تواند از احرام خارج شود )قربانی می
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کته از همنشتینی « توشته معنتوی»یعنتی « زاد»شتود برداشتت اولیته از به سبب نزول در اینجا موجتب می
با آن ایجاد شده، مفهوم زاد را تمامًا تحت تأثیر قرار ندهد. با این حال، در همین آثار، قول دیگری « التقوی»

/ 1ی آخرت دانسته نیز مورد توجه بوده است )قطب راوندی، که آیه را ناظر به توشه گرفتن از اعمال صالح برا
تَطی»(. نیز در تعیتین مصتداق 267؛ مقدس اردبیلی، 302/ 1؛ فاضل مقداد، 284 ُوس  تاَلة ال  )بقترةم « الصَّ
( بته عنتوان 167/ 1( سبب نزول منقول از زید بن ثابت که مصداق آن را نماز ظهر دانسته، )طحتاوی، 238

تی، دلیل فرعی و در مق ام تأیید نظر مشهور شیعه مورد استفاده فقهتای حلته قترار گرفتته استت )محقتق حل 
 (.387/ 2؛ عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، 159/ 4؛ عالمه حلی، منتهی المطلب، 52/ 2المعتبر، 

 های معنایی الفاظ آیهتعیین مؤلفه .2
یا اجماع مفسران، برای های منقول از اهل سنت، در صورت برخورداری از شهرت روایی و سبب نزول

 اند. برای نمونهمهای معنایی الفاظ آیه به کار رفتهتعیین مؤلفه
تَتِمُعوا َلتُه »ال ( إنصاتم در تعیین مؤلفه معنایی سکوت بترای إنصتات در آیته  آُن َفاس  ُقتر  ِإَذا ُقتِرَئ ال  َو

ِصُتوا  اندم انصات همان استماع استت و شته(، برخی فقها به اسباب نزول آیه استناد دا204)اعرافم ...« َوَأن 
کردند و به استماع قرائت امام و اند آنان در نماز تکلم میاحتمال دارد که همراه با سکوت باشد؛ چرا که گفته

 (.129بلکه مطلق قرائت مسموع امر شدند )مقدس اردبیلی، 
ن استتعمال، اطتالق ضرر رستاندن بته دیگتری استت و ایت وسیلهب( ِضرارم در اینکه مقصود از ِضرار 

ِریًقتا َبتیَن »مصدر به اسم ذات و برای القای مبال ه است، به آیه  تًرا َوَتف  تِجًدا ِضتَراًرا َوکف  َختُذوا َمس  تِذیَن اتَّ َوالَّ
ِمِنیَن  ُمؤ  ( استدالل شده استتم 18/ 11؛ طبری، 305/ 1( به ضمیمه شأن نزول آن )قمی، 107)توبةم ...« ال 

این مسجد، موجب تفرقه افکنی میان مستلمانان شتده بتود. رستول اللته )ص( بته  دهد کهاین آیه نشان می
 (.209نابودی و احراق آن فرمان داد؛ چرا که به وسیله اضرار تبدیل شده بود )سیستانی، 

ُتم  »ج( إحصارم در مورد اینکه احصار در آیه  ِصر  ِه َفِإن  ُأح  َرَة ِللَّ ُعم  َحجَّ َوال  وا ال  ( بته 196بقترةم ...« )َوَأِتمُّ
صورتی اعم از حصر به واسطه بیماری و دشمن به کار رفته و یا به حصر به واسطه بیماری اختصاص یافتته 
است، اختالف نظر وجود دارد. کسانی که سبب نزول منقول از شافعی کته نتزول صتدر آیته را در متاجرای 

اند که حصر به دشمن و نیتز مولی دانستهإحصار را دارای ش، اندحصر پیامبر توسط مشرکان دانسته، پذیرفته
گیرد. البته پذیرش این سبب نزول در برخی آثار فقهی شیعه با تردید مواجه شده حصر به بیماری را در بر می
بدون در نظر گترفتن ایتن ستبب نتزول، ...«( تقابل سیاق واسباب نزول »پسند، است )ر. م ایروانی و شاه

 ماری خواهد شد؛ چرا که ادامه آیه به بیماری سر اشاره دارد.محدود به حصر در اثر بی« حصر»
ِض َحتاَلاًل »د( فعل امر کلوام مقدس اردبیلی با توجه به سببی که آیه  ر 

َ تا ِفتی األ  تاُس کُلتوا ِممَّ یاَأیَهتا النَّ
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کترده،  ( را در شأن اقوامی از عرب که در جاهلیت، برخی از آنچه را که خداوند حتالل168)بقرةم « َطیًبا...
( معنای فعل امر کلوا را رفع اعتقاد آنتان بته نیتک 112/ 1داند )سمرقندی، بر خویش تحریم کرده بودند می

