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 چکیده

تر آن و  در شناخت بهتر و دقیق، قرآنسورۀ هر  مکی یا مدنی بودن و زمان نزول تعیین
شمار ، زمینه در این .داردی بسزا تأثیر، برگزیدن و برتری دادن روایات و اقوال تفسیری

تند و در مکی و شمار کمتری مدنی هس، بدون اختالف نظر، های قرآن زیادی از سوره
گردآوری و با . سوم استۀ دستۀ رعد در زمرۀ سور ؛هایی اختالف وجود دارد اندک سوره

اقوال مفسران در ، ها بررسی روایات و اقوال ترتیب نزول و مکی و مدنی بودن سوره
 به  آنبیشتر مکی بودن، های سوره روایات سبب نزول در بخش ومکان نزول سوره 

تحلیل ساختارها و   وهای مکی و مدنی  ضوابط سورههمچنین بررسی. دآی دست می
 در شأن سورهاین  پایانی آیاتبا   آن ومکی بودناین سوره، تأکیدی است بر موضوعات 
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 مسئلهطرح .  1
ها و نیز در  های قرآن در شناخت و تفسیر درست آن سورهو مدنی بودن تعیین مکی 

 شاید به همین  و داردبسیاریثیر تأ، برگزیدن برخی اقوال و مردود ساختن برخی دیگر
های  ای اساسی در مجموعهه  و از بحثییکی از مباحث مهم علوم قرآن  باشد کهدلیل

 درو  ها  بسیاری از سورهمکی بودن .ست ا ـسوره  تفسیر هربیشتر در سرآغاز ـ تفسیری
ها از روایات و اقوال و همچنین اسلوب و محتوای این   آنمدنی بودن، های کمتری  سوره
ها و  نقلدر مورد شماری از سوره ها، اما  ؛آید  به دست میها بدون اختالف و تردید سوره

نیز  ها  توای آناسلوب و محاست و مختلف  ها آنمکی یا مدنی بودن در خصوص نظرها 
هرچند بیشتر روایات و  .از آن جمله استسورۀ رعد کند که  به راحتی آن را روشن نمی

مدنی بودن را به دست ، خور توجهیموارد در ، نظر دارند آناقوال به مکی بودن
های  در هماهنگی کامل با سوره،  سوره ایناسلوب و محتوای،  این  با وجود.دهند می

 این ۀبررسی موردپژوهان با توان  چگونه می آن است کهنوشتار ین اۀمسئل. مکی است
نزول و روایات سبب نیز مفسران و آراء  اقوال ترتیب و مکان نزول،در روایات و سوره 

های مکی و مدنی،  ها و موضوعات سوره با سوره  اسلوبۀتطبیق ضوابط شناخت و مقایس
   .یافتسوره این  ی پایان آیۀل نزودرستی شأن دلیلی بر  وکرداین اختالف را برطرف 

 
  و مدنی کیمروایات  رعد در سورۀ. 2

در دو  ها را نیز سوره  این آیاتهای قرآن که غالباً ترتیب نزول روایات مکی و مدنی سوره
دهد، بخشی از آثار معتبری است که در تعیین مکان و  بخش مکی و مدنی گزارش می

، های قرآن بسیاری از سوره، اساس این روایات بر. ستها راهگشا زمانی نزول سورهۀ محدود
 چند سوره اختالف وجود مورد مکی یا مدنی بودنشمار کمتری مدنی است و در مکی و
های  اختالفخود به ، از آن رو که این اختالف. سوم است ۀدست ۀدر زمر،  رعدسورۀ. دارد

 .دادات مورد بررسی قرار این روایدر  آن راالزم است ، رسد  میتفسیری علوم قرآنی و
 
 یات گزارش روا.1. 2

 .می توان به دو دسته تقسیم کرد  رعدسورۀدر مورد ی مکی و مدنی بودن را ها روایت
 .  که آن را مدنی می شماردمواردیداند و   سوره را مکی میاینروایاتی که 
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  رعد سورۀ بودن مکی روایات. 1. 1. 2
 ).ق104 ( هدمجا طریق ابن عباس از روایت )الف

از طریق مجاهد، در مورد مکی و مدنی بودن ) .ق 338( ابوجعفر نحاس این روایت را
 ذکر  ـهر سوره هنگام بررسی آیات ناسخ و منسوخ ـها به ترتیب کنونی قرآن  سوره
خود او با اشاره به گفتاری . شمارد رعد را طبق نظر ابن عباس مکی می سورۀکند و  می

 ،66 [دهد نظر ابن عباس را ترجیح می، داند ا مدنی میدیگر که این سوره ر
 ].57ص ،1ج ،40 ؛261ـ131ص
 
