
 

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  احادیث تفسیري تنیم بررسی و تحلیل معیارهاي طبرسی در نقد

  

  *تبار فهیمی حمیدرضا

  **فرد آذري مهدي

  

  چکیده

 لـب اغقرآن  تفاسیر بدین سبب روایی است؛ تفاسیر ع تفسیر اجتهادي و تنها منبعحدیث از جمله مناب

فضـل بـن حسـن     اثـر  مجمـع البیـان   .شوند می محسوب منابع روایی جمله از بوده وخالی از روایت ن

 روایـات  ،ایـن تفسـیر  المعارف علوم قرآنی و تفسیري است. در یکی از تفاسیر امامیه و دایرةطبرسی 

در مواردي  و روایت بسنده نکردهبه نقل  فقط رمفس رشمار است.ن پل سنت و اقوال مفسراامامیه و اه

روایـات  متنی طبرسی در نقد  این پرسش کهپاسخ به این نوشتار در پرداخته است.  نیز روایات به نقد

 با روش کتابخانه اي، توصیفی و تحلیلی پژوهشدر این  نوشته شده است. بهره برده،از چه معیارهایی 

اصـول  ، قطعـی  تاریخ، عقل، قطعی قرآن، سنت هاير با استناد به معیارمفسداده شده است که نشان 

معیـار   ،عصمت انبیا آیات دال بر و پرداختهتفسیري  روایاتبه نقد متنی  ،امامیه و مبانی فقهیِاعتقادي، 

  ست.مرتبط با داستان انبیا تفسیري روایاتاغلب نقد  دراو  قرآنی

  .، طبرسیالبیان مجمع، نقد هاي، معیارتفسیري تاروای :ها کلیدواژه

                                                           
  h_fahimitabar@yahoo.com /کاشان، نویسنده مسئولیار دانشگاه استاد *

  m.azarifard@gmail.com /کاشانپیام نور دانشگاه  علوم قرآن و حدیث کارشناس ارشد **

  13/3/99تاریخ پذیرش:         7/5/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  25 ۀشمار، 1400 ستانبهار و تاب، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 32ـ7صفحات: 
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   . مقدمه1

ق، 1414فراهیـدي،  (ي تقلبی از اصـلی اسـت  ها درهمر لغت به معناي جدا کردن نقد د

عبارت  ،م حدیثعل در اصط�حو  )3997، ص4ق، ج1426 ،منظور؛ ابن 118، ص5ج

ــث صــحیح از  ــث ضــعیف.(عمري،  اســت از شناســایی احادی ؛ 11ق، ص1420احادی

  )33، ص1ق، ج1405؛ احدب، 5ق، ص1410عظمی، ا

 صـورت  اخلـی یـا د  متنـی ، و نقـد  خـارجی سندي یا  نقد روشِنقد حدیث به دو 

ـ 49ص ق،1404دمینی، ؛ 21ـ20ق، ص1410عظمی، ا؛ 31ق، ص1403ی، ادلب(.گیرد می

بررسیِ کیفیت سند از جهت اتصـال   ،مراد از نقد سندي )118ق، ص1408سلفی، ؛ 51

؛ 171، ص1ق، ج1411(مامقانی، اسـت  از جهـت بررسـی حـال راویـان     یا و انقطاع و

محتـوا و مضـمون حـدیث     ، بررسـیِ نقد متنـی  مراد از و )31، ص9ق، ج1403ی، ادلب

 )68ش، ص1385؛ سلیمانی، 9ش، ص1384؛ معماري، 8ش، ص1388 ،(پاکتچی.است

مجموعـه اصـولی    ایـن معیارهـا   اند؛ معیارهایی را مطرح کرده متندانشمندان براي نقد 

احادیـث  فهمـی کامـل از    تـا  کننـد  مـی  هستند که در نقد و ارزیابی حدیث به ما کمک

.(مؤدب و احادیـث باشـد  از فهم اي  هتواند مرحل می نقد لذا، داشته باشیم معصومین

 ؛اسـت  مختلفتعداد و ترتیب در  متنالبته معیارهاي نقد  )11ش، ص1384ران، همکا

(حاج حسـن،  .کند می حاج حسن این معیارها را حدود پانزده معیار معرفی ،نمونه براي

 سبحانی از پنج معیار قرآن، سنت، عقل، اجماع و تاریخ نـام  )50ـ16ص ،2ق، ج1405

قـرآن، سـنت، عقـل، اجمـاع،      دمینی نیز هفت معیار )55ق، ص1419 (سبحانی،.برد می

 ــ 109ق، ص1404.(دمینی، قیاس، تاریخ، و رکاکت لفظ و معنی حدیث را نام برده است

تـا،   .(جوابی، بـی قرآن، سنت، عقل و تاریخ یاد کرده اسـت  ) جوابی، از چهار معیار238

ق، 1420.(عمـري،  برد مـی  قـرآن، سـنت و عقـل نـام     ري هم از سه معیارعم )456ص

(خطیب انـد.  خطیب بغدادي و عتر سه معیار قرآن، سنت و اجماع را بیان کـرده  )29ص

ی نیز چهار معیـار قـرآن، سـنت،    ادلب )325ق، ص1418؛ عتر، 32ق، ص1409، بغدادي

ـ (.عقل و حس، تاریخ را بیان کـرده اسـت    ایـن  اغلـبِ  )329ــ 239ق، ص1403ی، ادلب

نـک:  (.استفاده شده است از ک�م معصوم ی، عقلهمچون قرآن، سنت قطع معیارها

  )41ش، ص1394؛ باجی و بستانی، 11ش، ص1384، رانو همکا مؤدب
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از روایات اهل سنت  تفسیر آیات، در مجمع البیان نویسندۀ فضل بن حسن طبرسی

از  ذهبـی حسین محمدکه نحوي  به فراوان استفاده کرده است؛ ،ناو امامیه و اقوال مفسر

 خـود افراطـی نیسـت    در عقیدۀ طبرسیحق این است که : گوید می و وي تمجید کرده

  )105ـ104ص ،2ق، ج1396ذهبی، (.اند که بسیاري از علماي امامیه بوده بدان گونه

و  ،پرداختـه هـم   هـا  آن و یا به نقـد است  بسنده کرده اینکه طبرسی به نقلِ روایات 

ي هـا  یافتهاست.  ي این پژوهشها از پرسش ،نقد کرده با کدامین معیار اقدام به اواینکه 

، سـنّت قطعـی   قرآن، و پرداختهر به نقد روایات تفسیري که مفس دهد می پژوهش نشان

اقـوال  در نقـد   مفسرمعیارهاي  و مبانی فقهی امامیه اصول اعتقادي، ،تاریخ قطعیعقل، 

 .باشـد  مـی  ایشانبیشتر مورد توجه  سبب نزول ، و نقد روایاتروایات استمفسرین و 

   است. نگاشته شدهتحلیلی اي، توصیفی و  کتابخانهاین مقاله در دو بخش و با روشِ 

  تحقیق ۀپیشین. 1ـ1

دیـث ضـعیف اسـت(عمري،    نقد حدیث در اصط�ح شناسایی احادیث صـحیح از احا 

و به دو روشِ  )33، ص1ق، ج1405حدب، ؛ ا5ق، ص1410عظمی، ؛ ا11ق، ص1420

؛ 21ــ 20ص ق،1410عظمی، ا؛ 31ق، ص1403ی، ادلب(.گیرد می متنی صورت سندي و

دانشـمندان فـریقین در جهـت     ).118ق، ص1408؛ سلفی، 51ـ49ص ق،1404مینی، د

انـد. ایـن    ي مسـتقلی را تـألیف کـرده   هـا  شناسی و معیارهاي نقد احادیث، کتاب روش

ی شامل معیارهاي نقـد سـند و   معیارهاي نقد متنی احادیث و گاه ات گاه در زمینۀتألیف

  صورت توأمان است.  متن به

مـنهج النقـد    توان به می نقد حدیث و معیارهاي آن ي اهل سنت در زمینۀها از کتاب

جهود المحـدثین فـی نقـد مـتن     ی، ادلبالدین  از ص�ح المتن عند علماء الحدیث النبوي

بنقد الحـدیث سـنداً و    اهتمام المحدثیناز محمدطاهر جوابی،  الحدیث النبوي الشریف

مـنهج النقـد   از نورالدین عتـر،   منهج النقد فی علوم الحدیثاز محمد لقمان سلفی،  متناً

اهللا دمینـی،   از عـزم  مقاییس نقـد متـون السـنإل   مصطفی اعظمی، از محمد عند المحدثین

  از محمدعلی قاسم عمري اشاره کرد. دراسات فی منهج النقد عند المحدثین

 نقد الحدیث فی علم الدرایإل و الروایـإل توان از  می یه نیز در این حوزهاز تألیفات امام

از  هاي نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه مبانی و روشاز حسین حاج حسن، 
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از داود  شناسـی نقـد و فهـم حـدیث     فقه الحدیث و نقد الحدیث، روشداود معماري، 

ع�مه شوشتري نـام   خبار الدخیلها�و  شم معروف الحسنیها  از الموضوعات سلیمانی،

  برد.

