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(تاریخ دریافت مقاله -15/08/52 :تاریخ پذیرش مقاله)19/03/08 :

چکیده
عموم مفسران از جمله عالمه طباطبایی بر این باورند که آیۀ « اِقْتَربَتِ الساعَۀُ َو
انْشَقَّ القَمَرُ [قمر ]9:هنگام قیامت نزدیک شد و ماه شکاافت» نکارر بکه معجکزۀ
شق القمر است که در زمان پیامبر خاتم(ص) تحقق یافته است .در مقابل ،انکدکی
از مفسران از جمله سید محمدحسین فضل اهلل (صاحب تفسیر مِن وَحیِ القرآن)
بر این باورند که این آیه به شاافته شدن ماه در قیامت اشاره دارد و روایاتی ککه
تحقق آن در زمکان پیکامبر(ص) را مطکر ککرده انکد قابکل اتاکا نیسکتند .عالمکه
طباطبایی در المیزان از نظریۀ مشهور دفاع کرده اما فضل اهلل آن را نقد ککرده و
دفاعیات صاحب المیزان را ناکافی دانسته است .در ایکن نوشکتار بکا اسکتناد بکه
شواهد قرآنی و تاریخی نشان داده شده است که نظریۀ مشهور بکا اشکاال هکایی
مواجه است و نظریۀ فضل اهلل و شماری از عالمان مسلمان که انشقاق قمکر را از
رویدادهای هنگام قیامت میدانند قویتر است.
کلیدواژه ها :اعجاز ،المیزان ،شق القمر ،عالمه طباطبایی ،من وحی القرآن ،محمدحسین فضکل
 .9استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول).
 .5دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

Email: pahlevan@ut.ac.ir
Email: islammaleki@yahoo.com
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اهلل.

 .1درآمد
عموم مفسران ،آیۀ نخست سورۀ قمر را نارر به معجزۀ «انشقاق القمر» یکا «شکقّالقمکر»
میدانند زیرا در روایات آمده است که پیامبر اکرم(ص) در پاسکخ بکه درخواسکت مشکرکان
ماه ،دو نیم شدن ماه را به آنان نشان داد .این تفسیر متای به روایتهای متعددی است
که با راهر آیات آغازین سوره قمر نیز سازگار می نماید .عالمه طباطبکایی در المیکزان از
همین دیدگاه دفاع می کند [ ،58ج ،91ص ]55اما سید محمدحسکین فضکلاهلل گرچکه
انشقاق قمر را از قدرت خداوند دور نمیداند اما راهر آیات سورۀ قمر را دال بکر «تحقکق
فعلیِ» آن نمیداند و آن را با برخی از آیات دیگر ناسکازگار مکیبینکد .وی معتقکد اسکت
معلوم نیست روایاتی که در این مورد نقکل شکده متکواتر باشکند .از ایکن رو بکا اقلیتکی از
مفسران که آیۀ اول سورۀ قمر را نارر به حوادث هولنکا در آسکتانۀ قیامکت مکیداننکد
همداستان شده است [ ،38ج ،59ص .]522طبق این تفسیر ،آیۀ «اقتَرَبَت السَّتاََ وَ
انشَقَّ القَمَر» نیز همانند «وَ خَسَفَ القَمَر» [قیامکت« ،]8 :وَ انشَتقَّ السَّتمَا فَهِتی
یومَئذٍ وَاهی ٌ» [حاقۀ ]99 :و آیات فراوان دیگر به قیامت اشاره دارد.
 .2استدالل َالمه طباطبایی بر صح دیدگاه مشهور
عالمه طباطبایی برای اثبات دیدگاه مشهور دو استدالل ذکر می کند .نخست ایناکه آیکۀ
دوم سورۀ قمر (وَ إِنْ یَرَوا آیَ ً یعْرِضوا وَ یَقولوا سحْرٌ مسْتَمرٌّ) نشان مکیدهکد عبکارت
«انشَقَّ القَمَرُ» در آیۀ اول اشاره به معجزه ای است که در زمان نزول سورۀ قمر بکه وقکوع
پیوسته و مشرکان آن را جادو قلمداد کردهاند .بنابراین واژۀ « آیَکۀ » در « وَ إِن یرَوا آی ً
یعرِضوا  »...ناگزیر بر عبارت « انشَقَّ القَمَر» منطبق است و چنین نیست که اشکاره بکه
معجزه و آیهای در قیامت باشد که مشرکان آن را جکادو بنامنکد زیکرا در قیامکت مجکالی
برای تاذیب معجزات وجود ندارد و همۀ حقایق روشن خواهد بکود [ ،58ج ،91ص 55و
 .] 90وی در اینجا «انشَقَّ القَمَر» در آیۀ اول را با واژۀ «آیۀ» در آیۀ دوم منطبق فکر
کرده است.
استدالل دیگر عالمه طباطبایی اینست که روایات بسیاری در منابع شیعه و سکنی در
مورد تحقق انشقاق قمر آمده است که به حد شهرت و استفاضه میرسد و اهل حکدیث و
مفسران دربارۀ پذیرش آن اتفاق نظر دارند و کسی جز حسن بصری ،عطاء بن ابیمسکلم
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خراسانی و ابولقاسم بلخی معتزلی با آن مخالفکت ناکرده اسکت [ ،58ج ،91ص .]55وی
میگوید« :شاافته شدن ماه برای پیامبر(ص) در روایات شیعه از اهکلبیکت(ع) بسکیار نقکل
شده است و محدثان و علمای شیعه این روایتها را بکیدرنک پذیرفتکهانکد ،58[ .ج،91
صص ]90-51ایشان نظریۀ مشهور را مستند بکه قکرآن و سکنت دانسکته ،پکذیرش آن را
واجب میشمارد [همان].
 .۳نقدهای فضلاهلل بر دیدگاه مشهور
 .1 .۳دالل فعل ماضی
در دفاع از نظریۀ مشهور گفته میشود فعل ماضی «انشکقَّ» در تحقکق حادثکه در زمکان
گذشته رهور دارد و بدون قرینه نمیتوان آن را نارر به آینده دانسکت [ ،4ج ،4ص]912
اما فضل اهلل و دیگر ناقدان این نظریه بر این باورند که صیغۀ ماضی در اینجا برای تأکیکد
بر قطعیت وقوع این حادثه در قیامت است و داللت بکر زمکان ماضکی نکدارد [ ،38ج،59
ص .]529کاربرد فعل ماضی برای داللت بر «آیندۀ محققالوقوع» نمونههای بسکیاری در
قرآن دارد همانند «وَ نفخَ فی الصُّورِ [ »...یک« ،]59 ::وَ أزلفَت الجَنَّت للمتَّقتی »
[شعراء« ،]10 :أَتی أَمر اللَّه فَال تَستَعجِلوه [ »...نحل ]9 :و آیات  98تا  24سورۀ زمر9.
 .2 .۳مناقشه در دالل آیات نخس سوره قمر
فضل اهلل بر این باور است که آیۀ «وَ إِن یرَوا آی ً یعرِضوا وَ یقولوا ستحرٌ مستتَمرٌّ»...
[قمر« ]5 :و هر گاه نشانه ای ببینند روی گردانده ،میگویند ʼجکادویی مسکتمر اسکت» ʻ
نارر به یک معجزۀ خاص که مشرکان در هنگام نزول این آیه دیده بودنکد نیسکت بلاکه
فقط میخواهد شیوۀ برخورد کلی و همیشگی مشرکان با آیات الهکی را بیکان کنکد [،38
ج ،59ص 529و  .]521واژۀ «آیۀ» در اینجا آیات قرآن و هکر نشکانهای ککه بکر حقانیکت
 .9نظریۀ کسانی که انشقاق قمر را مربوط به قیامت میدانند حاوی این گزارۀ پنهان است که مردم ماه
در عصر نزول قرآن تحقق این حادثه را به چشم ندیده بودند بنکابراین همکین «عکدم ر یکت» ،یکک
«قرینۀ حسی» برای تأویل کردن فعل ماضی به آینده بود .از این رو مردمِ صدر اسالم با هیچ ابهامی
در فهم آیه روبرو نبودند .اما در قرن های بعد که روایاتی درباره تحقق انشکقاق قمکر در عصکر نکزول
ترویج شد ،این قرینۀ حسی تحت الشعاع آن قرار گرفت و عموم مفسران ماضی بودن فعل «انشقَّ» را
دلیل بر وقوع این حادثه در گذشته پنداشتند.
