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 1يدهکچ
سورد سران اهل ۀربارۀ مکان نزول  ست، بنا بر قول برخی مف شده ا سان، دو قول ذکر  ستان شده ا سوره در مکه نازل  سوی  .سنت، این  از 

یک گروه سبب نزول را  .ولی وجود داردمعتقدند این سوره در مدینه نازل شده است. اما در مورد سبب نزولی آن پنج ق بسیاری ۀدیگر، عد
شی» سته« مرد حب ست .انددان شده ا صاری نازل  سان دربارۀ ابودحداح ان سورۀ ان سوم معتقدند مطعم .گروه دوم معتقدند آیات   بن گروه 

صاری، نذری کرده بود و به آن وفا کرد سبب نزول را د و ورقاء ان شد. گروه چهارم  صحابه در این هنگام این آیات نازل  شماری از  ر مورد 
سته شیعه و عد ۀاند. گروه پنجم که همدان سران  سیاریمف سران اهل ۀ ب سوره و یا آیاتی از آن )سنتزیادی از مف الی  5اند، معتقدند این 

 نازل شده است. ×و امام حسین ×، امام حسن÷، فاطمه×( دربارۀ علی22
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 مقدمه
ها و هدگابحث و بررســی دی بهســ    کنیم وتبیین را النزول یش از ورود به موضــوا اصــلی باید نمســت معنا و مفهوم اســبا پ

اسبا   ؛ بنابراین نمست معنای سبب در لغت و پ  از آن مفهوم اصطالحیب ردازیمسبب نزول سوره  ۀنظریات مطرح در زمین
 نزول از دیدگاه علمای فریقین بیان خواهد شد.

سی، در یک طرح اجمالی دیدگاهپ  از مفهوم شت و شنا سان، از نظر خواهد گذ سورۀ ان سبا  نزول  امه به در ادها دربارۀ ا
 پرداخت.خواهیم ها و اقوال موضوا اصلی یعنی بررسی و تحلیل دیدگاه

 النزولشناسی اسبابمفهوم
که خداوند جمع آن اســبا  اســت. چنان و روندآن از درخت خرما باال می ۀبه معنای ریســمانی اســت که به وســیل «ســبب»

باِ  »فرموده:  ســْ
َ
اند )راغب گفته« ببســ»ها باال روند... . آنگاه به هر وســیله در ریســمان یعنی ،(10)ص: « َفْلیْرَتُقوا ِفی اْْل

صفهانی،  سبب به معنای  العین کتا . در (391 :1412ا ست « حبل»نیز  سمان( آمده ا حی، ؛ طری203 /7 :1410)فراهیدی، )ری
1375: 2/ 79.) 

ها ای در پی آنه یک و یا چند آیه و یا سورهعبارت از اموری است ک»است:  آقای حجتی اسبا  نزول را چنین تعریف کرده
 روی داده است. ها نازل شده است و این امور در زمان نبوت رسول اکرمو به خاطر آن

صطالح  سبا »تفاوتی چندانی میان فریقین دربارۀ ا ستند و «النزولا سان ه ست، در واقع تعاریف تقریبًا یک ر دو گروه ه، نی
ــبب خواهند بیانیک معنا را می ــب زمانی س یف فریقین النزول با زمان نزول آیات، یکی دیگر از نکات مهم در تعارکنند. تناس

شدمی ، ؛ حکیم254 /1 :1415همو،  /100 :1381؛ معرفت، 13 :1411؛ غازی، 20 :1377؛ حجتی، 76 /1: 1996)ر.ک: زرقانی،  با
1417: 37.) 

سان چند نظریدربارۀ  طرح کلی بحث: سورۀ ان ستسبب نزول  شده ا شیعه به اتفاق اعتقاد  .ه مطرح  سران  ارند که دالبته مف
سنین ضرت زهرا و ح ست ^سبب نزول آن دربارۀ امام علی و ح سنت اختالف نظر  ،ا سران اهل   .وجود داردولی در میان مف

های دیگری را شأن نزول ولی برخی دیگر ،کنندنقل شده را به کلی رد می هاینزول بنابراین شأن و دانندبعضی سوره را مکی می
 اند.و مورد نزول سوره را افراد دیگری دانسته برای این سوره نقل کرده

مرد حبشی را  یک گروه .اند، خود پنج گروه هستنداز اهل سنت که سورۀ انسان و یا قسمتی از آن را مدنی دانسته اما آن عده
سته سوره دان صارشأن نزول  سوم مطعمی را مورد نزول گرفتهاند و گروه دیگر ابودحداح ان شأن بن  اند و گروه  صاری را  ورقاء ان

راح( را سبب اند و گروه چهارم جمعی از مهاجرین )ابوبکر، عمر، علی، زبیر، عبدالرحمن، سعد و ابوعبیده جنزول سوره گرفته
سته سوره و یا آیاتی ارا مورد  ×و امام حسین ×، امام حسن÷فاطمه ×اند و گروه پنجم علینزول آیات دان ستهنزول   .اندز آن دان
 ها بیان گردیده است. دیدگاه ۀدر نمودار زیر هم

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ترین شأن نزول های فریقین و در نتیجه به دست آوردن مناسببر این اساس، هدف این مقاله تحلیل و بررسی اقوال و دیدگاه
 است.سوره 

 بودن سورۀ انساندیدگاه اول: مکی
های ذکر شده از اصل باطل است بنابراین تمام شأن نزول ومفسران اهل سنت معتقدند سورۀ انسان در مکه نازل شده  ای ازدهع

بنابراین  .(292 /8 :1419کثیر دمشـقی،  ابن ؛258 /10تا: حقی برسـوی، بی ؛93 /10 :1422ثعلبی، ؛ 739 /30 :1420)فمر رازی، 
ضر ×تواند امام علیسبب نزول آن نمی سنینو ح سبب نزول ^ت فاطمه و ح سّلم ازدواج و  شد، زیرا به طور م های دیگری با

ــلّ  ×امام علی ــت و این از مس ــرت فاطمه در مدینه بوده اس ــمن یعنی رد همبا حض ــت و این س ــبا   ۀمات نزد فریقین اس اس
 کنند.بودن سورۀ انسان میکه داللت بر مدنی یهاینزول

 بودن سورهادله مکی

 و ساختار سورۀ انسان . محتوای آیات1
ستدالل نمودهب سنت چنین ا سران اهل  سان نمایانگر مکیرخی از مف سورۀ ان سیاق آیات  ست، زیرا محتوا و اند که  بودن آن ا

 براست که « ایمان و اعتقادی»و« های الهی و دوزخ، عذا «های آنجنت و نعمت»از قبیل  یمضمون سوره مشتمل بر مباحث
 ت دارند.بودن سوره دالل مکی

 گوید:گونه که آقای عزت دروزه میهمان
ــوره ــوره از س ــت که هم در مکیاین س ــتبودن آن و هم در مدنیهایی اس ــیاق  ،بودن آن اختالف نظر اس ولی طبیعت و س

ستگی و ظهور قویبودن از مدنیمکی ستهبودن برج سران آن را مکی دان سیاری از مف  /6 :1421اند )عّزة دروزه، تری دارد و ب
105.) 

 نقد و بررسی
بودن سوره نیز قائل به مدنی بسیاری ۀبودن سوره هستند، از سوی دیگر عدگونه که بعضی از اهل سنت قائل به مکی. همان1

؛ 665 /4: 1407)ر.ک: زممشری، بودن سورۀ انسان هستند بسیاری از مفسران اهل سنت قائل به مدنی ،به تعبیر دیگر هستند.
بدی،  غدادی، ؛ 316 /10 تا:بیمی ندلســی، ؛ 376 /4 :1415ب ؛ 436 /2: 1420؛ همو، 189 /5 :1420؛ بغوی، 408 /5 :1422ا

 :1364؛ قرطبی، 527 /5: 1422؛ ثعالبی نیشابوری، 297 /6 :1427؛ سیوطی، 166 /15 :1415؛ آلوسی، 374 /4 :1422جوزی، ابن
شربینی، 159 /29 :تا؛ مراغی، بی147 /10: 1412؛ مظهری، 792 /3: 1413، ؛ حجازی211 /15 :تا؛ جوهری طنطاوی، بی118 /20 ؛ 

 سوره انسان

 مدنی مکی

علی، فاطمه، حسین و 
 حسین)ا(

 مرد حبشی ابودحداح انصاری مطعم بن ورقاء انصاری صحابه عده از

 نمای کلی دیدگاه ها در مورد نزول سوره انسانی



 .(193 /15 :1418؛ صابونی، 318 /12 :تا؛ طنطاوی جوهری، بی414 /5: 1414؛ شوکانی، 1349 /15 :1425
 ،این وه بر. عال(2788 /3: 1422)ر.ک: زحیلی، گویند اصح این است که مدنی باشد می حتی بعضی از مفسران اهل سنت

 /7 :2003)حداد، دانند آن را مدنی می اند وراســتثنا کرده« آیات اطعام»اند، برخی از کســانی که ســورۀ انســان را مکی دانســته
126.) 

