دو فصلنامۀ علمیپژوهشی کتاب قیّم
سال نهم ( ،)1398شمارۀ بیستم

قاسم بستانی
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چکیده
مفسران قرآن از ديرباز به اهمیت روايات شأن نزول در فهم صحیح قرآن و نیز آسیبهای وارد بر آنها،
پی برده و افزون بر بهره از اين میراث علمی در تفسیر ،به نقد و بررسی آنها ـ هر چند بسیار اندک ـ
پرداختهاند؛ بهويژه آن زمان که چندين شأن نزول مختلف برای يک آيه يا سوره ذکر میشود که منجر به
اضطراب شديدی در فهم صحیح آيه يا سوره میگردد .سوره قدر ،نمونهای از اين دست به شمار میرود که
برای آن شأن نزولهای متعدد با وضعیتهای سندی و متنی متفاوت ذکر شده که به دور از نقد و بررسی
مانده است.
در اين مقاله با روش تحلیلی توصیفی ،تالش میشود تا ضمن نقد و بررسی شأن نزولهای سوره قدر،
به اين پرسشها پاسخ دهد که اين شأن نزولها از حیث متن و سند تا چه اندازه معتبرند؟ تعارضهای موجود
میان اين شأن نزولها چیست و کداميک از آنها میتواند شأن نزول صحیح سوره قدر باشد؟ نتیجه اين
تحقیق ،روشن میسازد که روايتهای شأن نزول سوره قدر ،هر يک دارای اسنادی ضعیف و مضامین سخت
قابل مناقشه و نسبت به يکديگر از تعارضهای غیرقابلجمعی برخوردارند.

واژگان

کلیدی :شأن نزول ،سوره قدر ،نقد سندی ،نقد متنی.

 .1دانشيار دانشگاه شهيد مچران اهواز ،گروه علوم قرآن و حديثgbostanee@yahoo.com /
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 -1مقدمه
شأن نزول یا سبب نزول ،پیشامدی است که آیه یا آیاتی(تا یک سوره) در بیان یا تبیین حکم
آنها ،هنگام یا پس از وقوع ،نازل شده باشد(زرقانی ،1415 ،ج ،1ص /89پیروزفر،1386 ،
ص )143و یکی از مهمترین قرائن برونمتنی و نوعی قرینه حالی و مقالی و از لوازم اصلی مهم
رفع مشکالت متن و در اینجا قرآن کریم میباشد(واحدی ،1411 ،ص /10سیوطی ،بیتا ،ج،1
ص )87و این اهمیت از دیرباز نزد دانشمندان اسالمی شناخته شده است و به استفاده از این
روایتها برای فهم درستتر آیات قرآنی پرداختهاند .امّا بهرغم آسیبهایی جدی وارد به حدیث
به طور کلی و احادیث شأننزول به طور خاص و بهرغم ذکر شأن نزولهای متعدد ذیل یک آیه
یا سوره ،کمتر به نقد و بررسی سندی و متنی آنها پرداختهاند ،لذا همچنان روایتهای شأن
نزول نیاز به بررسی و تحقیق دقیق دارند.
از جمله ،سوره قدر است که بهرغم ذکر شأن نزولهای مختلف برای آن در روایات ،همچنان
سند و متن آنها ،مگر یکی از شأن نزولها ،آن نیز بهطور محدود ،به طور جدی نقد نشدهاند
(ر.ک .ادامه نوشتار) .لذا در این مقاله تمام شأن نزولهای این سوره ،از تفاسیر فریقین ،گردآوری
و اعتبارسنجی شدهاند تا جایگاه آنها در فهم سوره قدر روشن گردد .یادآور میشود که در این
راستا استقصای کاملی در تفاسیر صورت گرفته است ،اما در ارجاعات ،بهقصد اختصار ،فقط به
منابع اصلی و مهم ارجاع داده شده است.
تألیفات درباره اسباب نزول ،پیشینهای طوالنی نزد مسلمانان دارد ،خواه بهصورت تکنگاری
مانند «اسباب نزول» واحدی ،خواه بهصورت بخشی از یک کتاب مانند ابوابی ضمن کتابهای
«البرهان» زرکشی و «االتقان» سیوطی؛ اما بیشتر این کتابهای به گردآوری روایتهای اسباب
نزول در خصوص یک آیه یا سوره پرداخته ،به نقد و بررسی این روایتها اقدام نکردهاند ،مگر
معدودی از آنها و بیشتر نزد متأخرین ،مانند« :لباب النقول فى اسباب النزول» سیوطى« ،الصحیح
من اسباب النزول» عصام بن عبدالمحسن حمیدان« ،االستیعاب فی بیان االسباب» سلیم بن
عبدالهاللی و محمد بن موسی آل نصر« ،اسباب نزول» محمدباقر حجتی« ،اسباب النزول علماً
من علوم القرآن» بسام الجمل« ،الصحیح المسند من أسباب النزول» مقبل بن هادی وادعی .افزون
بر آن ،مقاالت متعددی دراینباره نگاشته شده که بیشتر آنها به بررسی کلی علم اسباب نزول،
کارکرد ،آسیبها ،اعتبار و ...آنها پرداختهاند ،ازجمله« :اسباب نزول القرآن :أهمیتها ،طرقها،
حجیتها ،مصادرها» سید محمدرضا حسینی؛ «پژوهشی در باب اسباب نزول» غالمحسین
تاجرینسب؛ «روایات اسباب نزول و مسئله جاودانگی قرآن» سهیال پیروزفر و محمدعلی
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مهدویراد؛ «جعل و تحریف در روایات اسباب نزول »1سید موسی صدر؛ «جعل و تحریف در
روایات اسباب نزول »2حسن ربانی و سید موسی صدر.
کتب تفسیری نیز طبیعتاً به روایات اسباب نزول توجّه نشان دادهاند .اما آنها هم به نقد و
بررسی این روایات نپرداخته و صرفاً به ذکر آنها ولو در تعدادی زیاد ذیل یک آیه یا سوره
بسنده کردهاند هرچند در مواردی نقدهایی نسبت به آنها صورت گرفته است (ر.ک .طبری،
 ،1412ج ،2ص /56ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،10صص /59-57فخر رازی ،بیتا ،ج ،7ص/71
طباطبایی ،1417 ،ج ،3ص )267و تاکنون نیز تمام روایتهای شأن نزولی سوره قدر در نوشتاری
مستقل ،ذکر و نقد و بررسی نشدهاند که در این مقاله بدین کار پرداخته میشود.

 -2شأن نزولهای سوره قدر ،گونهها و نقد و بررسی
برای این سوره ،بهطورکلی دو نوع شأن نزول اما هر یک با گونههایی مختلف ذکر شده است:

 -1-2شأن نزول با محوريت زهد و عبادت
این گونه از شأن نزول خود به چند گونه زیر است:

 -1-1-2زاهد بنی اسرائیلی و جهاد هزار ماهه او
در این گونه روایات ،کمابیش آمده که میان بنیاسرائیل مردی وجود داشت که شبها قیام
میکرد تا اینکه صبح گردد ،سپس در روز با دشمن جهاد میکرد تا شب شود .این کار را هزار
ف َشهْرٍ﴾ را نازل کرد که قیام آن شب ،بهتر
ن أَلْ ِ
ماه انجام داد ،پس خداوند آیه ﴿لَ ْيلَ ُة الْقَ ْد ِر خَيْ ٌر ِم ْ
از عمل آن مرد است(طبری ،1412 ،ج ،30ص /167ابن کثیر ،1412 ،ج ،4ص /567سیوطی،
 ،1416ج ،6ص )371و گاهی گفته میشود که چنین مطلبی را پیامبر(ص) و اصحاب از بعضی
شنیده و شگفتزده شدند که خداوند(...فخر رازی ،بیتا ،ج ،31ص )30یا چنین مطلبی به
پیامبر(ص) گفته شد و ایشان درخواست کرد که در امتش چنین شود که خداوند( ...بغوی ،بیتا،
ج ،4ص /512ابن جوزی ،1407 ،ج ،8ص /286طبرسی ،1379 ،ج ،9ص)520؛ یا بهعکس،
چنین مطلبی را پیامبر(ص) به اصحاب گفته و آنان شگفتزده شده و درخواست چنین جایگاهی
کردند که خداوند ( ...ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،10ص /3452ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص /256ابن
کثیر ،1412 ،ج ،4ص )567و عموماً علت این درخواست را کمیِ اعمال مسلمانان (آلوسی ،بیتا،
ج ،28ص /192ابوحیان ،1422 ،ج ،8ص )493یا کمیِ عمر آنها (ابن جزی ،1403 ،ج،4
ص )210یا هر دو (طبرسی ،1379 ،ج ،9ص )520گفتهاند.
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بیشتر نیز این فرد را از بنیاسرائیل گفتهاند مگر برخی که اشارهای به اسرائیلی بودن او ندارند
(ابن جزی ،1403 ،ج ،4ص )210و برای او اسمی ذکر نشده مگر برخی که گفتهاند پیامبر(ص)
از او به نام شمسون یاد کرده است (کاشانی ،1344 ،ج ،10ص )301و بیشتر سخن از یک مرد
عابد است امّا برخی از مردانی عابد در بنیاسرائیل یاد کردهاند که چنین میکردند (ابوالفتوح
رازی ،1408 ،ج ،20ص )354و بیشتر سخن از هزار ماه است اما برخی از  80سال (معادل 960
ماه) نیز یاد کردهاند (ابن جزی ،1403 ،ج ،4ص.)210
این شأن نزول از صحابهای ازجمله ابن عباس (بغوی ،بیتا ،ج ،4ص /512ابن جوزی،1407 ،
ج ،8ص /286فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،5ص ،)352ابن مسعود (قرطبی ،1387 ،ج ،20ص )132و
تابعانی همچون مجاهد (طبری ،1412 ،ج ،30ص /167ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،10ص،)3452
وهب بن منبِّه (ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،20صص )355-354نقل شده است و برخی -عموم ًا
از مفسران شیعی -نیز آن را بدون راوی خاصی آوردهاند (طبرسی ،1379 ،ج ،9ص.)520

 -1-1-1-2نقد سندی
 -1فقط برخی از قدیمیترین متونی برای این گونه ،سند آوردهاند که عبارتاند از:1
الف) ابن حُمَید(محمد رازی) از حَکّام بن سَلْم(2کنانی) از مُثَنَّی بن صَبّاح از مجاهد(بن جبر)
(طبری ،1412 ،ج ،،30ص .)167در توثیق ابن حُمَید اختالف است (عقیلی ،1418 ،ج ،4ص/61
ابن ابی حاتم ،1371 ،ج ،7ص /232ذهبی ،1413 ،ج ،11ص )503و مثنّی متهم به اختالط است
(بخاری ،بیتا ،ج ،7ص )419و دیگران توثیق شدهاند.
ب) ابو زرعة(عبید اهلل) از ابراهیم بن موسى از مسلم(بن خالد زنجی) از ابن ابی نجیح(عبداهلل
بن یسار) از مجاهد (ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،10ص .)3452در توثیق مسلم اختالف است
(عقیلی ،1418 ،ج ،4ص /151ذهبی ،بیتا ،ج ،1صص )256-255و دیگر رجالِ آن توثیق شدهاند.
ج) ابو عمرو فراتی(احمد بن أُبَیّ) از محمد بن اسحاق از سعید بن عیسى از فارس بن عمرو
از صالح(بن محمد ظاهراً) از مسلم بن خالد بن ابی نجح (ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص .)256البته
عبارت« :مسلم بن خالد بن ابی نجح» ،در اینجا دارای دو اشتباه -چهبسا از سوی نسخهنویسان-
است :الف) افتادن «عن»(از) میان «خالد» و «بن» ،ب) ضبط نجح بهجای نجیح و ضبط درست

