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 لهأطرح مس
هاي آن  ها و یا بخش گذاري یا تعیین زمان و ترتیب تاریخی هر یک از سوره تاریخ

اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، تاریخ به کمک روایات ترتیب نزول، مکی و مدنی، 
 ،تصریحات یا تلویحات خود قرآن به رویدادهاي زمانمند تاریخ رسالت و پیامبر

: 7981از علوم و مباحث بااهمیت در شناخت دقیق و درست قرآن مجید است )نکونام، 
ولی ، هاي قرآن مکی و تعداد کمتري بدون اختالف مدنی است (. بسیاري از سوره2ص

هایی اختالف وجود دارد که  ی و مدنی بودن )مکان و زمان نزول( اندک سورهدر مک
بررسی و تحلیل نظرات  ،. مسأله این تحقیقسوره قدر در زمره این چند سوره است

مختلف و روایات وارده در خصوص این سوره و شناخت زمان صحیح نزول سوره 
ي و تطبیق آن شده، روشن است تا از این راه، خلطی که بین شأن نزول سوره با جر

 .ه سب آن، سوره قدر را مدنی بدانندباندیشمندان برخی  شود؛ امري که باعث شده تا
هاي قرآن و گفتار  در ترتیب نزول سوره رسیدههاي  نوشته حاضر پس از گزارش

هاي  ه براي آن و بیان ویژگیشدهاي وارد مفسران درباره این سوره، بیان شأن نزول
هاي مکی و مدنی و نقد و بررسی آنها، در پی اثبات مکی بودن سوره و  سورهغالبی 

 در مکه است.  نزول آن در اوایل علنی شدن دعوت پیامبر
 

 روایات ترتیب نزول مکی یا مدنی بودن سوره قدر بر اساس 
زمان  هاي قرآن جهت نیل به ات ترتیب نزول سورهروایبررسی در این بخش به 

 .شود قدر پرداخته می نزول سورهصحیح 
 

 گزارش روایات الف(
هاي  اند، یکی از راه هاي قرآن را ذکر کرده روایاتی که ترتیب نزول مجموعه سوره

دستیابی به مکی و مدنی بودن سوره قدر است. طریق این روایات به همراه بیان این 
اند و در  دانستههایی  مطلب که این روایات سوره قدر را چندمین سوره و بین چه سوره

 شود.  اند، در ادامه آورده می بخش مکی یا مدنی آورده
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 بن عطاء طریق عثمانروایت ابن عباس از  .1
در ادامه ق(، که این روایت را از طریق یادشده 791از پدرش عطاء خراسانی )

 اند:  روایت کرده
ر دو بخش ها، د که وي این روایت را با گزارش همه سورهق(، 492ابن ضریس ) -

ها اشاره  به ترتیب نزول سوره آورده که «ثمَّ» مکی و مدنی و با کاربرد حرف عطف
شود. در این  سوره قلمداد می 28سوره و در بخش مدنی  88کند. در بخش مکی،  می

که بین دو سوره عبس است وچهارمین سوره و در بخش مکی  روایت سوره قدر بیست
 (99ص :ق7418)ابن ضریس،  و شمس قرار دارد.

او از مفسرانی است که روایت را از طریق یادشده، با چند سند ق(، 274حسکانی ) -
ولی نامی از سوره قدر  ،کند هاي مدنی را به ترتیب ذکر می گاه سوره آورد و آن می

 (413ص :9ج ق،7477 )حسکانی،شود.  رو مکی محسوب می ، ازاینبرد نمی
این روایت را از طریق یادشده، ولی با  مفسر دیگري است کهق( 825طبرسی ) -

شود. متن روایت با روایت ابن ضریس شباهت زیادي  سند و منابعی دیگر یادآور می
سوره قدر مکی و بین دو سوره عبس و شمس واقع شده است.  ،دارد که در این روایت

 (872: ص71ج ،7972)طبرسی، 
 

 ق(184طریق ابن جریج )روایت ابن عباس از  .4

 اند:  روایت کردهدر ادامه از عطاء خراسانی: این روایت را از طریق یادشده 
وي پس از نقل کامل روایت ابن عباس از طریق نخست، به روایتی ابن ضریس،  -

کند، با این تفاوت که ابن  شبیه آن از طریق ابن جریج، از عطاء خراسانی اشاره می
کند. )ابن ضریس،  گزارش می سوره ضحی را با دو احتمال مکی و مدنی جریج
 (91: صق7418
خود روایتی را در باب مکی و مدنی بیان  فهرست او در کتابق(، 235ابن ندیم ) -

سوره قدر و داند  ها را مدنی می سوره را مکی و بقیه سوره 81 ،کند که در این روایت می
 (49: صق7477شمار آورده است. )ابن ندیم،  مکی به هاي هرا در زمره سور

کند  روایتی را به آن اشاره می ،وي پس از ذکر روایتی از طریق نخستحسکانی،  -
اما با این تفاوت که از طریق ابن جریج از عطاء خراسانی آن  ،همانند روایت اولی

 (471: ص2ج ق،7477کند. )حسکانی،  روایت را بیان می
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 ق(142طریق مجاهد )روایت ابن عباس از  .3

 : اند نقل کردهرا زیر آن  افرادکه 
نظر ابن عباس را در مورد مکی  وي از این طریق اظهارق(، 335ابوجعفر نحاس ) -

ها، هنگام بررسی آیات  ها به ترتیب کنونی قرآن و در سرآغاز سوره و مدنی بودن سوره
در بخشی از آن، سوره قدر را  وکند  ناسخ و منسوخ هر سوره و یا چند سوره ذکر می

 ـ آورد سیوطی گفتار پراکنده نحاس را گرد می (.281ص تا: نحاس، بی) شمارد مدنی می
و سند آن را  ـدهد هاي پایانی دقت الزم را از دست می هرچند در گزارش سوره

 (17: ص7ج ،تا خواند. )سیوطی، بی ستاید و همه افراد آن را ثقه می می
اسناد به ابن عباس( هاي مکی را به نقل از مجاهد )بدون  او سوره ،ابن ندیم -
 (28: صق7477آورد. )ابن ندیم،  شمارد، که سوره قدر را مکی به حساب می برمی
 

 ق(93بن زید ) روایت جابر .2

ها در دو بخش مکی و  کند. سوره این روایت را با ذکر سند یاد میق( 377سیوطی )
شود. در  گزارش می ،که بیانگر ترتیب نزول است« ثمَّ» مدنی، جداگانه و با حرف عطف

تا،  )سیوطی، بی مکی و بین دو سوره عبس و شمس قرار دارد. سوره قدر این روایت
 (38: ص7ج
 

 ق(114ق( و حسن بصری )148روایت عکرمه ) .8

 اند:  ذکر کردهزیر روایت را افراد این 
بن واقد، از پدرش، از یزید نحوي  بن حسین روایت را با سند علی ،ق(285بیهقی ) -

هاي مکی را  ت سورهسآورد. در این روایت، نخ می ـ الحسن بن ابی از عکرمه و حسنـ 
کند، سپس به همین ترتیب به  ذکر می« واو» بر اساس ترتیب نزول با حرف عطف

هاي مکی  سوره قدر در دسته سوره ،پردازد که بر اساس این روایت هاي مدنی می سوره
گیرد. سیوطی  گفتار بیهقی را در دو مجموعه  هاي عبس و شمس قرار می و میان سوره

 (94ص: ق7427، همو؛ 41: ص7تا، ج )سیوطی، بی کند. از علوم قرآن خود بیان می
دارد. )حسکانی،  همین روایت را با دو سند ولی با اختصار متن بیان میحسکانی  -
 (479: ص2، جق7477
نیز روایت آن دو را به نقل از احمد زاهد در االیضاح او، اما همانند طبرسی  -

 (874: ص71ج ،7972شود. )طبرسی،  صورت اختصار یادآور می حسکانی به
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 طلحه بن ابی روایت علی -6

بن  یةبن سالم، از معاو ق( به نقل از عبداهلل224بن سالم ) روایت او از ابوعبید قاسم
سوره قدر در میان و داند  سوره را مدنی می 24که  آمدهطلحه  بن ابی ، از علیسالم

