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 1یقاسم بستان

 چکیده
ا، ههای وارد بر آنمفسران قرآن از ديرباز به اهمیت روايات شأن نزول در فهم صحیح قرآن و نیز آسیب

 ـبسیار اندک ـ هر چند  هاآنو افزون بر بهره از اين میراث علمی در تفسیر، به نقد و بررسی  پی برده

شود که منجر به مختلف برای يک آيه يا سوره ذکر می شأن نزولچندين آن زمان که  ژهيوبه اند؛پرداخته

که  روداز اين دست به شمار می ای، نمونهسوره قدرگردد. صحیح آيه يا سوره می اضطراب شديدی در فهم

 نقد و بررسیکه به دور از  ی سندی و متنی متفاوت ذکر شدههاتیوضعبا  دمتعد هایشأن نزولبرای آن 

 .مانده است

ره قدر، سو هاینزولشود تا ضمن نقد و بررسی شأن ، تالش میاين مقاله با روش تحلیلی توصیفیدر 

وجود ی مهاتعارضاز حیث متن و سند تا چه اندازه معتبرند؟  هاشأن نزولپاسخ دهد که اين  هابه اين پرسش

صحیح سوره قدر باشد؟ نتیجه اين  شأن نزولتواند می هاآناز  کيکدام چیست و هاشأن نزولمیان اين 

سوره قدر، هر يک دارای اسنادی ضعیف و مضامین سخت  شأن نزولی هاتيرواسازد که تحقیق، روشن می

 ی برخوردارند.جمعرقابلیغی هاتعارضقابل مناقشه و نسبت به يکديگر از 

 دی، نقد متنی.شأن نزول، سوره قدر، نقد سن واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

حکم  تا یک سوره( در بیان یا تبیینآیاتی)شأن نزول یا سبب نزول، پیشامدی است که آیه یا 

، 1386/ پیروزفر، 89، ص1، ج1415زرقانی، باشد)، هنگام یا پس از وقوع، نازل شده هاآن

 از لوازم اصلی مهمو نوعی قرینه حالی و مقالی و  متنیقرائن برون نیترمهم( و یکی از 143ص

، 1تا، ج/ سیوطی، بی10، ص1411واحدی، )باشدرفع مشکالت متن و در اینجا قرآن کریم می

اهمیت از دیرباز نزد دانشمندان اسالمی شناخته شده است و به استفاده از این  نیا( و 87ص

 وارد به حدیث هایی جدیرغم آسیب. امّا بهاندتر آیات قرآنی پرداختهها برای فهم درستروایت

های متعدد ذیل یک آیه ذکر شأن نزول رغمبهنزول به طور خاص و به طور کلی و احادیث شأن

های شأن اند، لذا همچنان روایتپرداخته هاآنیا سوره، کمتر به نقد و بررسی سندی و متنی 

 نزول نیاز به بررسی و تحقیق دقیق دارند.

های مختلف برای آن در روایات، همچنان ر شأن نزولرغم ذکاز جمله، سوره قدر است که به

 اندمحدود، به طور جدی نقد نشده طوربهها، آن نیز ، مگر یکی از شأن نزولهاآنسند و متن 

های این سوره، از تفاسیر فریقین، گردآوری ادامه نوشتار(. لذا در این مقاله تمام شأن نزول ر.ک.)

شود که در این در فهم سوره قدر روشن گردد. یادآور می هاآناند تا جایگاه و اعتبارسنجی شده

ر، فقط به اختصا قصدبهراستا استقصای کاملی در تفاسیر صورت گرفته است، اما در ارجاعات، 

 مهم ارجاع داده شده است.و اصلی منابع 

نگاری کت صورتبهای طوالنی نزد مسلمانان دارد، خواه نزول، پیشینه اسبابتألیفات درباره 

های بخشی از یک کتاب مانند ابوابی ضمن کتاب صورتبهواحدی، خواه « اسباب نزول»مانند 

باب های اسی به گردآوری روایتهاکتابسیوطی؛ اما بیشتر این « االتقان»زرکشی و « البرهان»

مگر اند، ها اقدام نکردهبه نقد و بررسی این روایتپرداخته،  نزول در خصوص یک آیه یا سوره

الصحیح »سیوطى، « لباب النقول فى اسباب النزول» ها و بیشتر نزد متأخرین، مانند:معدودی از آن

بن  سلیم« االستیعاب فی بیان االسباب»عصام بن عبدالمحسن حمیدان، « من اسباب النزول

اسباب النزول علماً »ی، محمدباقر حجت« اسباب نزول»عبدالهاللی و محمد بن موسی آل نصر، 

افزون مقبل بن هادی وادعی. « النزول أسباب من المسند الصحیح»بسام الجمل، « علوم القرآن من

ول، به بررسی کلی علم اسباب نز هاآننگاشته شده که بیشتر  بارهنیدرابر آن، مقاالت متعددی 

طرقها، اسباب نزول القرآن: أهمیتها، » :ازجملهاند، پرداخته هاها، اعتبار و... آنکارکرد، آسیب

غالمحسین « پژوهشی در باب اسباب نزول»سید محمدرضا حسینی؛ « حجیتها، مصادرها

سهیال پیروزفر و محمدعلی « روایات اسباب نزول و مسئله جاودانگی قرآن» نسب؛تاجری
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جعل و تحریف در »سید موسی صدر؛ « 1جعل و تحریف در روایات اسباب نزول»راد؛ مهدوی 

 ربانی و سید موسی صدر. حسن «2روایات اسباب نزول

د و اند. اما آنها هم به نقکتب تفسیری نیز طبیعتاً به روایات اسباب نزول توجّه نشان داده

ولو در تعدادی زیاد ذیل یک آیه یا سوره  هاآنبررسی این روایات نپرداخته و صرفاً به ذکر 

طبری،  ر.ک.) استه صورت گرفت هاآندر مواردی نقدهایی نسبت به  هرچنداند بسنده کرده

/ 71، ص7تا، جی، بیفخر راز/ 59-57، صص10، ج1408/ ابوالفتوح رازی، 56، ص2، ج1412

ی سوره قدر در نوشتاری شأن نزولی هاتیروا( و تاکنون نیز تمام 267، ص3، ج1417طباطبایی، 

 شود.اند که در این مقاله بدین کار پرداخته میمستقل، ذکر و نقد و بررسی نشده

 ها و نقد و بررسیهای سوره قدر، گونهشأن نزول -2

 است: هایی مختلف ذکر شدهی دو نوع شأن نزول اما هر یک با گونهطورکلبهبرای این سوره، 

 زهد و عبادت تيمحورشأن نزول با  -2-1

 :استزیر  شأن نزول خود به چند گونهگونه از این 

 اوزاهد بنی اسرائیلی و جهاد هزار ماهه  -2-1-1

ام ها قیاسرائیل مردی وجود داشت که شب، کمابیش آمده که میان بنیروایات در این گونه

کرد تا شب شود. این کار را هزار صبح گردد، سپس در روز با دشمن جهاد می نکهیاکرد تا می

ب، بهتر که قیام آن شرا نازل کرد  ﴾َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر﴿ ماه انجام داد، پس خداوند آیه

/ سیوطی، 567، ص4، ج1412، ریبن کث/ ا167، ص30، ج1412طبری، است)از عمل آن مرد 

ص( و اصحاب از بعضی )امبریپشود که چنین مطلبی را ( و گاهی گفته می371، ص6، ج1416

( یا چنین مطلبی به 30، ص31تا، جفخر رازی، بی)زده شدند که خداوند...و شگفت شنیده

تا، ، بی)بغوی ص( گفته شد و ایشان درخواست کرد که در امتش چنین شود که خداوند...)برامیپ

، عکسبه(؛ یا 520، ص9، ج1379/ طبرسی، 286، ص8، ج1407، ابن جوزی /512، ص4ج

ی زده شده و درخواست چنین جایگاهص( به اصحاب گفته و آنان شگفت)امبریپچنین مطلبی را 

بن / ا256، ص10، ج1422/ ثعلبی، 3452، ص10، ج1419ابن ابی حاتم، ) کردند که خداوند ...

تا، آلوسی، بی) مسلمانان( و عموماً علت این درخواست را کمیِ اعمال 567، ص4، ج1412، ریکث

، 4، ج1403ی، )ابن جز هاآن( یا کمیِ عمر 493، ص8، ج1422، انیبوح/ ا192، ص28ج

 اند.( گفته520ص، 9، ج1379طبرسی، ) دو( یا هر 210ص
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 دارندناسرائیلی بودن او ای به اند مگر برخی که اشارهگفته لیاسرائیبنبیشتر نیز این فرد را از 

اند پیامبر)ص( برای او اسمی ذکر نشده مگر برخی که گفته( و 210، ص4، ج1403ی، ابن جز)

سخن از یک مرد  و بیشتر( 301، ص10، ج1344کاشانی، ) استاز او به نام شمسون یاد کرده 

 ابوالفتوح) کردنداند که چنین مییاد کرده لیاسرائیبنعابد است امّا برخی از مردانی عابد در 

 960معادل ) سال 80( و بیشتر سخن از هزار ماه است اما برخی از 354، ص20، ج1408رازی، 

 (.210، ص4، ج1403ی، )ابن جز اندماه( نیز یاد کرده

، 1407، ابن جوزی /512، ص4ا، جت، بی)بغوی ابن عباسای ازجمله هاین شأن نزول از صحاب

( و 132، ص20، ج1387 قرطبی،) ابن مسعود(، 352، ص5ا، جت/ فیض کاشانی، بی286، ص8ج

(، 3452، ص10، ج1419/ ابن ابی حاتم، 167، ص30، ج1412طبری،  ) مجاهدتابعانی همچون 

عمومًا -( نقل شده است و برخی 355-354، صص20، ج1408رازی،  )ابوالفتوح منبِّهوهب بن 

 (.520، ص9، ج1379طبرسی، ) اندنیز آن را بدون راوی خاصی آورده -از مفسران شیعی

 نقد سندی -2-1-1-1

 :1از اندعبارتاند که ترین متونی برای این گونه، سند آوردهفقط برخی از قدیمی -1

 بن جبر(مجاهد)کنانی( از مُثَنَّی بن صَبّاح از )2سَلْممحمد رازی( از حَکّام بن حُمَید) الف( ابن