سوره2 ست، چنانها را بیان کرده. در کتبی که ترتیب نزول  شده ا سور مدنی ذکر  سان در بمش  سورۀ ان سیوطی در اند  که 
 ت:آورده اس االتقان

ِفیَن » ۀآنچه در مدینه نازل شده است، عبارت است از سور» یٌل ِلْلُمَطفِّ ْنساِن َعَلی یو َهْل َأت»عمران، ، بقره، آل«َو  ۀو سور «اْْلِ
 (.58 /1: 1421)سیوطی، ...  طالق

شی نیز در کتا   سوره البرهانزرک سان را جزء  ست: ترتیب سورۀ ان سوره»های مدنی آورده ا ه نازل ه در مدینک یهاینزول 
سوره 29شده، عبارت از  ست که اولین  سورسوره ا ست،  شده ا س    ۀای که در مدینه نازل  س   نفال و... هل أتیابقره،   ،

 (.282 /1: 1410)زرکشی، ها در مدینه این است ترتیب نزول سوره ،طالق و...
عراف، ا نفال،اباشد که عبارت است از: بقره، ه میسور 28ندیم نقل کرده است های مدنی آن طور که ابنترتیب نزول سوره

ساء، إذا زلزلت، حدید، ألذین کفروا، رعد، هل أتی علیآل سعمران، ممتحنه، ن شده،  سان ... در مدینه نازل  قرآن  ۀ   بقیاْلن
 .(38 :1398ندیم، )ابننازل شده است 

اطعام » و« نذر»شــویم، چون در این ســوره اشــاره به ی. اگر ســوره را مکی بگیریم، از لحام محتوا با مشــکل رو به رو م3
سیر»تر موضوا و از همه مهم« نیازمندان سلمانان وج« ا شرکی نزد م سیر م سران، در مکه هیچ ا ست که به اتفاق مف شته ا ود ندا

 .است
 چگونگی امر خداوند به پيامبر .2

ک َو »فرماید: بور و بردبار باشد، آنجا که میص ،امر شده است که در مقابل آثم و کفور ر این آیات به پیامبرد ْصِبْر ِلُحکِم َربِّ َفا
 بودن سوره تناسب ندارد.ا مدنیبودن آیه تناسب دارد و بگونه اوامر فقط با مکیو این (24)انسان: « ال ُتِطْع ِمْنُهْم آِثمًا َأْو کُفوراً 

و کلمه دچیســت در میان مفســران ســه قول اســت: یکی اینکه این « کفور»و « آثم»گوید: در اینکه مراد از جوزی میکه ابنچنان
مغیره است. قول سوم  بن ، ولید«کفور»ربیعه و مراد از  بن ةعتب« آثم»)آثم و کفور( صفت برای ابوجهل هستند. قول دوم اینکه مراد از 

در مقابل ما تو را با  ،برگرد گفتند از آیین و دعوت خود پیامبرآن دو به  زیرا ،باشـد، عتبه می«کفور»، ولید و مراد از «آثم»اینکه مراد از 
 .(381 /4: 1422جوزی، )ابنکنیم مال و ازدواج )با زنان( راضی می

شاهده میهمان شانگونه که م س ۀدهندشود، عبارات فوق ن شده ا شرک مکه نازل  سران م ست که این آیه دربارۀ  ت که این ا
ضرت دادند و این آیه آ از ها برای اینکه پیامبرآن شنهاد مال و زن به آن ح شد، پی ست بک ضرت را از کار خود )پیامبری( د ن ح

اند اطاعت و قبول حرف ســران مشــرک نهی کرده اســت. بســیاری از مفســران در تفاســیر خود به این مســ له اشــاره کرده
ـــابوری، 149 /20: 1364)قرطبی،  :1416محلی و ســیوطی،  ؛ نیز، ر.ک:108 /6 :1421دروزة،  ؛ عزة106 /10: 1422؛ ثعلبی نیش

 (.418 /6: 1416؛ واحدی نیشابوری، 582
 نقد و بررسی دليل

ست، یعنی آیاتی 1 ست، آیات  که. این آیات خارج از بحث ما ست و این آی 22الی  5مورد بحث ما شده آی ۀسوره ا  ۀذکر 



سمت از آیات به خ ست و مانعی ندارد که این ق سوره ا ست و چهارم  سوره )بی شده 31الی 23صوص آیات آخر  ( در مکه نازل 
کند که قسمتی از آیات سورۀ انسان در مدینه و قسمتی همین مس له می برگونه که عبارات برخی از مفسران داللت باشد، همان

؛ 138 /29: 1412ر.ک: طبری،  ؛381 /4: 1422جوزی، ؛ ابن119 /20: 1417)طباطبایی، )نه آیه آخر( در مکه نازل شــده باشــد 
، بلکه با فرض نیســت( در مدینه 22الی 5این دلیل بر عدم نزول آیات مورد بحث ما ) ،بنابراین .(670 /4: 1407زممشــری، 

 رساند.صحت، احتمال نزول آیات آخر این سوره در مکه را می
ست، آیات 2 شند به  31الی  23. اگرچه ممکن ا شده با ارد که ولی هیچ لزومی ند محتوای آیات مذکور، علتدر مکه نازل 
بنابراین چنین  و زیر فشــار کفار و یهود و منافقان بود صــرف چنین محتوایی مکی باشــد، بلکه در مدینه نیز پیامبر بهای هر آیه

ــاص به مکه ندارد  ــتکه از ابنچنان (217 /2: 1374)ر.ک: طباطبایی، آیاتی الزامًا اختص ــده اس  28 ۀآی ،عباس و دیگران نقل ش
شبیه به آی ۀرسو سیار  سیاقی و محتوایی ب ست( در مدینه نازل 24 ۀمورد بحث آی ۀکهف )که از لحام  سان ا ست شده سورۀ ان  ا

 /6: 1372؛ طبرســی، 35 /7: 1372؛ طوســی،1313 /3: 1375؛ اســفراینی، 2357 /7: 1419حاتم، ؛ ابی29 /6: 1412)مظهری، 
718). 

( مورد 22الی  5توجه شده است، ولی سیاق آیات مورد بحث )آیات  31الی  23 . اگرچه در این نظریه به سیاق آیات آخر3
یرا در مکه زبودن سوره ناسازگار است، است که با مکی« اسیر»غفلت قرار گرفته است، زیرا در آن آیات یکی از مباحث موضوا 

 اند.مسلمانان اسیری از مشرکان نداشته
 دیدگاه دوم: مرد حبشی

سود الحبشی( اهل سنت سورۀ انسان را مدنی دانسته وداستان شأن نزول سوره را در مورد مرد سیاه حبشی )اال ای از مفسرانعده
 است. طبق این نظریه این سوره و یا آیات آغازین آن در شأن یکی از صحابه )همان مرد حبشی( نازل شده .اندنقل کرده

  عمر نقل شده است که گفت: از ابن :گویندعبارات( می یئها دربارۀ داستان آن چنین )با توجه به اختالف جزآن
شــی مرد حب .فرمود: ب رس دهید ســلالی بکنمپ پیامبرآمد و عرضــه داشــت: آیا اجازه می از حبشــه مردی نزد رســول خدا

ال إله إاّل : »یددر مورد بعضی از تسبیحات فرمود هرک  بگو جوا  داد، تا رسید به آنجا که پیامبر هایی کرد و پیامبرسلال
شته می 124« الله و بحمدکسبحان»نزد خدا عهدی دارد و هرک  بگوید: « الله سنه برای نو ضه  شود.ح شی عر مرد حب

ای شی نالهفرمود: آری! پ  مرد حب بیندپ رسول خدابینند آنچه را که دیدگان تو میداشت: آیا دیدگان من هم در بهشت می
سل سر عمر گفت: دیدم که پیامبرکرد و جان به جان آفرین ت ست. پ شده ا سوره دربارۀ او نازل  جنازه را در  خود یم کرد و این 

 (.105 /10: 1422ثعلبی،  313 /2: 1419؛ دمشقی، 297 /6: 1404کرد )سیوطی، قبر سرازیر می
 نقد و بررسی