 .1در نقد سندي ،فقط رجال جمروح ،ذکر ميشوند.
 .2ابن کثري ،سلم را به صورت مسلم آورده كه اشتباه است.
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آن :مسلم بن خالد از عبداهلل ابن ابی نجیح سلمی(یا عبداهلل بن یسار) راوی مجاهد به یک واسطه
یا بی واسطه است ،همچنان که ثعلبی در مواضعی دیگر از تفسیرش و نیز دیگران مانند ابن
کثیر(ابن کثیر ،1412 ،ج ،4ص )567از او چنین یاد میکنند .بههرحال ،در این سند ابوعمرو
فراتی ،مجهول (ذهبی ،1407 ،ج ،27ص ،)363سعید بن عیسى ،مشترک بین ثقه ،ضعیف و
مجهول 1و فارس بن عمرو (ابن حجر ،1390 ،ج ،4ص )425و صالح (عقیلی ،1418 ،ج،2
ص )202ضعیف بوده و دیگران موثق هستند.
د) علی بن محمد بن علی سقاء إسفرائینی از محمد بن أحمد بن ُب ّطة إصبهانی از عبد اهلل بن
محمد بن زکریا إصبهانی از سعید بن یحیى أموی از مسلم بن خالد زنجی از ابن ابی نجیح از
مجاهد (بیهقی ،1414 ،ج ،4ص .)306در این سند ،علی بن محمد ،شناخته نشد و یحیی بن
سعید نیز مختلففیه است (ذهبی ،1382 ،ج ،4ص )380و دیگران توثیق شدهاند.
این اسناد ،همگی به مجاهد بهعنوان حلقه مشترک کلی و مسلم بن خالد از ابن ابی نجیح
بهعنوان حلقه مشترک جزئی ختم و کالً یک سند هستند ،هر چند تفاوتهایی بین نقل طبری با
نقل ابن ابی حاتم ،ثعلبی و بیهقی وجود دارد .بههرحال ،هر یک از سندها تا مجاهد نیز به سبب
وجود افراد ضعیف ،مختلف فیه یا مجهول ،ضعیف و به جهت ختم به مجاهد ،مقطوع و کلّ ًا
ضعیف میباشند.
از سویی دیگر ،در تمام این طرق ،فاصله صاحب کتاب تا مجاهد(د104 .ق) حدود  200یا
 350سال و با  3نفر(طبری) 4 ،نفر(ابن ابی حاتم) 5 ،نفر(ثعلبی) یا  6نفر(بیهقی) است که ظاهر ًا
این فاصله با این تعداد واسطه پر نمیشود .لذا احتماالً اسانید ،مُعضل و ضعیف میباشند.
 -2قدیمیترین منابعی که این گونه را آوردهاند ،آن را با سند و منسوب به مجاهد ذکر
کردهاند ،درحالیکه منابع بعدی عموماً آن را بدون سند و با انتساب آن به افراد دیگر و بعضاً
بدون انتساب به کسی و نیز با تفاوتهایی محتواییِ بعضاً زیاد ،آوردهاند که توجیهی بهجز دخل
و تصرف در حدیث بر اساس دیدگاههای مفسران متأخر ندارد.
 -3از میان کتب حدیثی ،فقط بیهقی( ،1414ج ،4ص )306است که شأن نزول مجاهد به نقل
از ابن ابی حاتم را آورده است.
 .1اين افراد عبارتاند از :رعيىن (ابن ايب حامت ،1371 ،ج ،4صص ،)52-51وَرَّاق (ابن حبان ،1393 ،ج ،8ص)271
و قُرَشي (مهان ،ج ،8ص )260که ثقه هستند ،كُرَيْزيّ (ذهيب ،1382 ،ج ،2ص )154و ابن معن املكي (مهان ،ج،2
ص )154که ضعيف هستند و بلخي که جمهول است (ذهيب ،1407 ،ج ،9ص.)88
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 -4موارد ذکر شده در تفاسیر شیعی ،از منابع اهل سنت گرفته شده که برخی ،مانند کاشانی
بدین مطلب تصریح نموده و برخی ،مانند طبرسی ،تصریح نکردهاند .همچنین کاشانی تصریح
دارد که شأن نزول را (موردی که از وهب نقل و در آن از شمسون یاد کرده) از ثعلبی نقل میکند.
اما آنچه ثعلبی از وهب نقل کرده  ،داستان شمسون به طور استطرادی است نه شأن نزول سوره
قدر (ثعلبی ،1422 ،ج ،10صص.)257-256

 -2-1-1-2نقد متنی
 -1این گونه ،افزون بر اجمال و تفصیلهایی که در گزارش آن هست ،از نظر مضمونی،
مضطرب است ،هرچند محوریت آن ،آگاهی از عمل فردی بنی اسرائیلی است که هزار سال در
راه خدا جنگید و نزول سوره قدر ،برای از بین بردن حسرت مسلمانان از چنین جایگاهی است،
ازآنجاکه عبادت در شب قدر ،مساوی همه آن مجاهدتهاست.
 -2دلیل قطعی برای کوتاهی عمر و کمیِ عمل مسلمانان نسبت به دیگر امتها وجود ندارد،
بلکه تجربه نشان میدهد که مردم از هر مذهب و سرزمینی ،از عمری کمابیش یکسان
برخوردارند ،1به ویژه آنکه در گزارش ،فقط از یک اسرائیلی سخن رفته است و وضعیت یک
نفر ،دلیلی برای اینکه همه بنیاسرائیل ،عمر و عملی بیشتر از دیگر امتها داشته باشند نیست و
نیز عادالنه نیست که یکشب شبزندهداری(همچنان که این گونه شأن نزول درصدد القای آن
است ) معادل هزار ماه جنگیدن در راه خداوند باشد؛ جهادی که خود بهتنهایی از ارزش بسیار
واالیی برخوردار است تا چه رسد که هزار ماه طول بکشد و چنین فردی افزون بر جهاد ،به
عباداتی مانند نماز ،زکات و روزه هم میپردازد .در قرآن نیز آمده است﴿:ال يَسْ َتوِي الْقاعِدُونَ ِمنَ
ن
سهِمْ فَضَّلَ اللَّ ُه الْمُجاهِدي َ
الض َررِ وَ اْلمُجاهِدُونَ يف سَبيلِ اللَّ ِه بِأَمْوالِ ِهمْ وَ أَنْفُ ِ
الْ ُمؤْمِننيَ غَيْرُ أُولِي َّ
ن َدرَجَةً وَ ُكالا وَ َعدَ اللَّهُ الْحُسْىن وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ َعلَی الْقاعِدينَ
سهِمْ عَلَی الْقاعِدي َ
بِأَمْواِلهِمْ وَ أَنْفُ ِ
أَجْرًا عَظيمًا﴾(نساء .)95 /4 :البته صورتی که این جهاد و عبادتها ،با اخالص همراه باشد و إلّا
هر عملی ،و لو هزاران ماه جنگ در راه خدا ،اگر برای مقاصد دنیوی و شخصی باشد ،هیچ
ارزشی نخواهد داشت.

 .1مگر افرادي که بنا بر داليلي قطعي ،طول عمر آنها اثبات شود ،مانند نوح(ع) ،عيسي(ع) و حضرت مهدي(عج) و
اثبات موارد استثنائي ،خدشهاي به عموميت قاعده ذکر شده وارد منيکند.
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ازسویی دیگر ،چنین امری نوعی تبعیض نسبت به متدینان دیگر ادیان الهی است ،درحالیکه
اصل آن است که همه متدینان با اخالص ،در ایمان و عمل خود ،بر پاداشهای دنیوی و اخروی
ِاللهِ
ن هَادُوا وَالنَّصَا َری وَالصَّاِبِئنيَ َمنْ آ َمنَ ب َّ
دست یابند؛ در قرآن آمده است﴿ :إِنَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَالَّذِي َ
ف َعلَ ْيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(بقره،62 /2 :
وَالْ َي ْو ِ الْآخِ ِر وَ َعمِلَ صَالِحًا َفلَ ُه ْم أَ ْجرُهُمْ ِعنْ َد رَبِّ ِهمْ وَلَا َخوْ ٌ
مائده )69 /5 :و نیز (حج .)17 /22 :برخی نیز بر آناند که «اسالم» در آیاتی چون ﴿إِنَّ الدّينَ ِعنْ َد
اهللِ الْ ِاسْال ُ﴾ (آلعمران )19 /3 :به معنای عام تسلیم در مقابل حق و ایمان است (طبری ،بیتا،
ج ،3صص /288-287طبرسی ،1379 ،ج ،2ص )259و ازاینرو ،شامل مؤمنان پیشین نیز میشود،
همچنان که در قول فرزندان حضرت یعقوب (بقره )133-132 /2 :و حواریون (آلعمران/3 :
 ،52مائده )111 /5 :و نیز آیاتی چون  64آلعمران و  46عنکبوت آمده است.
 -3داستان جنگجویی از بنی اسرائیل به نام شمسون (شمشون در منابع اهل کتاب) در برخی
تفاسیر شیعه و اهل سنت به نقل از وَهب بن مُنَبِّه (ثعلبی ،1422 ،ج ،10صص /257-256قرطبی،
 ،1387ج ،20ص /132کاشانی ،1344 ،ج ،10صص )304-303یا از کعب األحبار (قرطبی،
 ،1387ج ،20ص )132اما بدون سند و با تفاوتها و تناقضاتی در نقل ،آمده است .در منابع
تاریخی مسلمانان نیز شبیه بدان دیده میشود (یعقوبی ،بیتا ،ج ،1ص /48طبری ،1403 ،ج،1
ص 464به نقل از ابنمنبّه /ابن اثیر ،1966 ،ج ،1ص )217و ظاهراً اصل این داستان با تفاوتهایی
آشکار با نقل مسلمانان ،در تورات (کتاب مقدس /عهد قدیم ،1980 ،صص )409-404آمده که
نسبت به صحت این داستان در تورات نیز تردیدهای جدی وجود دارد (بالغی ،1985 ،ج،2
ص 231به بعد) و گفته شده که اصل آن ،مأخوذ از منابع بابِلی و ایرانی است (شلبی،1973 ،
ص.)258

 -2-1-2نگرانی از کوتاهی عمر و عمل مسلمانان
در این گونه روایات ،بیشتر به این نکته اشاره شده که عمرهای مردم را بر پیامبر(ص) عرضه
کردند و ایشان آنها را اندک یافتند؛ زیرا بهاندازه اَعمال دیگر امتها که عمری طوالنی داشتند،
نمیرسد؛ در پی آن بود که خداوند ﴿لَ ْيلَ ُة الْقَ ْدرِ خَيْرٌ ِّمنْ أَلْفِ شَ ْهرٍ﴾ (قدر )3 /97 :را نازل کرد
(ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص /255فخر رازی ،بیتا ،ج ،31صص .)31-30گاه نیز سخن از دیدن
اعمال توسط پیامبر(ص) است (سیوطی ،1416 ،ج ،6ص )371و گاه اضافه شده که خداوند پس
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از نزول سوره قدر فرمود که به عمر اندک آنها و بر طاعت اندک ،ثواب بسیار میدهم تا آنجا
که یک شب آنها بهمانند هزار ماه دیگر امتها باشد (ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،20ص.)354