/ 61، ص4، ج1418عقیلی، ) استحُمَید اختالف  (. در توثیق ابن167،، ص30، ج1412)طبری،  

 استمثنّی متهم به اختالط ( و 503، ص11، ج1413/ ذهبی، 232، ص7، ج1371ابن ابی حاتم، 

 اند.توثیق شده( و دیگران 419، ص7تا، جبخاری، بی)

عبداهلل نجیح)بن خالد زنجی( از ابن ابی مسلم)بن موسى از  میابراهعبید اهلل( از )زرعةب( ابو 

 استاختالف در توثیق مسلم (. 3452، ص10، ج1419)ابن ابی حاتم،  مجاهدبن یسار( از 

 اند.رجالِ آن توثیق شده( و دیگر 256-255، صص1تا، ج/ ذهبی، بی151، ص4، ج1418)عقیلی، 

 وفارس بن عمر از سعید بن عیسىاز محمد بن اسحاق  احمد بن أُبَیّ( ازابو عمرو فراتی)ج( 

(. البته 256، ص10، ج1422ثعلبی، ) بی نجحامسلم بن خالد بن از  بن محمد ظاهراً(صالح)از 

 -یساننواز سوی نسخه بساچه-، در اینجا دارای دو اشتباه «مسلم بن خالد بن ابی نجح» عبارت:

ی نجیح و ضبط درست جابه، ب( ضبط نجح «بن»و « خالد»از( میان «)عن»است: الف( افتادن 

                                                           

 شوند.ذکر مي. در نقد سندي، فقط رجال جمروح، 1

 مسلم آورده كه اشتباه است.، سلم را به صورت ريابن کث .2
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یا عبداهلل بن یسار( راوی مجاهد به یک واسطه سلمی)آن: مسلم بن خالد از عبداهلل ابن ابی نجیح  

ابن  مانندگران دیواسطه است، همچنان که ثعلبی در مواضعی دیگر از تفسیرش و نیز یا بی

، در این سند ابوعمرو هرحالبهکنند. او چنین یاد می ( از567، ص4، ج1412، ریابن کثکثیر)

، مشترک بین ثقه، ضعیف و سعید بن عیسى(، 363، ص27، ج1407ذهبی، ) مجهولفراتی، 

، 2، ج1418عقیلی، ) صالح( و 425، ص4، ج1390، )ابن حجر عمروفارس بن  و 1مجهول

 بوده و دیگران موثق هستند. ( ضعیف202ص

 بن اهلل عبداز  صبهانیإ ةّطبُ بن أحمد بن محمداز  إسفرائینی سقاء علی بن محمد بن علید( 

 از حنجی ابن ابی از زنجی خالد بن مسلم از أموی یحیى بن سعیداز  صبهانیإ زکریا بن محمد

شناخته نشد و یحیی بن (. در این سند، علی بن محمد، 306، ص4، ج1414بیهقی، ) مجاهد

 اند.( و دیگران توثیق شده380، ص4، ج1382ذهبی، ) فیه استسعید نیز مختلف

حلقه مشترک کلی و مسلم بن خالد از ابن ابی نجیح  عنوانبهاین اسناد، همگی به مجاهد 

ری با یی بین نقل طبهاتفاوتحلقه مشترک جزئی ختم و کالً یک سند هستند، هر چند  عنوانبه

هرحال، هر یک از سندها تا مجاهد نیز به سبب قل ابن ابی حاتم، ثعلبی و بیهقی وجود دارد. بهن

فیه یا مجهول، ضعیف و به جهت ختم به مجاهد، مقطوع و کلًّا وجود افراد ضعیف، مختلف

 باشند.ضعیف می

یا  200( حدود ق104د. مجاهد)از سویی دیگر، در تمام این طرق، فاصله صاحب کتاب تا 

بیهقی( است که ظاهرًا نفر) 6ثعلبی( یا نفر) 5ابن ابی حاتم(، )نفر 4طبری(، )نفر 3سال و با  350

 ند.باششود. لذا احتماالً اسانید، مُعضل و ضعیف میاین فاصله با این تعداد واسطه پر نمی

کر اند، آن را با سند و منسوب به مجاهد ذترین منابعی که این گونه را آوردهقدیمی -2

منابع بعدی عموماً آن را بدون سند و با انتساب آن به افراد دیگر و بعضاً  کهیدرحالاند، کرده

دخل  جزهباند که توجیهی یی محتواییِ بعضاً زیاد، آوردههاتفاوتبدون انتساب به کسی و نیز با 

 های مفسران متأخر ندارد.و تصرف در حدیث بر اساس دیدگاه

( است که شأن نزول مجاهد به نقل 306، ص4، ج1414بیهقی)ی، فقط از میان کتب حدیث -3

 از ابن ابی حاتم را آورده است.

                                                           

( 271، ص8، ج1393، )ابن حبان َورَّاق(، 52-51، صص4، ج1371 حامت، )ابن ايب رعيىناز:  اندعبارت. اين افراد 1

، 2مهان، ج) كيامل معن بنا ( و154، ص2، ج1382ذهيب، ) ُكَرْيزّي( که ثقه هستند، 260، ص8مهان، ج) ُقَرشيو 

 (.88، ص9، ج1407ذهيب، ) استکه جمهول  بلخي( که ضعيف هستند و 154ص
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موارد ذکر شده در تفاسیر شیعی، از منابع اهل سنت گرفته شده که برخی، مانند کاشانی  -4

ریح اند. همچنین کاشانی تصبدین مطلب تصریح نموده و برخی، مانند طبرسی، تصریح نکرده

ند. کموردی که از وهب نقل و در آن از شمسون یاد کرده( از ثعلبی نقل می) راه شأن نزول دارد ک

، داستان شمسون به طور استطرادی است نه شأن نزول سوره کردهاما آنچه ثعلبی از وهب نقل 

 (.257-256، صص10، ج1422ثعلبی، ) قدر

 نقد متنی -2-1-1-2

یی که در گزارش آن هست، از نظر مضمونی، هالیتفصاین گونه، افزون بر اجمال و  -1

محوریت آن، آگاهی از عمل فردی بنی اسرائیلی است که هزار سال در هرچند مضطرب است، 

راه خدا جنگید و نزول سوره قدر، برای از بین بردن حسرت مسلمانان از چنین جایگاهی است، 

 است.همجاهدتازآنجاکه عبادت در شب قدر، مساوی همه آن 

 ها وجود ندارد،یل قطعی برای کوتاهی عمر و کمیِ عمل مسلمانان نسبت به دیگر امتدل -2

دهد که مردم از هر مذهب و سرزمینی، از عمری کمابیش یکسان بلکه تجربه نشان می

در گزارش، فقط از یک اسرائیلی سخن رفته است و وضعیت یک  آنکه، به ویژه 1برخوردارند

د نیست و ها داشته باشناسرائیل، عمر و عملی بیشتر از دیگر امتهمه بنی نکهیانفر، دلیلی برای 

آن القای  درصددهمچنان که این گونه شأن نزول داری)زندهشب شبکنیز عادالنه نیست که ی

یی از ارزش بسیار تنهابه( معادل هزار ماه جنگیدن در راه خداوند باشد؛ جهادی که خود است

تا چه رسد که هزار ماه طول بکشد و چنین فردی افزون بر جهاد، به  برخوردار استواالیی 

ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن ﴿پردازد. در قرآن نیز آمده است:عباداتی مانند نماز، زکات و روزه هم می

اللَُّه اْلُمجاِهديَن  ضََّلُفِسِهْم َفَسبيِل اللَِّه ِبَأْمواِلِهْم َو َأْن اْلُمْؤِمننَي َغْيُر ُأوِلي الضََّرِر َو اْلُمجاِهُدوَن يف

لَّهُ اْلُمجاِهدينَ َعَلی اْلقاِعديَن ال وَ َفضََّل ِبَأْمواِلِهمْ وَ َأْنُفِسِهمْ َعَلی اْلقاِعديَن َدَرَجةً وَ ُكالا َوَعدَ اللَّهُ اْلُحْسىن

اخالص همراه باشد و إلّا  ، باهاعبادتالبته صورتی که این جهاد و (. 95/ 4نساء: )﴾َأْجرًا َعظيمًا

هر عملی، و لو هزاران ماه جنگ در راه خدا، اگر برای مقاصد دنیوی و شخصی باشد، هیچ 

 ارزشی نخواهد داشت.

                                                           

 ( وجع)يمهدع( و حضرت )يسيعاثبات شود، مانند نوح)ع(،  هاآنداليلي قطعي، طول عمر  بر بنا. مگر افرادي که 1

 کند.قاعده ذکر شده وارد مني تيعموماي به ئي، خدشهاستثنااثبات موارد 
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 کهیرحالدازسویی دیگر، چنین امری نوعی تبعیض نسبت به متدینان دیگر ادیان الهی است،  

ی دنیوی و اخروی هاپاداشکه همه متدینان با اخالص، در ایمان و عمل خود، بر  آن استاصل 

 ِباللَِّه آَمَن َمْن َوالصَّاِبِئنَي یَوالنََّصارَ  َهاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ﴿ دست یابند؛ در قرآن آمده است:

، 62/ 2)بقره: ﴾ْحَزُنوَنَي ُهْم َوَلا َعَلْيِهْم َخْوفٌ  َوَلا َربِِّهْم ِعْندَ  َأْجُرُهْم َفَلُهمْ  َصاِلًحا َوَعِمَل اْلآِخرِ  َواْلَيْوِ 

 دَ ِإنَّ الّديَن ِعْن﴿ در آیاتی چون« اسالم»که  اندآن(. برخی نیز بر 17/ 22( و نیز )حج: 69/ 5مائده: 

، تاطبری، بی) است( به معنای عام تسلیم در مقابل حق و ایمان 19/ 3عمران: آل) ﴾اهلِل اْلِاْسالُ 

شود، ، شامل مؤمنان پیشین نیز میرونیازا( و 259، ص2، ج1379/ طبرسی، 288-287، صص3ج

/ 3عمران: آل) ونیحوار( و 133-132/ 2بقره: ) عقوبهمچنان که در قول فرزندان حضرت ی

 عنکبوت آمده است. 46و  عمرانآل 64 چون( و نیز آیاتی 111/ 5، مائده: 52

شمشون در منابع اهل کتاب( در برخی ) شمسونداستان جنگجویی از بنی اسرائیل به نام  -3

/ قرطبی، 257-256، صص10، ج1422ثعلبی، ) بِّهنَمُتفاسیر شیعه و اهل سنت به نقل از وَهب بن 