ــودگونه که مالحظه میهمان ــده، در این نظریه از لحا ،ش ــبب نزول ذکر ش ــتان و س ایی و م ظاهری و لفظی و هم از بعد معنداس
عنای آیات سورۀ ممحتوایی دارای اشکال و نقص است، زیرا سبب نزول ذکر شده نه با ظاهر الفام آیات تناسب دارد و نه با محتوا و 

ــان ب ــوص آیات )ه انس ــ توجه به آن باعث غفلت از( چون در این آیات چهار نکته و جهت وجود دارد که عدم 22الی 5خص أن ش
 آن چهار جهت و بعد عبارت است از: .شودنزول حقیقی آیات می

 . نذر و وفای به آن1
س له شده، م صلی که در این قول نادیده گرفته  ست که در آییکی از نکات ا ست از:  ۀای ا ست و آن عبارت ا سوره آمده ا هفتم 



َتِطیًر » ُرُه ُمســْ ْذِر َو یَماُفوَن یْومًا کاَن شــَ کنند و از روزی که شــر و عذابش گســترده اســت، ها به نذر خود وفا میآن ؛«ایوُفوَن ِبالنَّ
 (.7)انسان: ترسند می

اند و س   به نذر خود کرده« نذر»ای و حل مشکلی ها برای مس لهای از انساناین آیه اشاره دارد به واقعیت خارجی که عده
سبب نزولی که وفا نموده و عمل کرده ست، در عبااند و حال آنکه در  شده ا شی( نقل  سود الحب شی )اال رات هیچ برای مرد حب

سران کوچک شارهیک از مف ست ترین ا شده ا س له ن سیوطی، ای به این م شقی، 297 /6: 1404) شوکانی، 313 /2: 1419؛ دم ؛ 
یات آین قسمت از توان گفت از این لحام مرد حبشی سبب نزول ا. بر این اساس، نمی(105 /10: 1422؛ ثعلبی، 414 /5: 1414

 بین داستان نزول و موضوا نذر و وفای به آن وجود ندارد. یسورۀ انسان است، زیرا هیچ تناسب
 . اطعام برای خدا با وجود نياز شدید به آن2

ــوا دیگری که در آیات  ــت و حکایت از واقعه 10الی  8موض ــده اس ــورت گرفته میمطرح ش ــانای ص ــوا اطعام خالص  ۀکند، موض
ــت، آنجا که می محرومان و ــیر( اس ــکین، یتیم و اس و نیاز( دارند، به و غذای )خود( را با اینکه به آن عالقه )»فرماید: نیازمندان )مس

 ،خواهیمنمی کنیم و هیچ پاداش و س اسی از شماخدا اطعام می برایگویند:( ما شما را )و میدهند می« اسیر»و « یتیم»و « مسکین»
 .(10ـ  8)انسان: م، در آن روزی که عبوس و سمت است ما از پروردگارمان خائفی

چگونه  . حالشودمرد حبشی کند مشاهده نمی« اطعام» ای که داللت بر عملبنابراین در داستان نزول نقل شده هیچ نشانه
ــدهمی ــبب نزول و محتوای آیات نازل ش ــده تطبیق داد، در حالی که بین س ــمص ذکر ش ــبب نزول را با حال آن ش ید با توان س

شد سبا  نزول نمی ،ارتباطی برقرار با صطالح ا شدزیرا با توجه به ا سبب نزول با محتوا و معنای آیات نازل  ه در آن مورد شود 
 .ارتباط باشدبی
 . افراد مورد نزول آیات3

حیح درک صکار رفته است و کمک بسیاری در فهم و ه ب 22الی 5آیات  ۀیکی دیگر از جهات و نکات کلیدی دیگر در مجموع
 اند از:آن نکات عبارت .سبب نزول خواهد کرد

 الف( جایگاه واالی افراد ذکر شده در آیات
سبب نزول افراد عادی نبوده شماص مورد  تی که خداوند چون در آیا ،اندبلکه افراد با عظمت دارای قدرت ایمان باال بوده ،اندا

 وده است:بها به نیازمندان دارای سه ویژگی و خصوصیت ت که اطعام آنمطلب اس اینکند بیانگر ها بیان میمتعال از قول آن
َعاَم َعَلی ُحبِّ  َو »اند: . این کار را با وجود نیاز شدید که به آن داشتند انجام داده1 )انسان: « َأِسیًرا یِتیمًا َو  ِه ِمْسکینًا َو یْطِعُموَن الطَّ

8). 
ِه.»خداوند بوده است:  ها به نیازمندان خالص برای رضای. اطعام آن2 َما ُنْطِعُمکْم ِلَوْجِه اللَّ  (.9)انسان: ..« ِإنَّ
کوًرا اَل ُنِریُد ِمْنکْم »... اند: . در این کار خیر انتظار اجر و پاداش و سـ اسـگزاری از سـوی کسـی را نداشـته3 شُ «  َجَزاًء َواَل 

 (.9)انسان: 
توانند چنین هایی میی برآید، بلکه انســانیهاچنین ویژگی ۀاز عهدتواند توان گفت هرکســی نمیبا توجه به نکات فوق می

باالی ایمانی و اعتقادی را داشته باشند و این افراد اشماص معمولی نیستند. قدر متیقن در بحث این است که از  ۀباشند که مرتب
ش ۀسابق سی قرار گرفته هیچ  ست و تا جایی که مورد برر شده ا شی چیزی گفته ن های رح حالی که نمایانگر ویژگیآن مرد حب



تنها چیزی که در داستان نزول آمده است این است که آن مرد پ  از این داستان  .شمصیتی آن مرد باشد، به دست نیامده است
ست و پیامبر ستان خود  فوت کرده ا ضیه س ردهرا به خاک  اوبا د ست. ولی در طرف دیگر ق شأن و منزلت و مرتبه  ،ا دربارۀ 

شند نه ^بیتایمانی و اعتقادی اهلواالی  سوره با سلمکه مورد نزول آیات این  شباناتنها هیچ یک از م شک و   ،ای ندارندههن 
 بلکه به مقام و مرتبه باالی آنان اذعان دارند.

 های الهی در قبال صبر و بردباری این افرادب( پاداش
ها مشقت و مشکلی ای که برای آناین افراد مورد نزول در قضیه .یکی از مباحث دیگر در این آیات مس له صبر و بردباری است

ن صبر و ای علتهای بهشتی که خداوند در آیات بعد ذکر کرده است، به اند و نعمتداشته است، صبر و استقامت به خرج داده
ًة َوَحِریًرا»فرماید: میکه استقامت بوده است، آنجا  ِإنَّ »فرماید: نیز می 22 ۀن در آیهمچنی .(12انسان: )« َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنَّ

ْشکوًرا َسْعیکْم َم سان: « َهَذا کاَن َلکْم َجَزاًء َوکاَن  س له می (22)ان ساند که این افراد در مقااین م شقتی بردباری کردهر اند و بل م
ست. حال آنکه در خداوند در مقابل آن پاداش شتی را برای آنان قرار داده ا شی ذرههای به ستان نزول مرد حب س له دا ای به این م

 نگفته است. بارهاشاره نشده و هیچ مفسری سمنی در این 
 . ذکر تعداد زیاد ضمير جمع4

ــورت جمعی آمده ــمیر در این آیات به کار رفته که همگی به ص ــت ض یَماُفو» :اندحدود بیس َرُبوَن، یوُفوَن، َو ــْ یْطِعُموَن، یش َن، َو
ا، ِریُد اَل نُ ، ُنْطِعُمکْم   «.َفَوَقاُهُم ، َنَماُف ، ِإنَّ
شاهده میهمان صورت جمع ،شودگونه که م ست و همه به  ضمیر آمده ا شده ب ،تعداد زیادی  ستان نقل  رای در حالی که دا

شأننزول این آیات  سب لفظی آیات با دا در  شاره به یک فرد واحد دارد و این بیانگر عدم تنا شی، تنها ا  ستان نزول ذکرمرد حب
 .یک ضمیر نیست، بلکه حدود بیست ضمیر است در این آیات صحبت از ،به عالوه شده است.