 -1-2-1-2نقد سندی
 -1تنها سند ذکر شده برای این گونه روایات ،سند زیر از ثعلبی است :ابو عمرو فراتی(احمد
بن اُبی) از ابو موسى(اسحاق بن موسی )1از موسى بن عبد اهلل(خطمی) از ابو مصعب(احمد بن
قاسم زهری) از مالک (ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص )255که در آن ،فراتی ،مجهول (ذهبی،1407 ،
ج ،27ص )363و دیگران ثقه هستند .از سوی دیگر ،مالک بن انس این شأن نزول را از فرد
موثقی بدون ذکر نام نقل میکند (مالک بن انس ،1406 ،ج ،1ص )321که علیرغم موثق بودن
مالک (نزد اهل سنت) ،توثیق او ،چندان معتبر نیست؛ زیرا ممکن است آن شخص نزد توثیقکننده،
ثقه باشد اما نزد دیگران ضعیف .لذا باید نام او ذکر شود تا مستقالً اعتبارسنجی شود (ر.ک .شهید
ثانی ،1413 ،ص.)200
بههرحال  ،سند این شأن نزول با توجه به نکات مذکور ضعیف است .از ابن عبدالبر نیز در
کتاب «الوصل ما فی الموطأ من المرسل و المنقطع و المعضل» نقل شده که در الموطأ 61 ،حدیث
آمده که مالک ،آنها را به فردی ثقه ،بدون ذکر نام نسبت میدهد که همه آنها در غیر الموطأ به
سند آمدهاند مگر چهار حدیث ازجمله حدیث مذکور در خصوص شأن نزول سوره قدر(به نقل
از :عبد الباقی ،محمد فؤاد ،مقدمه بر موطأ مالک ،1406 ،ج ،1ص.)4
البته برخی تصریح دارند که این شأن نزول را از کتاب مالک نقل میکنند (فخر رازی ،بیتا،
ج ،31صص /31-30قرطبی ،1387 ،ج ،20صص )133-132و برخی نیز آن را بدون سند و
انتساب به کسی آوردهاند(ثعالبی ،1418 ،ج ،5ص .)611از شیعیان ،فقط ابوالفتوح رازی (،1408
ج ،20ص ) 354آن را مرسالً به انس بن مالک صحابی نسبت داده که اشتباه بوده و مراد ،همان
مالک بن انس تابعی است .ضمناً ثعلبی یکی از اشکال گونه نخست را نیز از فراتی نقل میکند
که با این گونه تفاوت چشمگیری دارد.
 -2شواهد امر نشان میدهد که شیعه این شأن نزول را از اهل سنت گرفته است.

 .1در سند ثعليب ایشان ،پدر حممد بن اسحاق ياد شده (گونه اول) و فرزند موسي(رجل بعدي) است.

شأن نزولهای سوره قدر در بوته نقد و بررسی 157

 -2-2-1-2نقد متنی
گونه باال نیز همان گونه که مالحظه شد ،از اضطراب متنی روبرو است .همچنین نقد جزئیات
محتوایی این گونه نیز مانند نقد گونه نخست(بند )2-1-1-2است .افزون بر آن ،در اینجا عبارت
«دیگرانی که عمر طوالنی میکنند» آمده که مبهم بوده و ظاهراً مراد اهل کتاب است.

 -3-1-2چهار پیامبر عابد
در این گونه روایات ،نقل شده که پیامبر(ص) از چهار نفر بنیاسرائیلی به نامهای ایوب،
زکریا ،حزقیل بن عجوز و یوشع بن نون سخن گفت که خداوند را  80سال عبادت کرده و
لحظهای او را نافرمانی نکردند .هنگامیکه اصحاب از این سخن شگفتزده شدند .جبرئیل نزد
پیامبر(ص) آمد و به ایشان گفت که تو و امت شما از عبادتِ بدون معصیت این افراد به مدت
 80سال شگفت زده شدید ،پس خداوند بر تو ،بهتر از آن را نازل کرد .آنگاه ﴿إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ
الْقَ ْدرِ﴾ را بر وی خواند و گفت که این ،بهتر از چیزی است که تو و امتت را شگفتزده کرده
است و این امر ،موجب خوشحالی پیامبر(ص) و مردم شد(ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،10ص/3452
ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص /255أبوالفتوح ،1408 ،ج ،20ص /35کاشانی ،1344 ،ج ،10ص.)304

 -1-3-1-2نقد سندی
 -1این گونه با دو سند زیر نقل شده است:
الف) یونس(بن عبداالعلی) از ابن وهب(عبداهلل) از مسلمة بن علی از علی بن عروة(د .بین
 140تا 150ق) (ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،10ص )3452که مسلمة (ذهبی ،1407 ،ج ،12ص)395
و ابن عروة (همان ،ج ،9ص )227تضعیف شدهاند.
ب) حسین(بن محمد ثقفی) از کندی(فضل بن فضل) از عبدالرحمن بن حاتم از ابن عبد
األعلى (یونس) از ابن وهبة از مسلمة از علی بن هليعة (ثعلبی ،1422 ،ج ،10صص.)256-255
عبدالرحمن بن حاتم ،تضعیف شده (ذهبی ،1382 ،ج ،2ص )554که ظاهراً باید او ،عبدالرحمن
بن ابی حاتم صاحب تفسیر و طریق پیشین باشد ،همانگونه که ثعلبی در سندهای دیگر چنین
آورده است (ثعلبی ،1422 ،ج ،7ص .)126ابن وهبة نیز باید همان ابن وهب طریق ابن ابی حاتم
باشد ،همچنان که در سندهای دیگر چنین آمده است (همانجا) .علی بن هليعة نیز شناخته نشد
و ظاهراً عبداهلل بن هليعة(د174 .ق) است ،همانگونه که در زندگینامهاش ،او را استاد ابن وهب

 158دو فصلنامه کتاب قیم ،سال نهم ،شمارۀ بیستم ،بهار و تابستان 1398

شمرده و در توثیق او اختالف کردهاند (ذهبی ،1405 ،ج ،8صص )31-11و چهبسا ثعلبی ،علی
بن عروة(طریق پیشین) را با علی بن هليعة درآمیخته است .بههرحال این دو طریق با حلقه مشترک
ابن عبداالعلی و ابن وهب و مسلمة ،عالوه بر مشکالت یادشده ،مرسل و در نتیجه ضعیف
هستند.
 -2ظاهراً اصل این حدیث نزد اهل سنت است و شیعه از آنها نقل میکنند ،اما بدون ذکر
سند و مأخذی و صرفاً به عبارت «گفتهاند» اکتفا گشته است مگر مکارم شیرازی ( ،1374ج،27
ص )183که آن را به «الدر المنثور» ارجاع میدهد.
 -3این شکل شأن نزول ،در کتب حدیثی ذکر نشده است.

 -2-3-1-2نقد متنی
 -1این گونه فقط به یک شکل نقل میشود جز آنکه در نقل ابوالفتوح رازی اشارهای به
بنیاسرائیلی بودن این چهار نفر نشده است ،اما از نامهای مذکور آشکار است که آنها از
بنیاسرائیل میباشند.
 80 -2سال معادل  960ماه است نه  1000ماه ،مگر به تسامح چنین گفته شود.
 -3نقدهای متنی یادشده در بند ( ،)2-1-1-2کمابیش اینجا نیز موجّه است.
* دو مطلب زیر نیز در کتب تفسیر دیده میشوند که نظرات افراد در اهمیت شب قدر و نَه
روایتهای شأن نزولی هستند و در کتب حدیثی نیز نیامدهاند:
 -1گفته شده که ملک سلیمان(ع) هزار ماه و ملک ذوالقرنین  500ماه بود .هر مؤمنی که این
شب را دریابد برای او بهتر از ملک سلیمان و ذوالقرنین باشد (ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص )257که
نزد شیعه تحریر شده که ملک سلیمان( ع) و ملک ذوالقرنین ،هر کدام هزار ماه بود .هر مؤمنی
که این شب را دریابد برای او بهتر از ملک سلیمان و ملک اسکندر است (ابوالفتوح رازی،1408 ،
ج ،20ص /354کاشانی ،1344 ،ج ،10ص )304هرچند بهاحتمالزیاد این گونه را از اهل سنت
گرفتهاند.
این نظر ،به ابوبکر ورّاق (محمد بن عمر ،د298 .ق) اما بدون سند و ظاهراً نخستین بار توسط
ثعلبی (د428 .ق) با فاصله یک قرن و نیم ،منسوب شده و نظر شخصی است و تنها نقدی که
شده این است که اگر مراد ،ذو القرنین اول باشد که او بسیار بیشتر از  500سال حکومت کرد و
اگر مراد ،ذو القرنین دوم باشد ،یعنی قاتل دارا که او بسیار کمتر از این عدد حکومت کرد (آلوسی،
بیتا ،ج ،28ص )193و ظاهراً نخستین بار ابن کثیر از دو ذوالقرنین سخن گفته است (ابن کثیر،
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 ،1408ج ،2صص .) 127-122امّا این سخنان؛ مدت زمان حکومت سلیمان و ذوالقرنین ،وجود
دو ذوالقرنین و یکی بودن ذوالقرنین و اسکندر ...ادّعاهایی بیش نبوده و امکان اثبات صحت آنها
وجود ندارد.
 -2گفته شده که در گذشته ،به کسی عابد میگفتند که هزار ماه خدا را عبادت کند ،پس به
مسلمانان شبی بهتر از آن هزار ماه داده شد که اگر آن را احیا کنند ،شایسته است به آنها ،همچون
آنان ،عابد گفته شود (ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص /257ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،20ص/354
کاشانی ،1344 ،ج ،10ص .)304ظاهراً تفاسیر شیعه ،این سخن را از تفاسیر اهل سنت گرفتهاند و
علیرغم آنکه در تفاسیر اهل سنت سخنی از بنی اسرائیلی بودن کسانی که چنین تعبیری دارند،
نشده اما در تفاسیر شیعه به این مطلب تصریح شده است .این سخن نیز بدون سند بوده و به کسی
نسبت داده نشده و ظاهر ًا نخستین بار توسط ثعلبی(د427 .ق) ،مطرح گشته است.
به هرحال ،نقد بند ( ،)2-1-1-2در اینجا نیز کمابیش موجّه است .ضمن اینکه معلوم نشد که
نزد چه کسانی ،در چه منابعی و چرا گفته شده که فرد باید بیش از  80سال مستمر در عبادت باشد
تا به او عابد گفته شود؟ بههرحال ،عابد بودن یک فرد ،نه به تعداد سال بلکه به استمرار و اخالص
اوست.