قرطبی، ) األحبار( یا از کعب 304-303، صص10، ج1344/ کاشانی، 132، ص20، ج1387

و تناقضاتی در نقل، آمده است. در منابع  هاتفاوتاما بدون سند و با ( 132، ص20، ج1387

، 1، ج1403/ طبری، 48، ص1تا، جیعقوبی، بی) شودمی تاریخی مسلمانان نیز شبیه بدان دیده

یی هاتفاوت( و ظاهراً اصل این داستان با 217، ص1، ج1966اثیر،  منّبه/ ابنبه نقل از ابن 464ص

آمده که  (409-404، صص1980قدیم، / عهد مقدسکتاب ) توراتمانان، در آشکار با نقل مسل

، 2، ج1985بالغی، ) داردنسبت به صحت این داستان در تورات نیز تردیدهای جدی وجود 

، 1973شلبی، ) استبه بعد( و گفته شده که اصل آن، مأخوذ از منابع بابِلی و ایرانی  231ص

 (.258ص

 عمر و عمل مسلماناننگرانی از کوتاهی  -2-1-2

( عرضه صپیامبر)که عمرهای مردم را بر به این نکته اشاره شده ، بیشتر روایات در این گونه

داشتند، طوالنی  ریکه عم هاامت َاعمال دیگر اندازهبه؛ زیرا ندرا اندک یافت هاآنکردند و ایشان 

نازل کرد را  (3/ 97قدر: )﴾ ْن َأْلِف َشْهٍرَلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ ﴿خداوند در پی آن بود که  رسد؛نمی

سخن از دیدن  نیز گاه (.31-30، صص31تا، جی، بیخر راز/ ف255، ص10، ج1422ثعلبی، )

اضافه شده که خداوند پس  ( و گاه371، ص6، ج1416سیوطی، ) ص( است)امبریپاعمال توسط 
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دهم تا آنجا و بر طاعت اندک، ثواب بسیار می هاآناز نزول سوره قدر فرمود که به عمر اندک 

 (.354، ص20، ج1408رازی،  )ابوالفتوح باشد هاهزار ماه دیگر امت مانندبه هاآنکه یک شب 

 نقد سندی -2-1-2-1

احمد ی)فرات وابو عمر، سند زیر از ثعلبی است: روایات تنها سند ذکر شده برای این گونه -1

احمد بن ابو مصعب) خطمی( ازموسى بن عبد اهلل) ( از1اسحاق بن موسیابو موسى) بن اُبی( از

، 1407ذهبی، ) مجهول، فراتی( که در آن، 255، ص10، ج1422ثعلبی، ) مالکاز  قاسم زهری(

این شأن نزول را از فرد  انس( و دیگران ثقه هستند. از سوی دیگر، مالک بن 363، ص27ج

رغم موثق بودن ( که علی321، ص1، ج1406، انسبن  مالک) کندموثقی بدون ذکر نام نقل می

 ،کنندهیقتوث نزد شخص آن است ممکن زیرانزد اهل سنت(، توثیق او، چندان معتبر نیست؛ ) مالک

شهید  ر.ک.) دشواما نزد دیگران ضعیف. لذا باید نام او ذکر شود تا مستقالً اعتبارسنجی  باشد ثقه

 (. 200، ص1413ثانی، 

ر عبدالبر نیز د، سند این شأن نزول با توجه به نکات مذکور ضعیف است. از ابن هرحالبه

حدیث  61نقل شده که در الموطأ، « الوصل ما فی الموطأ من المرسل و المنقطع و المعضل»کتاب 

در غیر الموطأ به  هاآندهد که همه را به فردی ثقه، بدون ذکر نام نسبت می هاآنآمده که مالک، 

به نقل قدر)حدیث مذکور در خصوص شأن نزول سوره  ازجملهاند مگر چهار حدیث دهسند آم

 (.4، ص1، ج1406از: عبد الباقی، محمد فؤاد، مقدمه بر موطأ مالک، 

تا، ی، بی)فخر راز کنندالبته برخی تصریح دارند که این شأن نزول را از کتاب مالک نقل می

( و برخی نیز آن را بدون سند و 133-132صص، 20، ج1387/ قرطبی، 31-30، صص31ج

، 1408) یراز(. از شیعیان، فقط ابوالفتوح 611، ص5، ج1418، )ثعالبیاندانتساب به کسی آورده

که اشتباه بوده و  مراد، همان  ( آن را مرسالً به انس بن مالک صحابی نسبت داده354، ص20ج

کند ال گونه نخست را نیز از فراتی نقل میمالک بن انس تابعی است. ضمناً ثعلبی یکی از اشک

 که با این گونه تفاوت چشمگیری دارد.

 دهد که شیعه این شأن نزول را از اهل سنت گرفته است.شواهد امر نشان می -2

 

 

                                                           

 رجل بعدي( است.)يموسگونه اول( و فرزند )پدر حممد بن اسحاق ياد شده ایشان،  ثعليبدر سند . 1
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 نقد متنی -2-1-2-2 

گونه که مالحظه شد، از اضطراب متنی روبرو است. همچنین نقد جزئیات گونه باال نیز همان

( است. افزون بر آن، در اینجا عبارت 2-1-1-2بندنخست)محتوایی این گونه نیز مانند نقد گونه 

 .استآمده که مبهم بوده و ظاهراً مراد اهل کتاب « کننددیگرانی که عمر طوالنی می»

 ر پیامبر عابدچها -2-1-3

، های ایوباسرائیلی به نامص( از چهار نفر بنیپیامبر)، نقل شده که روایات در این گونه

سال عبادت کرده و  80زکریا، حزقیل بن عجوز و یوشع بن نون سخن گفت که خداوند را 

زده شدند. جبرئیل نزد اصحاب از این سخن شگفت کهیهنگامای او را نافرمانی نکردند. لحظه

از عبادتِ بدون معصیت این افراد به مدت  آمد و به ایشان گفت که تو و امت شما ص()امبریپ

ْيَلِة ِإنَّا َأْنَزْلناُه ِفي َل﴿ آنگاهزده شدید، پس خداوند بر تو، بهتر از آن را نازل کرد. سال شگفت 80

ه کرده زدو گفت که این، بهتر از چیزی است که تو و امتت را شگفترا بر وی خواند  ﴾اْلَقْدِر

/ 3452، ص10، ج1419ابن ابی حاتم، شد)ص( و مردم پیامبر)است و این امر، موجب خوشحالی 

 (.304، ص10، ج1344/ کاشانی، 35، ص20، ج1408/ أبوالفتوح، 255، ص10، ج1422ثعلبی، 

 نقد سندی -2-1-3-1

 سند زیر نقل شده است:این گونه با دو  -1

ین د. ب)ةعروبن علی از علی بن  مسلمةاز  عبداهلل(ابن وهب)بن عبداالعلی( از یونس)الف( 

( 395، ص12، ج1407)ذهبی،  مسلمة( که 3452، ص10، ج1419ابن ابی حاتم، ) ق(150 تا 140

 اند.( تضعیف شده227، ص9، جهمان) ةعروو ابن 

بد بن عاز اعبدالرحمن بن حاتم از  ضل بن فضل(فکندی)بن محمد ثقفی( از حسین) ب(

(. 256-255، صص10، ج1422ثعلبی، ) هليعةعلی بن از  مسلمة از وهبة ابن از)یونس(  األعلى

( که ظاهراً باید او، عبدالرحمن 554، ص2، ج1382ذهبی، ) عبدالرحمن بن حاتم، تضعیف شده

ین گونه که ثعلبی در سندهای دیگر چنی حاتم صاحب تفسیر و طریق پیشین باشد، هماناببن 

ی حاتم ابنیز باید همان ابن وهب طریق ابن  ابن وهبة(. 126، ص7، ج1422ثعلبی، ) استآورده 

نیز شناخته نشد  هليعةجا(. علی بن همان) استباشد، همچنان که در سندهای دیگر چنین آمده 

اش، او را استاد ابن وهب نامهگونه که در زندگین( است، هماق174د. )هليعةاهلل بن و ظاهراً عبد
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بسا ثعلبی، علی ( و چه31-11، صص8، ج1405ذهبی، ) اندشمرده و در توثیق او اختالف کرده

شترک این دو طریق با حلقه م هرحالبهدرآمیخته است.  هليعةطریق پیشین( را با علی بن )ةعروبن 

، عالوه بر مشکالت یادشده، مرسل و در نتیجه ضعیف مسلمةابن عبداالعلی و ابن وهب و 

 هستند.

کنند، اما بدون ذکر نقل می هاآنو شیعه از  استاصل این حدیث نزد اهل سنت ظاهراً  -2

، 27، ج1374) شیرازیم مکار اکتفا گشته است مگر« اندگفته»و صرفاً به عبارت  سند و مأخذی

 دهد.ارجاع می «الدر المنثور»( که آن را به 183ص

 این شکل شأن نزول، در کتب حدیثی ذکر نشده است. -3

 نقد متنی -2-1-3-2

 ای بهدر نقل ابوالفتوح رازی اشاره آنکهشود جز فقط به یک شکل نقل می این گونه -1

از  هاآنهای مذکور آشکار است که ما از ناماسرائیلی بودن این چهار نفر نشده است، ابنی

 باشند.اسرائیل میبنی

 ماه، مگر به تسامح چنین گفته شود. 1000نه  استماه  960سال معادل  80 -2

 (، کمابیش اینجا نیز موجّه است. 2-1-1-2)نقدهای متنی یادشده در بند  -3

افراد در اهمیت شب قدر و َنه شوند که نظرات می * دو مطلب زیر نیز در کتب تفسیر دیده

 :اندهای شأن نزولی هستند و در کتب حدیثی نیز نیامدهروایت

ماه بود. هر مؤمنی که این  500ع( هزار ماه و ملک ذوالقرنین )مانیسلگفته شده که ملک  -1

( که 257، ص10، ج1422ثعلبی، ) باشدشب را دریابد برای او بهتر از ملک سلیمان و ذوالقرنین 

ع( و ملک ذوالقرنین، هر کدام هزار ماه بود. هر مؤمنی )مانیسلشیعه تحریر شده که ملک  نزد

، 1408ابوالفتوح رازی، ) استکه این شب را دریابد برای او بهتر از ملک سلیمان و ملک اسکندر 

این گونه را از اهل سنت  ادیزاحتمالبه هرچند( 304، ص10، ج1344کاشانی،  /354، ص20ج

 ند.اگرفته

ظاهراً نخستین بار توسط ق( اما بدون سند و 298محمد بن عمر، د. ) ورّاق ابوبکراین نظر، به 

و نظر شخصی است و تنها نقدی که  ( با فاصله یک قرن و نیم، منسوب شدهق428د. ) یثعلب

سال حکومت کرد و  500شده این است که اگر مراد، ذو القرنین اول باشد که او بسیار بیشتر از 

آلوسی، ) کرداگر مراد، ذو القرنین دوم باشد، یعنی قاتل دارا که او بسیار کمتر از این عدد حکومت 

، رین کث)اب استاز دو ذوالقرنین سخن گفته ( و ظاهراً نخستین بار ابن کثیر 193، ص28تا، جبی
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(. امّا این سخنان؛ مدت زمان حکومت سلیمان و ذوالقرنین، وجود 127-122، صص2، ج1408 

دو ذوالقرنین و یکی بودن ذوالقرنین و اسکندر... ادّعاهایی بیش نبوده و امکان اثبات صحت آنها 

 وجود ندارد.

