
  
  
  
  
  
  
  

  و مدنی مکیي ها روایات ناظر بر سوره سندي و داللی نقد
 با تأکید بر دیدگاه سیوطی

  
 *زاده آرانی هللا عبداهللا رحمت

  **فرد مهدي آذري
 

  :چکیده
هایی مانند  از مدنی خواه سوره باشد یا آیه، دربارۀ اسباب النزول، همچنین در زمینه کیمبازشناسی 

از این رو در گذرگاه . ها سودمند است شناخت ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص و مانند آن
ـ  مکیدر تشخیص . هاي مکی را از مدنی بازشناسند اند سوره تاریخ، پیوسته محققان تالش کرده ا ی

او . الدین سیوطی اختالف نظر وجود دارد مدنی بودنِ بیش از سی سوره میان محققان، از جمله جالل
، براي اثبات عقیدۀ خود به روایاتی استناد کرده که در کتب روایی و االتقان فی علوم القرآندرکتاب 

ت، نشـان داده  در این جستار، با بررسی اسناد و متن این روایا. ذکر شده است سنتتفسیري اهل 
  .رو هستند هاي جدي روبه شده است که این روایات هم از لحاظ سند و هم از جهت محتوا با ضعف

  .الدین سیوطی، مکی و مدنی، روایات، نقدحدیث ، جاللاالتقان :ها کلیدواژه
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  درآمد
م وحی به شمار می علم مکی و مدنی ، تـا  بـی زرکشـی،  (درو که از مقدمات تفسیرِ ک

ي هـا  کتاببه تألیف اي  هعد. ، همواره مورد توجه دانشمندان بوده است)192، ص1ج
: د(محمد ین ایـوب بـن الضـریس البجلـی    : اند همستقلی در این موضوع همت گمارد

، فضایل القرآن و ما أنزل من القرآن بمکـإل و مـا أنـزل بالمدینـه     با تألیف کتاب) 294
لسور القرآن و آیاته و کلماته و مکیـإل و  بیان عدد ا با اثرِ) 400: د(محمد بن عبدالکافی

: د(، الرعینـی المقـرئ  کتاب المکی والمدنیصاحب ) 437: د(طالب ابی، مکی بن مدنیإل
ف المکـی والمـدنی فـی اآلیـإل    با نگارش ) 476 ، از المکی والمدنی فی القرآن و اخت

  .جمله این افرادند
: از جملـه  انـد؛  هص دادیشان را به این موضوع اختصـا ها کتاببرخی نیز بخشی از 

ذیل باب فضـایل القـرآن، بخشـی را تحـت      المصنفدر کتاب ) 235: د(ابن ابی شیبه
م همچنین .آورده است» منازل القرآن بمکّإل والمدینه« عنوان در ) 224: د(قاسم بن س

) 597: د(، ابـن جـوزي  فهم القرآندر) 243: د(، محاسبیفضایل القرآن و معالمه و ادبه
: د(، زرکشـی جمال القـراء در ) 643: د(، سخاويفنان فی عیون علوم القرآنفنون ادر 

تقـان فـی علـوم    در کتـاب  ) 911: د(و سـیوطی  البرهان فی علـوم القـرآن  در ) 794 ا
  .القرآن

زمـان، مکـان،   (معیارهاي شناخت مکی از مدنی همچونابعاد و زوایاي گوناگونی 
، قواعـد دالّ بـر   )بـودن  سـماعی و قیاسـی  (، ضوابط شناخت مکـی و مـدنی  )خطاب

یا » لذین آمنوایا ایها ا«بلندي و کوتاهی سوره، وجود عبارات (تشخیص مکی از مدنی
 منسـوخ و  اسـباب النـزول، ناسـخ و   (، فواید شناخت مکی از مـدنی .)..و» أیها الناس«

پـور،   قاسـم : ك.ر(. ، مورد نظر دانشمندان بوده اسـت )قرآننقش آن در تفسیر و فهم 
یـا مـدنی    مکـی که میـان   اند هیی پرداختها برخی به بررسی سوره ،ن بیندر ای) 1388
ف استها  آن بودن ل از جمله این افراد . در بین دانشمندان اخت سـیوطی   الـدین  جـ
ف   گفتنی است دقت در سوره) 65، ص1ق، ج1421سیوطی، (.است هاي مورد اخـت

فات به صحابه نسبت دا .1: دهد که نشان می ماننـد ابـن   (اسـت  ده شـده گاه این اخت
ف به اقوال تابعان برمی. 2؛ )عباس . 3؛ )و قتـاده همچون مجاهد (گردد گاهی نیز اخت
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ف مانند ابونضر محمـد بـن سـائب    (شود به سخنان اتباع تابعان مربوط می و گاه اخت
ف از جانب چـه کسـی   . 4؛ )و ضحاك کلبی  .5اسـت؛  بعضاً مشخص نیست که اخت

فات  ، فردي چون سید قطـب  ب برخی از دانشمندان مطرح شدهاز جاناما گاهی اخت
ف، به چـون نُحـاس در بیـان    همفـردي  . سیاق آیات استناد کرده اسـت  در بیان اخت

ف، آی و شخصی مانند سـیوطی نیـز در بیـان    . دهد را مورد استشهاد قرار میاي  هاخت
کـی از اسـباب بـروز    کـه ی رغم این علی) همان(.کند ه روایات استناد میات خود بینظر

ف در تعیین مکی و مدنی، اعتماد به روایات ضعیف است تا،  بیشفاعت ربانی، ( اخت
ــنت     )3، ص1ج ــل سـ ــب اهـ ــه اغلـ ــا کـ ــات  و از آنجـ ــا روایـ ــورد بـ در برخـ

دربارۀ اسناد روایاتی  تا به حال کاوشِ کاملی) 28ش، ص1388نصیري، (،ندمحورسند
ف سوره(که در این باره استناد شده، صورت نگرفتـه  ها  آن به) مدنیي مکی و ها اخت

فها از آنجا که در میان سوره. است حجـم   )رسـد  سوره مـی  32که به (ي مورد اخت
فات از جانب سیوطی مطرح شدهبیشتري از  بـراي   ،و او در تمامی ایـن مـوارد   اخت

ـ  ایـن رو « همچونعباراتی  ،تأیید نظرش به روایات استناد کرده، و در این بین ا ایـت ب
سـیوطی،  (»شـده روایت بـه سـند صـحیحی روایـت     «و » سندي معتبر نقل شده است

تنها به بررسـی و نقـد    ،در این مقاله .به کار برده استرا ) 67 و 65، ص1، جق1421
ف سوره البته ناگفتـه نمانـد   . ایم هاي مکی و مدنی پرداخته مستندات سیوطی در اخت

در کنـار آن بـه نقـد    سناد روایات اسـت،  اله بررسی ااگرچه محور اصلی ما در این مق
  .ایم هم نظر داشتهمحتوایی روایات 

  مقدمه
ي مکـی و مـدنی   هـا  شـناخت سـوره   مسئلهعلوم قرآنی،  زمینۀل مهم در یکی از مسائ

ـ  ،انـد  مندان به ایـن امـر توجـه کـرده    همواره در طول تاریخ دانش. است ا شـناخت  ام
، بسیار اندك است، زیرا در اوایل بـه  مدینهکه آیا در مکه بوده یا در  هاي نزول جایگاه

ـ و نظر آرابراسـاس  ، محققـان  از ایـن رو . ه چندانی نشده استاین امر مهم توج ات ی
کـه در ایـن    اند همختلف، معیارهایی را براي تعیین مکی و مدنی بودن سوره ذکر کرد

بـه   از روایـات ترتیـب نـزول    طبق آماري کـه  1.دداراهمیت بیشتري  ، سه دیدگاهمیان
از طریق ابن عباس ذکـر شـده و نیـز مـورد اتّفـاق      ها  ۀ آنآید و بخش عمد دست می
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و مدنی و  مکیي ها و در کتب معتبر ایشان نیز ذکر شده است، سوره دانشمندان بوده
فی تعداد آن  و 26، ص2ق، ج1384یعقـوبی،  (.ده اسـت مشخص شـ  ها، با اندك اخت

، 1م، ج1967سـیوطی،   /43 و 42ول، صق، فن سـوم از مقالـه ا  1417ابن ندیم، / 35
نیـز   جـوفی  2همچنین از جابر بن زیـد ) 193، ص1، جم1957زرکشی، / 29 و 22ص

 و 22، ص1م، ج1967سـیوطی،  .(روایت ابن عباس است کنندۀ طریقی آمده که تکمیل
سوره دچـار  » سی و دو« یا مدنی بودن مکیاز دانشمندان در اي  ، عدهبا این حال )29

ف شد لاز جمله این افراد  ند؛ا هاخت مـورد از  » هفـت «سیوطی است که در الدین  ج
فات صریحاً از جانب او مطرح شده استها سوره تقـان فـی    وي در کتـاب . ، اخت ا

و ذیـل   3داده قـرار » و المـدنی  مکیفی معرفه ال« عنوان نوع اول آن را با ،علوم القرآن
ف واقع شـده یی که مها سوره« عنوان این نوع، فصلی را با قـرار داده و بـه   » ورد اخت

او در مـواردي  . پرداخته اسـت ها  دربارۀ آنات مختلف یگو و بیان نظرو بحث و گفت
فات را از جانب که  خود، به روایـاتی اسـتناد   اثبات نظر برايخود مطرح کرده،  اخت

وه بر آنکه در سلسله اسنادکرد  حتـی  شوند کـه  ضعیفی دیده می راویانها  آن ه که ع
 .ندیسـت ، از لحـاظ محتـوا نیـز اسـتوار ن    اند هجرح شد سنتتوسط علماي رجالی اهل 

وه بر تشویش و اضطراب در مـتن   سنتستیز و در تضاد با  عقل بعضاً و برخی نیز ع
ذیـل هـر سـوره دیـدگاه      ، نخستدر این جستار. ندنیز در تضاد با عصمت پیامبر

ذکـر  هـا   آن ستناد او را همـراه بـا منـابع   سیوطی را مطرح کرده، سپس روایات مورد ا
اه علماي رجالی اهل سـنت بررسـی،   نموده، راویان سلسله اسناد این روایات را از نگ

  .ایم دهرنقد کتواي این روایات را در نهایت مح

  )مدنی(سوره الرحمن. 1
  متن روایاتبراساس  دیدگاه سیوطی*

ن به روایاتی از ترمـذي، حـاکم   او در این بی .است مکیاین سوره  ،از دیدگاه سیوطی
بـودن ایـن    مکـی نیشابوري و احمد بن حنبل استناد کرده و این روایات را دلیـل بـر   