 ابوصالح طریق از عباس ابن روایت) ب

 نیز  آناساس بر  کهدهد می گزارش ابوصالح طریق از یعقوبی را عباس  ابن دیگرِ روایت
 است آمده شمار به طور و مومنون سورۀ دو میان نزول ترتیب در و مکی ،رعد سورۀ

   .]  33ص، 2ج، 70[
  
 طلحه ابی بن علی روایت )ج

 بن هبه نقل از عبدهللا بن سالم، از معاوی) .ق224( روایت او را ابوعبید قاسم بن سالم
 و هشدتصریح  سوره به مدنی بودن بیست و پنج این روایتدر . دهد  می گزارشصالح

ه های در میان سور  ودنآی میبه حساب  مکی ـ ه شدن بدون برشمردـ دیگر سوره ها
   .]221ص ،13[ نیست »رعد «ۀ سورنامی از، مدنی

 
 ).ق 150( سلیمان بن مقاتل روایت )د

 ۀسور،  و منابع دیگر ذکر شدهبر اساس یکی از دو روایتی که از او در تفسیر شهرستانی
 .]21ص ،44 [ شصت و نهم است، ها مکی و در ترتیب نزول سوره، رعد

   
 ).ق611( حصّار ابن سرودۀ)   ه

های اختالفی را دوازده مورد و دیگر  های مدنی مورد اتفاق را بیست سوره و سوره او که سوره
  رعدۀکشد، سور نخست را به نظم می ۀها را به اتفاق مکی می داند و در ابیاتی دو دست سوره
   .]34-33، ص41 ؛ 60، ص1، ج40[ داده است اختالفی قرار های ه در میان سوررا
 
 ).ق911( سیوطی اقوال) و

های مکی و مدنی گرد  در گزارش سوره بیشترین اقوال را، بین متأخراندر  سیوطی
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 همان  ـطریق مجاهد از ابن عباس و روایت علی بن ابی طلحه،  در آن میان.آورده است
از سوی  . ]61-55، ص1ج ،40 [رعد داللت دارد ۀ بر مکی بودن سورـطور که یاد شد 

به ها  آن سورهسوره را جزء سیوطی این های اختالفی،  صل گزارش سورهدیگر در ف
د آیاتی از آن را استثنا  هر چن؛دهد  حکم میآن مکی بودن به خودولی  آورد  میحساب
 .]64ص ،1 ج ، 40 [کند می
 
  رعد ۀسور بودن مدنی روایات. 2. 1. 2

را مدنی بر  رعد ۀرسوشمار بیشتری از روایات،  ، اولۀدر مقایسه با روایات دست
 : ند    برخی از این روایات بدین قرار. اند شمرده

   
 یب بن مسید سعیقاز طر )ع( طالبی بن ابی علیت روا)الف

 ذیل،  و هم طبرسی] 15-13، ص25  [مقدمتان فی علوم القرآن آمده، هم در این روایت
در هر دو روایت،  .] 613-612، ص10، ج49 [ انسان به آن اشاره کرده است ۀ سورتفسیر
 . واقع شده است، محمّد و رحمنۀدو سوردر میان   مدنی وهای هسور ۀدر دسترعد  ۀسور

 
 از طریق مقاتل بن سلیمان )ع(روایت علی بن ابی طالب) ب

عیتی مشابه وض رعد ۀ سور، رسیده است)ع(به نقل از علی در روایت دومی که از مقاتل
 .]21، ص44 [مورد پیشین دارد

 
 ).ق135 (ایت ابن عباس از طریق عطاء خراسانی  رو)ج

 ـ  فرزند عطاء خراسانی ـ به نقل از عثمان بن عطاء) .ق294( این روایت را ابن ضریس
 ]412-409، ص2، ج26[از همان طریق  ).ق470(نیز حسکانی  و ]34-33، ص8[

حمن قرار محمد و ر ۀ سورمدنی و در بین دو،  رعدۀسوردر این دو روایت نیز .اند آورده
 .]412-409، ص2، ج26؛ 34-33، ص8 [دارد

 آید می به چشم  در منابعات دیگری به نقل از تابعان و افراد بعدیروایهمچنین 
 .]61-55، ص1، ج40[

 
 بررسی و تحلیل روایات  .2. 2

 :آید از بررسی روایات هر دو دسته نتایجی به دست می
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که به احتمال  علی بن ابی طلحه  ـدو روایت نخست ابن عباس و روایت سوم )الف
هرچند بیشتر  به دست دادرعد را  ۀ مکی بودن سور ـزیاد از ابن عباس اثر پذیرفته است

ابن عباس همچون مجاهد،  ۀواسط  از شاگردان بی،دیگر روایات مکی و مدنی و ترتیب نزول
   .ت عطاء خراسانی و مقاتل اسماننداو  ۀبا واسطیا شاگردان عکرمه و حسن بصری 