گفتند که هزار ماه خدا را عبادت کند، پس به میگفته شده که در گذشته، به کسی عابد  -2

ون ، همچهاآنمسلمانان شبی بهتر از آن هزار ماه داده شد که اگر آن را احیا کنند، شایسته است به 

 /354، ص20، ج1408/ ابوالفتوح رازی، 257، ص10، ج1422ثعلبی، ) شودآنان، عابد گفته 

اند و شیعه، این سخن را از تفاسیر اهل سنت گرفته(. ظاهراً تفاسیر 304، ص10، ج1344کاشانی، 

در تفاسیر اهل سنت سخنی از بنی اسرائیلی بودن کسانی که چنین تعبیری دارند،  آنکهرغم علی

نشده اما در تفاسیر شیعه به این مطلب تصریح شده است. این سخن نیز بدون سند بوده و به کسی 

 (، مطرح گشته است.ق427د. )یثعلبط نسبت داده نشده و ظاهرًا نخستین بار توس

معلوم نشد که  نکهیا، در اینجا نیز کمابیش موّجه است. ضمن (2-1-1-2) حال، نقد بندبه هر

 سال مستمر در عبادت باشد 80که فرد باید بیش از  نزد چه کسانی، در چه منابعی و چرا گفته شده

بلکه به استمرار و اخالص  سالنه به تعداد  ،عابد بودن یک فرد هرحال،تا به او عابد گفته شود؟ به

 .ستوا

 امیهص( به سبب نگرانی از سلطه بنی)امبریپتسلّی  تيمحورشأن نزول با  -2-2

 های زیر است:این نوع شأن نزول دارای گونه

ص( بر منبرش به خواب پیامبر)کند که ع( نقل میعلی)ع( از پدرانش از صادق)امام  الف(

جهند و مردم را به رفت و در خواب، مردانی را دید که همچون بوزینگان بر منبرش می

اش نشان از اندوه داشت. چهره کهیدرحالگردانند. پس برخاست و نشست هایشان برمیگذشته

ًة ِللنَّاِس َو الشََّجَرَة َأَرْيناَك ِإلَّا ِفْتنَ َو ما َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي ﴿ در این هنگام، جبرئیل با این آیه نازل شد:

امیه. ( یعنی: بنی60/ 17اسراء: )﴾ اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َو ُنَخوُِّفُهْم َفما َيِزيُدُهْم ِإلَّا ُطْغيانًا َكِبريًا

؟ و نآازپسافتد یا پرسد: ای جبرئیل! آیا این حادثه در زمان حیاتم اتفاق میپیامبر)ص( می

 35نه، بلکه ده سال پس از مهاجرت تو اسالم برقرار است و سپس  دهد کهجبرئیل جواب می

اسالم برقرار است و در  بعدازآنسال  5سال پس از مهاجرت تو، اسالم برقرار است و سپس 

رسند و خداوند ود، سپس فراعنه به پادشاهی میشسال چهلم از مهاجرت تو، گمراهی چیره می

امیه نازل کرده است که بهتر از هزار ماهی است که بنی ﴾َزْلناُه ِفی َليلِة اْلَقْدِرِإّنا أن﴿ هبارنیدرا
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صحیفه سجادیه، کرد)هزار ماه حکومت خواهد  هیامیبنمالک آن هستند و در آن شب قدر نباشد و 

 )سند دوم((.17)شأن نزول(، 13-15)سند اول(، 2-4بخش سند: 

 از: اندعبارت که مشترکاتی دارند،این دو سند صحیفه سجادیه 

از  معدلمحمد بن محمد  از اریمحمد بن احمد بن شهر ی ازعلو محمد بن حسن -1

 یعل اشییدااز  اتیعبداهلل بن عمر زاز  جعفر بن محمداز  یبانیش محمد بن عبداهللابوالمفضل 

امام  از بن هارونمتوکل  از پدرش یثقف بن متوکل ریعم و نیز ابوالمفضل از علمابن نعمان 

 ع(.صادق)

از  معدلمحمد بن محمد  از اریمحمد بن احمد بن شهر از یعلو محمد بن حسن -2

 بن ریعم از از پدرش یمطهرمحمد بن احمد از  یمحمد بن حسن مدائنشیبانی از بوالمفضل ا

 ع(.صادق)از امام  متوکل بن هارون از پدرشمتوکل 

 پدرشی، مدائنی، مطهری و عکبر، محمد متوکل، عمیر بن عمر، عبداهلل بن حسنمحمد بن 

یز کند اما به تضعیف برخی نهر سه از سند دوم( مهمل هستند. ابوالمفضل را طوسی، توثیق می)

( که به شدت او 98، ص1422) یابن غضائر(، از جمله 216، ص1417طوسی، ) دینمااشاره می

( که نظر 397، ص1417) یحلکرد و عالمه د میگوید که او ترکیب اسناکند و میرا تضعیف می

، 1416) نجاشیاند. البته دهد که بهتر است انفرادات او را ترک کرد. دیگران توثیق شدهمی

( به سند خود صحیفه سجادیه را از عمیر بن متوکل از پدرش 253، ص1417) یطوس( و 426ص

ین فرد، در دو سند صحیفه سجادیه، ا کهیدرحالکنند، متوکل بن عمیر از یحیی بن زید نقل می

 کند.می اخذکسی است که خود، صحیفه را از متوکل بن هارون 

لذا باید گفت این دو سند که در ضمن آن، شأن نزول مورد بحث آمده، دارای افرادی مهمل 

و در نتیجه، ضعیف هستند. همچنان که  استبوده و سند اول نیز شامل فردی متهم به جعل 

( قائل بدین 185، ص15، ج1413) یخوئ( و 320، ص1، ج1410) ینیخمن امام بزرگانی چو

از بحث تواتر یا عدم تواتر خود صحیفه سجادیه یا صحت  نظرصرفضعف هستند. البته این، 

در  ایانتساب اجمالی یا عدم صحت این انتساب است که در محل خود بسیار بحث شده و ادله

، 1390 یی،طباطبا ر.ک.) کنندچند عموماً مضامین آن را تأیید می، هر اندرد یا اثبات آن گفته

 (.185، ص15، ج1413/ خوئی، 143-137صص

در متن شأن نزول همچنین، سخن از تأیید سه خلیفه نخست است که با مشهور شیعه امامیه 

ه یهایی چون جارودیه، سلیمانیه، بتریه و نعیمدر تعارض است و بیشتر با عقاید زیدیه، فرقه
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بسا با یحیی بن زید بن ( که این امر چه42-41، صص1362ر.ک. اشعری، ) استسازگار  

 ربط نباشد.بیدر طریق اسناد صحیفه حضور دارد، ع( که حسن)

ز امیه از منبرش بعد ابیند که بنیص( در خواب میپیامبر)ع( نقل شده که صادق)ب( از امام 

گردانند، پس افسرده و ناراحت شد. در این به عقب برمیروند و مردم را گمراه کرده و او باال می

ع( بر او فرود آمد و گفت: ای فرستاده خدا! چرا افسرده و اندوهگینی؟ حضرت جبرئیل)هنگام 

ا روند و مردم رامیه بعد از من، از منبرم باال می: ای جبرئیل! امشب خواب دیدم که بنیندفرمود

ه پیامبری ب حقبه. جبرئیل گفت: سوگند به کسی که تو را گردانندگمراه کرده و به عقب برمی

مبعوث کرد، من از این ماجرا خبر ندارم، پس به آسمان باال رفت و اندکی بعد با آیاتی از قرآن 

كاُنوا ْم ما َأَفَرَأْيَت ِإْن َمتَّْعناُهْم ِسِننَي، ُثمَّ جاَءُه﴿ پیامبر را تسلّی بخشد و فرمود: هابدانفرود آمد تا 

( و سوره قدر را نازل کرد و 207-205 /26: شعراء) ﴾َعْنُهْم ما كاُنوا ُيَمتَُّعوَن ُيوَعُدوَن، ما َأْغىن

، 4، ج1367کلینی، ) دادامیه قرار خداوند شب قدر را برای پیامبرش بهتر از هزار ماه پادشاهی بنی

 (.352-351، صص5تا، ج/ فیض کاشانی، بی59، ص3، ج1364/ طوسی، 159ص

 1ای از اصحابشسند این حدیث نزد کلینی که ظاهراً مأخذ اصلی این حدیث است، از عده

و نیز از برخی از بن احمد  3محمد محمد بن ولید و از 2نعلی بن حس ازاحمد بن محمد  از

 علی بن عیسى ازیونس بن یعقوب و همه از  حمیدالمحمد بن عبد  ازسهل بن زیاد از  4اصحابش

ی طورکلهبع( است که در توثیق یونس بن یعقوب امام))حلقه مشترک اصلی(  از  ویشعم ازاط قمّ
                                                           

أمحد بن  -3، حممد بن عبد الّله بن أذينةعلی بن  -2ي، بن هاشم قم ميبن ابراه يعل -1. مراد چهار نفر ذيل هستند: 1