بودن این سوره درسـت اسـت، دلـیلش     مکیقول بر : گوید می سیوطی. داند سوره می
ایـن حـدیث بـا    : و حاکم گفتـه  اند هروایتی است که ترمذي و حاکم از جابر نقل کرد
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، مسـند تر، روایتی است کـه احمـد در    و از این صریح. صحیح استصحیحین،  شرط
  )65، ص1ق، ج1421سیوطی، (.نقل کرده است بکر سندي معتبر از اسماء بنت ابیبا 
  متن احادیث در منابع روایی. 1-1

اختصار، از سلسله اسناد احادیـث، تنهـا نـام     است که ما در این مقاله به منظور گفتنی
به بررسی احـوال دیگـر   » بررسی اسناد احادیث« ه، و در بخشراوي آخر را ذکر کرد

  .ایم راویان این احادیث پرداخته
الرحمن را، از ابتـدا تـا انتهـا، بـر      ۀسور پیامبر«: گفته است جابر بن عبداهللا.1-1-1

بـه طـور حـتم    : فرمود پیامبر .سکوت کردند )اصحاب( اصحاب خود قرائت کرد،
 کـردم،  را قرائت می» فَبِأَي آإلَء ربکُما تُکَذِّبانِ«د، هربار آیۀ جنیان از شما بهتر بوواکنش 

ترمـذي،  (».کنـیم  مـی هاي تو را تکذیب ن یک از نعمت چخداوندا ما هی :گفتند ها می آن
، 515، ص2ق، ج1411حـاکم،  / 55القرآن، بـاب  ، ابواب تفسیر252، ص 5م، ج1998

  )232، ص2ق، ج1408بیهقی، / 1666، ص5ق، ج1408ابوالشیخ، / کتاب التفسیر
بـه سـوي رکـن نمـاز      شـنیدم کـه پیـامبر   «: بکر گفته است اسماء بنت ابی. 1-1-2

 شنیدند که پیـامبر  میو مشرکان  از آنکه مأموریتش را آشکار نمایدگذارد، پیش  می
  )349، ص6ق، ج1419ابن حنبل، (.»فَبِأَي آإلَء ربکُما تُکَذِّبانِ«: کرد میقرائت 

  بررسی اسناد احادیث .1-2
 ،خورند که در منـابع رجـالی اهـل سـنت     میدر سند هر دو روایت، راویانی به چشم 

  :کنیم میرا بررسی ها  آن وجود دارد کهها  آن درخصوصیی ها گزاره
: گفته و نیز برده را به کار »کثیرالخطأ«او لفظ  ۀاحمد دربار: ولید بن مسلم. 1-2-1

نی، (.بودبراي ولید احادیث منکري  بـوداود  ااز  )135، ص11، ج]الف[ ق1404عسق
 ولید از مالک ده حدیث روایت کرده که بـراي « :است چنین نقل شده ولید دربارۀ نیز
: گویـد  مـی بومسـهر نیـز   ا )142، ص7م، ج1995ذهبـی،  / همـان (».اصلی نیستها  آن
نی، عسـق / 142، ص7م، ج1995ذهبـی،  (».نیس وربما دلس عـن الکـذاب  د مدلّیالول«

 .نیـز یـاد شـده اسـت    » التـدلیس  کثیـر « همچنین از او با لفظ) 584، ص1ق، ج1406
نی، ( گر این است کـه ولیـد بـن    عبارات پیش رو، نشان )584، ص1ق، ج1406عسق
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صـالح بـن   «: پرداختـه اسـت   مـی » 4تدلیس تسویه«مسلم به بدترین نوع تدلیس، یعنی 
به ولید گفتم، حدیث اوزاعـی  : گفت میگوید، از هیثم بن خارجه شنیدم که  میمحمد 

و ) اوزاعی از زهري(و از) اوزاعی از نافع(تو از: چگونه؟ گفتم: را فاسد کردي، گفت
و بـین  ) 5عبـداهللا بـن عـامر   (بین اوزاعی و نـافع، که  درحالیکنی،  میروایت ها  آن غیر

زاعـی  وجود دارد، پس چون او) ها و غیر آن -6قره -ابراهیم بن مرة(اوزاعی و زهري،
اندازي و روایت  میرا از سند ها  آن باشند، تو میضعیف ها  آن روایت کرده وها  آن از

ولید به صورت مرسل احـادیثی  : گفت میدارقطنی  .دهی میاوزاعی را از ثقات، جلوه 
کرد، که از شیوخ ضعیفی بود، پـس اسـامی افـراد ضـعیف را      میرا از اوزاعی روایت 

 ».داد مـی قـرار   عـی از نـافع، و از اوزاعـی از عطـاء    اوزا و روایت را از کرد میساقط 
نی، (   )135ص ،11، ج]الف[ ق1404عسق

ابن عدي او را به نقل روایات منکر از ثقـات و نیـز   : عبدالرحمن بن واقد. 1-2-2
، م1995ذهبـی،  / 318، ص4ق، ج1409ابـن عـدي،   (.سرقت حدیث متهم کرده است

  )325، ص4ج
و نیز أبوحـاتم او را   زرعه اورا در شمار ضعفاء آوردهبوأ: زهیر بن محمد. 1-2-3

بدي داشت و به خاطر سوء  حافظۀ« :گوید میاو  ۀداند و دربار می» سوء حافظه«دچار 
اش، روایت او در شام نسبت به روایت او در عراق، منکر بود، پس آنچـه را از   حافظه

دانـد   میزهیر را ضعیف  نسایی نیز. »ي فراوان بودها کرد، در آن غلط میحفظ روایت 
نی،  (.کار بـرده اسـت  ه او ب را دربارۀ» لیس بالقوي« و نیز لفظ ، ]الـف [ ق1404عسـق

: انــد هبخــاري و احمــد گفتــ )418و417، 416، ص9ق، ج1400مــزي، / 301، ص3ج
، 9ق، ج1400مـزي،  (.مستقیم و منکر و داراي ضعف استروایات اهل شام از او غیر

ن/  418 و 417، 416ص ــق ــدي،  / 217، ص1ق، ج1406ی، عس ــن ع ، 3ق، ج1409اب
 و در جـایی دیگـر   قول ابن معین، او را ضعیف شـمرده  بن صالح از معاویإل) 217ص

  )123، ص3م، ج1995ذهبی، (».لیس بالقوي«: گوید میاش  درباره
هشام چهارصد حدیث مسند « :گوید میاو  ابوداود دربارۀ: هشام بن عمار. 1-2-4

از او » 7طیاش خَفیف« احمد بن حنبل با تعبیر ».یه و اساس استل کرده که بدون پانق
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نی، (.خرده گرفته است ، 7م، ج1995ذهبـی،  / 48و47، ص11ج ،]الف[ق 1404عسق
  )86ص

حـدیث او  : گویـد  مـی ابن معین او را ضعیف دانسـته و  : عبداهللا بن لَهِیعه. 1-2-5
ل واقع ن ابـن معـین در جـایی     .»بـه  جحـتَ یف  یضع« شود میمورد احتجاج و استد

ی بن سـعید نیـز او را   یهمچنین یح .او آورده است دربارۀرا » لیس بالقوي« دیگر لفظ
نی، / 167، ص4، جم1995ذهبی، (.داند میمورد اعتنا و اعتبار ن ، ]الـف [ ق1404عسق

فریقـی و ابـن   از پـدرم و از ابازرعـه، دربـار   : گوید میحاتم  ابن ابی) 331، ص5ج ۀ ا
ند و ا ها ضعیف آن ترند، گفت هر دوي نزد شما محبوب یک کدامکه  سؤال کردم لهیعه

. محمد بن سعد نیز ابن لَهیعه را ضعیف دانسـته اسـت  . مضطرب است ،امر ابن لهیعه
ابوجعفر طبري نیـز   .را به کار برده» ذاهب الحدیث« حاکم ابو احمد در وصف او لفظ

نی،  (».عقلـه فـی آخـر عمـره     اختلط«: او گفته دربارۀ تهذیب اآلثاردر   ق1404عسـق
  ) 331، ص5، ج]الف[
  بررسی محتواي احادیث. 1-3

تی بر این روایات وارد است وه بر ضعف سند، از لحاظ متن و محتوا نیز اشکا   :ع
روایتی که در مسند احمد از أسماء بنت أبوبکر آمده، بایـد گفـت    دربارۀ .1-3-1

) پـیش از فتـرت وحـی   (الرحمن در آغـاز بعثـت   ۀکه اگر صحیح باشد، به نزول سور
لت دارد، زیرا در آنجا آمده گزارد پیش از آنکه آنچه  میپیامبر به سوي رکن نماز «: د

 فَبِـأَي : فرمـود  مـی شنیدند، قرائت  میمشرکان که  درحالیآشکار نماید و  ،را مأمور بود
کُماتُکَذِّبان آإلءباز روایـات، هنگـام بعثـت    این در حالی اسـت کـه طبـق بسـیاري      ».ر

نـازل   علق، به مدت سه سال وحی بر پیامبر و نزول آیات نخستین سورۀ پیامبر
 وأَعرِض ْبِماتُؤْمرُ فَاصدع« س از گذشت این سه سال با نزول آیۀو پ) فترت وحی(نشد
ت، بنـابراین در ایـن مـد   . ، پیامبر دعوت خود را آشکار کرد)94: حجر(»الْمشْرِکین عنِ

پـس از  : گویـد  مـی زنجـانی   .ه استنازل نشد قبل از دعوت علنی، وحی بر پیامبر
نازل نشد و ایـن   قرآن، تا مدت سه سال )1: علق(»خَلَق الَّذي ربک اقْرَأْبِاسمِ«ۀ نزول آی

: گویـد  مـی علی بن ابراهیم قمـی   )9تا، ص بیزنجانی، (.نامند میمدت را فترت وحی 
دع «: خداوند این آیات را نازل کرد ،پس چون سه سال گذشت فَاصـ  رِضأَعرُوبِمـاتُؤْم 
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ش، 1367قمـی،  (.سه سال پس از نبوت بود نزول این آیه: گوید می او .»الْمشْرِکین عنِ
  )53، ص18ق، ج1403مجلسی، / 378، ص1ج