 (.364بودن پرهیز و اجتناب دانسته است )مقدس اردبیلی، 
 استنباط استحباب یا عدم استحباب .3

تحباب فتروع فقهتی روایات سبب نزول منقول از اهل سنت، گاه به کمک استنباط استحباب یا عدم اس
قرآنی فقیهان شیعه نیز قابل مالحظه است. بته  -آمده است. این کاربرد، جز آثار عالمه حلی، در آثار فقهی

قرائت بر مأموم واجب نیست، نماز به جهر باشد یا اخفات، »عنوان نمونه، عالمه حلی بعد از اشاره به اینکه 
ای کته متأموم قرائتت امتام را مای ما، قرائت در نمتاز جهریتهآورده استم نزد عل« قرائت امام را بشنود یا نه

( او در ذکر 160/ 2؛ همو، نهایة اإلحکام، 339/ 4شنود، مستحب نیست )عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، می
َحُموَن »دالیل این حکم، ابتدا به آیه  کم  ُتر  ِصُتوا َلَعلَّ َتِمُعوا َلُه َوَأن  آُن َفاس  ُقر  ِإَذا ُقِرَئ ال  ( و سبب 204)اعرافم « َو

نزول منقول از اهل سنت پرداخته است )همان(. اما برداشت وجوب استماع و عدم قرائت مأموم بته هنگتام 
شتود )قطتب راوندی مشاهده می فقه القرآنقرائت جهریه امام، با توجه به این آیه و اسباب نزول آن، تنها در 

است. تنها خواجوئی بعد از نقل سبب نزولتی کته متورد  ( و در کتب فقهی جایگاهی نیافته141/ 1راوندی، 
نویسدم پس ال  و الم، الت  و نزول آیه را تکلم در بین نماز دانسته، ضمن اظهار نظری همراه با احتیاط می

کند. در این صورت جایز است که امتر الم عهد است و معهود، قرآنی است که امام در حال نماز قرائت می
کند که مقصود از قرائتت قرائتت (. در اینجا سبب نزول معین می156 - 155ل کنیم )را فقط بر وجوب حم

در نماز و مقصود از استماع، استماع مأموم است. این تعیین مصداق زمینه تعمیم حکم به نوع آن مصداق را 
 فراهم آورده است.

ِذ »توان به به عنوان م الی دیگر، می ِمُنوَن. الَّ ُمؤ  َلَح ال  ( 2-1)مؤمنونم « یَن ُهم  ِفی َصاَلِتِهم  َخاِشُعوَن َقد  َأف 
نگریستند نازل شده اشاره داشت که طبق سبب منقول از اهل سنت، در شأن کسانی که در نماز به آسمان می

(. برختی بتا توجته بته ایتن آیته و ستبب آن، 2/ 18و آنان را به فروهشته کردن نگاه فراخوانده است )طبری، 
انتد به موضع سجود و کراهت نگریستن بته آستمان بته هنگتام نمتاز را برداشتت کرده استحباب نگاه کردن

در این آیه به عنوان وص  مؤمنان مطرح شده « خشوع»(. از آنجا که 126/ 4؛ نوری، 135/ 1)فاضل جواد، 
کند. این سبب نزول است که اشتمال آن بتر خشتوع ظتاهری را را به ذهن متبادر می« تواضع باطنی»است، 

کید قرار داده و زمینه استنباط احکام نگاه را فراهم آورده است.  مورد تأ
عالوه بر آنچه گذشت، نقد احتماالت ضعی  کاربرد دیگری است که برای این گونته اخبتار در منتابع 

تهِ »برای نقد احتمالی که مراد از شود؛ چنانکه قرآنی شیعه مشاهده می -فقهی را ( 114)بقترةم « َمَستاِجَد اللَّ
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انتد )ر. م قطتب ( استتفاده کرده86/ 1تمام زمین دانسته، از سبب نزول منقول از اهل ستنت )ستمرقندی، 
( نمونه نادر و قابل توجه دیگر، رفع تردیتد از صتحت انتستاب روایتت 177/ 1؛ استرآبادی، 98/ 1راوندی، 

ستبب نتزول متروی از طریتق سبب نزولی که از ائمه )ع( نقل شده، به واسطه انطباق مضمون آن با روایات 
 (.171/ 1اهل سنت بوده است )انصاری، 