به نقل احادیـث   فقطبرخی  ؛رویکرد مفسران فریقین در قبال احادیث متفاوت است

 .انـد  تـه نیـز پرداخ  هـا  تفسیري پرداخته و برخی نیز ضـمن نقـل روایـت بـه نقـادي آن     

آنـان را جسـتجو و بـه معیارهـاي      ي نقادانۀها �ي سطور، داوري پژوهشگر باید از �به

یی در این خصوص به انجام رسیده است که ها ایشان در نقد احادیث دست یابد. ت�ش

از شـادي   معیارهاي نقد و فهم حدیث در تفسیر المیـزان  توان به کتاب می از این موارد

ز محمـد  ا» و معیارهاي نقد روایت در تفسیر فـی ظـ�ل القـرآن    ها روش« قالۀنفیسی، م

از جـ�ل   مبـانی نقـد روایـت در تفسـیر اطیـب التبیـان      ۀ نام مولوي و...، همچنین پایان

  مصطفایی اج�لیه اشاره کرد. 

آنیم تا به بررسی و تحلیـل معیارهـاي طبرسـی در نقـد احادیـث       در این جستار بر

فقـط بـه    ،بپردازیم. با کاوشی که در این موضوع انجام گرفـت  مجمع البیانتفسیري در 

از  بررسی و نقد روایات اسباب النزول در تفسـیر مجمـع البیـان    نامه با عنوان انیک پای

مطلبـی کـه    ؛فاطمه کریمی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرمانشاه دست یافتیم

موضع سکوت طبرسی در برابر روایاتی است که با  ،در این پژوهش به آن پرداخته شده

قابل نقد است. این مطلب با پژوهشی که  پیامبر معیارهاي قرآن، عقل، تاریخ و شأن

ایم متفاوت است، اول اینکه، نگاه نقادانۀ طبرسی نسـبت بـه    در این مقاله به آن پرداخته

تاریخ قطعـی و   ویژه روایات اسباب النزول با توجه به معیارهاي قرآن، عقل، روایات به

ایم نگاه دیگر مفسران نسـبت   ت�ش کرده ایم. دوم اینکه را نشان داده اصول اعتقادي و...

به روایات نقدشده از سوي طبرسی را نشان دهیم، لذا در خصوص هر روایت دیـدگاه  

ایم. بنابراین پژوهش حاضر اقدامی جدیـد   از مفسران فریقین را جستجو کرده تن بیست

  است.

  نقد سندي در مجمع البیان .2

 ذیـل را  . نمونـۀ دشـو  مـی  نـدرت یافـت   بـه  مفسردر ک�م  تفسیري احادیث سنديِنقد 

ـ   مفسـر  دانست. مجمع البیاندر  حدیث سنديتوان مصداقی از نقد  می  فَلَمـا «ۀ ذیـل آی
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 فرزندى درخواستشان طبق ها آن به خداوند چونپس ؛ آتاهما مایف شُرَکاء لَه جعإل صالحاً آتاهما

پـس از   ،)190اعـراف:  »(دادنـد  قرار کیشر شیبرا بود، کرده عطا ها آن به آنچه در داد، ستهیشا

اهـل   گویـد:  مـی  ، در وجه چهـارم »جع�«بیان چند وجه در خصوص مرجع ضمیر در 

گـذاري،   ها براي خداونـد در نـام   آن گردد و میکه ضمیر به آدم و حوا بر اند گفته سنت

 شـدند،  نمى فرزند صاحب مدتى حوا و آدم« که اند کرده تیروا لذا ؛اند شریک قرار داده

 ،کردنـد  تیشـکا  او پـس بـه   ،شناختند نمی کرد و آنان او را می ابلیس از کنارشان عبور

 د؟یکن مى گذارى نام من به نام را او دیشو فرزند صاحب که کنم کارى اگر: گفت ابلیس

 نامش شدند، فرزند صاحب که هنگامى .است حرث نامم: گفت ست؟یچ تو نام: گفتند

 که اند کرده خدشه تیروااین سند  در گوید: علما می سپس او »گذاشتند الحرث عبد را

 )783ص ،4 ج ،ش1372طبرسی، (.اثباتش نیستبه  اجىیاحت و شده ذکر خود جاى در

خصوص روایتی و نقـد نکـردن دیـدگاه آنـان،      ک�م علما در نقل تأییدگونۀ از آنجا که

زاده و افشـاري،   (فتاحیاسـت  گویاي پذیرش دیدگاه آنـان در نقـد و بررسـی روایـات    

حدیث، نقد این علما نسبت به سند  کردن طبرسی در خدشۀبسنده )، 15ش، ص1391

  1.شود می محسوب توسط او حدیث سنديِ

  بررسی و تحلیل

سـیوطی ایـن    در تفاسیر اهل سنت مشخص شد که طبري، ابـن کثیـر و   با جستجو

: برخـی  گویـد  مـی  طبـري  انـد.  دهنقل کرسمرة بن جندب  از را در تفاسیر خود روایت

نـه   انـد  دهگذاري براي خدا شریک قرار دا این است که آدم و حوا در ناماند منظور  گفته

 مضـمون در ایـن خصـوص    پس به نقـل ایـن روایـت و روایـات هـم     او س ؛در عبادت

گوید: این روایت را احمـد و   سیوطی می )101ـ99ص ،9ق، ج1412طبري، (.پردازد می

، 3ق، ج1404(سـیوطی،  اند. دهنقل کـر  از سمرة بن جندب از پیامبرطبري و ترمذي 

گویـد:   مـی  طبـري  تفسـیر و  احمـد  مسنداز  ابن کثیر پس از نقل این روایت )151ص

 نعرفـه  � بیـ غر حسن ثیحد هذا«این روایت را در تفسیر آیه آورده و گفته:  ترمذي

 ابـن کثیـر   ،»رفعـه ی لم و الصمد عبد عن بعضهم رواه و م،یبراها بن عمر ثیحد من إ�

را به کار برده » � یحتج به«گوید: ابوحاتم رازي در مورد عمر بن ابراهیم لفظ  می سپس

دیدگاه حسن بصري را پذیرفته و آن را بهترینِ تفاسیر دانسته در نهایت  ابن کثیر  .است
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داد، پـس   که گفته: منظور از آیه یهود و نصاري هستند که خداوند فرزندانی را به آنـان 

گوید: مراد از سیاق آیـه آدم و   می یهودي و نصرانی گردانیدند. ابن کثیر در ادامه را آنان

  )476ـ475ص ،3ق، ج1419ابن کثیر، (.حوا نیستند

و  قمـی ، ه استآمدروایتی به همین مضمون در برخی تفاسیر شیعه نیز  گفتنی است

آدم و حوا هستند کـه   ،مقصود از آیه فرمودهکه  اند دهآور از امام باقرروایتی  عیاشی

؛ عیاشـی،  251، ص1، ج1367(قمـی،  .شرك طاعت بود نه شـرك عبـادت   آنان، شرك

 و عیاشـی  قمـی  تفسیرحویزي نیز در تفسیرش این روایت را از  )43، ص2ق، ج1380

 طبرسـی مفسران امامیه پس از  برخی )108، ص2ق، ج1415(حویزي، .رده استنقل ک

روایت را از امـام  گوید: قمی و عیاشی این  می فیض کاشانی. اند دهرا نقد کر این روایت

. سـپس روایتـی را از   نیسـت  و �یق مقام انبیا که موافق با عامه است اند دهآور باقر

دو صنف مـذکر و مؤنـث از نسـل     آورده است که فرموده: مقصود از آیه امام رضا

. آدم و حوا به شکر خدا نپرداختنـد  دادند و هماننداند که براي خداوند شریک قرار  آدم

در  مضمون با ایـن روایـت   ی همروایت ) ابوالفتوح259، ص2ق، ج1415(فیض کاشانی، 

ـ  بـه آیه را این گوید: مخالفان ما  می تفسیرش آورده و بـا   کـه  انـد  دهتفسـیر کـر  اي  هگون

(ذکـور و  جنسِدو  ،گوید: مقصـود از آیـه   می سپس. او عصمت پیامبران در تضاد است

ابوالفتـوح  (.او�د آدم است که براي خدا شریک قرار دادند، نـه خـود آدم و حـوا    اناث)

این روایات را جعلی و اسـرائیلی   نیز) ع�مه طباطبایی 39ـ38ص ،9ق، ج1408، رازي

(طباطبـایی،  .جـنس بشـر اسـت نـه آدم و حـوا      ،گوید: مقصود از آیه می و دانسته است

 )493ـ489ص ،8ش، ج1374

هم از  و قمی و عیاشیمثل  مفسران شیعهاز  توان گفت این روایت هم می در نهایت

در تفاسیر امامیه روایـت رسـیده از   . با کمی اخت�ف نقل شده است ،مفسران اهل سنت

مـردود شـناخته    حضـرت آدم سمرة بن جندب به خاطر زیر سؤال رفتن عصـمت  

ولی از مفسران اهل سنت، طبري ت�ش کرده روایت را رد نکند بلکه آن را  شده است.