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پیامبر(ص) داللت کند را شامل مکیشکود و الزم نیسکت آن را نکارر بکه عبکارت «انشَتقَّ
القَمَر» بدانیم تا ارتباط میان آیۀ اول و دوم لزوما به این شیوه برقرار شود .دربارۀ عبکارت
«سحرٌ مستَمرٌّ» نیز باید توجه کنیم که مشرکان ،آیات قرآن را نیز به سبب ویژگیهای
خاص آن ،سحر مینامیدند [احقاف ]2 :و کلمۀ «مُستَمِرٌّ» در اینجا حکاکی از آنسکت ککه
سخن از یک معجزۀ خاص نبوده بلاه برخورد مستمر و همیشگی کفار مبنکی بکر سکاحر
نامیدن پیامبر(ص) مورد نظر است [ ،38ج ،59ص.]521
فضلاهلل ارتباط آیۀ نخست سورۀ قمر با آیات بعدی را چنین تبیین میکنکد ککه آیکۀ
نخست  ،عنوان کلی برای ترسیم فضای هولنا قیامت است و آیات بعکدی عملاکرد بکد
مشرکان در رویارویی با نشانههای حقّانیت پیکامبر(ص) را ککه بکه گرفتکار شکدنِ آنکان در
قیامت می انجامد بیان میکند [ ،38ج ،59ص 9.]528بنکابراین حتکی بکدون اعتقکاد بکه
تحقق معجزۀ «انشقاق قمر» نیز ارتباط آیات به خوبی فهمیده میشکود و دلیلکی نکداریم
که واژۀ «آیۀ» در آیۀ دوم را لزوما بر عبارت «انشق القمر» در آیۀ اول انطباق بدهیم بلاه
آیۀ اول عنوان کلی و نقطۀ آغاز برای هشدار دادن به تاذیب کنندگان است5.
 .۳ .۳مناقشه در اَتبار روایات مربوط به معجزۀ انشقاق قمر
فضل اهلل اصرار دارد روایاتی که دربارۀ انشقاق قمر نقل میشوند باید اول از نظکر عقالیکی
بودن محتوا و دوم از نظر صحت سکند بررسکی شکوند [ ،38ج ،59ص .]529وی روایکات
«انشقاق قمر» را به سبب «عدم احراز تواتر» غیر قابل اعتماد میداند با این استدالل ککه
در علم اصول ثابت شده است که «حوادث مهم و چشمگیر فقط با روایکات متکواتر قابکل
اثباتند زیرا دواعی نقل آنها بسیار است» 3.وی همچنین به این ناته اشاره مکیکنکد ککه
 .9در تایید این سخن باید گفت که در آیۀ ششم بار دیگکر بکه گرفتکاری مشکرکان در قیامکت بازگشکت
میشود« :فَتَوَلَّ ََنهم یومَ یدع الدَّاعِ إِلی شی ٍ نُّکرٍ».
 .5افزون بر این میتوان گفت ارتباط آیکۀ «اقترب الساَ و انشق القمر» بکا آیکۀ «و إن یَترَوا آیت ً
یعرِضوا و یَقولوا سحرٌ مستَمرٌّ» می تواند مانند همان ارتباطی باشد که بین بخکش اول و دوم آیکۀ
«اقترب للناس حسابهم و هم فی غفل معرضون» [انبیاء ]9 :وجود دارد .گویی خداوند در سورۀ
قمر نیز میخواهد بفهماند که با توجه به نزدیاکی هنگامکۀ قیامکت و حکوادث هولنکا آن ،اینهمکه
إعرا و غفلت بشر غیرقابل توجیه است.
 .3این یک اصل کلی است که اگر مضمون روایتی به گونهای باشد که انگیزه برای نقل آن بسیار اسکت و
راویان منفعتی برای کتمان آن ندارند قطعا باید با اسانید متعدد و متواتر اثبات شود وگرنکه دانسکته
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برخی از شخصیتهایی که روایات «انشقاق قمر» به آنان منسوب اسکت اساسکا در زمکان
وقوع معجزۀ مورد ادعا حضور نداشتند یکا متولکد نشکده بودنکد بنکابراین قاعکدتا بایکد از
واسطه های دیگر شنیده باشند و همین نشان میدهد چه بسا این روایات از قبیل «اخبار
آحاد» باشند .بنابراین فقط باید به ارزیابی محتوای این روایات با قکرآن تایکه ککرد [،38
ج ،59ص.]522
فضل اهلل معتقد است اعتماد علما به روایات «انشکقاق قمکر» از اعتبکار ذاتکی روایکات
مربوط به آن یا تواتر آن ها ناشی نشده است بلاه علما طبق اجتهاد تفسیری خکود ،ایکن
روایات را مطابق آیات نخست سورۀ قمر پنداشته و به آن اعتمکاد ککرده انکد [ ،38ج،59
ص.]522
 .۴ .۳ارزیابی محتوای روایات انشقاق قمر با قرآن
نقککد دیگککر فضککل اهلل ب کر دیککدگاه مشککهور اینسککت کککه روایککات انشککقاق قمککر بایککد بککا
معیار «مفاهیم کالن قرآنی دربارۀ معجکزه» ارزیکابی شکوند و هکر روایتکی ککه بکا رکاهرِ
روشنِ قرآن ناسازگار باشد باید کنار گذاشته شکود [ ،38ج ،59ص .]529آیکات بسکیاری
در قرآن وجود دارد که صریحا با تحقق معجزات به ویکژه معجکزات اقتراحی(پیشکنهادی
و درخواستی) در زمکان پیکامبر خکاتم(ص) ناسکازگار اسکت بلاکه آن را رد ککرده و اصکرار
دارد که تنها خداست که طبق حامت خود دربارۀ تحقکق یکا عکدم تحقکق یکک معجکزه
تصمیم میگیرد و در این باره نه پیامبر(ص) – که بشر است  -اختیار یا قدرت ذاتکی دارد
و نه پیشنهادهای مردم ارزش عملی شدن دارند [ ،38ج ،59ص .]528سکخن فضکل اهلل
در اینجا نارر به آیۀ  51سورۀ إسراء و نظایر متعکدد آنسکت« :وَ متا مَنَعَنتا أَن نرستلَ
بِاآلیات إِالَّ أَن کذَّبَ بِهَا األَوَّلونَ وَ آتَینا ثَمودَ النَّاقَ َ مبصرَۀً فَظَلَموا بِها وَ ما نرستل
بِاآلیات إِالَّ تَخویفاً» [اسراء ]51 :و (چیزی) ما را از فرستادن معجزات بکاز نداشکت جکز
ایناه پیشینیان ،آن ها را به دروغ گرفتند ،و به ثمود ،ماده شتر را دادیکم ککه (نشکانه ای)
روشنگر بود ،ولی با آن (به خود) ستم کردنکد ،و مکا معجکزه هکا را جکز بکرای بکیم دادن
نمیفرستیم.
می شود که راویانش خالف واقع گفته اند .معجزۀ چشمگیری همانند «انشقاق قمر» امری اسکت ککه
اگر رخ داده باشد همۀ مسلمانان –صرفنظر از مذهبشان -از زمان صحابه انگیزه جدی برای نقل آن
داشتند و دلیلی برای کتمانِ آن وجود نداشت.
