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بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل
شادی نفیسی
منصوره السادات خاتمی
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چکیده

به نظر اجماع اهل سنت سوره اللیل به سهبب انفها ابهوبکر در مکهه نهازل شهده اسهت؛ امها

روایات تفاسیر شیعی ماجرای انفا ابودحداح در مدینه را ذیل آیات ایهن سهوره مهیآورد.
ّ
در این مجال عدم قطعیهت مکهی بهودن سهوره اللیهل پهغ از بررسهی روایهات ترتیهب نهزول و
ّ
خصائص سور مکی و مدنی گزارش میشود و با تدقی در منابع رجالی و تهاریخی درمهی
یابیم که ابودحداح بها ثابهت بهن دحهداح متفهاوت اسهت .ابودحهداح مهیتوانهد بها توجهه بهه
شواهدی همچون شعر سفیان بن مصعب ثوری (از اصحاب راستین امهام صهاد

)،

معنههای لغههوی ابودحههداح ،سههیا آیههات دیگههر سههوره ،آیههات انفهها در قههرآن و سههابقه جعههل

فضایل علی

باشد.

برای سایرین ،شخص امام علی

کلید واژهها :ابودحداح ،روایات تفسیری سوره اللیل ،ثابت بن دحداح ،مدنی بهودن سهوره

اللیل.

طرح مسأله

فواید متعددی برای روایات سبب نزول در بیان عالمهان اسهالمی آمهده کهه از آن زمهره بهه رفهع

ابههام از آیههه و فههم روشههنتهر آن مههیتهوان اشههاره کهرد .گرچههه حکهم آیههه بهه سههبب نهزول اختصههاص
ندارد ،اما از دیگر فوایدی که برای اسباب نزول ذکر شده ،شهناخت کسهانی اسهت کهه آیهات بهه

طور مشخص درباره آنها نازل شدهاست تا امر مشتبه نگردد.

3

در ایههن میههان ،سههوره اللیههل از سههوری اسههت کههه در بههاره سههبب نههزول آن اخههتالف وجههود دارد؛
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 .3مناهل العرفان ،ج ،1ص.106

4
رانده است.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اما برخی دیگر ،ذیل آیات  5تا  6سوره اللیل :فر ّما َم ْن أ ْع َطی َو ّاتقی َو َص ّهد ِبالح ْس َ
هنی ،
سبب نزول تمام سوره را ابودحهداح انصهاری و مهاجرای ایشهان در مدینهه نقهل کهردهانهد و بهر پایهه
ّ
برخی روایهات ،بهه سهبب انفها علهی در مدینهه دانسهتهانهد؛ امها الهب ایشهان سهوره را مکهی
ّ
شمردهاند .عالمه طبرسی نیز سوره را به اجماع مکی دانسته ،ولی در بیان سبب نزول به نقهل از

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

ّ
ّ
اختالفی که مکهی و مهدنی بهودن سهوره را نیهز تحهت تهرثیر قهرار مهیدههد .برخهی علمها آن را مکهی
َ
َ َّ ْ َ ْ َ َّ
َ
ْ
َ
تی َمالهه َی َت َزک َهی َو َمها َِ َحهد ِعنهده ِمهن
هؤ
ی
ى
هذ
ال
شمرده و ذیل آیات  17تا َ :21و َسیجنبه اَ تقی
ِ
ِ
َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ
لی َو ل َس ْوف َی ْرضی  ،انفا ابوبکر در آزاد کردن بردگهان را در
ّ ِن ْع َمة تجزى َِال اب ِتغا وج ِه ر ِب ِه اَع
ً
مکه سبب نزول سوره دانستهاند و در این باره به خود تردیدی راه ندادهانهد؛ مهثال منهاع قطهان در
ّ
حههالی کههه دوازده سههوره را اختالفههی گههزارش نمههوده ،بههه قطعیههت بههه مکههی بههودن ایههن سههوره حکههم

واحههدی ،بههه َسههناد متصههل از عکرمههه ،از ابههن عبههاا ،مههاجرای ابودحههداح را در مدینههه مههیآورد؛

گرچه بعهد از آن قهول ابهن زبیهر را در سهبب نهزول آیهه ،ابهوبکر و آزاد کهردن بهردهههایی ماننهد بهالل و

عهامر بهن فهیههره و یهره در مکههه ،در اوایهل بعثههت نقهل مهیکنههد؛ قهولی کههه فخهررازی آن را اجمههاع

علما میداند 5.طبرسی در آخر می گوید :بهتر است آیات بر عموم خهود حمهل شهوند6.و 7عالمهه
ّ
طباطبایی بر حسب سیا آیات ،مکی یا مدنی بودن سهوره را محتمهل مهیدانهد .ایهن اخهتالف
ّ
ّ
بین مکی و مدنی بودن سوره و سبب نزول آن ،لزوم کاوش در زمینه سبب نزول و مکی و مدنی
ّ
بودن سوره اللیل را برای ما روشن میسازد .در این پهژوهش پهغ از وا کهاوی مکهی و مهدنی بهودن
سههوره ،سههبب نههزول سههوره را طبه روایههات رسههیده ،تقسههیمبنههدی نمههوده و مؤ ی هداتی بههرای تعیههین

علی

به عنوان سبب نزول یافتهایم.

در مورد پیشینه این تحقی  ،پژوهشی درباره تفسیر اهلسنت در بیان سبب نزول آیهات17

تا  21سوره اللیل  -که یکی از مستندات مهم ایشان در اثبات افضلیت و خالفت ابوبکر است
 انجام شده که به دو محور «روایات و اجماع» و «تحلیل درونی از آیات» پرداختهه و آنهها را ازلحاظ سندی ضعی

و از لحاظ متن با تعارز و تناقض و اشکاالت دیگر همراه یافته است

 .4مباحث فی علوم القرآن ،ص.55
 .5مفاتیآ الغیب ،ج ،31ص.204

 . 6گاه آیات اعم از سبب نزول خود ،نازل شده اند؛ یعنی عمومیت معنای آیات عالوه بر خصوصیت سبب و ترمین هدف
و ادای مقصود آن ،متضمن معنای بیشتری نیز هست.

 .7مجمع البیان ،ج ،10ص.76
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و آن که اجماعی مبنی بر نزول ایهن آیهات در بهاره ابهوبکر وجهود نهدارد 8.ایهن مقالهه بهه تقو یهت ایهن

دیدگاه  -که سبب نزول سوره اللیل ،ابودحداح است  -کمک میکند.
ّ
 .1مکی یا مدنی بودن سوره اللیل

ّ
شناخت صحیآ مناسبات عصر نزول و مکی و مدنی بودن سور در تفسیر آیات و فهم بهتر
ّ
کالم الهی ضروری مینماید .در استداللهای کالمی نیز مکی یا مدنی بودن آیات و سور حهائز

اهمیههت اسههت و سههازگاری اسههباب نههزول بهها وقههایع آن زمههان و تههدقی در تطبی ه ایههن مهههم الزم

است .براى شناسایی مکی و مدنی بودن سوره اللیل ابتدا به بررسهی آنچهه از صهحابه و تهابعین
در ترتیب نزول سور روایت شده ،میپردازیم.

