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Abstract  
One of the surahs that have been disputed about its revelation or 
gradual revelation is Surah An'am. In this research, the descriptive-
analytic view of Surah An'am has been proved by a descriptive-
analytical method based on solid reasons. Proof of the repulsive 
descent of this surah is possible in two ways; relying on the single 
context and internal coherence of the surah and quoting the narrations 
indicating the revelation of the surah. The view of the repulsive 
revelation of Surah An'am with the narrations of exceptions indicates 
that some verses of the Surah are civil and also the narrations causing 
the revelation which if it has the correct conditions indicate the 
gradual revelation of the Surah and the theory of incoherence of the 
Surah which has been proposed by Nold is in doubt. In this article, the 
pieces of evidence of repulsive and gradual descent are evaluated and 
the view of the repulsive descent of the surah is proved. Based on the 
findings of this study, it can be said that the narrative evidence of the 
gradual revelation of Surah An'am due to the weakness of the 
document and the text, and Noldek's view that the surah is inconsistent 
due to lack of conviction do not prove the theory of gradual revelation 
of Surah An'am. On the contrary, the reasons for the repulsive descent 
of the surah are accepted due to its conditions of accuracy and 
strength, and therefore the view of the repulsive descent of the blessed 
surah of An'am is proved. 

Keywords: Surah An'am, proofs of repulsive descent, evidences of gradual 

descent, coherence of surah, Noldeke 
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 سوره مبارکه انعام یجیو تدر یهای نزول دفعانگاره یواکاو

 زاده ینیعبدالرسول حس
قم،  م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کرن، آتفسیر و علوم قر اریدانش

 .رانیا
  

   ینلیرزیالله مفضل دیس

 

، میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ،یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو

 ، ایران.قم

 چکیده
هایی که در مورد نزول دفعی یا تدریجی آن اختلاف شده، سوره مبارکه انعام است. در این یکی از سوره

. است دهیرستحلیلی دیدگاه نزول دفعی سوره انعام بر پایه دلایل متقن به اثبات  -پژوهش به روش توصیفی

سجام درونی سوره و استناد به اثبات نزول دفعی این سوره از دو راه میسر است؛ تکیه بر سیاق واحد و ان

روایات دال بر نزول دفعی سوره. دیدگاه نزول دفعی سوره انعام با روایات مستثنیات که بر مدنی بودن برخی 

که در صورت دارا بودن شرایط صحت  از آیات سوره دلالت دارد و همچنین روایات سبب نزول

جام سوره که از سوی نولدکه در تاریخ قرآن نزول تدریجی سوره بوده و نظریه عدم انس دهندهنشان

در این جستار ادله ناظر بر نزول دفعی و تدریجی مورد ارزیابی  مورد تشکیک واقع شده است. شدهمطرح

توان گفت ی این پژوهش میهاافتهرسد. بر اساس یو دیدگاه نزول دفعی سوره به اثبات می قرارگرفته

شواهد روایی ناظر بر نزول تدریجی سوره انعام به دلیل ضعف سند و متن و دیدگاه نولدکه مبنی بر عدم 

. در مقابل، ادله رسانندینمانسجام سوره به دلیل عدم اتقان، نظریه نزول تدریجی سوره انعام را به اثبات 

بوده و بنابراین دیدگاه نزول  رشیموردپذت و استحکام نزول دفعی سوره به جهت دارا بودن شرایط صح

 .رسدیمدفعی سوره مبارکه انعام به اثبات 

 .انسجام سوره، نولدکه ،یجیادله نزول تدر ،یسوره انعام، ادله نزول دفع :هاواژهکلید
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 بیان مسئله -4

 گردید.نازل )ص( اکرمتدریجی بر پیامبر  صورتبهسال و  وسهستیبقرآن کریم در طی 

( در مورد نزول دفعی و 444: ص ،4 ج ،4141؛ معرفت، 124:ص ،4ج  ،4141زرکشی،)

 از طریق روایات سه نوع متفاوت وجود دارد. هاسورهتدریجی 

الف. نزول دفعی سوره: یعنی همه آیات سوره در یک واحد نزول به ترتیب موجود 

 صورتبهاز آیات آن با فاصله و یا  کیچیهنازل شده است و )ص( پیامبردر قرآن، بر 

 (111:ص ،4 ج ،4131جداگانه نازل نشده است. )عیاشی،

ب. نزول تدریجی و پیاپی سوره: یعنی آن سوره دارای چند واحد نزول باشد و آیات 

تدریجی نازل شوند، ولی چینش آیات در سوره منظم باشد. در روایات  صورتبهآن 

شد و نزول بسمله جدید سوره با نزول بسملۀ آن آغاز میمتعددی آمده است که نزول هر 

ای بر پایان یافتن آیات سوره قبل و سرآغاز نزول آیات سورۀ بعدی بود. )سیوطی، نشانه

 (41:ص ،4ج  ،4131؛ عیاشی،222: ص ،4ج  ،4124

ج. نزول تدریجی و پراکنده آیات سوره: یعنی آیات یک سوره در چند مرحلۀ 

ی که برخی از آیات سوره، اگونهبه، شدهنازلهای دیگر نزول آیات سوره ناپیاپی و لابلای

بعد از نزول بسمله سوره بعدی نازل شده است. در این روش نزولی، پروندۀ نزول آیات 

از آن  یک سوره ممکن است تا پایان نزول قرآن همچنان باز بماند و هر از مدتی یک آیه

این آیه در جایگاه خود در سوره مربوطه قرار داده ( )صامبریپنازل شود و سپس به دستور 

برخی آیات سوره بقره آمده است که بخش عمده  دربارهشود؛ مانند آنچه در روایات 

با جنگ بدر پایان یافته است )جوادی  زمانهمآیات آن در ماه رمضان سال دوم هجری 

آیات آن در سال دهم  ( ولی بنا به روایات سبب نزول برخی از13: ص ،2 ج ،4111آملی،

 (131:ص ،4ج  ،4111ی،وطیس ؛233:ص ،1ج  ،4132طبرسی،) اند.هجرت نازل شده

 برای اثبات نزول دفعی یا تدریجی هر سوره دو راه وجود دارد:

بررسی شاهد درونی که مراد از آن هماهنگی و وجود انسجام میان آیات یک  -4

از همین رو علامه طباطبائی ( 114:ص ،21ج  ،4111جوادی آملی،) .باشدیمسوره 
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 ،1ج  ،4143طباطبائی،آن )عمران را دلیل نزول دفعی پیوستگى و انسجام آیات سوره آل

( و نبود پیوستگی در برخی از فرازهای سورۀ مائده را گواه بر نزول تدریجی آن 1:ص

 همچنین برخی پژوهشگران با استناد به همین (34،22،1: صص ،1. )همان، ج انددانسته

: ص ،4131اند. )رجبی،های بقرۀ، احزاب و ممتحنۀ را تدریجی دانستهمطلب نزول سوره

411) 

هنگام تعارض این دو طریق در  ؛ کاوش در شواهد بیرونی شامل روایات و تاریخ -2

مورد نزول تدریجی یا دفعی یک سوره، روایتِ دال بر نزول تدریجی مقدّم است؛ زیرا 

روایت صریح در نزول تدریجی سوره است، ولی پیوند آیات، در نزول دفعی ظهور دارد؛ 

ی مختلف نازل شده باشد، هازمانچون این امکان دارد فرازهای مختلف یک سوره در 

 (114:ص ،21ج  ،4111جوادی آملی،) وجود داشته باشد. هاآنی پیوند و انسجام بین ول

روایات و نصوص  -4بر همین اساس دیدگاه نزول دفعی سوره انعام با دلایلی مانند: 

 ،1ج ،4141ابن کثیر،) وارده در این زمینه که تصریح به نزول یکپارچه این سوره دارند.