حسـن  «ابن کثیر نیـز بـه نقـل از ترمـذي روایـت را       .تأویل کندگذاري  به شرك در نام

به نقـل از  نیز خوانده که این لفظ جزء الفاظ جرح در رجال اهل سنت است و » غریب

رو مـراد   ایـن از ؛تضعیف کرده است» حتج به� ی«ابوحاتم رازي راويِ سند را با عبارت 
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، ناظر به نظـر ترمـذي و   اند دهروایت خدشه وارد کراین طبرسی از علمایی که در سند 

ـ ا تیـ روا نیا ظاهر ،و به قول ع�مه طباطبایی ابوحاتم رازي در تضعیف سند است  نی

 نکـه یا بـراى  اسـت،  در این خصـوص دیگر موضوعه  ثیاحاد مجراى جارى که است

، 8ش، ج1374(طباطبایی، .سیابل عبادت و اطاعت هم آن دارد،ن یفرق عبادت با اطاعت

   )494ص

  متنی در مجمع البیان . نقد3

  باشند: میبه کار گرفته است، بدین شرح  معیارهایی که مفسر در نقد متنیِ روایات

  قرآن .1ـ3

 عرضـۀ  ،ت و سـقم احادیـث  معیار در تشخیص صحترین  و مهماولین شکی نیست که 

در روایـات   )117ق، ص1404دمینـی،  ؛ 54ق، ص1419سبحانی، (.بر قرآن است ها آن

در روایتـی   تصـریح شـده اسـت. پیـامبر    روایات بـه قـرآن    عرضۀبه  معصومین

، فما وافق کتاب اهللا فَخذوا بـه و  م الحدیث فاعرضوه علی کتابِ اهللافإذا اتاکُ«: اند دهفرمو

ق، 1413؛ حمیـري،  275، ص7ج ق،1407، طوسی(».به ما خالف کتاب اهللا ف� تأخذوا

روایــت بــه قــرآن، نبــود  عرضــۀ مقصــود از .)153، ص13ق، ج1412بیهقــی، ؛ 92ص

مخالفت عـام و خـاص یـا    از نوع  نباید از موافقت، این مخالفتمخالفت است، نه احر

 ،1ش، ج1378؛ جـــوادي آملـــی، 55ق، ص1419(ســـبحانی، د باشدمطلـــق و مقیـــ

و بـا  امري رایج است طبیعت زبانِ بشري است و گونه تعارض زیرا این ؛)138ـ137ص

یِ قـرآن، روح کلـی و اصـول و قواعـد کلـ     همچنین مراد از  .رود می از بین کمی دقت

  )333، ص7ق، ج1405(هاشمی، .مستنبط از قرآن است، نه صرفا نص قرآن

به نقـد کشـیده   و  با معیار قرآن سنجیدهرا  ها ات، آنبرخی روایپس از نقل طبرسی 

   :کنیم می اشاره نمونهیک به  در ادامه است.

گفته شده  د:گوی می عبس ۀمبارک ول آیات ابتدایی سورۀدر خصوص سبب نز مفسر

 آمـد  پیـامبر  خـدمت  وا .اسـت  شـده  نـازل  مکتـوم  ام بـن  اهللاعبـد  ۀدربار اتیآ این

 ابى و لب،عبدالمط بن اسعب و هشام بن جهل ابو و عهیرب بن عتبإل حضرت، که درحالى

ـ پ اى گفـت:  مکتـوم  ام ابـن  .کرد می دعوت خدا سوى به را خلف پسران هیام و  از امبری

 کـه  دانست نمی و فراخواند را حضرت آن مکرر واموز یب به من آموخته تو به خدا آنچه
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 قطـع  بـراى  امبریپ صورت در کراهت آثار است. صحبت مشغول گرىید با حضرت

ـ ا :گفـت  خود خاطر در و شد، آشکار ک�مش  کـه  گفـت  خواهنـد  شیقـر  بزرگـان  نی

 مردمـى  بـه آن  و نموده اعراض نایناب آن از پس. اند دهکر را او روىیپ گانبرد و انینایناب

ـ ا از بعد و شد نازل مزبور اتیآ پس نمود، هتوج کرد می مکالمه ها آن با که  انیـ جر نی

 او سبب به مرا خداوند که به کسى مرحبا فرمود: می به او دید می را او امبریپ هروقت

 نـه یمد در غـزوه  دو در را او بـار  دو و دارى حاجتى ایآ :گفت می به او و فرمود، خیتوب

  .فرمود خود ۀفیخل و نیجانش

 در« کند که می نقل مرتضى دیاز س ،2بدون ذکر منبعروایت،  طبرسی پس از بیان این

 حیتصر و است خبر صرفاً بلکه باشد، امبریپ مقصود کهنیا بر ستین د�لتى هیآ ظاهر

 ریـ غ مـراد  کـه نیا بـر  کنـد  می د�لت که ستا يزیچ هیآ در و ستیک مقصود که نکرده

 اسـ�م  از جـداى  کـه  دشمنانى با امبریپ صفات از بودن عبوس رایز ؛است امبریپ

 و اعـراض  و به توانگرهـا  التفات و هتوج ارشادشده. نِابه مؤمن رسد چه، ستین هستند

ـ ا دیـ مؤ و نـدارد  حضرت آن مهیکر با اخ�ق شباهت چیه مستمندان از رتنف  ،قـول  نی

 خـوى  و خلـق  داراى هرآینه که درستى به؛ مٍیعظ خُلُقٍ  لَعلى إِنَّک و« سبحان است: خداى ک�م

 و؛ حولـک  مـنْ  لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ ظَیغَل فَظا کُنْت لَو«فرمایند:  می نیز و )،4 :(قلم»هسـتى  بزرگى

 پـس . )159: (آل عمران»شوند می پراکنده تو اطراف از مردم ،باشى دل سخت و بداخ�ق تو اگر

 .اسـت  امبریپ از ریغ »تَولَّى و عبس« از سبحان خداى قول از مراد ن است کهیا ظاهر

، 4ج ،همـان  :ي دیگـر، نـک  هـا  نمونه ۀبراي مطالع )664، ص10ج ش،1372 ،طبرسی(

  .866ص ،10 ج و 498ص

  بررسی و تحلیل

مفسـران  مـرادش  نام نبرده،  اند دهکر کرکه این روایت را ذ افرادياگرچه طبرسی از 

ابتـدایی   آیـات نـزول  نقل کرده که همگـی   طبري قریب به ده روایت اهل سنت است.

از قول ابن زید  سپس. اند دانسته را دربارۀ ماجراي ابن ام مکتوم و پیامبر عبس ۀسور

ه است، چیزي از وحی را مخفی نکرد این آیات د�لت دارد بر اینکه پیامبر آورده که

، 30ق، ج1412 طبري،(.کرد می خودش را پنهان انگیز دربارۀ وگرنه باید این آیات عتاب

و  پیـامبر  ۀثعلبی نیز گفتار ابن زید را پس از نقل روایت نزول آیات دربـار  ).33ص
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رازي نیز بـه نقـل ایـن     فخر) 131، ص10ق، ج1422(ثعلبی، .آورده است مکتومابن ام 

گوید: مفسران اجماع دارند که مقصـود از کسـی کـه روي تـرش      می پرداخته و روایت

 ،31ق، ج1420رازي،  (فخـر .سـت ابن ام مکتـوم ا  ،و مقصود از فرد کور د پیامبرنمو

باشد)، تنها مفسران اهـل   اجماعین(اگر رازي از اجماع مفسرا مقصود فخر )53ـ52ص

 (سـیوطی، .نقل کـرده اسـت  بیش از ده روایت را در این خصوص  سیوطیسنت است. 

شأن نزول آیات  خصوص به نقل روایت در زمخشري نیز فقط) 315، ص6ق، ج1404

 ــ 700ص ،4ق، ج1407 زمخشري،(.است بسنده کردهام مکتوم و ابن  ۀ پیامبردربار

701(   

 :گویـد  مـی  که اند به نقل روایاتی پرداختهنپذیرفته و را روایت  امامیه ایناما مفسران 

امیه نازل شده که نسبت به ابن ام مکتـوم چهـره درهـم     این آیات در مورد مردي از بنی

؛ 582، ص5ق، ج1416 ؛ بحرانـی، 404، ص2ش، ج1367(قمـی،  .کشید و روي گرداند

از تفسـیر   ع�وه بر نقـل روایـت فـوق    حویزي )284، ص5ج ،ق1415فیض کاشانی، 

روایت اهـل  به از جانب سید مرتضی  البیان مجمعکه طبرسی در  را نقل و نقدي، قمی

 شیخ طوسی ایـن  )508، ص5ق، ج1415 حویزي،(.است متذکر شده ،وارد کرده سنت

. دانـد  می فاسد و سخن حشویه ،باشد نازل شده را که این آیات در مورد پیامبر قول

گوید: ایـن قـول کـه ایـن آیـات       می ابوالفتوح رازي نیز )268، ص10تا، ج بی (طوسی،

ق، 1408رازي، ابوالفتـوح  (.تر است نازل شده، به صواب نزدیک امیه مردي از بنی دربارۀ

یـات د�لتـی نیسـت کـه مقصـود      گویـد: در ایـن آ   می ع�مه طباطبایی )148، ص20ج

ـ      پیامبر (طباطبـایی،  .اسـت  پیـامبر ر از باشد، بلکه شـواهدي اسـت کـه مقصـود، غی

