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  السالم علیهم بیت اهل و انسانسورۀ 

  
  1الـابراهیم اقب

 )9/12/91 ـ تاریخ پذیرش نهایی:29/7/91تاریخ دریافت مقاله: (

  

 چکیده

ـ  پیامبرواهل بیت است که در فضیلت حضرت علی  هایی از جمله سوره سوره انسان

اما ؛ ، اقوال و منابع زیادی بر این امر داللت داردروایات. نازل شده است ـ علیهم السالم

. با اند نادیده انگاشته را فضیلت این، شمردن سورهبر تسنن با مکیبرخی از منابع اهل 

در ترتیب نزول روایات و اقوال آوری و تحلیل گرد ابع اهل تسنن ومنبه  استناد

 نزول سوره در مدینه و اختصاص، اسباب نزول مکی و مدنی و نیز روایاتهای  سوره

دیگر های  سبب نزول اساس بودن و بیـ  علیهم السالم ـ شده به اهل بیت فضیلت یاد

  شود. می اثبات

  

مکـی و  سـبب نـزول،   ها،  سورهترتیب نزول  ،اهل بیت دهر ،انسان سوره   :ها کلید واژه

  مدنی.
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  مقدمه - 1

مکان و  است که دریی  ها ورهـبرار) از جمله ساال ی وــهل أت، دهرال( انـسوره انس

سبب نزول ، این امر افزوده تحقیق در چه بر اهمیت آن؛ زمان نزول آن اختالف است

، سوره مدنی بودن باکه  است ـالسالم  علیهم ـ پیامبراهل بیت  لفضایو بیان  مشهور

مدنی یعنی  بر این امر غالباً و اهل تسنن عموماً شیعهاقوال و منابع ، روایات. تطبیق دارد

که در اند  هقلمداد کردمکی سوره را ، اما برخی از منابع اهل تسنن؛ داللت داردآن  بودن

 با استناد به منابع در این مقاله .شود می شتهنادیده انگا سبب نزول و فضائل، نتیجه آن

مکی  در دو بخشها  ترتیب نزول سوره مباحث اهل تسنن و گردآوری روایات و اقوال در

نزول ، آنهابندی و تحلیل ونقد سند ومتن  و دستهو مدنی و نیز روایات اسباب نزول 

؛ شود می اثبات ـ علیهم السالم ـ سوره در مدینه و اختصاص فضیلت یادشده به اهل بیت

   د.باش می سوره برای فهم تفسیر صحیحای  این مقاله مقدمه نیز

  

  قرآن های  روایات ترتیب نزول سوره -2

به منظور نشان ، به صورت مختصرها،  سوره در این بخش نخست روایات ترتیب نزول

و نقدهایی در مورد آنها ها  سپس نکته ،شود می جایگاه سوره انسان در آنها گزارشدادن 

  گردد. می ذکر

  گزارش و بررسی روایات -2-1

ر دو بخش مکی و را دها  قرآن کریم که غالباً سورههای  روایات ترتیب نزول سوره

و زمان  بخشی از روایات و آثار معتبری است که در تعیین مکان، دکن می مدنی گزارش

 که به چند تن از صحابه و تابعانـ گیرد. این روایات  می مورد استناد قرارها،  نزول سوره

د و گیر می قرارمورد بررسی ، کرد آنها به ترتیب تاریخی راویان و نیز منابع یادـ رسد  می

  .شود می در آنها مشخص انسانوضعیت سوره 

 السالم روایت حضرت علی بن أبی طالب علیه -2-1-1

 ق) در کتاب 5) این روایات را به نقل از احمد زاهد (حدود قرن ق 548طبرسی (

آورد که  می السالم علیه از علی بن أبی طالب ،با استناد به سعید بن مسیب ،او االیضاح

در مورد ثواب قرآن لی هللا علیه و آله و سلم ص از رسول خداالسالم  لیهحضرت علی ع

 قرآن را به ترتیب نزول هر یک بیانهای  ثواب سوره آن حضرت، کند. در پاسخ می سؤال
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و ) ن علق، و ،تنها سه سوره را در قسمت مکی (فاتحه، . طبرسی با اختصار روایتکند می

رین (و آخ هل أتی سوره ،. در قسمت دومآورد می دوازده سوره را در قسمت مدنی

 ). 615 - 614/ 10:  نک) سوره است (دوازدهمین

  روایت عبدهللا بن عباس -2-1-2

  رسد:  می روایت ابن عباس از چند طریق به دست

ق) این  135 - 50، طریق عثمان بن عطاء از پدرش (عطاء خراسانی -2-1-2-1

  دارند: می این افراد بیان، از طریق یاد شده، روایت را

بخش مکی و در دو ها،  ) وی این روایت را با گزارش همه سورهق 294رَیس (ابن ضُـ 

سوره  86، کند. در بخش مکی می به ترتیب نزول ذکر »ثَمَّ« مدنی و با کاربرد حرف عطف

 دوازدهمین سوره در »انسان« در این روایتشود.  می سوره قلمداد 28و در بخش مدنی 

  . )34 - 33:   کنقرار دارد ( و طالق رحمنال بخش مدنی و در بین دو سوره

 ،با چند سند، شدهانی است که روایت را از طریق یادمفسر او از، )ق 470حسکانی (ـ 

 ،طالقهل أتی و  ،رحمنالهای  تا سوره، مدنی را به ترتیبهای  گاه سوره آورد و آن می

  .)412 - 409/  3:   کنسوره است ( 28مدنی های  دهد که سوره می کند و ادامه می ذکر

ولی با ، شدهرا از طریق یاداست که این روایت مفسر دیگری ، )ق 548طبرسی ( ـ

:   کن(شباهت زیادی دارد ، ریسضشود. متن روایت با ابن  می آوربعی دیگر یادسند و منا

1/ 612  - 613( .  