سیاق واحد  -2( 411: ص ،4، ج4124؛ سیوطی،124:ص ،1 ج ،4132؛ طبرسی،241:ص

هایی شود. از سویی دیگر این دیدگاه با چالشسوره و انسجام و سازوارگی آن، تقویت می

های برخی بر اساس یافته -4 نکهیا ازجملهو نقدهایی بر آن وارد است.  روستروبه

و وحدت درونی ندارد. م( این سوره انسجام  4111) 4خاورشناسان مانند تئودورنولدکه

نولدکه در خصوص این سوره معتقد است که علیرغم وجود انسجام و نظم در اسلوب و 

( معنا 11/31/11/443/411/411/411بعد از آیات: آن )مفردات سوره اما در چند جای 

بنابر  -2( 411: ص ،2111نولدکه،) ریزد.کند و نظم موجود به هم میتغییر می شدتبه

اتفاق بر مکی بودن این سوره، آیاتی از این سوره  باوجودهای روایی موجود، گزارش

؛ 414: ص ،1 ج ،4122ثعلبی،) آیه[ که مدنی هستند. 1تا  4از شده ]استثناء 

روایات سبب نزول در  -1( 31: ص ،1ج ،تایب ؛ طوسی،134: ص ،42ج  ،4121فخررازی،

: ص ،4144واحدی،) وره نیز حکایت از نزول تدریجی آن دارد.ذیل برخی آیات این س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Theodor Noldeke 
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بر این اساس  (4133: ص ،1ج  ،4141ابن ابی حاتم، ؛112:ص ،1ج  ،4132؛ طبرسی، 242

هستیم؛ نزول دفعی سوره و نزول تدریجی  روروبهدر مورد نزول این سوره با دو دیدگاه 

 واقعبهز این دو دیدگاه ا کیکدامآن. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که 

تر است؟ و ادله کدام دیدگاه از استحکام بیشتری برخوردار است؟ بنابراین فحص و نزدیک

. از سویی دینمایمبررسی این دو دسته از روایات متناقض و اثبات روایات متقن ضروری 

ر این . دباشدیمی خاورشناسان در مورد قرآن نیز امری ضروری هادگاهیددیگر پاسخ به 

و نهایتاً  قرارگرفتهمورد ارزیابی  دقتبهتحلیلی دلایل دو دیدگاه  -پژوهش با روش توصیفی

 .رسدیمنظریه نزول دفعی سوره به اثبات 

 پیشینه بحث -8

ی قرآن در کتب علوم قرآنی مشهور مانند البرهان هاسورهدر زمینه نزول دفعی و تدریجی 

هایی به این مبحث اختصاص یافته است و در التمهید زرکشی و الاتقان سیوطی بخش

 لیتفصبهمعرفت در مبحث نزول قرآن پیرامون نزول دفعی و تدریجی سور قرآن  اللهتیآ

 موردتوجهام نیز ویژه موضوع آیات استثنایی در سوره انع صورتبهصحبت شده است و 

بررسی »ای تحت عنوان ( همچنین مقاله434:ص ،4ج  ،4141معرفت،) قرار گرفته است.

توسط خانم مینا شمخی و همکارانش در مجله حُسنا در « آیات استثنایی سوره انعام و اسراء

ی انعام و اسراء هاسورهبه چاپ رسیده است. گرچه در این پژوهش آیات مدنی  4111سال 

ها و شواهد استدلال شده است اما تحلیل هاآنو بر مکی بودن  قرارگرفتهی رسموردبر

( در 32-13، صص: 4111کامل و دقیق مورد کنکاش قرار نگرفته است. )شمخی، صورتبه

ی اشاره نمود؛ مقاله سوره انعام ادانشنامهتوان به دو مقاله با رویکرد زمینه سوره انعام می

و مقاله سوره  4رکی در جلد دهم دایره المعارف بزرگ اسلامیی لسانی فشامحمدعلتوسط 

تاکنون  حالنیباا 2قرآن کریم. المعارفدائرهگر در انعام توسط نگارنده و محمد خامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  (www.cgie.org.irسایت: ) .4

 (quran.isca.ac.irسایت: ) .2
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پژوهشی کامل و تفصیلی پیرامون بحث نزول دفعی یا تدریجی سوره انعام با رویکرد 

پژوهش حاضر  جهتنیازاتحلیلی و ارزیابی ادله ناظر بر دو دیدگاه صورت نپذیرفته است 

 در نوع خود اثری مسبوق به سابقه نیست.

 شناخت نامه سوره مبارکه انعام -9

اند که سوره مبارکه ها به شکل دفعی نازل شدههای موجود برخی از سورهبر اساس گزارش

هاست. این سوره از دیدگاه بسیاری از مفسران در آیه یکی از این سوره 421انعام با داشتن 

 ج ،4124سیوطی،) و پنجاه و پنجمین سوره نازله بر اساس ترتیب نزول است. شدهنازلمکه 

( و از ُسور 1: ص ،2 ج ،4113؛ ابن عاشور، 412:ص ،4 ج ،4141معرفت، ؛ 444: ص ،4

آن؛  412( نام این سوره برگرفته از آیه 221:ص ،4 ج ،4124سیوطی،) باشد.سبع طوال می

ْنعاِم َنصيبا  »
َ
ا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث َو اْْل ِه ِممَّ بر )ص( خدا. این نام از زمان رسول باشدیم...« و َجَعُلوا ِللَّ

ج  ،4113ابن عاشور،) برایش گزارش نشده است. این سوره اطلاق شده است و نام دیگری

توان بحث توحید و یگانگی خداوند و ( با توجه به صدر و ذیل این سوره می424:ص ،3

موضوع محوری این  عنوانبهاستدلال علیه مشرکین و مخالفین توحید و نبوت و معاد را 

ْرَض »این سوره با آیه:  ن کههمچناسوره قلمداد نمود. 
َ
ماواِت َو اْْل ذي َخَلَق السَّ ِه الَّ اْلَحْمُد ِللَّ

ْرِض »( آغاز و با آیه: 4)انعام: ...«
َ
ذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْْل ( به اتمام 421)انعام:...«َو ُهَو الَّ

 )ص(اکرمهای نخستین رسالت پیامبر رسد. گفته شده است که این سوره پس از سالمی

: ص ،2 ج ،4142سید قطب،) های پنجم یا ششم قبل از هجرت نازل شده است.یعنی سال

4121) 

 های متفاوت در نزول سوره انعامطرح دیدگاه -1
آن دو دیدگاه کلی وجود  تبعبهدر خصوص نحوه نزول سوره انعام دو دسته روایات و 

دفعی در  صورتبهو یکپارچه  تماماًدارد. در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که این سوره 

مکی بودن سوره را پذیرفته  هرچندمکه نازل شده است. دیدگاه دوم همانند دیدگاه اول 

تا نه آیه آن در مدینه  حداکثراست، ولی بر این باور است که برخی از آیات این سوره 
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را با  دو دیدگاه، دیدگاه برگزیده لیدلانازل شده است. در ادامه ضمن گزارش و بررسی 

 کنیم.ذکر دلایل بیان می

 دلایل دیدگاه نزول دفعی سوره انعام -6

 پردازیم.می هاآناین دیدگاه بر دلایلی چند استوار است که در ادامه به بیان 

 روایات ناظر بر نزول دفعی سوره انعام -6-4

یات سوره انعام تصریحات موجود در روا بارهکدلایل نزول دفعی و ی نیترمهمیکی از 

و نیز )ع( معصومو امامان )ص( خدافریقین است. این روایات در منابع فریقین از رسول 

 برخی صحابه و تابعان گزارش شده است.

اللهِ)ص( روایت کرده است: سوره انعام یکجا بر من نازل شد ابن عمر از رَسُولُ -4

: ص ،4ج  ،4111کردند )طبرانی،هفتاد هزار تن از ملائکه آن را مشایعت مى کهیدرحال

 ،4111سیوطی،) مجاهد نیز نقل شده است. مسعود و( روایاتی به همین مضمون از ابن 411

نیز آمده )ص( خداسوره انعام به روایت ابن عباس از رسول  بارهکنزول ی (2:ص ،1ج 

 (241:ص ،1ج ،4141ابن کثیر،) است.

بر من نازل شد،  کجاکعب از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده که: سوره انعام یبنابى -2

 کردند.هزار فرشته با صداى حمد و تسبیح، سوره را همراهى می 31 کهیدرحال

 (124:ص ،1ج  ،4132طبرسی،)

 تاپنج تاپنجآیات قرآن »بیهقى از حضرت على)ع( نقل کرده است که فرمود:  -1

 (411: ص ،4ج ،4124)سیوطی،«. عام که یکجا با هزار فرشته آمدنازل شد مگر سوره ان

حاکم در مستدرکش از جابر نقل کرده است: آن زمان که سوره انعام بر پیامبر  -1

ملائکه زیادى که افق را سد کرده بودند این »نازل شد آن حضرت تسبیح گفته و فرمودند: 

 (241:ص ،1ج  ،4141)ابن کثیر، «نمودندسوره را مشایعت مى

نزلت سورُة اْلنعام »همچنین سفیان ثوری از أسماء بنت یزید نقل کرده است که:  -1
بي، إن كادت من ثقلها لتكسر عظاُم الناقة بي جملة  و أنا آخذٌة بزمام ناقِة النَّ  جا()همان«. على النَّ
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ی در آن ابهام وجود دارد؛ زیرا اسماء بنت یزید از زنان انصار نوعبهالبته روایت اخیر 

است و در مدینه مسلمان شده است و آمدن وی به مکه قبل از هجرت نیز گزارش نشده 

قرائت این سوره در سفر توسط پیامبر)ص( با نزول آن اشتباه گرفته شده  احتمالاًاست. 