این گفتار ابوعبید را  (.227: صق7428)ابوعبید،  گرفته است هاي مدنی قرار سوره
، همو؛ 44-49: ص7تا، ج آورد. )سیوطی، بی سیوطی در دو کتاب علوم قرآن خود می

 (91: صق7427
 

 ق(138) خراسانیمسلم وبن اب روایت عطاء -7

بن  شیبه شعیب ایاس، از ابی بن ابی ق( از طریق آدم411روایت عطاء را ماوردي )
خواند، که سوره  آورد و آن را بهترین روایت در این باب می زریق، از عطاء خراسانی می

شود )ماوردي،  هاي مکی و بین دو سوره عبس و شمس مشاهده می قدر در میان سوره
حسکانی  این روایت را باز با همان سند اما با اختصار متن بیان . (913: ص8ج ،تا بی
 (214: ص74ج ق،7477کند. )حسکانی،  می

 

 ق(897) گفتار ابن جوزی .5

 23 ،کند که بر اساس آن روایت ابن جوزي در این باب سخن ابن شیطا را نقل می
 هاي داند، که سوره قدر را جزء سور را مکی می یماندهسوره باق 81و را مدنی سوره 
 (781صق )ب(: 7422شمار آورده است. )ابن جوزي،  مکی به

 

 ق(611سروده ابن حصّار ) .9

هاي اختالفی را  هاي مدنی مورد اتفاق را بیست سوره و سوره ابن حصّار که سوره
دو دسته نخست را به  داند، در ابیاتی ها را به اتفاق مکی می دوازده سوره و دیگر سوره

هایی قرار داده که در  هدر میان سوررا در این سروده، سوره قدر او  .نظم کشیده است
: ق7427، همو؛ 44: ص7تا، ج . )سیوطی، بیمکی و مدنی بودن آن اختالف است

 (99ص
 

 ق(792ترتیب زرکشی ) .14

ولی به تصریح  -زرکشی در این ارتباط، تنها یک گفتار، بدون ذکر سند و منبع
 28سوره را در بخش مکی و  81دهد. وي  بر پایه روایت افراد موثق ارائه می -خود
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هاي مکی و در  کند، که سوره قدر در زمره سوره سوره را در بخش مدنی معرفی می
 (281: ص7ق، ج7471، میان دو سوره عبس و شمس قرار دارد. )زرکشی

 

 ق(911) اقوال سیوطی .11

هاي مکی و  سیوطی در میان گذشتگان، شاید بیشترین اقوال را در گزارش سوره
دو گزارش خود از نحاس و ابوعبید صاحب او در آورد. از هشت گفتار،  مدنی گرد می
دهد. و بقیه موارد بر مکی بودن  مدنی بودن سوره قدر را به دست می ،فضائل القرآن

(. از سوي دیگر در فصل گزارش 87-14: صص7ج ،تا سوره داللت دارد )سیوطی، بی
شمارد که بر اساس روایات نقل شده از  قدر را در زمره آنها برمی ،هاي اختالفی سوره

 (88همان: ص) دهد. مدنی بودن سوره را گزارش می ،ترمذي و حاکم
 

 روایت شیخ صدوق از امام صادق .14

شود و  شیخ صدوق با اسناد مختلف تحویلی و عطفی که در مجموع چهل سند می
کند که فرمود:  نقل می در میان آنها اسناد صحیح و محکمی نیز هست، از امام صادق

 ال أن العزيزُ الجبارُ ربّي أمرني اهلل أكبر ... ثم: فقال جبرئيل فأذن بنبيه عرج اهلل إن»

)صدوق: « القدر ... ليلة أنزلناه في أحد، إنا اهلل هو قل بعد سمعتها ةسور و أول يسارا ألتفت

پس از تعلیم یافتن اذان و  (. طبق این نقل، حضرت رسول978: ص2، ج7981
 اي که پس از سوره توحید شنیدم، سوره قدر بود. فرماید: اولین سوره نماز در معراج، می

هاي قرآن تا  این روایت با گزارش معروف ابن عباس و مشهور ترتیب نزول سوره
حدّي موافق است؛ چراکه در ترتیبی که ابن عباس نقل کرده، تنها دو سوره نجم و عبس 

 بین توحید و قدر فاصله است.
سوره توحید بنا بر مشهور و شهادت سیاق و بحث توحید و نفی شرکی که در آن 

اي مکی است، و شأن نزولی که جابربن عبداهلل نقل کرده که قریش از  رهمطرح شده، سو
پیامبر خواستند تا خداي خویش را برایشان معرفی کند و این سوره نازل گشته، مؤیّد 

اي که بالفاصله  (. بنابراین سوره191: ص91تا، ج مکی بودن آن است )ابن عاشور: بی
تواند  شود، نمی ه کوتاه از این سوره نازل میپس از این سوره یا با فاصله شدن چند سور

 مدنی باشد.
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پس از سوره عبس آمده و سوره قدر از طرفی در گزارش معروف ابن عباس، سوره 
: 91تا، ج اي مکی است )ابن عاشور، بی عبس به اتفاق اندیشمندان علوم قرآنی، سوره

اند. وقتی که  دانسته مکتوم بن ام را درباره عبداهللعبس سوره مشهور مفسران (. 83ص
بر پیامبر وارد شد و وي پیامبر مشغول دعوت سران قریش و مشرکان به اسالم بود، 

چون نابینا بود، چندان متوجه فضاي موجود نشد و با تکرار سخن خود، از پیامبر 
ناراحت  ایشانخواست که برایش از وحی بخواند و در کار پیامبر وقفه انداخت و  می

اند که با  امیه دانسته (. برخی نیز شخص مورد عتاب را فردي از بنی37شد )همان: ص
: 71تا، ج مکتوم، خویش را جمع کرد و اظهار ناخرسندي نمود )طوسی، بی دیدن ابن ام

آید که  هاي ترتیب نزول آن برمی (. به هر حال از شأن نزول این سوره و گزارش288ص
م دعوت سران قریش به اسالم بوده و هاي پس از بعثت هنگا این سوره در مکه و سال

 شود، در مدینه نخواهد بود. اي )قدر( که پس از این سوره نازل می قطعاً سوره
آورده که سوره قدر اولین  در روایتی که صدوق به نقل از حضرت رسول

اي بوده که حضرت پس از سوره اخالص شنیده است، دو احتمال وجود دارد: یا  سوره
را پس از سوره اخالص در زمانی که در زمین بوده، شنیده که باز سوره اینکه این سوره 

شود؛ چون سوره اخالص مکّی است، و یا اینکه سخن حضرت مرتبط با  قدر مکی می
اي که پس از اخالص در معراج شنیده، این سوره بوده  معراج است؛ یعنی اولین سوره

بر به اتفاق همه پیش از هجرت که باز سوره قدر مکی خواهد بود؛ چراکه معراج پیام
اي که رخداد معراج را   ( و دو سوره297: ص1، ج7998اهلل کاشانی،  بوده است )فتح

 (1: ص74تا، ج اند )اسراء و نجم(، هر دو مکی هستند. )ابن عاشور، بی گزارش کرده
در ترتیب نزول مشهور ابتدا سوره اخالص، سپس نجم و عبس و بعد سوره قدر 

اند و احتمال  جم و عبس شأن نزول داشته و به علت خاص نازل شدهاست، سوره ن
اي باشد که  دارد سخن حضرت که اولین سوره پس از اخالص قدر بوده، سوره

صورت طبیعی و بدون داشتن شأن نزول بوده است، یا ممکن است سخن ایشان ناظر  به
به معراج باشد. اما به هر حال اینکه حضرت از شنیدن این سوره پس از اخالص خبر 

 دهد، نشان از مکی بودن آن است.  می
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 چند نکته و نقد ب(
 ها نکته

واسطه او همچون  بی عباس و یا به شاگردان سند غالب این روایات به ابن -7
مجاهد، عکرمه، حسن بصري و یا شاگردان باواسطه وي همچون زهري، عطاء 

اعتراف دارد که بیشتر دانش خود را  رسد. ابن عباس بن سلیمان می خراسانی و مقاتل
اي همچون  عالوه بر اینکه وي از صحابه سالخورده ،است وامدار حضرت علی

؛ نکونام، 14: ص7ج، تا )سیوطی، بی است. گرفتهبن کعب و ابن مسعود مطالبی  ابی
 (794: ص7981
هاست، سوره قدر مکی  بر اساس بیشتر این روایات که بیانگر ترتیب نزول سوره -2

بین دو سوره عبس و شمس قرار دارد، جز در دو مورد که مدنی بودن سوره گزارش و 
 قرار دارد.بینه و سوره قدر مدنی و بین دو سوره لیل  ،شده که در آن دو روایت

بینه هاي لیل و  اما در مورد سوره ،هاي عبس و شمس بدون اختالف مکی هستند سوره
 اندکی اختالف وجود دارد.