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این آیه را دو گونه می توان تفسیر کرد :نخست ایناه چون امتهای پیشین معجزاتی
دیدند ولی تاذیب کردند و چون مشرکانِ عصر پیامبر(ص) نیز از نظکر لجاجکت و تاکذیب
حقایق همانند آنان بودند از این رو خداوند معجزاتی از جن :معجکزات انبیکای پیشکین
برای پیامبر خاتم(ص) قرار نداد زیرا سودی نداشت .دوم ایناه امتهای پیشین که پک :از
دیدن معجزات به تاذیب روی آوردند حام عذاب بر آنان قطعیت یافکت و دچکار عکذاب
فراگیر و نابود کننده شدند در حالی که خداونکد نمکیخواهکد مشکرکان ماکه را هماننکد
امت های پیشین دچار عذاب کند بنابراین معجزهای جز قرآن برای آنان مقرر نفرمکود تکا
تاذیب نانند و عذاب بر آنان قطعی نشود .در واقع سنت تغییرناپذیر الهکی اینسکت ککه
تحقق معجزاتی از قبیل معجزات انبیای گذشته ،مستلزم نزول عذاب بر تاذیب کنندگان
است در حالی که خداوند نمیخواست قوم پیامبر خاتم(ص) را نابود کند .هکر یکک از ایکن
دو تفسیر را بپذیریم تفاوتی در نتیجه نخواهد داشت زیرا در هر دو صکورت ،آیکۀ «وَ متا
مَنَعَنا أَن نرسلَ بِاآلیات إِالَّ أَن کذَّبَ بِهَا األَوَّلون  »...وقکوع فعلکیِ معجزاتکی از قبیکل
معجزات انبیای گذشته را صریحا نفی میکند .همچنین آیات  81تا  14سوره إسراء نیکز
تحقق معجزات درخواستی را نفی میکند .اساسا قرآن تأکیکد دارد ککه آیکات قکرآن ککه
نشانههای خداوند در خلقت جهان را به تفصیل بیان کردهاند بکرای هکدایت یکافتن بشکر
کافی هستند و دیگر لزومی ندارد پیامبر خاتم(ص) نیز همانند پیامبران گذشکته معجزاتکی
بیاورد که چشمگیر باشند.
 .1 .۴ .۳پاسخی از َالمه طباطبایی
پاسخی که از سخنان عالمه طباطبایی به چنین نقدی داده می شود اینست که این آیات
صرفا تحقق معجزات اِقتراحکی را نفکی مکیکنکد و تحقکق معجزاتکی ککه مریکد رسکالت
پیامبر(ص) باشد همانند قرآن ،عصای موسی(ع) و معجزات عیسکی(ع) را شکامل نمکیشکود.
همچنین امور خارقالعاده ای که بدون پیشنهاد مشرکان و صرفا از روی لطک خداونکد از
پیامبر(ص) صادر شود را نیز نفی نمیکند [ ،58ج ،91ص .]99مطابق ایکن سکخن عالمکه
طباطبایی می توان گفت معجزات اقتراحی بر دو گونه اند :نخست آنچه سودی برای اثبات
حقانیت پیامبر(ص) نمی بخشد و فایکدهای جکز ارضکای حک :بهانکهجکویی و سکودجویی
مشرکان ندارد  -همانند اموری که در آیات  81تا  14سورۀ إسراء ذکر شکده اسکت .دوم
معجزاتی که حتی اگر اقتراحی باشند باز هم برای اثبات حقانیت پیامبر(ص) کارآیی دارنکد
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و از این نظر همانند قرآن ،معجزات موسی(ع) و عیسی(ع) هستند و «انشقاق قمکر» نیکز از
این گونه است .لذا وقتی قرآن می فرماید خداونکد بکرای پیکامبر خکاتم(ص) معجکزه نکازل
نفرموده صرفا مربوط به دستۀ اول از معجزات اقتراحی است و دستۀ دوم و نیز معجزاتکی
که با پیشدستی و لط خدا و بدون درخواست مشرکان از پیامبر(ص) صکادر مکیشکود را
شامل نمیشود.
 .2 .۴ .۳نقد پاسخ َالمه طباطبایی
اشاالی که به پاسخ عالمه طباطبایی وارد است اینسکت ککه قکرآن بکه عنکوان معجکزه از
موضوع سخن خارج است زیرا مورد تشایک منتقدان انشقاق قمر نیست .افکزون بکر آن،
آیۀ «وَ ما مَنَعَنا أَن نرسلَ بِاآلیات إِالَّ [ »...اسراء ]51 :به صراحت تحقق همۀ معجکزات
مورد نظر مردم را – در عصر پیکامبر خکاتم(ص)  -نفکی ککرده اسکت .در ایکن آیکه کلمکه
«اآلیات»  ،جمع همراه با ال و الم و دال بر عموم یا عهد اسکت و تمکامی معجزاتکی ککه
مشرکان درخواست میکردند یا در نظر داشتند -حتی آنها که که سکودی بکرای اثبکات
حقانیت پیامبر(ص) نداشت – و از جمله «انشقاق قمر» را نیز شامل میشود .در واقع ایکن
آیه به صراحت می فرمایدآن گونه معجزاتی که بکرای انبیکای پیشکین نکازل شکده بکود و
داللت بر حقانیت آنان داشت ،برای پیامبر خاتم(ص) تحقق نیافکت زیکرا گذشکتگان آن را
تاذیب کردند .بنابراین تقسیم معجزات اقتراحی به دو دسته ،از این آیه بر نمیآید و این
آیه تحقق عموم معجزات مورد نظر مردم که از سنخ معجزات انبیای پیشین است را نفی
میکند.
ناتۀ دیگر آناه برآیند روایاتی که ترتیب نزول سورهها را بیان میکنند بر نزول سورۀ
قمر پیش از سورۀ اسراء داللت دارد [ ،49ج ،9ص .]939بنابراین اگر آیۀ نخسکت سکورۀ
قمر را نارر به تحقق انشقاق قمر در زمان پیامبر(ص) بدانیم این معجزه باید قبل از نکزول
آیۀ  51إسراء رخ داده باشد .در اینصورت اگر معجزۀ عظیمی همچون انشقاق قمر پکیش
از آن رخ داده بود و مردم آن را تاذیب کرده بودند انتظار میرفکت هنگکام نکزول سکورۀ
اسراء و رد معجزات درخواستی جدید بفرمایکد «پکیش از ایکن معجکزۀ بزرگکی همچکون
انشقاق قمر برای شما تحقق یافت ولی تاذیب کردید» در حالی که این آیه ( 51إسکراء)
در مقام بیان آن است که بفرماید اناار امت های پیشین عامل عدم نزول چنین معجزاتی
است .بنابراین فهمیده می شود ککه بکرای ایکن امکت هنکوز معجکزۀ درخواسکتی از سکنخ
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معجزات چشمگیری که برای انبیای پیشین تحقق یافت مورد اجابکت قکرار نگرفتکه بکود
وگرنه خداوند ماررا در مناسبت های بعدی برای سکاکت ککردن مشکرکان بکر آن تأکیکد
میفرمود.
از سوی دیگر در قرآن ککریم هفکت آیکۀ دیگکر ( [انعکام 32 :و [ ،]901یکون،]50 ::
[رعد 2 :و [ ،]52انبیاء ]5 :و [عنابوت ) ]50 :نظیر آیۀ  51سورۀ اسکراء وجکود دارد ککه
همگی در سوره هایی قرار دارند که پ :از سورۀ قمر نازل شدهانکد [ ،49ج ،9ص ]932و
با دقت در آنها نیز وقوع شقالقمر در زمان پیامبر(ص) مکورد تردیکد قکرار مکیگیکرد بکا
اینهمه صدور خوارق عادت از پیامبر(ص)  -بدون درخواسکت مشکرکان و بکدون تحکدی و
صرفا به عنوان لط خداوند -برای قوت قلب مومنان یا برای یاری پیکامبر(ص) در شکرایط
خاص و دشوار ،مورد اناار نبوده و نیست و فضل اهلل نیز این امور را رد نارده است.