ون دلیل و ، ولی این کاربرد بد(61عمران: ؛ آل55)مائده: در قرآن کریم ضــمیر جمع برای فرد واحد نیز به کار رفته اســـت 
است  آن عمل و تشویق و ترغیب مردم به آن جهت نیست، بلکه برای تعظیم و تکریم شمصیت یا عظمت و بزرگ نشان دادنبی

ربرد علت کا ، درمائده 55زممشـری در تفسـیر آیه  ،به عنوان مثال .(385 /12: 1420؛ فمرازی، 334 /3: 1415)ر.ک: آلوسـی، 
 فرماید:ضمیر جمع برای فرد واحد چنین می

سبب نزول یک مرد )علی( سبببه این  ست که اگرچه  شده ا ست لفظ جمع آورده  شویق مردم ب ،ا ه ولی برای ترغیب و ت
 .(649 /1: 1407)زممشری، نائل شوند و... ( ×ثوا  مثل ثوا  )علیبه تا جمع آمده انجام چنین کاری 

 دیدگاه سوم: ابودحداح انصاری
 نازل شده است:« ابودحداح انصاری»گویند این سوره دربارۀ عضی دیگر از مفسران اهل سنت میب

عاَم َعلیَو یْطِعُموَن ا» ۀآی هِ  لطَّ  بن شــود که دربارۀ علیدربارۀ ابودحداح انصـــاری نازل گشــته اســـت و گفته می« ... ُحبِّ
  :نازل شده است و علت نزول آن است که او یک روز روزه گرفت و هنگام افطار، سائلی آمد و گفت طالبابی

ــو نانی را ترید کن و به ام. ابودحداح یا علی )خطبه من غذا بدهید. من امروز چیزی نمورده ــرش( گفت: بلند ش ا  به همس
به من غذا  :آن خورشتی اضافه کن و به سائل بده! همسرش این کار را انجام داد. زمانی نگذشت که یک کنیز یتیم آمد و گفت

ستم و امروز چیزی نمورده ضعیف ه شو و نانی را ترید کن و ،دحداحام. ابودحداح گفت: ای امبدهید. من  به کنیز بده!  بلند 



سوگند سیری در را زد و گفت ،به خدا  ست. در این حال ا سزاوارتر ا سائل قبلی  ستم و در  :این کنیز از  شما غریب ه شهر  در 
 دستان شما اسیر و گرسنگی به من فشار آورده است. سوگند به ذاتی که شما را عزیز و مرا ذلیل گردانید، به من غذا ندادید.

سیر غریب بده، زیرا او از دو ن ،دحداحابودحداح گفت: ای ام شو! وای بر تو! نانی را ترید کن و به ا سزاوارتر بلند  فر قبلی 
شان فقط یک نان باقی ماند. در این حال  سیر دادند و برای خود سائل و یتیم و ا سه نان را به  ست؛ بنابراین  داوند دربارۀ خا

 (.524 /4: 1423نمود )بلمی، ها را ستایش ها این آیات را نازل کرد و کار آنآن
)ر.ک: اند تل آوردهدوم که بیان شد به نقل از مقا ۀاین قول را فقط مقاتل در تفسیرش آورده است و دیگران آن را در کنار نظری

 .(191 /5: 1420بغوی، 
 نقد و بررسی

شاهده میهمان ضعفگونه که م ست و دارای  شکال نی ست که در اینجا آنهای زیشود، این قول و نظر خالی از ا  ها راادی ا
 .کنیممیبررسی 

نصاری تناسب دوم شأن نزول بیان شد، این قول نیز از جهت محتوا با شأن و وضع ابودحداح ا ۀگونه که دربارۀ نظری. همان1
شده علت نزول آیات  سبب نزول ذکر  سازگاری ندارد، گرچه از این ُبعد که در  سبت  و بوده «اطعام ابودحداح به نیازمندان»و  ن

 .ر نظر گرفتطور گفته شــد، آیات قبل از اطعام را نیز باید دتر اســت، ولی همانقبلی )مرد حبشــی( به احتمال نزدیک ۀبه نظری
ستان نزول به آن بی شدهیکی از نکات مهمی که در این دا ست که در این « نذر و وفای به آن»مربوط به  ،توجهی  صاًل به قا ول ا

 و فقط گفته شده است که یک روز، روزه گرفته بود. ای نشدهآن اشاره
ستفاده می ۀگونه که از مطالع. همان2 ستان نزول ا ضیه فقطاین دا ابودحداح  شود، در این عمل )اطعام نیازمندان(، طرف ق

شود که میه ندحداح( فقط به دستور شوهرش اطعام را انجام داده است و از شکل داستان استفادبه تنهایی بوده و همسرش )ام
شد شرکت کرده با ست .او نیز در این کار برای خدا  ضمیر جمع به کار رفته ا ف فرد واحدی حال آنکه طر ،بنابراین تعداد زیادی 

گذشت  قبالً  .است و اگر برفرض همسر او نیز در این عمل شریک باشد، باز هم کار برد ضمیر جمع برای دو فرد ضعیف است
 ضعیف است. بسیارحد کاربرد دارد، ولی کار برد آن برای دو فرد که ضمیر جمع برای فرد وا

کیدی بر اینکه آیات فقط دربارۀ ابودحداح نازل شــده باشــد . همان3 دارد، بر نگونه که در متن عبارت آمده، راوی هیچ تأ
ای که در عبارت فوق گونهنازل شده است، به  ×گوید آیات دربارۀ ابودحداح انصاری و یا دربارۀ علیعک  با شک و تردید می

 را آورده است. ×دوبار نام علی
 ورقاء انصاریبن  دیدگاه چهارم: مطعم

سنت میب سران اهل  ضی دیگر از مف سوره دربار :گویندع ست، به علت اینکهبن  مطعمۀ این  شده ا صاری نازل  نذری  ورقاء ان
 آیه دربارۀ او نازل شد. ،کرده بود و به آن وفا نمود

وفا نمود  نذری کرده بود به آن چونورقاء انصاری نازل شده است، بن  کند: این سوره دربارۀ مطعمجابر نقل می ضحاک از
 .(327 /2: 1429؛ سلمی، 68 /6تا: )ماوردی، بی

سلمی و مارودی این نظریه را در کنار نظریه  ستند که تنها دربارۀآورده «بیتاهل»البته  ص اند، یعنی معتقد نی اری نازل مرد ان
 اند.به عنوان یک قول در کنار دیگر اقوال مطرح نمودهآن را بلکه  ،شده



 نقد و بررسی
شکالت  ضعف و م شده دارای نقاط  سیاریاین قول و نظریه مانند دیگر اقوال بیان  ست و نمی ب سبب نزول آیاا سورۀ تواند  ت 

آیات دربارۀ  کهاست اسب محتوایی آیات با داستان و افرادی ها مهم است، تنیکی از مسائلی که در مورد شأن نزول .انسان باشد
ا محتوای باند، به طور طبیعی باید متناسب ی نازل شدهیهای که بر اساس اسبا  و علتیهاآیات و سوره .ها نازل شده استآن

ب خارجی نزول آیات و سبدر غیر این صورت، خاصیت نزول از بین خواهد رفت و ارتباطی بین  .ها باشندمعنای آیات و سوره
 .وجود نمواهد داشت

گونه که ا هماناین داستان نزول نقل شده نیز هم از لحام محتوایی و هم از جهات دیگر با آیات ذکر شده تناسبی ندارد، زیر
ــتان نزول باید با آن ــته بیان گردید، چندین جهت و بعد در آیات وجود دارد که داس ــته ها ارتباط در تبیین اقوال گذش منطقی داش

صورت، نمی شد و در غیر این  ستبا صحیح دان سبب نزول را  صه بیان خواهیم کر .توان این  د زیرا در این ابعاد را به طور خال
 مباحث قبلی به صورت تفصیلی بیان شد.