 

 نقدها
کنند، اما دو موردي  غالب این روایات و اقوال مکی بودن سوره قدر را گزارش می

 قابل نقد و بررسی است. ،کنند که به مدنی بودن سوره حکم می
با گفتار ابن ندیم  ،گزارش نحاس در روایت مجاهد از ابن عباسگفتار نحاس:  -1

سوره قدر را مکی  کرده وهاي مکی گزارش  که روایت مجاهد را در برشماري سوره
این روایت در برابر آن روایات کثیر که سوره را مکی در تعارض است.  ،داند می
 داند، انفراد دارد. می

طلحه در گفتار ابوعبید، در برابر انبوه  بن ابی روایت علیلحه: ط بن ابی روایت علی -4
روایات صحابه و نیز تابعان قبل و معاصر او توان استقامت ندارد. گذشته از آنکه 

کند و حال آنکه در این زمینه شایسته نیست که  طلحه صحابی را ذکر نمی بن ابی علی
. یات ترتیب نزول و اسباب نزول استاجتهاد نماید؛ زیرا بحث مکی و مدنی بر پایه روا

ها بوده، نه ترتیب نزول  از طرفی ایشان در این روایت ظاهراً در صدد برشمردن سوره
مدنی ذکر کرده  هاي آنها؛ چرا که ایشان در این نقل، سوره مائده و توبه را در اوایل سور

گر اینکه در این نقل، اند، نه ابتداي آن. دی است، در حالی که آن دو در اواخر مدینه بوده
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دانند و  هاي فجر، لیل و قدر را مدنی دانسته، در حالی که روایات دیگر مکی می سوره
هاي رعد، الرحمن، انسان، جمعه و حجرات را مکی دانسته، در حالی که این  سوره
 مدنی هستند. پس این نقل و ترتیب ذکر شده در آن اعتباري ندارد. ها سور
نقل  از پیامبر صدوق به سند صحیح از امام صادق روایتی که مرحوم -3

 کند. کرده، مکی بودن سوره قدر را به وضوح بیان می
هاي مکی و مدنی  سوره اي در ابن حصّار در این راستا سرودهسروده ابن حصّار:  -2

دارد و گفته شد سوره قدر را از موارد اختالفی برشمرده، اما روشن است که ایشان در 
این سروده در صدد برشمردن آراي پیشینیان و به نظم کشیدن آنهاست و گفته شد قول 
مدنی بودن سوره ـ عالوه بر اینکه مستند به ابن عباس بود و او در قول دیگر مکی 

تنها سوره قدر، که دیگر  گزارش داده ـ در نقلی آمده که پر از تهافت است و نه بودن را
سروده خود را مستند ها را به اشتباه چینش کرده است. ضمن اینکه ایشان  سوره
 رو به سروده او اعتنایی نیست. ازاین ،کند نمی

 

 مکان نزول سوره قدر در گفتار مفسران
 اه هدیدگاگزارش و بررسی روایات و  الف(

هاي قرآن، روایات و  هنگام سرآغاز تفسیر هر یک از سوره مفسران قرآن کریم غالباً
یک روایت و یا به به شوند. برخی از آنها  اخبار مکی یا مدنی هر سوره را یادآور می

آورند؛ هرچند  کنند، اما برخی دیگر روایات مختلف را گرد می یک اظهارنظر بسنده می
مکان نزول سوره را ذکر  ،ند و یا در یک اجتهاد و اظهارنظر شخصیبرخی بدون ذکر س

ها در تعیین مکان و  شود. این نقل قول کنند. سوره قدر نیز در این عملکرد داخل می می
 صحابه ـزمان نزول سوره قدر مؤثر است. نخست این مطلب به ترتیب تاریخی راویان 

 شود. میگزارش زمانی مفسران  ترتیب نیز و تابعان ـ و
مکی بودن سوره  ،شوکانی به نقل از ابن مردویه از ابن زبیرق(: 73بن زبیر ) عبداهلل -

 (171: ص1ج ق،7474کند. )شوکانی،  قدر را گزارش می
نظر او را به مکی  ،بن زید ابن عاشور با گزارش روایت جابرق(: 93بن زید ) جابر -

 (417: ص91ج ،ات دارد. )ابن عاشور، بی بودن سوره قدر معطوف می
در روایت ضحاک مبنی بر مدنی بودن سوره را این افراد ق(: 144ضحاک ) -
: 71تا، ج ؛ طوسی، بی417: ص91تا، ج ابن عاشور، بی دهند: گزارش میهاي خود  کتاب
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ابن . 483: ص4ق )الف(، ج7422؛ ابن جوزي، 723: ص27ج ،7984؛ قرطبی، 984ص
 (239تا: ص دهد. )حلی، بی ش میطاووس مکی بودن سوره را از ضحاک گزار

، اند مفسرانی که به نقل قتاده مکی بودن سوره قدر را گزارش کردهق(: 115قتاده ) -
؛ ثعالبی، 247: ص71ج ق،7422؛ ثعلبی، 114: ص1ج ق،7422ابن عطیه،  :اند از عبارت
 ق،7418؛ ابوالفتوح رازي، 418: ص71ج، 7977؛ جرجانی، 877: ص1جق، 7478

 .947: ص21ج
مکی بودن سوره را  ،طوسی به نقل از عطاء خراسانیق(: 138خراسانی ) عطاء -

 ،و ابن طاووس نیز از عطاء خراسانی ،(984: ص71ج ،تا دهد )طوسی، بی گزارش می
 (239تا: ص دهد. )حلی، بی مدنی بودن سوره را گزارش می

ره را مدنی بودن سو ،ابن جوزي به نقل از مقاتلق(: 184بن سلیمان ) مقاتل -
 (483: ص4جق )الف(، 7422دهد. )ابن جوزي،  گزارش می

شوکانی و سیوطی مفسرانی هستند که مکی بودن سوره را از عایشه عایشه:  -
 (971: ص8ج  ق،7414؛ سیوطی، 171: ص1ج ق،7474اند. )شوکانی،  گزارش داده

 ،یاین مفسران بدون ذکر سند یا اظهارنظرهاي شخص: مکی بودن سوره بدون سند -
 ق،7477؛ ابن جزري، 494: ص8ج ق،7473اند: ابن کثیر،  به مکی بودن سوره نظر داده

؛ بغوي، 487: ص71تا، ج ؛ طنطاوي، بی781: ص4تا، ج ؛ زمخشري، بی433: ص2ج
: 8ج ق،7414؛ سیوطی، 228: ص92ق، ج7421؛ فخر رازي، 289: ص1ق، ج7421

؛ مراغی، 971: ص71ج ق،7472؛ مظهري، 991: ص91جق، 7422؛ زحیلی، 971ص
مفسران و  بیشتر»گوید:  ماوردي می .723: ص2ج ،7989؛ دروزه، 218: ص91تا، ج بی

( ابن عاشور 498: ص4ج ،تا )ماوردي، بی.« اند مکی بودن سوره را گزارش کرده ،راویان
اما کسانی که موافق مدنی بودن  ،نظر جمهور به مکی بودن سوره قدر است»گوید:  می

کند که سوره قدر بعد از مطففین و قبل  این صورت این نقل اقتضا میدر  ،سوره هستند
: 7ج ق،7422دخیل،  ؛417: ص91ج ،تا )ابن عاشور، بی «شده باشد. از سوره بقره نازل