طالقانی بر این عقیده است کـه  تنها ن معاصر شیعه، از مفسرا )331، ص20ش، ج1374

 اسـت نـه افـراد    شونده پیامبر سه تا ده، فرد عتاببا توجه به سیاق خطاب در آیات 

  )123، ص3ش، ج1362(طالقانی، .دیگر

ـ  در نهایت و ذیرفتهرا پ سید مرتضی نظرمتنی این روایت   ر نقدسی دطبر ت را روای

را  برسـی ترشـروییِ پیـامبر   یعنـی ط  ؛د کرده استر نقرآ به خاطر تعارض با دو آیۀ

 قلم دانسـته و آن را ع�مـت غلـیظ القلـب بـودن      سورۀ 4منافات با خُلق عظیم در آیۀ 

عنوان  به روایتی از امام صادق ورا از آن پیراسته است،  داند که خداوند پیامبر می
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امیه و ابـن ام مکتـوم نـازل شـده      ۀ مردي از بنیدربارعبس  سورۀ آیاتآورده که  ییدأت

  )664، ص10ش، ج1372طبرسی، (.است

  قطعی تسنّ. 2ـ3

 قـراین محفـوف بـه    ،ت روایاتی است که یا متواتر هستند و یا اگـر واحدنـد  مراد از سنّ

و  سـنت قطعـی   ، خبري است که مخـالف قـرآن و  قراینباشند. خبرِ واحد محفوف به 

یعنـی  » سنّت کـرداري «سنت شاملِ  )25ش، ص1363چی،  اجماع و... نباشد.(مدیرشانه

  )6ش، ص1391صالح، (صبحی .است حدیثیعنی » سنّت گفتاري«سیره و

اگـر  « فرماینـد:  مـی  امام صادق. قد احادیث استسنت یکی دیگر از معیارهاي ن

یافتید، آن را بپذیرید وگرنه  پیامبرشد و بر آن شاهدي از سخن حدیثی بر شما وارد 

حدیث ما را از «فرمایند:  می نیز و )69، ص1ق، ج1388کلینی، .»(به صاحبش برگردانید

ما قبول نکنید مگر آنکه موافق قرآن و سنت بـوده و یـا شـاهدي بـراي آن از احادیـث      

ت سـنّ نمونه از نقد روایت با یک  در ادامه، ).224ق، ص1409، کشی(».پیشین ما بیابید

  کنیم: می ذکر مجمع البیانقطعی را از 

 اقـوالى  آزر دربـارۀ  :گویـد  می )74 :(انعام»آزر هیلأَبِ میإِبراه قالَ إِذْ و« ۀذیل آیطبرسی 

: دیـ گو می زجاج .2. م استیابراه پدر نام: ندیگو می اكضح و سدى و حسن .1 است:

 د�لـت  قرآن اما ،است »تارخ« میابراه پدر نام که ستین اخت�فى نسابه، علماى انیم در

 بابـل  مـردم  لغـت  در آزر: اند گفته برخى .3. است بوده آزر وى پدر نام کهنیا بر کند مى

 اى: گفـت  بـه پـدرش   میابـراه  عنىی رفته، مى به کار مذمت براى که است بوده اى کلمه

 مجاهـد  و بیمسـ  بـن  دیسـع  .4. گفـت  کـارش  خطـا  پدرِ به میابراه نکهیا ای ،خطاکار

ـ با ،قول نیااساس  بر: دیگو می زجاج .است بتى نام آزر: ندیگو می  ریتقـد  در فعلـى  دی

 بـه دنبـال   سپس پندارى؟ مى خود خداى را آزر ایآگفت:  به پدرش میابراه: عنىی. باشد

گویـد:   می پس از بیان این اقوال طبرسی .پندارى مى خود انیخدا را ها بت ایآ: فرمود آن

 شیعمـو  ای میابراه مادرى جد آزر یعنی ؛ماست اصحاب گفتار دیمؤ ،گفته زجاج آنچه

 همگى آدم حضرت تا اس�م گرامى امبریپ اکانین شانیا دۀیعق به رایز ؛است بوده

مخـالف بـا    ،بوده اسـت  سر این عقیده را که آزر پدر ابراهیم. مفاند بوده کتاپرستی

ـ  لـم «: هفرمـود کند که  می نقل امبریپروایت مرسلی را از  چراکه داند می روایت  زلی
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 لم هذا عالمکم یف یأخرجن حتى المطهرات أرحام إلى نیالطاهر أص�ب من اهللا ینقلنی

ـ  پـاك  ىهـا  صـلب  از مـرا  همواره خداوندإل؛ یالجاهل بدنس یدنسنی  منتقـل  پـاك  هـاى  رحـم ه ب

ـ ن ت مـرا یـ جاهل ىهـا  یآلـودگ  به هرگز و آورد شما به عالم مرا نکهیا تا ساخت مى  هىیبـد  .»الودی

حضرت نیاکان خـود را بـه    داشت، وجود کافرى امبریپ اکانین انیم در اگر که است

ـا « :است فرموده متعال خداوند که خصوص به ،ستود نمی طهارت وصفشْـرِکُونَ  إِنَّمالْم 

سدیگـر، نـک  اي  هنمون ) براي مطالعۀ151ص ،8 ج ش،1360 ،طبرسی(.)28 (بقره:»نَج: 

  .736ص ،8 ج ش،1372طبرسی، 

  بررسی و تحلیل

ضـحاك نقـل    و از قـول حسـن و سـدي    طبـري و سـیوطی   ،مفسران اهل سنتاز 

 روایـت از قـول سـعید بـن مسـیب و مجاهـد      و  است یمکه آزر پدر ابراه اند دهکر

پـدر  ي نقل کرده که نام از سد در روایت دیگريسیوطی  که آزر نام بتی است. اند دهکر

 ســیوطی،؛ 159، ص7ق، ج1412 طبــري،(تــارح، و آزر اســم بـت اســت.  ابـراهیم 

گوید: قول  می پس از بیان اقوال مختلف در این خصوصطبري  )23، ص3ق، ج1404

از آن  خداونـد متعـال   زیـرا  ؛اسـت  صحیح نزد من آن است که آزر نام پدر ابراهیم

پـس   اند دهرا تارح ذکر کر ابراهیمخبر داده، و اگر گفته شود علماي انساب نام پدر 

چگونه ممکن است اسم او آزر باشد؟ جواب این است که: محال نیست که براي او دو 

ست، و همچنین جایز اسـت کـه   که براي بسیاري از مردم زمان ماگونه  نام باشد، همان

قول طبري  ،). ابن کثیر نیز در تفسیرش160، ص7ق، ج1412 (طبري،.آزر لقب او باشد

قـول   پـس از نقـل  رازي  فخـر  )258، ص3ق، ج1419.(ابن کثیر، را قوي دانسته است

 ،تارح است که نام پدر ابراهیم در میان علماي نسابه اخت�فی نیست گفتهزجاج که 

آزر اسـت و قـول    گوید: ظاهر آیه د�لت دارد که اسـم پـدر حضـرت ابـراهیم     می

 اگر دلیل روشنی وجود داشت که نـام پـدر ابـراهیم    وماي انساب ضعیف است عل

شود، دیگـر چـه حاجـت بـود ایـن تـأوی�ت را        نمی است که البته این دلیل پیدا تارح

 )32، ص13ق، ج1420 رازي، (فخر.قوي همان ظاهر آیه است متحمل شویم. دلیل

تـارح   گوید می قول زجاج کهضمن نقل  فیض کاشانی و حویزي ،مفسران امامیهاز 

نقـل   از ابوبصـیر از امـام صـادق   کلینـی  از به نقل روایتی را  است، اهیمپدر ابر
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؛ فـیض  729، ص1ق، ج1415 حویزي،(.آزر بوده است ام پدر ابراهیمکه: ن اند دهکر

 کهرا روایتی تنها  ،ذیل آیههم  بحرانیو قمی عیاشی، ). 130، ص2ق، ج1415 کاشانی،

ق، 1380عیاشـی،  (.انـد  دهآور از امام صادق ،آزر است گوید نام پدر ابراهیم می

برخـی  ). 436، ص2ق، ج1416بحرانـی،   ؛206، ص1ش، ج1367 قمی،؛ 362، ص1ج

 را که تـارح نـام پـدر ابـراهیم    قول ن ای من بیان اقوال مختلفمفسران امامیه نیز ض

 تیـ روا در ایـن بـاره دو   مـا  گوید: اصـحاب  می ابوالفتوح رازياند.  پذیرفته بوده است

عمـوي   نـام  اینکـه  گـر ید و ،هبـود  مادريِ ابراهیمجد  نام آزر اینکه: کىی ،اند دهآور

 و مادري جد عرب که است زیجا و عیشا لغت در دو هر نیا و ،ه استبود ابراهیم

 همه آدم به تا امبریپ پدران که دان گفته را بدین جهت نیا و ،خوانند پدر را عمو

شیخ طوسی  )340، ص7ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، .قرآن و عقل لیدل به اند بوده نمؤم