ست« نذر». نکته اول در مورد 1 سبب نزول آیات دربارۀ مطعم .ا ست که  ستان نزول آمده ا ، به این علت ورقاءبن  در این دا
ست که او نذری کرده بود و به آن وفا کرد  ستان نزول و بوده ا شت. اگرچه دا ز جهت اینکه در ادر نتیجه آیات در مورد او نازل گ

سب به نظر می« نذر»آیات نیز بحث  ست، منا سد، ولی آمده ا ستر شته که خد یچه اهمیت و چه نذری بوده معلوم نی اوند دا
ستبرای آن این آیات را ن شانه .ازل کرده ا شده هیچ ن ستان نقل  سبب نذردر این دا و اگر  نیامده ای از اهمیت آن نذر و علت و 

 تواند این سبب نزول صحیح باشد.بنابراین نمی .شدچیزی در این باره وجود داشت حتمًا نقل می
یْط » ا اطعام نیازمندانوموض ،7 ۀدر آی« نذر»در سبب نزول و « نذر». در این داستان، با فرض تناسب بین 2 َعاَم َو ِعُموَن الطَّ

یِتیمًا َوَأِسیًرا ِه ِمْسکینًا َو ی و ساختاری یکی هستند و نشان نادیده گرفته شده است، حال آنکه از لحام سیاق( 8)انسان:  ،«َعَلی ُحبِّ
 بنابراین این نظریه از این جهت ناقص است. .ها یکی استدهد که شأن نزول آنمی

ًة َوَحِریًرا»فرماید: وم در این آیات این است که خداوند می. نکته س3 رساند . این آیه می(12)انسان: « َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنَّ
ست، در مشقت، مصیبت و مضیقه ویکه فردی که دربارۀ  شده ا خرج داده  ای بوده و در مقابل آن صبر و بردباری بهآیات نازل 

ست که خداوند این آیات  شت و نعمتا شتی را برای آن ذکر کرده را برای آن نازل کرده و همچنین پاداش به این  .ستاهای به
 باشد. تواند ارتباطی با این آیات داشتهمعانی و مفهوم با حال و وضع فرد ذکر شده در این قول تناسبی نداشته و نمی

 دیدگاه پنجم: جمعی از صحابه
د و ابوعبیده ود شأن نزول آیات سورۀ انسان را ابوبکر، عمر، علی، زبیر، عبدالرحمن، سعرخی از مفسران اهل سنت در تفاسیر خب

ازگشــتند، بهمراه اســرای جنگ  بهاز جنگ بدر  که پیامبر یهنگام :انداند و داســتان ســبب نزول را چنین نقل کردهجراح دانســته
س سعد و ابوعبیده جراح، به ا صابوبکر، عمر، علی، زبیر، عبدالرحمن،  سبب ناراحتی ان شد و چنین را انفاق نمودند و این کار  ار 

 ۀآی نوزدهام کنیدپ در این هنگها کمک میکردن به آن ها جنگیدیم و شــما با انفاقاعتراض کردند: ما در راه خدا و رســولش با آن
ْبراَر یْشَرُبوَن »سورۀ انسان نازل شد از: 

َ
ی َسلْ »تا « ِإنَّ اْْل  .(172 /15: 1415؛ آلوسی، 299 /6 :1404)سیوطی،  «َسِبیالَعینًا ِفیها ُتَسمَّ

 نقد و بررسی
ای تناسب دارد و آن قسمت عبارت است از اندازه تا. این سبب نزول ذکر شده فقط با قسمت کوچکی از آیات مورد بحث 1



یًرا» ِه... َوَأســِ َعاَم َعَلی ُحبِّ یْطِعُموَن الطَّ وجود دارد که عدم تناســب نزول آن را با  این آیه نکته. در حالی که در همی(8 )انســان:« َو
را « اسیر»فرماید و بعد می« ها مسکین و یتیمآن»فرماید: می« اسیر» ۀنمست اینکه قبل از کلم .دهداین سبب نزول نشان می

اند، حال آنکه از ر گرفتهکنند. یعنی اینکه در این ســبب نزول ســه فرد مســکین، یتیم و اســیر به ترتیب مورد اطعام قرااطعام می
 آید.سبب نزول ذکر شده چیزی در این زمینه به دست نمی

دهد که جدا از هم مطرح شده است و به لحام سیاقی نشان می« فای به آنونذر و » ۀ. نکته دیگر اینکه قبل از اطعام مس ل2
شده ستند، بلکه در یک واقعه نازل  ستند، حو اند نی سبب نزول واحدی ه سبب نزول راجع به دارای  مطلبی ذر نال آنکه در این 

 ای نشده است.ها باشد، اشارهنذر آن ۀدهندو در هیچ منبعی به این قضیه که نشان نیامده
 ×و امام حسين ×، امام حسن÷، فاطمه×دیدگاه ششم: علی

مام حسن و مام علی، حضرت زهرا و ا)ا ^بیتسیاری از مفسران و دانشمندان اهل سنت در کتب خود شأن نزول سورۀ انسان را اهلب
عباس چنین روایت نســبتًا طوالنی به نقل از ابن یاند و در این مورد ماجرای علت نزول ســوره را ضــمن داســتانامام حســین( دانســته

 اند:نموده
  بود نذری ! خوگفتند: ای ابوالحسن( ×با جمعی از یاران به عیادتشان آمدند و )به علی بیمار شدند. پیامبر ‘حسن و حسین

ه روز روزه ســها شــفا یابند، ها بود، نذر کردند که اگر آنآن ۀو فضــه که خادم ÷و فاطمه ×کردی. علیبرای شــفای فرزندان خود می
 بگیرند. چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند، در حالی که از نظر مواد غذایی دست خالی بودند.

شمعون قرض نمود و فاطمه یکسه من جو از یک مرد یهودی از اهل خی ×علی سم  پمت.  سوم آن را آرد کرد و نانبر به ا
ه من بغذایی  .هســتم مســلمانانهنگام افطار، ســائلی بر در خانه آمد و گفت: ســالم بر شــما ای خاندان محمد! مســتمندی از 

ه او دادند ند و سهم خود را بها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتخداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند. آن .بدهید
 و آن شب جز آ  ننوشیدند.

وز نیز ایثار کردند و رروز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی غذا را آماده کرده بودند، یتیمی بر در خانه آمد. آن 
 غذای خود را به او دادند.

ــ ــیری به هنگام غرو  آفتا  بر در خانه آمد. باز س ــوم، اس ــدر روز س بح شــد، هم غذای خود را به او دادند. هنگامی که ص
سین ×علی سن و ح ست ح شاهده کرد، دید اآن آمدند. هنگامی که پیامبر را گرفته بود و خدمت پیامبر د شدت ها را م ز 

 کرد. ها حرکتبینم برای من بسیار گران است، س   برخاست و با آناین حالی را که در شما می :لرزند! فرمودگرسنگی می
سبیده فاطمه شد، دید در محرا  عبادت ایستاده، در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چ ۀهنگامی که وارد خان

بگیر،  ناراحت شد. در همین هنگام جبرئیل نازل گشت و گفت ای محمد! این سوره را هایش به گودی نشسته. پیامبرو چشم
، ســویبرو؛ 670 /4: 1407)زممشــری، را بر او خواند « هل اتی»گوید. ســ   ســوره خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می

انی، ؛ نمجو98 /10: 1422؛ ثعلبی، 412 /6: 1416، ؛ نیشابوری155 /10: 1412؛ مظهری،173 /15: 1415؛ آلوسی، 268 /10تا: بی
 ؛ اندلسی،320 /10: 1371؛ میبدی، 796 /3 :1413؛ حجازی، 437 /2: 1416، جزی؛ ابن131 /7: 2003؛ حدادی، 469 /2: 1999
سنی، 191 /5: 1420؛ بغوی، 342 /6: 1419سعود، ؛ ابی378 /4: 1415؛ بغدادی، 362 /10: 1420 سیوطی، 197 /8: 1423؛ ح ؛ 
 ،؛ غازی663 /3تا: ؛ قشیری، بی2285 /6: 1421 ؛ خلوتی صاوی،268 /8: 1424 ؛ بقاعی،758 /2: 1415؛ نسفی، 299 /6: 1404
 .(489 /3: 1430؛ هاللی، 402 :1411



ــنت اعم از متقدمین و متأخرین نقل نموده ــران اهل س ــیاری از مفس ــاس، این قول را بس توان م میاند، از این لحابر این اس
 گفت این قول اکثر مفسران اهل سنت است.

سوره دربارۀ ایثار امام  شیعه اعم از متقدمین و متأخرین همه عقیده دارند  سران  ضرت زهرا×علیمف سن و  ÷، ح و امام ح
گاهی تفصیلی از داستان همراه با اشعار آن، ر.ک: ابننازل شده است  ^امام حسین  .(257 :1400بابویه، )برای آ

ــیر خود و در مورد اهل ــبب نزول را در تفاس ــران دیگری نیز این س ؛ 345 :1420ابوحمزه ثمالی،  )ر.ک:اند آورده ^بیتمفس
ن، ؛ هما612 /10: 1372؛ طبرسی، 78 /20: 1408؛ رازی، 211 /10تا: طوسی، بی؛ 298 /2: 1367؛ قمی، 519 :1410فرات کوفی، 

سی، 546 /5: 1416؛ بحرانی، 544 :1424؛ مفید، 409 /4: 1377 شیبانی، 470 /5: 1415؛ عرو  :1429؛ جعفی، 281 /5: 1419؛ 
752). 