 در کتاب ،استاد احمد زاهد) از همان طریق( این روایت را، بنا به گفتار طبرسی

  . )613/ 10:   کن( کند می نقل االیضاح

  ق) 135از عطاء خراسانی (، )ق150 - 80طریق ابن جُریج ( -2-1-2-2

  : کنند می افرادی ذکر، روایت را از این طریق نیز

به ، وی پس از نقل کامل روایت ابن عباس از طریق نخست، )ق 294ریس (ضابن  ـ

دهد. با این تفاوت که  می طاء خراسانی اشارهع از ،از طریق ابن جریج ی شبیه آنروایت

:   کنو نیز ؛ 35 :  کنکند ( می گزارش، را با دو احتمال مکی و مدنی »ضحی« ابن جریج

   .)43 - 42 /1 ،االتقان، سیوطی

دهد. در این  می مؤلفی است که روایت را از این طریق گزارش، )ق 438ابن ندیم ( ـ

مدنی به ترتیب نزول های  آن گاه سوره، شود می سوره در مکه اشاره 85به نزول ، روایت
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و  »رعد« مدنی و در میانهای  در زمره سوره »انسان«، . براساس این گزارشگردد می ذکر

ترتیب نزول چهار ـ پیش از آن ـ . این در حالی است که )43همو، قرار دارد ( »طالق«

مکی را از مجاهد های  نعمان بن بشیر و دیگر سوره سوره مکی را به نقل از محمد بن

  . )43 - 42 همو،کند ( می روایت

آورد که همانند  می ،ق) وی نیز پس از ذکر روایت از طریق نخست 470حسکانی ( ـ

  .) 410/  2:   کج از عطاء خراسانی نقل شده است (ناین روایت از طریق ابن جری

  طریق مجاهد -2-1-2-3

  شوند.  می آورافرادی یاد، یق مجاهد نیزروایت ابن عباس را از طر

اظهار نظر ابن عباس را در مورد مکی ، وی از این طریق )ق 338ابو جعفر نحاس ( ـ

هنگام بررسی آیات ها،  آغاز سورهبه ترتیب کنونی قرآن و در سرها،  و مدنی بودن سوره

، در بخشی از آن. )261 -  131:   کن(آورد  می ،ناسخ و منسوخ هر سوره و یا چند سوره

آید  می شمار مکی به »ربِّک الذی خلقأقراء بسم «علق  سوره ) تا آخر74مدثر (های  سوره

مکی ، قرار دارد »مدثر«با یک فاصله پس از ) که 76( »نسانالا«. بر این اساس )255 :  کن(

  آید.  می به حساب

پایانی های  هر چند در گزارش سوره ـآورد  می گفتار پراکنده نحاس را گرد، سیوطی

خواند  می ثقهستاید و همه افراد آن را  می و سند آن راـ دهد  می دقت الزم را از دست

  . )40 -  39 ا/، التقان: ا  کن(

 ن اسناد دوب( مکی را به نقل از مجاهدهای  او که سوره) ق 438( ابن ندیم ـ

 - 42همو، در آن میان نامی به زبان نمی آورد ( »انسان« از، شمارد میبر) به ابن عباس

43( .  

از این طریق ، مورد نیازش راچند سوره ، روایتضمن اختصار ، )ق 470حسکانی ( ـ

  . )411/  2:   کندر آن چند مورد است (» هل أتی«شود که می آوریاد

  روایت جابر بن زید -2-1-3

 در دو ها  کند. سوره می یاد، ) با ذکر سندق 911این روایت را سیوطی (

 ، نزول استترتیب که بیانگر »ثُمَّ« جداگانه و با حرف عطف، بخش مکی و مدنی

 -  96/  1 ،االتقان :  کن( هر دو بخش افتاده استهای  از سوره »انسان«شود  می گزارش

97( .  
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  طریق ابوصالح  -2-1-2-4

ابو القاسم عبدهللا بن محمشاذ  تفسیر ) این روایت را به نقل ازق 470حسکانی (

، چند سوره مکیآورد. وی پس از برشمردن  می از ابوصالح، از طریق کلبی، (معاصر خود)

مدنی و های  کند. آن گاه به سوره می یاد، سوره 83کند و شمار آنها را  می روایت را کوتاه