 تارح است و آزر نام بت اسـت،  پس از نقل قول زجاج که گفته نام پدر ابراهیم نیز

انـد: آزر جـد    کنـد کـه گفتـه    می را تقویت اصحاب ما(امامیه)گفتار گوید: این ک�م  می

همگـی موحـد    دمتـا آ  پـدران پیـامبر   زیـرا بـود   مادري یا عمـوي ابـراهیم  

ن در ایـن  ابه اخـت�ف مفسـر   نیزع�مه طباطبایی  )175، ص4تا، ج .(طوسی، بیاند دهبو

داند. ایشان ایـن قـول را کـه پـدر      می کند و منشأ آن را اخت�ف روایات می مورد اشاره

و با توجه به آیات  کند می بر اساس تاریخ تأیید ،تارح یا تارخ بوده راهیمحضرت اب

نبـوده. ایشـان در بحـث     دارد که آزر پدر حضـرت ابـراهیم   می دیگر قرآن نیز بیان

نـام بـرده، مخـالف کتـاب      روایاتی کـه آزر را پـدر ابـراهیم    گویند: می روایتی هم

خداست و لزومی ندارد مانند برخی چون ع�مه مجلسی به خود زحمـت داده و بـراي   

ش، 1374 (طباطبـایی، .ها را حمل بر تقیه کنـیم  ها، آن ي آنتراشیدن محمل صحیحی برا

  .)290و  234، 230ص ،7ج

است، تنها به اقوالی اشاره  طبرسی در خصوص اینکه گفته شده آزر پدر ابراهیم

کرده که از برخی تابعین و اغلب در تفاسیر اهل سنت آمده است، اما بـه اینکـه چنـین    

قمـی و عیاشـی    تفسـیر در تفاسیر شیعه چون  طلبی در قالب روایت از طریق ائمهم

  .اند دهنکرده، هرچند قمی و عیاشی متقدم از طبرسی بواي  هنیز آمده است اشار

ـ  ،شود می که نزد اهل سنت روایت محسوبرا طبرسی قول زجاج  ،در نهایت د مؤی
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اسـت، بـه    گویـد: آزر پـدر ابـراهیم    می است و در نقد قولی که دانسته گفتار خود

مجلسی، ؛ 139ق، ص1414مفید، (روایت نبوي و مرسلی که در برخی منابع شیعه آمده

ــویزي، 117، ص15ق، ج1403 ــی، 729، ص1ق، ج1415؛ حـ ، 5ق، ج1404؛ مجلسـ

 لـذا قرار داده است،  نقدۀایت واحد را این رو یعنی طبرسی ؛استناد کرده است )233ص

 )240، ص1تا، ج (انصاري، بیحجیت ندارد اند خبر واحد نزد طبرسی که برخی گفتهاین

انـد بـه خبـر     دانسـته  در نقد روایاتی که آزر را پـدر ابـراهیم   زیرا ؛قابل تأمل است

   کرده است استناد ،نقل شده مرسل صورت ي که بهواحد

  عقل. 3ـ3

اگـر حـدیثی    معیارهاي نقد احادیث اسـت. از دیگر  ،مات عقلیروایت با مسلّسنجش 

ش، 1385ســلیمانی، ؛ 236ق، ص1403ی، ادلبعقـل بــود پذیرفتـه نیســت(   بــا مخـالف 

 کند و همۀ می قرآن به عقلِ فطري دعوت ؛است» عقل فطري«مقصود از عقل،  ،)71ص

 هرچند که در مسئله حسن و قُبح عقلی اخـت�ف وجـود دارد   پذیرند؛ می جهانیان آن را

عقـل   . واژۀحجیت عقل از منظر قرآن و سنت ثابت اسـت  ،)5ش، ص1377(سبحانی، 

اگر عقل هیچ نوع حجیتی نداشت،  3.با ساختارهاي مختلف در قرآن استفاده شده است

در تبیـین   نیـز  احادیث رسیده از معصومین بیهوده بود. دعوت مردم به کاربست آن

و لـف شـناخت دیـن، بـا قـرآن همسـو       ي مختهـا  منزلت و کـارکرد عقـل در عرصـه   

ین نعمـت و  ، برتـر حجـت بـاطنی  خداونـد،   برترین آفریدۀ ، تعابیري چونصداست هم

 ش،1373 ؛ تمیمی،13ـ10ص ،1ج ق،1388 (کلینی،.مدعاستموهبت الهی، گویاي این 

عقل  فهم صحت حدیث است، و از طرفی عقل از یک طرف ابزاري براي )42، ص3ج

براي درك صحت محتواي حـدیث و تطـابق آن بـا بـدیهیات      تواند منبعی می تنهایی به

، و بـر  »یا ابـزاري  عقل آلی«عنوانِ  جه به کارایی نخست عقل، از آن بهعقلی باشد. با تو

، لـذا بـا در نظـر گـرفتن دو     شود می یاد» عقلِ مستقل«عنوانِ  اساس کارایی دوم از آن به

، 1396(معـارف،  .عقلـی بهـره بـرد   تـوان از نقـد    مـی  نوع کارکرد عقل در نقد روایات،

  )87ص

را بررسـی   هـا  طبرسی برخی روایات را با معیار عقل سنجیده و صحت و سـقم آن 

  : یمکن می اشاره موردیک به  در ادامهکرده است. 
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 ایـن  ها آن بزرگ گفت؛ نْطقُونی کانُوا إِنْ فَسئَلُوهم هذا رُهمیکَبِ فَعلَه بلْ قالَ« ذیل آیۀ مفسر

ایـن آیـه   در معنـاي   گویـد:  مـی  )63انبیاء: (»گویند می سخن اگر بپرسید ها آن از کرده، را کار

 که آنجااول  سه بار دروغ گفت، ابراهیم روایت شده از جمله اینکهاخت�ف است، 

 فَعلَـه  بـلْ  قـالَ (اسـت  کرده بزرگ بت: گفت که جا نیهم دوم. )إنّی سقیم(مارمیب: گفت

 معرفى خواهر را خود زن او و ردیبگ را زنش خواست مصر شاه که آنجا سوم. )رُهمیکَبِ

 ل،یتأو رقابلیغ عقلىِ لید� رایز ؛ستین پذیرفته : این مواردگوید می طبرسیکرد. سپس 

 ،نباشـد  ضـرر  و بیفر قصدشان اگرچه ،ندیگو نمی دروغ امبرانیپ نکهیا بر دارند د�لت

ـ  کنند گمراه را مردم ،اخبار در ستین زیجا که چنان ـ تق ای ـ ز ؛کننـد  هی ـ ا رای  سـبب  هـا  نی

ـ ترد و شـک  جادیا ها آن اعمال و مطالب که شود مى ، 7ش، ج1372(طبرسـی،  .کنـد  دی

 ،10 ج ؛687، ص2ش، ج1372: طبرسـی،  ي دیگـر، نـک  هـا  نمونه براي مطالعۀ )86ص

  ).106ـ104ص ،21 ؛ ج79، ص14؛ ج137ص

  بررسی و تحلیل

روایـت  مفسران اهل سنت  ولی ،میان نیاورده استذکري از منبع روایت به طبرسی 

 بـلْ « معناي قـول  اند دهگوید: برخی گمان کر می که طبري از جمله ؛اند دهرا نقل کرفوق 

لَهیکَبِ فَعمسـخن  هـا  ، یعنی اگر بـت » نطقونی کانوا إن هذا رهمیکب فعله بل« یعنی» هذا رُه 

ف است بـا ظـاهر   را شکسته است. این مطلب مخال ها آن شانبزرگ د پس قطعاًنگوی می

ابراهیم دروغ نگفت مگر در سه مورد که تمـامش در راه  فرمودند:  روایاتی که پیامبر

و نیز سـخنش   »رُهمیکَبِ فَعلَه بلْ قالَ«گفت  که آنجا و »إنّی سقیم« گفت که خدا بود، آنجا

در  نیست که خداوند بـه ابـراهیم  ممکن ، و غیر»هی اُختی« که گفت: در مورد ساره

این مورد اذن داده باشد تا بدین وسیله با قومش احتجاج کند و خطایشـان را بـه آنـان    

ـ الْع تُهـا یأَ« بـه بـرادرانش گفـت:    گونه که منـادي یوسـف   همان ؛بشناساند  إِنَّکُـم  رُی

نیـز پـس از    ثعلبی )31ص ،17ق، ج1412(طبري، .که آنان دزد نبودند حالیدر»  لَسارِقُون

، همان ک�م طبري را نقل دروغ نگفت مگر در سه مورد که ابراهیم نقل این روایت

 ضمن نقل این روایت از ابـوهریره  ابن کثیر )280، ص6ق، ج1422(ثعلبی، .کرده است

خواسـت تـا مشـرکان در وجودشـان      مـی  از این کار گوید: ابراهیم می از پیامبر

، 5ق، ج1419ابـن کثیـر،   (.که آنان جمادنـد گویند چرا نمی سخن ها اعتراف کنند که بت
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 .اسـت  بسنده کرده روایت از ابوهریره از پیامبرتنها به نقل این سیوطی نیز  )307ص