 .۵ .۳نسب روایات انشقاق قمر با سن الهی
نقد دیگر بر نظریۀ مشهور انشقاق قمر ،که توسط رشکید رضکا مطکر شکده [ ،55ج،30
ص ]394و فضل اهلل نیز آن را وارد دانسکته [ ،38ج ،59ص ]521آن اسکت ککه مطکابق
برخی از آیات قرآن [انعام 8 :و  58شم ]94::و طبق یکک سکنت الهکی ،هرگکاه مکردم
معجزه ای بزرگ درخواست کنند ولی پ :از تحقق آن کفر بورزند دچار عکذاب خواهنکد
شد .با توجه به ایناه در ماجرای انشقاق قمر چنکین نشکده و مشکرکان نکه تنهکا عکذاب
نشدند بلاه تا مدتها به آزار پیامبر(ص) مشغول بودنکد ککه در نهایکت بکه هجکرت ایشکان
انجامید .لذا با برهان خُل اثبات میشود که این معجزه تحقکق نیافتکه اسکت و بنکابراین
روایات انشقاق قمر با این سنت الهی دربارۀ انبیاء ناسازگار مینماید.
عالمه طباطبایی گرچه وجود این سکنت الهکی را رد ناکرده اسکت ولکی تکالش دارد
ماجرای انشقاق قمر را به نحوی از شمول ایکن سکنت خکارج بدانکد و دالیلکی را در ایکن
خصوص بیان میدارد .نخست آناه جهانی بودن رسالت پیکامبر خکاتم(ص) مکانع از نکزول
عذاب استیصال بود زیرا خداوند نمی خواست همۀ افراد بشر را پک :از تاکذیب انشکقاق
قمر نابود کند .دوم آناه حتی دربارۀ مردم ماه نیز نمیتوان انتظار عذاب همگانی داشت
باشیم زیرا همۀ آنها لجاج و عناد نداشتند بلاه بسیاری ایمان آوردند و عذاب استیصکال
در جایی که مرمن و کافر همراه یاکدیگر زنکدگی مکیکننکد نکازل نمکیشکود از ایکن رو
می فرماید ...« :وَ لَو ال رِجالٌ مؤمنونَ وَ نستا مؤمنتات لَتم تَعلَمتوهم أَن تَطَتؤهم
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فَتصیبَکم منهم مَعَرَّۀٌ بِغَیرِ َلمٍ لیدخلَ اللَّه فی رَحمَته مَ یشا لَو تَزَیلوا لَعَتذَّبنَا
الَّذی َ کفَروا منهم ََذاباً أَلیماً» [فتح ... ]55 :و اگر (در ماه) مردان و زنکان بکا ایمکانی
نبودند که (ممان بود) بی آناه آنان را بشناسید ،ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بکر
شما بماند خداوند شما را از جن با آنها بازنمیداشت ،ولی چنین کرد تا خدا هکر ککه را
بخواهد در رحمت خویش درآورد .اگر (کافر و مکرمن) از هکم متمکایز مکیشکدند ،قطعکا
کافران را به عذاب دردناکی معذّب میداشتیم».
سوم آناه فقط سران شر بودند که درخواست «انشقاق قمر» کردنکد ولکی پک :از
مشاهده آن کفر ورزیدند نه عموم مردم و آنان نیز بعدها در جن بدر بکه سکزای اعمکال
خود رسیدند و در واقع عذاب بر آنان واقع شکد [ ،58ج ،91ص .]95چهکارم آناکه علکت
عدم نزول عذاب ،وجود پیامبر(ص) در میان ایشان بود چناناه قرآن میفرماید« :وَ ما کانَ
اللَّه لیعَذِّبَهم وَ أَن َ فیهِم» [انفال .]33 :بنابراین بعدها که پیامبر(ص) از میان آنان رفت،
در جن بدر عذاب شدند.
فضل اهلل ،دالیل عالمه طباطبایی را کافی نمیداند و اشکاره مکیکنکد ککه مقصکود از
عذابی که پ :از تاذیب معجزات نازل میشود عذابهایی همانند غرق کردن ،فرو رفتن
در زمین ،سوزاندن و غیره است که به صورت مستقیم به خداوند نسبت داده مکیشکود و
کشته شدن در جن یا مرگ طبیعی که با علتهای عادی توجیه میشکوند مکورد نظکر
نیست .وانگهی می دانیم که برخی از سران شر حتی در جن بدر نیز کشته نشکدند و
چه بسا به مرگ طبیعی مرده باشند [ ،38ج ،59ص.]521
گزارشهای تاریخی سخن فضل اهلل را تأیید میکند زیرا گرچه کسانی مثل ابوجهکل،
اُمیّۀ بن خل  ،عُقبۀ بن ابیمُعَیط ،عُتبۀ بن ربیعه و شَیبۀ بن ربیعه در جن بکدر کشکته
شدند [ ،1ج ،9صص ]290-208ولی شمار قابل توجهی از شخصیتهای مهکم مشکرکان
نیز به مرگ طبیعی درگذشتند .به عنوان مثال ابولهب در بدر حضکور نداشکت و پک :از
جن در اثر بیماری مُرد [ ،99ج ،9ص ،942ص .]341ابوسفیان نیکز ککه دشکمن طکراز
اول پیککامبر(ص) بککود زنککده مانککد تککا بعککدها در دورۀ خالفککت عثمککان درگذشککت [ ،2ج،5
ص ]295ولید بن مُغیره ،عاص بن وائل و ابواُحَیحَه (سعید بن العاص) که همگی از سران
شر در ماه بودند در سال اول هجری و قبل از غزوۀ بدر مُردهاند [ ،30ج ،5ص.]318
چند نقد دیگر نیز به دالیل عالمه طباطبایی دربارۀ علت عدم نزول عذاب وارد اسکت.
ایشان به جهانی بودن دین پیامبر(ص) استناد کرده و نتیجه گرفته اسکت ککه اگکر بعکد از
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انشقاق قمر عذاب نکازل مکی شکد بایکد همکۀ بشکریت نکابود مکی شکد ولکی چکون خکدا
نمی خواست چنین کند عذاب نازل نفرمود .طبعا این استدالل جای نقد دارد زیکرا ایناکه
بگوییم جهانی بودن رسالت پیامبر خاتم(ص) می طلبید بعد از وقوع انشقاق قمر یکا همکۀ
بشر نابود شوند یا هیچا :عذاب نشود ،اصال جای مطر شدن ندارد زیرا در زمان نزول
سورۀ قمر فعالیت تبلیغی پیامبر(ص) متمرکز در ماه بود و بر فر اگر کسانی در بیکرون
ماه نیز معجزۀ انشقاق قمر را مشاهده مکی کردنکد از ارتبکاط آن بکا حقانیکت پیکامبر(ص)
بی اطالع بودند و هنوز حجت بر آنان تمام نشده بود .بنابراین انتظکار عکذاب شکدن آنکان
بیجاست .محل نزاع اینست که چرا همان شاهدان عینیِ شقالقمر ککه سکران شکر در
ماه بودند دچار عذاب نشدند؟! وگرنه عذاب شدنِ اهالی سایر شهرها و کشورها خکارج از
بحث است.
همچنین تأکید عالمه طباطبایی بر ایناه اگر مومنان و کفار با یادیگر زنکدگی کننکد
عذاب استیصال نازل نمی شود ،گرچه سخنی درست است ولی به عدم نزول عکذاب پک:
از انشقاق قمر ارتباطی ندارد زیرا خداوند میتوانست همانند ماجرای قوم لوط ،مرمنان را
به طریقی نجات بخشد [حجر ]51 :یا عذاب را به گونکۀ خاصکی مقکرر فرمایکد ککه تنهکا
کافران مبتال شوند چناناه برخی از بالها تنها بر آلفرعون نازل میشد و به بنیاسکرائیل
آسیبی نمیرساند [اعراف .]933 :استناد عالمه طباطبکایی بکه آیکۀ  55سکورۀ فکتح نیکز
سودی نمی بخشد زیرا این آیه ربطی به نزول عذاب خارقالعادۀ آسکمانی نکدارد و صکرفا
نارر به عذاب کردن یک قوم به دست مرمنان در جن و مربوط به مکاجرای فکتح ماکه
است که بدون جن انجام شد تا بیگناهکان کشکته نشکوند .تمیکز دادن بکین مرمنکان و
کافران در عذاب خارق العادۀ الهی از قبیل صاعقه و سن آسکمانی و غیکره ککامال مکورد
انتظار است اما وقتی مرمنان عادی با مشرکان میجنگند تمیز دادن گناهاار از بکیگنکاه
دور از انتظار است.