 نقد و بررسی
سب سان ترین نظریه و قول دراین دیدگاه منا سورۀ ان سبب نزول آیات  ست.بارۀ  سی و تحلیل پهمان ا نج دیدگاه گونه که در برر

ندک تناسبی اهای گفته شده هیچ تناسبی با آیات سورۀ انسان نداشتند و برخی از جهاتی قبلی بیان گردید، برخی از سبب نزول
شتند، ولی از جهات و ابعاد دیگر دارای مشکل و نقص بودند شد که حال در تبی .دا شن خواهد  ششم رو سبب نزول  گونه چین 

 ترین قول در مورد سبب نزول سورۀ انسان است.این دیدگاه مناسب
سان، موضوا  سورۀ ان س له در آیات مورد بحث در  ستند کاین افراد  :به آن بود، آنجا که فرمود یو وفا« نذر»اولین م سانی ه

ْذِر َو یَ »که:  ْسَتِطیًرااُفوَن یْومًا کَم یوُفوَن ِبالنَّ َشُرُه ُم سان:« َاَن  ش .(7 )ان ستان نقل  شدر دا سیر  سنت و در تفا عه، یده از طریق اهل 
ست سین :آمده ا سن و امام ح شدند و آن ÷و فاطمه ×فرزندان علی ×امام ح سه  ها نذر کردند که اگر آنمریض  شفا یابند،  دو 

ــفا داد ــه رو ÷و فاطمه ×، علیروز، روزه بگیرند؛ بنابراین وقتی خداوند آن دو را ش ز، روزه گرفتند. به نذر خود عمل کردند و س
 باشد.این در واقع اولین ارتباط آیه با این سبب نزول می

مسکین، یتیم و  ارتباط آیات با این سبب نزول این است که در آیات سورۀ انسان آمده است، افراد مورد نزول ۀاما دومین نکت
گونه که اند. آنهاند و در واقع نیاز نیازمندان را بر نیاز خود مقدم داشــتبه غذا اطعام کرده اســیر را با وجود نیاز شـــدید خود

َعاَم َعلَی »فرماید: می ِه ِمْسکینًا َو یِتیمًا َو َأِسیًرا َو یْطِعُموَن الطَّ  (.8)انسان: « ُحبِّ
صریح دربا صورت  س له به  سیر فریقین نیز این م شده در تفا سبب نزول ذکر  ست، این در ح ^بیترۀ اهلدر  قیقت آمده ا

 باشد.دومین تناسب بین آیات سورۀ انسان و سبب نزول ذکر شده می
ست که، همان شده این ا سبب نزول ذکر  سان و  سورۀ ان سب بین آیات  شاره گونه در نکته دوم بیان گردید، آیسومین تنا ات ا

ــدید خود ب ــتگی نمودهدارد به اینکه افراد مورد نزول با وجود نیاز ش این کار خیر  ،این اند و عالوه بره غذا و طعام، از خود گذش
ضایت خداوند کرده ست:  طور فرمودهاند، همان)اطعام نیازمندان( را برای ر ما»ا هِ ال ِلَوْجهِ  ُنْطِعُمُکْم  ِإنَّ  ال َو  َجزاءً  ِمْنُکْم  ُنریُد  ال لَّ

 (.9)انسان: « ُشُکوراً 
ضوا دقیقًا همان چیزی شده در مورد اهل این مو سبب نزول ذکر  ست که در  سبب نزول ^بیتا ست و در دیگر  ها آمده ا

شاره سیر فریقا شده در تفا ستان نزول ذکر  سان و دا سورۀ ان سب بین آیات  سومین وجه تنا ست. این  شده ا ین برای ای به آن ن
 است. ^بیتاهل

که  آمدهاین اســت که در این آیات  ^بیتبرای اهلچهارمین وجه تناســب بین آیات ســورۀ انســان و ســبب نزول ذکر شــده 



های بزرگی که کشیدند، پاداش ایسمتیو خداوند به خاطر صبر و بردباری آن افراد مورد نزول آیات، در برابر مصیبت و مشقت 
ست. آن طور که فرمود:  شتی را ذکر کرده ا ةً  َصَبُروا ِبما َجزاُهْم  َو »به سان: « َحریراً  َو  َجنَّ ستان (12)ان س له نیز دقیقًا در دا . این م

 وارد شده است.  ^بیتنزول ذکر شده برای اهل

 ^بيتادله مخالفان نزول سورۀ انسان دربارۀ اهل

 بودن سورۀ انسان. مکی1
سان دربارۀ اهلب سورۀ ان ضی برای رد نزول  شده ^بیتع سک  سان به این دلیل متم سورۀ ان سران  سیاری از مف ا مکی راند که ب

؛ (292 /8: 1419کثیر دمشــقی، ؛ ابن258 /10تا: ؛ حقی برســوی، بی93 /10: 1422؛ ثعلبی، 739 /30: 1420)فمررازی، انند دمی
مه در مدینه باشند، زیرا ازدواج امام علی با حضرت فاط ^تواند شأن نزول آن امام علی و حضرت فاطمه و حسنینبنابراین نمی

 نیستند. ^بیتل سوره اهلبوده است و این یعنی اینکه مورد نزو
 نقد و بررسی 

سی این دلیل باید گفت1 سنت قائل به مکیهمان :. در برر ضی از اهل  سوی دیگرگونه که بع ستند، از  سوره ه ۀ عد بودن 
د بودن سورۀ انسان هستنبسیاری از مفسران اهل سنت قائل به مدنی ،بودن سوره هستند. به تعبیر دیگرنیز قائل به مدنی بسیاری

سی: ؛ 376 /4: 1415؛ بغدادی، 316 /10؛ میبدی: 665 /4)زممشری:  زی: ؛ ابن جو436 /2؛ غرناطی: 189 /5؛ بغوی: 408 /5اندل
، غیمرا 2788 /3: 1422؛ زحیلی، 118 /20: تا، بی؛ قرطبی527 /5 تا:، بی؛ ثعالبی297 /6؛ ســیوطی: 166 /15؛ آلوســی: 374 /4

 .(525 /3: تا، بی؛ سمرقندی67 /6: تا، بی؛ مالحویش344 /29: تا، بیعاشور؛ ابن1349 /15: تا، بی؛ خطیب159 /29: تابی
 .(2788 /3: 1422زحیلی،  )ر.ک:اصح این است که این سوره مدنی است  :گویندمی حتی بعضی از مفسران اهل سنت

شکل رو به رو2 سوره را مکی بگیریم، از لحام محتوا با م شارمی . بحث دیگر اینکه اگر  سوره ا و « نذر»ه به شویم، چون در این 
ن وجود نداشته است که به اتفاق مفسران، در مکه هیچ اسیر مشرکی نزد مسلمانا« اسیر»تر موضوا و از همه مهم« اطعام نیازمندان»

 است.
 بودن محتوا و ساختار آیات سورۀ انسان. مکی2
ستدالل نمودهب سنت چنین ا سران اهل  سان نمایانگر مکیاند کرخی از مف سورۀ ان سیاق آیات  ست، زیرا  ه  و  حتوامبودن آن ا

، «ایمان و اعتقاد» و« های الهی و دوزخ، عذا «های آنجنت و نعمت»از قبیل  یمباحث ومضــمون ســوره مشــتمل بر مطالب 
صبر در مقابل آثم و کفور» ست که فقط « امر به  س مکی برا سوره داللت دارند و معنای این  سوبودن  ره دربارۀ من عدم نزول 

 (.108 /6: 1421)عّزة دروزة، است  ^بیتاهل
ه که متعلق ها و مواضع آیات این سوربه دلیل شیوه ،اندبعضی از علمای گذشته آن را مکی دانسته :گویدمحمدعلی صابونی می

 .(193 /15: 1418)صابونی، به عقیده و ایمان است 
 نقد و بررسی 

کال است و به نیستند، دارای اش ^بیتبودن سوره و در نتیجه اثباث اینکه شأن نزول آن اهلای اثبات مکیمسک به این دلیل برت
 تواند مورد استناد قرار گیرد و در نتیجه این استدالل باطل خواهد بود.دالیل زیر نمی



  در مکه پی و... مطرح شده است، های بهشتچون در این سوره و آیات آن در مورد ایمان و عقیده و نعمت انداین که گفته
سوره ضی  ست. زیرا در بع ست، مورد قبول نی شده ا سران در مدینه نازل  سیاری از مف شده( نهای مدنی نیز )که به نظر به ب ازل 

؛ زممشــری، 327 /2: 1416؛ غرناطی، 3433 /6: 1412)ر.ک: شــاذلی، الرحمن  ۀچنین مباحثی مطرح شــده اســت، مانند ســور
1407 :4/ 442). 