؛ شیبانی، 817: ص9ج ،تا ؛ سمرقندي، بی917: ص71ج ق،7982؛ مالحویش، 821ص
: 71ج ،7998 اشانی،کاهلل  فتح؛ 418: ص71ج ،7977رجانی، ؛ ج19: ص1ق، ج7479

: 7ج ،تا ؛ مغنیه، بی7833: ص9ج ق،7471کاشانی،  ؛497: ص2ج ،7987؛ قمی، 917ص
: 7ق، ج7473؛ سبزواري نجفی، 7482: ص2ق، ج7471فیض کاشانی،  ؛131ص
 (819ص
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مفسران مدنی بودن سوره را با اظهارنظر  برخی: مدنی بودن سوره بدون ذکر سند -
سوره قدر  ،شده در مدینه اند. واقدي معتقد است اولین سوره نازل شخصی بیان نموده

رمضان و بعد از اعالم وجوب روزه ماه احیاء شب قدر و بعد  هاست که براي ترغیب ب
لفتوح ؛ ابوا417: ص91تا، ج شده است. )ابن عاشور، بی نازل از هجرت بر پیامبر

 ،7984؛ قرطبی، 783: ص4ق، ج7429بن سلیمان،  ؛ مقاتل947: ص21ق، ج7418رازي، 
؛ ابن 477: ص71ق، ج7471؛ آلوسی، 247: ص71ق، ج7422؛ ثعلبی، 723: ص27ج

: 2ق، ج7477؛ نووي، 411: ص4ج ق،7471؛ بغدادي، 489: ص7ج ،تا قتیبه، بی
 (817ص

 

 ها و نقدها نکته ب(
 ها نکته

 رسد. واسطه وي می این روایات به ابن عباس و یا شاگردان بیتر شبیسند  -7
نظري  آورند و خود اظهار برخی از مفسران، روایات و اقوال موجود را گرد می -2

تنها یک نظر را گزارش  ،صورت مستند و یا اجتهادي هرچند برخی دیگر به ؛ندارند
 کنند. می

 هاست. ترتیب نزول سورههایی از روایات  مستند برخی مفسران، گزینش -9
اغلب به دلیل سبب  ،اند مفسرانی که مدنی بودن سوره قدر را گزارش کردهبیشتر  -4

پس از در مباحث بعدي و  کند محتمل مینزول سوره است که مدنی بودن سوره را 
 گیرد. مورد نقد و بررسی قرار میاین سبب نزول،  گزارش

 

 نقدها

 ،دهند و در اندک مواردي روایات ترتیب نزول مکی بودن سوره را نشان می بیشتر
 کنند که با نقد مواجه است. سوره را مدنی معرفی می

روایات مدنی بودن سوره با روایات مکی بودن سوره که بن عباس:  روایت عبداهلل -
عان و از ابن عباس نقل شده و نیز با روایات صحابی معاصر او و نیز روایات تاب

شاگردان او تناقض دارد. همچنین با روایات ترتیب نزول ابن عباس مبنی بر مکی بودن 
سوره در تناقض است. نیز روایت نقل شده از ابن عباس مبنی بر مدنی بودن سوره ناظر 

 .هاي بعد اثبات خواهد شد بر سبب نزول ذکر شده در مورد سوره است که در بخش
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رسیده از مفسران در مورد روایت ضحاک مبنی بر هاي  گزارشروایت ضحّاک:  -
زیرا برخی از مفسران روایت ضحاک را بر  ؛کنند دیگر را نقض میکی، مدنی بودن سوره

اند. همچنین روایت ضحاک با روایت معاصران او نیز در  مکی بودن سوره گزارش کرده
 تناقض است. 

روایت عطاء خراسانی در سعد السعود ابن طاووس با روایت عطاء خراسانی:  -
در گزارش  (ماوردي و حسکانی )روایت خود او در تفسیر دو تن از مفسران قبل از او 
 ترتیب نزول و مکی بودن سوره قدر در تناقض است.

مدنی  بر را دالقدر  بن سلیمان سرآغاز سوره تفسیر مقاتلبن سلیمان:  روایت مقاتل -

(. اما روشن نیست این نظر 783: ص4ق، ج7429بن سلیمان،  )مقاتل داند می  بودن سوره
هایی بر  زیرا او افزوده ؛بن حبیب از خود مقاتل است یا راوي تفسیر او ابوصالح هذیل

مکی بودن سوره را از مقاتل  ،آمده ضمناً توضیحی که در پاورقی کتاب او .تفسیر دارد
 همان(کند. ) گزارش می

 

 نزولروایات سبب 
 گزارش و بررسی روایات الف(

سبب نزول، آثار منقول دیگري است که به شناخت مکی و مدنی و همچنین  روایات
سبب نزول گزارش چند کند. در مورد سوره قدر  ها کمک شایانی می گذاري سوره تاریخ

از باب شأن و سبب ها  برخی از گزارششود که  در ادامه خواهد آمد و بیان میشده که 
 .ل نبوده، بلکه براي تطبیق محتواي سوره بر برخی رخدادهاي پس از نزول استنزو

اند و بر منبر او  او شده جانشینامیه  به خواب دید بنی پیغمبرروایت اول:  -
دو ، در این حال براي تسلّی پیامبر .بر آن حضرت دشوار آمد هروند ک باال می

بهتر است از هزار  ،یعنی شب قدر که قرآن به تو رسید ؛سوره قدر و کوثر نازل گردید
امیه. این روایت با اندکی تفاوت به این صورت نیز گزارش شده است:  ماه حکومت بنی

هایی بر  امیه همچون بوزینه که بنی داده شدفرمود: در خواب به من نشان  پیامبر
تعالی در این مناسبت روند، این معنا بر من سخت گران آمد و خداي  منبرم باال می

 سوره قدر را نازل کرد.
بن  بن فضل از یوسف این روایت از طرق زیر گزارش شده است: به طریق قاسم

با  که گزارش شده بعد از بیعت امام حسن مازن و او از امام حسن مجتبی
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به سند  .ال شد که در پاسخ به سبب نزول سوره قدر اشاره کردندؤاز ایشان س ،معاویه
، به طریق امام صادقبن الحسین و ایشان از  بن محمد از علی ی از طریق احمدنلیک

و ایشان از  امام صادق، به سند صحیفه سجّادیه از امام صادقبن زیاد از  سهل
 .، طریق ابن المسیب و ابن عباس از پیامبرجدشان امام علی

ت: کلینی، این سبب نزول به یکی از طرق فوق در این منابع گزارش شده اس
: 2ج ق،7471؛ فیض کاشانی، 417: ص2ق، ج7477؛ حسکانی، 222: ص8ج ،ش7982

، ابوحیان؛ 982: ص74ج، 7987؛ قمی، 287: ص4ق، ج7418؛ گنابادي، 7489ص
: 8ج ق،7427؛ سیوطی، 799: ص27ج ،7984؛ قرطبی، 171: ص71ق، ج7421

 ؛111: ص2ق، ج7477؛ ابن جزري، 477: ص71ج ق،7471، آلوسی، 977ص
: 2تا، ج نووي، بی ؛217: ص71ق، ج7422؛ ثعلبی، 781: ص4ج، تا زمخشري، بی

؛ شبر، 111: ص1ق، ج7422؛ ابن عطیه، 297: ص92ج ق،7421، فخر رازي، 817ص
: 9ق، ج7471، کاشانی، 88: ص4ق، ج7471؛ عروسی حویزي، 494: ص8ج ق،7417

 .784: ص4ق، ج7478؛ بحرانی، 7934: ص9ق، ج7422؛ ابن عربی، 211ص
اسرائیل شمشیر و  یادآور شدند که مردي از بنی براي پیغمبرروایت دوم:  -

گردن خود گذارده و هزار ماه در راه خدا جهاد کرد، پس  سالح جنگ را بر
از این عمل بسیار تعجّب نموده و آرزو کرد که اي کاش در امّت من هم  پیغمبر

عمر امّت مرا کوتاه و عملشان  !کرد اي پروردگار منض عر .چنین مردان موفّقی بودند
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ »اي، پس خدا شب قدر را به او مرحمت نمود و فرمود:  را کم قرار داده