(ع)
برآیند داستان های انبیا در قرآن این برداشت را در ذهن خواننده ایجاد میکند که
اگر معجزات عظیمی همچون انشقاق قمر– که از شکتر صکالح و معجکزات موسکی(ع) نیکز
چشمگیرتر است  -به مردمی نشان داده شود ولی آنان تاکذیب کننکد خداونکد بکا نکازل
کردن عذابِ آشاار ،آنان را مایۀ عبرت دیگران قرار خواهکد داد .بنکابراین تاکذیب علنکیِ
معجزاتِ چشمگیر ،عذاب آشاار و چشمگیر به دنبال دارد .اما اگر بر فر در یک مکورد
خاص ،حامت الهی اقتضا کند که برخی از تاذیب کنندگان نکابود نشکوند ،اساسکا بکرای
آنان معجزات چشمگیر نازل نمیفرماید تا عذاب استیصال که نتیجۀ وضعی و قطعکی آن
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است مترتب نگردد.
َ .۶ .۳دم وجود گزارشهای تاریخی متنوع دربارۀ تحقق انشقاق قمر
اشاال دیگر بر نظریۀ مشهور اینست که اگر ماه در زمان پیامبر(ص) دو نیم شده بود قطعا
همۀ مردم آن را میدیدند و منجمان شرق و غرب آن را ثبت میکردند زیرا انگیزه بکرای
نقل چنین حادثۀ عظیمی بسیار قوی است.
 .1 .۶ .۳پاسخ َالمه طباطبایی
در پاسخ به این اشاال نیز عالمه طباطبایی در عین پذیرش ضمنی ایناکه گکزارشهکای
تاریخی در کشورهای مجاور دربارۀ این موضوع بکه دسکت نیامکده اسکت ،مجموعکهای از
پاسخ های ارائه شده را چنین بر می شمرد :اول آناه ضرورت ندارد هر حادثه زمینکی یکا
آسمانی برای عموم مردم معلوم گردد و نسل به نسل نقل شود بلاه ممان است مردم از
چنین حادثه ای غفلت کرده یا آن را فراموش کنند .دوم آناه در حجکاز و سکرزمینهکای
عربککی اطککراف آن رصککدخانه بککرای پیگیککری و ثبککت حککوادث آسککمانی وجککود نداشککت.
رصدخانه ها در هند ،روم و یونان بود که اختالف افق بسیار زیادی با ماه دارند .بنکابراین
اگر چنین حادثه ای ثبت نشود عجیب نیست به ویژه که در برخی از روایکات آمکده ککه
معجزۀ انشقاق قمر هنگام غروب خورشید و در لحظۀ طلوع ماه شکب چهکارده رخ داده و
مدت اندکی طول کشیده است .بنابراین طلوع ماه در مناطق غربی –که غروب آفتکاب در
آنجا دیرتر است -پ :از پایان معجزه بوده و قابل ر یت نبوده است .سوم آناه در اموری
که به نفع اسالم و مسلمین است به صداقت پیروان کلیسا و بتپرسکتان بکدبین هسکتیم
زیرا چه بسا چنین معجزهای را دیده باشند ولی کتمان کنند [ ،58ج ،91ص.]94
 .2 .۶ .۳پاسخ فضل اهلل
فضل اهلل عدم ر یت و ثبت انشقاق قمر در کشورهای دیگکر را اماکان پکذیر دانسکته امکا
احتمال غفلت مردم حجاز از این حادثه و فراموش شکدنِ در طکول زمکان را نمکیپکذیرد
[ ،38ج ،59ص .]580وی بر این باور است که حادثکۀ انشکقاق قمکر اگکر آنگونکه ککه در
روایات آمده واقع شده باشد یک رویداد چشمگیر و بی سکابقه اسکت ککه مماکن نیسکت
بیشتر مردم از آن غفلت کرده یا آن را فراموش کرده باشند زیرا در گذشته -بکه ویکژه در
عربستان -نورِ ماه به عنوان منبع اصلی روشنایی در شب مکورد توجکه همیشکگی مکردم

919

پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و نهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9315

بوده است .بناب راین اگر ماه دو نیم شده بود ،این ماجرا فراگیر مکی شکد و خکاطرۀ آن در
طول زمان بر زبانها باقی می ماند و حتی زمانِ رخ دادن این حادثه بکه عنکوان یکک روز
تاریخی و مبدأ تاریخ گذاریِ سایرِ امور تلقی میشد [ ،38ج ،59ص.]580
به این ترتیب فضل اهلل صریحا بیاعتمادی خود را نسبت به روایات مربوط به انشکقاق
قمر بیان میکند و آنها را غیر قابل اطمینان میشمارد .از سوی دیگر وی بکر ایکن بکاور
است که راهر آیات نیز داللتی ندارد که انشقاق قمر در صدر اسالم رخ داده است .از این
رو آن را از حوادث سهمگین قیامت تلقی میکند [ ،38ج ،59ص.]580
 .۳ .۶ .۳نقدهای دیگر بر دفاَیات َالمه طباطبایی
در نقد وجوهی که عالمه طباطبایی دربارۀ علل احتمالی عدم ثبکت حادثکۀ انشکقاق قمکر
ذکر کرده است ناتههای دیگری نیز عالوه بر سخنان فضل اهلل قابل بیان است:
نخست :رویدادی همچون انشقاق قمر اگر به هر دلیلکی در چنکد شکهر دیکده نشکود،
دستام در چند شهر دیگر باید ر یت شود و اگر در ماکه رخ داده باشکد قاعکدتا بایکد در
مدینه ،طائ  ،یمن و مناطق مختل جزیرۀ العرب و حبشه نیز دیده شود .ایناه بگکوییم
در همۀ این شهرها هوا ابری بوده یا افق فرق داشته است یا همۀ مردم از چنکین حادثکه
عظیمی غفلت کرده اند ادعایی بزرگ است .دو نیم شدن ماه موضوعی اسکت ککه اگکر در
منطقۀ تمدن خیز و پرجمعیتی مثل خاورمیانه رخ داده باشد عالوه بر کتکابهکای تکاریخ
باید آثاری در ادبیات ،باورها و حتی افسانهها و اسطورههای مردم منطقه بر جای گذاشته
باشد.