 -2-2شأن نزول با محوريت تسلّی پیامبر(ص) به سبب نگرانی از سلطه بنیامیه
این نوع شأن نزول دارای گونههای زیر است:
الف) امام صادق(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل میکند که پیامبر(ص) بر منبرش به خواب
رفت و در خواب ،مردانی را دید که همچون بوزینگان بر منبرش میجهند و مردم را به
گذشتههایشان برمیگردانند .پس برخاست و نشست درحالیکه چهرهاش نشان از اندوه داشت.
الرؤْيَا الَّتِي أَ َريْناكَ إِلَّا ِفتْ َنةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَ َر َة
در این هنگام ،جبرئیل با این آیه نازل شد﴿ :وَ ما جَعَ ْلنَا ُّ
الْ َملْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُ َخوِّ ُفهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيانًا َكبِريًا﴾ (اسراء )60 /17 :یعنی :بنیامیه.
پیامبر(ص) می پرسد :ای جبرئیل! آیا این حادثه در زمان حیاتم اتفاق میافتد یا پسازآن؟ و
جبرئیل جواب میدهد که نه ،بلکه ده سال پس از مهاجرت تو اسالم برقرار است و سپس 35
سال پس از مهاجرت تو ،اسالم برقرار است و سپس  5سال بعدازآن اسالم برقرار است و در
سال چهلم از مهاجرت تو ،گمراهی چیره میشود ،سپس فراعنه به پادشاهی میرسند و خداوند
دراینباره ﴿إِنّا أنزَلْناهُ فِی لَيلةِ الْقَ ْدرِ﴾ نازل کرده است که بهتر از هزار ماهی است که بنیامیه
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مالک آن هستند و در آن شب قدر نباشد و بنیامیه هزار ماه حکومت خواهد کرد(صحیفه سجادیه،
بخش سند(2-4 :سند اول)(13-15 ،شأن نزول)(17 ،سند دوم)).
این دو سند صحیفه سجادیه که مشترکاتی دارند ،عبارتاند از:
 -1محمد بن حسن علوی از محمد بن احمد بن شهریار از محمد بن محمد معدل از
ابوالمفضل محمد بن عبداهلل شیبانی از جعفر بن محمد از عبداهلل بن عمر زیات از داییاش علی
بن نعمان اعلم و نیز ابوالمفضل از عمیر بن متوکل ثقفی از پدرش متوکل بن هارون از امام
صادق(ع).
 -2محمد بن حسن علوی از محمد بن احمد بن شهریار از محمد بن محمد معدل از
ابوالمفضل شیبانی از محمد بن حسن مدائنی از محمد بن احمد مطهری از پدرش از عمیر بن
متوکل از پدرش متوکل بن هارون از امام صادق(ع).
محمد بن حسن ،عبداهلل بن عمر ،عمیر بن متوکل ،محمد عکبری ،مدائنی ،مطهری و پدرش
(هر سه از سند دوم) مهمل هستند .ابوالمفضل را طوسی ،توثیق میکند اما به تضعیف برخی نیز
اشاره مینماید (طوسی ،1417 ،ص ،)216از جمله ابن غضائری ( ،1422ص )98که به شدت او
را تضعیف میکند و میگوید که او ترکیب اسناد میکرد و عالمه حلی ( ،1417ص )397که نظر
می دهد که بهتر است انفرادات او را ترک کرد .دیگران توثیق شدهاند .البته نجاشی (،1416
ص )426و طوسی ( ،1417ص )253به سند خود صحیفه سجادیه را از عمیر بن متوکل از پدرش
متوکل بن عمیر از یحیی بن زید نقل میکنند ،درحالیکه این فرد ،در دو سند صحیفه سجادیه،
کسی است که خود ،صحیفه را از متوکل بن هارون اخذ میکند.
لذا باید گفت این دو سند که در ضمن آن ،شأن نزول مورد بحث آمده ،دارای افرادی مهمل
بوده و سند اول نیز شامل فردی متهم به جعل است و در نتیجه ،ضعیف هستند .همچنان که
بزرگانی چون امام خمینی ( ،1410ج ،1ص )320و خوئی ( ،1413ج ،15ص )185قائل بدین
ضعف هستند .البته این ،صرفنظر از بحث تواتر یا عدم تواتر خود صحیفه سجادیه یا صحت
انتساب اجمالی یا عدم صحت این انتساب است که در محل خود بسیار بحث شده و ادلهای در
رد یا اثبات آن گفتهاند ،هر چند عموماً مضامین آن را تأیید میکنند (ر.ک .طباطبایی،1390 ،
صص /143-137خوئی ،1413 ،ج ،15ص.)185
در متن شأن نزول همچنین ،سخن از تأیید سه خلیفه نخست است که با مشهور شیعه امامیه
در تعارض است و بیشتر با عقاید زیدیه ،فرقههایی چون جارودیه ،سلیمانیه ،بتریه و نعیمیه
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سازگار است (ر.ک .اشعری ،1362 ،صص )42-41که این امر چهبسا با یحیی بن زید بن
حسن(ع) که در طریق اسناد صحیفه حضور دارد ،بیربط نباشد.
ب) از امام صادق(ع) نقل شده که پیامبر(ص) در خواب میبیند که بنیامیه از منبرش بعد از
او باال میروند و مردم را گمراه کرده و به عقب برمیگردانند ،پس افسرده و ناراحت شد .در این
هنگام جبرئیل( ع) بر او فرود آمد و گفت :ای فرستاده خدا! چرا افسرده و اندوهگینی؟ حضرت
فرمودند :ای جبرئیل! امشب خواب دیدم که بنیامیه بعد از من ،از منبرم باال میروند و مردم را
گمراه کرده و به عقب برمیگردانند .جبرئیل گفت :سوگند به کسی که تو را بهحق به پیامبری
مبعوث کرد ،من از این ماجرا خبر ندارم ،پس به آسمان باال رفت و اندکی بعد با آیاتی از قرآن
ت ِإ ْن َمتَّعْناهُ ْم سِ ِننيَ ،ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا
فرود آمد تا بدانها پیامبر را تسلّی بخشد و فرمود﴿ :أَفَ َرأَْي َ
يُوعَدُونَ ،ما َأغْىن عَ ْنهُمْ ما كانُوا يُ َمتَّعُونَ﴾ (شعراء )207-205 /26 :و سوره قدر را نازل کرد و
خداوند شب قدر را برای پیامبرش بهتر از هزار ماه پادشاهی بنیامیه قرار داد (کلینی ،1367 ،ج،4
ص /159طوسی ،1364 ،ج ،3ص /59فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،5صص.)352-351
سند این حدیث نزد کلینی که ظاهراً مأخذ اصلی این حدیث است ،از عدهای از اصحابش

1

از احمد بن محمد از علی بن حسن 2از محمد بن ولید و محمد 3بن احمد و نیز از برخی از
اصحابش 4از سهل بن زیاد از محمد بن عبد الحمید و همه از یونس بن یعقوب از علی بن عیسى
قمّاط از عمویش (حلقه مشترک اصلی) از امام(ع) است که در توثیق یونس بن یعقوب بهطورکلی
 .1مراد چهار نفر ذيل هستند -1 :علي بن ابراهيم بن هاشم قمي -2 ،علی بن حممد بن عبد اللّه بن أذينة -3 ،أمحد بن
عبد اللّه بن أميّة -4 ،علي بن حسني سعدآبادي(عالمه حلي ،1417 ،ص )430که نفر خنست ،توثيق شده (جناشي،
 ،1416ص )260و نفر دوم نيز توثيق دارد (عالمه حلي ،1417 ،ص ،100ش .)48سعدآبادی نزد قدما جمهول (طوسی،
 ،1415ص )433و نزد برخی از متأخرين ،روايتش حسن يا صحيح(بدون تصريح به وثاقت يا عدم وثاقت وی) است
(حائری ،1416 ،ج ،4صص.)386-385
 .2صحیح آن« ،حسن» است (خوئي ،1413 ،ج ،12ص.)384
 .3ظاهرًا شيخ طوسي در سند اين روايت که آن را از طريق کليين ذکر ميکند ،اشتباهًا «حممد بن وليد و حممد بن أمحد»
را «حممد بن وليد از حمسن بن أمحد» آورده است (طوسي ،1364 ،ج ،3ص .)59جالب آنکه شيخ طوسي نه اين شأن
نزول بلکه هيچ شأن نزويل را در تفسري خود ذيل سوره قدر ،ذكر منيكند (مهو ،1409 ،ج ،10ص.)384
 .4که ميتوانند افراد زير باشند -1 :علي بن حممد بن عالّن -2 ،حممد بن ايب عبداهلل(جعفر) -3 ،حممد بن حسن بن
فروخ صفّار ،صاحب بصائر الدرجات -4 ،حممد بن عقيل کليين (عالمه حلي ،1417 ،ص )430که فقط نفر دوم (جناشي،
 ،1416ص )373و سوم (مهو ،1416 ،ص )354توثيق و آن دو ديگر ،مهمل هستند.
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اختالف است (نجاشی ،1416 ،ص /446عالمه حلی ،1417 ،ص )297و محسن بن احمد،
مجهول (نجاشی ،1416 ،ص /423طوسی ،1417 ،ص ،)25سهل بن زیاد ،ضعیف و متهم به غلو
(نجاشی ،1416 ،ص /185طوسی ،1417 ،ص ،)142قمّاط و عموی وی مهمل هستند .دیگران
نیز توثیق شده اند اما در کل ،دو طریق دارای رجالی مجهول ،مهمل و ضعیف بوده و غیر معتبرند.
ج) از امام حسن(ع)(هنگامیکه به سبب صلح با معاویه توسط برخی از اطرافیان سرزنش
شد) نقل شده که پیامبر(ص) در خواب دید که بنیامیه از منبرش باال میروند ،پس این امر بر
ك الْ َكوْثَرَ﴾ (کوثر )1 /108 :یعنی نهری در بهشت
او گران آمد .در این هنگام خداوند ﴿إِنَّا أَ ْعطَيْنا َ
و ﴿إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَ ْيلَةِ الْقَ ْدرِ﴾ (قدر )1 /97 :یعنی بهتر از ملک بنیامیه را نازل کرد (برای ارجاعات،
ر.ک .دنباله مطلب).
این شأن نزول دارای اسناد متعددی است که بر اساس قدمت منابع در زیر ذکر میشوند:
 -1محمود بن غیالن از ابو داود طیالسی(سلیمان بن داود صاحب مسند) از قاسم بن فضل
حُدّانی از یوسف بن سعد(د128 .ق) (ترمذی ،بیتا ،ج ،5ص .)115تمام رجال آن توثیق شدهاند،
مگر یوسف بن سعد(د .بین  111تا 120ق) که تشخیص او اختالف شده و برخی او را همان
یوسف بن مازن (ر.ک .ادامه همین مقاله) و برخی آن دو را ،دو تن متفاوت میدانند(ذهبی،
 ،1382ج ،4ص ) 466و در توثیق او نیز اختالف شده ،ترمذی که راوی حدیث به سند خود
است ،او را مجهول(ترمذی ،بیتا ،ج ،5ص )111و برخی دیگر ،او را موثق (ذهبی ،1407 ،ج،8
ص )508میدانند.
 -2ابوالخطاب جارودی سهیل از سَلم بن قتیبه از قاسم بن فضل از عیسی بن مازن(طبری،
 ،1412ج ،30ص )167که ابوالخطاب (سهیل بن ابراهیم) ،متهم به خطا بوده(ابن حبان،1393 ،
ج ،8ص )299و در توثیق ابنقتیبه(د200 .ق) اختالف است (عقیلی ،1418 ،ج ،2ص )166و نام
عیسی بن مازن ،در کتب رجالی نیامده و ظاهراً تحریف یوسف بن مازن(ر.ک .ادامه همین مقاله)
است و تعداد رجال آن نیز از طبری (د310 .ق) تا ابن مازن (د .بین  111تا 120ق) ،اندک و
محتمل ارسال است.
 -3احمد بن عمرو بزار( صاحب مسند) و عباس بن حمدان حنفی از زید بن اخزم از
ابوداود(طیالسی) از قاسم بن فضل از یوسف بن مازن (طبرانی ،1404 ،ج ،3ص .)90بیشتر بزار
را توثیق کردهاند ،هر چند تصریح دارند که خطا نیز میکرد (ذهبی ،1413 ،ج ،13صص-554
 ) 557و در یوسف بن مازن ،اختالف کرده؛ برخی او را مجهول (ابن ابی حاتم ،1371 ،ج،9
ص )23و برخی ثقه (ابنحبان ،1303 ،ج ،7ص )634میدانند ،بهخصوص کسانی که او را همان
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یوسف بن سعد میشمارند(ذهبی ،1382 ،ج ،4ص .)466تعداد رجال این سند نیز از طبرانی(د.
360ق) تا ابن مازن(د .بین  111تا 120ق) ،اندک و محتمل ارسال است.
 -4دو طریق:
الف) محمد بن عبد اهلل بن عمرویه صفار از احمد بن زهیر بن حرب از موسى بن
اسماعیل(منقری) از قاسم بن فضل(از یوسف بن مازن)(حاکم نیشابوری ،بیتا ،ج ،3ص.)170
رجالی که مختص این سند هستند و در باال یاد نشدهاند ،همگی توثیق شدهاند.
ب) ابو الحسن یعمری از محمد بن اسحاق(مشهور به ابن خزیمه) امام از ابو طالب زید بن
اخزم طائی از ابو داود از قاسم بن فضل از یوسف بن مازن(همو ،بیتا ،ج ،3ص .)170ابوالحسن
یعمری(که درست آن عمری است) ،مجهول(منصوری ،1432 ،ج ،2ص )1114بوده و دیگر
رجال نیز پیشتر ذکر شد.
 -5ابن فنجویه(حسین بن محمد) از عبداهلل بن محمد بن شنبه از عبد اهلل بن محمد بن أشقر
از زید بن أخرم(درست آن ،أخزم است) از ابو داود از علقمة بن فضل از یوسف بن مازن(ثعلبی،
 ،1422ج ،10ص .)257علیرغم اینکه ابن فنجویه را توثیق کردهاند اما تصریح شده که وی
روایتهای منکر بسیاری نقل کرده است(ذهبی ،1413 ،ج ،17صص )383-384و ابن شنبه مهمل
است و نیز علقمة بن فضل که به احتمال زیاد اشتباهی رخ داده و درست آن ،همان قاسم بن
فضل است.
 -6ابو محمد عبد الکریم بن حمزه از خطیب بغدادی از ابن فضل(قطّان ،محمد بن حسین)
و ابن شاذان(حسن بن احمد ) از محمد بن عبد اهلل بن عمرویه صفّار از ابوبکر ابن ابی خيثمة از
موسى بن اسماعیل از قاسم بن فضل از یوسف بن مازن(ابنعساکر ،1415 ،ج ،13ص)278؛ که
رجال خاص این سند ،توثیق شدهاند ،هر چند فاصله ابن فضل و ابن شاذان تا صفار(د349 .ق)
زیاد بوده و بسیار محتمل ارسال است.
مالحظه میشود که طرق مختلف این گونه نیز دارای آسیبهایی ازجمله رجال ضعیف،
مجهول ،مهمل ،مختلففیه و اشتباهاتی در ضبط اسامی رجال است و در صورت تصحیح همه
طرق ،نهایت ًا خبر واحد بوده و همه به قاسم بن فضل از یوسف بن مازن(حلقه مشترک کلی)
منتهی میشوند و ازاینرو  ،ترمذی تصریح دارد که این حدیث بدین لفظ ،ازآنجهت که فقط از
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طریق قاسم بن فضل شناخته میشود ،غریب 1است(ترمذی ،بیتا ،ج ،5ص )111و دقیقتر ،از
ابن فضل از ابن مازن فقط شناخته می شود و برخی نیز این شأن نزول را ضعیف االسناد با متنی
منکر 2میدانند (ابن کثیر ،1412 ،ج ،4ص566؛ ر.ک .ادامه همین مقاله) .ضمن اینکه با توجه به
فاصله میان وفات ابن سعد(د128 .ق) یا ابن مازن(د .بین  111تا 120ق) و شهادت امام حسن
(د .بین  49تا 51ق) ،احتمال مرسل بودن آن میرود.
همچنین در برخی نقلها شبیه بدین شأن نزول ،بهطور مرسل از یوسف بن مازن از امام
حسن(ع)(وقتیکه او را به سبب صلح با معاویه سرزنش کردند) از پیامبر(ص) نقل شده که
پیامبر(ص) در خواب میبیند که دستهای از بوزینگان بر منبر او باال و پایین میروند و وقتی از
جبرئیل درباره این خواب پرسید ،پاسخ داد آنها بنىامیهاند که بهناحق بر منبر تو باال میشوند.
سپس پیامبر(ص) از مدت حکومتشان پرسید و پاسخ شنید که هزار ماه است .ازاینرو ،اندوهگین
شد و جبرئیل برای تسلی خاطر او ﴿إِنَّا َأعْطَيْناكَ الْ َكوَْثرَ﴾ و ﴿إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَ ْيلَ ِة الْقَ ْدرِ﴾ نازل کرد
و اعالم نمود شب قدر بهتر است از هزار ماه ُملک بنىامیه است (ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج،20
ص.)355
باز شبیه بدین خبر اما مختصر و بدون انتساب به کسی و نام بردن از جبرئیل و سوره کوثر
نیز نقل شده است (قمی ،1367 ،ج ،2ص )431و گاهی نیز خیلی مختصر ،از امام حسن(ع) نقل
شده که هنگامیکه ایشان کار را به معاویه سپرد ،گفت :پیامبر(ص) در خواب ،بنیامیه را دید که