سالح خود را بر گردنش گذارد  آن فرد(. شب قدر از هزار ماهی که 9: )قدر« أَلْفِ شَهْرٍ

 رمضان هو تا روز قیامت در هر مادر راه خدا جهاد کرد، براي تو و امّت تو بعد از تو 
به  . این روایت با اندکی تفاوت این گونه نیز نقل شده است: پیامبربهتر است

اسرائیل سالح پوشیده و هزار ماه در راه خدا جهاد  اصحاب خود فرمودند: مردي از بنی
 سپس خدا سوره قدر را نازل کرد. ،زده شدند کرد، مسلمانان از این مسأله شگفت

این  نجیح از مجاهد گزارش شده است. وروایت به طریق عطاء از ابن عباس و اب این
: 4ق، ج7418سبب نزول به طریق فوق در منابع زیر گزارش شده است: گنابادي، 

؛ 171: ص71ق، ج7421 ،ابوحیان؛ 738: ص72ج ،7977؛ حائري تهرانی، 287ص
حاتم،  ابن ابی ؛428: ص8ق، ج7473؛ ابن کثیر، 273: ص7ج ق،7982مالحویش، 

: 71ج ق،7472؛ مظهري، 912: ص1ق، ج7471؛ کاشانی، 9414ص : 71ج ق،7473
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؛ سورآبادي، 484: ص71ج ،تا ؛ حقی، بی999: ص91ق، ج7478؛ زحیلی، 977ص
: 8ق، ج7414؛ سیوطی، 197: ص8ق، ج7478؛ نیشابوري، 2841: ص4ج ،7981

؛ 479: ص4، ج)الف(ق 7422؛ ابن جوزي، 471: ص71ق، ج7471؛ آلوسی، 977ص
: 1ق، ج7421؛ بغوي، 218: ص71ق، ج7422؛ ثعلبی، 182: ص71ج ،7977میبدي، 

 .297: ص92ج ق،7421؛ فخر رازي، 288ص
 

 های غیر مشهور سبب نزول

هاي دیگري در منابع گزارش شده  هاي مشهور، سبب نزول عالوه بر سبب نزول
 است: 

اسرائیل مردانی بودند که هشتاد  عرضه نمودند که در بنی بر رسول خدا الف(
 .ندردک مینمودند و در روزها با دشمنان جهاد  سال روزه بودند و شب تا صبح قیام می

 این سوره فرود آمد. ،حضرت از خدا طلب کرد که در امّت او نیز چنین عبادتی باشد
ده و در منابع زیر ذکر شده بن صباح از مجاهد گزارش ش این سبب نزول از طریق مثنی

؛ زحیلی، 9414: ص71ج ق،7473حاتم،  ؛ ابن ابی428: ص8ق، ج7473است: ابن کثیر، 
: 8ق، ج7418؛ سیوطی، 197: ص8ق، ج7478؛ نیشابوري، 2311: ص9ق، ج7422

 .799: ص27ج ،7984؛ قرطبی، 297: ص92ج ق،7421؛ فخررازي، 977ص
نمودند و عمر امّت پیشین را بیان  را بر او عرضه وقتی عمر امّت پیامبر ب(
این سوره فرود آمد که به عمر کم آنان  ،چون عمر امّت خود به نظرش کم آمد ،داشتند

رسول اللّه  إنّ»دهیم تا یک شب آنها مطابق با هزار ماه گردد.  بر طاعتشان ثواب بسیار می

صلى اللّه عليه و سلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء اللّه من ذلك فكأنه تقاصر أعمار 
أمته أن ال يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه اللّه لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 

هل علم بوده و توثیق ق مالک و ابن قاسم از کسی که ایاین روایت از طر«. أَلْفِ شَهْر

در این منابع اهل سنّت گزارش شده است: ابن عربی،  ،اما نامش ذکر نشده ،شده
: 91ج ،تا ؛ ابن عاشور، بی817: ص9ج ،تا ؛ سمرقندي، بی7382: ص4ق، ج7422

؛ سیوطی، 799: ص27ج ،7984؛ قرطبی، 423: ص8ق، ج7473؛ ابن کثیر، 411ص
. 419: ص4ج ق،7471؛ بغدادي، 211: ص71ق، ج7422؛ ثعلبی، 977: ص8ق، ج7418

نظر  ذکر شده است که بهقبلی منابع با اندک تفاوت همراه با روایت  بیشتراین روایت در 
منابع شیعی به این بیشتر به دلیل اینکه در  ،رسد صحیح همین صورت دومی است می
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 رجل من بني إسرائيل أنه حمل السالح على ذكر لرسول اهلل»صورت آمده است: 
عاتقه في سبيل اهلل تعالى ألف شهر فعجب من ذلك رسول اهلل صعجبا شديدا و تمنى أن 

يكون ذلك في أمته فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الناس أعمارا و أقلها أعماال فأعطاه اهلل 
ليلة القدر و قال ليلة القدر خيرمن ألف شهر الذي حمل اإلسرائيلي السالح في سبيل اهلل لك 

 (783: ص71ج ،7972)طبرسی، «. بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان و ألمتك من

این روایت از طریق عطاء از ابن عباس گزارش شده که در این منابع آمده است: 
، ق7982؛ مالحویش، 419: ص4ق، ج7471؛ بغدادي، 288: ص1ق، ج7421بغوي، 

؛ 287ص: 4ج ق،7418؛ گنابادي، 827: ص1ق، ج7471؛ عروسی حویزي، 221: ص7ج
 .912: ص1ق، ج7471؛ فیض کاشانی، 821ص ق،7422دخیل، 
کنند چهار عابد را نام برد که هر یک  حدیث می از حضرت رسول خدا ج(

معصیت ننمودند: ایوب، زکریا، حزقیل، یوشع. صحابه هیچ هشتاد سال عبادت کردند و 
ت یک شب تو گاه جبرئیل این سوره را آورد و بیان نمود که عباد آن ،تعجب نمودند

عروه گزارش بن  بهتر است از عبادت هزار ماه آنها. این سبب نزول تنها از طریق علی
؛ ابوالفتوح رازي، 479: ص71، ج7977شده و در این منابع ذکر شده است: جرجانی، 

: 71ق، ج7421، ابوحیان؛ 7382: ص4ق، ج7422؛ ابن عربی، 919: ص21ق، ج7418
؛ 9412ص : 71ج ق،7473حاتم،  ؛ ابن ابی428: ص8ج ق،7473؛ ابن کثیر، 179ص

: 71ق، ج7471؛ آلوسی، 977ص  :8ج ق،7418؛ سیوطی، 792: ص27ج ،7984قرطبی، 
 .211: ص71ج ق،7422ثعلبی،  ؛471: ص71، ج7977؛ میبدي، 471ص

 

 ها و نقدها نکته ب(
 ها نکته

 217 تا 211و نیز آیات  سوره اسراء 81روایت اول در سبب نزول براي آیه  -7
و سوره کوثر گزارش شده است. همچنین بعضی روایات سبب نزول،  سوره شعراء

کند. به  همزمانی نزول آیات مذکور با سوره قدر و با سبب نزول مشترک را گزارش می
و او از جدش امام  امام صادقاین ترتیب که روایت اول به سند صحیفه سجادیه از 

دهد، به سند کافی و به  در را گزارش میاسراء و ق 81همزمانی نزول آیه ، علی
همزمانی  ایشان،بن زیاد از  و همچنین سهل امام صادقبن محمد از  طریق احمد
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و به طریق  ،دهد سوره شعراء را گزارش می 217 تا 211نزول سوره قدر با آیات 
را همزمانی نزول سوره قدر با سوره کوثر  ،بن فضل از امام حسن مجتبی قاسم

 (211: ص9ق، ج7471کاشانی، فیض دهد. ) میگزارش 
رسد.  و به ابن عباس و مجاهد می ویان سبب نزول مشهور همه به ائمهار -2

  این روایت در بسیاري از منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است.
 