 به تعبیری در و سوره  این مدنی بودن حاکی ازابن عباس روایت دیگرِ، سویی  از)ب
،  در این تعارض چون جمع هر دو ممکن نیست. است نخستۀتعارض با روایات دست

تر  استاد و صحابی بزرگـ )ع(که روایت حضرت علیآنبا حتی . را پذیرفتها یکی از آنباید
] 357، ص1، ج59 ؛ 296، ص9[ )ع(بن عباس از علیدر خصوص شاگردی ا  ـابن عباس

  دوم را پذیرفتۀتوان روایات دست نمیاما ،  داشتداللت، سوره این  مدنی بودنربنیز 
سعید بن  ـ  توسط دو راوی نخست)ع(المومنیناحتمال وقوع تحریف در روایت امیرزیرا 

ره را با روایتی از  سو این آخرۀ فضیلت آی بدین وسیلهبسیار است تا  ـمسیب و مقاتل
  .کنند مخدوش )ع(خود علی
 ۀ که او در زمر استدر مورد سعید بن مسیّب، از ابوعثمان نقل کردهالحدید  ابن ابی

 کردند  حدیث جعل می)ع(المومنین گرفتند و در ذمّ امیر افرادی بود که از معاویه پول می
 بسیار روایت کنندهنی، ـ یع» راویة عمر«او معروف به همچنین  .]364-356، ص1، ج2[

مقاتل بن در مورد  و ]102، ص3، ج36 ؛206، ص1، ج6 ؛86، ص5، ج7 [از عمر بود
اب و متروکسلیمان  گفته شده که و ، 6 ؛173، ص4، ج31 [الحدیث بوده است ی کذّ

 و )ع(ـ افرادی ضد امیر مؤمنانگفته شده که او از گروه مرجئه و نیز ]  256ص، 5ج
 .] 190 و 141-127، ص24[ بوده استدشمن او ـ 

 
 انمفسرروایات و اقوال رعد در  سورۀ .3

روایات و اخبار مکی یا مدنی ،  هنگام آغاز تفسیر یک سورهمفسران قرآن کریم غالباً
،  روایاتاین. پردازند شوند یا خود در آن خصوص به اظهار نظر می  یادآور می نیز راآنبودن 

دنی و گاه ناشی از اقوال اختصاصی صحابه و تابعان در گاه متأثر از همان روایات مکی و م
 در شناخت مکی یا مدنی بودن یک سوره  کهمورد مکان و زمان نزول یک سوره است

     .گیرد رعد به این اعتبار نیز مورد بررسی قرار میۀ  از این رو سور. استدرخور توجه
  
  گزارش روایات و اقوال. 1. 3

اند به دو  رعد آوردهۀ ن در خصوص مکی یا مدنی بودن سورروایات و اقوالی که مفسرا
 :دسته قابل تقسیم است
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  بودن ی و اقوال مکروایات. 1. 1. 3
 که این اند  نظر داده سورۀ رعدمفسران به نقل از صحابه و تابعان به مکی بودنتعدادی از 

 .شود  بیان میفسران م دیدگاه آن پس ازوذکر شده روایات و اقوال به ترتیب صحابه و تابعان 
 
 ).ق 68 ( عبدهللا بن عباس )الف

، 21 [ثعلبی: اند از  عبارتاند دانسته مکی را رعد سورۀ ،عباس  ل از ابنقبه نکه  افرادی برخی
 عالء الدین بغدادی ؛]42ص، 4ج، 42 [سیوطی ؛]479ص، 2ج ،5 [جوزی ابن ؛]267ص  ،5ج
  . ]80ص، 7ج، 1 [لوسی آ و]133ص، 12ج، 10 [ابن عاشور ؛]2ص، 3ج، 16[
  
 ).ق 73 ( عبدهللا بن زبیر) ب

 کرده استرا گزارش این سوره  مکی بودن ،از ابن زبیر و او از ابن مردویه سیوطی به نقل
 . ]42، ص4، ج42[
 
 ). ق93( جابر بن زید )ج

، 10، ج57 [دهد را به جابر بن زید نسبت می  این سورهقرطبی قول به مکی بودن
 .]278ص
 
  ).ق 95(  بن جبیرسعید )د

آور یاد رعد ۀ سورۀرا مبنی بر مکی دانستن همسعید بن جبیر مفسران گفتار تعدادی از 
، 2، ج4 [ ابن جوزی؛]29، ص3، ج17 [بغوی ؛]54، ص19، ج33 [فخررازی: اند شده
 ۀ ابن عطی؛]133، ص12، ج10 [ابن عاشور ؛]42، ص4، ج42 [سیوطی ؛]479ص