 .1غريب نزد ترمذي به چهار معناي زير است :الف) حديثي که از يک وجه (و يک نفر) فقط نقل ميشود (ترمذي،
يبتا ،ج ،5ص )413كه بدان «غريب سندي و متين» گفته ميشود(شهيد ثاين ،1413 ،ص .)107ب) حديثي که از يک
وجه(و يک نفر) فقط نقل ميشود اما راويان آن ،از آن يک نفر بسيارند(ترمذي ،بیتا ،ج ،5صص )413-414که بدان
«غريب متين» گفته ميشود(شهيد ثاين ،1413 ،ص .)107ج) حديثي که در آن زياديت از طريقي باشد که موجب
استغراب ميشود که اگر زيادت از ثقه باشد ،پذيرفته ميشود(ترمذي ،يبتا ،ج ،5صص .)414-415د) حديثي که از
طرق بسياري روايت شود ،اما در نقل آن يک طريق ،اظهار شگفيت و استغراب شود(مهان ،ج ،5صص )417-415که
بدان «غريب سندي» گفته ميشود (شهيد ثاين ،1413 ،ص .)107حديث غريب ،میتواند صحيح يا ضعيف باشد (مهان،
ص .)96حديث مورد حبث در اينجا از نوع خنست است.
 .2حديثي که فرد ضعيفي ،منفردًا و خالف مشهور (شهيد ثاين ،1413 ،ص )115يا بدون اصلي بهجز خود آن راوي،
هر چند خمالفي هم نداشته باشد (جديع ،1424 ،ج ،2ص )1034نقل کند يا داراي حمتوايي باطل باشد (مهانجا) .در
اينجا ،معناي دوم يا سوم مدنظر است زيرا روايت مشهوري خمالف اين حديث وجود ندارد.
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از منبرش همچون بوزینگان باال میروند .پس به سبب آن ناراحت شد و خداوند به او ليلةالقدر
را داد که بهتر از مدت زمان حکومت بنیامیه است و به او اطالع داد که آنها این مقدار از زمان
را حکومت خواهند کرد (ابن عطیه ،1413 ،ج ،5ص /505فخر رازی ،بیتا ،ج ،31ص 31که فقط
به قاسم [بن فضل] و عیسی [بن مازن] اشاره کرده است /ابن جزی ،1403 ،ج ،4ص )211یا
مرسالً از شعبی(د103 .ق) ،یزید بن ابی حبیب مصری(د128 .ق) و ابومخنف(لوط بن یحیی)(د.
157ق) ،1ضمن حدیثی طوالنی از امام حسن(ع) نقل شده که پیامبر(ص) در خواب ،وزغهایی
که بنیامیه باشند -را میبیند که مالک اسالم شدهاند و وقتی از این موضوع ناراحت شد ،خداوند﴿لَ ْيلَةُ الْقَ ْدرِ خَيْرٌ ِمنْ أَلْفِ شَ ْهرٍ﴾ را نازل کرد که آنها بیش از هزار ماه پس از شهادت علی(ع)
حکومت نخواهند کرد (طبرسی ،1386 ،ج ،1صص.)410 ،401
د) از ابن عباس نقل شده که پیامبر(ص) بنیامیه را دید که از منبرش باال میروند .پس
ناراحت شد و خداوند به وی وحی کرد که آن سلطنتی است که آنها برآن دست مییابند و ﴿إِنَّا
أَنْزَلْنا ُه فِي لَ ْيلَ ِة الْقَ ْدرِ﴾ نازل شد (خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،8ص.)275
این گونه ،در کتب حدیثی نقل نشده و در کتب تفسیر نیز طریقی برای آن ذکر نگشته است،
اما در دو کتاب تاریخی زیر و به طرق آنها نقل شده است :احمد بن ابی جعفر(محمد)
قطیعی(عتیقی) از علی بن عمر(دارقطنی ،صاحب سنن) از احمد بن محمد بن سعید(ابن عقده)
از محمد بن احمد بن حسن قطوانی از حسین بن ایوب خثعمی از علی بن حدید بن حکیم
مدائنی از پدرش از ابو الجحاف داود بن ابی عوف از داود بن علی از پدرش از پدربزرگش ابن
عباس (همو ،1417 ،ج ،8ص /275ابنعساکر ،1415 ،ج ،57ص.)340
نزد شیعه ،ابن عقده (شیخ طوسی ،1417 ،ص ،)74-73ابوالجحاف (خوئی ،1413 ،ج،22
ص )84و حدید بن حکیم (نجاشی ،1416 ،ص ،)148موثق و نزد اهل سنت ،ابن عقده (ابن
حجر ،1390 ،ج ،1صص )263-266و ابوالجحاف (ذهبی ،1382 ،ج ،2ص ،)18مختلف فیه و
ابن حکیم (خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،8ص ،)275مجهول هستند .قطوانی و خثعمی ،مهمل و
علی بن حدید ،مجهول (نجاشی ،1416 ،ص /274خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،11ص )412و
دیگران موثق هستند و در نهایت این سند ،ضعیف است.

 .1شعيب (ذهيب ،1413 ،ج ،4صص )294-319و ابن ايب حبيب (مهان ،ج ،6صص )31-33توثيق شده و ابوخمنف
(مهان ،ج ،7صص )301-302تضعيف شدهاند.
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هـ) از ابن مسیب نقل شده که پیامبر(ص) فرمود :بنیامیه را دیدم که از منبرم باال میروند.
پس این امر بر من گران آمد .در این هنگام خداوند﴿ :إنّا أنْزَلناهُ فِي لَ ْيلَةِ الْقَ ْدرِ﴾ را بر من نازل
کرد (خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،9ص.)45
این گونه در تفاسیر ،بدون سند بوده و در کتب حدیثی نیز نیامده است ،اما در کتب تاریخی
به سند زیر :علی بن محمد مالکی از عبد اهلل بن عثمان صفار از محمد بن عمران صیرفی از عبد
اهلل بن علی مدینی از پدرش(علی مدینی) از یحیى بن سعید از سفیان(ثوری) از علی بن زید از
سعید بن مسیب (خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،9ص /45ابنعساکر ،1415 ،ج ،57ص )342آمده
است .کسی از مالکی یاد نکرده و در توثیق یحیی بن سعید (ذهبی ،1382 ،ج ،4ص )380و علی
بن زید (عقیلی ،1418 ،ج ،3صص )231-229اختالف است .سفیان ثوری از نظر اهل سنت ،ثقه
(ذهبی ،بیتا ،ج ،1صص )207-203و از نظر شیعه ،مجروح (جواهری ،1424 ،ص )255است.
ابن مسیب ،نزد شیعه مختلففیه (خوئی ،1413 ،ج ،9صص )138-146و نزد اهل سنت ثقه
(ذهبی ،1413 ،ج ،4صص )246-217است و دیگران نیز توثیق شدهاند .لذا سند ،هم مرسل و
هم ضعیف است .افزون بر آن ،فاصله بین علی مدینی(د234 .ق) و یحیی(د194 .ق) بسیار زیاد
و حدیث ازاینجهت ،معضل نیز هست.
البته با همین سند نقل شده که عبداهلل از پدرش پرسید که شاذکونی (سلیمان بن داود ،د293 .
یا 296ق) از یحیی  ...از ابن مسیب چنین نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود :بنیامیه را دیدم در
صورت بوزینه و خوک که از منبرم باال میرفتند ،پس این امر بر من سنگین آمد  ...و علی مدینی
سخت این معنا را انکار و بر شکل پیشین حدیث ،یعنی دیدن خود بنیامیه تأکید میکند (خطیب
بغدادی ،1417 ،ج ،9ص )45و شاذکونی ،مختلففیه است (ذهبی ،1413 ،ج ،10صص-684
 )679و باز با فاصله بسیار از یحیی نقل میکند.