 
 کارکرد روایات سبب نزول منقول از شیعه

های فقهی روایات سبب نزول منقول از طریق شیعه، به ویژه روایات مسند، جایگاه خوبی را در بررسی
حاب حدیث و اخبتاری نقتل اند. این اخبار عالوه بر اینکه از سوی فقهای اصامامیه به خود اختصاص داده

 اند.های فقهی شیخ طوسی، فقهای حله و اصولیان نیز مورد توجه بودهاند، در برداشتشده
 به عنوان دلیل اصلی حکم .1

سبب نزول منقول از ائمه )ع( به شرط برخورداری از سند صحیح، ذیل دالیل اصلی حکم شرعی مورد 
ِه »در مورد آیه توجه فقهای شیعه قرار گرفته است. برای نمونه  ُه اللَّ وا َفَ مَّ َوج  ِرُب َفَأیَنَما ُتَولُّ َم   ِرُق َوال  َمش  ِه ال  َوِللَّ

َه َواِسٌع َعِلیٌم  ( دو سبب نزول از شیعه نقل شده که به دو برداشت متفاوت انجامیده است. 115)بقرةم « ِإنَّ اللَّ
درباره حکم نمتاز متحیتر میتان  گرفته است؛ سبب نزول مسند در کنار دالیل اصلی یکی از این دو نظر قرار

علمای امامیه اختالف نظر وجود دارد؛ برخی برآنند که او در انتخاب جهت مختار است و نمتاز بته همتان 
ها به نتزول یک جهت برای وی کافی است. مستند عمده این افراد، دو روایت است که در انتهای یکی از آن

عقیتل، شتیخ صتدوق )عالمته ابی( ابن276/ 1بابویته، ح شده استت )ابناین آیه در مورد قبله متحیر تصری
(، فاضتل 136/ 3(، صاحب مدار  )عاملی، محمد، 69(، مقدس اردبیلی )67/ 2حلی، مختل  الشیعة، 

اند. این در حالی استت ( بر این عقیده382/ 2( و میرزای قمی )218/ 2(، محقق سبزواری )170/ 1جواد )
توجه به آیات قبل و بعد از آن، با افاده توحید و مالکیت مطلق الهی هماهنگی بیشتتری  که آیه محل بحث با

 داد. این سبب نزول است که استفاده فقهی از این آیه در باب قبله نمازگزار را ممکن کرده است.
یٌة ...»روایتی که نزول  ِسِه َفِفد  کم  َمِریًضا َأو  ِبِه َأًذی ِمن  َرأ  ( را در شأن کعب بن 196)بقرةم « َفَمن  کاَن ِمن 

عجره دانسته است نیز به دلیل نقل از طرق شیعی، ضمن دالیل اصلی مورد استتدالل و نقتد فقهتای شتیعه 
واقع شده است؛ طبق این سبب، در صورت ایجاد بیماری مضر  یا اذیتی از ناحیته حشترات در ستر محترم، 

بر همین اساس، جواز حلق در صتورت اضتطرار  (254شود )مقدس اردبیلی، تراشیدن موی سر ممکن می
( و حلتق قبتل از حالتت اضتطرار، 595/ 3؛ ستبزواری، محمتدباقر، 351/ 7مورد اتفاق )عاملی، محمد، 
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( در این مورد، سبب نزول به یافتن مصتداق 345/ 7ممنوع شمرده شده است )عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، 
 کمک کرده است.« اذیت»قطعی 
 هاشتنقد دیگر بردا .2

؛ 56/ 1کته آن را در شتأن نمتاز نافلته دانستته )عیاشتی،  بقره 115سبب منقول از امام باقر )ع( برای آیه 
در باب حکم مکل  متحیری که به -یکی از دالیلی است که نظر مشهور  ( با وجود ارسال،400/ 1طبری، 

نقد دیدگاه مقابتل بتدان تکیته نمتوده  در -اجتهاد خود درباره قبله عمل کرده و بعدًا آن را مخال  واقع یافته
اند که متحیر در صورت امکان و وجود وقت، موظ  است به چهار ستمت، چهتار بیشتر فقها بر آناست؛ 

تواند به هر ستویی کته بخواهتد نمتاز گتزارد )محقتق مرتبه نماز بخواند و تنها در حال اضطرار یا خوف می
ی، نکت النهایة،  ؛ 182/ 3؛ شهید اول، ذکتری الشتیعة، 172/ 4هی المطلب، ؛ عالمه حلی، منت286/ 1حل 

کتافی بتودن نمتاز بته یتک -(. معتقدان به این نظر، برای نقد نظر مقابتل 195/ 4؛ نراقی، 193شهید ثانی، 
کته در -گفته، یعنی نزول آیه در شأن نماز نافله را منافی با نزول آیه در شأن نمتاز متحیتر سبب پیش -جهت