 .1-1بر رسی مکی یا مدنی بودن سوره اللیل با توجه به روایات ترتیب نزول سور

در کهنترین منبع ترتیب نزول که متعل به ابن شهاب زهری است؛ سهوره اللیهل هشهتمین

سوره نازل شده بر پیامبر

است که در چینش قرآن 92مین سوره است 9.محمد بن ضریغ

نیههز بههه نقههل از ابههن عبههاا بهها اخههتالف بههر سههر سههوره فاتحههه سههوره اللیههل را نهمههین سههورهای کههه بههر
ن ههازل ش ههده ،م ههیدان ههد 10.ام هها قاس ههم ب ههن س ههالم س ههوره اللی ههل را در زم ههره س ههور م ههدنی

پی ههامبر

میشهمارد 11.ایهن قهول را سهیوطی نیهز در التحبیهر12خهاطر نشهان نمهوده اسهت؛ گرچهه پهیش از آن
ّ
سههوره اللیههل را جههزو سههور مکههی شههمرده اسههت 13و در االتقههان نیههز ایههن قههول را از قتههاده مت ههذکر
14

میشود.
ّ
در الفهرسهت ابهن نهدیم بهه نقههل از مجاههد بهاز ههم سهوره اللیههل هشهتمین سهوره مکهی اسههت؛

گرچه چینش سور ما قبل و ما بعد آن متفاوت است .ابن جوزی از قول ابن شیطا سوره اللیل را
ّ
مکهی محسههوب نمهوده اسههت 15.ترتیههب زرکشهی در البرهههان فهی علههوم القههرآن مطهاب ترتیههب ابههن

 .8ر« : .بررسی تفسیر اهلسنت از آیات  17-21سوره اللیل».
 .9تنزیل القرآن ،ص.37-42

 .10فضائل القرآن ،ج ،1ص.33-36
 .11همان ،ج ،2ص.226
 .12التحبیر ،ص.35
 .13همان ،ص.34

 .14اْلتقان ،ج ،1ص.60
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 .15فنون اَفنان ،ص.160

اسهت کههه در چیهنش قههرآن  92مههین سهوره واقههع شههده اسهت .آیههت اَّلل معرفههت اضهافه نمههوده کههه

گرچه برخی سوره را به خاطر سبب نزولش مدنی شمردهاند ،اما سهند آن مقطهوع و یهر موصهول
ً
است؛ به عالوه ،آیه مذکور تماما بر فحوای قصه منطب نیسهت 17.صهبحی صهالآ در مباحهث
فی علوم القرآن سوره اللیل را از جمله سوری میداند که مؤرخان و مفسران اتفا نظر دارنهد کهه

در اوایل وحی یا به عبارتی در مرحله اولیه مکی نازل شده است 18.مناع قطهان نیهز در مباحهث
ّ
فی علوم القرآن سوره اللیل را حتی جزو سور اختالفی هم نیاورده و به قطعیت به مکی بهودن آن

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

شهاب زهری است 16.در التمهید فی علوم القرآن سهوره اللیهل نهمهین سهوره نهازل شهده در مکهه

19

حکم رانده است؛ ایه ن درحهالی اسهت کهه وی دوازده سهوره را اختالفهی گهزارش نمهوده اسهت.
ً
زرقانی نیز بهترین قول را نظر ابو الحسن حصار در کتاب الناسخ و المنسوخ ذکر نمهوده و دقیقها
ّ
20
مشابه مناع قطان دعوی قطعیت مکی بودن سوره اللیل را نموده است.

نتیجه سخن ،آن که از متقدمین قاسم بن سالم در فضائل القرآن سوره اللیل را مدنی و ابهن
ّ
شهاب زهری آن را مکی میآورد؛ اما علمای متاخر همگی به قهول زههری معتقهد و گفتهه قاسهم
ً
بن سالم را وقعی نمینهند و حتی این سوره را جزو موارد اختالفی هم نیاوردهاند؛ مثال سهیوطی
ً
 که خود وامدار فضائل القرآن قاسم بن سالم است و قول او را عینا در التحبیهرش آورده 21،امهاّ
در اْلتقان حکهم بهه مکهی بهودن سهوره مهیدههد 22.شهاید سهبب آن اجمهاع عامهه در سهبب نهزول
ّ
مکههی آن باشههد کههه گههاه دالیلههی نظیههر مخفههی نمههودن مناقههب اهههلبیههت  ،بههزر جلههوه دادن
دیگههران ،و بههه طههور کلههی ،وارونههه جلههوه دادن حقههای در بیههان روایههت سههبب نههزول نقههش داشههته

است.

23

 .2-1بر رسی سوره اللیل با توجه به ضوابط و خصائص سور مکی و مدنی
ّ
براى تشخیص سهورهههاى مکهی ضهابطهههاى مختلفهی تعیهین کهردهانهد؛ از آن جملهه از ابهن
 .16البرهان ،ج ،1ص.280

 .17التمهید ،ج ،1ص.135

 .18مباحث فی علوم القرآن ،ص.185
 .19همان ،ص.55

 .20مناهل العرفان ،ص.228
 .21التحبیر ،ص.35

 .22اْلتقان ،ج ،1ص.68
ّ
 .23تقسیمات قرآنی و سور مکی و مدنی ،ص.74
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مسههعود نقههل شههده کههه سههورههههاى ّ
مفصههل همههه مکههی اسههت ،ولههی مههیدانههیم کههه بعضههی از ایههن

سورهها چون نصر پغ از هجرت نازل شده و ممکن است نظر ابن مسعود بهر ا لهب سهورهههاى
ّ
ّ
ّ
مفصل و نه بر همه آنها بوده است 24.از میان دیگهر خصهائص کلهی سهورهههاى مکهی ،نشهانه و
قرینه اى که ما را به شناسایی مکی از مدنی بودن سوره اللیل رهنمون شهود ،وجهود نهدارد؛ امها از

میان ضابطههایی که براى تشخیص سور مدنی آمده ،میتوان به سنت صدقه و اعطهای مهال
ً
در راه خدا اشاره کرد که در این سوره مورد توجه قرار گرفته است .اما این ویژگی نمیتواند لزوما