کند و تعداد  می یاد طالق و محمد رسد و آن را در میان دو سوره می »هل أتی« از جمله

  . )412 - 411/  2:   کنکند ( می مدنی را سی سوره ذکرهای  سوره

  ) و حسن بصریق 105 - 20(روایت عکرمه  -2-1-3

  کنند:  می این افراد ذکر، روایت عکرمه و حسن بصری را

از یزید ، از پدرش، علی بن حسین بن واقد ...) روایت را با سندق 458(بیهقی  ـ

های  نخست سوره، آورد. در این روایت میـ از عکرمه و حسن بن ابی الحسن ـ نحوی 

شود. سپس به همین ترتیب  می ذکرـ  »و«هر چند با حرف عطف ـ مکی به ترتیب نزول 

 در دسته دوم و در میان »انسان« ،این سنداساس شود. بر می مدنی پرداختههای  به سوره

  کند.  می جای خوش »طالق« و »رحمن«

 ،االتقانآورد ( می گفتار بیهقی را در دو مجموعه علوم قرآن خود، )ق 911( سیوطی

  . )35 -34، التحبیر، 41 -40 /1

آورد و تنها چند  می لی با اختصار متنو، ) آن روایت را با دو سندق 470حسکانی ( ـ

  . )413/  2:   کنبرد ( می نام و طالق نرحم را در بین هل أتی سوره مدنی و از جمله

امّا ، او یضاحاإلق) نیز روایت آن دو را به نقل از استاد احمد زاهد در  548طبرسی ( ـ

  . )614/  10:   کنشود ( می همانند حسکانی (مختصر و گزیده) یادآور

  روایت قتاده -2-1-4

از ، ) با سند اسماعیل بن اسحاق قاضیق 328اری (نبروایت قتاده را ابوبکر بن ا

سوره مدنی را به ترتیب کنونی  26آورد. راوی  میـ از قتاده ـ از هشام ، حجاج بن منهال

نامی به میان » انسان« از، داند. در این گفتار می را مکیها  دیگر سورهشمارد و  میقرآن بر

  ). 35، التحبیر، همو؛ 44 /1 ،االتقان، : سیوطی  ک(ن نیست

  )ق 124 -  50( مسلم روایت زهری محمد بن - 2-1-5

 که تنها همین روایت را نقلـ  ةو المدین ةتنزیل القرآن بمکای به نام  وی در کتابچه

سوره را به  29و در مدنی  »ثُمَّ«سوره را با حرف عطف  85در بخش مکی ـ کند  می
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که در زمره نخستین آثار موجود این موضوع ـ در این اثر . کند می همان ترتیب نقل

 و پیش از» رحمن«سوره مدنی و پس از  29سیزدهمین مورد در  سوره انسانـ است 

  ). 93 - 88:   کن( قرار دارد »طالق«

  روایت علی بن أبی طلحه -2-1-6

از معاویه ، به نقل از عبدهللا بن سالمـ ) ق 224( ن سلّامروایت او را ابو عبید قاسم ب

شمارد و  میسوره مدنی را بر 24راوی . کند می نقلـ  از علی بن أبی طلحه، بن سالم

 :  کننیست ( »انسان« نشانی از، مدنیهای  در بین سوره. داند می را مکیها  دیگر سوره

221 .(  

 /1، االتقان :  کنآورد ( می این گفتار ابو عبید را سیوطی در دو کتاب علوم قرآن خود

  ). 35، التحبیر، 44 -43

  روایت عطاء بن أبی مسلم خراسانی -2-1-7

شعیب بن شیبه  از أُبی، یاسأُ ریق آدم بن أبیاز ط) ق 450( روایت عطاء را ماوردی

 27در . خواند می آورد و آن را بهترین روایت در این باب می از عطاء خراسانی، زریق

 »طالق« و »رحمن« دهد که سوره دوازدهم در بین می را قرار »هل أتی« سوره مدنی،

  ). 63 - 62، : نزال  کن( است

این روایت را با همان سند ماوردی ولی با اختصار متن و ) ق 470( نیز حسکانی

  .) 2/414 :  کنکند ( می انسان ذکر بودن سورهاستفاده گزینشی در مورد مدنی 

  روایت حسین بن واقد -2-1-8

 از پدرش) علی بن حسین بن واقد( از طریق پسر او) ق 470( این روایت را حسکانی

مدنی و های  در وسط سوره »هل أتی «، این اساس نیز بر. کند می نقل) حسین بن واقد(

  ). 414/  2 :  کنشود ( می واقع »طالق«و  »رحمن«در میان 

  گفتار ابن جوزی -2-1-9

جمله ، بر این اساس. کند می سخن ابن شیطا را نقل، ابن جوزی در این باب

 در این  »انسان« شود. می سوره و به ترتیب کنونی قرآن گزارش 29مدنی های  سوره

هر چند به اختالفی . آید می مکی به حساب ،سوره باقیمانده 85آن گاه . دارد جایمیان 

 ، فنون األفنان :  کن( دهد می اشاره معوذتان اخالص و ،رحمن، قمربودن پنج سوره 

160(.   
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  سروده ابن حَصَّار - 2-1-10

اختالفی را های  مدنی مورد اتفاق را بیست سوره و سورههای  ابن حَصَّار که سوره

دو دسته نخست را به ، در ابیاتیداند و  می را به اتفاق مکیها  دوازده مورد و دیگر سوره

 - 44 /1 ،االتقان، : سیوطی  کن( برد نامی به میان نمی، از سوره مورد بحث، کشد می نظم