جناشي، )که نفر خنست، توثيق شده  (430ص، 1417، ي)عالمه حلبن حسني سعدآبادي يعل -4، عبد الّله بن أمّية

)طوسی،  سعدآبادی نزد قدما جمهول (.48، ش100ص، 1417، يعالمه حل( و نفر دوم نيز توثيق دارد )260، ص1416

 ( و نزد برخی از متأخرين، روايتش حسن يا صحيح)بدون تصريح به وثاقت يا عدم وثاقت وی( است433، ص1415

 (.386-385، صص4، ج1416)حائری، 

 (.384، ص12، ج1413خوئي، ) است« حسن»آن،  صحیح. 2

« محدحممد بن وليد و حممد بن أ»کند، اشتباهًا . ظاهرًا شيخ طوسي در سند اين روايت که آن را از طريق کليين ذکر مي3

شيخ طوسي نه اين شأن  آنکه(. جالب 59، ص3، ج1364طوسي، ) استآورده « حممد بن وليد از حمسن بن أمحد»را 

 (.384، ص10، ج1409مهو، ) كند را در تفسري خود ذيل سوره قدر، ذكر منيشأن نزويلنزول بلکه هيچ 

بن حممد بن حسن  -3، جعفر(حممد بن ايب عبداهلل) -2 ،علي بن حممد بن عاّلن -1 :باشندتوانند افراد زير . که مي4

جناشي، ) ( که فقط نفر دوم430ص ،1417ي، حلعالمه ) بن عقيل کليين حممد -4فروخ صّفار، صاحب بصائر الدرجات، 

 ( توثيق و آن دو ديگر، مهمل هستند.354، ص1416مهو، ) ( و سوم373، ص1416
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، احمد( و محسن بن 297، ص1417ی، حل/ عالمه 446، ص1416نجاشی، ) اختالف است

 غلو(، سهل بن زیاد، ضعیف و متهم به 25، ص1417/ طوسی، 423، ص1416نجاشی، ) مجهول

و عموی وی مهمل هستند. دیگران  قمّاط (،142، ص1417/ طوسی، 185، ص1416نجاشی، )

 اند اما در کل، دو طریق دارای رجالی مجهول، مهمل و ضعیف بوده و غیر معتبرند.نیز توثیق شده

به سبب صلح با معاویه توسط برخی از اطرافیان سرزنش  کهیهنگامع()حسن)ج( از امام 

روند، پس این امر بر ز منبرش باال میا هیامیبنص( در خواب دید که )امبریپشد( نقل شده که 

یعنی نهری در بهشت  (1/ 108کوثر: ) ﴾ِإنَّا َأْعَطْيناَك اْلَكْوَثَر﴿او گران آمد. در این هنگام خداوند 

برای ارجاعات، ) کردرا نازل  هیامیبنیعنی بهتر از ملک  (1/ 97قدر: ) ﴾ِإنَّا َأْنَزْلناهُ ِفي َلْيَلةِ اْلَقْدِر﴿و 

 دنباله مطلب(. ر.ک.

 شوند:این شأن نزول دارای اسناد متعددی است که بر اساس قدمت منابع در زیر ذکر می

سلیمان بن داود صاحب مسند( از قاسم بن فضل طیالسی)محمود بن غیالن از ابو داود  -1

اند، (. تمام رجال آن توثیق شده115، ص5تا، جترمذی، بی) (ق128د. سعد)حُدّانی از یوسف بن 

که تشخیص او اختالف شده و برخی او را همان  ق(120تا  111د. بین سعد)مگر یوسف بن 

ذهبی، دانند)ادامه همین مقاله( و برخی آن دو را، دو تن متفاوت می ر.ک.) مازنیوسف بن 

ه سند خود ( و در توثیق او نیز اختالف شده، ترمذی که راوی حدیث ب466، ص4، ج1382

، 8، ج1407ذهبی، ) موثق( و برخی دیگر، او را 111، ص5تا، جترمذی، بیمجهول)است، او را 

 دانند.( می508ص

بری،  طمازن)ابوالخطاب جارودی سهیل از سَلم بن قتیبه از قاسم بن فضل از عیسی بن  -2

، 1393، ن حبانبوده)ابسهیل بن ابراهیم(، متهم به خطا ) بوالخطاب( که ا167، ص30، ج1412

( و نام 166، ص2، ج1418عقیلی، ) است( اختالف ق200د. )بهیقتدر توثیق ابن( و 299، ص8ج

ادامه همین مقاله(  ر.ک.مازن)عیسی بن مازن، در کتب رجالی نیامده و ظاهراً تحریف یوسف بن 

اندک و (، ق120 تا 111د. بین ) مازنق( تا ابن 310د. ) یطبراست و تعداد رجال آن نیز از 

 محتمل ارسال است.

صاحب مسند( و عباس بن حمدان حنفی از زید بن اخزم از بزار)احمد بن عمرو  -3

(. بیشتر بزار 90، ص3، ج1404طبرانی، ) مازنطیالسی( از قاسم بن فضل از یوسف بن بوداود)ا

-554، صص13ج ،1413ذهبی، ) کرداند، هر چند تصریح دارند که خطا نیز میرا توثیق کرده

، 9، ج1371)ابن ابی حاتم،  ( و در یوسف بن مازن، اختالف کرده؛ برخی او را مجهول557

کسانی که او را همان  خصوصبهدانند، ( می634، ص7، ج1303حبان، ابن) ثقه( و برخی 23ص
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د. )یطبران(. تعداد رجال این سند نیز از 466، ص4، ج1382ذهبی، )شمارندیوسف بن سعد می 

 (، اندک و محتمل ارسال است.ق120 تا 111د. بین مازن)( تا ابن ق360

 دو طریق:  -4

 بن موسى از حرب بن زهیر بناحمد  از صفار عمرویه بن اهلل عبد بن محمدالف( 

(. 170، ص3تا، جی، بیشابورینحاکم )از یوسف بن مازن(فضل) بن قاسماز  منقری()لیاسماع

 اند.اند، همگی توثیق شدهنشدهرجالی که مختص این سند هستند و در باال یاد 

 بن زید طالب ابو ازامام  مشهور به ابن خزیمه(اسحاق) بن محمد از یعمری الحسن ابوب( 

 ابوالحسن(. 170، ص3تا، جهمو، بیمازن) بن یوسف از فضل بن قاسماز  داود ابو از طائی خزما

بوده و دیگر  (1114، ص2، ج1432منصوری، مجهول)که درست آن عمری است(، )یعمری

 ذکر شد.  ترشیپرجال نیز 

حسین بن محمد( از عبداهلل بن محمد بن شنبه از عبد اهلل بن محمد بن أشقر فنجویه) ابن -5

ی، ثعلبمازن)بن فضل از یوسف بن  علقمةدرست آن، أخزم است( از ابو داود از أخرم)از زید بن 

اند اما تصریح شده که وی فنجویه را توثیق کرده ابن نکهیارغم (. علی257، ص10، ج1422

مهمل  ابن شنبه( و 383-384، صص17ج ،1413 ذهبی،است)ی منکر بسیاری نقل کرده هاتیروا

اشتباهی رخ داده و درست آن، همان قاسم بن  ادیز احتمال بهبن فضل که  علقمةاست و نیز 

 فضل است.

قطّان، محمد بن حسین( فضل) خطیب بغدادی از ابنابو محمد عبد الکریم بن حمزه از  -6

از  ثمةخي( از محمد بن عبد اهلل بن عمرویه صّفار از ابوبکر ابن ابی احمدحسن بن ابن شاذان)و 

(؛ که 278، ص13، ج1415عساکر، ابنمازن)از قاسم بن فضل از یوسف بن  لیاسماعموسى بن 

( ق349 د.صفار)تا  ابن شاذانو  ابن فضله اند، هر چند فاصلرجال خاص این سند، توثیق شده

 زیاد بوده و بسیار محتمل ارسال است.

هایی ازجمله رجال ضعیف، شود که طرق مختلف این گونه نیز دارای آسیبمالحظه می

فیه و اشتباهاتی در ضبط اسامی رجال است و در صورت تصحیح همه مجهول، مهمل، مختلف

حلقه مشترک کلی( مازن)طرق، نهایتًا خبر واحد بوده و همه به قاسم بن فضل از یوسف بن 

از  که فقط جهتازآن، ترمذی تصریح دارد که این حدیث بدین لفظ، رونیازاشوند و منتهی می



 1398بیستم، بهار و تابستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه کتاب قیم  164

 

 

 

 

 

تر، از ( و دقیق111، ص5تا، جترمذی، بیاست) 1یبشود، غرطریق قاسم بن فضل شناخته می

شود و برخی نیز این شأن نزول را ضعیف االسناد با متنی از ابن مازن فقط شناخته می ابن فضل

با توجه به  نکهیاادامه همین مقاله(. ضمن  ر.ک.؛ 566ص، 4، ج1412ابن کثیر، ) دانندمی 2منکر

 حسن( و شهادت امام ق120 تا 111د. بین مازن)بن ( یا اق128د. سعد)فاصله میان وفات ابن 

 .رودیمق(، احتمال مرسل بودن آن 51تا  49د. بین )

طور مرسل از یوسف بن مازن از امام ها شبیه بدین شأن نزول، بههمچنین در برخی نقل

ص( نقل شده که )امبریپاو را به سبب صلح با معاویه سرزنش کردند( از  کهیوقتع()حسن)

و وقتی از  روندباال و پایین می اونگان بر منبر یبوزای از دستهکه  بیندمیدر خواب  ص()امبریپ

. شوندال میباناحق بر منبر تو هه بک اندیهامها بنىآنجبرئیل درباره این خواب پرسید، پاسخ داد 

دوهگین ، انرونیازاسپس پیامبر)ص( از مدت حکومتشان پرسید و پاسخ شنید که هزار ماه است. 