مدنی بودن آن را ثابت کند؛ چرا که سنت یادشده قبل از اینکه به صورت یک حکهم شهرعی و
ّ
ّ
فریضه در بیاید نیز در ایام مکی وجود داشته است و صحبت درباره آن مهانع مکهی بهودن سهوره
ّ
نمیشود و اما در خصوص ویژگیهای اسلوبی سور مکی و مدنی ،کوتاهی آیهات و در مجمهوع
ّ
کوتاهی سوره اللیل به خصوصیات آیات و سور مکی ما را سو میدهد.
کثرت اسلوب تر کید و الفاظ تثبیت مانند سوگند در آیه  1و 2سوره یها لفهم « َّن» کهه سهه بهار
ّ
ً
تکرار شده ،مجددا ما را به مکی بودن سوره سو میدهد .کثرت فواصل به عالوه تعبیهر و وزن
ّ
وسجع نیرومند از ابتدا تا انتهای سوره از حیث خصوصیات اسلوبی مکی بودن سهوره را ترییهد
مههینمایههد .در بررسههی خصههایص موضههوعی سههوره اللیههل مههیبینههیم کههه ذکههر بهشههت و دوزخ و
ّ
توصی آنها در این سوره درباره اصول اعتقادی است که خود از خصوصیات قهرآن مکهی بهه
ّ
شهمار مهیرود؛ امها ایههن ویژگهی اختصهاص بهه سههور مکهی نهدارد و در برخهی سههور مهدنی ههم مههورد
یادکرد است؛ مانند آیات 4،28،123و 259سوره بقره یا  87سوره نسا و یا  6سوره مجادله.
ّ
از دیگر خصوصیات موضوعی سور مکی ،مذمت عادات و رسوم زشت و ناپسند است که

اگر چه در این سوره نیز بخل و بینیازی مورد نکوهش واقع شهده ،امها ایهن رذیلهه اختصهاص بهه
ً
آداب جاهلی ندارد و اتفاقا وقتی موضوع انفا های واجب و مستحب مالی  -که جزو احکام
شرع اسالم است  -به میان میآید ،پررنگتر میشود و مفهوم جدیتری مییابهد .نتیجهه آنچهه
ّ
گفته شد ،اینکه هیچیهک خصهائص و ضهوابط سهور بهه قطعیهت حکهم بهه مکهی و مهدنی بهودن

سوره نمیدهد؛ گرچه موضوع انفا  -که در این سهوره مهورد توجهه اسهت  -صهبغه مهدنی بهودن
آن را تقویت میکند.

چنانکه پیشتر ذکر شد ،عالمه طباطبایی بهه عنهوان کسهی کهه بهر خهالف روال دانشهمندان

پههیش از خههود ،مههال
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 .24تاریخ قرآن ،ص.606

خههود را در بحههث مکههی و مههدنی بههودن سههور تنههها سههیا آیههات و مطالههب

میداند.
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 .2سبب نزول سوره اللیل از دیدگاه مفسران

در روایات تفسیری شیعه و اهلسهنت در بهاره سهبب نهزول سهوره اللیهل بخشهش و انفها سهه

نفر ذکر شده است که گرچه برخی ذیل آیات 17تا  21و برخی ذیل آیات  4تا  7آمده ،اما در هر

دو مورد ،این سبب موجب نزول کل سوره در این باب شده است .1 :انفا ابوبکر در مکه و به
ّ
تبع آن اثبات مکی بودن سوره اللیل کهه فخهر رازی ادعهای اجمهاع عامهه را در ایهن مهورد دارد؛.2

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

ّ
موجههود در سههوره قههرار داده 25،هههر دو احتمههال مکههی یهها مههدنی بههودن سههوره اللیههل را هههر دو ممکههن

انفهها ابودحههداح در مدینههه کههه بههه قههول عالمههه طباطبههایی مههورد اتفهها اکثههر مفسههران شههیعی

اسهت؛ .3مهاجرای انفهها علهی

کههه در منهابع روایههی کههن ماننههد تفسهیر فههرات الکهوفی آمههده و

دالیلی برای تقویت آن در این مجال آمده است.
 . 1-2انفاق ابوبکر به عنوان سبب نزول

در تفسیر مقاتل ،به عنوان یکی از کهن ترین تفاسیر ،ذیل آیات سوره اللیل آمده که ابهوبکر بهر

ابوسفیان میگذشت که دید بهالل را بهه خهاطر اسهالمش شهکنجه مهیدهنهد و سهنگی را بهر روی
سههینه او گذاشههته و او را در عههذاب شهدیدی قههرار دادهانههد .ابههوبکر گفههت :آیهها عبههدی را بههه خههاطر
معرفت ّربش عذاب میدهید؟ ابوسفیان جواب داد :این عبد سهیاه فسهادی جهز (عقیهده) تهو و

همنشین تو (یعنهی رسهول اَّلل

) نهدارد .ابهوبکر گفهت :او را بهه مهن بفهروش .بهه خهدا قسهمو او از

انبههوهی طههال بههرای مههن ارزشههمندتر اسههت .او را بههه عههوز بنههدهای بههر دیههن خههودت بههه تههو وا گههذار

میکنم 27 ...ابن جریر طبهری نیهز سهبب نهزول را بهه نقهل از مقاتهل ،ابهوبکر ذکهر مهیکنهد و بعهد بهه

روایههت ابههنزبیههر در ایههن بههاره مههی پههردازد کههه ابههوبکر زنههان و پیرزنههانی را کههه اسههالم آورده بودنههد ،آزاد
می کرد که پدرش به او گفت :کاش مردانی را آزاد مهیکهردی کهه همهراه تهو بودنهد و تهو را حمایهت
می کردند .ابوبکر پاسخ داد :من بهه آنچهه نهزد خداسهت ،امیهد دارم 28.ابهن ابهیحهاتم روایهت را از

ابن مسعود نقل می کند که ابوبکر بالل را از امیة بن خل

خرید و آیهات 1تها  5سهوره اللیهل نهازل

ّ

 .25تقسیمات قرآنی و سور مکی و مدنی ،ص.74

 .26المیزان ،ج ،20ص.30

 .27تفسیر مقاتل ،ج ،4ص.721-724
 .28جامع البیان ،ج ،30ص.142
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شد و از عروه نقل میکند که ابوبکر هفت برده را  -که به واسطه ایمان به خدا عذاب میشدند
َْ َ
َ
29
 آزاد کرد که درباره او َسی َج ّنب َها اَ ْتقی تا آخر سوره نازل شد.در تفاسهیر گونهاگون آمهده اسههت کهه ایهن سهوره در بههاره ابهوبکر نهازل شهده 30تهها جهایی کهه فخههر

در تفسیر کبیرش گفته:

همههه مفسههرین اجمههاع دارن هد بههر ایههنکههه مههراد از آن ،یعنههی از کلمههه اتقههی ،ابههوبکر

است.