دروغ گفـتن  سـید قطـب در تفسـیرش روایـت     البته  )321، ص4ق، ج1404(سیوطی، 

ـ کَبِ فَعلَه بلْ«را که گفت  ابراهیم را نقل نکرده و پاسخ در سه مورد ابراهیم  رُهمی

، 4ق، ج1412.(سـید قطـب،   پاسخی عقلـی دانسـته است  »  نْطقُونی کانُوا إِنْ فَسئَلُوهم. هذا

  )2387ص

ذیـل  قمـی   .بینیم متفاوت است می آنچه در تفاسیر اهل سنت فضاي تفاسیر امامیه با

 ما و رهمیکب فعله ما اهللا و«آورده که فرمودند:  از امام صادقروایتی  ،مورد بحث آیۀ

 نطقی لم إن و نطق إن هذا رهمیکب فعله قال إنما قال: ذلک؟ فیک و لیفق م،یإبراه کذب

ذیل آیه نیز  و بحرانی حویزي )72، ص2ش، ج1367قمی، »(ئایش هذا رهمیکب فعلی فلم

؛ بحرانـی،  431، ص3ق، ج1415حـویزي،  (.اند دهنقل کر تفسیر قمیهمین روایت را از 

 عیون اخبـار و  کافیفیض کاشانی نیز همین روایت را از کتاب  )823ص، 3ق، ج1416

ع�مـه   )343، ص3ق، ج1415.(فیض کاشانی، نقل کرده است از امام صادق الرضا

ـ الوه ابطـال  و خصـم  الزام داعىِ به میگوید: ابراه می طباطبایی ذیل آیه  اصـنام،  تی

 خـود  منظور آشکارا بعدى جم�ت در که همچنان. کرده را کار نیا شانیا بزرگ: گفت

 کرده و را کار نیا ها آن بزرگ که دهد خبر جدى طور به بخواهد نکهیا ، نه نموده انیب را

، 14ش، ج1374.(طباطبایی، اسـت  اریبسـ  منـاظرات  و مخاصمات در راتیتعب گونه نیا

در سـه مـورد دروغ    کـه ابـراهیم  را ابوالفتوح رازي نیز روایت ابـوهریره   )424ص

. شـود  نمـی  گوید: این روایت خبري واحد است و موجـب علـم   می نقد کرده و ،گفت

   )242، ص13ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، 

به نقد ایـن روایـت پرداختـه اسـت،      معیار عقلطبرسی با توان گفت:  می در نهایت

عقل بر حکمت خداوند در ارسال رسل و مصونیت رسـل از خطاهـاي    ین شرح کهبد

کند، حال اگر ک�م رسولی که مأمور به ارسال پیام الهی است  می فکري و عملی د�لت

یعنی فرستادن رسولی که از خطـايِ   ؛رود می مطابق واقع نباشد، حکمت الهی زیر سؤال

کند، موجب سلب اطمینـان خلـق    نمی در گفتار و رفتار چه عمدي و چه سهوي پرهیز

نبـوت و حکمـت الهـی ناسـازگار      ۀشود و این با فلسـف  می شده و کاري عبث شمرده

خداوند حکیم از آفرینش هدفی داشته اسـت کـه بـه آفریـدگان      ،عبارت دیگر ؛ بهاست



 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   22

رساند در اختیار او قـرار   می که بشر را به این هدفاي  ه�زم است هر وسیل گردد؛ برمی

این کار را نکند یا ناقص انجام دهد نقض غرض است و خداوند حکـیم از   دهد و اگر

نقض غرض منزه است. پیداست که هدف بعثت بر عصمت انبیا توقف دارد، از طرفـی  

بـه   وحی وجـود نـدارد، خداونـد همگـان را    براي اي  هاگر عصمت نباشد مهبط شایست

کـرده اسـت،    و از طرفی همگان را به دوري از گناه و خطا امر پیروي از انبیا فراخوانده

موده و هم هم دعوت به پیروي فر ، معنایش این است کهدچار گناه شوند حال اگر انبیا

  و این تناقض عقلی امري محال است.از پیروي بازداشته، 

  قطعی . تاریخ4ـ3

 قـراین تـاریخ از  اسـت.   تـاریخِ قطعـی   یکی از مبانی فهم و نقد حدیث، بررسی آن بـا 

 :یی دارداز دو جهت در نقد حدیث کـارا کلی  طور بهرود و  می منفصل روایات به شمار

  )53ش، ص1385(معارف، .یکی جهت اثباتی و دیگري جهت انکاري

 تَقْنَطُوا إل أَنْفُسهِم  على أَسرَفُوا نَیالَّذ يعباد ای قُلْ« طبرسی در خصوص سبب نزول آیـۀ 

 اید کرده ستم و اسراف خود بر که من بندگان اى بگو ؛عایجم الذُّنُوب غْفرُی اللَّه إِنَّ اللَّه رحمةِ منْ

گفتـه  گویـد:   مـی  )53 (زمـر: »آمرزد مى را گناهان همه خدا که نشوید نومید خداوند رحمت از

 مسـلمان  خواسـت  کـه  هنگام آن ،شده نازل »حمزه« قاتل »وحشى« دربارۀ هیآ نیا شده

 مسـلمان  و آورد اسـ�م  ،شـد  نازل هیآ نیا چون و نشود قبول او توبۀ دیترس ولى شود

 نازل حشىو آیه دربارۀ که نیست گوید: این درست می روایتاین در نقد  طبرسی. شد

 آورده اسـ�م  دراز انیسـال  از پس حشىو و بوده 4مکه در هیآ نیا نزول رایز ؛باشد شده

آوردن  اسـ�م  باعث و شده خوانده او بر هیآ نیا است ممکن :گفت توان البته می .است

   )198، ص21ش، ج1360(طبرسی، .است هدش او

  بررسی و تحلیل

اشـاره نکـرده اسـت. بـا     » وحشی نازل شده ۀآیه دربار«ه ک به منبع این خبرطبرسی 

مفسـران بـه نقـل ایـن روایـت      جستجو در تفاسیر اهل سنت مشخص شد کـه برخـی   

در آیـه چـه کسـانی    » الذین«اینکه مراد از  ۀضمن بیان وجوهی دربارطبري  اند. پرداخته

وحشی و یـارانش نـازل    کند که این آیه دربارۀ می از عطاء بن یسار نقل یروایت هستند،

 عبـاس، ) سیوطی نیز ایـن روایـت را از ابـن    10، ص24ق، ج1412(طبري، .شده است
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 )330، ص5ق، ج1404سـیوطی،  (.نقل کـرده اسـت   بوسعید الخدري و عطاء بن یسارا

وحشی قاتـل حمـزه    ۀگوید: گفته شده که این آیه دربار می بدون ذکر روایتی زمخشري

معنـاي   گوید: مفسران در می ثعلبی )135، ص4ق، ج1407زمخشري، (.نازل شده است

 را دربـارۀ  پردازد که نزول آیه می به نقل روایتی از ابن عباسو  اند دهاین آیه اخت�ف کر

سـبب   گوید: دربارۀ می فخر رازي )241، ص8ق، ج1422(ثعلبی، است. وحشی دانسته

ۀ وحشـی اسـت؛   نزول آیه دربـار  اینکهاز جمله  ؛نزول این آیه وجوهی ذکر شده است

این وقایعی که  صوص سبب نزول، پس نزول آیه دربارۀعموم لفظ مهم است نه خ البته

  )465، ص27ق، ج1420رازي،  (فخر.دکن نمی ذکر شد، عموم آن را منع

 و بحرانی ذیل آیـۀ  ، ابوالفتوح رازياز مفسران امامیه برخی چون قمی، فرات کوفی

(قمـی،  .انـد  دهنقـل نکـر   ،بدانـد  که سبب نـزول آیـه را وحشـی   را روایتی  ،مورد بحث

ق، 1408ابوالفتوح رازي، ؛ 365، ص1ق، ج1410؛ فرات کوفی، 251، ص2ش، ج1367

 فقـط  مجمع البیـان حویزي نیز از قول  )715، ص4ق، ج1416بحرانی، ؛ 336، ص16ج

ق، 1415.(حویزي، اسـت  وحشی نـازل شـده   ۀکند که گفته شده که آیه دربار می اشاره

اسـ�م   زیرا ؛اند دهرد کر قطعی روایت را با معیار تاریخاین  نیزنی مفسرا )491، ص4ج

طبرسی ضمن رد روایـت   اند. قطعی دانسته تاریخی و امري ،آوردن وحشی را در مدینه

با همین معیار، امر دیگري را مفروض دانسته و گفته شاید مراد از روایت این است کـه  

ظـر وقتـی صـحیح    ورده است. ایـن ن و او ایمان آ وقتی این آیه بر وحشی خوانده شده

وشـیارانه  عنوان شأن نزول یاد نشده باشد. ع�مه طباطبـایی نیـز ه   است که از روایت به

آمـده کـه    مجمع البیـان در : گوید می روایت را با توجه به متن خود آیه مردود دانسته و

ـ امـا  ، وحشی نازل شـده اسـت   ۀاین آیه دربار اند دهروایت کربرخی  ـ ا اشـکال  کی  نی