روایت حاکم و ترمذي چنین پنداشته که داستان جنیـان  براساس سیوطی  .1-3-2
، اما هیچ دلیلی وجـود نـدارد   است مکی ،الرحمنوده است و بنابراین سورۀ ب مکهدر 

  .رخ داده باشد و شاید در مدینه بوده است مکهکه این ماجرا در 
ي مدنی که خارج از مدینه و در ایـام جهـاد و   ها چه بسیار از آیات سوره .1-3-3

معیـار  براسـاس  هـا   آن یـک از  نازل شده است، ولـی هـیچ   یا در ایام حج بر پیامبر
و چـه بسـا ایـن     یستمکی ن )مدینه و رسیدن حضرت به آنجا هجرت پیامبر به(زمان

در مکه واقع شدن  ،در این صورت .ن در مدینه باشدالرحم ۀماجرا پس از نزول سور
، آیـات و  آیـا پیـامبر   .کنـد  مـی وارد ناي  هالـرحمن خدشـ   ۀآن، به مدنی بودن سور

در اي  هآیا اگر سور بس؟ کردند و میم نزول آن قرائت را تنها در هنگا قرآني ها سوره
وت کنـد؟ نباید آن را خارج از مدینه  مدینه نازل شد، دیگر پیامبر یـا   یا در مکه ت

یـا در  دیگر قرائت آن در خارج از مکـه   که در مکه نازل شده،اي  هعکس، اگر سوربر
پـس از نـزول    امبرماً چنین فرضی محال است، چه بسا پیمسلّ ؟یستمدینه جایز ن

یـا  بـه دفعـات آن را بـراي اصـحاب خـود      اي، خواه در مکه و خواه در مدینه،  سوره
وت   این چـرا نبایـد بپـذیریم کـه     فرمودنـد؛ بنـابر   مـی شخصاً در نماز و عباداتش تـ

وت فرمودنـد، پـس از آنکـه      پیامبر ، این سوره را براي اصحاب خود در مکـه تـ
ً در مدینه نازل شد   .ه بودسوره قب

روایـات  توانند در برابـر   میروایات مورد استناد سیوطی ن کهدر نهایت این .1-3-4
 دانند و خود سـیوطی نیـز   مین را مدنی سوره الرحم ند وا ترتیب نزول که مورد اتفاق

تقانرا در ها  آن / 59و58، ص1ق، ج1421سیوطی، (.ندذکر کرده است، مقاومت کن ا
  )194و  193، ص1ق، ج1376زرکشی، 

  )مکی(سوره مطففین. 2
  متن روایاتبراساس  دیدگاه سیوطی*
زیرا پس از  داند، میشود که او این سوره را مدنی  میص ظاهر گفتار سیوطی مشخاز 
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: کنـد، چنـین آورده   مـی مکی یا مدنی بودن این سوره ذکر  آنکه اقوال برخی را دربارۀ
: انـد کـه گفـت    ت کـرده یروا عباس حى از ابنیر او به سند صحینسائى و غ: گویم می

ل کـردن  یـ ن افراد در کیتر ثیمردم آن از خب ینه آمد،به مد هنگامى که رسول اکرم
ینَ (اجناس بودند، پس خداوند طَفِّفـلْمیلٌ لـ و از آن پـس خـوب ک   ل کـرد را نـاز ) و ل ی

  )67، ص1ق، ج1421سیوطی، .(کردند
  متن احادیث در منابع روایی. 2-1
نه آمد، مـردم آن از  یبه مد هنگامى که رسول اکرم«: ه استگفت بن عباسا. 2-1-1

ینَ  « ل کردن اجناس بودند، پس خداوندین افراد در کیتر ثیخب طَفِّفـلْمیـلٌ لرا نـازل   »و
  ).، کتاب التفسیر508، ص6ق، ج1411نسایی، (».ل کردندیکرد، و از آن پس خوب ک

طبرانـی،  (.س آمـده اسـت  متن حدیث قبل با سـند دیگـري نیـز از ابـن عبـا     . 2-1-2
ابـن  / 35، کتاب التجارات، باب748، ص2، جتا بیابن ماجه، / 371، ص11ق، ج1404
  )، کتاب البیوع286، ص11ق، ج1414حبان، 

  بررسی اسناد احادیث. 2-2
، دیـده  »حسـین بـن واقـد   «و پـدرش  » علی بن حسـین بـن واقـد   «در هر دو روایت 

 در زیرها وجود دارد که  آن یی دربارۀها ره، گزاسنتکه در منابع رجالی اهل  شوند می
  :کنیم ها را بررسی می آن

. ابو حاتم او را ضعیف الحـدیث شـمرده اسـت    :علی بن حسین بن واقد. 2-2-1
نی،  (.او، نظر سـوء داشـت   بارۀاسحاق بن راهویه نیز در ، 7، ج]الـف [ق 1404عسـق

  )271ص
احمد حدیث او : گوید میعقیلی ازقول احمد ): پدر علی(حسین بن واقد. 2-2-2

احمـد برخـی از احـادیثش را منکـر     «: ذهبی نیز دربـاره او آورده . دانست میرا منکر 
 /321، ص2همان، ج(».داد، گویی که از او راضی نبود میدانست و سرش را تکان  می

  )307، ص2م، ج1995ذهبی، 
  بررسی محتواي احادیث. 2-3
بـه مدینـه و دیـدار بـا      داي ورود پیامبرتند این سوره، تناسبی با ابت لهجۀ .2-3-1
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که عنـاد شـدید   » کلّا« ویژه با تکرار لفظ هب. بودند، ندارد کسانی که سرسپرده پیامبر
 .و این بـا فضـاي پـاك مدینـه در آن روزگـار سـازگار نیسـت        رساند میمخاطب را 

  )204، ص1ش، ج1391معرفت، (
کـه   ترتیب نـزول اسـت   ایاتروایات مورد استناد سیوطی در تضاد با رو .2-3-2
  )59، ص1ق، ج1421سیوطی، (.دانند می مکی ۀمطففین را آخرین سور ۀسور

  )مکی(سوره تکاثر. 3
  متن روایاتبراساس دیدگاه سیوطی *

 مدنی بودن این سوره را برگزیده است، و براي تأیید نظر خود، به روایاتی از ،سیوطی
، 1، جهمـان (.استناد کـرده اسـت   عب و قتادهک ، ابن برَیده، اُبی بنامام علی طریق

  )70-69ص
  متن احادیث در منابع روایی. 3-1
 کـه آیـات  د عذاب قبر تردید داشتیم تـا این ما همواره در مور«: گفته لیع. 3-1-1
»اکُمقَـابِرَ  أَلْهالْم تُمرتَّى زأبـواب  304، ص5م، ج1998ترمـذي،  (.دنـازل شـ  » التَّکَاثُرُ ح ،

، 24ق، ج1420طبـري،  / 3459، ص10ق، ج1419حـاتم،   ابـن ابـی   /88بالتفسیر، بـا 
  )580ص

بنـی  (دو قبیله از انصـار  دربارۀ أَلْهاکُم التَّکَاثُرُ سورۀ«: گفته است هابن برید .3-1-2
 .کردنـد  مـی نازل شد که از لحاظ کثرت به یکدیگر فخرفروشـی   )حارثه، بنی الحارث

نی وجـود دارد؟  ر میان شما هماننآیا د: گفت میبه دیگري ها  آن یکی از نی و ف د ف
فخـر  ) دیگـر  به قبیلـۀ (و به زندگان خود گفتند میدیگر نیز مثل همین سخنان را  ۀقبیل
رفتنـد، و بـا اشـاره بـه قبرهـا، بـه        میفروختند، سپس به سوي قبور مردگان خود  می

نی وجود داشت؟: گفتند میدیگري  نی و ف ) له دیگـر نیـز  قبی(در میان شما همانند ف
ى  : گفتند، پس خداوند نازل کرد میهمانند این سخنان را به دیگري  أَلْهاکُم التَّکَاثُرُ حتـَّ

حـاتم،   ابن ابی(».براي شما عبرتی بود ،مشاهده کردید ، به تحقیق در آنچهزرتُم الْمقَابِرَ
  )234، ص1، جتا بیسیوطی، / 3459، ص10ق، ج1419
اگـر فرزنـد آدم، دو   "دیم کـه حـدیث   کر میما گمان «: تهابی بن کعب گف. 3-1-3
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و شکم فرزند آدم  کرد میمی را آرزو مال و ثروت داشت، باز سرزمین سو سرزمین از
تـا آخـرش،    أَلْهاکُم التَّکَـاثُرُ  است تا اینکه آیۀ قرآناي از  هآی "شود مگر با خاك میپر ن

ق، 1420طبـري،  / 10لرقاق، بـاب ، کتاب ا6075، رقم5ق، ج1407بخاري، (».نازل شد
  )580، ص24ج

مـا  : گفتنـد  ها مـی  آن یهود نازل شد، ۀتکاثر دربار ۀسور«: گفته است قتاده. 3-1-4
ن بیشتر از) طایفه(بیشتر از ن هستیم، و بنو ف ن) طایفه(بنی ف ند، پیوسـته بـه   ا بنی ف

/ 579، ص24جق، 1420طبـري،  (».که به گمراهـی مردنـد  تا این دنداین کار مشغول بو
  )464، ص1ق، ج1412واحدي، / 298، ص5ق، ج1420بغوي، 

  بررسی اسناد احادیث. 3-2
اهـل   کـه از سـوي رجـالیون    شوند میدر اسناد این روایات نیز، راویان ضعیفی دیده 

  :اند ه، مورد جرح واقع شدسنت
 یث فیالحد یواه«: گوید میاو  ۀیعقوب بن شیبه دربار: حجاج بن أرطاة. 3-2-1
ابـن  . به کار برده است اش بارهرا در» لیس بالقوي« نسایی لفظ .»ریثه اضطراب کثیحد

 حـاکم و دارقطنـی، دربـاره او لفـظ    .حجـاج در حـدیث ضـعیف بـود     :گوید میسعد 
. دانسته اسـت » مضطرب الحدیث«اسماعیل قاضی، حجاج را .اند هرا آورد» یحتج به«

مرسل و همراه با تـدلیس و تغییـر الفـاظ     غالب احادیث او« :حجاج گفته شده ۀدربار
نی، ( ».است   )174، ص2، ج]الف[ ق1404عسق
در حـدیث او خطـا    :ابوداود درباره عمرو گفته است: عمرو بن ابی قیس. 3-2-2