 نقدها
صورت مستفیض در  سند صحیحی دارد و بهدر مورد روایت نخست، این روایت 

عنوان سبب نزول  به آن را توان اما نمی ،و اهل سنت نقل شده بسیاري از منابع شیعه
 تطبیق این سوره با رخدادهاي متفاوت است.عنوان  بلکه بهنمود، قلمداد 

اش اعتقاد به تعدد  الزمه ،عنوان سبب نزول محسوب شود اگر این روایت به -7
شعراء و بار  بار دوم با سوره، نزول سوره قدر است که گویی یک بار با سوره اسراء

مستلزم تحقیر مقام شامخ  ،شده و اعتقاد به تعدد نزول سوم با سوره کوثر نازل
بر این اعتقاد، آن حضرت آن قدر فراموشکار بوده که  چون بنا ؛است پیامبر

شده است یک سوره را براي یک موضوع چندبار به آن حضرت  جبرئیل ناگریز می
یا به معناي آن واقف شود و یا ملتزم به اجراي وحی کند تا او آن را به خاطر سپارد 

 (84: ص7981)نکونام،  اي بر تعدد نزول مترتب نیست. بنابراین فایده ،حکم آن گردد
آیات  سوره اسراء و نیز 81اگر همزمانی نزول سوره قدر را با سوره کوثر و آیه  -2
که پس از سوره  با روایات ترتیب نزول سوره قدر ،سوره شعراء بپذیریم 217 تا 211

 در تناقض خواهد بود. ،دهد عبس و شمس نشان می
چون  ،اند به این روایت استناد کرده ،مدنی است مفسرانی که معتقدند سوره قدر -9
 .بلکه در مسجد مدینه براي پیامبر منبر ساخته شد ،اند در مکه منبر نداشته پیامبر

اوالً  :ته این استدالل قابل نقد استالب .این سبب نزول دلیلی بر مدنی بودن سوره است
یاي ؤیاي صادقه باشد و از آینده خبر دهد و این رؤتواند ر می خواب پیامبر

منافاتی با مکی بودن سوره قدر ندارد. ثانیاً وجود منبر  ،صادقه با فرض سبب نزول بودن
تصور ذهنی از  دهد که اشخاص ازجمله پیامبر نشان می در مراسم خواندن شعر

اي نیست که بتوان این چنین به آن استدالل  اند و دیدن منبر در خواب مسأله نبر داشتهم
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به مدنی بودن  ،کرد و با استناد به این دلیل سست در مقابل دالیل روایی و عقلی قوي
 سوره قدر معتقد شد.

عنوان  ها، برخی از آنها که به پوشی از سند و منبع اغلب این گزارش ضمن چشم -4
نزول مطرح شده، به قصد بیان شأن و سبب نزول نیست، بلکه براي تطبیق محتواي شأن 

سوره با رخدادي است که به وقوع پیوسته است، ضمن اینکه در برخی از آنها آمده که 
چون پیامبر از کمی عمر امت خویش نگران بود، خداي متعال شب قدر را به وي عطا 

 ر دو مطلب جداگانه است.کرد. عطا کردن شب قدر با نزول سوره قد
ها را باید تطبیقی دانست نه سبب نزول، این  ی که این گزارشیاهیکی دیگر از مؤیّد

امیه  است که در برخی از آنها هزار ماهی که در این سوره آمده، با هزار ماه دولت بنی
منطبق شده است. روشن است که اگر واقعاً این گزارش سبب نزول بوده، باید دقیق 

اند  امیه بیش از هزار ماه حکومت داشته ق باشد، در حالی که دولت بنیمنطب
رساند که از باب تطبیق تقریبی این  ( و این خود می38: ص7ق، ج7478)فیروزآبادى، 

امیه در اواخر عمر نبی بوده، پس از اینکه این سوره در مکه  سوره به حکومت یافتن بنی
 نازل شده بود.

ما را به  تا براي سوره قدر وجود ندارد يمعتبرسبب نزول خاص و  نتیجه:

وارد شده در این مقام، از باب تطبیق ت اگذاري دقیق سوره رهنمون کند و روای تاریخ
امیه، هزار ماه  تقریبی محتواي سوره بر رخدادهاي مختلفی چون هزار ماه حکومت بنی

ا و امثال آن است، نه اسرائیل، یا هزار ماه پیکار و جنگ در راه خد عبادت عابدان بنی
 سبب و شأن نزولی که سوره قدر برایش نازل شده باشد.

 

 ضوابط و خصایص شناخت مکی و مدنی
که - عالوه بر راه سماعی ،عالمان علوم قرآن و مفسران براي شناخت مکی و مدنی

پیمایند. اساس این  راهی قیاسی نیز می ،-آن استوار بود سه بخش پیشین این نوشتار بر
به این هاي مکی و مدنی است. در این بخش سوره قدر  راه، ضوابط و خصایص سوره

)مراد از ضوابط در این علم، اصولی است که غالباً به  گیرد اعتبار مورد بررسی قرار می
اموري است که به خصوصیات  ،خصوصیات الفاظ ارتباط دارد و مراد از خصایص

 وابستگی دارد(. ااسلوب و معن
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قبل از ورود به بحث، توجه به این نکته ضروري است که هر یک از ضوابط ممکن 
ی، به یتثناسهاي مکی و مدنی را شامل شود و به دلیل مورد ا است تعدادي از سوره

خصوص در مورد خصوصیات که  به ؛آید تنهایی الزامی براي اثبات امر به حساب نمی
ی آنها به یهاي هر بخش است و موارد استثنا ایع و پرکاربرد در سورهفقط اموري ش

 مراتب بیشتر از ضوابط است.
 

 های مکی و مدنی سورههای غالبی  و ویژگیضوابط  .1
هاي مکی از مدنی قابل  در این فصل به قواعد و خصوصیاتی که با آنها سوره

اطمینان نسبی از مکی یا بودن یک ها،  توان با وجود این نشانه شود و می تشخیص می
 شود. سوره به دست آورد، بررسی می

 

 های مکی سورههای غالبی  و ویژگیضوابط الف( 

جز سوره بقره و آل  به ،مکی است ،اي که با حروف مقطعه شروع شده سوره هر -7
ق، 7418؛ زرقانی، 83: ص7ج ،تا ؛ سیوطی، بی271: ص7ق، ج7471)زرکشی،  .عمران

 (782: ص7388؛ صالح، 737ص : 7ج
: 7ق، ج7473)سخاوي،  .مکی است ،کار رفته به« کلّا»اي که در آن واژه  هر سوره -2
ق، 7418؛ زرقانی، 71: ص7ج ،تا ؛ سیوطی، بی271: ص7ق، ج7471؛ زرکشی، 247ص
 (738: ص7ج

طبق این . د بودنمکی خواه، داردنهاي مفصّل قرار  مواردي که در دسته سوره -9
: 7ق، ج7418؛ زرقانی، 71: ص7ج ،تا )سیوطی، بی .سوره قدر مکی است ،ضابطه

 (784ص : 7ج ق،7421؛ حسین احمد، 737ص
یا ایّها » ولی از عبارت ،آمده باشد« یا ایّها الناس»هایی که در آنها عبارت  سوره -4

؛ زرکشی، 222ص ق:7428مکی خواهد بود. )ابوعبیده،  ،خالی باشد« الذین امنوا
؛ 737: ص7ق، ج7418؛ زرقانی، 88ص  :7ج ،تا ؛ سیوطی، بی278: ص7ق، ج7471

 (782: ص7ق، ج7421حسین احمد، 
هاي بقره و  جز سوره به ،هاي پیشین آمده هایی که در آن داستان انبیا و امت سوره -1

؛ 88: ص7ج، تا ؛ سیوطی، بی278ص : 7ق، ج7471)زرکشی،  .مکی است ،آل عمران
 (781ص  :7ج ق،7421؛ حسین احمد، 737: ص7ق، ج7418زرقانی، 
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 (88: ص7ج، تا )سیوطی، بی .مکی است ،ن آیه سجده قرار داردآاي که در  سوره -8
)زرقانی، ها  هاي مکی بیشتر در کوتاهی آیات و سوره خصوصیات اسلوبی سوره -7
، (788ص : 7ق، ج7421؛ حسین احمد، 789ص: 7388؛ صالح، 219: ص7ق، ج7418

 ،همانند سوگند بسیار، تشبیه، ضرب المثل ا،کید و الفاظ تثبیت معنکثرت اسلوب تأ
 (788: ص7ق، ج7421تعبیر و وزن و سجع نیرومند )حسین احمد،  ،کثرت فواصل

 ها را دارد. است که سوره قدر این اسلوب
قرینه دیگري که مکی بودن این سوره را تأیید کرده و در زمره خصوصیات اسلوبی 

مرتبه و در  79در قرآن « ما ادراک»است. ...« و ما ادراک »جمله  هاي مکی است، سوره
ها یا باالتفاق مکی است، یا اگر اختالف است، قول به  سوره آمده است. این سوره 71

 تر است.  مکی بودن آنها قوي
هاي مفصل نیست،  هاي غالبی، سوره قدر در زمره سوره طبق این ضوابط و نشانه

با ادات تأکید شروع شده و فواصل و سجع سوره به وضوح  هاي کوتاه داشته و آیه
 نمایان است.