نازل کرد  ﴾ اْلَقْدِرِإنَّا َأْنَزْلناُه ِفي َلْيَلةِ ﴿ و ﴾ِإنَّا َأْعَطْيناَك اْلَكْوَثَر﴿ شد و جبرئیل برای تسلی خاطر او

، 20، ج1408ابوالفتوح رازی، ) است یهاملک بنىشب قدر بهتر است از هزار ماه مُ و اعالم نمود 

 (.355ص

بدون انتساب به کسی و نام بردن از جبرئیل و سوره کوثر  مختصر وباز شبیه بدین خبر اما 

ع( نقل حسن)( و گاهی نیز خیلی مختصر، از امام 431، ص2، ج1367ی، )قم استنیز نقل شده 

د که امیه را دیپیامبر)ص( در خواب، بنی ایشان کار را به معاویه سپرد، گفت: کهیهنگامشده که 

                                                           

ترمذي، ) شودو يک نفر( فقط نقل مي) وجه: الف( حديثي که از يک است ريز. غريب نزد ترمذي به چهار معناي 1

. ب( حديثي که از يک (107، ص1413شهيد ثاين، شود)گفته مي« غريب سندي و متين» بدان( كه 413، ص5تا، جيب

( که بدان 413-414، صص5تا، جترمذي، بی)ارنديبسشود اما راويان آن، از آن يک نفر و يک نفر( فقط نقل ميوجه)

ي باشد که موجب ج( حديثي که در آن زياديت از طريق (.107، ص1413شهيد ثاين، شود)گفته مي« غريب متين»

( حديثي که از د .(414-415، صص5تا، جترمذي، يبشود)شود که اگر زيادت از ثقه باشد، پذيرفته مياستغراب مي

( که 417-415، صص5مهان، جشود)طرق بسياري روايت شود، اما در نقل آن يک طريق، اظهار شگفيت و استغراب 

مهان، ) تواند صحيح يا ضعيف باشد(. حديث غريب، می107، ص1413شهيد ثاين، ) شودگفته مي« غريب سندي»بدان 

 .است(. حديث مورد حبث در اينجا از نوع خنست 96ص

خود آن راوي،  جزبه( يا بدون اصلي 115، ص1413، ثاين دي)شه مشهور. حديثي که فرد ضعيفي، منفردًا و خالف 2

جا(. در مهان) باشد( نقل کند يا داراي حمتوايي باطل 1034، ص2، ج1424جديع، ) باشدهر چند خمالفي هم نداشته 

 است زيرا روايت مشهوري خمالف اين حديث وجود ندارد. مدنظراينجا، معناي دوم يا سوم 
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 القدرةليلند. پس به سبب آن ناراحت شد و خداوند به او رواز منبرش همچون بوزینگان باال می

این مقدار از زمان  هاآنامیه است و به او اطالع داد که را داد که بهتر از مدت زمان حکومت بنی

که فقط  31، ص31تا، جی، بیخر راز/ ف505، ص5، ج1413، هی)ابن عط کردرا حکومت خواهند 

( یا 211، ص4، ج1403ی، بن جز[ اشاره کرده است/ ابن فضل[ و عیسی ]بن مازنقاسم ]به 

لوط بن یحیی()د. بومخنف)ق( و ا128د. مصری)ی حبیب ابق(، یزید بن 103د. شعبی)مرسالً از 

یی هاوزغص( در خواب، )امبریپع( نقل شده که حسن)، ضمن حدیثی طوالنی از امام 1ق(157

اند و وقتی از این موضوع ناراحت شد، خداوند بیند که مالک اسالم شدهرا می -باشند هیامیبنکه -

ع( )یلعبیش از هزار ماه پس از شهادت  هاآنرا نازل کرد که  ﴾َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر﴿

 .(410، 401، صص1، ج1386طبرسی، ) کردحکومت نخواهند 

 روند. پسامیه را دید که از منبرش باال میص( بنیپیامبر) نقل شده که ابن عباسد( از 

ِإنَّا ﴿یابند و برآن دست می هاآنناراحت شد و خداوند به وی وحی کرد که آن سلطنتی است که 

 (.275، ص8، ج1417خطیب بغدادی، ) شدنازل  ﴾َأْنَزْلناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر

این گونه، در کتب حدیثی نقل نشده و در کتب تفسیر نیز طریقی برای آن ذکر نگشته است، 

محمد( جعفر) یاب بناحمد نقل شده است:  هاآناما در دو کتاب تاریخی زیر و به طرق 

 (سعید)ابن عقده بن محمد بناحمد  از دارقطنی، صاحب سنن(عمر) بن علیعتیقی( از )یعیقط

 حکیم بن حدید بن علی از خثعمی وبیا بن حسین از قطوانی حسن بناحمد  بن محمد از

ن اباز پدرش از پدربزرگش  علی بن داود از ی عوفابداود بن الجحاف  ابو از پدرش از مدائنی

 (.340، ص57، ج1415عساکر، / ابن275، ص8، ج1417همو، ) عباس

، 22، ج1413خوئی، ) (، ابوالجحاف74-73، ص1417شیخ طوسی، ) ابن عقدهنزد شیعه، 

)ابن  (، موثق و نزد اهل سنت، ابن عقده148، ص1416نجاشی، ) ( و حدید بن حکیم84ص

(، مختلف فیه و 18، ص2، ج1382ذهبی، ) ( و ابوالجحاف263-266، صص1، ج1390، حجر

، مهمل و خثعمیی و قطوان(، مجهول هستند. 275، ص8، ج1417خطیب بغدادی، ) ابن حکیم

( و 412، ص11، ج1417/ خطیب بغدادی، 274، ص1416نجاشی، ) هول، مجدیحدعلی بن 

 .استدیگران موثق هستند و در نهایت این سند، ضعیف 

                                                           

 بوخمنفو ا شده ( توثيق31-33، صص6مهان، ج) حبيب ابن ايب( و 294-319، صص4، ج1413ذهيب، ) شعيب. 1

 اند.( تضعيف شده301-302، صص7مهان، ج)
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روند. امیه را دیدم که از منبرم باال میص( فرمود: بنیپیامبر)مسیب نقل شده که  هـ( از ابن

نازل  را بر من ﴾ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر إّنا أْنَزلناُه﴿ پس این امر بر من گران آمد. در این هنگام خداوند:

 (.45، ص9، ج1417خطیب بغدادی، ) کرد

این گونه در تفاسیر، بدون سند بوده و در کتب حدیثی نیز نیامده است، اما در کتب تاریخی 

 عبد زا صیرفی عمران بن محمد از صفار عثمان بن اهلل عبداز  مالکی محمد بن علی به سند زیر:

 از زید نب علی از ثوری(سفیان)از  سعید بن یحیىعلی مدینی( از پدرش) از مدینی علی بن اهلل

( آمده 342، ص57، ج1415عساکر، / ابن45، ص9، ج1417خطیب بغدادی، ) مسیب بن سعید

( و علی 380، ص4، ج1382ذهبی، ) دیسعاست. کسی از مالکی یاد نکرده و در توثیق یحیی بن 

 ثقه( اختالف است. سفیان ثوری از نظر اهل سنت، 231-229، صص3، ج1418عقیلی، ) دیزبن 

( است. 255، ص1424جواهری، ) مجروح( و از نظر شیعه، 207-203، صص1تا، جذهبی، بی)

 ثقه( و نزد اهل سنت 138-146، صص9، ج1413خوئی، ) هیفمسیب، نزد شیعه مختلفابن 

اند. لذا سند، هم مرسل و دیگران نیز توثیق شده ( است و246-217، صص4ج ،1413 ذهبی،)

( بسیار زیاد ق194د. )ییح( و یق234د. )ینیمد. افزون بر آن، فاصله بین علی استهم ضعیف 

 .هست، معضل نیز جهتنیازاو حدیث 

 293د، د. سلیمان بن داو) یشاذکونالبته با همین سند نقل شده که عبداهلل از پدرش پرسید که 

امیه را دیدم در ص( فرمود: بنیپیامبر)کرده که  مسیب چنین نقل( از یحیی ... از ابن ق296 ای

مدینی  و علی ...رفتند، پس این امر بر من سنگین آمد صورت بوزینه و خوک که از منبرم باال می

خطیب ) کندتأکید می هیامیبنسخت این معنا را انکار و بر شکل پیشین حدیث، یعنی دیدن خود 

-684، صص10ج ،1413 ذهبی،) استفیه ( و شاذکونی، مختلف45، ص9، ج1417غدادی، ب

 کند.( و باز با فاصله بسیار از یحیی نقل می679

 نقد سندی -2-2-1

 توان گفت کههای این شأن نزول در باال، میبا توجه به نقد اسناد یاد شده برای گونه -1

فیه، ازجمله رجال ضعیف، مجهول، مهمل، مختلفهایی نزول، دارای آسیبطرق مختلف این شأن

 باشند.اشتباهاتی در ضبط اسامی رجال، اعضال و ارسال بوده و در نهایت، ضعیف می

های این شأن نزول از منابع اهل سنت گرفته شده که در تفاسیر شیعه، برخی از گونه -2

 شود.شود و گاهی اشاره نمیگاهی به مأخذ اشاره می
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مسیب و یوسف ، ابن ابن عباسع(، حسن)این شأن نزول در تفاسیر اهل سنت، به امام  -4 

ه شود و در تفاسیر شیعه، ببن مازن که گاهی از او به یوسف بن سعد یا عیسی بن مازن یاد می

مسیب، شعبی، ابن ع(، ابن صادق)ع(، امام حسن)ع((، امام صادق))از طریق امام  ع(علی)امام 

ص( )امبریپن ابی حبیب و ابومخنف منسوب است و گاهی نیز بدون انتساب به کسی از مازن، اب

 باشد.شود که خود نوعی اضطراب در سند میشود و یاد مینقل می

 نقد متنی -2-2-2

ینبهای این نوع شأن نزول در عناصر کلی که خواب دیدن پیامبر)ص( و منبر و الف( گونه

رای شود داص( باشد، امّا همچنان که مالحظه می)امبریپسلی خاطر و نزول سوره قدر برای ت هیام

 باشند.اضطراب متنی شدیدی است و در بیشتر موارد قابل جمع نمی

ع( حسن)ع(، سخن از فردی معترض به امام حسن)های منقول از امام ب( در برخی از گونه

ول است، اما در نام معترض به جهت صلحش با معاویه و پاسخ امام به او به اتکای این شأن نز

( 167، ص30، ج1412طبری، ) مازندر اصل یوسف( بن عیسی)اختالف شده است؛ برخی او را 

د و بعضی نیز نامی ان( گفته457، ص2، ج1411حسکانی، ) نهدیی لیلی ابو برخی، سفیان بن 

 .ایشان استع( بدون اشاره به اعتراضی به صلح امام)نبرده و برخی صرفاً نقل شأن نزول از 

برتری دارد که  هیامیبنج( در این شأن نزول گفته نشده از چه جهتی شب قدر بر هزار ماه 

ظاهراً باید از جهت خیریّتی باشد که برای این شب، پیشاپیش نزد گوینده و شنونده ثابت باشد 

عنایی که ، همان ارزش واالی این شب و پاداش بسیاِر عبادات در آن باشد؛ مادیز احتمالبهو 

ی اخروی حاصل هاپاداشکه  آن استالقای آن است و گویی مراد  درصددشأن نزول نوع اول 

امیه در هزار ماه هایی است که بنیکننده تمام ستمدر این شب و در هر سال، جبران عباداتاز 

ا ستم که مردم را به مبارزه ب دهد. اما منطوق و مفهوم آیات بسیاریدر حق مسلمانان انجام می

و  را پذیرا نیست هاحکومتخواند، چنین جایگزینی برای تحمل یکی از ستمکارترین فرامی

امیه، از جمله قیام امام حسین)ع(، نشانگر عدم فهم چنین ی مستمر مسلمانان در دوران بنیهاامیق

 امری بوده است.