  )204، ص22ق، ج1400مزي، / 82، ص8همان، ج(.وجود دارد
دیث او او دچـار سـوء حفـظ، و حـ    : او گفتـه  احمد دربارۀ: ابن ابی لیلی. 3-2-3

 ابوزرعه و نسایی نیز در مورد ابـن ابـی لیلـی، لفـظ     .فردي ضعیف استو مضطرب 
 خطـا در روایـاتش فـاحش،   « :گویـد  مـی ابـن حبـان   . اند هرا به کار برد» لیس بالقوي«

ابن  ».اند هاحمد و یحیی حدیث او را ترك کرد .منکر در روایاتش بسیار بود بدحافظه،
» سـیئ الحفـظ  « سـاجی نیـز او را  . »یحـتج بـه  «: دگوی می جریر طبري در وصف او

، وابن المدینی هم »عامإل احادیثه مقلوبه« :گوید میاش  ابو احمد الحاکم درباره. داند می
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نی، (».ثیالحد یالحفظ واه یئکان س« :در وصف او گفته ، 9، ج]الـف [ق 1404عسق
  )269ص

نسـایی و  . داننـد  مـی  ابن معین و ابـوداود، او را ضـعیف  : صالح بن حیان. 3-2-4
بی لفظ : گویـد  مـی صـالح   دربـارۀ حربی . اند هاش به کار برد درباره را» لیس بثقه« دو

 بـارۀ را در» لیس بـالقوي « دارقطنی و ابوحاتم نیز، لفظ. براي او احادیث منکري است
  )338، ص4همان، ج(.اند هصالح آورد

حزم نیـز او   ابن. داند می» سیئ المذهب« جوزجانی او را: منهال بن عمرو. 3-2-5
پوشـی   یحیی بن سعید از او چشم: گوید میاش  دربارهو حاکم  را ضعیف دانسته است

نی، / 527، ص6م، ج1995ذهبی، (.کرد می   )283، ص10، ج]الف[ق 1404عسق
 و یعقوب بن شیبه لفظ »لیس بثقه«او لفظ  نسایی دربارۀ: محمد بن حمید. 3-2-6

 و عبـارت  ی، ابن حمید را غیـر ثقـه دانسـته   جوزجان. اند هبرد را به کار» المناکیر کثیر«
یدم ابوحـاتم  شـن : گوید میابونعیم بن عدي . است ش آوردها بارهرا در» ردئ المذهب«

نزد او، ابن خراش و جماعتی از مشـایخ ري بودنـد،    -که حالیدر -رازي در منزلش و
دانسـتند   مییث ضعیف ابن حمید را در حد ،از ابن حمید سخنی شد، همگی آن افراد

از ابـو  : گویـد  میابوالقاسم بن أخی . نشنیده است کند آنچه را میو این که او روایت 
: محمد بن حمید سؤال کردم، او با انگشتش به دهانش اشاره کرد، گفـتم  ۀبارزرعه در

در دروغ، : گویـد  مـی صالح جـزرة  . بله :بود؟ ابوزرعه با سرش اشاره کرد گو دروغاو 
نی،  (.ام حمیـد و ابـن الشـاذکونی ندیـده     ز ابنتر ا حاذق ، 9، ج]الـف [ ق1404عسـق

  )127-126، ص6م، ج1995ذهبی، / 114-113ص
علـت ضـعف   شـود، بـه    مـی در نقل روایـت او احتیـاط   : حماد بن سلمه. 3-2-7

حافظـه  او هنگـام پیـري بد  : گوید میاو  بارۀبیهقی در. کهولت سن اش به سبب حافظه
شاید او احادیـث منکـري   : گوید میابن سعد . او را ترك گفته بود، لذا بخاري حدیث

نی، (.را روایت کند   )13، ص3، ج]الف[ق 1404عسق
رجالیون اهل سنت همچون ابن حبان و ابن سعد، تدلیس و قدر را : قتاده. 3-2-8

که از بسیاري از افـرادي کـه حـدیث     اند هاین ایراد را به او گرفت. اند هبه او نسبت داد
هـا   آن نفر روایت کرده کـه از  30قتاده از: گوید میابوداود . روایت کرده است ،دهنشنی
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از علی بن مدینی شـنیدم کـه بـه شـدت      :اسماعیل قاضی گوید. حدیث نشنیده است
 گمـان دارم در اکثـر  : گفـت  میکرد و  میروایات قتاده از سعید بن مسیب را تضعیف 

قتـاده  : اسـت  از حاکم و احمد بن حنبل آمـده . اند هافرادي بین قتاده و سعید بودها  آن
س و از زهـري حـدیث   وقتـاده از طـاو  : بزاز گوید. جز از أنس حدیث نشنیده است

  )318، ص8همان، ج(.از زهري سه روایت نقل کرده استکه  درحالی ،نشنیده
  بررسی محتواي احادیث .3-3
گفت کـه   نقل شده است، باید روایاتی که از طریق امام علی خصوصدر.3-3-1

 بـارۀ توانیم چنین روایاتی را تصدیق کنـیم، و شـک و تردیـد در    میما به هیچ عنوان ن
یشـان  ا دربارۀ نسبت دهیم، کسی که پیامبر به مقام شامخ امام علی رااي  مسئله

، کسی که )127، ص3، جتا بیحاکم نیشابوري، (»العلم و علی بابها أنا مدینإل«: فرمودند
شـدند، بـه علـم و آگـاهی او پنـاه       مـی دچـار مشـکل   اي  مسئله بارۀهرگاه صحابه در

اقیانوسی از دانـش و شخصـیتی توانمنـد در مقـام      علی: گوید میذهبی . بردند می
ت بدو  ل بود، در موارد فراوان صحابه براي فهم مبهمات و روشن شدن مشک استد

ي مبهمات بود، گشا وفق بود و نظري صائب داشت و مشکلبردند، او انسانی م میپناه 
آمـدي پـیش نیایـد کـه      پـیش »« قضیه و  ابوالحسن لهـا «اند  هتا آنجا که به او مثل زد

، ابـی الطفیـل   )67، ص1، جتـا  بـی ذهبـی،  (»حضور نداشته باشـد ] علی[ابوالحسن
چیـزي از مـن    ۀبه خـدا سـوگند، دربـار   : فرمود می شاهد بودم که علی: گوید می

بپرسید، هـیچ   قرآن ما را پاسخ گویم، و از من دربارۀشسؤال نخواهید کرد، مگر آنکه 
سـعید  ) همان(.دانم در شب نازل شده است یا در روز میکه من نیست مگر ایناي  هآی

سـلونی قبـل   « ، جملۀجز علی از اصحاب پیامبر یک هیچ«: گوید میبن مسیب 
ی برخـی  حت )646، ص2ق، ج1403ابن حنبل، (».را بر زبان نرانده است »ان تفقدونی

در آن، بــه داد آنــان  بردنــد از مشــکلی کــه علــی مــیاز اصــحاب بــه خــدا پنــاه 
دریافـت   حال چگونه ممکن است، فردي که علم خـود را از پیـامبر   )همان(.نرسد

چـون  اي  بارۀ مسئلهکنند، در میده است، و صحابه این چنین از علم و دانش او یاد کر
  .عذاب قبر، در تردید باشد

دو قبیله  در آن آمده است، این سوره دربارۀ که رد روایت ابن بریدهدر مو .3-3-2
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ایـن روایـت در   : کردند، بایـد گفـت   میفروشی انصار نازل شد که به یکدیگر فخر از
ـ (دو قبیلـه از قـریش   سوره دربارۀاین : گوید میکه از مقاتل تضاد با روایتی است  نیب 

نِ قُصب نَافم دبیع نبمِ یوهرٍ سمنِ عکه به یکـدیگر، بـه کثـرت بزرگـان      نازل شد) ب
، 5ق، ج1420بغـوي،  (.کردنـد  مـی و به کثرت قبور خود، فخرفروشی  ها خود از زنده

  )464، ص1ق، ج1412واحدي، / 298ص
اما دربارۀ روایتی که از ابی بن کعب نقـل شـده اسـت، بایـد گفـت کـه        .3-3-3
و همواره آیاتی را  در مدینه بوده پیامبر توان باور کرد کسی که نخستین کاتب نمی

 خصـوص کرده اسـت، در  به فرمان ایشان کتابت می ،شد نازل می که بر رسول خدا
کـه   دربـارۀ آن سـؤال نکنـد، درحـالی     در تردیـد باشـد و از پیـامبر    قرآناي از  آیه

 بارۀدر شدند، از شخص پیامبر اصحاب هر زمان در مورد موضوعی دچار ابهام می
صاحف، به دلیل آگـاهی و کفایـت   سازي م عثمان در زمان یکسان. کردند ال میسؤ آن
، ریاست گروهی را که مأمور به این کار بودند، به او سپرد؛ پـس از آنکـه خلیفـه،    ابی

انجـام ایـن مهـم برنیامـده      هـا از عهـدۀ   ده بـود و آن گروهی را مأمور به این کار کـر 
و اینکـه غیـر    ین، بین نزول این سـوره همچن )217، ص1ش، ج1388معرفت، (.بودند

زمه نباشد، هیچ قرآنآن  ـ  اي و گونه م ی بـن کعـب   جود ندارد تا بدین وسیله شـک اب
  .برطرف گردد

 ۀکنندمحدود ،این روایت در حقیقت: در مورد روایت قتاده نیز باید گفت .3-3-4
) ي پستها طلبی در خواسته فزون(مسئلهاین  است، زیرا) طلبی فزون(مفهوم عام سوره

پیوسته با زندگی بشر، در ارتباط بوده است و محدود به مقطع زمانی خـاص و افـراد   
، افرادي که به مکهو در محیط  به مدینه آیا قبل از هجرت پیامبر. گردد میخاصی ن

تنـد سـوره بـا     ؟ افزون بر آنکه لهجـۀ اند هاین رفتار زشت مشغول باشند، وجود نداشت
  .مادي سختی بر افراد آن حاکم بود، تناسب دارد، که گرایش مکهمحیط 

با روایاتی است که در ترتیب نزول  وایات مورد استناد سیوطی در تضادر. 3-3-5
که خود سیوطی در دو کتاب  د، چناندانن می مکیتکاثر را  ۀآمده است و سور ها سوره
تقان فی علوم القرآنو  الدر المنثور، یعنیخود س آن را مطـرح  ، از طریـق ابـن عبـا   ا