  ). 34 - 33، التحبیر، 45

  )ق 794( ترتیب زرکشی -2-1-11

ولی به تصریح خود ـ بودن ذکر سند و منبع ، تنها یک گفتار، زرکشی در این ارتباط

سوره را  28سوره را در بخش مکی و  85وی . دهد می روایت افراد موثق ارئهبر پایه ـ او 

سوره  28مدنی و دوازدهم از های  در زمره سوره »انسان«. دهد می در بخش مدنی ترتیب

  ). 281 -  1/280:   کنطالق قرار دارد ( رحمن و و در بین دو سوره

  ق) 911( اقوال سیوطی -2-1-12

مکی و های  شاید بیشترین اقوال را در گزارش سوره، سیوطی در میان گذشتگان

) ربس و بیهقیابن ض( تنها از دو گزارش، گفتاراز حدود هشت . آورد می گرد، مدنی

بر مکی بودن سوره ، بیشتر دیگر موارد. دهد می را به دستانسان مدنی بودن سوره 

 ،اختالفیهای  در فصل گزارش سوره ،از سوی دیگر) 45 - 1/38:   نک( داللت دارد

  ). 51 /1 :  نکشمارد ( میبر، را در آن زمره »انسان«

  

  چند نکته و نقد - 2-2

  ها نکته -2-2-1

سند غالب این روایات به ابن عباس و یا شاگردان بی واسطه او همچون  - 2-1-1- 2

عطاء ، یا شاگردان با واسطه وی همچون زهری عکرمه و حسن بصری و، مجاهد

، عالوه بر این که خود) ابن عباس( او. رسد می واقد و مقاتلحسین بن ، خراسانی

اعتراف دارد که بیشتر دانش ، شاهد نزول است، مدنیهای  خصوصاً در عصر نزول سوره

از سوی دیگر با عنایت به روایت ترتیب . است ـالسالم  علیه ـ خود را وامدار حضرت علی

توان احتمال قوی داد که ابن عباس ترتیب خود را در  می ـالسالم  علیه ـامام نزول از آن 

صحابه  دریافت کرده باشد عالوه بر این که وی از ـالسالم  علیه ـاصل از آن حضرت 

، سیوطی :  نکمطالبی اخذ داشته است (، کعب و ابن مسعودای همچون ابی بن  سالخورده
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؛ در مدینهها  نزول سورهسؤال ابن عباس از ابی بن کعب در خصوص ، 38 /1 ،االتقان

  . )135 - 134، نکونام

کامل است امّا در ها،  غالباً در گزارش تمامی سوره، متن این روایات - 2-1-2- 2

. حالت دوم در اقدام حسکانی و طبرسی مشهود است. مواردی گزینشی و مختصر است

  . است انسان در اثبات مدنی بودن سوره، تالش این دو مفسر دلیل این امر

آورند  می ،غالباً این روایات را به مناسبت در آثار خود، عالمان علوم قرآن - 2-1-3- 2

   .کنند می ذکر، به دلیل یاد شده انسان امّا حسکانی و طبرسی در ذیل تفسیر سوره

  نقدها - 2-2-2

امّا در چهار . آید می شمار انسان مدنی به سوره، براساس غالب این روایات و اقوال

  . شود که قابل نقد جدّی است می گزارشمکی ، مورد

  گفتار نحاس -1- 2-2-2

 گفتار ابن ندیم که روایت  با، در روایت مجاهد از ابن عباس، گزارش نحاس

 نام  »انسان«دهد و از  می گزارش، مکیهای  شماری سورهرا در بر) مجاهد( او

مجاهد از ابن ( طریقو با نقل حسکانی که با همان ) 43 - 42، ابن ندیم :  نکبرد ( نمی

/  2 :  نک( کند می ذکر، مدنیهای  کند و آن سوره را در زمره سوره می روایت) عباس

 دیگری که مجاهد به نقل از  همچنین مکی بودن سوره با نقل. منافات دارد) 411

، : ابن عاشور  نک( در تناقض است، دهد می رظن، به مدنی بودن همین سوره، ابن عباس

 آوررا یاد »انسان«مدنی بودن ، نیز مفسرانی به نقل از مجاهد و قتاده) 343/  29

؛ 374/  4، زاد المسیر، ابن جوزی؛ 408/  5، ابن عطیه؛ 188/  5، : بغوی  نک( شوند می

 ؛ 166/  15، آلوسی؛ 147/  10، مظهری؛ 358/  10، اندلسی؛ 376/  4، بغدادی

سان تعارض گفتار نحاس با روایاتی  بدین). 211/  15، و طنطاوی 243/  29، ابن عاشور

 شود و از اعتبار ساقط می روشن، بیانگر مدنی بودن سوره است، که از همان طریق

  گردد. می

  گفتار ابن انباری - 2- 2-2-2

گویا دیگر روایات ، گذارد می را از قلم »انسان« باری که در گزارش روایت قتاده،ابن ان

حدود ده منبع دیگر از قول  زیرا در اندازد می از نظر، را در مدنی بودن آن) قتاده( او

  ). 1-2-2- 2ذیل، : همانجاها  نک( نقل شده است قتاده مدنی بودن
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  روایت علی بن ابی طلحه -3- 2-2-2

بر انبوه روایات صحابه و نیز تابعان قبل ادر بر، عبیدابی طلحه در گفتار ابوروایت ابن 

صحابی راوی را ) ابن ابی طلحه( گذشته از آن که وی. توان استقامت ندارد، و معاصر او

  . کند و خود را نرسد که در این خصوص اجتهاد نماید ذکر نمی

  سروده ابن حصار -2-2-2-4

رو که سروده خـود را مسـتند    از آن، سراید می هر چند در این راستا زیبا، ابن حصار

  . باشد اش را اعتنایی نمی سروده، سازد نمی

 