 بعد وحشى و شده نازل مکه در زمر سورۀ که است نیا آن و کند، مى فیضع را تیروا

 مغفـرت  اطـ�ق  که دیآ مىبر خبر ظاهر از ن،یا بر ع�وه. است شده مسلمان هجرت از

ـ ا با اقیس که دیفرمود توجه آنکه حال و نشده، توبه به دیمق هیآ در  سـازگار  سـخن  نی

  )432، ص17ش، ج1374(طباطبایی، .ستین

  . اصول اعتقادي5ـ3

. در بودن حدیث با اصـول اعتقـادي اسـت    ت احادیث، سازگاراز جمله معیارهاي صح
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، ولی برگشت این اصول یا به عقـل  عنوان معیار نقد روایت آمده اصول اعتقادي بهاینجا 

و یـا از   ست مثل عصمت انبیایا برآمده از قرآن ا مثل اصل توحید و عدل، و ؛است

سه یعنی عقـل و کتـاب و    هر ،سنت قطعی آمده است مثل رکعات نماز، و یا مبناي آن

کـه   تاب و سنت قطعی به این خاطر اسـت سنت است ولی تفکیک آن از معیار عقل، ک

از اصـول اعتقـادي    عصمت پیامبران و ائمه شود. می از تعابیر طبرسی استفاده دقیقاً

از  یـه دلیل مخالفت با اصول اعتقادي امام ت را بهاروایبرخی طبرسی  .استاغلب امامیه 

در  اسـت. نقـد کـرده   م�ئکه  عصمت نیزو ، قبل و بعد از نبوت انبیا عصمت جمله

  :شود می اشاره نمونهیک  به ادامه

گوید: در تفسیر  می )2 :فتح»(تَأَخَّر ما و ذَنْبِک منْ تَقَدم ما اللَّه لَک غْفرَیل« ۀذیل آی مفسر

، از جملـه اینکـه   مخالف بـا مـذهب امامیـه اسـت     اقوالی گفته شده که تمامشاین آیه 

ـ ب اى داده انجـام  آن از بعد و تنبو از قبل که را خداوند گناهانى  خداونـد  امرزد، و یـا ی

 فـاق ات که صورتى در ،زد خواهدسر  ای زده رس امبریپ از کهرا  گناهانى است داده وعده

  .دیبخش خواهد افتد

ـ پ رایز ؛است امامیه اصحاب مذهب مخالف ها این گوید: همۀ می طبرسی  امبرانی

(طبرسـی،  .نبـوت  از بعـد  چه و تنبو از قبل چه ،معصوم هستند رهیکب و رهیصغ گناه از

، 1ش، ج1372همــو،  دیگــر، نــک:اي  هنمونــ ) بــراي مطالعــۀ106، ص23ش، ج1360

  .339ص

  بررسی و تحلیل

ایـن  یـد  گو می اینکههرچند از  ؛سخنی به میان نیاورده است از منبع روایاتطبرسی 

. هسـتند توان فهمید کـه مقصـودش اهـل سـنت      می اقوال مخالف مذهب امامیه است،

 اهللا رضـى  انیسـف  عـن  دیحم بن عبد أخرج« :به نقل این روایت پرداخته استسیوطی 

 مـا  تَقَـدم  مـا  قال: تَأَخَّرَ، ما و ذَنْبِک منْ تَقَدم ما اللَّه لَک غْفرَیل اهللا قول یف بلغنا قال عنه

، 6ق، ج1404سیوطی، »(.بعد فعلهی لم ما س�ما� یف کان ما تَأَخَّرَ ما و إلیالجاهل یف کان

 مـا  و ذَنْبِـک  منْ تَقَدم ما« آیۀمقصود از گوید: از قتاده نقل شده  می زمخشري نیز )70ص

 مـا « مقصـود  همچنین از مقاتل آورده که .است از جانب تو فوت شده تمام آنچه» تَأَخَّرَ

سـه  ابـن کثیـر    )333، ص4ق، ج1407(زمخشـري،  .ست»بعدها ما و إلیالجاهل یف تقدم
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 آنقدر نماز اند: پیامبر که همگی گفته آورده از عایشه و انس و مغیرة بن شعبهروایت 

 مـا  لـک  اهللا غفر قد سیأل«شد:  می کرد، پس به ایشان گفته می خواند تا پاهایش ورم می

 »شـکورا؟  عبـدا  أکـون  أف�«گفتند:  می در جواب ، پیامبر»تأخر؟ ما و ذنبک من تقدم

اسـت و   مخصـوص پیـامبر  » تَـأَخَّر  ما و ذَنْبِک منْ تَقَدم ما اللَّه لَک غْفرَیل«گوید:  می

 یث صحیح بـراي کسـی غیـر از پیـامبر    احدي در آن با وي شریک نیست و در حد

لـب شـرافت بزرگـی    نیست که آمرزیده شود برایش گناه متقدم و متأخر، و در ایـن مط 

ـ است براي پیامبر از سـفیان  روایتـی  ثعلبـی نیـز    )304، ص7ق، ج1419ر، .(ابن کثی

 مـا «آنچه در جاهلیـت انجـام داده، و    » ذَنْبِک منْ تَقَدم ما«ثوري نقل کرده که مقصود از 

  )42، ص9ق، ج1422.(ثعلبی، تمام کارهایی است که انجام نداده است» تَأَخَّر

 اعیب دیزی بن عمر روایتی آوردهدر  قمى. اند ان امامیه اقوال فوق را نپذیرفتهاما مفسر

یعنـی   »تَأَخَّرَ ما و ذَنْبِک منْ تَقَدم ما اللَّه لَک غْفرَیل« ۀیآ :دیگو مى صادق امام به سابرىال

 نگرفتنـد،  هـم  را گنـاهى  بر میتصم حتى نداشتند، گناهى شانیا: ندفرمود چه؟ امام

ش، 1367(قمـی،  .دیآمرز آنگاه و کرد، حمل او بر را اش عهیش گناهان تعالى خداى ولی

، 5ق، ج1415(حـویزي،  .انـد  دهقمی را آور نیز روایت و بحرانی حویزي )314، ص2ج

کنـد کـه    مـی  نقـل  از امام علی فرات کوفی )85، ص5ق، ج1416؛ بحرانی، 54ص

نـازل شـد،    بـر پیـامبر  » تَـأَخَّرَ  ما و ذَنْبِک منْ تَقَدم ما اللَّه لَک غْفرَیل« دند: چون آیۀفرمو

گفـت:   ناه گذشته و آینده چیست؟ جبرئیلپرسید منظور از گ ایشان از جبرئیل

شـیخ   )419، ص1ق، ج1410.(فرات کـوفی،  براي تو گناهی نیست که آمرزیـده شـود  

ـ     طوسی نیز » پیـامبر  غفـران گناهـان گذشـته و آینـدۀ    «ه را اقـولی کـه مقصـود از آی

گوید: مقصـود   می و داند می قبل و بعد از نبوت عصمت انبیااند، نقد و مخالف با  دانسته

است.(طوسـی،  »  لمکانک و بشفاعتک ذَنْبِک وما تَأَخَّرَ منْ ما تَقَدّم اللَّه لیغْفرَ لَک« از آیۀ

از آیـه بخشـش   گویند مقصـود   می کهرا اقوالی  ابوالفتوح رازي نیز )314، ص9تا، ج بی

 دانـد و  مـی  مخالف بـا مقـام عصـمت انبیـا     ،است پیامبر گناهان گذشته و آیندۀ

د از آیه بخشـش  مقصو در تفسیر این آیه قابل اعتماد است این است که: آنچه گوید می

ع�مه طباطبایی  )324، ص17ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، .است گناهان امت پیامبر

 معـروف  معنـاى  به گناه فه،یشر ۀیآ در ذنب کلمۀ از گوید: مراد می با توجه به سیاق آیه
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 کـه  معـروفش  معناى مغفرت از مراد و. ستین الهى مولوى فیتکل مخالفت عنىی کلمه

 لغـت  در ذنب کلمۀ چون ست،ین نامبرده مخالفت مقابل در عذاب ترك از است عبارت

 تبعـات  و آثار که عملى از است عبارت ،شود مى استفاده آن استعمال موارد از که آنطور

 بـر  افکنـدن  پـرده  از اسـت  عبارت لغت در هم مغفرت و. باشد هرچه حال دارد، بدى

 هیـ عل نهضـتش  و مردم، دعوت به خدا رسول امیق گوید: می ع�مه سپسز. یچ هر روى

 عملـى  خ�صـۀ  و »ذنـب « کلمۀ براى بود مصداقى آن، از بعد تا هجرت از قبل از کفر،

ـ ن و شـوکت  که مادام شیقر کفار که است معلوم و ساز، لهمسئ و نیآفر حادثه بود  روىی

 جادیا از عنىی دادند؛ نمى قرار خود مغفرت مشمول را او هرگز ،داشتند محفوظ را خود

 قـۀ یطر و سنت انهدام و تیمل زوال هرگز و کردند نمى کوتاهى جناب آن براى دردسر

 راه از تـا  و بردنـد  نمـى  ادی از شده، ختهیر شانیا بزرگان از که ىیها خون زین و را خود

ـ پ رسـم  و اسم محو و انتقام  دادنـد،  نمـى  نیتسـک  را خـود  درونـى  هـاى  نـه یک امبری