  )59، ص1ق، ج1421 همو،/ 609، ص8م، ج1993سیوطی، (.کرده است
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  )مکی(کوثر ۀسور. 4
  دیدگاه سیوطی براساس متن روایات *

نـووي نیـز بـر ایـن نظـر      : سیوطی مدنی بودن این سوره را ترجیح داده و گفته است
ق، 1421سـیوطی،  (.آورده اسـت  دلیل روایتی که مسلم از طریق أنسمعتقد است، به 

  )70، ص1ج
  متن احادیث در منابع روایی. 4-1
اي  در میان ما بـود، ناگـاه لحظـه    روزي پیامبر« :بن مالک گفته است نسا. 4-1-1

چه شده  اي رسول خدا: بیهوش شد، سپس سرش را با حالت تبسم بلند کرد، گفتیم
ـ   اي پیش سوره لحظه: زنید؟ فرمودند که لبخند می  :س خوانـد اي بر من نازل گردیـد، پ

، "إِنَّ شَانئَک هو األَبتَرُ *فَصلِّ لرَبک وانْحرْ  *إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ بسم اهللا الرحمن الرحیم "
. خـدا و رسـولش داناترنـد   : دانید کوثر چیسـت؟ گفتـیم   آیا می: گفتند سپس پیامبر

داده و حوضی است که  آن نهري است که خداوند بزرگ آن را وعده: فرمود پیامبر
هاي آن به عدد سـتارگان اسـت، پـس     شوند، ظرف م در روز قیامت بر آن وارد میامت

ـ   : گویم ند، میشو بندگانی از آن دور می ت مـن هسـتند، خداونـد    پروردگـارا اینـان ام
، کتاب 300، ص1تا، ج مسلم، بی(».اند دانی پس از تو چه کارهایی کرده نمی: فرماید می

ة، باب   )40ص ،7ق، ج1404ابویعلی، / 523، ص6ق، ج1411نسایی، / 14الص
، 2، جتـا  بـی ابـوداود،  (.متن حدیث قبل با سند دیگري نیز از انس آمده است. 4-1-2

  )26، کتاب السنإل، باب 650ص
انـد،   هثقه شمرده شد سنتراویان روایات این دسته از سوي علماي رجالی اهل *

روایت، موجب اطمینان بـه آن نبـوده و روایـت     تنها درستی اسناد اما باید دانست که
وه بر سند، از لحاظ محتوا و متن نیز داراي اعتبار باشد قد محتوا و نقد سند ن. باید ع

. انـد  هند، در میان اهل سنت نیز برخی به کاربرد این شیوه تصریح کردا رتبه حدیث هم
کرده است، یکـی از   ابن قیم جوزي در کتابی که در آن احادیث مجعول را گردآوري

قواعـد   ،قـرآن معیارهاي خود را براي ساختگی دانستن حدیث، ناسازگاري متن آن با 
او در پاسخ به این سـؤال کـه آیـا شـناخت احادیـث      . داند مینقلی و اجماعی  ،عقلی

پاسخ آن است کـه   ۀچکید«: گوید میساختگی، از طریق متن روایت امکان دارد یا نه، 
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کسی میسر است که چنان با حدیث خو بگیرد که احادیث صـحیح  این کار تنها براي 
ابـن قـیم جـوزي،    (».با گوشت او عجین شوند و چگونگی حدیث صحیح را دریابـد 

  )37ق، ص1408
ابن دقیق العید، یکی دیگر از عالمان اهل سنت، نیز این شـیوه را متـداول خوانـده    

ت، بـه جعلـی بـودن روایـت     اعتبار متن روایبراساس در موارد زیادي «: است و گفته
دهند، یعنی بر اثر انس فراوان با احادیث نبوي، داراي ملکه تشخیص شده و  میحکم 

 )94، ص2ق، ج1417صنعانی، (.را از غیر آن بازشناسند قادرند سخنان رسول خدا
وه بـر    است تنها درستی اسناد روایت، موجب اطمینان به آن نبوده و روایت باید عـ

روایات چه در سند و چه در مـتن   .محتوا و متن نیز داراي اعتبار باشدسند، از لحاظ 
که نقد سندي و متنی روایـات امـري    اند هو همگان پذیرفت اند هاز تحریف مصون نبود

  )51ق، ص1406عتر، / 217و  130، ص2ج ،تا بیامین، (.ضروري است
  بررسی محتواي احادیث .4-2
احمد و ابن جریر و ابن المنـذر و  : گفته ثورالمن الدر سیوطی خود، در کتاب .4-2-1

) از بزرگـان یهـود  (چون کعب بن اشرف« :اند هعباس آورد ابن ابی حاتم، از طریق ابن
 بله،: ؟ گفت8آیا تو بزرگ و داناي اهل مدینه هستی: شد، قریش به او گفتند مکهوارد 

بهتـر و بـه حـق     کند از ما میگمان  -مراد پیامبر -این مقطوع النسل: قریش گفتند
دهـیم،   مـی آب هـا   آن کنیم و به میما براي حاجیان قربانی که  درحالیتر است،  نزدیک

 .نـازل شـد   »إِنَّ شَانئَک هو األَبتَرُ«، در این هنگام آیۀ شما از او بهتر هستید: کعب گفت
ــیوطی، ( ــایی، / 562، ص2م، ج1993س ــیر 524، ص6ق، ج1411نس ــاب التفس / ، کت

  )658، ص24ج و 467-466، ص8ج ،1420طبري، 
ـ  ا مسلم و بیهقی، روایت: گوید میسیوطی خود  .4-2-2 دیگـر  اي  هنس را بـه گون

مشـهور  : گویـد  مـی را ندارد، و بیهقی » بر من نازل شد«اند که در آن، جملۀ  هنقل کرد
  )647، ص8م، ج1993سیوطی، (.است مکیاین سوره  یر آن است کهبین اهل تفس

بـودن   مکـی کـه از آن،   تی را از طریق ابن عباس نقل کـرده یسیوطی روا .4-2-3
از درب صفا وارد و از درب مروه خـارج   پیامبر«: شود میسوره کوثر نتیجه گرفته 

که عـاص بـه سـوي     رو شد، هنگامی هشد، پس عاص بن وائل سهمی با حضرت روب
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: د؟ گفترو ش هپیش با تو روباي  هچه کسی لحظ: قریش بازگشت، قریش به او گفتند
ا  إِ(بود، در این هنگام خداوند ایـن سـوره را نـازل کـرد     آن ابتر، و مرادش پیامبر نـَّ

  )657، ص24ق، ج1420طبري، / همان(»)...أَعطَینَاك الْکَوثَرَ
چـون  « :اسـت  کـه در آن آمـده   کنـد  مـی روایتی را نقل  همچنین سیوطی .4-2-4

در این  .دنسل او منقطع ش: ائل گفتبن واز دنیا رفت، عاص  عبداهللا، فرزند پیامبر
، و در برخی دیگر از روایات ایـن  »را نازل کرد»إِنَّ شَانئَک هو األَبتَرُ«هنگام خداوند آیه

سـیوطی،  ( .مقطوع النسل گردید، به قریش نسبت داده شده اسـت  سخن که پیامبر
  )652، ص8م، ج1993
روایـاتی اسـت کـه در ترتیـب     روایات مورد استناد سیوطی، در تضاد با  .4-2-5

دانند، و سیوطی خود نیز این روایـات را   می مکیکوثر را  ۀآمده و سور ها نزول سوره
تقاندر  ، 1ق، ج1376زرکشی، / 59و58، ص1ق، ج1421سیوطی، (.ذکر کرده است ا
  )194-193ص

  )مکی(سوره توحید. 5
  متن روایاتبراساس دیدگاه سیوطی *

در آن دو قـول  : گویـد  مـی او  ، زیـرا را پذیرفته اسـت  مدنی بودن این سوره ،سیوطی
ن سـوره نقـل شـده    یـ ث متعارض با هم که در سبب نـزول ا یدو حدبراساس است، 

ن سوره مکرّر نازل شـده  یاند که ا ن جمع کردهیث چنین دو حدین ایاست، و بعضى ب
 سیوطی در ایـن بـاره، بـه   . البته پس از چندى مدنى بودنش براى من ظاهر شد. است

 .ذکر کرده اسـت  لباب النقول و الدرالمنثور روایاتی استناد کرده که در دو کتاب خود،
  )70، ص1ق، ج1421سیوطی، (
  متن احادیث در منابع روایی. 5-1
اي : آمدنــد و گفتنــد گروهـی از یهــود نــزد پیـامبر  « :گفتــه اســت دیسـع . 5-1-1

او را خلق کـرده؟  این خدایی که بندگان را خلق کرده است، پس چه کسی  محمد
اش تغییـر کـرد،    عصبانی شد تا جـایی کـه رنـگ چهـره     -آنان ۀاز این گفت -پیامبر

) فروتنی و تواضع(هاي بال: بر وي نازل شد و ایشان را آرامش داد و گفتجبرئیل
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بر ایشـان  ،، و از جانب خداوند جواب آنچه را پرسـیده بودنـد  را باز کن اي محمد
 *لَم یلد ولَم یولَد  *اللَّه الصمد  *قُلْ هو اللَّه أَحد « :گوید یمخداوند : نازل کرد و گفت

دکُفُواً أَح کُنْ لَهی لَمچون پیامبر»و ، وت کـرد،  ) یهود(آنان این آیات را بر هـا   آن تـ
 ؟کند و بازوان او چگونه است میف کن پروردگارت چگونه خلق براي ما وص: گفتند
 ـ  بر ایشان نـازل شـد و   شدیدتر از مرتبه اول عصبانی شد، پس جبرئیل پیامبر

از وي  )یهـود (قبل گفت، و جواب آنچه را ۀمرتبسخنانی همانند سخنان  -با پیامبر
ا قَبضَـتُه    « :نازل کرد ، بر پیامبرپرسیده بودند یعـمج ضاألرو رِهقَّ قَـدح وا اللَّهرا قَدمو

یامالْق ما یشْـرِکُونَ   یو مـالَى ع تَعـو انَهحبس هینبِیم طْوِیاتم اتماوالسق، 1420طبـري،  (».ةِ و
  )671، ص8م، ج1993سیوطی، / 688، ص24ج

یـا  : آمدند و گفتند یهودیان خیبر نزد پیامبر«: انس بن مالک گفته است .5-1-2
ئکه را از نـوري پنهـان  ابا از گلـی بـدبو، و ابلـیس را از     و آدم را ،القاسم، خداوند م