 

 های مدنی سوره های غالبی و ویژگیضوابط ب( 

: 7ق، ج7471)زرکشی،  .کار رفته باشد اي که در آن فریضه و سنتی به هر سوره -7
 (83ص  :7ج ،تا ؛ سیوطی، بی271ص

  :7ج ق،7418)زرقانی،  .اي که در آن فرمان جهاد و احکام آمده است هر سوره -2
 (789: ص7388؛ صالح، 738ص

یا ایّها »ولی عبارت  ،کار رفته به« یا ایّها الذین امنوا»ن عبارت آکه در  یهای سوره -9
؛ سیوطی، 277: ص7ق، ج7471)زرکشی،  .مدنی خواهد بود ،کار نرفته باشد به« الناس

 (737: ص7ق، ج7418؛ زرقانی، 88ص  :7ج ،تا بی
 .مدنی است ،جز سوره عنکبوت به ،ن ذکر منافقان آمدهآاي که در  هر سوره -4

  :7ج ق،7418؛ زرقانی، 83: ص7ج ،تا ؛ سیوطی، بی271: ص7ق، ج7471)زرکشی، 
 (738ص

 و و آیات ها طوالنی بودن سوره مدنی بیشتر در هاي سور خصوصیات اسلوبی( 1
سلوب آرام و استداللی روشن در رویارویی با اهل کتاب و اسلوب تحقیر در مقابله با ا
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؛ حسین احمد، 784: ص7388؛ صالح، 214: ص7ق، ج7418)زرقانی، است.  منافقان
 (777ص  :7ج ق،7421
بیان جزئیات شرع و تفصیل احکام و  خصوصیت محتوایی این سورها نیز در -8

تشریع جهاد و  ،... ، جنگی، کشوري، حقوق شخصی وانواع قوانین مدنی، اجتماعی
آشکار ساختن حالت منافقان و روشن کردن رسوایی آنها و پرهیز  ،فلسفه و احکام آن

)زرقانی، باشد.  می دعوت اهل کتاب به اسالم و اقامه دلیل علیه آنها ، ودادن از آنها
 (777ص  :7ق، ج7421؛ حسین احمد، 789ص :7388؛ صالح، 214ص  :7ق، ج7418

متنی و  و خصوصیات قدر هیچ یک از ضوابط با توجه به مطالب باال، سوره
 اي در مکی بودن این سوره است. مدنی را ندارد و این خود تأییدیه هاي هسورمحتوایی 

ها کاربرد ندارد،  عنوان یک قاعده کلی در شناخت سوره ها به اگرچه این ضوابط و نشانه
 کی و مدنی این چنین است.هاي م اما وصف بیشتر سوره

 

 گذاری و تخمین زمان نزول سوره قدر تاریخ
محدوده زمانی نزول سوره به توان  می ،پیشینهاي  اکنون با توجه به مطالب بخش

 قدر نزدیک شد.
 

 ها گذاری با توجه به روایات ترتیب نزول سوره تاریخ .1
هم مکی بودن سوره قدر و هم نزول  ،ها با عنایت به روایات ترتیب نزول سوره

هاي مکی و هم نزول آن بعد از سوره نجم و عبس و  ترتیب آن در محدوده میانی سوره
آید، حال آنکه در مکی بودن سوره عبس هیچ اختالفی  دست می قبل از سوره شمس به

شده است.  مرحله میانی مکه نازلاوایل هایی است که در  نیست و در زمره سوره
 ( 781: ص7388، )صالح

به سه بخش تقسیم کنیم، اوایل  ،در مکه به سر برده که پیامبررا سالی  79اگر 
سوره سوره قدر کمی بعد از مرحله میانی آن حدود سال چهارم و پنجم خواهد بود. 

هاي چهارم و  که تاریخ تقریبی آن سالنزول یافته این سوره یا در زمان نزول  عبس
  د بود.پنجم پس از بعثت خواه
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 های همسو و سوره گذاری بر اساس روایات سبب نزول سوره قدر تاریخ .4
گفته شد که از باب تطبیق است نه سبب و  روایات سبب نزول سوره قدردرباره 

هاي وارد شده در این باب تخمین  توان با روایات و گزارش رو نمی شأن نزول، ازاین
هایی که در ترتیب نزول مشهور به همراه  سورههاي  تاریخ زد، اما اطالعات و شأن نزول

کند. طبق ترتیب نزول مشهور،  سوره قدر بوده، تا حدودي به تاریخ این سوره کمک می
 اند: اخالص، نجم، عبس، قدر و شمس. این چند سوره پشت سر هم نازل شده

 ةٍسُورَ أوّلُ هي»گفته است: که درباره سوره نجم سخنی از ابن مسعود نقل شده 
اي بود که پیامبر به  ؛ سوره نجم اولین سورهبِمَكَّه سلّمَ و عَليه اللّه صَلّى اللّهِ رَسُولُ أَعلَنَها

که در  (. چنان31: ص27تا، ج )ابن عاشور، بی« صورت عمومی در مکه آن را بیان داشت
ابتدا دعوتی مخفیانه داشت و پس از نزول  رسول گرامی اسالم ،کتب تاریخ آمده

(، دعوت خویش آشکار 71)حجر: « الْمُشْرِكينَ عَنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ»آیه شریفه 

 نمود.
 ةاآلي هذه نزلت»درباره تاریخ دعوت علنی آن حضرت در ذیل همین آیه آمده است: 

 دار في مختف -السالم و الصالة عليه -اللّه رسول و البعثة من الخامسة أو الرابعة السنة في

 سلّم و عليه اللّه صلّى ء النبي زال ما: قال مسعودبن  عبداللّه عن روي. األرقم أبيبن  األرقم
 رسول دخل الوقعة تلك .. فبعد.أصحابه  و هو فخرج تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ: نزلت حتى مستخفيا

؛ این بها... الصاّلة يقيمون فكانوا الصّفا عند األرقم دار أصحابه و سلّم و عليه اللّه صلّى اللّه

بن  در منزل ارقم آیه در سال چهارم یا پنجم پس از بعثت نازل شده و رسول خدا
ارقم مخفی بود. ابن مسعود گوید: دعوت حضرت رسول پیوسته در پنهان بود تا این  ابی

آیه نازل شد ... پس از این رخداد، پیامبر و اصحاب به خانه ارقم در نزدیکی کوه صفا 
 (71: ص79)همان، ج«. وارد شدند و در آنجا به اقامه علنی نماز پرداختند

یا پنجم پس از بعثت، وقتی که حضرت دعوت علنی خویش را پس در سال چهارم 
اي را که براي مردمان آشکارا خواند، سوره نجم بوده و پس از  آغاز نمود، اولین سوره

آن سوره عبس و قدر بوده است که طبعاً سوره قدر نباید فاصله زمانی طوالنی با سوره 
س از بعثت براي سوره قدر نیز نجم داشته باشد و زمان تقریبی سال چهارم یا پنجم پ

 شود. تخمین زده می
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 تخمین زمان نزول سوره قدر .3
چهارم یا توان تاریخ نزول سوره قدر را در سال  شده، می با توجه به مطالب بیان

این اختالف نیز به علت این است که در سال علنی  تخمین زد.پنجم پس از بعثت 
ه بعدیت این سوره پس از سوره عبس و کردن دعوت پیامبر اختالف است، به عالو

 داشته که دقیق مشخص نیست. نجم زمانی اندک دربر
 

 گیری نتیجه
 آید:  دست می هاز آنچه تا اینجا آمد، نتایج زیر ب

به ابن عباس  اغلبهاي قرآن که  هاي ترتیب نزول سوره بیشتر گزارش -7
بین سوره عبس و شمس گشت، حاکی از مکی بودن این سوره و قرار داشتن آن  برمی
 بود.