ـ ن آن که هیبیحد فتح ای و مکه فتح با سبحان خداى اما .نبودند بردار دست  بـه  منتهـى  زی

 رسـول  که گناهانى ،جهینت در و گرفت آنان از را شیقر روىین و شوکت شد، مکه فتح

(طباطبـایی،  .داد منىیا شیقر شر از را ایشان و دیپوشان ،داشت نامشرک نظر در خدا

  )382ـ381ص ،17ش، ج1374

بـه   اعتقـاد  اصـل  دلیـل  دیگر مفسران امامیه بـه طبرسی مثل  توان گفت می در نهایت

 روایاتی که مقصود آیه را بخشـش آن دسته از بعد از نبوت، چه قبل و چه  عصمت انبیا

  است.نپذیرفته  ،دانند می قبل از نبوت و بعد از آن گناهان پیامبر

  فقهیِ امامیه اصول. 6ـ3

یی است که به تواتر بـراي گرونـدگان آن مـذهب    ها مات هر دین و مذهب، آموزهمسلّ

نحوي که پیروان آن مذهب، تردیـد و مخـالفتی    به و با ادلّه استوار ثابت شده است؛ نقل

ي فقهی از جملـه  ها آموزه )252ش، ص1389.(مسعودي، دارند نمی را نسبت به آن روا

مورد  دلیل مخالفت با اصول و مبانی فقهی روایت ذیل را بهطبرسی این مسلمات است. 

و�یـت بـرادر در    در ازدواج دختر عمـو، و نفـیِ   عمورا که نفیِ و�یت پسر قبول خود

   به نقد کشیده است. ،ازدواج خواهر است

 تَعضُـلُوهنَّ  فَـإل  أَجلَهنَّ فَبلَغْنَ النِّساء طَلَّقْتُم إِذا و« آیۀ در خصوص سبب نزولطبرسی 
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 نباید رسیدند خویش مدته ب و دادید ط�ق را زنان وقتى ؛نَهمیب تَراضَوا إِذا أَزواجهنَّ نْکحنَی أَنْ

از  )232(بقـره:  »اند داده رضایت به همدیگر به شایستگى اگر کنید منع کردن شوهر از را ها آن که

 مانع خواهرش که شد نازل »ساری بن معقل« دربارۀ هیآ نیا گوید: می قول قتاده و حسن

 طـ�ق  را او عاصـم  رایـ ز ؛شد می »عدى بن عاصم« اولش شوهراز ازدواج با  »جم�ء«

ـ ا از ،شـد  مـی  مـانع  معقل ولىمایل بود رجوع کند،  و بود افتهی انیپا اش عده و داده  نی

 اهللاعبـد  بـن  جـابر کنـد کـه    مـی  مفسر از قول سدي نیز نقل. شد نازل مهیکر ۀیآ جهت

 دربارۀ فوق ۀیآ لذا دینما ازدواج کسى با که کرد می منع را خودش دخترعموى انصارى

  .شد نازل او

) امامیـه (مـا  مذهب بر بنا نقل دو نیا ولى: گوید می پس از ذکر این دو قول طبرسی

 هـا  آن منع نکهیا تا ستین تىیو� پسرعمو و برادر براى ما ۀدیعقه ب رایز ؛ستین درست

  )583، ص2ش، ج1372(طبرسی، .باشد داشته اثرى

  بررسی و تحلیل

 .اسـت  بیان نکـرده  ،اند دهکه چه کسانی این روایات را نقل کررا این مطلب  طبرسی

 ذیل آیـۀ  ،مفسران امامیه اغلب در تفاسیر خودد که مشخص ش با جستجو در این مورد

ش، 1367(قمـی،  .اند دهو یا آیه را تفسیر نکر به نقل چنین روایاتی نپرداخته مورد بحث

بحرانـی،  ؛ 226، ص1ق، ج1415؛ حویزي، 120، ص1ق، ج1380؛ عیاشی، 76، ص1ج

) ابوالفتوح رازي نیز ذیـل  260، ص1ق، ج1415فیض کاشانی، ؛ 483، ص1ق، ج1416

و بیـان   ها ، اما در نقد آنکند می خی مفسران اشارهآیه به روایت معقل و جابر از قول بر

، 3ق، ج1408بوالفتــوح رازي، (ا.کنــد نمــیاي  هامامیــه در ایــن خصــوص اشــار عقیــدۀ

 بـر  بنـا  نقـل  دو نیـ گویـد: ا  می این دو روایت را آورده و سپس شیخ طوسی )284ص

. سـت ین تـى یو� پسـرعمو  و بـرادر  بـراى  ما دۀیبه عق رایز ؛ستین درست امامیه مذهب

 232 دیگران به روایت آمـده در ذیـل آیـۀ    نقد طبرسی و )252، ص2تا، ج (طوسی، بی

زیرا به فرض اینکه این روایت درست باشـد و افـرادي    ؛کند نمی بقره مفهوم پیدا ۀسور

در امر ازدواج دیگران اعمال و�یت کرده باشند و آیـه بـراي پایـان دادن بـه ایـن نـوع       

زند، مگر اینکه  نمیاي  هصل فقهی امامیه در امر و�یت خدشو�یت نازل شده باشد، به ا

بگوییم روایت ناظر به این است که اصل و�یت برخی در ازدواج پذیرفته شده است و 
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اگر مراد از روایت را همین بدانیم، پیداسـت کـه در    آیه نازل شده تا آن را محدود کند.

خصـوص ایـن دو روایـت     دری نیز ع�مه طباطبایفقه امامیه چنین سخنی جایی ندارد. 

 و خـواهر  بـه  نسبت تىیو� ،تیب اهل ائمۀ مذهب بر بنا پسرعمو و گوید: برادر می

ـ آ و اسـت،  درست تیروا دو از کىی که میریبگ ممسلّ اگر نیبنابرا ندارند، دخترعمو  هی

ـ با قهـراً  شده، نازل »جابر« ای و »معقل« منع ۀدربار  مقـام  در نـه  ،آن در نهـى  میبگـوی  دی

 کنـد  ارشـاد  خواهد مى فقط بلکه وضعى، حکمى جعل نه و است، تیو� کردن دیتحد

 ای و است، زشتى عمل برگردند هم به دوباره شوهرى و زن نکهیا از شدن مانع نکهیا به

 را عمل نیا فىیتکل حرمت ای و کراهت خواهد مى باشد فىیتکل حکم انیب مقام در اگر

ـ ناح از چـه  و باشـد،  پسرعمو ای و برادر ۀیناح از چه عمل نیا حال ؛برساند . گانـه یب ۀی

  )376، ص2ش، ج1374(طباطبایی، 

سیر خـود  اسیوطی این روایات را در تفابن کثیر و  طبري، ،اما از مفسران اهل سنت

سـیوطی،  ؛ 477، ص1ق، ج1419ابـن کثیـر،   ؛ 297، ص2ق، ج1412طبـري،  (.اند دهآور

  )287، ص1ق، ج1404

  گیري . نتیجه4

بـه نقـل روایـت بسـنده      فقـط  شد طبرسـی  شخصم مجمع البیانبا جستجو در تفسیر 

کرده اسـت. نقـد سـندي     چند اندك روایات تفسیري را نقدنکرده، بلکه در مواردي هر

، مجع البیان نقد متنی روایات تفسیريفراوانی  شود ولی می ک�م مفسر دیده ندرت در به

اصـول  ، قطعـی  تـاریخ ، عقل، قطعی قرآن، سنت .استسبب نزول بیشتر ویژه روایات به

. اسـت  تفسـیري  امامیه، معیارهاي طبرسی در نقد متنی روایات فقهیِ اصولاعتقادي، و 

مفسر در نقد متنی اغلـب روایـاتی کـه در    معیار  اعتقاد به عصمت انبیاناگفته نماند 

برخـی روایـات    ازمفسـر  گیـري   و بهرههمچنین استناد ، پرداختیم ها پژوهش به آناین 

طور مطلـق را   وي حجیت خبر واحد بهبیانگر این است که  ت،ایارودیگر در نقد  واحد

  .کند نمی نفی

  

  ها نوشت پی

گوید: معنى  می فته نماند که طبرسی جداي از نقد سندي این روایت، متن آن را نیز نقادي کرده وگنا .1
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 شرك مرتکب و هستند معصوم انبیا که داریم دست در قطعى لید� زیرا ؛نیست سازگار عقل با روایت

 )783، ص4ش، ج1372.(طبرسی، شوند نمى شیطان طاعت و معصیت و

است. آقاي معرفـت نیـز همـین نقـد     ش) 1377(اثر سید مرتضی تنزیه األنبیاءمقصود طبرسی کتاب  .2

   )173ش، ص1388.(معرفت، اند دهایشان نقل کر تنزیه األنبیاءسید مرتضی را از کتاب 

 .191ـ190؛ آل عمران: 44؛ فرقان: 43عنکبوت:  براي نمونه، .3

(سـیوطی،  .ي مکـی اسـت  هـا  زمـر جـزء سـوره    آمده، سورۀ ها در روایاتی که در ترتیب نزول سوره .4

  )79ش، ص1386؛ معرفت، 70، ص1ق، ج1421
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