؛ وحید بهبهانی، 402 - 401/ 6اند )ر. م بحرانی، دانسته -دوق از امام باقر )ع( آمدهتتمه روایت شیخ ص
(. در واقع در اینجا فقها برای نقد نظر گتروه مقابتل کته 414/ 7؛ صاحب جواهر، 199/ 4؛ نراقی، 431/ 6

 اند.مبتنی بر سبب نزول است، به خبر دیگری از همان جنس استدالل کرده
وی کردن به قبله، استقبال چه چیزی واجب است، میان فقیهتان شتیعه دو نظتر عمتده درباره اینکه در ر

وجود دارد؛ سید مرتضی برآن است که قبله، در صورت امکان، عین کعبه است و برای کسی که از کعبه دور 
( 297-295/ 1است، روی کردن به سمت کعبه واجب است؛ اما شیخ طوسی )ر. م طوستی، الختالف، 

تی، المعتبتر، گویدم کمی عبه، قبله اهل مسجد، مسجد قبله اهل حرم، و حرم قبله اهل دنیاست )محقتق حل 
َهتک »(. امام خمینی با توجه به اینکه نبی اکرم )ص( در زمان نزول آیه 130/ 1؛ فاضل آبی، 65/ 2 َفتَولِّ َوج 

وا ُوُجوَهکم  َش  ُتم  َفَولُّ َحَراِم َوَحیُث َما کن  ِجِد ال  َمس  َر ال  َرهُ َشط  ( در مدینه حضور داشته، نظر شتیخ 144)بقرهم « ط 
انتد، مکلت  بته توجته بته طوسی را مورد انتقاد قرار داده است؛ زیرا بر اساس آن، کسانی که ختارج از حرم

مسجد الحرامند و نه غیر آن. وی اخبار دال بر نظر شیخ طوسی را مخال  با آیه و مستحق تأویتل یتا طترح 
 (.43شمرده است )خمینی، 

 استنباط احکام استحبابی .3
اند؛ به عنوان روایات سبب نزول منقول از شیعه، گاه در برداشت احکام استحبابی مورد توجه قرار گرفته

ک ِفتی »نمونه یکی از فقهای معاصر بعد از نقل سبب نزولی از امام صادق )ع( مبنی بر نزول  َت َربَّ ِإَذا َذکر  َو
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ا َع  و  َدُه َولَّ آِن َوح  ُقر  َباِرِهم  ُنُفوًراال  ( در مورد جهر بسمله از سوی پیامبر اکترم )ص( در نمتاز 46)اسراءم « َلی َأد 
(، با استفاده از جزئیات منقول در خبر، قرائت را اخفاتیه دانستته و آنگتاه 295/ 2جماعت با مردم )عیاشی، 

ق مستحب است و عمتوم ایتن این برداشت را ارائه کرده استم جهر بسمله در نمازهای اخفاتیه به طور مطل
( وی با اشاره 311 - 310/ 1گیرد )آل طعان، حکم، جهر در دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی را نیز در بر می

به سبب نزول دیگری از امام صادق )ع( که نزول آیه را ناظر به جهر بسمله در مطلق قرائت دانسته )کلینتی، 
شتود )آل بسمله در همه حال نیکوست و این شامل نماز نیز میگویدم این اقتضا دارد که جهر ( می266/ 8

استتحباب جهتر بته بستم اللته در »(. شیخ حر عاملی نیز روایت اخیر را در بابی بتا عنتوان 362/ 1طعان، 
(. در اینجا، برداشت حکم فقهی از آیه تنها از طریتق 74/ 6آورده است )وسائل الشیعة، « نمازهای اخفاتیه

شود؛ چرا که ظاهر آیه تنها بیان کننده نوع برخورد مشرکان با دعوت توحیتدی رستول میسبب نزول ممکن 
 اکرم )ص( است.

َهتر  ِبَصتاَلِتک »نمونه دیگر توجه شیخ حر  عاملی به سبب نزول مروی از صادقین ع است که آیه  َواَل َتج 
َتِغ َبیَن َذِلک َسِبیاًل  / 2را در شأن قرائتت در نمتاز دانستته استت )عیاشتی، ( 110)اسراءم « َواَل ُتَخاِفت  ِبَها َواب 

مستتحب استت امتاِم جماعتت، قترائتش را بته گتوش متأمومین »(. وی این سبب را در بابی با عنوان 318
اشتاره  -در صورت عدم متانع-آورده و بعد از آن افزوده استم این حدیث به رجحان جهر امام « برساند...