31

واحدی در اسباب النزول روایت را از عبد الرحمن بهن حمهدان بها َسهناد از عهامر بهن عبهد اَّلل

می آورد و افزوده است که آیات مذکور تها آخهر سهوره در حه ابهوبکر نهازل گردیهده اسهت و از عبهد
اَّلل بن زبیر نیز نقل کرده که بر منبر میگفت:
ابوبکر بردگان ضعی

را میخرید و آزاد میساخت .پدرش گفت :حال که چنین

می کنی ،کاش کسی را آزاد سازى کهه پشهتت را محکهم کنهد و قهادر بهه دفهاع از تهو
باشههد .ابههوبکر گفههت :مههن مههدافع و هههمپشههت نمههیخههواهم و آیههه  17و  18بههدین

مناسبت نازل گردید و از ابن عباا نیز روایت شده که بهالل پهغ از اسهالم آوردن
به سراغ بتها رفت و آنها را ّ
ملوث کرد .مشرکان از دست او به مالکش عبهد اَّلل
بن جدعان شکوه بردند .عبد اَّلل صهد شهتر بهراى قربهانی بتهان بهه ایشهان بخشهید و
بالل را نیز به دستشان س رد .او را در ریگزار داغ بهه شهکنجه کشهیدند و او «احهد،

احد» میگفت .رسول اَّلل

بر او گذشت و گفت :احد تو را نجات میدهد و به

ابوبکر خبر داد که بالل را عذاب می دهنهد .ابهوبکر بهه قیمهت یهک رطهل طهال (برابهر

 180مثقال) بالل را خرید .مشرکان گفتند :این به خاطر سهابقه خهوب و حقهی بهود
که بالل بهر ابهوبکر داشهت و آیهه  19و 20نهاز ل گردیهد .ابهوبکر بهن حهارث در روایتهی از
عبد اَّلل بن عباا آورده است که آیات  4 - 1این سوره نیز به همین مناسبت نازل

شده است :ابوبکر بالل را از امیة بن خل در برابر یهک بهرده و ده اوقیهه (ههر اوقیهه
َ
معههادل هفههت مثقههال) خر یههد و آزاد کههرد و ایههنکههه قههرآن مههیفرمایههد َِ ّن َسه ْههع َیک ْم
َ َ
32
ل َش ّتی  ،منظور سعی ابوبکر و امیة بن خل است.
 .29تفسیر القرآن العظیم ،ج ،10ص.3440

 .30به عنوان نمونه ر : .تفسیرالقرآن العظیم(ْلبن کثیر) ،ج ،8ص407؛ جواهر الحسان ،ج ،5ص.598
 .31مفاتیآ الغیب ،ج ،31ص.204
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 .32اسباب النزول ،ص.240-242

حمیری از ابی الحسن رضا

حدیثی نقهل کهرده کهه از آن جنهاب شهنیدم در تفسهیر آیهه و

اللیههل اذا یغشههی مههی فرمههود :مههردی در حیههاط خانههه مسههلمانی درخههت خرمههایی داشههت و بههه
همین بهانه باعث زحمت صاحب خانه میشد ،صاحب خانهه نهزد رسهول خهدا

شهکایت

کرد .حضرت ،صهاحب درخهت را خواسهت؛ وقتهی آمهد ،فرمهود :درخهت خرمایهت را بهه درخهت

خرمهایی در بهشهت مهیفروشهی؟ آن مهرد گفهت :نهه و نفروخهت .مهردی از انصهار  -کهه کنیههاش

ابودحداح بود  -از این معامله خبردار شد .نزد صاحب نخله رفهت و گفهت :درخهت خرمایهت
را در مقابههل بههاغ مههن ،بههه مههن بفههروش؛ آن مههرد پههذیرفت .ابودحههداح نههزد رسههول خههدا

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

 . 2-2انفاق ابودحداح به عنوان سبب نزول

رفههت و

عرز کرد :درخت خرمهای فال نهی را در مقابهل بها م خر یهدم ،حضهرت فرمهود :در مقابهل با هت

یک درخت خرمای بهشتی خواهی داشت .در اینجا بود که خدای تعالی بر پیهامبرش ایهن آیهه

را نازل کرد :و ما خل الذکر و االنثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی ؛ یعنی درخت خرمها را

بدهههد و اتقههی و صههد بالحسههنی یعنههی وعههده نخلهههای کههه رسههول خههدا

داد فسنیسههره

للیسهری ...تهردی  33.در تفسههیر القمهی بههدون ذکهر نهام امههام در ذیهل آیههات ،مهاجرای ابودحههداح
آمده تا آیه سیجنبها االتقی که مراد از اَتقی را نیز ابودحداح دانسته است.

34

طبرسی در مجمع البیان قصه را از واحدی نقل کرده که او به سند متصهل و مرفهوع خهود ،از

عکرمه ،از ابن عباا آورده و در آن آمده که مردی از انصهار وارد معاملهه آن درخهت خرمها شهد و

با صاحبش صحبت کرد و در آخهر آن را بهه چههل درخهت خر یهد و بهه رسهول خهدا

رسهول خههدا

بخشهید.

ههم آن را بههه صههاحبخانهه بخشههید و سه غ طبرسههی از عطهها روایهت کههرده کههه
35

گفت :نام خریدار درخت ابودحداح بود .این روایت را نیز ابن ابیحاتم به نقهل از ابهن عبهاا

آورده 36و ثعلبی نیز به نقهل از عطها مهاجرای ابودحهداح انصهار ی را مهیآورد و ایهنکهه پهغ از آن
پی ههامبر

ب ههر ابودح ههداح م ههیگذش ههت و م ههیفرم ههود« :ع ههذو و ع ههذو َب ههی الدح ههداح ف ههی

الجنة» 37.قرطبی نیز با اند تفاوتی این سبب نزول را میآورد.

38

 .33نورالثقلین ،ج ،5ص.589

 .34تفسیر القمی ،ج ،2ص.425-426

 .35مجمع البیان ،ج ،10ص.757-760

 .36تفسیر القرآن العظیم ،ج ،10ص.3440

 .37الکش

و البیان ،ج ،10ص.220-221

 .38الجامع َحکام القرآن ،ج ،21ص.90
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ابههن کثیههر نیههز بههه نقههل از ابههن ابههیحههاتم بههه ذکههر مههاجرای ابودحههداح مههیپههردازد؛ امهها در ادامههه
ً
مهیگو یههد کهه ایههن حهدیث ،جههدا ر یهب اسههت ،ولهی علتههی بهرای ر یههب الحهدیث بههودن آن ذکههر

نمیکند.

39

عالمههه پههغ از ذکههر قههول علههی بههن ابههراهیم  -کههه اَتقههی را در آیههه  17سههوره ،همههان ابودحههداح

میداند  -میگوید که در طر روایی شیعه این قول از ائمه
 .3-2انفاق علی

روایت شده است.