 .]80، ص7، ج1 [وسیآل  و]290، ص3، ج11 [اندلسی
 
 .)ق105 ( عکرمه )  ه

] 278، ص10، ج57 [؛ قرطبی]384، ص10، ج52 [ مفسران از جمله شیخ طوسیبرخی
 .اند سوره را به عکرمه نسبت دادهاین قول به مکی بودن ، ]469، ص4، ج5 [و ابن جوزی

 
 ).ق118( قتاده )و

، 10 [ ابن عاشورو ] 3، ص3، ج16 [بغدادی ؛ ]479، ص2، ج5 [ابن جوزی افرادی چون
 . اند  کرده مکی بودن این سوره را به نقل از قتاده گزارش ،]133، ص12ج
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 ) .ق135( عطاء خراسانی) ز
، 5 [ ابن جوزی:اند  را گزارش کردهرعد سورۀمکی بودن ، مفسران به نقل از عطاء این
 .]133، ص12، ج10 [ابن عاشور و ]278، ص10، ج57 [قرطبی؛ ]479، ص2ج
 
  بودن ی و اقوال مدنیات روا.2. 1. 3
 ).ق 68( عبدهللا بن عباس) الف

 قرطبی؛ ]479، ص2، ج5 [؛ ابن جوزی]267، ص5، ج21 [ از جمله ثعلبیمفسرانبرخی از 
 و ] 80، ص7، ج1 [؛ آلوسی]3، ص3، ج16 [عالء الدین بغدادی ؛]278، ص10، ج57 [

  .اند  نظر داده این سوره بودن مدنی نقل از ابن عباس بهبه ]432، ص7، ج51 [طنطاوي
  
 ).ق 73(  عبدهللا بن زبیر)ب

  را ذکر کرده است این سوره مدنی بودن،از ابن زبیرو او از طریق مجاهد  طنطاوی
  .]432، ص7، ج51:نک[
 
 ).ق118(  قتاده)ج

، 7، ج51 و 42، ص4، ج42؛ 290، ص3، ج11؛ 278، ص1، ج57: رک [برخی مفسران
  .اند نسبت دادهقتاده به را   ـبه جز چند آیه  ـسوره این مدنی بودن ]432ص
 
 ).ق150(  مقاتل بن سلیمان)د

 .]278، ص10، ج57 :نک [رعد را گزارش داده استسورۀ ن قرطبی به نقل از مقاتل، مدنی بود
 
 اقوال  بررسی و تحلیل روایات و. 2. 3

 : دآی  به دست می نتایج زیراز بررسی و دقت در این روایات و اقوال
 به روایات ابن عباس یا ،رعدۀ مکی بودن سورقول به مفسران در بیشتر استناد  -1

بیان ترتیب و این خود با روایات دیگر آنان در  ست اوواسطۀواسطه و با   شاگردان بی
  .سازگارتر است )1. 1. 2: نکـ  (ها بودن آنمکی و مدنی ها و  نزول سوره

از جوزی، بغدادی و آلوسی دو گفتار متعارض را  مانند ثعلبی، ابن برخی مفسران -2
 .اند نقل کرده ها بدون ترجیح یا ردّ یکی از آن یک صحابی یا یک تابعی

آید   به دست می،که از آنها نام برده نشدی  از بررسی موارد یادشده و تفاسیر دیگر-3
 . اند  رعد نظر داشتهۀبه مکی بودن سور، که شمار بیشتری از مفسران
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   و شأن نزول در آیات سوره سبب و اقوال وایات ر. 4
ها و مکی و مدنی  از جمله دیگر آثار منقول بسیار تعیین کننده در شناخت زمان نزول سوره

شأن یا  سبب نیز،سورۀ رعد در مورد برخی آیات . استروایات سبب نزول ها،  بودن آن
 .کند ین سوره کمک می به شناخت مکی یا مدنی بودن اکه  گزارش شده استهایی نزول

 
  گزارش روایات .1. 4
 »بِالرَّحْمنِ یَکْفُرُونَ هُمْ وَ«آیۀ   بخشی ازسبب نزول . 1. 1. 4

 :گزارش شده است، در سبب نزول این بخش از آیه دو دسته روایت
:  به کافران قریش گفت)ص(پیامبر: از طریق ضحاک روایت ابن عباسنخست دستۀ 

  در پاسخ این آیه نازل گردید و“ست؟رحمن کی”:  گفتند“! سجده کنید»رحمن«برای ”
، 2، ج4 ؛23، ص3، ج17 ؛93، ص3، ج39 ؛273، ص1، ج68 ؛292، ص5، ج21[