ــا را از     ــرد، م ــق ک ــف آب خل ــین را از ک ــمان را از دود، و زم ــش، و آس ــراره آت ش
را نداد، پس جبرئیل بر ایشان نازل شد و ها  آن پاسخ خبر کن، پیامبربا پروردگارت

  )370، ص1ق، ج1408هانی، بشیخ اصابوال(.»قُلْ هو اللَّه أَحد:بگو اي محمد: گفت
  بررسی اسناد احادیث. 5-2

شـوند کـه در منـابع رجـالی اهـل سـنت،        مـی در اسناد این روایات نیز راویانی دیده 
  .کنیم میرا بررسی ها  در زیر آنوجود دارد که ها  آن درخصوصیی ها گزاره
از ابراهیم بـن موسـی شـنیدم    : گوید میبخاري : مهران بن ابی عمر العطار. 5-2-1

او  ۀبارنسایی در. استاضطراب است و او فردي ضعیف  ،در حدیث مهران: که گفت
حـاکم  . در حدیث او اضطراب اسـت : ساجی گفته. را آورده است» لیس بالقوي« لفظ

نی، (.را آورده است» لیس بالمتین« ابو احمد در وصف او لفظ ، ]الـف [ ق1404عسق
  )532، ص6م، ج1995ذهبی، / 597، ص28ق، ج1400مزي، / 291، ص10ج

در بررسی اسناد روایات  ضعف او ۀقول رجالیون دربار: حمد بن حمیدم. 5-2-2
  .آورده شد )6-2-3 ۀدر شمار(تکاثر ۀذیل سور

سـلمإل   ۀبخاري دربـار . را ضعیف دانسته استنسایی او : سلمإل بن الفضل. 5-2-3
او را ضـعیف  ) ابن راهویـه (اسحاق: گوید میهمچنین بخاري  ،»عنده مناکیر«: گوید می
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 .را بـه کـار بـرده اسـت    » لـیس بـالقوي  «سلمإل لفظ ۀابواحمد الحاکم دربار .دانست می
نی، ( ابوحـاتم در   )273، ص3م، ج1995ذهبـی،  / 135، ص4، ج]الف[ ق1404عسق

  )همان(.را آورده است» یحتج به« وصف او لفظ
ابوزرعـإل و غیـر او، یحیـی را    : گویـد  احمد مـی : یحیی بن عبداهللا الحرانی. 5-2-4

ذهبـی،  (.اثـر ضـعف بـر حـدیث او روشـن اسـت      : ابن عدي گفته. اند هتضعیف دانس
  )196، ص7م، ج1995
در (کـوثر  ۀ، در بررسی اسـناد روایـات ذیـل سـور    وي خصوصدر: قتاده. 5-2-5

  .سخن به میان آمد )8-3-2ۀ همین مقاله در شمار
 احادیث محتواي بررسی. 5-3
ایـن سـوره ارائـه نکـرده     بودن را بر ترجیح مدنی اي  هکنند سیوطی دلیل قانع. 5-3-1

ـ  در سبب نزول این سور: گوید میاو زیرا  است، ه ه دو قول متعارض وجـود دارد، البت
اسـباب  نـه کـه در   گو مدنی بودن این سوره بر من روشن شـد، همـان   ،پس از چندي

  )70، ص1ق، ج1421سیوطی، (.ام بیان کرده النزول
 کنـیم کـه او ذیـل سـوره     مـی سـیوطی، مشـاهده    اسباب النزولبا مراجه به کتاب 

ص سه روایت را ذکر کرده است ی بن کعب است ریق ابدر روایت اول که از ط .اخ
وصـف کـن کـه در ایـن     ت را براي مـا  پروردگار :گفتند ن به پیامبرمشرکا«: آمده

ص نازل شد ۀ، سورهنگام : در روایت دوم که از طریق ابن عبـاس اسـت آمـده   . »اخ
ف کـن، پـس   پروردگـارت را بـراي مـا وصـ    : و گفتنـد  آمدند یهودیان نزد پیامبر«

ص را نازل کردخداوند سوره   :م که از طریق قتـاده اسـت آمـده   در روایت سو» .اخ
ف کن، پـس جبرئیـل سـوره    پروردگارت را براي ما وص: گفتند احزاب به پیامبر«

ص را بر پیامبر هستند،  مراد از احزاب، مشرکان: گوید میسیوطی » .نازل کرد اخ
این سـوره  : گوید میسیوطی سپس . ی بن کعب آمده استگونه که در روایت اب همان

گونه که در روایت ابن عباس آمـده، و تعـارض بـین ایـن روایـات       مدنی است همان
روایتی را از طریق أنس آورده اسـت  » العظمه«منتفی است، چرا که ابوالشیخ در کتاب

القاسـم، خداونـد   ایـا اب : آمدنـد و گفتنـد   پیامبریهودیان خیبر نزد «: که در آن آمده
ئکه را از نوري پنهان، و آدم را از گلی بدبو، و ابلیس را از شراره آتش، و آسـمان   م
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 با خبر کن، پیامبر را از دود، و زمین را از کف آب خلق کرد، ما را از پروردگارت
و:   بگو اي محمد :را نداد، پس جبرئیل بر ایشان نازل شد و گفتها  آن پاسخ قُلْ هـ

دأَح ص238تا، ص بیسیوطی، (».اللَّه   )، ذیل سوره اخ
 شود، سیوطی تنها به دلیل روایت ابوالشـیخ در کتـاب   میاز این گفتارها مشخص 

حال باید گفت که اگـر تنهـا نقـل    .، مدنی بودن این سوره را ترجیح داده استالعظمه
روایت  العظمه فته است، خود ابوالشیخ در کتابابوالشیخ مورد استناد سیوطی قرار گر

ص پـس از سـؤال   : مدهابی بن کعب را نیز آورده است که در آن روایت آ سوره اخ
، صـبهانی ابوالشـیخ ا (.وصف پروردگار نازل شـده اسـت  مبنی بر  ن از پیامبرمشرکا
 العظمـه حال چرا سیوطی به این روایت در کتـاب  )88، به رقم 372، ص1ق، ج1408

  هی نکرده است؟جتو
سماء والصفات بیهقی در کتاب: گوید سیوطی می .5-3-2 روایت ابن عبـاس را   ا

اما باید گفت بیهقی در همان کتاب روایت ابی، مبنی بر سؤال مشرکان از . آورده است
ص را نیز ذکر کرده است پیامبر   )92، ص1ق، ج1413بیهقی، (.و نزول سوره اخ
ص آورده  ۀذیـل سـور   المنثور الدر بسیوطی خود در کتا .5-3-3 أخـرج  «: اخـ

ـ  یر وابن خزیوابن جر يخه والترمذیتار یف يأحمد والبخار ـ   یمإل وابـن أب  یحـاتم ف
ـ  یهقـ یالعظمـإل والحـاکم وصـححه والب    یمعجمه وابن المنذر ف یف يالسنإل والبغو  یف

ـ : سلمه و یصلى اهللا عل ین قالوا للنبیأن المشرک: بن کعب یاألسماء والصفات عن أب ا ی
، )669، ص8م، ج1993سـیوطی،  (»محمد أنسب لنا ربک فأنزل اهللا قـل هـو اهللا أحـد   

  سیوطی چگونه گفتار این دسته از بزرگان را نادیده گرفته است؟
بودن سوره  مکی، روایتی را ذکر کرده که دلیل بر الدر المنثورسیوطی در  .5-3-4

ص است، در آن روایت آمده م   «: اخ مـن  : بـه بزرگـان یهـود گفـت    عبداهللا بـن سـ
پس ایشان  رفت،خواهم به زیارت مسجد پدرمان، ابراهیم روم، او به سوي پیامبر می

یافت، و مردم گرد ایشان جمع شده بودند، عبداهللا به میان مردم رفت، چـون   میرا درن
م هستی؟ عبداهللا گفـت : به عبداهللا افتاد، فرمود نگاه پیامبر ، بلـه : تو عبداهللا بن الس

تورا به خدا : فرمودند نزدیک بیا، عبداهللا نزدیک ایشان شد، پیامبر: فرمودند پیامبر
پروردگارت را براي من وصف : سوگند مرا در تورات رسول خدا نیافتی؟ عبداهللا گفت
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 -آن را تا آخر سوره را، پیامبر) قل هواهللا احد(:کن، پس جبرئیل نازل شد و فرمود
عبداهللا شهادتین را به زبان جاري کرد، سپس به سـوي مدینـه    قرائت کرد، -بر عبداهللا

  )670، ص8م، ج1993سیوطی، (».بازگشت و مسلمان شدنش را پنهان کرد
کند، که ابن ابی  میهمچنین، سیوطی به روایتی از طریق ابن عباس استناد . 5-3-5

سماء و الصفات کتاب و بیهقی در التفسیر حاتم در کتاب در ایـن   .انـد  هآن را آورد ،ا
ف کنـد، کـه   ها وص آن خواستند که پروردگار را براي یهود از پیامبر«: روایت آمده

ص نازل شد اما باید گفت  )680، ص8م، ج1993سیوطی، (».در این هنگام سوره اخ
که ابن ابی حاتم روایت ابن عباس را بدون ذکر سـند آورده اسـت، در صـورتی کـه     

حـاتم،   ابـن ابـی  (قسمت، همراه با سند ذکر کرده است روایات قبل از آن را، در همان
سماء و الصفات، بیهقی نیز در )3474، ص10ق، ج1419 ، روایـت ابـی بـن کعـب،     ا
ف پروردگـار را آورده اسـت، نـه    مبنی بر وص درخواست مشرکان از پیامبر دربارۀ

  )92، ص1ق، ج1413بیهقی، (.روایت ابن عباس در مورد درخواست یهود را
استناد کرده، مخـالف بـا روایـات ترتیـب     ها  آن روایاتی را که سیوطی به .5-3-6

ص، ها  آن نزول است که در ق، 1421سـیوطی،  (.شمرده شـده اسـت   مکیسوره اخ
  )194-193، ص1ق، ج1376زرکشی، / 59-58، ص1ج

  )مکی(هاي ناس و فلق سوره. 6
  متن روایاتبراساس دیدگاه سیوطی *

لبیـد بـن   « داسـتان سـحر   بـارۀ در زیـرا ه مدنی هستند، این دو سور: گوید میسیوطی 
ئل النبو گونه که بیهقی در کتاب ، هماناند هنازل شد» اعصم سـیوطی،  (.آورده است ةد
  )70، ص1، جق1421