40

به عنوان سبب نزول

در تفسیر فرات الکوفی از أبوالقاسهم علهوی ،از فهرات بهن َبهراهیم کهوفی بهه صهورت معهنعن ،از

علی بن الحسین

آمده است:

مههرد فقیههری در همسههایگی توانمنههدی بههود کههه نخلههی داشههت .صههاحب نخههل بههراى

خرماچیههدن بههاالى نخههل مههیرفههت .از خرماهههایش چنههدتایی بههه خانههه مههرد فقیههر

میافتاد و بچهها بر می داشتند و آن مرد از نخل فرود آمده ،خرماهها را مهیگرفهت و
ا گههر در دهانشههان گذاشههته بودنههد ،بهها انگشههت بیههرون مههیآورد .مههرد عیههالوار نههزد

پیغمبههر

 ،از رفتههار صههاحب نخههل شههکوه کههرد .حضههرت فرمههود :تههو بههرو و آنگههاه

صههاحب نخههل را مالقههات کههرده ،فرمههود :آن یههک نخلههت را کههه شههاخهاش بههه خانههه

فهالن کههغ رفتههه ،بههه مهن مههیبخشههی کههه در برابهرش تههو را در بهشههت نخلههی باشههد؟
صاحب نخل گفت :مهن نقهد را بهه نسهیه نمهیفروشهم .پیهامبر

در حهالی کهه بهه

برخههورد نمههود کههه بههه ایشههان گفههت :یهها رسههول اَّلل

بههرای چههه گر یههه

سههمت مسههجد مههیرفههت ،مههیگریسههت .در راه بهها امیههر المههومنین علههی بههن ابههی

طالههب

میکنید؟ خداوند چشمان شما را نگریاندو پیامبر

او را از مهاجرا بها خبهر نمهود.

علی رفت و معامله آن درخت را تمام کرد و آن را به مرد فقیر بخشید .جبرئیل
َ َّ
َ َّ
الل ْیل َذا َی ْ
النهار َذا َت َج َّلی * َو ما َخ َل َ
و
شی
غ
نازل شد و فرمود :یا محمدو اقرأ :و
ِِ
ِ ِ
َّ َ ْ
الذک َر َو اَ ْنثهی  . ...پیهامبر بهه علهی فرمهود :ایهن سهوره در بهاره تهو نهازل شهده
است.

در این تفسیر ،به صورت دیگری نیز ماجرا از فهرات ،بهه نقهل از علهی بهن محمهد بهن علهی بهن

أبهی حفههص اَعشههی ،معههنعن از موسههی بهن عیسههی انصههاری نقههل شههده کهه در ایههن نقههل هههم بههاز
 .39تفسیرالقرآن العظیم ،ج ،8ص.407
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 .40المیزان ،ج ،20ص.306

به عنوان سبب نزول

در این مجال برآن شدیم کهه بهه قهراین و دالیلهی بپهردازیم کهه سهبب نهزول سهوم را بهرای سهوره

اللیل  -که انفا علی

است  -تریید و تقویت میکند.

 .1-3سابقه جعل فضایل علی

برای دیگران

یکی از مسهتندات مههم اههلسهنت در ا ثبهات افضهلیت و خالفهت ابهوبکر سهبب نهزول سهوره

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

سوره به سبب انفا علی
 .3مؤید تعیین علی

نازل شده است.

41

اللیههل اسههت؛ بههه گونهههای کههه گفتهانههد« :سههورة و اللیههل سههورة أبیبکههر» .اهلسههنت بههرای اثبههات
مههدعای خههود بههه بههه روایههات و اجمههاع و تحلیههل درونههی از آیههات اسههتناد کردهانههد کههه از دیههدگاه
متکلمان و مفسران شیعه ،روایات مورد استناد آنها از لحاظ سندی ضعی

و از لحاظ مهتن

با تعارز و تناقض و اشکاالت دیگر همراه است و اجماعی نیز مبنی بر نزول این آیهات در بهاره

ابههوبکر وجههود نههدارد .عههالوه بههر ایههن ،در سههابقه تههاریخی بنههیامیههه آمههده کههه ایشههان بههرای مخفههی

نگهههداشههتن فضههایل امههام علههی

و نیههز تعظههیم مقههام خلفهها ،گروهههی تشههکیل دادنههد تهها در ح ه

خلفای سهگانه روایت جعل کنند و به پیامبر اسالم
ابن جوزی در این باره می گوید:

نسبت بدهند.

قد تعصب ق م َل خًل ا م شدعون ال مسک بالسنِ قد وضع ا بىبکر فضاِل. ...

42

ابن ابیالحدید شافعی ،از گروهی به نام بکریه یاد می کند و درباره آنها می گوید:

و چون ّ
بکر یه دیدند که شیعیان چهه می کننهد ،آنهها نیهز در مقابهل بهرای ابهوبکر بهه
جعههل روایههات روی آوردنههد؛ بههرای مثههال ،در برابههر «حههدیث اخه ّهوت»  -کههه در شههرن
ً
ً
امیرالمومنین است  -حدیث «لو کنت متخذا خلیال» و در برابر حدیث «قلم و
ً
دوات» ،حدیثهای «ایتونی بدواة و بیاز اکتب فیهه البیبکهر کتابها ال یختله
علیه اثنان» و «یابی اَّلل و المسلمون اال ابابکر» را برساختند.

43و 44

 .41تفسیر فرات الکوفی ،ص،565-567ح725و.726
ّ
 .42گروهههی بیاهمیههت کههه مههدعی تمسههک بههه سههنتاند ،از سههر تعصههب دسههت بههه جعههل فضههائل بههرای ابههوبکر زدهانههد …
(الموضوعات ،ج ،1ص.)303

 .43شرح نهج البال ه ،ج ،11ص.48

 .44ر« : .بررسی تفسیر اهلسنت از آیات  17-21سوره اللیل».
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اما شیعه همگی روایت ابودحداح را پذیرفتهاند و منکر روایات اهلسنت درباره نزول آیهه بهه

سبب انفا ابوبکر شدهاند .دلیهل مهورد اعتمادشهان صهحیآ حمیهری و روایهات دیگهری اسهت
که همان مفاد را میرساند.