 (.396/ 8ش را بشنوند )حر  عاملی، وسائل الشیعة، دارد؛ چنانکه اقتدا کنندگان صدای
بقره را در مورد نماز نافله دانسته است، بتا وجتود ارستال، در استتنباط  115همچنین سببی که نزول آیه 

فروع نماز مستحبی مورد توجه بوده و گاه اخبار مخال  با آن توجیه شده است. محقق و عالمه حلی بعد از 
توا »ل مبنی بر جواز نافله خواندن سوار بر مرکب برای مسافر، دلیل آن را آیته عقیتأیید نظر ابن ابی َفَأیَنَمتا ُتَولُّ

هِ  ُه اللَّ تی، ( دانسته115)بقرهم « َفَ مَّ َوج  اند که نزول آن در شأن نافله، به حد استفاضه رسیده است )محقق حل 
( و 19-18/ 3حلی )تتذکرة الفقهتاء،  (. عالمه185/ 4؛ عالمه حلی، منتهی المطلب، 76-75/ 2المعتبر، 

اند. حتی محقق حلی بتا ( نافله خواندن در حال راه رفتن را به همین دلیل جایز دانسته64/ 2محقق کرکی )
دانست، استنباط کرده است کته ستوار بتر نظر به لفظ عام آیه و سبب نزولی که آن را در شأن مطلق نافله می

(. فقهای اصتولی معاصتر نیتز 77-75/ 2یز جایز است )ر. م المعتبر، مرکب نافله خواندن، در غیر سفر ن
گیری از هتر دو زمینه بهره -که یکی مطلق و دیگری مقید است-با غیر متعارض شمردن این دو سبب نزول 

(. بعضی نیز با نظر به این آیه و سبب نزولش، 87/ 10؛ همدانی، 146/ 1اند )ر. م انصاری، را فراهم آورده
ل قبله به هنگام تکبیر نماز نافله در حال راه رفتن یا سوار بر مرکب را ضروری ندانسته و اخبتار دال بتر استقبا
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( بتدون در نظتر 187/ 1اند )کاظمی خراسانی، ( را حمل بر افضلیت این عمل کرده279/ 1آن )ابن بابویه، 
رد. اما بافتت متوقعیتی کته بترای گرفتن سبب نزول، آیه مورد بحث اشعار مستقیمی به بحث قبله و نماز ندا

 ای را فراهم آورده است.نزول آیه مطرح شده، چنین زمینه
َقی»طبق سبب نزولی که در مورد آیه  آَن ِلَتش  ُقر  َنا َعَلیک ال  َزل  از طریق شیعه و اهتل ستنت  (2)طهم « َما َأن 

یَل ِإالَّ َقِلیاًل ُقِم ال» نقل شده، در پی نمازهای طوالنی رسول اکرم )ص( بعد از نزول آیه (، پتای 2)مزمتلم « لَّ
؛ حمیتری، 150/ 3داشت )ابن جوزی، ایشان متورم شد و ایشان گاه به ناچار یکی از دو پا را از زمین بر می

ها، عملی را که روایت سبب نزول آیه حتاکی طه نازل شد. برخی فقهای اخباری و غیر آن 2(، که آیه 80/ 1
/ 5؛ حتر  عتاملی، وستائل الشتیعة، 40/ 84اند )مجلستی، آیه، منسوخ پنداشتهاز آن است، به واسطه نزول 

(؛ در مقابل، فقهای اصولی یا در 252/ 9؛ صاحب جواهر، 556/ 6؛ عاملی، جواد، 64/ 8؛ بحرانی، 491
اند ( و یا آن را مربتوط بته نافلته دانستته224/ 1اند )انصاری، سند و داللت روایت سبب نزول خدشه کرده

(. در عین حال، برخی از ایشان به کفایت وقوف بر یک 34/ 4؛ مؤمن و جوادی آملی، 147ری یزدی، )حائ
/ 6؛ سبزواری، عبتد األعلتی، 478/ 2گونه وقوف )یزدی، (، بعید نبودن کفایت این520پا در نماز )صدر، 

نوان یکتی از دالیتل (، حکم و این سبب نزول را به ع196/ 14، خوئیتر دانستن قول به جواز )( و قوی220
)طتهم « القترآن»گفته ارتباط برقرار کرده و مصداق اند. در اینجا سبب نزول بین دو آیه پیشخود مطرح کرده

و « لتشتقی»( دانستته استت. بته ایتن ترتیتب، فضتا بترای تعیتین مصتداق 2)مزمتلم « ُقتم»( را دستور 2
 های فقهی مبتنی بر آن آماده شده است.استنباط