 باشد.

إن »روایت کرده است که: )ع( صادقم در فضیلت قرائت این سوره ابوبصیر از اما -2
عها سبعوَن ألف ملك   -سورَة اْلنعاِم َنَزلت جمله  واحده حين أنزلت على رسول الله  -و شيَّ

اس بما في  لوها، فإن اسَم الله تبارك و تعالى فيها في سبعين موضعا و لو يعلُم النَّ موها و بجَّ فعظَّ
 ،1ج  ،4132ی،طبرس ؛111: ص ،4ج ،4131)عیاشی،...«. قراءتها من الفضِل ما تركوها

 ع( نقل شده است.صادق)حمزه از امام ( مانند همین روایت به نقل از ابی122:ص

 (222:ص ،2ج  ،4113کلینی،)

ع( نقل شده است که این سوره یکجا با مشایعت هفتاد هزار ملک رضا)از امام  -3

سوره را بخواند ملائکه تا ی خداوند بودند نازل گردید. هرکس این گوحیتسب کهیدرحال

 (411:ص ،4ج  ،4123گویند. )قمی،روز قیامت برایش تسبیح می

کعب و عکرمه و بنسوره انعام را به نقل از أبی بارهکطبرسی نیز روایت نزول ی -3

 (122:ص ،1ج  ،4132طبرسی،) قتاده آورده است.

است و بسیاری از  روایات مذکور که در منابع فریقین آمده از شهرت بالایی برخوردار

اند یکی از دلایل مهم نزول دفعی سوره انعام ها را تلقی به قبول کردهعالمان فریقین آن

که از طریق فریقین گزارش شده  ادشدهجوادی آملی با اشاره به روایات ی اللهتیآ است.

ان به اطمین هاآنداند؛ چون از مجموع قرائن به صدور مضمون روایات را معتبر می است این

ها به صدورشان از ( و از تظافر آن113:ص ،21ج  ،4111جوادی آملی،) آید.دست می

 (114:ص همان جا،) .دیآیممعصوم اطمینان پدید 

 انسجام و پیوستگی سوره انعام -6-8

آن که اشاره شد، پیوستگی و انسجام مضامین یک سوره شاهدی بر نزول دفعی  طورهمان

. این هماهنگی و انسجام آشکارا در سوره انعام مشهود است؛ زیرا این سوره از سیاق و است



 1 |    ینلیرزیم و زادهینیحس؛  سوره مبارکه انعام یجیو تدر یهای نزول دفعانگاره یواکاو

 دیتأککه در ذیل بیان خواهد شد مورد  طورهمانغرض واحد برخوردار است و این مسئله 

 بسیاری از مفسران است.

غرض اصلی که این سوره در مقام ایفاى آن است همان توحید به معنای اعم  -4

؛ از همین رو بیشتر آیاتش استدلال است نیالعالمربانسان خدایی دارد که  است و اینکه

علیه مشرکین و مخالفان توحید و نبوت و معاد است. همچنین با دقّت در سیاق آیات آن 

ها چیزى که دلالت ای واحد و به هم متصل است و در بین آنگردد که پیکرهمعلوم مى

رسد و این دلیل بر این ادعاست که این به نظر نمى شدهنازل جداجداکند بر اینکه آیات آن 

 (1: ص ،3ج  ،4143. )طباطبائی،سوره یکجا نازل شده است

)ع( صادقتکرار کلمه جلاله الله در هفتاد موضع از این سوره طبق روایت امام  -2

 ن.ک: همین مقاله() تأییدی بر این مطلب است.

و هدف  غرض« فی تناسب الایات و السورالدرر نظم» ریتفسبقاعی در  نیالدبرهان  -1

داند؛ زیرا شده است، می دیتأکهای قبلی بر آن این سوره را استدلال بر توحید که در سوره

خداوند متصف به جمیع کمالات است و قادر بر بعث و اماته است و غرض این سوره همین 

 (133:ص ،2ج  ،4141بقاعی،) باشد.می

تواند مؤیدی بر این نیز می« الاساس فی التفسیر»ر سخن مفسر معاصر سعید حوی د -1

های قرآن در مورد مطلب باشد. او با مبنا قرار دادن سوره بقره برای فهم انسجام دیگر سوره

َكْيَف »سوره انعام معتقد است که تمام آیات این سوره در حقیقت تفصیل دو آیه شریفه: 
ِه َو ُكنُتْم  ا َتْكُفُروَن ِباللَّ ِذى َخَلَق َلُكم مَّ ا َفَأْحَيُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ يُحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن* ُهَو الَّ َأْمَوات 

ئُهنَّ َسْبَع َسَماَوات  َو ُهَو ِبكُل  َماِء َفَسوَّ ا ُثمَّ اْسَتَوى ِإلَى السَّ ْرِض َجِميع 
َ
-21بقره:) «ء  َعِليٌم شَى  فِى اْْل

( مضمون این دو آیه شریفه که نویسنده به 4113:ص ،1ج  ،4111اشد. )حوی،ب( می23

 باشد.ها اشاره کرده است توجه دادن انسان به بحث کلیدی توحید میآن

 به نقل از ابواسحاق اسفراینی آمده است که مدار و محور سوره انعام توحید -1

اینکه در آن از  زجملهای است و در این سوره کل قواعد توحید وارد شده است تعالحق

های خدای گفتگو شده است و همچنین در خصوص نعمت)ع( یسیعدلایل ابطال الوهیت 
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 (31: ص ،1ج  ،4141آلوسی،) سبحان بر خلق سخن گفته است.

ی متحرک و خروشان که بدون هیچ سد ارودخانه سانبهسید قطب سوره انعام را  -2

ت. از دیدگاه سید، سوره انعام مسئله عقیده را تازد به تصویر کشیده اسمی شیپبهو مانعی 

زیادی در ذهن  سؤالاتکند. این سوره کند. مسئله الوهیت و عبودیت را مطرح میبیان می

اینکه خدا کیست؟ آفریننده هستی از نیستی چه کسی است؟  ازجملهکند؛ انسان ایجاد می

کسانی هستند؟ چه کسی ایشان ی هستی چه اسراری وجود دارد؟ بندگان خدا چه سوآندر 

رساند و سؤالات دیگری از این قبیل که همگی در این را ایجاد کرده است؟ و روزی می

بنابراین مسیری که این سوره از ابتدا تا انتها ؛ اندکه خداوند راستین را به مردم بشناسندجهت

و صاحب  پیماید بر یک مدار است و آن اینکه خدا خالق است، رازق است، مالکمی

 (4143:ص ،2ج  ،4142سید قطب،) قدرت است.

 ،4132خامه گر،) توجه به مطلع و مقطع این سوره نیز شاهدی بر این مدعاست. -3

ْرَض َو ...ا»( سوره انعام با آیه 111:ص
َ
ماواِت َو اْْل ذي َخَلَق السَّ ِه الَّ آغاز  (4انعام:«)ْلَحْمُد ِللَّ

ذي » گردد و با آیهمی ْرِض َو َرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعض  َدَرجات  ِلَيْبُلَوُكْم َو ُهَو الَّ
َ
َجَعَلُكْم َخالِئَف اْْل

ُه َلَغُفوٌر َرحيم في َك َسريُع اْلِعقاِب َو ِإنَّ رسد. این آیات ( به اتمام می421)انعام: «ما آتاُكْم ِإنَّ َربَّ

ی هانشانهه خود یکی از ناظر بر قدرت و حاکمیت خداوند متعال بر جهان امکان است ک

 شود.توحید محسوب می

 دلایل نزول تدریجی سوره انعام -7

و مستنداتی بیان شده است که در ادامه  لیدلابرای دیدگاه نزول تدریجی سوره انعام نیز 

 بیان و تحلیل خواهد شد.

 روایات دال بر مدنی بودن برخی از آیات سوره -7-4

 شده واردشواهد نزول تدریجی این سوره، روایاتی هست که در این زمینه  نیترمهماز 

 است. بر اساس این روایات سه تا نه آیه از این سوره در مدینه نازل شده است.