  روایات سبب نزول  -3

  گزارش و بررسی روایات -3-1

 نیز وها  سوره مکان نزولآثار منقول دیگری است که به شناخت ، روایات سبب نزول

  . رساند می کمک مؤثری، تفسیر درست آنها

به صورت کامل و  ـغالباً سبب نزول مشهوری را   انسان این روایات درخصوص سوره

  رساند. می دیگری را نیز به نظرهای  هرچند سبب؛ کند می گزارشـ یا مختصر 

  زول مشهور و راویان و منابع آنسبب ن -3-1-1

؛ شـود  مـی  به نقل از تفسـیر زمخشـری ذکـر    انسان نخست سبب نزول مشهور سوره

از ـ ترتیب تـاریخی   ـ به نقل  ، سپس این روایات به ترتیب زمانی راویان صحابه و تابعان

  شود. می تفاسیر و منابع گزارش

  سبب نزول مشهور -3-1-1-1

  آورد:  می به نقل از ابن عباس، در سبب نزول همه سوره) ق 538( زمخشری

بـه همـراه   ـ لی هللا علیـه وآلـه وسـلم     صـ رسول خدا  ، حسن و حسین بیمار شدند«

 نـذری ، کاش بر فرزندانت، الحسن پیشنهاد کردندبه ابو. از آن دو عیادت کردند، افرادی

نذر کردنـد کـه اگـر آن دو از بیمـاری     ، گاه علی و فاطمه و کنیزشان فضهآن . کردی می

که طعامی بـرای خـوردن    حال آن، آن دو شفا یافتند. روزه بگیرند، سه روز، بهبود یابند

فاطمه یک صاع آن . نداشتند و علی از شمعون خیبری یهودی سه صاع جو قرض گرفت

رو  نان را در پـیش های  قرص. پخت کرد به تعداد نفرات، را آسیاب کرد و پنج قرص نان

: ای اهل بیت پیامبر، سالم بـر  ایشان وارد شد و گفت سائلی بر؛ گذاشتند تا افطار کنند
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باشد که خداوند شـما را  ، مرا طعام دهید، یکی از مسکینان مسلمان هستمن م، شما باد

ا بـا نوشـیدن آب   آنها او را برخود ترجیح دادند و شب ر. اطعام کندبهشتی های  از سفره

پس چون به شب درآمدند و طعام در مقابـل  . سپری ساختند و صبح روزه گرفتند، تنها

، شب سـوم اسـیری وارد گشـت   . او را نیز بر خود برگزیدند، یتیمی نزدشان آمد، نهادند

دست حسـن و   ـ ی هللا عنهضر ـعلی  ، صبح روز بعد. همانند دو شب پیش عمل کردند

 وقتی وی. نهادند ـصلی هللا علیه وآله وسلم   ـ سوی رسول خدا حسین را گرفت و روبه

: چه سخت است حال گفت، لرزند می ایشان را دید که همانند جوجه از شدت گرسنگی

فاطمه را در محرابش دید که پشـتش  . بینم برخاست و با هم رفتند می در شمابدی که 

صلی هللا علیه وآله وسـلم   ـ پیامبر. به شکمش چسبیده بود و چشمانش فرو نشسته بود

خداوند به خاطر اهـل  ، آن گاه جبرئیل نازل گردید و گفت : ای محمد. ناراحت گردید ـ

/  4همـو،  ( این سوره را بر آن حضرت قرائـت کـرد  ، آن گاه، گوید می بیتت به تو تبریک

197 .( 

  

  راویان و منابع سبب نزول مشهور -3-1-1-2

  السالم علیه روایت علی بن أبی طالبـ 

در سبب نزول آیـات  ) ق 470( را حسکانی ـالسالم   علیه ـروایت علی بن أبی طالب  

 کـانَ  وَ جَـزاءً  لَکُـمْ  کانَ هذا إِنَّ کافُوراً مِزاجُها کانَ کَأْسٍ مِنْ یَشْرَبُونَ الْأَبْرارَ إِنَّ«

، از هیثم بن عبدهللا رمانی ...با سند احمد بن ولید بن احمد )22-5( »مَشْکُورا سَعْیُکُمْ

 بیـان  ـالسالم   معلیه ـ از علی بن أبی طالب ،از پدرش حسین ...از علی بن موسی رضا 

  ). 397 - 394/  2همو، :   نک( دارد می

از ، از پـدرش ـ السـالم    علیـه ـ از امـام صـادق    ، وی به طریقی دیگر: روح بن عبدهللا

:    نک( رساند می ـ السالم علیه ـ علی حضرت به عمالً را سبب این ـ السالم معلیه ـ ...جدش

2  /397 - 398 .( 

  روایت ابن عباس ـ

  کنند:  می ن ذکر طریقی گزارشدوب، روایت ابن عباس را، برخی

 319/  10 :  نکمیبدی (؛ )612 - 611/  10 :  نکطبرسی (؛ )197/  4 :  نکزمخشری (

بیضـاوی  ؛ )412/  40:  نک( نیشابوری؛ )747 - 746/  30 :  نکفخرالدین رازی (؛ )321 -
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ــک( ــکبغـــدادی (؛ )271 - 270/  5 :  نـ ــیو؛ )378/  4 :  نـ ــن  ( طیسـ  بـــه نقـــل از ابـ

  بـه نقـل از ثعلبـی،   ( مظهـری ؛ )268/  10 :  نـک حقی (؛ )399/  6، ر المنثورالد، مردویه

/  6 :  نـک (حـویش  مال؛ )174/  15 :  نـک  ،ز ابن مردویـه به نقل ا( آلوسی؛ )155/  10 :  نک

72(.  