   .]336، ص5، ج27 ؛239، ص5، ج64 ؛387، ص6، ج14؛ 19، ص3، ج45 ؛495ص
 آیه در جریان  ایننزول ، که مطابق آنابن جریحمقاتل و ، روایت قتادهدستۀ دوم 

در سرآغاز » حیمحمن الرّه الرّلّبسم ال« قریش با نگارش ۀدیبیه و مخالفت نمایندصلح ح
؛ 62، ص4، ج42؛ 291، ص5، ج21 ؛378-377، ص2، ج18 [واقع شده استقرارداد 

، 3، ج11 ؛22، ص3، ج17 ؛451، ص6، ج49 ؛93، ص3، ج39 ؛111، ص3، ج62
، 20 ؛460، ص4، ج30 ؛18، ص3، ج45 ؛317ص ،9، ج57 ؛495، ص2ج ،4 ؛321ص
 .]104ص، 13، ج63 ؛239، ص5، ج64 ؛370، ص3ج

 
 أَوْ األَرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سُیرَِّتْ قُرْءَانًا أَنَّ لَوْ وَ«آیۀ  سبب نزول .2. 1. 4

 »...   الْمَوْتىَ بِهِ کلُِّمَ
 )ص(از رسول خدا  عوفی به نقل از ابوسعید خدریۀروایتی از عطی، در سبب نزول این آیه

های مکه را  چه می شد کوه”:  گفتند)ص(گزارش شده است که مشرکان به رسول خدا
تا در آنجا به  ساختی  و سرزمین ما را فراخ میبردی و عقب می انداختی برای ما به راه می
نوردیدی، آن طور که  پرداختیم یا مسافت زمین را برایمان در می کشت و زرع می

پیمود و یا مردگان را برای ما زنده   باد زمین را میۀمردمش به وسیل برای )ع(سلیمان
 خداوند در پاسخشان و “.کرد  برای مردمش زنده می)ع(کردی، آن چنان که عیسی می

 ].506، ص2، ج54 ؛274، 1، ج68 ؛379، ص2، ج18 [این آیه را نازل کرد
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 » الْکِتَاب عِلْمُ عِندَهُ مَنْ وَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنىِ شَهِیدَا بِاللَّهِ  کَفَى قُلْ... «ۀ شأن نزول آی.3. 1. 4
 : عبارتند ازاند ذکر شده  آیه اینشأن نزول بخش آخرافرادی که در 

 

  )ع(بی طالب علی بن ا)الف
را در » الْکِتَاب عِلْمُ عِندَهُ مَنْ وَ« شیعه  مفسرانو بیشترسنت  اهل مفسرانبسیاری از 

، 16، ج50 ؛367، ص1، ج58 ؛220، ص1، ج22[ اند ته دانس)ع(منینؤامیرالم شأن
 ؛29، ص3، ج17 ؛268-267، ص6، ج52؛ 302، ص5، ج21 ؛220، 2، ج55 ؛506ص
، 5، ج23 ؛339، ص9، ج57 ؛54، ص19، ج33 ؛502، ص2، ج4 ؛243، ص11، ج32
، 56 ؛120، ص5، ج61 ؛167، ص4، ج60 ؛402، ص6، ج14 ؛26، ص3، ج64 ؛95ص
، 5، ج29 ؛384-383ص ،11، ج48؛ 522ص،2، ج54 ؛273، ص3، ج15 ؛77، ص3ج
 .]233، ص2، ج38 ؛553ص

 
  عبد هللا بن سالم)ب

، 1، ج65 [اند  دانستهه بن سالم  آیه را در مورد عبد اللّ ازاین بخش، برخی مفسران
 ؛160، ص2، ج67  ؛191، ص3، ج19 ؛155، ص1، ج37  ؛384، ص2، ج18 ؛409ص
، 4، ج30 ؛372، ص2، ج20 ؛502ص ،2 ج،4 ؛26ص، 3، ج45 ؛407، ص1، ج3
 .]119، ص13، ج63 ؛111-110ص ،3، ج43 ؛249، ص5، ج64 ؛473ص
 
  سلمان فارسی و تمیم داری)ج

 اند شأن نزول این آیه دانسته را ی از مفسران هم سلمان فارسی و تمیم داری کمترتعداد
، 39؛ 21، ص3، ج69 ؛268-267، ص6، ج52 ؛119، ص3، ج62 ؛240، ص2، ج71[
 ؛336، ص9، ج57 ؛54، ص19، ج33 ؛ 502، ص2، ج4 ؛320، ص3، ج11 ؛101، ص3ج

 .]110، ص3، ج43 ؛473، ص4، ج30
 

  بررسی و تحلیل روایات . 2. 4
، روایت اول به دلیل نقل از )1. 1. 4( »بِالرَّحْمنِ یَکْفُرُونَ هُمْ وَ«آیۀ در سبب نزول 