 شود.ها اشاره می( در ادامه به این نقل411: ص ،2ج  ،4143بیضاوی،)
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ه است که بعضی از ای خاص اشاره کند، گفتیزید بن رومان به دون آنکه به آیه -4

 (31: ص ،1ج  ،تایبآیات این سوره مکی و بعضی مدنی است. )طوسی، 

ُقْل »غیر از دو آیه:  شدهنازلگوید: تمام این سوره در مکه شهر بن حوشب می -2
مَ   همان جا() ( و آیه بعد از آن.414انعام:«)َتعاَلْوا َأْتُل ما َحرَّ

 یمدن کهآناز ابن عباس نقل شده است که این سوره مکی است غیر از شش آیه  -1

َو ما »( و دو آیه بعد از آن و آیه 414انعام:«)ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل »اند از: و آن آیات عبارت است
َه َحقَّ َقْدِرهِ  ِن ا»( و آیه بعد از آن و آیه 14انعام:«)َقَدُروا اللَّ ِه َكِذبا  َأْو  ْفَترىَو َمْن َأْظَلُم ِممَّ َعَلى اللَّ

 .اندشدهعباس در مدینه نازل گانه طبق این نقل از ابن( این آیات شش11انعام:...«) قاَل ُأوِحَي 

 (414:ص ،1ج ،4122؛ ثعلبی،124: ص ،1ج ،4132طبرسی،)

در مکه با همراهی  تماماًابن منذر از ابى جحیفه نقل کرده است که سوره انعام  -1

ْلنا ِإَلْيِهُم اْلَمالِئَكةَ »هزار فرشتۀ نازل شده است غیر از آیه هفتاد  نا َنزَّ ( که 444انعام:...«) َو َلْو َأنَّ

 (1: ص ؛1ج  ،4111سیوطی،) در مدینه نازل شده است.

همچنین از کلبی و سفیان نقل شده است که دو آیه از این سوره در مدینه و در  -1

ما »کند که گفته است: سی است که قرآن از او نقل میو او ک شدهنازلشأن مردی از یهود 
ُه َعلى  (جاهمان( )14)انعام:...«  ء  َبَشر  ِمْن َشْي  َأْنَزَل اللَّ

فریابی و اسحاق بن راهویه در مسندش و عبد بن حمید از شهر بن حوشب  -2

ُكْم َعَلْيُكْم ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل ما َحرَّ »آیات:  شدهنازل ای که در مدینهاند دو آیهگفته ...« َم َربُّ

 همان جا() ( و آیه بعد از آن هستند.414)انعام:

آیه از  1های مختلف ی نقلبندجمعبا  ظاهراًزمخشری و فخر رازی در تفسیرشان  -3

و  414و  414و  441و  11و  14و  21و  21اند. آیات:آیات این سوره را مدنی معرفی کرده

 (134: ص ،42ج  ،4121؛ رازی،1: ص ،2ج  ،4113. )زمخشری،411و  412

کند که سوره انعام در مکه نازل شده کلبی از ابی صالح از ابن عباس نقل می -3

َه َحقَّ َقْدِرهِ »است غیر از آیه:  ( تا 414انعام:...«) ُقْل َتعاَلْوا»تا سه آیه بعد و آیه: ...«  َو ما َقَدُروا اللَّ

ُقوَن »عبارت:  ُكْم َتتَّ  (413:ص ،2ج  ،4121( )بغوی،411)انعام:« َلَعلَّ
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توان نتیجه گرفت که برخی از آیات سوره انعام از مجموع روایاتی که بیان شد می 

دیدگاه نزول دفعی این سوره در  طبعاً هاگزارشدر مدینه نازل شده است. با تکیه به این 

 شود.واقع می دیموردتردمکه 

 روایات سبب نزول -7-8

نزول تشخیص آیات مکی از مدنی است. یکی از کارکردهای مهم روایات سبب  

( وجود این روایات در صورت برخورداری از معیارهای 214:ص ،4ج  ،4141)معرفت،

نازل شده باشد. واحدی  دفعتاًتواند کند که این سوره نمیصحت در علم حدیث ثابت می

آیه از این سوره نقل کرده است که تنها سه روایت  41سبب نزول برای  عنوانبهروایت  43

 آن مربوط به جریاناتی در دوران مدینۀ است و بقیه مربوط به دوران مکه است.

توسط واحدی برخی دیگر از منابع نیز  شدهنقلروایات  جزبه( 242:ص ،4144واحدی،)

اند که مربوط به دوران مدینه است. روایاتی در سبب نزول برخی آیات سوره گزارش کرده

 کنیم.به هر روی این روایات را با حذف مکررات در دو دسته کلی گزارش می

 مکی(نزول )روایات سبب  -7-8-4

ْلنا َعَلْيَك ِكتابا  ِفي ِقْرطاس  » گوید آیهکلبی می  -4 ( درباره مشرکین مکه نازل 3)انعام:«َو َلْو َنزَّ

اى از سوى خدا با چهار فرشته به تو ایمان نیاریم تا نوشتهشده است که گفتند: ای محمد 

 )جا)همانگواه نیاورى که آن از سوى خدا است و تو فرستاده خدایى.

هاِر ...»کلبى از ابن عباس درباره سبب نزول آیه  -2 ْيِل َو النَّ ( 41انعام:«)َو َلُه ما َسَكَن ِفي اللَّ

دانیم تو به جهت نیازمندى، گفتند که ما مى)ص( امبریپروایت کرده است که کفار مکه به 

دهیم سهمى از مال خودمان به تو مى هرکدامی. پس ما اکردهاین دعوت را برپا 

تا از سخن خویش برگردى. این آیه در جواب  ثروتمندترین مرد مکه شوى کهیطوربه

 (41:ص ،2ج  ،4122ابن جوزی،) ها نازل شد.آن

ولید بن مغیره و نضر بن حارث و عتبه و شیبه و امیه بن  و انیابوسفبه گفته ابن عباس  -1

خلف و ابى بن خلف از پیغمبر)ص( آیاتی از قرآن را شنیدند و همگى از نضر پرسیدند 
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هایش تکان فهمم، لبگوید؟ نضر گفت: قسم به صاحب کعبه من چیزى نمىمحمد چه مى

نیان است که من براى شما هاى پیشیکند این همان افسانهخورد و چیزى زمزمه مىمی

 ( در پاسخ وى نازل شد.21انعام:«)َو ِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك ...»کنم. آیه شریفه حکایت مى

 (112:ص ،1ج  ،4111طبرانی،)

ی یادشده هاو داستاندرست باشد  ازنظر سندگفتنی است بر فرض روایات مذکور 

روایات وعدم نزول دفعی این سوره نیست؛ سبب نزول حقیقی باشد هیچ تلازمی بین این 

یکجا نازل  زیرا این احتمال وجود دارد که پس از تحقق همه این موارد در خارج سوره

 دلیلی بر نزول تدریجی سوره انعام باشد. تواندینم، این روایات نیبنابراشده باشد. 

 مدنی(نزول )روایات سبب  -7-8-8

ُه َعلىما َأْنَزَل ا»گوید: آیه سفیان می -4 مالک بن  درشان( 14)انعام:« ء  ...َبَشر  ِمْن َشْي  للَّ

( در مورد جریان مالک بن 1:ص ،1ج  ،4111)سیوطی،صیف یهودی نازل شده است.

صیف از سعید بن جبیر نقل شده است که او نزد پیامبر)ص( آمده و با ایشان محاّجه 

ر موسى فرو فرستاد، آیا در تورات کرد. حضرت از او پرسید تو را به آنکه تورات را بمى

اى که خدا عالم دینى چاق را دوست ندارد! مالک از این سخن عصبانى شد و نخوانده

پاسخ داد: خدا بر بشرى چیزى نازل نکرده. یهودیانى که همراهش بودند نیز گفتند: واى بر 

 ردید.ها نازل گتو آیا بر موسى هم چیزى نازل نکرده؟! که آیه فوق در جواب آن

 (222: ص ،4144واحدی،)

َه َحقَّ َقْدِرهِ » هیاند آگفتهابن عباس و قتاده  -2 ( در شأن مالک بن 14)انعام:« َوما َقَدُروا اللَّ

ات  َمْعُروشات  َو »و آیه  شدهنازلصیف و کعب ابن اشرف یهودی  ِذي َأْنَشَأ َجنَّ َغْيَر  -وُهَو الَّ
شماس انصاری و به گزارش بنمورد ثابت بن قیس( به نقلی در 414)انعام:« َمْعُروشات  

 (132:ص ،2ج  ،4121قرطبی،) جبل نازل شده است.بنجریج در مورد معاذابن

ِن اْفَترى»در خصوص سبب نزول آیه  -1 ِه َكِذبا  َأْو قاَل ُأوِحَي ِإَليَّ ... َو َمْن َأْظَلُم ِممَّ « َعَلى اللَّ

کرد نازل درباره مسیلمه کذاب که ادعای نبوت می( گفته شده که قسمت اول آیه 11)انعام:

ُه »( و ادامه آیه: 231:ص ،1ج  ،4141شده. )ابن کثیر، َو َمْن قاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل ما َأْنَزَل اللَّ
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سعد بن ابى سرح نازل شده است عبداللّه بن نشأ در( طبق روایت ابن عباس 11)انعام:«...