میه است. اما اگر اشده که این حدیث در سیاق مذمت بنی گفته 1عبدالجبارد( از قول قاضی 

امیه، یی بنهاشببر  القدرليلةآمد، چون برتری دادن چنین قصدی باشد، نباید در این سیاق می

                                                           

 ي صورت گرفته، پيدا نشد.هاتالشرغم . منبع اصلي اين قول، علي1
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امیه و چه غیر ی بنیهاشبچه  هاشبکند؛ زیرا این شب بر همه داللت نمی هاآنبر مذمت 

 ا با برتری دادن برتواند آن ر، برتری دارد و سوره قدر نیز در مدح این شب است، پس نمیهاآن

، مدح کند. همچنان که اگر شمشیری را اندمذمومامیه که به اقتضای این شأن نزول ی بنیهاشب

تر از عصا بدانیم یا فاضلی را بر جاهلی برتری دهیم، در حقیقت در اینجا شمشیر نه مدح بُرنده

تفضیل بر اسم فاعل (. البته گاهی اسم 31، ص31تا، جفخر رازی، بی) استبلکه مذمت شده 

 ، یا بر صفت مشبهه، مانندعاِلٌم(، یعنی 54/ 17)اسراء: ﴾َربَُّکْم َأْعَلُم ِبُکْم﴿ کند، مانند:داللت می

(؛ داللتی که نظر قاضی را تأیید 53، ص1420)یعقوب،  (27/ 30روم: ) ﴾َو ُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه﴿

 رود.ر نمیبه کا« ِمن»کند، هر چند معموالً در این معانی می

های امیه از حیث سعادتروزگار بنی ازآنجاکههرحال، نظر قاضی تضعیف شده است؛ به

ات إّني أعطيتك ليلة هي يف السعاد»دنیوی بسیار بزرگ بود، پس مانعی ندارد که خداوند بگوید: 

(. معلوم نیست مراد از 31، ص31تا، جفخر رازی، بی) «الدنيويةالدينية أفضل من تلك السعادات 

امیه منفور بنی کهنیهمهای دنیوی چیست و آیا برای همه مردم بوده است یا برخی؟ سعادت

از  جنگیدند، نشانهای مختلفی با آنان ص( و مسلمانان بودند و مسلمانان نیز در گروهپیامبر)

 دارد. عدم احساس سعادت دنیوی نزد مردمان آن زمان

هـ( منبر در مدینه، پس از هجرت، حدود سال هفتم یا هشتم هجری و با حداکثر دو پله با 

، 4، ج1412/ ابن کثیر، 22، ص3، ج1403طبری، ) شدیک جای نشستن روی آن، ساخته 

/ 347، ص10، ج1422ثعلبی، ) استکه این سوره، مکی  آن استمشهور  کهیدرحال(، 567ص

ص( پیامبر)توان گفت که ( و نمی30، ص31تا، جی، بیخر راز/ ف567، ص4، ج1412، ریبن کثا

شکالی که ا اندآن. هر چند برخی بر انداز منبری سخن گفته که مخاطبانش تصوری از آن نداشته

(، اما 188، ص28تا، جآلوسی، بی) باشدندارد که منبر در رؤیا و پیش از ساختن آن در مدینه 

ظ برای مخاطبانی است که هیچ تصوری از آن نداشتند. از سویی سخن در به کار بردن این لف

رای ی منبرهای بلند با چندین پله متصوّر است نه ببرا شتریبدیگر، باال و پایین رفتن از منبر، 

 اندای. البته برخی به جهت وجود لفظ منبر در حدیث، سوره را مدنی دانستهمنبرهای دو پله

های مذکور در این مدنی بودن سوره را با توجه به شأن نزول ( یا347، ص10، ج1424ثعلبی، )

(؛ 230، ص20، ج1417طباطبائی، ) اندع(، محتمل دانستهائمه)منقول از سوی  خصوصبهسوره، 

 .اندیی که خود مورد نقد و بررسی این مقالههانزولشأن 
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 آن نیز یکی از ایرادات امیه و تطبیق هزار ماه آیه قدر برهای حکومت بنیو( نحوه محاسبه ماه 

در تفاسیر اهل سنت در تأیید این نوع شأن نزول از قول قاسم بن فضل  این نوع شأن نزول است.

طبری، ) است امیه را شمارش کرده و آن را هزار ماه دقیقاً یافتهقاسم( روزگار بنیاو)نقل شده که 

(، همچنان 31، ص30تا، ج/ فخر رازی، بی257، ص10، ج1422/ ثعلبی، 167، ص30، ج1412

، 20، ج1408)ابوالفتوح رازی،  (ق276ظاهراً ابن قتیبه، د. قتیبى)که در تفاسیر شیعی نیز از قول 

، 5، ج1416)بحرانی،  مازن(ها از ابن راوی یکی از شأن نزولفضل)(، قاسم بن 356ص

امیه که روزگار حکومت بنی اند( آورده304، ص10، ج1344کاشانی، ) برخی( یا 716-715صص

برخی نیز به مبدأ این حکومت اشاره کرده و آن را از زمان شهادت امام . دقیقاً هزار ماه است

ق( تا قتل 40()سال هیابن عطدر سال جماعت به قول معاویه)ع( با حسن)ع( یا بیعت امام )یعل

 استاند که هزار ماه ( در مشرق دانستهق132د. امیه)( جعدی آخرین خلیفه بنیبن محمدمروان)

(. همچنین تأکید شده که این 211، ص4، ج1403ی، ابن جز/ 505، ص5، ج1413، هی)ابن عط

 هی)ابن عط ندارددر اندلس که بیش از این زمان طول کشید،  هیامیبنمحاسبه، منافاتی با حکومت 

(، چون آنان 193، ص28تا، ج/ آلوسی، بی493، ص8، ج1422حیان، / ابو505، ص5، ج1413

ها و آخرین آبادی عرب بودند و حکومتی کوچک داشتند، لذا از حکومت اموی و در دوردست

( که به 193، ص28تا، ج/ آلوسی، بی493، ص8، ج1422ابوحیان، ) شوندخلفای آن شمرده نمی

 خشاندرهای شرق، حکومت مستقلی با تمدنی ی باشد، چه امویاکنندهقانعآید توجیه نظر نمی

 ( داشتند.ق138-422)

ق تا به خالفت 40امیه در شرق از سال اما در نقد این نظر گفته شده که مجموع حکومت بنی

 83هزار ماه معادل  کهیدرحالماه است،  1104سال برابر  92ق، 132عباس در سال رسیدن بنی

 108سال برابر  9حدود  آنکه(، مگر 567-566، صص4، ج1412 بن کثیر،ا) استماه  4سال و 

سال کم شود که در این صورت عددی نزدیک به هزار ماه  92ماه حکومت عبیداهلل بن زیاد از 

، 4، ج1412ابن کثیر، ) امیه وجود داشتآید. هر چند که در مدت، باز حکومت بنیبه دست می

امیه است که سال حکومت بنی 80که این محاسبه بر اساس  اند(. برخی نیز گفته567-566صص

، 28تا، جآلوسی، بی) استسال و چهار ماه  83حدود هزار ماه است چون هزار ماه معادل 

سال است، چرا و چگونه، باید  80امیه بیش از اما گفته نشده که وقتی حکومت بنی؛ (193ص

 سال محاسبه کرد؟! 80آن را 
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ارزش شب تکثیر است نه تعداد، و  عدد هزار در اینجا براىشده که  لاز قول برخی نیز نق

هر چند تأکید شده که ، (183، ص27، ج1374مکارم شیرازی، ) قدر از هزاران ماه نیز برتر است

جا(. البته دارنده این قول که همان) که عدد مزبور براى تعداد استروایات بر آن داللت دارند 

 رد، یافت نشد، هر چند معنای بسیار محتملی است. هزار داللت بر کثرت دا

امیه است و نه هرحال، نه ظاهر آیه، بر این داللت دارد که هزار ماه، مربوط به روزگار بنیبه

( نیز به این 567، ص4، ج1412) ای لفظی بر این معنا، وجود دارد و برخی مانند ابن کثیرقرینه

 اند.نکته تصریح کرده

یرحالد، استغاصب خالفت  عنوانبهامیه فقط ها ذکر بنیتمام این شأن نزول ز( نکته مهم در

امیه بنی یهاتیجنای آنان نیز کم از هاتیجناعباس نیز جزو غاصبین بوده و از نظر شیعه، بنی که

 خصوصبهو  هیامیبنآید که چنین احادیثی در دوران مبارزه مسلمانان علیه نبود. لذا به نظر می

 اند.ساخته شده هیامیبنو طرفدارانشان علیه  عباسیبن

 ی خود به این شأن نزول علیه معاویه اشاره نکرده است.هانامهو  هاخطبهح( امام علی)ع( در 

توان گفت که این نوع شأن نزول از باب جری و تطبیق است؛ زیرا این شأن نزول ط( نمی

 هانآادبیاتی صریح در بیان شأن نزول بودن  ص( و با)امبریپهای مختلف آن، از زبان در گونه

، نوع ادبیات و گزارش رویداد در روایات، داللت بر شأن نزول گریدعبارتبه .اندگزارش شده