دوم :باید میان «پیش بینی حوادث آسمانی» و «مشاهدۀ حکوادث آسکمانی» تفکاوت
قایل شویم .برای پیش بینی کردن ،به رصدخانه و اطالعات نجومی نیاز داریم ولکی بکرای
مشاهده نیازی به رصدخانه نیست .لذا این توجیه که در سرزمین هکای عربکی رصکدخانه
وجود نداشت کفایت نمی کند و اگر ماه در ماه دو نیم شود قطعکا بایکد مکردم شکهرها و
کشورهای دیگر با موقعیت جغرافیایی نزدیک به ماه -حدود ربع مردم دنیا -نیکز شکاهد
آن باشند .همچنین باید توجه کرد ککه «قمکر» بکا «هکالل» فکرق دارد و غالبکا بکه مکاهِ
شب های میانی که تقریبا قرص است اطالق مکی شکود [ ،90ج ،5ص ]531و «دشکواری
ر یت هالل شب اول ماه قمری» نباید با «دو نیم شدن قرص ماه در اواسط مکاه» قیکا
شود .در برخی از روایاتِ انشقاق قمر آمده که این حادثه در شب چهاردهم ،یعنی هنگکام
کامل بودن قرص ماه  -رخ داده است [ ،99ص ،49 521ج ،5ص ] 349و حتی عالمکه
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طباطبایی نیز یای از این روایات را نقل کرده است [ ،58ج ،91ص.]94
سوم :عالمه طباطبایی با ذکر ایناه در برخی روایات آمکده ککه انشکقاق قمکر هنگکام
طلوع ماه و غروب خورشید بوده و زمان اندکی طول کشید ،نتیجه گرفته است که هنکوز
ماه هنوز در سرزمینهای غربی طلوع نارده بود [ ،58ج ،91صکص ]95-94و ایکن بیکان
خلط دیگری میان هالل و قمر است زیرا قمر حتی در روز نیز بکه خکوبی قابکل مشکاهده
است و چنین نیست که فقط در شب دیده شکود .عکالوه بکر ایکن معلکوم نیسکت عالمکه
طباطبایی به کدام روایت اشاره دارد زیرا با بررسی عموم روایکات انشکقاق قمکر در منکابع
فریقین با استفاده از رایانه دقت در آنها روایتی دال بر این مطلب یافت نشد .لکذا گمکان
میرود که ذهن عالمه طباطبایی ناخودآگاه ،سخنان برخی از علما همچون شیخ طوسکی
یککا آلوسککی را در ایککن مککورد بککا روایککات خلککط کککرده باشککد [ ،9ج ،94ص ،34 29ج،1
ص.]443
چهارم :ایناه باید دربارۀ آنچه به منکافع اسکالمی بکاز مکیگکردد بکه اربکاب کلیسکا و
بت پرستان بدبین باشیم سخنی درست است اما این بدبینی باید عقالیکی و دور از افکراط
باشد .ایناه آنان اوصاف پیامبر اکرم(ص) را که در کتب آسمانی آمده بکود تحریک کننکد
قابل انتظار است اما ایناه گفته شکود روحانیکان ادیکان دیگکر همگکی مکیدانسکتند ککه
مسلمانان به انشقاق قمر استناد خواهند کرد و تسلط کاملی بر همۀ نخبگکان خاورمیانکه
داشتند تا جایی که توانستهاند جلوی ثبت این حادثه را به طکور کامکل بگیرنکد یکا همکۀ
گزارش های مربوط به آن را نابود کنند ،بسیار بعید است .اگر بر فر هم میدانستند که
شاید مسلمانان این حادثکه را مکورد اسکتناد قکرار دهنکد ،ککافی بکود بکا ارائکۀ تکوجیهی
عوامپسندانه ،انشقاق قمر را در اثر عوامل دیگر و نه اعجاز محمد(ص) جلوه دهند.
پنجم :بر فر که دالیل عالمه طباطبایی را بپذیریم و بگوییم حادثۀ انشقاق قمکر در
شهرهای دور از ماه دیده نشده یا روحانیان ادیان دیگر آن را مخفکی ککردهانکد بکاز هکم
جای این پرسش باقی است که چرا این مکاجرا حتکی در میکان مکردم حجکاز ،بکه تکواتر
نرسیده است؟! اگر حادثۀ چشمگیر انشقاق قمر در ماه و چند سال پکیش از هجکرت رخ
داده باشد باید بعدها در دوران حضور پیامبر(ص) در مدینه به طکور ماکرر هنگکام دعکوت
مردم به اسالم یا در مجادله با مشرکان و اهل کتاب ،منعا :شکود و حضکور پررنک آن
در کتاب های تاریخ و ادبیات عرب در قکرن هکای نخسکت دیکده شکود .همچنکین انتظکار
می رود در قرآن نیز به طور مارر ،این جریان به رخ مشرکان کشیده شود که « حتی ماه
را برای شما دو نیم کردیم ولی ایمان نیاوردید» .جستجوی رایانه ای بکا اسکتفاده از نکرم
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افزار نورالسیره(نسخه )5و نرم افزار تراث(نسکخه )5در کتکب تکاریخی و ادبکی سکه قکرن
نخست نشان می دهد این حادثه به هکیچ وجکه چنکین بازتکابی در آثکار مکذکور نداشکته
است.
ششم :گرچه اشراف ماکه لجکوج بودنک د امکا غالبکا عمکوم مکردم بکا دیکدن معجکزات
چشمگیر ،متأثر می شوند .بنابراین اگر انشقاق قمر رخ داده باشکد ،بایکد شکاهد افکزایش
محسو شمار مسلمانان پ :از آن باشکیم .اگکر حادثکهای عظکیم و بکیسکابقه در حکد
انشقاق قمر رخ داده باشد و عموم مردم ماه آن را دیده باشند باید از یک سکو احسکا
هرا از عذاب الهی در میان عموم ایجاد شود و از سوی دیگر اطمینکان بکاالی عمکومی
نسبت به رسالت پیامبر(ص) پدیدار گردد و شمار مسلمانان دستام در میان اقشار متوسط
و پایین ماه افزایش چشمگیری پیدا کند .در منکابع تکاریخی و تکراجم صکحابه گکاه بکه
چگونگی مسلمان شدنِ صحابه اشاره میشود .مثال گفته میشود که اسکالم آوردن فکالن
صحابی در اثر شنیدن آیۀ خاصی یا پ :از ماجرای خاصی بوده است .این در حالی است
که جستجوی رایانهای نشان میدهد در کتابهای تاریخ و تراجم ،اسالم آوردنِ هیچیکک
از صحابه به ماجرای انشقاق قمر ربط داده نشده و به هرا مردم ماه پ :از این مکاجرا
نیز اشاره نشده است.
 .۷ .۳ناسازگاری روایات انشقاق قمر با ویژگیهای راویان آن
با رجوع به سرگذشت صحابیانی که روایات انشقاق قمر به آنان منسکوب شکده اسکت بکه
ناتههایی بر میخوریم که نشان می دهد این انتساب چندان قابکل اتاکا نیسکت و خطکا،
مبالغه یا تحری در آن راه یافته است .بر همین اسا است که فضکل اهلل ،بکا اشکاره بکه
ایناه برخی از شخصیت هایی که روایات «انشقاق قمر» به آنان منسوب اسکت اساسکا در
زمان وقوع حادثه متولد نشده بودند ،در تواتر این روایات تردید ککرده اسکت [ ،38ج،59
ص.]522
(ص)
کسانی که وقوع معجزۀ انشقاق قمر در زمان پیامبر را پذیرفتهاند ،سال پنجم قبل
از هجرت را زمان تحقق آن میدانند [ ،9ج ،52ص .]999این در حالی است ککه عبکداهلل
بن عبا حدود سه سال قبل از هجرت متولد شده است [ ،2ج ،3ص ]133و شاهد این
معجزه نبوده و روایتی که از او دربارۀ این حادثه نقل شده مرسل است .عبداهلل بن عُمَر و
ان :بن مالک نیز حدود ده سال قبل از هجرت متولد شدهانکد .بنکابراین در زمکان وقکوع
این معجزه حدودا پکنجسکال سکن داشکتهانکد [ ،2ج ،3ص 150همکان ،ج ،9ص.]901
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همچنین ان :بن مالک و حذیفه بن الیمان از انصکار و سکاکن مدینکه بکوده انکد[ ،2ج،9
ص .] 334بنابراین حتی بر فر اگر از دور شاهد دو نیم شدن ماه بوده باشند اطالعی از
ارتباط آن با پیامبر(ص) و معجزه بودن آن نداشتهاند و این ارتباط را باید بعدها از دیگکران
شنیده باشند .برخی از روایات انشقاق قمر صریحا مدعی هستند که ابکنمسکعود هنگکام
وقوع این معجزه در منا همراه پیامبر(ص) بوده است [ ،94ج ،5ص ]41در حالی ککه ایکن
درست نیست زیرا وی آن زمان در حبشه بوده است [ ،99ج ،99ص ،92 590ص.]348
اگر انشقاق قمر به عنوان یک معجزه در زمان پیامبر(ص) رخ داده باشد انتظار مکیرود
شاهدان عینی آن بسیار باشند و حداقل برخی از آنان هنگام نقل ماجرا دستام به برخی
از ویژگی های سِنی ،احساسی یا ماانی خود در هنگام حادثه نیز اشاره کننکد .مکثال اگکر
حذیفه و اَنَ :در مدینه و ابن مسعود در حبشه شاهد انشقاق قمر بودهاند قاعدتا در آغکاز
از علتش بی اطالع بوده و بعدها فهمیدهاند که این حادثه در اثر اعجاز پیامبر(ص) رخ داده
است .بنابراین باید دستام در برخی از روایاتِ آنها اشاره شود که مثال «ما این حادثه را
از دور دیدیم ولی علتش را نمی دانسکتیم تکا ایناکه بعکدها شکنیدیم ککه در اثکر اعجکاز
پیامبر(ص) بوده است» .همچنین انتظار میرود در روایات اَنَ :و ابنعُمَکر ذککر شکود ککه
مثال « خردسال بودم که این حادثه رخ داد و بزرگترها گفتند که ایکن معجکزه پیکامبر(ص)
است» یا ابن عبا بگوید که «این حادثه پیش از تولکدم بکوده اسکت» .البتکه ایناکه در
برخی از روایات انشقاق قمر به این جزئیات اشاره نشود قابل توجیکه اسکت امکا ایناکه در
هیچیک از آنها به هیچکدام از این جزئیات اشاره نشکده ،موجکب تردیکد در اصکل مکاجرا
است.