نزول وحی بر خود را داشته است. زمانی که آیات کرد و ادعای که اظهار مسلمانى مى

علیما »نوشت:او می «سميعا عليما»فرمود: نوشت؛ اگر پیامبر میقرآن را برای پیامبر می

نوشت. از آن پس او می «سميعا عليما»او  «عليما حكيما»فرمود:و زمانی که می «حکیما

 ،4ج  ،4123قمی،) شود.شود بر من نیز نازل میگفت: اگر بر محمد وحی نازل می

 (434:ص ،3ج  ،4142؛ طبری،241:ص

خوریم ولی آنچه یهود با پیامبر مخاصمه کردند و گفتند ما آنچه را خودمان بکشیم می -1

ِه »نزول آیه  درشان. این جریان میخورینمرا خداوند بکشد  ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اللَّ ُكُلوا ِممَّ َو ال َتْأ
ُه  ( درباره 4133: ص ،1ج  ،4141ابن ابی حاتم،) ( وارد شده است.424)انعام:« َلِفْسقَعَلْيِه َو ِإنَّ

انعام سبب نزول دیگری نیز واحدی نقل کرده است که این جریان را از مشرکان  424آیه 

 (222:ص ،4144واحدی،) مکه گزارش کرده است.

دو قول وجود دارد؛ قول اول و مشهور این است که این  14در مورد سبب نزول آیه  -1

و این  شدهنازلدر مورد یهود  شدهنقلآیه با توجه به جریانی که در مورد مالک بن صیف 

 شدهنازلعلامت مدنی بودن آیه است و قول دوم این است که آیه در شأن مشرکان مکه 

 (21:ص ،41ج  ،4121فخررازی،) ارد.که این قول نیز طرفدارانی د

 ارزیابی دو دیدگاه -2

ما را در رسیدن به دیدگاه  تیدرنهاگیرد که ارزیابی این دو دیدگاه در چند گام انجام می

 ذیل است: قراربهنماید. این مراحل منتخب یاری می

 ارزیابی روایات ناظر بر نزول دفعی یا تدریجی -2-4

سوره در مکه نسبت به روایات ناظر بر نزول برخی از آیات  روایات ناظر بر نزول دفعی

 سوره در مدینه از قوت بالاتری برخوردار هستند؛ این ادعا مبتنی بر دلایل زیر است.

باشد. نقل روایات ناظر بر نزول دفعی در میان فریقین به حد مستفیض می  -4

ی از حدیث اند صورتگفته فناهلکه  طورهمان( و مستفیض 434:ص ،4ج  ،4141)معرفت،
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 ،4ج  ،4121غفاری،) است که راویان آن در هر طبقه زیاد باشند، به نقلی حداقل سه نفر.

، یا اشتباه راوی ادشده( رشیدرضا احتمال اجتهادی بودن یا ساختگی بودن روایات ی21:ص

عرفی داند و این روایات را داری اصل صحیح ممنتفی می هاآنها را به علت فراوانی در آن

 (231:ص ،3ج  ،4111رشید رضا،) کند.می

در برخی  آنچهصریح نزول دفعی سوره را نفی نکرده است و  طوربههیچ روایتی  -2

ها آمده است نزول برخی آیات سوره در مدینه است که شواهد زیادی بر اجتهادی نقل

هاى مکى و عکس آن ها وجود دارد. افزون بر این وجود آیات مدنى در سورهبودن آن

 نکند پذیرفتنى نیست. دییتأآن را  اصل است و تا روایت صحیحى برخلاف

است. برخلاف  شدهنقلاز زبان معصومان)ع(  بخشی از روایات ناظر بر نزول دفعی -1

نقل )ع( معصوماناز  هاآنروایات مستثنیات و ناظر بر نزول تدریجی که حتی یک مورد 

 های برتری روایات ناظر بر نزول دفعی سوره است.این یکی از ملاک ؛ ونشده است

. شدهقلنبخشی از روایات دال بر نزول برخی از آیات سوره در مدینه از تابعان  -1

( و همچنین 432:ص ،3ج  ،2112زرکلی،بوده )هجری از تابعان  411یزید بن رومان متوفی 

( در مورد سفیان هم 132:ص ،1ج  ،4141ذهبی،) شهر بن حوشب هم از کبار تابعان است.

هجری  413هجری باشد و یا سفیان بن عیینه متوفی  424اگر منظور سفیان ثوری متوفی 

( به نظر 411:ص ،1ج  ،2112اند. )زرکلی،اشخاص هم جزء تابعاناین  هرحالبهباشد 

ها مضمون این نقل نیست که نیچننیا اند وکردهرسد این افراد اجتهادات خود را بیان می

 ها رسیده باشد.یا حتی صحابه به آن)ص( امبریپمسند از  طوربه

عباس و ابی یت ابناقوال و روایات دیدگاه دوم مستند به نقل پیامبر نیست. روا  -1

اهل سنت موقوفات صحابه را به حکم مرفوع  هرچندجحیفه حدیث موقوف است و 

و دانند، ولی این در صورتی است که سند روایت از جهات دیگر مشکل نداشته باشد می

( 241:ص ،2ج  ،تایب سندی مشکل دارد و مرسل است. )سیوطی، ازنظر ادشدهی یهانقل

و زمان نزول سورۀ  اندصحابهافزون بر اینکه که ابن عباس و ابی جحیفۀ هر دو از صغار 

؛ بنابراین حتی از دیدگاه اهل سنت، این اندنبودهانعام، با توجه به خردسالی، خود شاهد 
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اما بقیۀ روایات افزون بر مشکل سندی از تابعان و بزرگان بعدی ؛ روایات قابل اعتماد نیستند

قل شده است. این نوع از روایات در میان محدثان و اندیشمندان اهل سنت نیز از اعتبار ن

باشند. حتی جمع زیادی از علمای حدیث مقطوع می اصطلاحاًکافی برخوردار نیست که 

ابن جماعه ) دانند.اهل سنت حدیث مقطوع که بیانگر گفتار تابعان هست را ضعیف می

در میان علما و اندیشمندان شیعه به شکل دیگری مطرح ( این مطلب 12:ص ،4ج  ،4112

هاى نباشد حجیت ندارد. دیدگاه)ع( معصوماست. از نظر ایشان اقوال صحابه اگر مستند به 

اجتهادى صحابه، به دلیل آنکه از اجتهاد و استنباط آنان برخاسته، حتى در فرض احراز 

طا در استنباط آنان وجود دارد؛ اما عدالت و وثاقت، اعتبار مطلق ندارد؛ زیرا احتمال خ

آراى تفسیری تابعان نسبت به فضاى نزول و خصوصیات تاریخى و جغرافیایى موضوع 

 آیات در زمان نزول نیز از مصادیق اخبار تاریخى مرسل است و فاقد اعتبار است.

 (221: ص ،4131بابایی،)

عام در مکه نسبت کند که روایات دال بر نزول دفعی سوره انسید قطب تصریح می -2

اعتبار بیشتری  اند ازکردهبه روایاتی که نزول برخی از آیات این سوره را در مدینه معرفی 

نیز مؤیّد مکّی بودن همۀ  برخوردارند. افزون بر اینکه به نظر وی تحلیل موضوعی سوره

ی سوره نزول دفع هاروایتاست که  یاگونهبه نـیز سوره خود ساختار؛ و آیات سوره است

( 4122:ص ،2ج  ،4142سید قطب،) دهد.می ترجیح لااقل یا و کندمی تصدیق در مکه را

داند ها را در مدینه میآن و نزولرشیدرضا با اشاره به روایاتی که آیاتی از سوره را استثناء 

کند که در این روایات نصّ صحیحِ صریح، که دلالت بر استثناء داشته باشد تصریح می

نزول دفعی سوره به سبب موافق اصل بودن برتری دارد؛ چون اصل این  اتیرواو نیست 

ی در مکه نازل شده است همه آیات آن مکی باشد؛ مگر آنکه دلیل اسورهاست که اگر 

 (231:ص ،3ج  ،4111رشید رضا،) محکمی بر خلافش باشد.