همچنین سازگاری . باس ترجیح داردصحابی و نیز مکی شمردن سوره توسط خود ابن ع
توسط  )ص(خصوص انکار خداوند و رسالت حضرت محمد های سوره در با سایر بخش

  . روایت دوم با سیاق سوره هماهنگی ندارداما کند میتقویت آن را  ،کافران
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 کلُِّمَ أَوْ رْضُاألَ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سُیرَِّتْ قُرْءَانًا أَنَّ لَوْوَ «  آیۀدر سبب نزول
نازل شده و نیز با سایر  آیۀ، ارتباط روایت سبب نزول با )2. 1. 4 (» ... الْمَوْتىَ بِهِ

 . ها و موضوعات سوره روشن است و این خود دلیلی دیگر بر مکی بودن سوره است بخش
هم  زیرا ؛ درست است)ع( سوره تنها در مورد حضرت علی اینپایانی آیۀشأن نزول اما 

روایات و اقوال به مراتب بیشتر راویان و مفسران بر آن داللت دارد و هم مکی بودن 
که تنها با فرض مدنی بودن سوره  ـسوره، آن را تقویت می کند و دیگر افراد یادشده را 

 ضیلت در ف دیگر انبوه روایاتافزون بر این،.  به سویی می نهدـتوانند مطرح باشند می
ـ از جمله اینکه او اولین مردی )ع(امیرالمومنین...  فت، علم، شجاعت وایمان، معر اسالم،

، 12 [ ایمان آورد در حالی که در آن روز ده سال بیشتر نداشت)ص(است که به پیامبر
را مکی سورۀ رعد اینکه برخی از این رو . نیز نشانگر همین دیدگاه است ـ] 245، ص1ج

  دلیل آن تنهاو نیست درست ،اند  آخر را در مدینه دانستهۀآینزول به حساب آورده اما 
 هیچ روایت معتبری آن را تأیید که است یهای دیگر رسمیت بخشیدن به شأن نزول

با دیگر آیات سوره و به ویژه نخستین آخر ۀ  اسلوب و محتوای آی؛ افزون بر آنکهکند نمی
 ).تارهمین نوش. 5: رک(  دارد کاملیتناسب و ارتباطآیۀ آن، 

 
 های مکی و مدنی ضوابط و خصائص سوره. 4

 شبه راهی، ها  سورهن بود مکی و مدنیتعیینبرای  روش نقلیعالوه بر مفسران قرآن، 
 ضوابط و روش اساس این .استدر موارد زیادی کارگش که اند گرفته در پیش قیاس نیز
ی است که غالباً مراد از ضوابط در این علم، اصول. های مکی و مدنی است سورهخصائص 

 اموری است که به خصوصیات ،به خصوصیات الفاظ ارتباط دارد و مراد از خصائص
های مکی  ص سورهیآن دسته از ضوابط و خصاتنها جا در این. اسلوب و معنی بستگی دارد
 . شود مرتبط با سورۀ رعد ذکر می

 
  مکییها  ضوابط سوره. 1. 4

 ،عمران  دو سورۀ بقره و آله غیر از به باشدروف مقطعه شروع شدکه با ح ای هر سوره
  و سورۀ]182، ص47 ؛197، ص1، ج34 ؛ 69، ص1، ج40؛ 275، ص1ج ،35  [استمکی 

 . است آنشروع شده است که خود دلیلی بر مکی بودن» المر«رعد نیز با حروف مقطعه 
ی بقره ها سورهجز ه ب  است آمده در آن گذشتههای هایی که داستان انبیا و امت سوره
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، 47 ؛197، ص1، ج34 ؛68، ص1، ج40 ؛276، ص1، ج35 [ مکی هستندعمران، و آل
صورت گسترده در این سوره نیامده  بههای گذشته  داستان انبیا و امتگرچه . ]182ص
های  ن و داستان امتا توسط مشرکمسخره شدن انبیابه سوم آن  و ۀ سیآیاما  ،است

  .پیشین اشاره دارد
 .]181، ص47 ؛197، ص1، ج34 ؛ 68، ص1، ج40 [اند مکی دار  سجدهۀآی  دارایهای سوره

شمارد که هنگام قرائت، سجده در آنها  می سیوطی در علم آداب تالوت قرآن، چهارده آیه را بر
 1.]360، ص1، ج40 [آنهاستۀ از جمل رعدسورۀ  پانزدهمۀ  آیوتشریع شده است 

 

 های مکی سورهخصایص  . 2. 4
، 28 ؛203ص، 1، ج34[ است و نیز آیات دلیلی بر مکی بودن آنهها رهسو بودن کوتاه