َ .۸ .۳دم تواتر روایات انشقاق قمر
بی تردید روایات انشقاق قمر متواتر نیستند زیرا کثرت طرق در همۀ طبقات به نحوی که
در هیچیک از دوره ها احتمال تبانی بر جعل وجود نداشته باشد ،از جمله شرطهای تواتر
است .روایات انشقاق قمر حداکثر به هفت تن از صحابه منتهی می شود که چهکار نفکر از
آنان اساسا در زمان و ماان مورد ادعا حضور نداشتهاند .بنابراین چه بسا آن را از سه نفکر
دیگر شنیده باشند .از میان روایات انشقاق قمر آنچه از ابنمسعود نقل شده دارای اسانید
بیشتری است و حدود نیم قرن قبل از روایات منسکوب بکه دیگکران رواج داشکته اسکت.
بنابراین چه بسا کل ماجرا ناشی از اشتباه برخی از شاگردان ابن مسعود باشد.
مقایسۀ میان اسانید روایات انشقاق قمر با اسانید حدیث غدیر نیز نشان میدهکد ککه
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روایات انشقاق قمر فاصلۀ بسیاری با تواتر دارد .حدیث غدیر از حدود  990تن از صکحابه
نقل شکده اسکت [ ،95ج ،9ص ] 49ایکن در حکالی اسکت ککه عوامکل مختلک از جملکه
حاکمیت خلفای جور و غلبۀ ناصبیان بر بسیاری از محافل حدیثی ،دو مانع بزرگ بر سکر
نقل این حدیث بودهاند .اما دربارۀ موضوع شق القمر ،وضعیت دقیقا برعا :اسکت یعنکی
اوال مانعی برای نقل آن وجکود نداشکته زیکرا محتکوای آن بکا منکافع سیاسکی و مکذهبی
حاکمان و طبقات اجتماعی تعار ندارد .ثانیا راویان برای تاثیر اسانید این روایت و پکر
و بال دادن به محتوای آن انگیزۀ قوی داشته اند زیرا موضوع معجزه همواره بکرای عمکوم
جذاب است.
جستجوی رایانهای نشان میدهد رواج روایات مربوط به انشکقاق قمکر در میکان اهکل
سنت -بر خالف شیعه  -بسیار پررن بوده و در بسیاری از کتکب متقکدم اهکل سکنت از
جمله صحیح بخاری و صحیح مسکلم آمکده اسکت [ ،94ج ،4ص ،39 509ج ،52ص50
 ،45ج ،4ص .]5952با این حال مراجعه به کتابهای رجال اهل سکنت نشکان مکیدهکد
حدود یک چهارم از راویان این روایات که سال وفاتشان بین  50تکا  500هجکری اسکت
متهم به تدلی(:حذف نام واسطه) هستند .یاکی از نتکایج منفکی تکدلی :آن اسکت ککه
گاهی روایتی که مثال یک سند داشته است ،دارای چند سند متنکوع تلقکی مکی شکود و
گاهی حذف نام یای از راویان موجب پنهان شدن ضع سند میشود.
 .۹ .۳ورود روایات انشقاق قمر به منابع شیعه از قرن سوم
طبق جستجوی ما در حدود سال  500هجری ،حدود چهل راوی سکنی روایکات انشکقاق
قمر را نقل می کردند در حالی که در مجامع روایی شیعه تا سال  900هجری تنها شکش
روایت منسوب به اهل بیت(ع) در این مورد یافت میشود [ ،3ج ،9ص ،91 545ص 25و
 ،35 992ص ،49 349ج ،5ص ،48 349ج ،5ص .]385مراجعه به کتابهکای رجکال
امامیه نشان می دهد اسانید این شش روایکت بکی اسکتثنا دچکار ضکع و شکامل راویکان
مجهول ،مهمل ،غیر امامی و غالی است .هیچیک از این شش روایت در کتب اربعۀ شیعه
و نهجالبالغه یافت نمیشوند.
اساسا اعتقاد به انشقاق قمر در میان شیعیان ،ناشی از روایات فراوان و معتبکر از اهکل
بیت(ع) دربارۀ آن نبوده بلاه ناشی از انبوه روایات اهل سنت و پندارِ سازگاریِ بَدوی ایکن
روایات با قرآن بوده است .شیخ طوسی و طبرسی که در تفسیر آیۀ نخست سورۀ قمکر ،از
انشقاق قمر یاد کردهاند به همان روایاتی که اهل سنت از ابنمسعود و چند صحابی دیگر
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نقل کردهاند استناد میکنند [ ،51ج ،1ص ،34 585ج ،1ص .]44شیخ طوسی در مقام
دفاع از وقوع انشقاق قمر چنین استدالل میکنکد ککه ایکن موضکوع در میکان صکحابه و
تابعان شهرت داشته و کسی آن را اناار نارده است .وی در مقام تفسیر آیه انشقاق قمکر
به روایات شش تن از صحابه و دو تن از تابعان اشاره کرده ولی از هیچیک از اهل بیکت(ع)
روایتی نقل نارده است [ ،34ج ،1ص .]44اگر شیخ طوسکی در هنگکام نگکارش تفسکیر
خود به روایات نسبتا معتبر و مشهوری از اهل بیت(ع) دربارۀ وقوع انشقاق قمر دسترسکی
داشت ،مجبور نمیشد به روایات عامه از چند تن از صحابه استناد کند.
 .1۱ .۳غیب معنادار روایات انشقاق قمر در منابع تاریخی متقدم
فضل اهلل تأکید دارد که حادثۀ انشقاق قمر آنقدر چشمگیر است ککه انتظکار مکیرود بکه
ی عهد ماکی بلاکه بکه عنکوان مبکدأ تکاریخ ثبکت شکده
عنوان یای از مقاطع مهم تاریخ ِ
باشد[ ،38ج ،59ص .]580در کتب تاریخ و تراجم ماررا می بینیم ککه گفتکه مکی شکود
مثال پیامبر(ص) در «عام الفیل» متولد شدند یا فالن حادثه چند سال قبکل از هجکرت بکه
مدینه یا بعد از غزوۀ بدر رخ داده و با معیار قرار دادن این حوادث مهم ،تاریخهای دیگکر
را تخمین می زنند .همانگونه که این حوادث در کتابهای تاریخ به نحو تواتر ثبت شده و
به عنوان معیار تاریخگذاری حوادث دیگر به کار رفتهاند ،انشکقاق قمکر نیکز بایکد چنکین
جایگاهی یافته باشد و به عنوان یک باب مستقل در کتابهای تکاریخ اسکالم ارائکه شکده
باشد .این در حالی است که جستجوی رایانهای نشان میدهد که در منابع مهم و متقکدم
تاریخی همچون سیرۀ ابن اسحاق (متوفای 959هک) ،سیرۀ ابن هشام (متوفای 598هکک)،
طبقات ابن سعد (متوفای 530هک) ،تاریخ خلیفۀ بکن خیاط(متوفکای 540هکک) ،المعکارف
ابن قتیبه (متوفای 529هکک) ،انسکاباالشکراف بالذری(متوفکای 521هکک) ،اخبکار الطکوال
دینوری (متوفای 585هک) ،تاریخ یعقوبی(متوفای حدود 515هک) ،مروج الذهب و التنبیکه
و اإلشراف مسعودی (متوفای حدود 345هک) حتی یکبار از این حادثه یکاد نشکده اسکت.