ر حاکم بعد از نقل روایت جابر در مستدرک که ظهور در نزول دفعی سوره د -3

 ،4144حاکم نیشابوری،) گوید: این حدیث مطابق شرط مسلم صحیح است.مکه دارد می

 (111:ص ،2ج 
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های موجود مبنی بر نزول برخی از آیات اختلاف زیادی میان روایات و گزارش -3

 این سوره در مدینه وجود دارد که شرح آن در جدول ذیل آمده است.

 دفعی یا تدریجی. ارزیابی روایات ناظر بر نزول 4جدول 

 شماره آیات تعداد آیات مدنی طبقه راوی راوی

 مبهم بودن تعداد آیات مدنی بعضی از آیات تابعان یزید بن رومان

 414/  412آیات:  آیه 2 کبار تابعان شهر بن حوشب

 11/12/14و آیات:  411/412/414آیات:  آیه 2 صغارصحابه ابن عباس

 444آیه:  هیآ 4 صحابه ابی جحیفه

 و مبهم بودن آیه دومی 14آیه:  هیآ 2 تابعان کلبی

. افزون بر این، سیاق آیاتی که هاآنبر اجتهادی بودن  است یانهیقرها این تفاوت نقل

با آیات قبل و  هاآناند و نیز انسجام مطرح شده استثناء و آیات مدنی در این سوره عنوانبه

و شود و مکی بودن همه آیات سوره ها سبب شک و تردید در این روایات میبعد از آن

 (21:ص ،1ج  ،4131دهد. )دروزه،و دفعی آن را برتر نشان میزمان هم نزول

 ارزیابی روایات ناظر بر سبب نزول -2-8

 هاآندر خصوص اهمیت و جایگاه اخبار سبب نزول و همچنین اعتبار و عدم اعتبار 

تنها راه  کهییازآنجااما ؛ های زیادی در میان اندیشمندان شیعه و اهل سنت وجود داردبحث

متکی به نقل  کاملاًی به اسباب نزول آیات و سُور از طریق روایت است و این بحث ابیدست

ید در پذیرش یا رّد روایات دقت نظر کافی اعمال شود. از همین روی است، بنابراین با

بسیاری از روایات شأن نزول از درجه صحت و اعتبار مناسب برخوردار نیستند.  شدهگفته

داند و معتقد است نزول را غیر مسند و ضعیف می اتشانیرواعلامه طباطبائی بسیاری از 

اند و متکی بر مشاهده و ضبط نیستند. جتهادىهای اسباب نزول بیشتر نظرى و اگزارش

استدلال  هاآنهمچنین ایشان در تضعیف این روایات به وجود تناقض و تهافت در میان 

کرده است. از دیدگاه ایشان شیوه اعتبار سنجی روایات سبب نزول در صورت عدم تواتر یا 

وایات را بر آیات قرآن الصدور بودن همان شیوه برگرفته از روایت نبوی است که رقطعى
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 (434: ص ،4111طباطبائی،) اعتماد نماییم. هاآنعرضه کنیم و در صورت سازگاری به 

 اند:سه شرط بیان کرده معرفت برای اعتبار روایات سبب نزول اللهتیآهمچنین 

شود باید شخص آخری که روایت به او منتهى مى مخصوصاًروایت،  ( سندالف

 باشد. نانیمورداطمنى در وهله اول معصوم یا صحابى باشد. یع نانیمورداطم

 روایت باید متواتر یا مستفیض باشد. ( سندب

 و ابهام آن را رفع کند. حلقطعى اشکال آیه را  طوربهسبب نزول باید  ( روایاتج

 (211:ص ،4ج  ،4141معرفت،)

توان روایات سبب نزول سوره انعام را نقد و بررسی کرد. با توجه به ملاکهای فوق می

ُه َعلى»؛ آنچه از سعید بن جبیر ذیل آیه: مثالعنوانبه ( 14)انعام:« ء  ...َبَشر  ِمْن َشْي  ما َأْنَزَل اللَّ

مبر با او نقل در مورد شخصی به نام مالک بن صیف یهودی و محاجه او با پیامبر و رفتار پیا

به )ص( اکرمدر تناقض است. اینکه پیامبر  کاملاًشده است با آیات دیگر قرآن و روایات 

شخصی در حین گفتگو جسارتی بنماید با اخلاق حسنه آن حضرت و رحمت للعالمین 

 (431:ص ،4ج  ،جا)همان بودنش در تضاد است.

ر مدینه دارد. به جهت د 414و  14نزول حاکی از نزول آیات  اتشانیروابرخی از 

در این روایات مربوط به احتجاج پیامبر با یهودیان است و این  شدهمطرحاینکه فضای 

)ص( امبریپدر مدینه رخ داده است. در این خصوص باید گفت که دعوت  غالباًها احتجاج

های عالم مخصوص مشرکان نبوده است بلکه دعوتى است جهانى و متوجه جمیع ملت

است و قرآن کریم ذکرى براى همه عالمیان است. همچنین یهودیان و مشرکان مکه با هم 

همسایه و پیوسته با یکدیگر در تماس بودند. از طرف دیگر در قرآن کریم آیاتی است که 

َو ال »مانند آیه اند؛ گرفتههای مکی قرار در سوره هکیدرحالخطاب به اهل کتاب است 
ِذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم  ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّ َو َعَلى »( و آیه 12)عنکبوت:«ُتجاِدُلوا َأْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ ِبالَّ

ْمنا ما َقَصْصنا َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َو ما َظَلْمناُهْم َو  ِذيَن هاُدوا َحرَّ لِكْن كاُنوا َأْنُفَسُهْم الَّ
هاى یهود بوده، ( و آیات زیادى از سوره اعراف که بیانگر بیدادگرى443نحل:«)َيْظِلُموَن 

 (232:ص ،3ج  ،4143طباطبائی،) سوره اعراف از سور مکى است. کهیدرحال
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در خصوص ادعای نزول وحی توسط عبداللَّه بن سعد  شدهنقلهمچنین سبب نزول 

ُه ...»ل آیه: بن ابى سرح ذی ( به چند دلیل باطل است. 11)انعام:«َو َمْن قاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل ما َأْنَزَل اللَّ

نیامده مگر در  «عليما حكيما»و  «سميعا عليما»از سور مکی عبارات  کدامچیهاول اینکه در 

سوره لقمان که بعد از سوره انعام نازل شده است. دوم اینکه بر اساس اقوال موجود عبداللَّه 

و بعید نیست سخنانى  جویى از قرآن پرداختاز اسلام برگشت به عیب بعدازآنکهبن سعد 

ه در زمان هایى کاند دروغ و افترا باشد؛ زیرا در سورهرا که در این روایات از او نقل کرده

باشد وجود ندارد.  هاآنعباراتى که حاکی از تصرف وی در  شدهنازلاش نویسندگى

ْكَر »( سوم اینکه این روایات با آیاتی نظیر: 121:ص ،3ج  ،4111)رشید رضا، ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ِإنَّ
ا َلُه َلحاِفُظوَن  ( که نشان از حفظ و 43)قیامت:« ُقْرآَنهُ ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو »و آیه:  (1)حجر:« َو ِإنَّ

اینکه در این روایات آمده است که عبدالله بن  تاًینها ؛ وصیانت قرآن دارد نیز مخالف است

ظاهر این جمله با آنچه قرآن از او « أنا انزل مثل ما انزل الّلَه»ابی سرح ادعا کرده بود که: 

هُ »زیرا تعبیر قرآن: ؛ نقل کرده است منافات دارد  باشد.می« َسُأْنِزُل ِمْثَل ما َأْنَزَل اللَّ

 (112:ص ،3ج  ،4143طباطبائی،)

روایات سبب نزول سوره انعام همانند بیشتر روایات سبب نزول، خبر واحد  درمجموع

اشکالاتی که از حیث سند در بحث صحت سنجی روایات ناظر بر نزول  ؛ واندو ضعیف

روایات نیز وارد است؛ زیرا این  ان گردید به اینبرخی از آیات این سوره در مدینه بی

روایات نیز از سوی صحابه و تابعان نقل شده است. افزون بر اینکه روایات یاد شده سبب 

اند. رشید رضا با اشاره به روایات مذکور نزول حقیقی برای آیات نیستند و تطبیق نزول

استشهاد یا  ها برایز نزول آنتأکید دارد که برخی آیات قرآن بر حوادث قبل یا بعد ا

آیه را نشنیده بودند گمان  ترشیپصحابه که  اند و برخی ازاحتجاج تطبیق داده شده

 (233:ص ،3ج  ،4111در این واقعه نازل شده است. )رشید رضا، هیاند آکرده

 ارزیابی دیدگاه نولدکه در عدم انسجام سوره -2-9

ی هادگاهیدمفسران بر انسجام و وحدت درونی سوره انعام در این خصوص  دیتأکعلیرغم 

شاهد  عنوانبهتوان ( را میم 4111نولدکه )مخالف نیز وجود دارد که دیدگاه خاورشناس 
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این مدعا ذکر نمود. او در مورد سوره انعام معتقد است وحدت و انسجام آن در چند جا به 