 -1-2-2نقد سندی
 -1با توجه به نقد اسناد یاد شده برای گونههای این شأن نزول در باال ،میتوان گفت که
طرق مختلف این شأننزول ،دارای آسیبهایی ازجمله رجال ضعیف ،مجهول ،مهمل ،مختلففیه،
اشتباهاتی در ضبط اسامی رجال ،اعضال و ارسال بوده و در نهایت ،ضعیف میباشند.
 -2در تفاسیر شیعه ،برخی از گونههای این شأن نزول از منابع اهل سنت گرفته شده که
گاهی به مأخذ اشاره میشود و گاهی اشاره نمیشود.
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 -4این شأن نزول در تفاسیر اهل سنت ،به امام حسن(ع) ،ابن عباس ،ابن مسیب و یوسف
بن مازن که گاهی از او به یوسف بن سعد یا عیسی بن مازن یاد میشود و در تفاسیر شیعه ،به
امام علی(ع) (از طریق امام صادق(ع)) ،امام حسن(ع) ،امام صادق(ع) ،ابن مسیب ،شعبی ،ابن
مازن ،ابن ابی حبیب و ابومخنف منسوب است و گاهی نیز بدون انتساب به کسی از پیامبر(ص)
نقل میشود و یاد میشود که خود نوعی اضطراب در سند میباشد.

 -2-2-2نقد متنی
الف) گونه های این نوع شأن نزول در عناصر کلی که خواب دیدن پیامبر(ص) و منبر و بنی
امیه و نزول سوره قدر برای تسلی خاطر پیامبر(ص) باشد ،امّا همچنان که مالحظه میشود دارای
اضطراب متنی شدیدی است و در بیشتر موارد قابل جمع نمیباشند.
ب) در برخی از گونههای منقول از امام حسن(ع) ،سخن از فردی معترض به امام حسن(ع)
به جهت صلحش با معاویه و پاسخ امام به او به اتکای این شأن نزول است ،اما در نام معترض
اختالف شده است؛ برخی او را عیسی(در اصل یوسف) بن مازن (طبری ،1412 ،ج ،30ص)167
و برخی ،سفیان بن ابی لیلی نهدی (حسکانی ،1411 ،ج ،2ص )457گفتهاند و بعضی نیز نامی
نبرده و برخی صرفاً نقل شأن نزول از امام(ع) بدون اشاره به اعتراضی به صلح ایشان است.
ج) در این شأن نزول گفته نشده از چه جهتی شب قدر بر هزار ماه بنیامیه برتری دارد که
ظاهراً باید از جهت خیریّتی باشد که برای این شب ،پیشاپیش نزد گوینده و شنونده ثابت باشد
و بهاحتمال زیاد ،همان ارزش واالی این شب و پاداش بسیا ِر عبادات در آن باشد؛ معنایی که
شأن نزول نوع اول درصدد القای آن است و گویی مراد آن است که پاداشهای اخروی حاصل
از عبادات در این شب و در هر سال ،جبرانکننده تمام ستمهایی است که بنیامیه در هزار ماه
در حق مسلمانان انجام میدهد .اما منطوق و مفهوم آیات بسیاری که مردم را به مبارزه با ستم
فرامیخواند ،چنین جایگزینی برای تحمل یکی از ستمکارترین حکومتها را پذیرا نیست و
قیامهای مستمر مسلمانان در دوران بنیامیه ،از جمله قیام امام حسین(ع) ،نشانگر عدم فهم چنین
امری بوده است.
د) از قول قاضی عبدالجبار 1گفته شده که این حدیث در سیاق مذمت بنیامیه است .اما اگر
چنین قصدی باشد ،نباید در این سیاق میآمد ،چون برتری دادن ليلةالقدر بر شبهای بنیامیه،
 .1منبع اصلي اين قول ،عليرغم تالشهاي صورت گرفته ،پيدا نشد.
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بر مذمت آنها داللت نمیکند؛ زیرا این شب بر همه شبها چه شبهای بنیامیه و چه غیر
آنها ،برتری دارد و سوره قدر نیز در مدح این شب است ،پس نمیتواند آن را با برتری دادن بر
شبهای بنیامیه که به اقتضای این شأن نزول مذموماند ،مدح کند .همچنان که اگر شمشیری را
بُرنده تر از عصا بدانیم یا فاضلی را بر جاهلی برتری دهیم ،در حقیقت در اینجا شمشیر نه مدح
بلکه مذمت شده است (فخر رازی ،بیتا ،ج ،31ص .)31البته گاهی اسم تفضیل بر اسم فاعل
داللت میکند ،مانند﴿ :رَبَّکُ ْم أَ ْعلَمُ بِکُمْ﴾(اسراء ،)54 /17 :یعنی عالِمٌ ،یا بر صفت مشبهه ،مانند
﴿وَ ُهوَ أَ ْهوَنُ َعلَيْهِ﴾ (روم( )27 /30 :یعقوب ،1420 ،ص)53؛ داللتی که نظر قاضی را تأیید
میکند ،هر چند معموالً در این معانی «مِن» به کار نمیرود.
بههرحال ،نظر قاضی تضعیف شده است؛ ازآنجاکه روزگار بنیامیه از حیث سعادتهای
دنیوی بسیار بزرگ بود ،پس مانعی ندارد که خداوند بگوید« :إنّي أعطيتك ليلة هي يف السعادات
الدينية أفضل من تلك السعادات الدنيوية» (فخر رازی ،بیتا ،ج ،31ص .)31معلوم نیست مراد از
سعادتهای دنیوی چیست و آیا برای همه مردم بوده است یا برخی؟ همینکه بنیامیه منفور
پیامبر(ص) و مسلمانان بودند و مسلمانان نیز در گروههای مختلفی با آنان جنگیدند ،نشان از
عدم احساس سعادت دنیوی نزد مردمان آن زمان دارد.
هـ) منبر در مدینه ،پس از هجرت ،حدود سال هفتم یا هشتم هجری و با حداکثر دو پله با
یک جای نشستن روی آن ،ساخته شد (طبری ،1403 ،ج ،3ص /22ابن کثیر ،1412 ،ج،4
ص ،)567درحالیکه مشهور آن است که این سوره ،مکی است (ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص/347
ابن کثیر ،1412 ،ج ،4ص /567فخر رازی ،بیتا ،ج ،31ص )30و نمیتوان گفت که پیامبر(ص)
از منبری سخن گفته که مخاطبانش تصوری از آن نداشتهاند .هر چند برخی بر آناند که اشکالی
ندارد که منبر در رؤیا و پیش از ساختن آن در مدینه باشد (آلوسی ،بیتا ،ج ،28ص ،)188اما
سخن در به کار بردن این لف ظ برای مخاطبانی است که هیچ تصوری از آن نداشتند .از سویی
دیگر ،باال و پایین رفتن از منبر ،بیشتر برای منبرهای بلند با چندین پله متصوّر است نه برای
منبرهای دو پله ای .البته برخی به جهت وجود لفظ منبر در حدیث ،سوره را مدنی دانستهاند
(ثعلبی ،1424 ،ج ،10ص )347یا مدنی بودن سوره را با توجه به شأن نزولهای مذکور در این
سوره ،بهخصوص منقول از سوی ائمه(ع) ،محتمل دانستهاند (طباطبائی ،1417 ،ج ،20ص)230؛
شأن نزولهایی که خود مورد نقد و بررسی این مقالهاند.
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و) نحوه محاسبه ماههای حکومت بنیامیه و تطبیق هزار ماه آیه قدر بر آن نیز یکی از ایرادات
این نوع شأن نزول است .در تفاسیر اهل سنت در تأیید این نوع شأن نزول از قول قاسم بن فضل
نقل شده که او(قاسم) روزگار بنیامیه را شمارش کرده و آن را هزار ماه دقیقاً یافته است (طبری،
 ،1412ج ،30ص /167ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص /257فخر رازی ،بیتا ،ج ،30ص ،)31همچنان
که در تفاسیر شیعی نیز از قول قتیبى(ظاهراً ابن قتیبه ،د276 .ق) (ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج،20
ص ،)356قاسم بن فضل(راوی یکی از شأن نزولها از ابن مازن) (بحرانی ،1416 ،ج،5
صص )716-715یا برخی (کاشانی ،1344 ،ج ،10ص )304آوردهاند که روزگار حکومت بنیامیه
دقیقاً هزار ماه است .برخی نیز به مبدأ این حکومت اشاره کرده و آن را از زمان شهادت امام
علی(ع) یا بیعت امام حسن(ع) با معاویه(در سال جماعت به قول ابن عطیه)(سال 40ق) تا قتل
مروان(بن محمد) جعدی آخرین خلیفه بنیامیه(د132 .ق) در مشرق دانستهاند که هزار ماه است
(ابن عطیه ،1413 ،ج ،5ص /505ابن جزی ،1403 ،ج ،4ص .)211همچنین تأکید شده که این
محاسبه ،منافاتی با حکومت بنیامیه در اندلس که بیش از این زمان طول کشید ،ندارد (ابن عطیه
 ،1413ج ،5ص /505ابوحیان ،1422 ،ج ،8ص /493آلوسی ،بیتا ،ج ،28ص ،)193چون آنان
در دوردست ها و آخرین آبادی عرب بودند و حکومتی کوچک داشتند ،لذا از حکومت اموی و
خلفای آن شمرده نمیشوند (ابوحیان ،1422 ،ج ،8ص /493آلوسی ،بیتا ،ج ،28ص )193که به
نظر نمیآید توجیه قانعکنندهای باشد ،چه امویهای شرق ،حکومت مستقلی با تمدنی درخشان
(422-138ق) داشتند.
اما در نقد این نظر گفته شده که مجموع حکومت بنیامیه در شرق از سال 40ق تا به خالفت
رسیدن بنیعباس در سال 132ق 92 ،سال برابر  1104ماه است ،درحالیکه هزار ماه معادل 83
سال و  4ماه است (ابن کثیر ،1412 ،ج ،4صص ،)567-566مگر آنکه حدود  9سال برابر 108
ماه حکومت عبیداهلل بن زیاد از  92سال کم شود که در این صورت عددی نزدیک به هزار ماه
به دست میآید .هر چند که در مدت ،باز حکومت بنیامیه وجود داشت (ابن کثیر ،1412 ،ج،4
صص .)567-566برخی نیز گفتهاند که این محاسبه بر اساس  80سال حکومت بنیامیه است که
حدود هزار ماه است چون هزار ماه معادل  83سال و چهار ماه است (آلوسی ،بیتا ،ج،28
ص)193؛ اما گفته نشده که وقتی حکومت بنیامیه بیش از  80سال است ،چرا و چگونه ،باید
آن را  80سال محاسبه کرد؟!
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از قول برخی نیز نقل شده که عدد هزار در اینجا براى تکثیر است نه تعداد ،و ارزش شب
قدر از هزاران ماه نیز برتر است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،27ص ،)183هر چند تأکید شده که
روایات بر آن داللت دارند که عدد مزبور براى تعداد است (همانجا) .البته دارنده این قول که
هزار داللت بر کثرت دارد ،یافت نشد ،هر چند معنای بسیار محتملی است.
به هرحال ،نه ظاهر آیه ،بر این داللت دارد که هزار ماه ،مربوط به روزگار بنیامیه است و نه
قرینه ای لفظی بر این معنا ،وجود دارد و برخی مانند ابن کثیر ( ،1412ج ،4ص )567نیز به این
نکته تصریح کردهاند.
ز) نکته مهم در تمام این شأن نزولها ذکر بنیامیه فقط بهعنوان غاصب خالفت است ،درحالی
که از نظر شیعه ،بنیعباس نیز جزو غاصبین بوده و جنایتهای آنان نیز کم از جنایتهای بنیامیه
نبود .لذا به نظر میآید که چنین احادیثی در دوران مبارزه مسلمانان علیه بنیامیه و بهخصوص
بنیعباس و طرفدارانشان علیه بنیامیه ساخته شدهاند.
ح) امام علی(ع) در خطبهها و نامههای خود به این شأن نزول علیه معاویه اشاره نکرده است.
ط) نمی توان گفت که این نوع شأن نزول از باب جری و تطبیق است؛ زیرا این شأن نزول
در گونههای مختلف آن ،از زبان پیامبر(ص) و با ادبیاتی صریح در بیان شأن نزول بودن آنها
گزارش شدهاند .بهعبارتدیگر  ،نوع ادبیات و گزارش رویداد در روایات ،داللت بر شأن نزول
بودن آنها دارد و اگر از باب جری و تطبیق باشد ،باید در دورانی متأخّر ،از زبان ائمه(ع) یا
بزرگان دین و با ادبیاتی متناسب با جری و تطبیق بیان شده باشند و برای مثال ،در آنها گفته
شود که ﴿ألف شهر﴾ ،همان ماههای حکومت بنیامیه است و دیگر جزئیات شأن نزول نیز نباید
ذکر شود زیرا مابهازایی در سوره ندارند.
* در اینجا متذکر میشود که گاهی گونههایی از این شأن نزول ،افزون بر سوره قدر ،دو
موضع (اسراء )60 /17 :و (شعراء )207-205 /26 :ذکر شده است یا افزون بر سوره قدر ،تصریح
می شود که سوره کوثر بدان نیز نازل گشته است و این در حالی است که برای (اسراء)60 /17 :
و سوره کوثر ،شأن نزولهای دیگری نیز ذکر شده است (طبری ،1412 ،ج ،15صص 76-78برای
 60اسراء؛ ج ،30صص 312-313برای سوره کوثر) ،هرچند برای سوره شعراء ،این فقط شیعه
است که این نوع شأن نزول را برای آن ذکر میکند (فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،4ص /52طباطبائی،
 ،1417ج ،15ص )332اما اهل سنت شأن نزولی برای آن نمیآورند.
گاهی نیز گونههای از این نوع شأن نزول( حاوی دفاع امام حسن(ع) از صلح خویش) فقط
برای آیه (اسراء )60 /17 :آمده است (قمی ،1367 ،ج ،2ص /21حسکانی ،1411 ،ج ،2ص.)457
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البته برخی شبیه به این گونه را اما از قول امام صادق(ع) برای آیه باال ذکر میکند (شیبانی،1413 ،
ج ،3صص ) 241-240و گاهی ،در آن تصریح شده که آنها بنیامیه هستند که از منبر باال می
روند (عیاشی ،بیتا ،ج ،2ص )297یا مردانی از بنیتیم و بنیعدی (همان ،ج ،2ص )298یا 12
نفر از بنیامیه (همان) یا مردانی (بهطورکلی بدون نام قبیلهای) (همانجا).
چنین داستانی بدین شکل اما بدون ارتباط با هیچ سوره و آیهای نیز نقل شده که گاهی در
آن ،باالروندگان از منبر را بنیتیم ،بنیعدی و بنیامیه گفتهاند که پس از رحلت پیامبر(ص) مردم
را به قهقرا میبرند (کلینی ،1367 ،ج ،12ص .)490گفته شده نزد اهل سنت که این حدیث را
نقل میکنند ،دو طایفه نخست ،حذف شده است (فیض کاشانی ،1430 ،ج ،2ص .)189البته شبیه
به این گزارش نزد شیعه نیز فقط نام بنیامیه آمده است (عیاشی ،بیتا ،ج ،2ص )298و
گزارشهای پیش از آن نیز همانگونه که مالحظه میشود ،در برخی فقط بنیامیه ذکر شده و در
برخی نامی نیامده است.