طلحه گزارشگر آن بود، عالوه بر تعارضش با  بن ابی روایت غیر مشهور که علی -2
 ها بود. هایی چند در ترتیب سوره هم ریختگی هاي مشهور و متفاوت، دچار به نقل

، و به قول از حضرت رسول مرحوم صدوق به نقل از امام صادق -9
 ه پس از سوره اخالص شنیده است.اي دانست ک سوره قدر را سوره

اند، به  ر مفسران سوره قدر را مکی دانسته و برخی که آن را مدنی دانستهتبیش -4
 ه است.شد هاي وارد احتمال قوي ناشی از شأن نزول

روایاتی در باب شأن نزول این سوره از جمله باال رفتن بوزینگانی چند بر منبر  -1
اسرائیل، پیکار هزارماهه  یه، عبادت هزارماهه عابدان بنیام رسول خدا و تطبیق آن بر بنی

 اسرائیل در راه خدا و ... براي این سوره نقل شده است. برخی بنی
بیشتر این روایات دچار ضعف منبع و سند هستند، ضمن اینکه لزوماً از آنها  -8

شود و در برخی سخن از اعطاي شب قدر به علت  مدنی بودن سوره برداشت نمی
راحتی حضرت رسول از کوتاهی عمر امت است و روشن است که اعطاي شب قدر نا

 غیر از نزول سوره قدر است.
هاي  هایی غالبی است. مثالً سوره هاي مکی و مدنی هر یک داراي ویژگی سوره -7

هاي مدنی غالباً بلند با محتواي  مکی کوتاه و با محتواي توحید و معاد هستند، اما سوره
هاي مکی شبیه است  اند. سوره قدر از این منظر بیشتر به سوره سک عبادياحکام و منا

 تا مدنی.
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طبق ادعاي صبحی صالح، سوره عبس مکی و در اوایل مرحله میانی مکه نازل  -8
 هاي چهارم و پنجم پس از بعثت است. شده است. مرحله میانی مکه همان سال

اي نجم و عبس است. درباره ه در ترتیب نزول مشهور، سوره قدر پس از سوره -3
صورت علنی در مکه اعالم  اي است که به سوره نجم آمده که این سوره اولین سوره

شده است. اعالن دعوت پیامبر پس از سالیانی چند در سال چهارم یا پنجم پس از 
ها نازل  رو، سوره قدر نیز به همراه سوره نجم و عبس، در همین سال بعثت بوده و ازاین

 ت.شده اس
اي مکی است و در سال چهارم یا پنجم  شده، سوره قدر سوره طبق مطالب بیان -71

هاي وارد شده از باب جري و تطبیق محتواي این  پس از بعثت نازل شده و شأن نزول
 آمده است. سوره بر رخدادهاي پیش
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 .ةالكتب الثقافي ةبيروت: مؤسس ،جمال القرّاء و كمال القرّاءق(، 1111بن محمد ) سخاوي، علي .87
 .نا بي :جا بي ،بحر العلوم (،تا حمد )بيبن ا بن محمد سمرقندي، نصر .83
  .، تهران: نشر فرهنگ نوتفسير سورآبادي،  (1834) بن محمّد سورآبادي، عتيق .81
، قم: كتابخانه آيت اهلل المأثوربتفسير الالدر المنثور في ق(، 1141) سيوطي، جالل الدين .14

 مرعشي نجفي.
 بيروت: دارالفكر. ،التحبير في علم التفسيرق(، 1121) ــــــــــــــــــ .11
 ، بيروت: منشورات رضي.االتقان في علوم القرآن (،تا بي)ــــــــــــــــــ  .12
 .االلفين ةمكتب :كويت ،الجوهرالثمين في نفسيرالكتاب المبينق(، 1147شبّر، سيّد عبداهلل ) .18
 ، بيروت: دارالكلم الطيّب.فتح القديرق(، 1111بن علي ) شوكاني، محمّد .11
 ةرئ، تهران: نشر دانهج البيان عن كشف معاني القرآنق(، 1118بن حسن ) شيباني، محمد .11

 .اسالمي المعارف
 ، بيروت: دارالعلم للماليين.مباحث في علوم القرآن (،1133صبحي صالح ) .16
 ، قم: داوري.علل الشرايع(، 1831بن علي ) صدوق )ابن بابويه(، محمد .17
 ، تهران: ناصر خسرو.بيان في تفسيرالقرآنمجمع ال(، 1872بن حسن ) طبرسي، فضل .13
 .نا : بيجا ، بيالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، (تا طنطاوي، سيّد محمّد )بي .11
 احياء التراث العربي. ، بيروت: دارالتبيان في تفسير القرآن تا(، بيبن حسن ) طوسي، محمّد .14
 انتشارات اسماعيليان.قم:  نورالثقلين، تفسير ق(،1111بن جمعه ) عروسي حويزي، عبدعلي .11
 االرقم. بن ابي دار االرقمبيروت:  ،التسهيل لعلوم التنزيلق(، 1111)ابن جزري غرناطي،  .12
 ، تهران: انتشارات صدر.الصافي (،ق1111فيض كاشاني، مال محسن ) .18
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، بيروت: العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائرق(، 1116يعقوب )بن  فيروزآبادى، محمد .11
 العلميه.المكتبة 

 ، تهران: ناصر خسرو.الجامع الحكام القرآن(، ق1861) بن احمد قرطبي، محمد .11
 قم: دار الكتب.تفسير قمي،  (،1867بن ابراهيم ) قمي، علي .16
 اهلل مرعشي نجفي. ، قم: كتابخانه آيتتفسير المعينق(، 1114بن مرتضي ) كاشاني، محمّد .17
، تهران: كتابفروشي في الزام المخالفينمنهج الصادقين ق(، 1886اهلل ) كاشاني، مال فتح .13

 محمدحسن علمي.
 تهران: دارالكتب االسالمي. ،الكافي(،  1862بن يعقوب ) كليني، محمّد .11
االعلمي  ةبيروت: مؤسس ،ةفي مقامات العباد ةبيان السعادق(، 1143گنابادي، سلطان محمّد ) .64

 للمطبوعات.
  .ان بيجا:  بيالنكت و العيون، ، تا( بي)بن محمّد  ماوردي، علي .61
 ، بيروت: داراحياء التراث العربي.تفسير المراغي ،(تا بن مصطفي )بي مراغي، احمد .62
 رشديه. ةمكتب :، پاكستانالتفسير المظهريق(، 1112مظهري، محمّد ثناءاهلل ) .68
 ، قم: بنياد بعثت.التفسير المبين، تا( )بي مغنيه، محمّد جواد .61
 ، تهران: اميركبير.االبرار ةاالسرار و عدّكشف (،  1871) ميبدي، رشيدالدين .61
الكتب  ةبيروت: مؤسس الناسخ و المنسوخ في القرآن، (،تا )بي  بن احمد نحاس، ابوجعفر محمد .66

 الثقافيه.
 ، تهران: هستي نما.گذاري قرآن درآمدي بر تاريخ(، 1834نكونام، جعفر ) .67
، بيروت: دارالكتب لمجيدمراح لبيد لكشف معني القرآن اق(، 1117بن عمر ) نووي، محمد .63

 .ةالعلمي
، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(، 1116بن محمّد ) الدين حسن نيشابوري، نظام .61

 بيروت: دار الكتب العلميه.
 ، بيروت: دار الكتب العلميه.فضائل القرآنق(، 1126بن سالم ) ابوعبيد قاسمهروي،  .74

 