 - 443 - 11 - 31 - 11او این اتفاق بعد از آیات:  زعمبهریزد. علت قطع معنا به هم می

ی هادگاهید( با بررسی 411: ص ،2111ن.ک: نولدکه،) افتاده است. 411 -411 -411

ها ها باید گفت که معیارهای او در پذیرش انسجام سورهنولدکه در خصوص انسجام سوره

ره انعام را از منظر شکلی و شود. نولدکه سوبه دو شکل ساختاری و محتوایی تقسیم می

داند، اما بر این باور است که این ساختاری یا به تعبیر خودش اسلوب و مفردات منسجم می

ریزد که این سوره از منظر محتوایی یا مضمونی در چند جای آن وحدت معنا به هم می

وان گفت تموضوع نیز با تکیه بر مقوله سیاق قابل نقد و بررسی است. از سویی دیگر می

ها مانند سایر خاورشناسان به مسائل متعددی نقدهای نولدکه در خصوص انسجام سوره

به نظم تاریخی موجود در کتاب مقدس و دشواری فهم متن قرآن  هاآنانس ذهن  ازجمله

 که در جای خود مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. گرددیبرمو مراجعه به ترجمه قرآن 

 (431:ص ،4113نیل ساز،)

ی قرآن جزء دوره سوم یا پایانی مکی هاسورهی نولدکه از بندمیتقسسوره انعام در 

باشد که ویژگی عمومی این سور برخورداری از اطناب، پراکندگی و شکنندگی در می

ی را در پی زیانگملالبوده که همگی  رواضحیغو براهین  سرانجامیبسخن و تکرارهای 

گفتار نولدکه در خصوص عدم انسجام مضمونی  (423:ص ،2111نولدکه،) داشته است.

است که در  موردنقدمفسران فریقین هست  دیتأکسوره انعام با تکیه بر اصل سیاق که مورد 

با  شدهحاصلادامه به چند مورد از مواردی که از دیدگاه نولدکه در سوره انعام قطع معنا 

 شود.تکیه بر قاعده سیاق پاسخ داده می

 16یه آ -2-9-4

اما ؛ با آیات قبلی وجود ندارد و انسجام وجود ندارد 12از دیدگاه نولدکه ارتباط بین آیه 

این سوره در یک سیاق هستند که در مورد ادله  11تا  13در پاسخ باید گفت مجموع آیات 

ْبِلَك ُأَمم  ِمْن قَ  َو َلَقْد َأْرَسْلنا ِإلى» 12ویژه آیات  صورتبهتوحید و معجزه نبوت است و 
ُعوَن  ُهْم َيَتَضرَّ اِء َلَعلَّ رَّ ُه َسْمَعُكْم َو َأْبصاَرُكْم » 12تا آیه « َفَأَخْذناُهْم ِباْلَبْأساِء َو الضَّ ُقْل َأ َرَأْيُتْم ِإْن َأَخَذ اللَّ
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ِبُكم... َو َخَتَم َعلى ی قبل از پیامبر هاامتدر خصوص ذکر رفتار خدای تعالی با « ُقُلو

 ج ،4143طباطبائی،) در مواجهه با معجزات انبیاء است. هاآنالعمل بیان عکسو )ص( اسلام

ذيَن َظَلُموا ...»فرماید: می 11از سویی دیگر در آیه  (31:ص ،3 که عبارت « َفُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّ

 «أَ رَأَیْتُمْ »با ضمیر خطاب در فعل:  12است از تهدید به اتیان عذاب و این مطلب در آیه 

 (142، ص: 1، ج4121اندلسی،) شده است. دیتأک

 71آیه  -2-9-8

با آیات قبل نیز قائل به وحدت معنا نیست. در پاسخ به این ادعا نیز باید  31نولدکه بین آیه 

عبارت از احتجاج علیه  هاآندر یک سیاق قرار دارند و مضمون  31تا  12گفت آیات 

 ،3ج  طباطبائی،) توحید و معارف مربوط به آن از نبوت و معاد است. مسئلهمشرکین بر 

های ابراهیم)ع( علیه مشرکین و نیز در حقیقت بیان احتجاج 31الی  31( و آیات 441:ص

( و در مورد ارتباط این آیات با آیات قبلی 411:ص ،3ج  ،جا)همان دعوت به توحید است.

و در  هاستآناج بر اهل کفر و بیان موعظه برای ، آیات قبلی در مقام احتجشودیمگفته 

 پردازد.می هابتبا آزر در بحث عبادت )ع( میابراهفراز بعدی به جریان گفتگوی حضرت 

 هیآتناسب معنایی برقرار است؛ زیرا  34و  31( همچنین میان آیه 4211:ص ،1ج  حوی،)

ِه ما ال » 34 نا...ُقْل َأ َنْدُعوا ِمْن ُدوِن اللَّ در مورد پرستش غیر خدا است که نه « َيْنَفُعنا َو ال َيُضرُّ

با آزر در آیه )ع( میابراهرساند و این مطلب با احتجاج حضرت دهد و نه ضرر مىنفع مى

ِخُذ َأْصناما  آِلَهة ...» 31 ِبيِه آَزَر َأ َتتَّ
َ
 (124، ص: 1اندلسی، ج) تناسب دارد.« َو ِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم ِْل

 442آیه  -2-9-9

بوده و سبب قطع انسجام  ارتباطیبیکی دیگر از فرازهایی که به باور نولدکه با آیات پیشین 

ِه َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم »فرماید: سوره است که می 443سوره گردیده است آیه  ا ُذِكَر اْسُم اللَّ َفُكُلوا ِممَّ
نماید. از دیدگاه علامه ین این گفتار را رد میاما توجه به سیاق آیات پیش« ِبآياِتِه ُمْؤِمنيَن 

ِه َأْبَتِغي َحَكما  ...»؛ 441طباطبائی بین آیات  ِه »؛ 424تا « َأ َفَغْيَر اللَّ ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اللَّ ُكُلوا ِممَّ َو ال َتْأ
باشد. زیرا معنای جامع این هشت آیه هستند اتصال معنا برقرار می مجموعاً که  ...«َعَلْيه
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ی از بیشتر بردارفرمانآیات عبارت است از اینکه نباید جز خدا را حََکم گرفت و اینکه 

که با  443در آیه  تیدرنها ؛ واست زیرا آنان پیرو ظن و تخمین هستند کنندهگمراهمردم 

و جهانیان است به  پروردگار جهانخداى متعال که فرماید شود میشروع می «فاء» حرف

باید حکمى را که خداوند تشریع فرموده  نیبنابرااطاعت سزاوارتر از دیگران است 

، ص: 3طباطبائی، ج) )خوردن از گوشت حیوانى که نام خدا بر آن برده شده( اطاعت کرد.

مؤید این مطلب است؛ در ابتدای این آیه نیز  «فاء»( گفتار مفسرین در خصوص حرف 123

مانند اینکه گفته ؛ در ابتدای این آیه عطف به ماقبل است «فاء»اند گفتهچه اینکه برخی 

 (214، ص: 1طوسی، ج) «.کونوا على الهدى فکلوا مما ذکر اسم الّلَه علیه»باشد: 

 414آیه  -2-9-1

اما این ؛ بین رفته استبا آیات پیشین از  411از دیدگاه نولدکه ارتباط معنایی بعد از آیه 

ات  » ؛414نیست. وجه ارتباط آیه  رشیموردپذمورد نیز مانند موارد پیشین  ِذي َأْنَشَأ َجنَّ َو ُهَو الَّ
با آیات قبل این است که در آیات پیشین از کسانی سخن « َمْعُروشات  َو َغْيَر َمْعُروشات  ...