45

 . 2-3شعر سفیان بن مصعب عبدى درباره نزول آیه

یکهی از اصههحاب امههام ششهم

بههه نههام سهفیان بههن مصههعب عبهدى از شههعراى بههزر شههیعه

اس ههت ک ههه تم ههام اش ههعار وى در فض ههایل و مناق ههب اه ههلبی ههت اس ههت .در روایت ههی از ام ههام
نقل شده که« :یا معشهر الشهیعهو علمهوا اوالدکهم شهعر عبهدى ّ
46
فانهه علهی دیهن اَّلل»؛
صاد
یعنههی مسههلمانی مسههتقیم و صههحیآ العقیههده اسههت و لههذا اشههعارش بههر مبنههاى اعتقههاد درسههت

اسههت .شههرح حههال عبههدى در جلههد دوم کتههاب شههری

الغههدیر عالمههه امینههی آمههده و قسههمتی از

اشعار و قصایدش به تناسب نقل شده است .امینی میگوید:

کسهی کههه در شههعرش ترمههل و اندیشهه کنههد و جایگههاه ارزشههمندش را در پیشههاپیش
رجههال حههدیث مشههاهده کنههد ،او را از پیشههتازان ،در بههه نظههم کشههیدن احادیههث

کمیههاب و ارزشههمند مههی یابههد و همههت واال وحههرص شههدید او در گسههترش اخبههار و
روایات وارده در ح اهلبیت

در اشعارش مشاهده میشود.

47

البتههه شههرح حههال اجمههالیاش در الکنههی و االلقههاب شههیخ عبههاا قمههی نیههز هسههت .در بحههار

االنوار نیز احوال عبدى به مناسبت این که از اصحاب امام ششم
اشههعار عبههدى مضههمون روایههاتی اسههت کههه از ائمههه معصههوم

اسهت ،ذکهر شهده اسهت.

در بههاره فضههایل و مناقههب ایههن

خانهدان رسههیده و او آنهها را بههه شههعر در آورده اسهت .وى قصهیده معروفههی دارد کهه بههه ائمههه
خطاب میکند:

48

و اعطههی و مهها ا کههدى و صههد بالحسههنی
ابه ه ه ههوهم هه ه ه ههو الصه ه ه ههدی آمه ه ه ههن و اتقه ه ه ههی
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
از مقایسه این شعر با آیات َفر َّما َم ْن أ ْع َطی َو ّاتقهی * َو َصهد ِبالح ْس َ
هنی برمهیآیهد کهه ایهن

سوره درباره اعطاى علهی بهن ابهیطالهب و عملهی کهه انجهام داده اسهت ،نهازل شهده و در آن
ً
زمههان ایههن مههاجرا معههروف بههوده اسههت .احتمههاال ایههن حقیقههت را از امههام ششههم شههنیده و در
 .45المیزان ،ج ،20ص.320

 .46الغدیر ،ج ،2ص.295
 .47همان ،ص.297
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 .48بحار اَنوار ،ج ،41ص.25

دیگری است که این آیات درباره علی بن ابیطالب

نازل شده است.

 . 3-3سیاق آیات دیگر سوره و مصداق آیات انفاق در قرآن

مفسران و دانشمندان علوم قرآنی همواره بهه ارزش و اهمیهت داللهت سهیا در فههم درسهت

آیات قرآنی توجه داشتهاند .به نظر فخر رازى بیشهترین لطهای

قهرآن در ترتیبهات و روابهط آیهات

قههرار داده شههده اسههت 49.زرکشههی داللههت سههیا را در تبیههین مجمههل و تخصههیص عههام و تقییههد

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

ضمن شعر ،مطلب را ذکر کرده است .بنابراین ،این گونه به نظر میآید که ابیهات عبهدی مؤ یهد

مطل و تنوع داللت راهگشا میداند و میگوید:

داللت سیا از بزر ترین قراینی است که مراد متکلم را میرساند و هر کغ از آن
فلت کند ،در موارد مشابه آن دچار اشتباه میشود و در مناظرات خهود مغالطهه

میکند.

50

درباره آیات نخست سوره روایت آورده:

علی بن ابراهیم از امام باقر
َّ
َو الل ْی ِل َِذا َی ْغشی مراد از اللیل زمانی است کهه حه والیهت علهی پوشهیده و
َّ
َّ
هار َِذا َت َجلی النهار
ایشان در دولت باطلشان صبر نمودند تا به پایان رسد .و الن ِ
51
قائم أهل البیت است؛ زمانی که بر دولت باطل لبه مییابد.
َ َّ َ ْ
در کتاب المناقب ابن شهر آشوب از امام باقر درباره َو ما َخل َ الذک َر َو اَ ْنثی آمده که
َ
َ
َََ
مههراد از«الههذکر» ،أمیههر المههومنین و «اَنثههی» ،فاطمههه اسههت  ...فر ّمهها َمه ْهن أ ْعطههی َو ّاتقههی َو
َّ َ ْ
َصد ِبالح ْسهنی مهراد علهی اسهت کهه روزه گرفهت و بهه عههد خهویش وفها کهرد و هذایش را
صدقه داد و خاتم خویش را در رکهوع نمهازش صهدقه داد و مقهداد را بهه دینهاری بهر نفهغ خهویش

52
ارجحیت داد و...
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
اما قمی درباره آیه فر ّما َم ْن أ ْعطی َو اتقهی َو َصهد ِبالح ْسهنی ف َسن َی ّ ِسهره ِللی ْسهرى مهاجرای
َ
ابودحههداح را بههه نقههل از رسههول ا کههرم  ،سههبب نههزول ذکههر مههیکنههد53و مههیگو یههدَ :و َسههی َج ّنب َها
َْ
َّ
َْ َ
اَ ْتقی  ،اتقی همان ابودحداح است و در ادامه درباره آیات پایانی َِال ْاب ِتغا َ َو ْج ِه َر ّ ِب ِه اَ ْعلی

 .49مفاتیآ الغیب ،ج ،10ص.110
 .50البرهان ،ج ،2ص.200

 .51تفسیر القمی ،ج ،2ص.425

 52تفسیر نورالثقلین ،ج ،5ص.589
 .53با عبارت « َفر ْنز َل ِفی َذ ِل َ
ک».
ِ
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َ َ
َو ل َس ْوف َی ْرضی « ،عن امیر المؤمنین

ً
» را به آیه افزوده و مزجا آن را تبیین مهیکنهد .او در بهاره

«اَشقی» نیز حدیث دیگری میآورد و معنای آن را کسی میداند که آنچه را از رسول خهدا

درباره والیت علی

رسیده ،تکذیب کند.

54

در آیات دیگر قرآن کریم علی بن ابیطالب

کسی است که خداوند او را بهه خهاطر انفها

مالش ستوده است؛ از جمله در آیات  274سوره بقره:

َ
َ
َ
ً َ َ َ َ ً ََُ ْ َ ْ ُُ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌْ
َ ُ ُ َ ْ َ اَ ُ ْ َ َ َ
دار ِسدرا و عًل ِنیدِ ف هدم أجدرُم ِعندد ع ِب ِهدم و َل خد
ال ِلین ش ِنعقون أم ا م ِبالی ِدل و ال ه ِ
َ
َ
َ
ی َ ُ َ 55
َع ْ ِه ْم َو َل ُُ ْم ْحزنون .