 ×. عدم تناسب داستان نزول ذکر شده با شأن و مقام علی3
 نوادرتا  ترمذی )در ک از سویوارد شده  ^بیتترین اشکاالتی که بر داستان نزول آیات سورۀ انسان در مورد اهلکی از مهمی

وایت رمحتوایی بر  یاشکاالت او ضمن تضعیف روایت سبب نزول دربارۀ خاندان پیامبر است.(، االصول فی احادیث الرسول
 گوید:میو نزول گرفته و برای تأیید قول خود به آیات قرآن و احادیث استناد کرده 

سألونک ماذا ینفقون قل العف»الله تعالی فی تنزیله الکریم: ... وال یدری أن صاحب هذا الفعل مذموم قال ( 219)بقره: « وو ی
سک و عیالک و قال ضل عن نف ضل الذی یف َدَقِة َما کاَن َعْن َظْهِر ِغًنی، َواْبَدأْ : »و هوالف صَّ الله و افترض«  ِبَمْن َتُعوُل َخیُر ال

 .«کفی بالمرأ إثما أن یضیع من یقوت: »تعالی علی اْلزواج النفقة ْلهالیهم و أوالدهم و قال
م ولیالیها حتی لی جوا ثالثة أیاعنه جهل هذا اْلمر حتی أجهد صبیانًا صغارًا من أبناء خم  أو ست ع أفیحسب عاقل أن علیاً 

 (.106 /1: 1992الجهد )ترمذی، ما بهم من اللهالجوا و غارت العیون فیهم لمالء أجوافهم حتی أبکی رسولتضرروا من
 ترمذی در عبارت فوق برای نشان دادن ضعف محتوایی روایت به چند دلیل تمسک کرده است:

شده. صاحب و عامل چنین فعلی )کسی مایحتاج 1 شدید دارد به دیگران بدهد( مذمت  ست ضروری خود را که به آن نیاز  . ا
َأُلوَنک َماَذا یْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو »فرماید: به همین دلیل خداوند در قرآن می چه چیز انفاق  :کنندو ســلال میتاز  ؛(219)بقره: « َویســْ

ید. :کنیمپ بگو فاق کن ندی خود ان یازم مازاد ن خانواد« عفو»مراد از « از  ندی خود و  یازم مازاد بر ن )ر.ک: اســـت  هدر آیه یعنی 
 .و...( 295 /1: 1422اندلسی،  /113 /2: 1418؛ قاسمی، 183 /1: 1422، جوزیابن

صدقه را چنین بیان کرده . پیامبر2 ست که از بی»اند: بهترین  صدقه آن ا شود و در  نیازی و مال افزون بر نیازبهترین  داده 
 .(8021 :1344بیهقی، ؛ 1426 :1423)بماری، « تر استدن از شمصی آغاز کن که به تو نزدیکداصدقه
مین ب  که شمص را از گناه ه»فرمود:  همسر و فرزندان را واجب گردانیده است، پیامبر ۀ. خداوند بر مرد )شوهر( نفق3

 .(4240 :1414حبان، )ابن «غذای کسانی را که تحت تکفل او هستند ضایع کند
که هیچ عاقلی نمیترمذی در آخر چنین نتیجه می که علیگیرد  ند چنین گمان کند  که  را اشغذای خود و خانواده ×توا

مام حسن اآیا جایز است غذای دو فرزند کوچکش  بگذرد،بر فرض اگر از حق خودش  .اند، به سائل بدهدواجب النفقه او بوده
 ه انداخت.را به گری گی را بر آن اطفال تحمیل کندپ حالت رقت باری که پیامبررا به نیازمند بدهد و گرسن ‘و امام حسین

ل ، عمهبرخالف مفاد آیه و احادیث ذکر شــد ×اش باشــد، آن وقت علیو خانواده ×این آیات مربوط به حضــرت علی اگر
 است. این حدیث سبب نزول ضعیف و مردود ،بنابراین .سازگاری ندارد ×کرده است و این با شأن علی

 نقد و بررسی 
ضع گرفته و قول او را رد کرده1 سنت در مقابل آن مو ضی از علمای اهل  سیرش بعابن .اند. بع سنی در تف نقل از د عجیبه ح

 گوید:داستان و سمن ترمذی در ضعف آن، ضمن رد قول ترمذی می
ست، به خاط صی ا شت احوال خا صحابه در ایثار و گذ ست و برای  شان )به خدا و دین(؛ این از با  احوال ا شدت یقین ر 



 (.197 /8: 1423عجیبه، هایی که گفته است، ناصحیح است )ابنبنابراین انکار ترمذی به آن سبب
بمشش( )« عفو»بقره، بیان جالبی دارد: گفته شده است که  ۀسور 219 ۀ. قشیری یکی از مفسران اهل سنت در تفسیر آی2

ــ ــافی باش ــمص اض ــت که از حاجت ش ــش میدر آن اس ــافی خود بمش ــت که از اموال اض کنند، ولی د. این برای خواص اس
ازمند دارد، در حالی که خود نیها ایثار و گذشــت اســت و آن اینکه دیگری را بر خود مقدم میالمواص راه و روش آنخواص

 .(177 /1تا: )قشیری، بیاست 
اند و بوده ب فریقین نیز آمده اســت، دارای باالترین درجاتگونه که در روایات و کتهمان ^بیتبر این اســاس، باید گفت اهل

شتگیدر تاریخ نمونه شان دادههای از ایثار و از خود گذ سور ×دیگری از ایثار و انفاق علی ۀنمون .اندها را ن آمده  55 ۀمائده آی ۀدر 
ــت که می کاَة َو ُهْم راکُعون»... فرماید: اس ــیر آمد«. و یْلُتوَن الزَّ ــت که علیدر تفاس ــتاده بود، به  در حالی که در ×ه اس نماز ایس

؛ 383 /12: 1420؛ فمررازی، 186 /6: 1412)طبری، نیازمندی انفاق کرد و خداوند این آیه را در ســتایش آن حضــرت نازل کرد 
 .(80 /4: 1422ثعلبی، 
گاهی ندابه درجات و جا که بنابراین کســی .اســت ^بیتای از ایثار اهلها در واقع نمونهاین رد، چنین یگاه این حضــرات آ

گاه به عظمت خاندان پیامبرشکالی را مطرح میا  چنین إشکالی را مطرح نمواهد کرد. کند، وفرد آ
...   َو َلْو کاَن ِبِهْم َخصاَصةٌ َأْنُفِسِهْم  و یْلِثُروَن َعلی»... فرماید: قرآن کریم است که می ۀ. دلیل دیگر بر رد قول ترمذی این آی3

 .«دارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشندها را بر خود مقدم میو آن ؛(9)حشر: 
دارند و از خود خود دارند، دیگران را بر خود مقدم میکه ها با وجود نیاز و احتیاجی آن»در این آیه بیان شـــده اســـت که 

شتگی می ص«. »کنندگذ صا ست، به معنای همان« هخ سیر آمده ا ست گونه که در تفا  ـ 28 :1412)ر.ک: طبری، نیاز و حاجت ا
 .(298 /4: تا)طنطاوی، بیاست « نیاز شدید»اند و آن و بعضی یک قید به آن اضافه کرده (29

سور4 ست که خداوند در  ست: عمران فرمودهآل ۀ. ملید دیگر در این زمینه این ا ا ُتِحُبونَلْن َتناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ »ا ...  ی ُتْنِفُقوا ِممَّ
 .«یددارید، )در راه خدا( انفاق کنرسید مگر اینکه از آنچه دوست میهرگز به )حقیقت( نیکوکاری نمی ؛(92عمران: )آل

انفاق آنچه   پ. انفاق کنید دوســت دارید راشــدن به بّر و نیکی را منوط به این کرده که آنچه یعنی خداوند در این آیه نائل
 کنند.یدا میدست پ ییز انسان به آن نیاز دارد، کار بزرگی است که افراد بزرگی به چنین صفتخود انسان است و ن ۀمورد عالق

ساس، با وجود چنین آیاتی چگونه می س ×توان بر امام علیبر این ا ستورات ا شکال گرفت که بر خالف قرآن و د الم عمل ا
 کریم است.مفاد آیات قرآن به کرده استپ! حال آنکه این عمل خود از مصادیق عمل 

شان می5 سیاق آیات ن ضمائر جمع و همین طور  شی که در آیات مورد بحث وجود دارد و کاربرد  ستای  که دهد. تمجید و 
 است. کردهها را تحسین آن ۀبنابراین خداوند هم .ها خود به این کار قلبًا هم راضی بودندآن ۀهم