افترا زدن به خداوند حرام شمردند  شان کرده است را باگفته است که آنچه خداوند روزی

 منت گذاشته است. هاآنتوانند در آن تصرف نمایند بر و در این آیه با رزقی که می

با آیات قبل گفته شده است  414( همچنین در مورد ارتباط آیه 222، ص: 1اندلسی، ج)

اید بدون که این آیه در حقیقت بیان این مطلب است که خداوند خالق همه چیزهاست و نب

آیات قبل بیان حال مشرکین است که  کهیدرحالدستور او چیزى را حلال یا حرام شمرد 

ْنعاِم َنصيبا  »؛ دادندیمقرار  هابتبعضى از چیزها را براى 
َ
ا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث َو اْْل ِه ِممَّ َو َجَعُلوا ِللَّ

ِه ِبَزْعِمِهْم َو هذا ِلُشَركاِئنا  ( با این بیان 132، ص: 1طبرسی، ج«)َفما كاَن ِلُشَركاِئِهْم ...َفقاُلوا هذا ِللَّ

بنابراین آنچه نولدکه در خصوص ؛ گرددبا آیات قبل روشن می 414 هیآوجه ارتباط بین 

عدم ارتباط میان آیات سوره انعام مطرح نموده است خلاف واقع بوده و مخالف سیاق 

 سوره است.

 یبندجمع



 13 |    ینلیرزیم و زادهینیحس؛  سوره مبارکه انعام یجیو تدر یهای نزول دفعانگاره یواکاو

در خصوص دیدگاه نزول دفعی و تدریجی سوره انعام با توجه به شواهد موجود 

ی آن پرداخته شد بندجمعبه ارزیابی و  لیتفصبهوجود دارد که در این پژوهش  نظراختلاف

 که نتایج ذیل حاصل این پژوهش است.

 .برخوردارندادله روایی ناظر بر نزول دفعی سوره از صحت سند و متن  -4

وره مبارکه انعام بر محور توحید است و از دیدگاه بسیاری از غرض اصلی س -2

 مفسران فریقین دارای انسجام و وحدت درونی است.

روایات مستثنیات و روایات سبب نزول که از نزول تدریجی سوره حکایت دارند  -1

 .باشندیماز منظر سند و متن دچار نقصان 

نزول دچار  اتشانیرواام و ادله روایی ناظر بر نزول تدریجی سوره مبارکه انع -1

 ضعف سندی و دلالی هستند.

بنابراین دیدگاه ؛ انسجام سوره بر مبنای قاعده وحدت سیاق متعین است -1

نیست و در فرازهای  رشیموردپذخاورشناس نولدکه در خصوص عدم انسجام سوره انعام 

 ی وی، وحدت معنا به هم نخورده است.موردادعا
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 منابع
 قرآن کریم

عربستان سعودى، مکتبۀ ، تفسیر القرآن العظیم(.  ق 4141محمد. )ابن ابى حاتم، عبدالرحمن بن 

 نزار مصطفى الباز.

، دمشق، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی(. ق 4112إبراهیم. )ابن جماعه، محمد بن 

 دار الفکر.

، بیروت، شرکت ابناء شریف نواسخ القرآن(. ق 4122) الرحمن.، ابو الفرج عبد ابن جوزى

 .الانصارى

 ، تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع.التحریر والتنویر(. م 4113الطاهر. )ابن عاشور، محمد 

 دارالکتب العلمیۀ. ، بیروت،تفسیر القرآن العظیم(. ق 4141عمرو. )ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن 

 .ق 4121، دار الفکر،، بیروتالبحر المحیط فى التفسیراندلسى، ابو حیان، 

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.المعانى فى تفسیر القرآن العظیمروح (.  ق 4141محمود. )آلوسى، سید 

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.روش شناسی تفسیر قرآن(. ش 4131بابایی، علی اکبر. )

 ، بیروت، داراحیاء التراث العربى.معالم التنزیل فى تفسیر القرآن(. ق4121مسعود. )بغوى، حسین بن 

 ، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور(. ق 4141الدین. )بقاعی، برهان 

، بیروت، دار احیاء التراث أنوار التنزیل و أسرار التأویل(. ق 4143عمر. )بیضاوى، عبدالله بن 

 العربى.

 عربی.، بیروت، دار إحیاء التراث الالکشف و البیان عن تفسیر القرآن(.  ق 4122اسحاق. )ثعلبى، ابو 

 ، قم، مرکز نشر اسراءتسنیم(. ش 4111عبدالله. )جوادی آملی، 

 ، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.مستدرک على الصحیحین(. ق 4144. )ینیشابورحاکم 

 ، بیروت، دارالسلام للطباعه و النشرو التوزیع و الترجمه.الاساس فی التفسیر(. ق 4111. )دیسعحوی، 

 .، تهران، سازمان تبلیغات اسلامىی قرآنهاسورهساختار هندسى (. ش 4132محمد. )خامه گر، 

 .، قم، موسسه احیاء آثار آیت الله خوییالبیان فی تفسیر القرآن(. تابیابوالقاسم. )خویی، 

 ، بیروت، مؤسسۀ الرساله.سیر أعلام النبلاء(. ق 4141الدین. )ذهبی، شمس 

 ، بیروت، دارالعلم.المفردات فی غریب القرآن (.ق4142محمد. )راغب اصفهانى، حسین بن 

 .، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قمروش تفسیر قرآن(. ش 4131، محمود. )رجبى
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، مصر، الهیئۀ المصریۀ العامۀ تفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنار((. م 4111محمد. )رشید رضا، 

 للکتاب.

 ، بیروت، دار المعرفۀ.البرهان فی علوم القرآن(. ق 4141الله. )محمد بن عبد  زرکشى،

 ، بیروت، دار العلم للملایین.الأعلام(. م 2112زرکلی، خیر الدین. )

 ، بیروت، دار الکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل(. ق4113محمود. )زمخشرى، 

 بیروت، دارالشروق.، فى ظلال القرآن(. ق 4142قطب. )سید بن 

، ریاض، مکتبۀ الریاض تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی(. تابی. )نیالدطی، جلال سیو

 الحدیثۀ.

، قم، کتابخانه آیۀ الله مرعشى الدر المنثور فى تفسیر المأثور(. ق 4111)سیوطى، جلال الدین. 

 نجفى.

 الکتاب العربى.، بیروت، دار الاتقان فی علوم القرآن(. ق 4124الدین. )سیوطى، جلال 

 .21، حسنا، بهار، شمارۀ «های انعام و اسراءبررسی آیات استثنایی سوره(. »ش 4111شمخی، مینا. )

 ، دارالکتب الاسلامیه.، تهرانقرآن در اسلام(. ش 4111). نیمحمدحسطباطبائى، سید 

تر انتشارات اسلامى ، قم، دفالمیزان فى تفسیر القرآن(. ق4143)طباطبایى، سید محمد حسین. 

 ى مدرسین حوزه علمیه.جامعه

 ، بیروت، المکتب الاسلامی.المعجم الصغیر(. ق 4111أحمد. )طبرانی سلیمان بن 

 ، تهران، انتشارات ناصر خسرو.مجمع البیان فى تفسیر القرآن(. ش4132)طبرسى، فضل بن حسن

 دار المعرفه. ، بیروت،القرآن جامع البیان فى تفسیر(. ق 4142جریر. )طبرى، محمد بن 

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربى.التبیان فى تفسیر القرآن(. تابی)طوسى، محمد بن حسن

 ، دار إحیاء الکتب العربیه.قاهره ،التفسیر الحدیث(. ش 4131محمد. )عزه دروزه، 

 العلمیۀ.، تهران، المطبعۀ تفسیر العیّاشی(. ش 4131مسعود. )عیاشى، محمد بن 

 ، تهران، تابش.دراسات فی علم الدرایه(. ش 4121اکبر. )غفاری، على 

، بیروت، دار احیاء تفسیر مفاتیح الغیب(. ق 4121عمر. )فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن 

 التراث العربى.

 ، تهران، جهاد دانشگاهى.پژوهشى در نظم قرآن(. ش 4131الهادى. )عبد فقهى زاده، 

 ، تهران، انتشارات ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآن(.  ش 4121احمد. )طبى، محمد بن قر
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 .قم، دار الکتاب ،تفسیر القمى(. ش4123)قمى، على بن ابراهیم

 ، به کوشش علی اکبر غفاری و محمد آخوندی،اصول کافی(. ق 4113یعقوب. )کلینى، محمد بن 

 ، دارالکتب الاسلامیه.تهران

 ، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامى.التمهید فی علوم القرآن(. ق 4141. )یمحمدهادفت، معر

 ، بیروت، دار نشر جورج ألمز.تاریخ قرآن(. م 2111تئودور. )نولدکه، 

 رویکرد خاورشناسان به مسئله انسجام قرآن کریم؛ سیر تحول تاریخی،(. 4113نصرت. ) نیل ساز،
 .424-411صص  ،4ش  تحقیقات علوم قرآن و حدیث،، هانهیزمها و یژگیو

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.اسباب نزول القرآن(. ق4144احمد. )واحدى، على بن 
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