  : طریـق  شـوند  مـی  آوریـاد ) از ابـن عبـاس  ( طریق تابعـان روایت را از ، و برخی دیگر

  /  20 :  نـک قرطبـی ( ؛ )398/  2 :  نـک  ،چنـد سـند   در( حسـکانی ، از ابن عباس)( دمجاه

در سـه  ( حسـکانی ، )از ابن عباس( از مجاهد، لیث بن أبی سلیم و طریق) 134 - 130

 :  نکحسکانی (، از ابن عباس)( و یعقوب بن قعقاع از مجاهد) 402 - 391/  2 :  نک سند،

/  10 :  نـک مظهـری ( ؛ )191/  5 :  نـک بغـوی ( ، )از ابن عباس( مجاهد و عطاء؛ )403/  2

155 .( 

و سعید بن جبیـر و  ) 403/  2 :  نکحسکانی (، )از ابن عباس( طریق سعید بن جبیر

  ). 405 - 404/  2 :  نکحسکانی (، اصبغ بن نباتۀ

  ). 403/  2 :  نکحسکانی (، )از ابن عباس( طریق ضحاک

، 403، 402/  2 :  نـک حسـکانی ( ، از ابن عباس)، از ابو صالح، کلبی( ،طریق ابو صالح

406 .(  

/  4 :  نکابن جوزی (؛  )612/  10 :  نکطبرسی ( ،واحدی، )ابن عباساز ( طریق عطاء

/  2 :  نکحسکانی (، از عطاء، و اسحاق بن فصیح) 174 - 173/  15 :  نکآلوسی (؛  )377

  .)405/  2 :  نکحسکانی (، از عطاء، و ابن جریج) 403

  ـالسالم  علیه ـروایت جعفر بن محمد  ـ

ـ ( این روایت را سور آبـادی  و حسـکانی از  ) 2739 - 2736/  4 :  نـک () ن طریـق دوب

و طـرق دیگـر از   (ـ السـالم    علیـه ـ از امـام   ، از مسلمه بن جـابر ، طریق حسن بن مهران

 ــ  397/  2 :  نـک ( ـ  السـالم  علیهـ  از امام صادق ،و نیز از طریق معاویه بن عمار) مسلمه

 ـاز ابو عبدهللا ، از عبدهللا بن میمون، از پدرش، و طبرسی با سند علی بن ابراهیم) 398

  . دارند می بیان) 612/  10 :  نک( ـالسالم  علیه

  ن سنددوب ـ

/ 4 :  نک( شوند: مقاتل می آورن ذکر سند یاددوسبب نزول معروف را ب، برخی مفسران

ابـن  ؛ )663/ 3 :  نـک قشـیری ( ؛ )98/ 10:  نـک ( ثعلبی؛ )527/ 3 :  نکسمرقندی (؛  )525



 1391مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان   12

 

/ 3 :  نکحجازی ( ؛)362/ 10 :  نکاندلسی (؛ )392/ 2 :  نکابن عربی (؛ )408/ 5 :  نکعطیه (

  ). 220/ 15 :  نکطنطاوی (؛ )796

  نزول دیگرهای  سبب -3-1-2

  شود:  می دیگری نیز در منابع گزارشهای  سبب، عالوه بر سبب نزول مشهور

  ابوالدحداح انصاری -3-1-2-1

ه...  «در ذیل تفسیر آیه ) ق150( بن سلیمان مقاتل  »وَ یطعمون الطعام علـی حُبـِّ

 در مـورد ابوالدحـداح   ـالسـالم    علیـه  ـعالوه بر علی بن أبـی طالـب     ،سبب نزول را) 8(

ـ ، سـمرقندی ؛  )525/ 4:   نـک (کند  می ام کننده را وی قلمدادطعآورد و ا می ن ذکـر  دوب

را  گفتار اخیر مقاتل، بغوی؛ )527/ 3:   نکافزاید ( می أن مردی از انصار رانزول در ش، سند

افزاید  می سبب ابوالدحداح را، ن ذکر سنددوب، ن عطیهاب؛ )191/ 5:   نکشود ( می یادآور

؛ )377/ 4 :  نـک ( دهـد  مـی  را نیـز گـزارش  قل مقاتل همین ن ،؛ ابن جوزی)408/ 5 :  نک(

سند، سبب را  ندوب، ابن عاشور؛ )378/  4:   نک( این سبب را نیز دارد، بی سند، بغدادی

  .)344/ 29:   نک( کند می اضافه

  ابن عمر -3-1-2-2

و یطعمـون الطعـام علـی    « ه ذیـل شاید تنها مفسری است کـ ) ق 774ابن کثیر (

آورد که ابن عمر  می این سبب را ،از نافع ،عمشااز طریق ، ) به نقل از بیهقی8( »...حُبّه

فردی را فرستاد ، همسرش صفیه، وقتی انگور به بازار آمد. مریض شد و هوس انگور کرد

سـائل آن خوشـه را   ، پس از ورود، فرستاده را تعقیب کردسائلی آن . و یک خوشه خرید

 :  نـک گویا ماجرا سه بار جریان یافت (. خواست کرد و ابن عمر گفت: آن را به او دهیددر

8 /295(.  