  متن احادیث در منابع روایی. 6-1
بنی زریق بـه نـام لبیـد بـن اعصـم،       -یهودیان -مردي از« :عایشه گفته است. 6-1-1

 -دهـد  میکرد کاري را انجام  میخیال  که پیامبراي  هحر کرد، به گونرا س پیامبر
 .پیوسـته دعـا کـرد    داد، تا اینکه روزي یا شبی، پیامبر میآن را انجام ن -که درحالی

اي عایشه، آیا دانستی که خداوند آنچه را از او خواستم پاسـخم داد؟ دو  : سپس گفت
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هـا   آن و دیگري کنار پایم نشست، یکـی از  کنار سرمها  آن مرد نزد من آمدند، یکی از
چه کسـی  : افسون شده، پرسید: درد این مرد چیست؟ دیگري گفت: به دیگري گفت

و تـار  اي  هبا شـان : با چه چیزي؟ گفت: لبید بن اعصم، پرسید: او را سحر کرده؟ گفت
عایشـه   - .در چاه ذروان: او کجاست؟ گفت: مویی و پوست شکوفه نخلی نَر، پرسید

هنگـامی   -به همراه جمعی از اصحاب، سراغ چاه رفـت،  پس رسول خدا -:یدگو
آب آن چاه مانند آب جمع شده از حنـا   -رنگ-اي عایشه، گویی: برگشت گفت -که

اي : گفـتم : عایشه گوید. بود، و گویی سرهاي درخت نخل آن، سرهاي شیطان بودند
مـرا خداونـد شـفا داد،     :فرمودنـد  آیا آن را بیرون نیاوردي؟ پیامبر ،رسول خدا

 ».سپس دستور داد تا چاه را پر کننـد . در بین مردم شرّي به پا کند مسئلهترسیدم این 
؛ کتـاب الـدعوات،   49-48-46، کتاب الطـب، بـاب   2174، ص5ق، ج1407بخاري، (

م، باب السحر4، جتا بیمسلم، / 57باب    )، کتاب الس
ق، 1408بیهقـی،   (.یشه آمـده اسـت  متن حدیث قبل با سند دیگري نیز از عا. 6-1-2
  )92، ص7ج
  بررسی اسناد احادیث. 6-2

خورند که از سوي رجالیون اهـل سـنت،    میدراسناد این روایات نیز راویانی به چشم 
  .اند هضعیف شمرده شد

مردم حـدیث او   کند که میعبداهللا بن احمد از پدرش نقل : محمد بن عبیداهللا .6-2-1
. »لـیس بثقـه و  یکتـب حدیثـه    «: گویـد  مـی او  بـارۀ یز درنسایی ن. کردند میرا ترك 

دانـد   می» الحفظ رديء« ابن حبان او را .دانسته است» ضعیف الحدیث« دارقطنی او را
علـی بـن   . کردنـد  میابن المبارك و ابن معین و قطان، حدیث او را ترك : گوید و می

اهل نقل، بر تـرك  : گوید میساجی . اند هدانست» متروك الحدیث«الجنید و ازدي، او را 
نی، (.حدیث او اجماع دارند   )287، ص9، ج]الف[ق 1404عسق

پروایی در نقـل حـدیث پـس از ورود بـه      او به علت بی: هشام بن عروة. 6-2-2
او پـس از آن  «: گویـد  مییعقوب بن شیبه . عراق، از سوي مردم آنجا انکار شده است

داد، به طوري که اهل آنجا به انکار او  که وارد عراق شد، احادیث پدرش را گسترش
او : گوید میابوالحسن القطان  .مالک از او راضی نبود: گوید میابن خراش . »پرداختند
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  )45، ص11همان، ج(.قبل از فوتش تغییر کرد
از طریـق عایشـه نقـل     همچنین بخاري این روایت را با اسنادي دیگر نیز .6-2-3

 او گفتـه  ساجی دربـارۀ . قرار دارد» بن منذربراهیم ا« در یکی از طرق آن،. کرده است
مـورد او سـخن    احمـد در  به من رسیده است که: گوید می، و همچنین »عنده مناکیر«

در ) 194، ص1م، ج1995ذهبـی،  / 145، ص1، جهمـان (.ده اسـت گفته و ذم او را کر
او  رۀبـا ابن سعد در. وجود دارد» حماد بن اسامإل« طریق دیگري که بخاري نقل کرده،

ازدي نیـز از   .کـرد و تـدلیس او آشـکار اسـت     میحماد در حدیث تدلیس : گوید می
/ 375، ص2م، ج1995ذهبـی،  (.کرد میکند که حماد در حدیث تدلیس  میمعیطی نقل 
نی،  هایی که  حماد بن اسامإل در سند یکی از روایت) 3، ص3، ج]الف[ ق1404عسق

نیـز وجـود    ،یعلی در مسـند خـود آورده  و نیز در روایتی که ابـو  احمد در مسند خود
  .دارد
ئل النبـوة  بیهقی روایتی را در کتاب: گوید می لباب النقولیوطی در س .6-2-4 ، د

که در آن روایت نیز بـه سـحر شـدن     از ابی صالح از ابن عباس، آورده از طریق کلبی
  . و نزول معوذتین اشاره شده است پیامبر
تقاند در ین در حالی است که سیوطی خوا ترین طُرق بـه ابـن    سست: گوید می ا

  )209، ص4ق، ج1421سیوطی، (.عباس، طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباس است
و آن روایتی است  کند میسیوطی شاهد دیگري را براي این روایت ارائه . 6-2-5

ئل که ابونعیم در آورده  جعفر رازي از ربیع بن انس از انس بن مالک از طریق ابی الد
نی د چنانا ام. است یث از آورده است، اهل حد تهذیب التهذیبر که ابن حجر عسق

کـه ابـو جعفـر رازي از او روایـت کـرده باشـد، پرهیـز         روایات ربیع بن انس، زمانی
نی،  (.زیـرا در احادیـث او از ربیـع، اضـطراب شـدیدي وجـود دارد       کنند، می عسـق

  )207، ص3، ج]الف[ق 1404
  حتواي احادیثبررسی م. 6-3
 صـحیح  ،بخـاري  صحیح: ذکر شدهها  آن با بررسی منابعی که این روایت در .6-3-1

 ،احمـد  مسـند  ،بغـوي  تفسـیر  ،حمیدي مسند ،ابویعلی مسند ،ابن حبان صحیح ،مسلم
از آن  یـک  هـیچ شود که محتـواي   میابن ابی شیبه، مشخص  مصنّف و ابن ماجه سنن
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ه این مطلب شده و از همین ندارد، سیوطی متوج نزول دو سوره بهاي  هروایات، اشار
 نعیم اسـتناد کـرده  ت بیهقی و روایـت ابـو  رو، براي برطرف کردن این نقص، به روایا

  .، در صورتی که این روایات از صحت سند برخوردار نیستنداست
: در برخی روایـات آمـده  . تشویش محتواي این روایات قابل انکار نیست .6-3-2

 آمدند و یکی کنـار سـر و دیگـري کنـار پـاي ایشـان ایسـتادند        مبردو مرد نزد پیا
، 5ق، ج1407بخـاري،  / 1173، ص2، جتا بیابن ماجه، / 126، ص1، جتا بیحمیدي، (

، 4، جتـا  بیمسلم، / 57؛ کتاب الدعوات، باب 49-48-46، کتاب الطب، باب 2174ص
م، باب السحر  نهـایی نـزد پیـامبر   ت جبرئیل بـه : در برخی روایات آمده ،)کتاب الس

دو ملـک نـزد   : ، در روایـت بیهقـی آمـده   )40، ص5ق، ج1409ابـن ابـی شـیبه،    (آمد
ساحر، لبید بـن  : در برخی روایات آمده). 92، ص7ق، ج1408بیهقی، (آمدند پیامبر

دختـران لبیـد،   : ، و در روایتی دیگر آمـده )57، ص1ق، ج1419، ابن حنبل(اعصم بود
  )225، ص4ج ق،1403غرناطی، (.ساحر بودند

نازل کنـد،   را بر پیامبراي  هجبرئیل سور اگر قرار استچه لزومی دارد  .6-3-3
یـا جبرئیـل    اي باخبر سازد، قبل از آن، دو فرشته هیا توطئ از موضوعیرا  یا پیامبر

و  با یکدیگر صـحبت کننـد   بیایند و کنار پیامبر اي دیگر یا دو مرد هبه همراه فرشت
ع پیـدا کنـد؟ آیـا در    وش فرا داده و از موضوعی اطي آنان گاه به صحبت پیامبر

کـرد، از   میاز سوي دشمنان آگاه اي  هرا از توطئ دیگر موارد نیز که جبرئیل، پیامبر
ن، پـس از  اي از منافقا آیا زمانی که عده«: نمونه براي شده است؟ میاین شیوه استفاده 
ي راه هـا  کشیدند و در یکی از گردنـه  را تبوك، توطئه قتل پیامبر بازگشت از غزوۀ

را به قتل برسانند، و  را رم دهند، و بدین گونه پیامبر کمین کردند تا شتر پیامبر
در ایـن نقشـه شکسـت    هـا   آن آنان آگاه شـد و  در پرتو وحی الهی از نقشۀ پیامبر

مکـارم  / 247، ص21ق، ج1403مجلسـی،  / 26، ص5ق، ج1408ابـن کثیـر،   (خوردند
گونه بود کـه دو   از این توطئه بدین ، آیا آگاهی پیامبر)254، صش1385 شیرازي،

گو کننـد، و یکـی بـه دیگـري     و با یکدیگر گفت فرشته بیایند و در کنار شتر پیامبر
: را به قتل برسانند؟ دیگـري بگویـد   از منافقان قصد دارند پیامبراي  هآیا عد: بگوید

در میـان راه   پشت سر پیـامبر : بگوید یگريکجا هستند؟ دها  آن :آري، اولی بگوید
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گونـه   جبرئیـل، ایـن   ۀ، سؤال اینجاست که آیا خداونـد بـه واسـط   »...اند، و همخفی شد
  !ساخت؟ میرا از امري آگاه  پیامبر
بپذیریم، بـدین گونـه کـه     اگر که امکان تأثیر سحر را بر ادراك پیامبر. 6-3-4

یا آن سان که در برخـی  » دهد میانجام نکه  یدرحالدهد،  میکاري را انجام «خیال کند 
، 5ق، ج1407بخـاري،  (»آید مینکه  درحالیآید،  مینزد زنان « روایات آمده، خیال کند