گویا فسوی (متوفای 522هک) نخستین مورخی است که در کتاب تکاریخ خکود صکرفا بکه
وجود روایتی از ابن مسعود دربارۀ انشقاق قمر تصریح کرده [ ،32ج ،5ص ]915و پ :از
او مقدسی (متوفای حدود  380هک) نیز در ال به الی سخنان خود یابار به انشکقاق قمکر
اشاره میکند [ ،41ج ،4ص .]952حتی طبری (متوفکای 390هکک) ککه در تفسکیر خکود
روایات انشقاق قمر را نقل کرده است [ ،39ج ،52ص ]50در کتاب تاریخ خکود اشکارهای
به این حادثه نارده گویی هنگامی که منابع تاریخی را پیش روی خود نهاده بود و تاریخ
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مینوشت هیچ یادکردی از انشقاق قمر در آنها نمیدید.
در کتابهای تاریخ اسالم تا قرن هشتم نیز ،هیچ باب مستقلی به حادثۀ انشقاق قمکر
اختصاص نیافته است زیرا این موضوع تا آن زمان صرفا به عنوان «یک روایت تفسکیری»
در آثار حدیثی و تفاسیر روایی بیان میشد و به عنوان یک حادثۀ تاریخیِ جداگانه مکورد
توجه مورخان قرار نداشت .همین می تواند نشان دهد که روایات انشکقاق قمکر ناشکی از
یک حادثه تاریخی واقعی نیستند بلاه از اجتهکاد تفسکیری برخکی از راویکان و مفسکرانِ
متقدم ناشی شدهاند.
 .۴منتقدان روایات انشقاق قمر
جستجوی رایانهای نشان می دهد – بر خالف ادعای طرفداران نظریۀ مشهور  -منتقکدان
آن منحصر به دو یا سه تن نیستند .فهرست زیر شامل نکام برخکی از کسکانی اسکت ککه
پیش از فضلاهلل معتقد بودند آیۀ انشقاق قمر اشارهای به معجکزۀ شکاافته شکدن مکاه در
زمان پیامبر(ص) ندارد:
عارمه(متوفای 904هکک) :از وی نقکل شکده ککه خسکوفی رخ داد و پیکامبر(ص) آیکات
نخست سورۀ قمر را تالوت کردند [ ،35ج ،3ص .]904اگر او به وقوع انشقاق قمر اعتقکاد
داشت آیه را صرفا به یک موضوع عادی همچون خسوف ربط نمیداد .دیگر منتقدان این
نظریه نیز عبارتنکد از :حسکن بصکری (متوفکای 990هکک) [ ،34ج ،1ص ،]44عطکاء بکن
ابیمسلم خراسانی (متوفای  935هک) [ ،51ج ،1ص ،]585ابکوبار اصکم بصکری معتزلکی
(متوفای حدود  555هک) [ ،45ج ،1ص ،]449نَظّام معتزلی(متوفای حدود  530هکک) [،8
ص 20و  ،]29جککاح( (متوفککای  555هککک) [ ،44ص ،]54ابککو الحسککین خیککاط معتزلککی
(متوفای حدود  300هک) [ ،31ص ،]959ابوالقاسم بلخی معتزلی (متوفای 391هک) [،34
ج ،1ص ،]44ابو عبداهلل حلیمی اشعری (متوفای 403هکک) [ ،98ج ،9صکص،]439-430
شاه ولیاهلل دهلوی (متوفای 9929هک) [ ،50ج ،9ص ،]315احمکد زککی پاشکا (متوفکای
9353هک ق) [ ،55ج ،30ص ،]599محمد رشید رضا (متوفای 9354هکک ق) [ ،55ج،30
ص ،53 599ج ،30ص ،54 399ج ،39ص ،]93احمکککد مصکککطفی المراغی(متوفکککای
9329ق) [ ،43ج ،52ص ،]25عبدالاریم الخطیکب (متوفکای  9409هکک ق) [ ،50ج،94
ص ،]930محمدجواد مغنیه (متوفای 9400هکک ق) [ ،42ج ،2ص ،]981محمکد الغزالکی
السقا (متوفای  9499هک ق) [ ،39ص.]55
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دیدگاه عالمه طباطبایی و عموم مفسران که آیۀ نخسکت سکورۀ قمکر را نکارر بکه وقکوع
معجزۀ انشقاق قمر در زمان پیامبر(ص) میدانند مورد انتقاد سید محمدحسکین فضکل اهلل
قرار گرفته است .وی بر این باور است که اوال این آیه را میتوان به آسکانی بکر «حکوادث
هولنا قیامت» منطبق دانست .ثانیا نظریۀ وقوع معجزۀ شقالقمر در زمان پیامبر(ص) ،بکا
شماری از آیات نارر بکه معجکزات اقتراحکی سکازگار بکه نظکر نمکیرسکد .ثالثکا حکوادث
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چنین حادثۀ چشمگیری رخ داده بود باید به عنوان مبدأ تاریخگکذاری بکرای سکایر امکور
تلقی می شد.
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[ .]45قمی ،علی بن ابراهیم ( .)9392تفسیر القمی .قم ،دارالاتاب.
[ .]43ماتریدی ،ابومنصور( .)9459تأویالت أهل السنۀ .بیروت ،دارالاتب العلمیه.
[ .]44المراغی ،احمد ( .)9395تفسیر المراغی .مصر ،مطبعۀ مصطفی البابی الحلبی.
[ .]45مرزوقی ،احمد ( .)9492کتاب األزمنۀ و األمانۀ .بیروت ،دارالاتب العلمیه.
[ .]49مسلم بن حجاج (؟) .صحیح مسلم .تحقیق محمد فکراد عبکد البکاقی ،بیکروت ،دار
إحیاء التراث العربی.
[ .]42معرفت ،محمکدهادی ( .)9495التمهیکد فکی علکوم القکرآن .قکم ،مرسسکۀ النشکر
اإلسالمی.
[ .]48مغنیه ،محمدجواد ( .)9454التفسیر الااش  .تهران ،دارالاتب االسالمیه.
[ .]41مفید ،محمد ( .)9493اإلرشاد .قم ،کنگره شیخ مفید.
[ .]50مقدسی ،مطهر (؟) .البدء و التاریخ ،بورسعید ،ماتبۀ الثقافۀ الدینیۀ .
[ .]59میالنی ،سیدعلی ( .)9494نفحات االزهار .قم ،مهر .
نرم افزارهای مورد استفاده در ای تحقیق:
[ .]55موسسۀ تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی قم ،نرم افزار تراث (نسخۀ.)5
[ ،--------- .]53جامع االحادیث (نسخۀ .)3/5
[ ،--------- .]54جامع التفاسیر (نسخۀ.)5
[ ،--------- .]55درایۀ النور (نسخۀ .)5/9
[ ،--------- .]59قامو النور (نسخۀ.)5
[ ،--------- .]52کتابخانه کالم اسالمی (نسخۀ اول).
[ ،--------- .]58مشااۀ االنوار (نسخۀ اول).
[ ،--------- .]51نورالسیره (نسخۀ.)5