های  از سورهتر  کوتاههای مکی  هرچند بسیاری از سوره .]182، ص47 ؛168، ص1ج
به عنوان مثال  .ندا تر های مدنی طوالنی ، از سورهها برخی از آن  امامدنی هستند

های مدنی پس از خود  جر ازسورهابراهیم و ح، یوسف، هود، یونس، مکی اعراف های سوره
تر   طوالنی... و منافقون، جمعه، ممتحنه، حشر،  مانند حدید ـدر ترتیب کنونی قرآنـ 

طبق رسم ، آیه در شش صفحه ـ چهل و سه رعدسورۀ طوالنی بودن   از این رو وهستند
           . رساند  به مکی بودن آن آسیبی نمی ـالخط عثمان طه

 المثل ضربسوگند بسیار، تشبیه، از قبیل  اد و الفاظ تثبیت معنکثرت اسلوب تأکی
هم ادات  ،سورهاین  در  و]168، ص1، ج28 [نیز دلیلی بر مکی بودن یک سوره است

: رک  [ و هم چند اسلوب تشبیه]...و11، 7، 6، 4، 3آیات : رک [» لَ«و » إنّ«تأکید مانند 
 .به کار رفته است] 17 و 14آیات 
، 3، ج46  [های مکی است  نیز از دیگر خصایص سورهل اعتقادیتثبیت اصو  
نبوت ، توحید ،سورهاین  موضوع اصلی  و]169، ص1، ج28 ؛202، ص1، ج34 ؛416ص

 در ارتباط  اعتقادینیست که با یکی از این اصولآن ای در   آیهو معاد است و تقریباً
 .]همین نوشتار .5 بخش: رک  [نباشد

یک از  هیچ  وآید رعد به دست میۀ مکی بودن سور، صائصبراساس این ضوابط و خ
  . با این سوره مطابقت نداردهای مدنی سورهخصایص ضوابط و 

 
                                                                                                                   

 .تواند تأییدی بر مکی بودن این سوره باشد ت، میهر چند اساس این ضابطه بر مبنای احکام فقهی اهل سنت اس. 1
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  برخی از ساختارها و موضوعات سوره.5
، های مکی و مدنی ها با دیگر سوره آنۀ  هر سوره و مقایساتو موضوع توجه به ساختارها

 نیز به رعد سورۀ ین روااز   و داردبسزاشی در تعیین مکی یا مدنی بودن آن سوره نق
 .شود  به این اعتبار بررسی میهمین
 

 نخست سورهآیۀ و » المر«مقطعۀ  حروف .1. 5
اما  در سرآغاز آن است» المر «ۀای است که ساختار حروف مقطع تنها سوره، »رعد«

سورۀ پیش  ـ که سه یوسف و هود، یونسهای  سورهدر  »الر« ، یعنیساختار کوتاه تر آن
پنج این  و به کار رفته است  ابراهیم و حجر، یعنیپس از آنۀ  و دو سوراز آن است ـ

 .مکی هستند ،سوره بدون اختالف
و اثبات  » خدا بودنسویاز «در هر شش سوره در مورد ، آیات پس از حروف مقطعه

 الر«؛ ]1، سیون[ »الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکیمِ« : است قرآن و آیات آنحقانیت
 یَاتُآ تِلْکَ الر« ؛]1 ،هود [»خَبِیرٍ حَکِیمٍ لَّدُنْ مِن فُصِّلَتْ    ثمُ یَاتُهُآ أُحْکِمَتْ کِتَابٌ

 رَّبِّکَ مِن إِلَیْکَ أُنزِلَ یالَّذِ وَ الْکِتَابِ یَاتُآ تِلْکَ المر« ؛ ]1 یوسف،[» الْمُبِینِ الْکِتَابِ
ثرََ لَکِنَّ وَ الْحَقُّ  لِتُخْرِجَ إِلَیْکَ هُاأَنزَلْنَ کِتَابٌ الر« ؛]1 ،رعد[ »یُؤْمِنُونَ ال اسِالنَّ أَکْ
ذْنِ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ   و]1ابراهیم،  [»الحَْمِیدِ الْعَزِیزِ صِرَاطِ  إِلىَ رَبِّهِمْ بِإِ

بِینٍ نٍآقُرْ وَ الْکِتَابِ یَاتُآ تِلْکَ الر«  ].1حجر، [» مُّ
ولی هماهنگی  ، پس از برخی دیگر از حروف مقطعه نیز سخن از قرآن استهرچند

 .استه  آنۀ مکی بودن همۀنشان، این شش سوره در کنار هم
 

 »الْکِتَابِ یَاتُآ تِلْکَ  « تعبیر. 2. 5
 های مکی تنها در سوره ـقرار دارد» المر«بالفاصله پس از ، رعدۀ که در سورـ این تعبیر 