 -3تاريخمندی شأن نزولهای سوره قدر
گونههای مختلف شأننزولهای سوره قدر با توجه به دو معنای محوری مذکور را
میتوان به دو نوع زیر و هر یک بر اساس نخستین منابع و نخستین راویان ،به سبب
اختالفهای موجود ،تقسیم و تحلیل کرد:
 -1-3تاريخمندی شأن نزول نوع نخست(به محوريت زهد و عبادت)
گونههای مختلف این نوع شأن نزول ،از حیث منابع ،به مالک(د179 .ق) ،طبری(د310 .ق)،
ابن ابی حاتم(د327 .ق) ،ثعلبی(د427 .ق) ،بغوی(د516 .ق) ،طبرسی(د548 .ق) ،ابوالفتوح
رازی(د556 .ق) ،ابن جزی(د741 .ق) و آلوسی(د1270 .ق) منتهی میشود که نشانگر تغییراتی
در طول تاریخ در این نوع شأن نزول است و از حیث راویان نخست نیز به ابن مسعود(د 32 .یا
33ق) ،ابن عباس(د68 .ق) ،مجاهد(د .بین  101تا 104ق) ،وهب بن منبِّه(د .بین  110تا 120ق)،
علی بن عروة(د .بین  140تا 150ق) ،مالک بن انس(د179 .ق) از فردی موثق ختم میشوند .در
این میان ،انتساب این گونهها به راویان نخستین ،همگی بهطور مرسل و مطلقاً بدون سند است،
مگر انتساب آنها به مجاهد ،فردی موثق و علی بن عروة که دارای سند بوده و پس از آن ،مرسل
هستند و چهبسا با توجه به نخستین راوی در اینجا ،بتوان این شأن نزول را در اواخر قرن اول
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تاریخگذاری کرد و اینهمه البته در صورت صحت سندهای مطرح و نادیده گرفتن اضطرابات
و نقدهای متوجه متن است .این احتمال نیز وجود دارد که چنین شأن نزولی برای توجیه کمکاری
مسلمانان نسبت به مبارزه با بنیامیه یا برای ایجاد تکیهگاهی روانی به قصد فرار از اختالفات
شدید سیاسی و تنشهای زیاد اجتماعی ،فقهی و کالمی آن روزگار وضع شده باشد.

 -2-3تاريخمندی شأن نزول نوع دوم(به محوريت تسلّی پیامبر(ص))
گونههای این نوع شأن نزول ،بهطورکلی از حیث منابع ،به ترمذی(د279 .ق) ،کلینی(د.
329ق) ،علی بن ابراهیم قمی(قرن سوم و چهارم) ،خطیب بغدادی(د463 .ق) ،ابوالفتوح رازی(د.
 552یا 556ق) ،احمد بن علی طبرسی(نیمه نخست قرن 6ق) و صحیفه سجادیه(ظاهراً اواخر
قرن ششم یا اوایل قرن هفتم) ،1منتهی می شود که نشانگر تغییراتی در طول تاریخ در این نوع
شأن نزول است و از حیث راوی نخست ،به ابومخنف لوط بن یحیی(د157 .ق) ،امام صادق(ع)
(د148 .ق) ،یوسف بن سعد(د128 .ق) ،ابن ابی حبیب(د128 .ق) ،مازن(د120-111 .ق)،
شعبی(د103 .ق) ،ابنمسیب(د 92 .یا 93ق) ،ابن عباس(د68 .ق) و امام علی(د40 .ق ،از طریق
امام صادق(ع)) ختم میشوند .در این میان ،سند آنها نزد شیعه تا امام علی(ع) (از طریق امام
صادق(ع)) و امام صادق( ع) و نزد اهل سنت تا ابن سعد ،ابن مازن ،ابن مسیب و ابن عباس،
مسند(و سپس نزد همه مرسل) است  ،لذا تاریخ ظهور این حدیث نزد شیعه ،به صدر اسالم و
نزد اهل سنت به نیمه دوم قرن اول برمیگردد و اینهمه ،در صورت صحت سندهای مطرح و
نادیده گرفتن اضطرابات و نقدهای جدیِ متوجه متن است.
از سویی دیگر ،با توجه به نقدهای متنی ،این احتمال هست که این شأن نزول در روزگار
بنیامیه به ظهور رسیده تا از سویی حکومت بنیامیه را محکوم کنند و از سویی دیگر ،کمکاری
خود را در مقابل این حکومت ،توجیه نمایند یا حداقل توجیهی شرعی برای عدم مشروعیت
بنیامیه ایجاد کرده باشند و چهبسا ،با توجه به تطبیق هزار بر روزگار بنیامیه (اگر با تسامح همراه
باشد) ،ظهور این شأن نزول ،پس از سرنگونی این خاندان و توجیهی بر مشروعیت سرنگونی آن
توسط مخالفینشان بوده است.

 .1اين نسخه از صحيفه سجاديه با دو سند ياد شده در ابتداي آن ،ظاهرًا خنستني بار توسط هبةاهلل بن حامد حلي(د.
609ق) (آقابزرگ طهرانی ،1403 ،ج ،1ص )262يا علي بن حممد معروف به ابن سکون(د606 .ق) (قمي ،يبتا ،ج،1
ص )314به ظهور رسيده است.
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این احتمال نیز وجود دارد که شأن نزول اول ،توسط طرفداران بنیامیه و شأن نزول دوم
توسط مخالفین آنها به ظهور رسیده و ترویج شده است.