 ع( یاائمه)دارد و اگر از باب جری و تطبیق باشد، باید در دورانی متأخّر، از زبان  هاآنبودن 

گفته  هانآتطبیق بیان شده باشند و برای مثال، در بزرگان دین و با ادبیاتی متناسب با جری و 

امیه است و دیگر جزئیات شأن نزول نیز نباید های حکومت بنی، همان ماه﴾ألف شهر﴿شود که 

 ازایی در سوره ندارند.بهذکر شود زیرا ما

هایی از این شأن نزول، افزون بر سوره قدر، دو شود که گاهی گونه* در اینجا متذکر می

( ذکر شده است یا افزون بر سوره قدر، تصریح 207-205/ 26( و )شعراء: 60/ 17اسراء: )ع موض

( 60/ 17شود که سوره کوثر بدان نیز نازل گشته است و این در حالی است که برای )اسراء: می

برای  76-78، صص15، ج1412طبری، ) استهای دیگری نیز ذکر شده و سوره کوثر، شأن نزول

برای سوره کوثر(، هرچند برای سوره شعراء، این فقط شیعه  312-313، صص30جاسراء؛  60

/ طباطبائی، 52، ص4تا، جفیض کاشانی، بی) کنداست که این نوع شأن نزول را برای آن ذکر می

 آورند.( اما اهل سنت شأن نزولی برای آن نمی332، ص15، ج1417

ع( از صلح خویش( فقط حسن)فاع امام حاوی د نزول)های از این نوع شأن گاهی نیز گونه

(. 457، ص2، ج1411/ حسکانی، 21، ص2، ج1367قمی، ) است( آمده 60/ 17سراء: )ا برای آیه
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، 1413شیبانی، ) کندع( برای آیه باال ذکر میصادق)البته برخی شبیه به این گونه را اما از قول امام  

امیه هستند که از منبر باال میبنی هاآن( و گاهی، در آن تصریح شده که 241-240، صص3ج

 12( یا 298، ص2همان، ج) یعدتیم و بنی( یا مردانی از بنی297، ص2تا، جعیاشی، بی) روند

 جا(.انهم) (ایی بدون نام قبیلهطورکل)به یمردانهمان( یا ) هیامیبننفر از 

ر نقل شده که گاهی دای نیز چنین داستانی بدین شکل اما بدون ارتباط با هیچ سوره و آیه

ص( مردم )امبریپاند که پس از رحلت گفته هامیبنی و عدیبنی، تیمبنیآن، باالروندگان از منبر را 

(. گفته شده نزد اهل سنت که این حدیث را 490، ص12، ج1367کلینی، ) برندمی قهقرارا به 

(. البته شبیه 189ص ،2، ج1430فیض کاشانی، ) استنخست، حذف شده  فهیطاکنند، دو نقل می

( و 298، ص2تا، جعیاشی، بی) استامیه آمده به این گزارش نزد شیعه نیز فقط نام بنی

و در  ذکر شده هیامیبنشود، در برخی فقط که مالحظه می گونههمانهای پیش از آن نیز گزارش

 نامی نیامده است.برخی 

 های سوره قدری شأن نزولمندخيتار -3

های سوره قدر با توجه به دو معنای محوری مذکور را نزولهای مختلف شأنگونه

توان به دو نوع زیر و هر یک بر اساس نخستین منابع و نخستین راویان، به سبب می

 های موجود، تقسیم و تحلیل کرد: اختالف

 زهد و عبادت( تيمحوربه نخست)ی شأن نزول نوع مندخيتار -3-1

(، ق310د. طبری)ق(، 179د. مالک)این نوع شأن نزول، از حیث منابع، به  های مختلفگونه

(، ابوالفتوح ق548د. طبرسی)(، ق516د. بغوی)(، ق427د. ثعلبی)(، ق327د. حاتم)ابن ابی 

شود که نشانگر تغییراتی ( منتهی میق1270د. آلوسی)( و ق741د. )یابن جز(، ق556د. )یراز

یا  32د. ابن مسعود)در طول تاریخ در این نوع شأن نزول است و از حیث راویان نخست نیز به 

(، ق120تا  110د. بین منبِّه)، وهب بن (ق104تا  101د. بین مجاهد)(، ق68د. ابن عباس)(، ق33

شوند. در ختم می موثق( از فردی ق179د. انس)مالک بن (، ق150 تا 140د. بین )ةعروعلی بن 

طور مرسل و مطلقاً بدون سند است، ها به راویان نخستین، همگی بهاین میان، انتساب این گونه

که دارای سند بوده و پس از آن، مرسل  ةعلی بن عروبه مجاهد، فردی موثق و  هاآنمگر انتساب 

شأن نزول را در اواخر قرن اول ن این بسا با توجه به نخستین راوی در اینجا، بتواهستند و چه
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البته در صورت صحت سندهای مطرح و نادیده گرفتن اضطرابات  همهنیاو گذاری کرد تاریخ

کاری ی برای توجیه کمشأن نزولو نقدهای متوجه متن است. این احتمال نیز وجود دارد که چنین 

ختالفات فرار از ا قصد بهگاهی روانی امیه یا برای ایجاد تکیهمسلمانان نسبت به مبارزه با بنی

 آن روزگار وضع شده باشد. فقهی و کالمی ،های زیاد اجتماعیشدید سیاسی و تنش

 ص(()امبریپتسلّی  تيمحوربه دوم)ی شأن نزول نوع مندخيتار -3-2

د. )ینیکل(، ق279د. )یترمذی از حیث منابع، به طورکلبهشأن نزول،  های این نوعگونه

د. )یراز(، ابوالفتوح ق463د. )یبغدادقرن سوم و چهارم(، خطیب )یقم(، علی بن ابراهیم ق329

ظاهراً اواخر )هیسجاد( و صحیفه ق6نیمه نخست قرن )یطبرس(، احمد بن علی ق556یا  552

شود که نشانگر تغییراتی در طول تاریخ در این نوع ، منتهی می1قرن ششم یا اوایل قرن هفتم(

 ع(صادق)ق(، امام 157لوط بن یحیی)د. بومخنف و از حیث راوی نخست، به اشأن نزول است 

(، ق120-111د. مازن)ق(، 128د. حبیب)(، ابن ابی ق128د. سعد)(، یوسف بن ق148)د. 

، از طریق ق40د. )یعل( و امام ق68د. ابن عباس)(، ق93یا  92د. )بیمسق(، ابن103د. شعبی)

)از طریق امام  ع()یعلنزد شیعه تا امام  هاآنن میان، سند شوند. در ایع(( ختم میصادق)امام 

ع( و نزد اهل سنت تا ابن سعد، ابن مازن، ابن مسیب و ابن عباس، صادق)ع(( و امام صادق)

، لذا تاریخ ظهور این حدیث نزد شیعه، به صدر اسالم و استو سپس نزد همه مرسل( مسند)

، در صورت صحت سندهای مطرح و همهنیاگردد و نزد اهل سنت به نیمه دوم قرن اول برمی

 نادیده گرفتن اضطرابات و نقدهای جدیِ متوجه متن است.

ار گاز سویی دیگر، با توجه به نقدهای متنی، این احتمال هست که این شأن نزول در روز

کاری امیه را محکوم کنند و از سویی دیگر، کمامیه به ظهور رسیده تا از سویی حکومت بنیبنی

خود را در مقابل این حکومت، توجیه نمایند یا حداقل توجیهی شرعی برای عدم مشروعیت 

امح همراه اگر با تس) هیامبسا، با توجه به تطبیق هزار بر روزگار بنیامیه ایجاد کرده باشند و چهبنی

باشد(، ظهور این شأن نزول، پس از سرنگونی این خاندان و توجیهی بر مشروعیت سرنگونی آن 

 توسط مخالفینشان بوده است.

                                                           

د. )يحل حامد بن . اين نسخه از صحيفه سجاديه با دو سند ياد شده در ابتداي آن، ظاهرًا خنستني بار توسط هبةاهلل1

، 1تا، ج)قمي، يب (ق606د. بن حممد معروف به ابن سکون) يعل( يا 262، ص1، ج1403)آقابزرگ طهرانی،  ق(609

 ( به ظهور رسيده است.314ص
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امیه و شأن نزول دوم این احتمال نیز وجود دارد که شأن نزول اول، توسط طرفداران بنی 

 است. به ظهور رسیده و ترویج شده هاآنتوسط مخالفین 

 یریگنتیجه

 برد: های جدی زیر رنج می. شأن نزول سوره قدر از آسیب1

طور کلی دو نوع شأن نزول به محوریت عبادت و تسلی خاطر به: هانزولالف( تعدد شأن 

 . هاآنهای و تعدد گونه ص()امبریپ

 .وجود نداردها آن امکان جمع میانای که به گونه ب( اضطراب متنی

 ج( ضعف سندی.

 متنی.د( ضعف 

 در کتب روایی.  هاشأن نزولهـ( عدم وجود اکثر 

دخل و تصرف و بلکه جعل و ها این شأن نزولدر توان این احتمال را قوی انگاشت که می

تأیید و تأمین منویات و تصورات مفسران از این سوره و احتماال با انگیزه  ؛رخ داده باشد وضع

رایط شو اختالفات شدید سیاسی بر سر حاکمیت( و امیه حاکمیت بنی) یاسیستحت تأثیر شرایط 

 یهاانیجراز  هاآنآشفتگی مردم در کشف حقیقت و اختالفات ناشی از طرفداری ) یاجتماع

 .سیاسی، فقهی و کالمی(

توانند شأن میی مذکور، نهاشأن نزولاز  کیچیه، شدهانجامهای شناسیآسیب. با توجه به 2 

 ـ هاشأن نزولبه عناصر اصلی این  یاسیاق آیات، اشاره نکهیاد؛ افزون بر نزول این سوره باش

، هزار ماه ندارد و تنها عنصر مشترکـ رؤیا دیدن، آینده اسالم، جایگاه عبادت نزد مسلمانان 

ایجاد شده و قرینه دیگری  -شکننده البته-ای یاد شده، رابطه هایشأن نزولکه میان آن و   است

 شود. در این سوره مشاهده نمی هاشأن نزولصحت آن  برای اثبات

سیاق آن، صرفاً پرسشی در خصوص زمان نزول  بنابرآید شأن نزول این سوره به نظر می. 3

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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