ُه َلکم  ...»ل آیات سببی که نزو ُموا َطیَباِت َما َأَحلَّ اللَّ ِذیَن آَمُنوا اَل ُتَحرِّ ِو  یاَأیَها الَّ تُه ِبتاللَّ   اَل یَؤاِختُذکُم اللَّ
هتا بترای ختود، ستوگند ( را در شأن مومنانی که برای تحریم برخی حالل89-87)مائدهم ...« ِفی َأیَماِنکم  

عه با نقل مرسلی از امام صادق )ع(، و نیز در تفاستیر اهتل ستنت نقتل داند، در تفاسیر شیخورده بودند می
فاضتل مقتداد و نیتز آثتار فقهتای  فقه القرآناین سبب در  (.8/ 7؛ طبری، 180 – 179/ 1قمی، شده است )

اخباری مورد توجه قرار گرفته است. طبق این آثتار، ستبب نتزول داللتت دارد کته عهتد و ستوگند بتر تتر  
(. بر همتین 552/ 7؛ حر  عاملی، هدایة األمة، 319/ 2شود )فاضل مقداد، ت منعقد نمیمستحبات و طیبا

اند سوگند خوردن تنها از روی علم جایز است اما اگر فتردی ستوگند ختورد و بعتد دانستت کته اساس گفته
نیست اش ای بر عهدهشکستن آن بهتر است، مخالفت با آن سوگند بر او جایز و بلکه مستحب است و کفاره

ازدواج مستحب است؛ گرچه »(. شیخ حر عاملی نیز در ابوابی با عنوان 189-186/ 2)بحرانی آل عصفور، 
تر  ازدواج مکروه است؛ گرچته بتر »(، و 67/ 7)حر  عاملی، هدایة األمة، « بر تر  آن، قسم یاد کرده باشد
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گفته پرداخته به نقل سبب نزول پیش( 21/ 20)حر  عاملی، وسائل الشیعة، « این تر ، سوگند یاد کرده باشد
را امری مترتب بتر ستوگند  87توان تحریم در آیه است. در مورد این آیات، بدون اطالع از سبب نزول، نمی

ِو ِفی َأیَماِنکم  »مؤمنان دانست. گرچه عبارت  ُه ِباللَّ   ، اصل دخالت ستوگند در 89در آیه ...« اَل یَؤاِخُذکُم اللَّ
 کند، اما جزئیات مستفاد از آیه، بر اجزای سبب نزول تکیه دارد.میتحریم را تأیید 

 تفسیر آیه منزل .4
انتد در برخی موارد، روایات سبب نزول و سیاق تاریخی نزول آیه، به منزله تفسیر آیه منزل به شمار آمده

و نیز نویسندگان  و آنگاه آن فهم از آیه در برداشت فقهی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از فقهای اصولی
ِجد  »قرآنی، عبارت  -کتب فقهی َد کلِّ َمس  ( را در بتر دارنتده حکتم 31)اعرافم « یا َبِنی آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتکم  ِعن 

؛ فاضتل 5/ 3؛ شتهید اول، ذکتری الشتیعة، 95/ 1اند )قطتب راونتدی، وجوب ستر عورت در نماز دانسته
(. دلیل عمده آنتان 175/ 8؛ صاحب جواهر، 127/ 6هانی، ؛ وحید بهب172/ 1؛ فاضل جواد، 94/ 1مقداد، 

در این برداشت، اتفاق نظر مفسران بر این است که زینت در این آیه پوشاننده عتورت استت )ر. م طبتری، 
( تکیه کرده است. در اینجا اتفاق نظتر 119/ 8( و این فهم مفسران، بر سبب نزول آیه )ر. م طبری، 118/ 8

 بب و استدالل فقهی از آیه شده است.مفسران واسطه بین س
َحَراِم »... م ال دیگر فرمان  ِجِد ال  َمس  َر ال  َهک َشط  ( است که در شترایط حضتور 144)بقرةم ...« َفَولِّ َوج 

(، و ایشان را به تولیته مستجد 63/ 1؛ قمی، 274 - 275/ 1نبی اکرم )ص( در مدینه نازل شده )ابن بابویه، 
ر کرده است. این مسأله بح ی را درباره قبله افراد خارج از حرم ایجاد کرده است. امام ام -و نه کعبه -الحرام

خمینی با استفاده از روایات سبب نزول، به تفسیر الفاظ آیه روی آورده و هدف از تولیه مسجد را تأمین تولیه 
این که مستجد قبلته کعبه دانسته استم آیه متضمن امر به توجه به مسجد الحرام است، داللت صریحی بر 