و  55سوره مائده:

َن َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ
دون الزک د ة َو ُُد ْدم
ِإ مددا و ِلددیکم اَّلل و رس د لِ و الد ِدلین ءامن د ا الد ِلین ش ِقیمددون الص د ة و یؤتد
َ ُ َ 56
را ِکعون .

عالمه طباطبایی میگوید:
این که شیعه میگوید این سوره در ح علی نازل شده ،آن است که «مشابه»
َْ
َ
هون َّالز َکهو َة َو ه ْهم َراکع َ
اَ ْت َقی َّالذى ی ْؤتی َم َاله َی َتزکی  ،قول َو ی ْؤت َ
هون
َو َسی َج ّنبها
ِ
ِ
ِ
57
(که به اجماع الاقل شیعه در ح علی نازل شده) است.
 .4-3ثابت بن دحداح انصار ى و ابودحداح

درباره نسب ابودحداح خبری در کتب رجهالی و منهابع تهاریخی دیهده نمهیشهود و ثابهت بهن

دحداح همان ابودحداح فرز میشود؛ اما آنچهه در بهاره ابهن دحهداح آمهده ،فهوت او را در نیمهه

اول هجرت پیامبر

مورد تریید قرار میدهد.

ابن عبدالبر درباره ثابت بندحداح آورده است:
َ
ثابت بن دحداح (دحداحه) بن ن َعیم بن ْنم بهن ایهاا ،مشههور بهه ابودحهداح در
میان طایفهه بنیانیه یها بنهیعجالن میزیسهته و بها بنیز یهد بهن مالهک بهن عهوف

 .54تفسیر القمی ،ج ،2ص.424-425
 .55مجمع البیان ،ج ،2ص.667

 .56همان ،ج ،3ص.325
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 .57المیزان ،ج ،20ص.306

ابههن اسههحا از محمههد بههن یحیههی بههن حبههان ،از عمههویش واسههع بههن حبههان نقههل مههیکنههد کههه

هنگامی که ثابهت بهن دحهداح مهرد ،پیهامبر

عاصهم بهن عهدی را خوانهد و از او پرسهید :آیها او

خویشاوندی دارد؟ عاصم جهواب داد :نهه و میهراث او بهه ابولبابهه ،پسهر بهرادرش رسهید .در شهرح

حالش آمده که در جنگ احد به شهادت رسید 59و به قولی او فقهط در آن جنهگ مجهروح شهد
و به واسطه همان جراحت مرد و به قول راجهآ ،برخهی مهیگوینهد کهه مهدتی بعهد از جنهگ احهد

هم زنده بوده است.

60

بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل

همپیمان بوده است.

58

ب ههر پای ههه روای ههات ،ش ههرن ن ههزول آی ههه  222س ههوره بق ههره در ج ههواب پرس ههش ثاب ههت ب ههن دح ههداح از

پیامبر

 ،درباره حیض زنان بود 61.آمده است که در روز احد فریاد میزد:

شا معشر ا نصار! إلی! أنا ثابت بن الدحداحِ ،إن کان محمد قد ق ل ،فان اَّلل حی َل
یم د تو فقددات ا عددن دشددنکم فددان اَّلل مظهددرکم و ناصددرکم ،فجعددل یحمددل بمددن معددِ مددن
المس مین.

یعنی او بر دین و عقیده خود ثابت قدم بود تها بهه دسهت خالهد بهن ولیهد بهه شههادت رسهید و

بنا به قول دیگر ،پغ از اینکه پیامبر

از جنگ احد جان س رد.

62

از صلآ حدیبیه بازگشت؛ یعنی حدود سه سال پغ

امها ابههن حجهر ،ثابههت بهن دحههداح انصههاری را یهر از ابودحههداح مهیدانههد و مهیگو یههد از نسههب

ابودحداح اطالعاتی در دست نیست ،جز آن که از هم پیمانان انصهار بهوده اسهت .بغهوی نیهز بهه
نههام او اکتفهها کههرده و بههه واسههطه حمههاد بههن سههلمه ،از ثابههت ،أنههغ روایههت مههیکنههد کههه مههردی بههه

پیهامبر

عههرز کههرد :فال نههی نخلههی دارد کههه مشههرف بههه بههاغ مههن اسههت ،بفرماییههد آن را بههه مههن

ببخشهد تها بهرای بهها م دیهواری بکشهم .پیههامبر

بهه مهرد فرمهود :آن را بههه نخلهی در بهشهت بههه او

ببخش .آن فرد قبول نکرد تا آن که ابودحداح آمد و به مرد گفت :نخل تو را به با ی میخرم؛ آن
مرد پذیرفت .ابودحداح نزد پیامبر

آمد و گفت :یا رسول اَّلل ،نخل او را به با م خریدم و آن

 .58اْلستیعاب ،ج ،1ص.278
 .59همان ،ج ،4ص.1645
 .60اْلصابه ،ج ،7ص.101

 .61الدرالمنثور ،ج ،1ص619؛ اْلصابه ،ج ،1ص.503
 .62قاموا الرجال ،ج ،2ص.444
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را بههه تههو تقههدیم کههردم .پیههامبر

فرمههود« :چههه بسههیار خوشههههههای خرمههایی کههه در بهشههت از ان

ابودحداح است» و این جمله را تکرار فرمود .وقتی همسهر ابودحهداح آمهد ،بهه او گفهت :از بها م
باید برویم که آن را به نخلی در بهشت معامله کهردهام .همسهرش گفهت :چهه خهوب معاملههای
63

کردهای .این روایت به طر گوناگون و متعدد آمده که ابن حجر آنها را میآورد ...
َ َّ
َ َْ ً َ َ ً
ْ
بنها بهر روایتههی ذیهل آیههه  245سهوره بقههره کهه مههیفرمایهدَ :مه ْهن ذا ال ِهذی یقه ِهرز اَّلل قرضها حسههنا
َ َ
ً
َ
هاعفه لههه أضههعافا کثیههرة  ،ابودحههداح از پیههامبر مههیپرسههد :آیهها خداونههد از مهها قههرز
فیضه ِ
مههیخواهههد؟ پیههامبر مههیفرمایههد :بلههه و ابودحههداح بهها ش را صههدقه مههیدهههد .ابههن حجههر نههام
64
ابودحداح و این نقل را به طر مختل آورده است.
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َْ َ
َََ
َ
َْ
قرطبی فر ّما َم ْن أ ْعطی َو ّاتقی * َسی َج ّنب َها اَ ْتقی * ال ِذی یؤ ِتی ماله َی َت َزکی * ما َِ َحد ِعنده
َ َ
ِم ْن ِن ْع َمة ت ْجزى * َو ل َس ْهوف َی ْرضهی را همهه در بهاره ابودحهداح مهیدانهد و مهیگو یهد کهه نظهر اکثهر

مفسران نزول سوره در شرن ابوبکر است و همانجها یهادآور مهیشهود کهه آیهه  245سهوره بقهره نیهز در

شرن ابودحداح نازل شده است.