 و  به کار رفته است]2  و لقمان،2؛ قصص، 1؛ نمل، 2؛ شعراء، 1سف، ؛ یو1یونس، : رک[
 و )ص(این آیه در جهت اثبات الهی بودن قرآن و حقانیت پیامبر اسالم  نیزاز نظر مضمون

  . است ـهای مکی  از خصوصیات شایع سوره ـتثبیت اصل اعتقادی نبوت
 سورۀ رعد دوم تا چهارمآیات . 3. 5

، ماه، خورشید، ها آفرینش آسمان  از قبیلهای خداوند نشانه خن از نیز ساین سه آیهدر 
 پس از تأکید بر الهی بودن آیات ای که  به گونههای آن است زمین و موجودات و نعمت
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های  به نشانه،  همان آیاتۀبه وسیل، )ص( اسالمپیامبرهای تثبیت نبوت  قرآن و نشانه
 ، یعنی توحید وه اصل اعتقادی دیگرببر اساس آن سخن و داوند اشاره شده وجود خ

 یونس ۀ سور آیات دوم تا ششمجالب آن که این انتقال در.شود  منتقل میاواثبات وجود 
ۀ سور آیات شانزدهم تا بیست و نهم از و با کمی فاصله در  ابراهیم آیۀ دوم از سورۀو

ن که خود ها و زمی  و اساساً آیات مربوط به آفرینش آسمانآید حجر نیز به چشم می
های مکی، طرح و تفصیل یافته  های وجود خدا و توحید اوست، بیشتر در سوره نشانه
 .] »خلق«، ذیل 311-306، ص53 [ است

 
 پنجم سورۀ رعد آیۀ .4. 5

در های مکی است و  پرداختن به اصل اعتقادی معاد از ویژگی های فراگیر و پررنگ سوره
 کنند گفتار افرادی که معاد جسمانی را انکار می از مده و آن سخن به میان آ از این آیه

 . ه استاظهار شگفتی شد
 
 آیات سوره  ادامۀ.5. 5

گفتار کافران ، در بخشی از آیات. به نوعی این اصول سه گانه تفصیل می یابد، در آیات بعدی
، کردند نبوت را انکار می  و با این خواسته درخواست کردند)ص(که معجزاتی از پیامبر مکه

 یا ۀ بیست و هفتم وخداوند در آیسوی  ای از مانند درخواست معجزه؛ گزارش شده است
ها در نوردد و مردگان را زنده  مسافت، ها را جا به جا کند ای که کوه درخواست قرآن و معجزه

بودن گواهی خداوند و کسی که کافی  و انکار نبوت توسط کافران و ۀ سی و یکمدر آی کند
 . سوره این پایانیۀدر آی)ص(بر راستی و درستی رسالت حضرت محمد، داند علم کتاب را می

اثبات الهی بودن آیات قرآن ـ پایانی ۀ  نخست و آیۀآیانگیز میان  هم تناسبی دل، بدین سان
 های  تحسین برانگیز بخشپیوندیِ  هم همـ وجود دارد و)ص(و نبوت و رسالت حضرت محمد

  آنتردید  و همانندی بیـ نبوت و معاد،  اعتقادی توحیدتأکید بر اصولـ  سوره مختلف این
 .شود  روشن میا،ساختار و محتوبه لحاظ های مکی  با سوره

 
  یج نتا.6

 : آید به دست می دیگر نیز ۀدو نتیج، عالوه بر تحلیل های داخل متن
بیانگر این ، زیرا بیشتر روایات و اقوال  رعد در مکه نازل شده استۀ سورنخست آنکه
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توان برابری و برتری بر روایات و ، بر مدنی بودن داللت دارد است و موارد کمتری که امر
گذشته از . ها داشته باشد  در برخی بغضهنخست را ندارد و چه بسا ریشۀ اقوال دست

جای هیچ تردید و ، های مکی هماهنگی اسلوب و مضمون سوره با دیگر سوره، این
 . گذارد  نمی باقی دیگری در این خصوصاحتمال

 )ع(طالب ابی  بن  تنها به علی  سورهی اینپایانآیۀ شأن نزول و فضیلت دیگر آنکه 
برخوردار   مکیۀدر این سوراز هیچ جایگاهی  ،زیرا دیگر افراد یادشده اص داردصاخت

، ایمانبه لحاظ فضیلت در  )ص(حضرت محمدبه جز هیچ کسی  نیستند و از سوی دیگر
  .رسد نمی )ع(به پای حضرت امیرالمومنین... عدالت و ، شجاعت، علم، معرفت
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