است، ندارد. چرا که محتمل است، توجه به آن، عین توجه به کعبه باشد، زیرا تفکیک بین آن دو برای کستی 
است، ممکن نیست. ... روایتات زیتادی کته گویتای برگردانتدن روی  -خصوصًا مدینه-که در خارج مکه 

(ز بنتابر ایتن 44وند... . )خمینتی، شترسول گرامی )ص( به سوی کعبه هستند، تفسیر این آیه محسوب می
َرهُ »احتمال،  وا ُوُجوَهکم  َشط  ُتم  َفَولُّ کنیم کته در مکتانی قترار ( را بر کسی حمل می144)بقرةم « َوَحیُث َما کن 

(. در نتیجه، کستانی کته معتقدنتد 45دارد که در آن مکان، توجه به مسجد، عین توجه به کعبه باشد )همو، 
دانند، بلکه توجه به آن را توجه به کعبه که از آن دورند، مسجد را فی نفسه قبله نمی مسجد قبله کسانی است

 (.10/ 10؛ همدانی، 95دانند، به این لحاظ که مسجد متضمن بیت است )مفید، می
َبیَت »های منقول برای آیه سبب نزول ِه َفَمن  َحجَّ ال  َوَة ِمن  َشَعاِئِر اللَّ َمر  َفا َوال  َتَمتَر َفتاَل ُجَنتاَح ِإنَّ الصَّ َأِو اع 
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َف ِبِهَما وَّ (، حکایت از تصوری دارد که مسلمانان درباره بدعت شماری یتا حرمتت 158)بقرهم « َعَلیِه َأن  یطَّ
/ 5؛ طوستی، تهتذیب األحکتام، 245/ 4کند )کلینتی، سعی صفا و مروه داشتند و این آیه آن را برطرف می

ی، ؛ ابن454 ای به بیان ایتن ستبب یتی از امام صادق )ع( با تفصیل قابل مالحظه(. روا552/ 3ادریس حل 
(. عالمه حلی بعد از اشاره به این روایت 149/ 5؛ طوسی، تهذیب األحکام، 70/ 1پرداخته است )عیاشی، 

گردد )منتهی المطلب، گویدم داللت دارد که سعی رکنی است که با اختالل عمدی در آن، حج باطل میمی
و  -مبنتی بتر نفتی وجتوب از ستعی-در این جایگاه، نقش سبب نزول، تنها زدایش توهم اولیه (. 416/ 10

توجیه استعمال لفظ مشِعر به اباحه در این آیه است؛ اما دریافت وجوب حکم سعی، با رجوع به دیگر منابع 
 شود.شرعی ممکن می

 
 سبب نزول به عنوان یک قرینه روایی

اند؛ چرا که ایشان شتاهد نتزول به را در حکم حدیث مسند دانستهاهل سنت روایات اسباب نزول صحا
اند قول صحابی درباره آنچه که در آن مجال اجتهاد نیستت، (. نیز گفته59اند )حاکم نیشابوری، وحی بوده

(. اما چنانکته از مباحتث پیشتین بته دستت 114/ 1حکم روایت مرفوع به نبی اکرم )ص( را دارد )زرقانی، 
ای امامیه روایات سبب نزول منقتول از اهتل ستنت را همچتون اخبتار آحتاد تتاریخی در مقتام فقهآید، می

اند و یتا بته صتورت یتک ها توجهی نداشتهها غالبًا یا به این سبب نزولاند؛ آناستنباط فاقد حجیت دانسته
. توجه ایشان به روایتات اندها روی آوردهبه نقل آن قرینه تفسیری در کتب تفسیر و فقه القرآن/ احکام القرآن

ای روایی بوده است. یکی از ای تاریخی، بلکه به عنوان قرینهسبب نزول منقول از شیعه نیز نه به عنوان قرینه
فقهای معاصر، در مقدمه اثر تفسیری خود، در مقام بیان اقسام روایات سبب نزول، تصریح کرده استت کته 

و های تفستیری استت ساز برداشتکم تاریخ است و تنها زمینههای غیر منقول از ائمه )ع( در حسبب نزول
عبتاس طمأنینته حجیتی ندارد. وی افزوده استم اگر در موردی اطمینان حاصل شود، مانند آنکه از قول ابن

پدید آید، خود آن طمأنینه معتبر است، نه آن که صرف تاریخ، اعتبار تعبدی داشته باشد؛ بر خالف حتدیث 
 .(232/ 1تعبدی دارد هر چند وثوق حاصل نشود )جوادی آملی، معتبر که حجیت 

نوع تعامل با سند روایات سبب نزول منقول از طریق شیعه نیز موید دیگری بتر ایتن استت کته فقهتای 
اند. فقیته پیشتین، در بیتان دیگتر اقستام شیعه این اخبار را بیشتر به عنوان یک قرینه روایی مورد نظر داشتته

روایات فاقد سند صحیح و معتبر را فاقد نصتاب الزم در حجیتت دانستته و تنهتا شتأن ، روایات سبب نزول
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/ 1هایی را که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح و معتبرند حجت شتمرده استت )همتو، نزول
233.) 