65

نقل شهده اسهت کهه أبهو نعهیم از فضهیل بهن عیهاز ،از سهفیان ،از عهوف بهن أبهی جحیفهه ،از

پدرش نقهل کهرده کهه ابودحهداح بهه معاو یهه گفهت :از رسهول خهدا

شهنیدم کهه مهیفرمهود :ههر

کغ تمام توانش را برای آبادانی دنیا به کار گیهرد ،بهه مهن نزدیهک نیسهت .مهن بهرای خرابهی دنیها

مبعوث شدهام و نه برای آبادانی آن 66.همین قول را ابن اثیر نیهز در بهاره ابودحهداح و خطهاب بهه
معاویه میآورد 67.این قول ،ابودحداح را از ثابت بن دحهداح  -کهه در زمهان حیهات پیهامبر

وفات نموده  -بیش از پیش برای ما متمایز میسازد.
 .5-3معنای لغوی ابودحداح

درباره معنای واژه ابودحداح به سراغ کتب لغت میرویم .را ب ذیل واژه أب آورده است:

شسمی کل من کان سببا فی إیجاد شی ٍء أو صًلحِ أو ظهوره أبا ،و لللک شسمی النبدی

 .63اْلصابه ،ج ،7ص.101-100
 .64همانجا.

 .65الجامع ْلحکام القرآن ،ج ،20ص.90
ّ
ّ
ّ
الدنیا ّ
همته ّ
حرم اَّلل علیه جهواری ،فهإنی بعثهت بخهراب الهدنیا ولهم أبعهث بعمارتهها (اْلصهابه ،ج ،7ص-100
 .66من کانت
.)101
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 .67اسدالغابه ،ج ،6ص.93

از شایعترین روشهای تسمیه در زبان عر بهی اسهت کهه شهخص را بها ظههور صهفت و ویژگهی

ظههاهری یهها بههاطنی در پههغ کلمههه اب مههیخواننههد .در همههین بههاب پیههامبر

ابوالقاسههم نامیههده

شده که با فرقان آمده و فار ح و باطل و مؤمن و کافر بهودهانهد یها عمهوی پیهامبر

نامیده شده است .در دوران اموی  -که بهردن نهام علهی

ابوجههل

خطهایی بهزر محسهوب مهیشهد -

چه بسا که ایشان با کنیهای دورتر نامیده مهیشهد؛ چنهانکهه از ایشهان بها کنیهه ابوزینهب ههم یهاد

شده است.
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 -ص ی اَّلل ع یِ و س م  -أبا المؤمنین.

68

ابن اثیر و طریحی هر دو در معنای «دحدح»می نویسند:
َ
الد ْح َدا ُ  :القصیر السمین.

70

نصر بن مزاحم (م ) 212در وقعة صهفین در بهاب شهمایل علهی بهن ابهیطالهب

جابر و ابوحنیفه چنین گفته است:

بهه نقهل از

ً
ً 71
َو َک َ
ان َع ِ ٌی َر ُجًل َد ْح َداحا.

عالمه مجلسی نیز این قول را پذیرفته:
َ
أ َن ُِ َک َ
ان َع ِ ٌی
ُ َ
72
الش ْه ِ...

َ
َْ َ َ ُ َ
ْ
َ ُ ً َ ْ َ ً َ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ
داج َب ْی ِن أ ْد َع َدا ال َع ْی َن ْدی ِن أ َلجدل ِتمیدل ِإلدی
رجًل دحداحا عب القام ِدِ أذج الح ِ

و ابن شهرآشوب نیز در المناقب این مطلب را میآورد 73.واژه دحداح در لغت نامه دهخدا

به معنای ربعه (میانه) اسهت؛ چنهان کهه ادامهه روایهت بها واژه «ر بهع القامهه» مؤ یهد همهین مطلهب

است .گویا امام علهی

مهردی بها قهدی میانهه و هیکهلمنهد بهودهانهد و محتمهل اسهت بها کنیهه

ابودحداح نیز در آن دوره ،مورد خطاب قرار گرفته باشد.

 .68المفردات ،ص.57

 .69اْلختصاص ،ص.128

 .70مجمع البحرین ،ج ،2ص348؛ النهایه ،ج ،3ص.103
 .71وقعه صفین ،ص.233

 .72بحار االنوار ،ج ،35ص.2

 .73مناقب آل أبی طالب ،ج ،3ص.307
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نتیجهگیری
ّ
با توجه به آنچه بیان شد ،اجماعی در مورد مکی بودن سوره اللیل وجود نهدارد .سهبب نهزول

این س وره در منابع روایی انفا ابودحداح ذکر شده است .بها تهدقی در کتهب رجهالی مشهاهده
شد که ثابت بن دحداح و ابودحداح دو نفر بودهاند که ثابت در زمان جنگ احد یا اندکی پغ
از آن فوت کرده و ابودحداح تها زمهان معاو یهه در قیهد حیهات بهوده اسهت .او بهه گهواهی علمهایی

چون ابن حجر مراد از «اَتقی» در سوره اللیل است که آیات دیگهری نیهز در بهاب انفها ههای او
نازل شده است.

دال بر اینکه سبب نزول سوره اللیل ،انفا علی

حدیث معصوم

شعر سفیان بن مصعب ثوری از یاران راستین امهام صهاد

مکتههب اهههلبیههت

است ،وجهود دارد.

 -کهه آموختههههای خهویش را در

در الهب شههعر بیههان مههینمههوده اسههت  -در بههاره آیههات سههوره اللیههل مؤ یههد

دیگری برای تریید این مضهمون از سهوی معصهومان

اسهت .سهابقه جعهل فضهایل علهی

برای دیگران نیز در کتب تاریخی مورد تریید است و سیا آیات سهوره و مؤ یهدات قطعهی دیگهر

در قرآن در مورد شرن علی

و انفا های او نیهز بهر سهبب نهزول بهودن علهی

بهرای ایهن سهوره

صحه می گذارد .همه این قرائن با توجه به معنای واژه ابودحداح و مناسبت این واژه با وصه

شمایل امام علی

به نقهل از نصهر بهن مهزاحم و ابهن شههر آشهوب ،احتمهال کنیهه ابودحهداح را

برای شخص امام علی

تقویت میکند.
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_ «سههفیان بههن مصههعب عبههدی شههاعر اهههلبیههت

» ،جههواد سههعدون زاده ،فصههلنامه لسههان
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