نتیجهگیری
 .1شأن نزول سوره قدر از آسیبهای جدی زیر رنج میبرد:
الف) تعدد شأن نزولها :بهطور کلی دو نوع شأن نزول به محوریت عبادت و تسلی خاطر
پیامبر(ص) و تعدد گونههای آنها.
ب) اضطراب متنی به گونهای که امکان جمع میان آنها وجود ندارد.
ج) ضعف سندی.
د) ضعف متنی.
هـ) عدم وجود اکثر شأن نزولها در کتب روایی.
میتوان این احتمال را قوی انگاشت که در این شأن نزولها دخل و تصرف و بلکه جعل و
وضع رخ داده باشد؛ احتماال با انگیزه تأیید و تأمین منویات و تصورات مفسران از این سوره و
تحت تأثیر شرایط سیاسی (حاکمیت بنیامیه و اختالفات شدید سیاسی بر سر حاکمیت) و شرایط
اجتماعی ( آشفتگی مردم در کشف حقیقت و اختالفات ناشی از طرفداری آنها از جریانهای
سیاسی ،فقهی و کالمی).
 .2با توجه به آسیبشناسیهای انجامشده ،هیچیک از شأن نزولهای مذکور ،نمیتوانند شأن
نزول این سوره باشد؛ افزون بر اینکه سیاق آیات ،اشارهای به عناصر اصلی این شأن نزولها ـ
رؤیا دیدن ،آینده اسالم ،جایگاه عبادت نزد مسلمانان ـ ندارد و تنها عنصر مشترک ،هزار ماه
است که میان آن و شأن نزولهای یاد شده ،رابطهای -البته شکننده -ایجاد شده و قرینه دیگری
برای اثبات صحت آن شأن نزولها در این سوره مشاهده نمیشود.
 .3به نظر میآید شأن نزول این سوره بنابر سیاق آن ،صرفاً پرسشی در خصوص زمان نزول
قرآن بوده که خداوند ضمن پاسخ به آن ،جایگاه و برخی اوصاف آن زمان ،یعنی شب قدر را
برای تعظیم قرآن بیان نموده است.
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 .12ـــــــــــــــــــــ؛ البداية و النهاية؛ به کوشش :علي شريي ،بريوت :دار إحياء التراث العريب1408 ،ق.
 .13ابوالفتوح رازي ،حسني بن علی؛ روض اجلنان و روح اجلنان يف تفسري القرآن؛ به کوشش :حممدجعفر ياحقی،
حممدمهدي ناصح ،مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوی1408 ،ق.
 .14ابوحيان ،حممد بن يوسف؛ تفسري البحر املحيط؛ بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ق.
 .15اشعري ،علي بن امساعيل؛ مقاالت االسالميني و اختالف املصلني؛ ترمجه :حمسن مؤيدي ،هتران :امريکبري1362 ،ش.
 .16آقابزرگ طهراين ،حممدحمسن؛ الذريعة إيل تصانيف الشيعة؛ چ ،3بريوت :دار األضواء1403 ،ق.
 .17آلوسي ،حممود بن عبداهلل؛ روح املعاين؛ هتران :انتشارات جهان ،يبتا.
 .18حبراين ،هاشم بن سليمان؛ الربهان يف تفسري القرآن؛ هتران :بنياد بعثت1416 ،ق.
 .19خباري ،حممد بن امساعيل؛ التاريخ الكبري؛ ديار بکر ترکيه :املكتبة اإلسالمية ،يبتا.
 .20بغوي ،حسني بن مسعود؛ معامل التزنيل؛ به کوشش :خالد عبد الرمحن العك ،بريوت :دار املعرفة ،يبتا.
 .21بالغي ،حممدجواد؛ اهلدي إيل دين املصطفي؛ چ ،3بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1985 ،م.
 .22بيهقي ،امحد بن حسني؛ السنن الكربی؛ به کوشش :حممد عبد القادر عطا ،مکه مکرمه :مكتبة دار الباز1414 ،ق.
 .23پريوزفر ،سهيال؛ «اسباب نزول در گذر زمان»؛ مشکوة ،ش ،97-96پاييز و زمستان 1386ش.
 .24ترمذي ،حممد بن عيسي؛ السنن؛ به کوشش :أمحد حممد شاكر و ديگران ،بريوت :دار إحياء التراث العريب ،يبتا.
 .25ثعاليب ،عبدالرمحن بن حممد؛ جواهر احلسان يف تفسري القرآن؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب1418 ،ق.
 .26ثعليب ،امحد بن حممد؛ الكشف و البيان يف تفسري القرآن؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب1422 ،ق.
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 .27جديع ،عبداهلل بن يوسف؛ حترير علو احلديث؛ بريوت :مؤسسة الريان1424 ،ق.
 .28جواهري ،حممد؛ املفيد من معجم رجال احلديث؛ چ ،2قم :مکتبة املحاليت1424 ،ق.
 .29حاکم نيشابوري ،حممد بن عبداهلل؛ املستدرك؛ به کوشش :يوسف عبد الرمحن املرعشلي ،يبجا :يبنا ،يبتا.
 .30حسكاين ،عبيداهلل بن امحد؛ شواهد التزنيل؛ به کوشش :حممدباقر حممودي ،هتران -قم :مؤسسة الطبع والنشر التابعة
لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  -جممع إحياء الثقافة اإلسالمية1411 ،ق.
 .31خطيب بغدادي ،امحد بن علي؛ تاريخ بغداد؛ به کوشش :مصطفي عبد القادر عطا ،بريوت1417 :ق.
 .32مخيين ،روح اهلل؛ املكاسب املحرمة؛ چ ،8قم :مؤسسة إمساعيليان1410 ،ق.
 .33خوئي ،ابوالقاسم؛ معجم رجال احلديث؛ چ ،5يبجا :بینا1413 ،ق.
 .34ذهيب ،حممد بن امحد؛ تاريخ االسال ؛ به کوشش :عمر عبد السالم تدمري ،بريوت :دار الکتاب العريب1407 ،ق.
 .35ـــــــــــــــــ؛ تذكرة احلفاظ؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب ،يبتا.
 .36ــــــــــــــــ؛ سري أعال النبالء؛ چ ،9بريوت :مؤسسة الرسالة1413 ،ق.
 .37ـــــــــــــــــ؛ ميزان االعتدال؛ به کوشش :علي حممد البجاوي ،بريوت :دار املعرفة1382 ،ق.
 .38زرقاين ،حممد عبدالعظيم؛ مناهل العرفان يف علو القرآن؛ بريوت :دار الکتاب العريب1415 ،ق.
 .39سيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر؛ االتقان؛ به کوشش :سعيد املندوب ،بريوت :دار الفکر1416 ،ق.
 .40ــــــــــــــــــــــــــ؛ الدر املنثور؛ بريوت :ناشر حممدامني دبح ،يبتا.
 .41شليب ،امحد؛ مقارنة االديان(اليهودية) ،چ ،3قاهره :مكتبة النهضة املصرية1973 ،م.
 .42شهيد ثاين ،زينالدين بن علي؛ الرعاية يف علم الدراية؛ قم :مكتبة آية اهلل العظمي املرعشي النجفي1413 ،ق.
 .43شيباين ،حممد بن حسن؛ هنج البيان عن كشف معاىن القرآن؛ به کوشش :حسني درگاهی ،قم :نشر اهلادی1413 ،ق.
 .44طباطبايي ،سيد حممدحسني؛ امليزان؛ چ ،5قم :دفتر انتشارات اسالمی1417 ،ق.
 .45طباطبايي ،سيد حممدکاظم؛ تاريخ حديث شيعه( :)1عصر حضور؛ چ ،3سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساين
دانشگاهها (مست) -مرکز حتقيق و توسعه علوم انساين دانشکده علوم حديث1390 ،ش.
 .46طرباين ،سليمان بن امحد؛ املعجم الكبري؛ چ ،3بريوت :دار إحياء التراث العريب1404 ،ق.
 .47طربسي ،امحد بن علي؛ االحتجاج؛ به کوشش :حممدباقر خرسان ،جنف :دار النعمان1386 ،ق.
 .48طربسي ،فضل بن حسن؛ جممع البيان؛ بريوت :دار احياء التراث العريب1379 ،ق.
 .49طربي ،حممد بن جرير؛ تاريخ االمم و امللوك؛ چ ،4بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1403 ،ق.
 .50ــــــــــــــــــــ؛ جامع البيان؛ بريوت :داراملعرفة1412 ،ق.
 .51طوسي ،حممد بن حسن؛ التبيان؛ به کوشش :امحد حبيب قصري ،قم :مكتب االعالم االسالمي1409 ،ق.
 .52ــــــــــــــــــــ؛ الفهرست؛ به کوشش :جواد قيومي ،يبجا :مؤسسة نشر الفقاهة1417 ،ق.
 .53ـــــــــــــــــــ؛ هتذيب االحكا ؛ چ ،3به کوشش :سيدحسن موسوي خرسان ،هتران :دارالكتب اإلسالمية،
1364ش.
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 .54عقيلي ،حممد بن عمرو؛ الضعفاء؛ به کوشش :عبد املعطي أمني قلعجي ،چ ،2بريوت :دار الکتب العلمية1418 ،ق.
 .55عالمه حلي ،حسن بن يوسف؛ خالصة االقوال؛ به کوشش :جواد قيومي ،قم :مؤسسة نشر الفقاهة1417 ،ق.
 .56عياشي ،حممد بن مسعود؛ التفسري؛ به کوشش :سيد هاشم رسويل حماليت ،هتران :املكتبة العلمية اإلسالمية ،يبتا.
 .57فخر رازي ،حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ چ ،2هتران :دار الکتب العلمية ،يبتا.
 .58فيض كاشاين ،حممد بن شاهمرتضی؛ الصايف؛ مشهد :دار املرتضي للنشر ،يبتا.
 .59ـــــــــــــــــــــــــــ؛ الوايف؛ به کوشش :مکتبة أمرياملؤمنني علي(ع) ،سيد ضياءالدين حسيين ،سيد
کمالالدين فقيه امياين ،اصفهان :عطر عترت1430 ،ق.
 .60قرطيب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحكا القرآن؛ چ ،2قاهره :دار الکتب1387 ،ق.
 .61قمی مشهدی ،حممد بن حممدرضا؛ تفسري كزن الدقائق و حبر الغرائب؛ به کوشش :حسني درگاهي ،هتران :سازمان
چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی1368 ،ش.
 .62قمي ،عباس؛ الكىن وااللقاب؛ هتران :مكتبة الصدر ،يبتا.
 .63قمي ،علي بن ابراهيم؛ التفسري؛ به کوشش :سيد طيب موسوي جزائري ،چ ،4قم :دار الکتاب1367 ،ش.
 .64كاشاين ،فتح اهلل بن شکر اهلل؛ منهج الصادقني؛ چ ،2هتران :كتابفروشي اسالميه1344 ،ش.
 .65كتاب املقدس(العهد القدمي)؛ يبجا :دار الكتاب املقدس1980 ،م.
 .66كليين ،حممد بن يعقوب؛ الكايف؛ به کوشش :علياکرب غفاري ،چ ،3هتران :دار الکتب اإلسالمية1367 ،ش.
 .67مالک بن انس؛ املوطأ؛ به کوشش :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء التراث العريب1406 ،ق.
 .68جممع الكنائس الشرقية؛ قاموس الكتاب املقدس؛ چ ،3بريوت :مكتبة املشعل1981 ،م.
 .69مكارم شريازی ،ناصر؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية1374 ،ش.
 .70منصوري ،نايف بن صالح؛ الرّوض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم؛ به کوشش :مصطفی بن إمساعيل سليماين ،رياض:
دار العاصمة1432 ،ق.
 .71جناشي ،امحد بن علي؛ الرجال ،چ ،5قم :مؤسسة النشر اإلسالمي1416 ،ق.
 .72واحدي ،علي بن امحد؛ أسباب نزول القرآن؛ بريوت :دار الکتب العلمية1411 ،ق.
 .73يعقوب ،أميل؛ موسوعة النحو و الصرف و االعراب؛ ترمجه :قاسم بستاين و حممدرضا يوسفي ،به کوشش :ياسني
صلوايت ،قم :اعتصام1420 ،ق.
 .74يعقويب ،امحد بن اسحاق؛ التاريخ؛ بريوت :دار صادر ،يبتا.