ست شده ا صریح  سبب نزول ت ستان  سین ،هانآ که عالوه بر آیات، در دا سن و امام ح ص ‘حتی امام ح شم ضه، خود  ًا و ف
بار طعام به اج ×علی نبوده وپ  اجباری در کار  .دهد در موضــوا ایثار نیز مشــارکت داشــتندروزه نذر کردند و این نشــان می

 .استداده ناش را به نیازمندان خانواده
 ^بيتنزول آیات دربارۀ اهل ۀادل
ــمتد ــه  ،ر این قس ــورت خالص ــان در مورد علی ،و گذرابه ص ــورۀ انس ــن و ا÷، فاطمه×به دالیل نزول آیات س مام ، امام حس

 شود. ، اشاره می×حسین



 ×. روایت امام صادق1
سان در مورد اهل ۀیکی از ادل سورۀ ان صادق^بیتسبب نزول  سیر قمی از امام جعفر ست، در تف  ۀرد آیکه در مو ×، روایتی ا

ــت« ویطعمون الطعام...» ــبب نزول (298 /2: 1367 )قمی، فرموده اس ــادق را. در این روایت س  ^بیتدر مورد اهل ×امام ص
. این (519 :1410)فرات کوفی، نقل شده است  ×مشابه از امام صادق یدر تفسیر فرات کوفی نیز روایت ،اند، عالوه بر ایندانسته

 ند.هست ^بیتدهد که سبب نزول حقیقی آیات سورۀ انسان اهلروایات نشان می
 ترین سبب نزول با محتوای آیات سورۀ انسان. مناسب2

د. برخالف مطابقت دار (22الی  5)آیه و هم از لحام الفام کاماًل با آیات ســورۀ انســان  یاین ســبب نزول هم از لحام محتوای
ــده که در مطابقت با محتوای آیات و همین ــبا  نزول نقل ش ــکل بوطور در تطبیق الفام آیات دارای نقدیگر اس دند و ص و مش

 توانستند ارتباطی منطقی بین سبب نزول و آیات برقرار نمایند.نمی
ضوا سان، مو سورۀ ان ضوعات مهم در آیات  ساس، مو سیر»، «نذر»بر این ا سکین، یتیم و ا ضوا و همین« اطعام م طور مو

یثار و ادر مقابل این « های الهیشپادا»خود گذشــتگی و نیز بحث از در مقابل ســمتی گرســنگی و ایثار و « صــبر و بردباری»
 .ددارمطابقت  ^بیتاهل باهای انجام شده فقط که در تحلیل و بررسی استصبرو مقاومت ایشان، از جمله مباحث محوری 

 . اتفاق مفسران شيعه و اکثر مفسران اهل سنت3
؛ 519 :1410؛ فرات کوفی، 345 :1420ثمالی، )ر.ک: ابوحمزه  انددانسته ^بیتتمام تفاسیر شیعه سبب نزول سورۀ انسان را اهل

ــی، بی298 /2: 1367ر.ک: قمی،  ــی، 78 /20: 1408؛ رازی، 211 /10تا: ؛ طوس ؛ 409 /4: 1377؛ همان، 612 /10: 1372؛ طبرس
از  .و...( 752 :1429؛ جعفی، 281 /5: 1419؛ شــیبانی، 470 /5: 1415؛ عروســی، 546 /5: 1416؛ بحرانی، 544 :1424مفید، 

سنت قائل به نزول آیات دربارۀ اهل ،سوی دیگر سران اهل  ستند  ^بیتجمع کثیری از مف شری، ه ؛ 670 /4: 1407)ر.ک: زمم
سکانی، 270 /5: 1418بیضاوی، ؛ 525 /4: 1423بلمی،  ؛ 268 /10تا: ، بی؛ بروسوی131 /20: 1364؛ قرطبی، 394 /2: 1411؛ ح

سی،  شابوری /173 /15: 1415آلو شفی، 469 /2: 1999؛ نمجوانی، 98 /10: 1422؛ ثعلبی، 412 /6: 1416، نی  ؛1320 :1369؛ کا
 .(746 /30 :1420،؛ فمرالدین رازی2736 /4: 1380، ؛ سورآبادی526 /3تا: ، بیسمرقندی

 در آیات سورۀ انسان« اسير». ذکر 4
ستفاده کرد، خود موضوا دیگری که می نکته س»توان به عنوان دلیل از آن ا ست.« یرا سیر» ۀواژ ا شا« ا دهد که این ن میدر این آیات ن

ست، نه در مکه زیرا در مکه شده ا شتند و در واقع جنگی رخ نداده بود ت ،سوره در مدینه نازل  سیری ندا سلمانان ا سیر م سلمانان ا ا م
نمودن دالیل دیگر  فهاســت؛ ثانیًا با اضــا خوبی اســت برای اینکه این ســوره اواًل در مدینه نازل شــده ۀاین خود قرین ،بنابراین .بگیرند

 نازل شده است. ^بیتاز آن استفاده نمود که سوره دربارۀ اهل توانمی
 ÷. عدم استفاده از نام حورالعين، به احترام فاطمه زهرا5
های بهشــتی نعمت لوســی یکی از بزرگان تفســیری اهل ســنت در بیان علت ذکر نشــدن حور العین در این آیات در میان بقیهآ

سول»گوید: می شم ر ست ÷فاطمه زهرا به خاطر رعایت ُحرمت بتول و نور چ سی، « ا توان گفت نمی .(174 /15: 1415)آلو
 هستند. ×باشد برای اینکه شأن نزول این سوره خاندان علی یتواند ملیداین یک دلیل است، ولی می



 نتيجه
کم در قسمتی از آیات ظریه و قول دربارۀ شأن نزول سورۀ انسان و یا دستا تفحص و دقت در منابع تفسیری فریقین، بهترین نب

سوره ست. این مطلب ^بیت، اهلآن  ستهم با مدنی ا سازگار بوده و هم خالی از تکلف و زحمت ا سوره  س .بودن  ران اکثر مف
شیعه اعم از متقدم سران  سنت و اتفاق مف سوره و یا آیا کهاند ن گفتهان و متأخرااهل  ضرت ×م علیتی از آن دربارۀ امااین  ، ح

و در آن  نازل شــده اســت، زیرا آیات بیانگر واقعیتی اســت که در خارج به وقوا پیوســته ‘و امام حســن و امام حســین ÷فاطمه
شت را مقدم دعده شتند، ولی به خاطر رضای خدا ایثار و گذ شدید دا شتند و آن را ای غذای خود را به رغم اینکه به آن احتیاج  ا

 ه بینوایان )اسیر، یتیم و مسکین( دادند.ب
 ^بیتاستان اهلاند و این مس له کاماًل در ددیگر دربارۀ نزول سوره، نذری است که صاحبان آن به نذر خود وفا نموده ۀمس ل

بود، کاماًل  قضــیه نزول را که همان ایثار، گذشــت و وفای به نذر ۀگاه نتوانســتند هر دو جنبها هیچدیگر شــأن نزول .آمده اســت
 .نشان دهند

وناگون وارد گ، هم در میان شیعه و هم در اهل سنت به طرق ^بیتدیگر اینکه روایت شأن نزول سورۀ انسان دربارۀ اهل ۀنکت
 رساند.را می ^بیتاین مس له صحت شأن نزول سوره دربارۀ اهل دارد،شده، بر خالف اقوال دیگر، اعتبار بیشتری 
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Abstract 
There are two viewpoints about the place where Chapter al-Insan (Man) of the Quran was revealed. According to 
some Sunni exegetes, this chapter was revealed in Mecca whereas many others are of the view that it was revealed in 
Medina. However, when it comes to the cause of its revelation, there are five opinions. Some have said that the cause 
of the revelation of the said chapter was an Ethiopian (Habashi) man, some others believe that the verses of the Chapter 
al-Insa were revealed about Abu Dahdah al-Ansari. A third group of people maintain that Mut'im bin Waraqa al-
Ansari had made a vow which he fulfilled upon which these verses were revealed. Another group of exegetes say that 
the cause of the revelation of this chapter was a number of the Prophet's companions. Shia exegetes and a lot of Sunni 
scholars, however, believe that this chapter and the verses 5 – 22 are about Ali, Fatima, Imam Hasan and Imam 
Hussein, peace be upon them. Therefore, this article seeks to study the different views regarding the cause and 
occasion of revelation of Chapter al-Insan analyzing and criticizing them from an exegetical perspective.  
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