جمع بین مدلول دو روایت سبب نزول نیز دلیل دیگری بر این مدعاست؛ جمع روایات فقهی مختلت  
منظور صدور حکمی که به واسطه آن مکل  به مقتضای هر دو روایت عمل کند، از دیرباز در فقته رواج به 

شناسی تاریخی جایگاهی نداشته و نشان از تعامل فقهی ها در روشگونه جمعداشته است. با این حال، این
به نماز متحیر که هر یک بر که یکی از فقیهان معاصر در جمع دو نظریه مربوط با اخبار تاریخی دارد؛ چنان

سبب نزولی متفاوت تکیه دارد و یکی مستلزم کفایت نماز به یک جهت و دیگتری مستتلزم نمتاز بته چهتار 
کند. وی معتقد است نزول دربتاره متحیتر در قبلته جهت است، نماز به چهار جهت را بر احتیاط حمل می
الف جهت قبله خوانده، با هم تعارض ندارند؛ چرا نماز واجب و نزول درباره کسی که نافله را به عمد بر خ

که هر دو مربوط به تحیر در سفر نیستند. پس بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو و اراده هر کدام از 
 (.214-210، منافاتی وجود ندارد )بهجت، -با نصب قرینه در صورت امکان -آن دو

 
 گیرینتیجه

هتای د فقها با روایات اسباب نزول مؤثر هستند؛ در نتیجه، توجه به ویژگیها در نوع برخوربرخی مولفه
ها در آن مکتب، در تبیین نوع تعامتل فقهتای امامیته بتا کلی هر مکتب فقهی و جایگاه هر یک از این مولفه

ل روایات سبب نزول مفید فایده است. بر این اساس باید گفت فقهای اهل حدیث و نیز اخباریان تنها به نقت
اند. شیخ طوسی و نیز فقهای مکتب حله به دلیل رویکرد متفتاوت بته روایات منقول از طریق شیعه پرداخته

ها در فرایند استنباط، خبر واحد و نیز میراث اهل سنت، عالوه بر نقل روایات منقول از شیعه و استفاده از آن
. فقهای اصولی نیتز گرچته ایتن روایتات را در اندبه نقل و استفاده از روایات اهل سنت نیز تمایل نشان داده

اند، اما در آثار ایشان رویکرد متفتاوتی نستبت بته آنچته در مکتتب شتیخ و فرایند استنباط خود دخیل کرده
 شود، مشهود نیست.فقهای حله مشاهده می

این شترط از نظر نوع کارکرد این روایات در آثار فقهی شیعه باید گفت سبب نزول مروی از ائمه )ع( با 
تواند در زمره دالیل اصلی یک حکم فقهی مطرح شود. دربتاره که انتساب آن به معصوم )ع( ثابت شود، می

این روایات، فقیه به جزئیات خبر نیز توجه دارد. اما روایت سبب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر بته 
های روایتات بته منظتور تعیتین مؤلفته های فقهی شیعه مورد استفاده بوده استت. ایتنعنوان مؤید برداشت

و نیز استنباط احکام مستحبی نیز  -شودکه در واقع به تبیین بیشتر موضوع حکم منجر می-معنایی الفاظ آیه 
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آید که فقهای شیعه این گونه اند؛ از مجموع این کارکردها و نیز برخی دیگر از قرائن، به دست میکاریرد یافته
 اند.ان یک قرینه تاریخی، بلکه بیشتر به عنوان یک قرینه روایی مورد نظر داشتهاز روایات را نه به عنو

های فقهی امامیه این است که گاه بتدون در نظتر نکته مهم در مورد نقش اخبار سبب نزول در برداشت
ن شتود و ایتهای معرفتی، تتاریخی و کالمتی دانستته میگرفتن این اخبار، ظاهر آیات تنها مشتمل بر گزاره

ستاز استتنباط سبب نزول است که موجب برداشت فقهی از آیه بوده است؛ به عبارت دیگر، این اخبار زمینه
 اند.فقهی از آیات غیر فقهی بوده
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