گویـد،   مـی به عنوان وحـی   پیامبر توانیم به آنچه می، چگونه )48کتاب الطب، باب
کنـد کـه   توسط ساحري افسون شده باشد و گمان  پیامبر زیرا شایداطمینان کنیم، 

  !آید؟ مینکه  درحالیآید،  میجبرئیل نزد وي 
اگـر   زیرادر تضاد است،  پذیرش چنین روایاتی با مقام عصمت پیامبر .6-3-5

کـه   درحـالی  بپذیریم، ممکن است پیامبر سحر را بر وجود مبارك پیامبر ما غلبۀ
، ایـن  یا فعل خطایی را مرتکب شود است، سخنی خطا را بر زبان آورد مسحور شده

ـ     در حالی است که پیامبر  حتـی . باشـد  مـی دور ه معصـوم و از هرگونـه خطـایی ب
شود که ما در تمـامی احـادیثی کـه از دهـان مبـارك       میپذیرش چنین امري، موجب 

ممکـن اسـت ایشـان     زیـرا شـک و تردیـد روا داریـم،     خارج شده اسـت،  پیامبر
ل آیـا   بنـابراین  .ند، سخنی را به زبان آورده باشاند همسحور شدکه  درحالی  الـدین  جـ

ثی و ي حـدی هـا  کتابسیوطی با پذیرش چنین روایاتی، باید تمامی روایاتی را که در 
وه این مورد براي تمـام کسـانی کـه    ه ب کنار بگذارد؟ خود آورده، تفسیري و غیرۀ ع

  .این روایت را مورد پذیرش قرار دهند، صادق است
نبـود، اعتمـاد بـه     تار و کردار پیامبررسالت و گف همچنین اگر عصمت در اداي

رفت، و شـک و تردیـد، سراسـر احکـام، تکـالیف و شـرایعی را کـه         میدین از بین 
  .گرفت میفرا کند، میاز سوي خداوند متعال تبلیغ  پیامبر
س اولی، بر وجود مقـد  ط ابلیس را در درجۀسلامکان ت، قرآنخداوند در  .6-3-6
این بنـابر  9،کند مینفی  خویشالح و با ایمانِ حقیقی و همچنین بر بندگان ص پیامبر

، چگونه ممکن است که یک فرد ساحرِ ناتوان، در خرَد فردي همچون رسول خدا
  .باشد، تصرف نماید میکه بهترین خلق خداوند 

ــامبران . 6-3-7 ــه، ســحر در وجــود پی ــه  و امامــان علمــاي امامی و هرگون
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مه طبرسی در. کنند یمرا رد  تأثیرگذاري بر دل پیامبر : گویـد  میاین روایت  بارۀع
یسـت، زیـرا   ن درسـت ن یاند، و ا ت کردهیروا عباسشه و ابن ین را از عایا سنتاهل 

سـت کـه   ا ده، پـس مثـل آن  یـ که سحر شده و جـادو گرد نیوصف شود به اکسى که 
دش ن را در قول خویه است، و مسلّما خدا امتناع دارد ایوانه شدل شده و دیعقلش زا
 »و قالَ الظَّالمونَ إِنْ تَتَّبِعونَ إِلَّا رجإلمسحوراً انْظُرْ کَیف ضَرَبوا لَک الْأَمثالَ فَضَلُّوا« :که فرمود

ـ ا دختران او بنا بـر آنچـه روا  یهودى یکن ممکن است که آن یل، و)9و  8: فرقان( ت ی
ـ نکردند، و خدا پدا ین کار پین کار کوشش کردند، ولی قدرت بر ایدر ا ،شده امبرش ی

لـت بـر صـدق    تا آنکه حضرت آن را بیرون آورد، و ا ها را خبر داد از نقشه آن ین د
هـا   آن ناشی از کـار  مارى پیامبریز باشد که بیو چگونه جا خبر آن حضرت داشت

ارى ینه آن حضرت را کشته و بسین کار قدرت داشتند هرآیباشد و حال آنکه اگر بر ا
طبرسـی،  (.شـان بـا آن حضـرت   یت دشـمنى ا کشتند، بـه خـاطر شـد    مین را ااز مؤمن
  )، ذیل سوره فلق865، ص10ش، ج1372

مه مجلسـی   ـ    : گویـد  مـی ع سـحر در   ه آن اسـت کـه  مشـهور بـین علمـاي امامی
  )70، ص18ق، ج1403مجلسی، (.راه ندارد و امامان پیامبران

 ي پیـامبر روایت شده زنی یهـودي، سـحري را بـر رو   : گوید میقطب راوندي 
باطـل و محـال اسـت،     ،سحرکه  درحالیکند،  میانجام داد و گمان کرد که کید او اثر 

 آقـاي معرفـت نیـز    )57همان، ص(.را از این موضوع آگاه کرد ولی خداوند پیامبر
نفـوذ نکـرد،    در حقیقت سحر در پیامبر: گوید مینظر قطب راوندي را پسندیده و 

  )218، ص1ش، ج1391معرفت، (.شکست خوردندا ام آنان براي وي نقشه کشیدند،
کـه   ند، چنـان نیز برخی براي سحر اصل و حقیقتی قائل نیسـت  سنتاز علماي اهل 

نی در  ابن حجر نی،  (.اسـت  برخی افراد را نام برده فتح الباريعسق ق، 1379عسـق
  )222، ص10ج

که به  تر تضاد با روایات ترتیب نزول اسروایات مورد استناد سیوطی د. 6-3-8
تقـان و سیوطی خود در  دانند می مکیفاق این دو سوره را ات را ذکـر کـرده   هـا   آن ،ا

  )194-193، ص1ق، ج1376زرکشی، / 70، ص1ق، ج1421سیوطی، (.است
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  گیري نتیجه
لبا تأکید بر نقّادي سنديِ روایات مورد استناد  ،در این پژوهش سیوطی در  الدین ج

ف سوره تقانمدنی در  ي مکی وها باب اخت راویان سلسله اسناد  مشخص شد که ا
بسیاري از این روایات از نگـاه رجالیـان اهـل سـنت مـورد جـرح و تضـعیف قـرار         

 ي مواجـه جـد ت روایات مورد استناد سیوطی را بـا تزلـزل   که این امر صح اند هگرفت
بـا  لذا این پژوهش با توجه به دیدگاه سند محوريِ اهل سـنت در برخـورد   . سازد می

چشمی بـه نقّـاديِ محتـوایی     از سوي دیگر با گوشه. اهمیت است روایات، بسی حائز
ي جـدي  هـا  این روایات مشخص شد که این روایات از لحاظ محتوا نیـز بـا ضـعف   

رو هستند، تضاد با سنت و دیگر روایات صحابه، تشویش و اضـطراب در مـتن،    هروب
در محتـواي ایـن    تند کـه ، مـواردي هسـ  عقل ستیزي و تعارض با عصمت پیـامبر 

توانـد   مـی این بررسی در دو بعد سند و محتوا،  ۀلذا گستر. خورد روایات به چشم می
  .نجامدع در میزان اعتبار این روایات بیبه یک ارزیابی و سنجش جام

  
  :ها نوشت پی

ین آنچه پیش بنابرا. و رسیدن ایشان به مدینه معیار اول، معیار زمان است؛ یعنی هجرت پیامبر. 1
چـه پـس از آن نـازل    ، و آنمکیاز هجرت یا در بین راه و قبل از رسیدن به مدینه نازل شده است، 

و اطراف آن، هرچنـد   مکهمعیار دوم، معیار مکان است؛ بنابراین آنچه در . باشد شده است، مدنی می
ده باشـد، مـدنی   پس از هجرت، نازل شده باشد، مکی است، و آنچه در مدینه و اطراف آن نازل شـ 

معیار سوم، معیار خطـاب  . است و نه مدنی مکیاست، و آنچه بیرون از دو شهر نازل شده باشد، نه 
» یا ایها الّذین آمنـوا «نازل شده، مکی است و هر آنچه در آن » یا ایها النّاس«است؛ یعنی آنچه در آن 

بایـد گفـت   . بر مردم مدینه ایمان کفر غلبه کرد و مکهنازل شده، مدنی است، به دلیل اینکه بر مردم 
  )70ش، ص1386معرفت، .(قبول دارندبیشتر دانشمندان را ، مورد نخست نظریاتکه از میان این 

بصرى از تابعین ثقه است که از ابن عباس و عکرمه و دیگران   جابر بن زید ازدى یحمدى جوفى. 2
نی، (.روایت کرده است   )379، ص1ش، ج1388معرفت، / 34، ص2، ج]الف[ق 1404عسق

 .128 -99، ص1388پور،  قاسم: ك.درخصوص روایات ناظر بر مکی و مدنی، ر. 3
» مدلِّس«دهد،  به فردي که این کار را انجام می. تدلیس یعنی پوشاندن عیب و ضعف سند روایت. 4

گفتنـی اسـت کـه تـدلیس انـواع      ) 173ق، ص1417صبحی صـالح،  .(گویند و عمل او را تدلیس می
د، تدلیس تسویه، تدلیس شیوخ، تدلیس عطف: دارد؛ از جملهمختلفی  امـا  . تدلیس اسناد، تدلیس ب
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است، بدین معنا که فرد، یک راوي ضعیف را که بین دو راوي » تدلیس تسویه«بدترین نوع تدلیس، 
نی،  .(کند، به نحوي که حدیث از دو راوي ثقه نقل شده باشد ثقه قرار گرفته است، حذف می عسـق

  )621، ص2، ج]ب[ق 1404
، همچون نسایی، ابوحاتم، یحیی بن سنتاو از سوي علماي رجالی اهل : عبداهللا بن عامر أسلمی. 5

نی، .(معین، دارقطنی، ابوداود، ضعیف شمرده شده است  )241، ص5، ج]الف[ق 1404عسق
ایی، ابـن  او نیز از سوي رجالیانی همچون احمد بـن حنبـل، نسـ   : قرة بن عبدالرحمن بن حیوئیل .6

  )333، ص8همان، ج.(معین، ابوحاتم، ضعیف شمرده شده است
  )349ش، ص1387حجتی، .(خرد عقل و کم سبک .7
آمـده  » مدینـإل أنـت حبـر اهـل ال   «، آمده و در نقل طبري» أهل المدینإل خیرأنت «، در نقل سیوطی. 8

  .است
 .99: و نحل 65: اسراء: ك.ر .9
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