  

  و نقدها ها  نکته -3-2

  ها نکته -1- 3-2

  . رسد می به ابن عباس، در سبب نزول مشهور، سند غالب روایات -3-2-1-1

، برخی این سبب نزول را بـرای همـه سـوره هماننـد قشـیری     ، مفسران -3-2-1-2

 ،سـوره  22 - 5و برخی برای آیات ) گزارش کالم قشیری( قرطبی، ابن عطیه، زمخشری

) 8( »...وَ یطعمون الطعـام علـی حُبِّـه    «همچون حسکانی و طبرسی و برخی بیشتر ذیل 
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فخـر الـدین   ، ابـن عربـی  ، جوزیابن ، میبدی، بغوی، واحدی، سور آبادی، سان مقاتل به

  کنند . می گزارش ...قرطبی و، رازی

، کننـد و هـیچ مفسـری    مـی  سبب نزول مشهور را ذکـر ، بیشتر مفسران -3-2-1-3

ر سبب مشهور دهد بلکه آن را تنها در کنا سبب را به ابوالدحداح انصاری اختصاص نمی

تنها ابـن کثیـر    ...جوزی و ابن، ابن عطیه، بغوی، سمرقندی، مثل مقاتل؛ شود می آوریاد

  . کند می است که سبب ابن عمر را به تنهایی نقل

  نقدها - 2- 3-2

 ن آ، نقد سبب ابو الدحداح: اقدام مفسرانی که عـالوه بـر سـبب مشـهور     -3-2-2-1

با نقد جدی روبرو اسـت زیـرا ایـن سـبب را     ، شوند می آوررا در مورد ابوالدحداح نیز یاد

های  نهد و با این فرض که گفتار خود او باشد و از افزوده می ) پایهق 150( نخست مقاتل

) سـند گفتـارش را در   مقاتـل ( بل اعتنـاء نیسـت زیـرا وی   هم قا باز، راوی تفسیر نباشد

 و روا نباشـد ، اجتهادش در ایـن خصـوص  کند و  ی و یا تابعی قبل از خود یاد نمیصحاب

 گزارش سبب نـزول مشـهور،   ر او درتابعان قبل و معاص روایتش با انبوه روایات صحابه و

  . سازش ندارد

 مثـل ؛ ندارند و برخی به آن تصریح دارنـد  مستندی جز گفتار مقاتل، مفسران بعدی

 ناین گفتار را بر زبا، ن سنددوو برخی ب) 377/ 4 :  نکابن جوزی (؛ )191/ 5 :  نکبغوی (

/  4 :  نکبغدادی (؛ )408/  5 :  نکابن عطیه (؛ )527/ 3 :  نکهمانند سمرقندی (؛ رانند می

  ). 344/  29 :  نکابن عاشور (؛ )378

) که از انبوه روایات ق 774( ابن کثیر اقدام :)ق 73( نقد سبب ابن عمر -3-2-2-2

 ویـژه ، بندد و تنها خود را به گزارش همین سـبب  می چشم فرو، و اقوال پیش روی خود

   توجه جدی نیست. قابل، سازد می

سـبب  ، : گفتار اندک مفسرانی که تالش دارنـد تالش برخی مفسران نقد -3-2-2-3

 گرچـه روایـت را نقـد   ، آن افراد اندکتوجهی نباشد و ، نزول مشهور را به چالش کشند

:   نکو اهل بیت ایشان معترف هستند ( ـالسالم   علیه ـ  همه به فضائل علی ولی کنند، می

/ 15( آلوســی ؛)362/ 10( اندلســی )؛134 -130/ 20 :  نــک ،قرطبــی؛ )747/ 30، رازی

174( .  

  



 1391مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان   14

 

  شواهد وقرائن دیگر -4

دهد. برخـی   می کید قراری نیز، مدنی بودن سوره را مورد تأن دیگرــد و قرائــشواه

  سوره است مثل:  از آنها تعبیرات و مضامین

 وَ بِالنَّذْرِ ... یُوفُونَ الْأَبْرارَ إِنَّ«شود:  می در توصیف ابرار ذکر: وفای به نذر -4-1

 یَتیماً وَ مِسْکیناً حُبِّهِ  عَلى الطَّعامَ یُطْعِمُونَ وَ )7( مُسْتَطیراً شَرُّهُ کانَ یَوْماً یَخافُونَ

به صورت ( »نذر«اداء کردن و انجام دادن آن است واژه ، وفا و ایفای نذر .»أَسیرا وَ

رفته که با فعل آن نیز همراه تنها یک بار دیگر در قرآن به کار ، غیر از این مورد) اسمی

در مدنی بودن سوره بقره اختالفی  ؛ )270 ،بقرهال» (…اَو نَذَرتم مِن نَذرٍ  …« است:

اذ قالت امرأتُ « ای مدنی آمده است: در سوره» نَذَرتُ«نیست. در کاربردی دیگر نیز 

آن در  ؛ گر چه فعل)35، (آل عمران »عمران ربِّ إنی نذرتُ لک ما فی بطنی مُحرَّرا

، (مریم »…اِنّی نذرتُ لِلرحمن صوماً  …« سوره مکی مریم نیز یک بار کاربرد دارد

دهد که قبل از اسالم نیز نذر وجود  می هر چند این دو نذر مادر و دختر نشان) 26

 دست تر به روشن، از دو آیه اول مدنی، یید و تشویق و استحباب آنأداشته است امّا ت

  آید. می

کاربردی به یک اندازه ها،  این امر در هر دو دسته از سوره: مسکیناطعام  -4-2

دن مسکین مکی غالباً توبیخ و سرزنش به خاطر اطعام نکرهای  دارد. پنج مورد در سوره

 3، ماعون؛ 34 ،حاقّهال( »علی طعامِ المسکین و ال یحضّ« :توسط کفار ومخالفان است

مدنی که غالباً در مقام تشریع احکام خصوصاً کفاره های  سوره و پنج بار در 44، مدثرال و

 ،مائدهال؛ )187 ،بقرهال( »…و علی الذین یطیقونه فدیهٌ طعامُ مسکین  …«است: 

  . آیه مورد بحث نیز در راستای آیات مدنی و تشویق به آن است؛ 95، 89

یکی . دو کاربرد قرآنی دارد، به صورت صریح» اطعام یتیم«امّا : اطعام یتیم - 4-3

و دیگری در آیه مورد بحث که نزدیک بودن آن به یک  )15 - 14( در سوره مکی بلد

  . حکم شرعی روشن است

، کلمه اسیر به صورت مفرد. است اطعام اسیر مهم دیگر مورد اطعام اسیر: -4-4

» أسری«به کار رفته است و جمع مکسر آن ، فقط یک بار در قرآن و آن هم در همین آیه

یا ایها النبی قل لمن « مدنی آمده است:های  یک بار که همه در سوره» أساری« دو بار و

هر چند آیه ). 85، بقرهال؛ 67، نفالالو ا؛ 70النفال، ا( »…فی أیدیکم من االسری 
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مدنی های  درسوره» اسیر« اسرائیل است امّا از کاربرد واژه مورد اسیران بنی در» بقره«

در مدینه واقع شده و به همین ، دشمنان به دست مسلمانانآید که اسارت  می دست به

نیز این مطلب که  .شود می در سوره مدنی مورد بحث، اطعام آنها تشریع و تشویق، دلیل

 و اصوالً شد حتی یک اسیر هم یافت نمی، حضور پیامبر اسالم(ص) در مکه در سرتاسر

سپاه و رزمنده باشد، دشوار ای که فاقد حکومت مرکزی و  تصور وجود اسیر در جامعه

اسرای فراوانی وجود دارند (مدینه)  دهد در آنجا می است؛ در حالی که سیاق آیات نشان

 .)136-20/131 طباطبایی، :  نکنیز ( که نیازمند اطعام و اکرام هستند

  

  

  گیری نتیجه

زمانی توان به محدوده  می ـ همین نوشتار 4-2های  توجه به مطالب بخش با ـ اکنون

نـیم نگـاهی بـه مباحـث      بـا ، درست با همین هدف .نزدیک شدنیز » انسان« نزول سوره

   شود: می نتیجه الزم پیگیری، گذشته

و هم نزول ترتیبـی   »انسان« هم مدنی بودنها  به روایات ترتیب نزول سوره با عنایت

حال . آمدطالق به دست مدنی و هم نزول قبل از سوره های  آن در محدوده میانی سوره

هـایی   آغاز دسته سوره در ـ که در مدنی بودن آن هیچ اخالقی نیست ـ طالقاگر سوره 

هم کمی قبل از آن و یـا معاصـر آن    »انسان« نازل شده، باشد که درمرحله میانی مدینه

برخـی طـالق دادن رسـول    ، »طالق« روایات سبب نزول، از طرف دیگر. نزول یافته است

آن  بـه خـاطر افشـای سـرّ     ـحفصـه دختـر عمـر را      ـآله و سلم   لی هللا علیه وص ـخدا  

و برخـی طـالق بـرادر    دهد  می گزارش ،ایت رجوعو وساطت و در نه ـحضرت به عایشه  

صلی هللا علیه و آله و  ـ  بودن و تأکید پیامبر) زنش را در حیض عبدهللا بن عمر( حفصه

ازدواج رسول  اگر، در این حال. دارد می بیان، خارج شدن از آن حالت به رجوع تا ـسلم 

تـاریخ  از حوادث سال سوم هجـری باشـد   ، با حفصه ـصلی هللا علیه و آله و سلم   ـ  خدا

  . شود می برآورد، انسان پس از آن سال نزول سوره

 ــ  و فاطمـه ـ السـالم    علیه ـرا در مورد حضرت علی   سوره نزول، روایات سبب نزول

حـال  . دارد می و خادمشان فضه بیان ـ�علیهما السالم  ـو حسن و حسین   ـ�ا السالم علیه

در  جشـن زناشـویی  و  در سال دوم هجرت ـا السالم علیه ـاگر عقد ازدواج حضرت زهرا  
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و تولـد   در نیمه رمضان همـان سـال   ـ�السالم  علیه ـمحرم سال سوم و نیز والدت حسن  

توان در سال  می سان راان نزول سوره ،در شعبان سال چهارم باشد ـالسالم  علیه ـحسین 

 . پنجم تخمین زد
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