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مقدمه
از دیرباز یکی از منابع مهم تفسیر ،روایات تفسیری بوده است .روایات تفسیری به آن
دست از روایاتی اطالق میشود ک ب گون ای در تبیین مفاد آیات نقش دارنهد .در ایهن
اسبابالنزول است .اسبابالنزول «اموری است ک یک یا چند آی یها سهورهای در پهی
آنها و برای آنها نازل شده و این امور در زمان نبوت پیهامبر روی داده اسهت .به
بیان دیگر این آیات و سُور نشئتگرفت از مطالبی است ک دربارۀ حادث ای یا پاسخ به
سؤال مردم یا تعیین موضع مسلمانان بیان گردید و نزول آیات و سورهها ریشه در آن
امور دارد(».حجتی9831 ،ش ،ص )02با این حال گاه در میان روایهات اسهبابالنهزول،
روایاتی ب چشم میخورد ک دارای آسیبهای جدی است ک اگر در آنها نیهک نظهر
نشود ،چ بسا مفسر را ب ورطۀ تفسیر ب رأی و فهم نادرست از آی مهیکشهاند ،زیهرا
روایات تفسیری فریقین ،دچار ضعفها و سُستیهایی اسهت و بها توجه به اهمیهت
مبحث «روایات» در تفسیر قرآن ،پاکسازی آنها از نقصههای موجهود ،امهری الزم و
ضروری ب نظر میرسد .یکی از راههایی ک میتواند ما را در بههرهبهرداری صهحیح و
فهم هرچ بهتر روایات یاری رساند ،بررسهی متنهی و سهندی روایهت یها همهان علهم
الحدیث است .علم الحدیث علمی است ک به احهوال روایهت از نظهر سهندی(روایة
الحدیث) و متنی(فق الحدیث) میپردازد(.مدیر شان چی9833 ،ش ،ص)89
با این مقدم  ،در این پژوهش سعی شده است تا روایت لبید بن اعصم از دو منظهر
«روایة الحدیث» و «فق الحدیث» مورد پیگیری قرار گیرد.
 .1فقه الحدیث
فق در لغت ب معنای فهم و درک عمیق آمده اسهت .فقه الحهدیث شهاخ ای از علهم
الحدیث است ک در آن تنها ب تبیین متن و مضمون روایات و احادیث و شرح واژگان
و تعابیر ب کاررفت در آن پرداخت میشود(.آقابزرگ تهرانی9028 ،ق ،ج ،3ص )40فقه
الحدیث خود دارای بخشهای متنوعی است ک مهمتهرین آنهها شهرح و تبیهین مهتن
روایت ،شناخت حدیث محکم و متشاب  ،ناسخ و منسوخ ،عام و خاص ،مطلق و مقیهد
و احادیث معارض و مختلف است.
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 .2مفهومشناسی واژۀ سحر
سحر در لغت ب معنای چیزی است ک منشأ آن دقیق و غیرقابل رؤیت باشد .لغتدانان
برای آن معانی متعددی ذکر کردهاند:
مَا کانَ مِنَ الشّیطانِ فِی مَعونة(».فراهیدی9092 ،ق ،ج ،8ص)984
 .0اصل و ریشۀ سحر برگرداندن یک چیز از حقیقت آن است؛ گویا ساحر هنگامی
ک باطل را ب صورت حق و شیء را ب صورت غیر حقیقیاش نشان میدهد ،شهیء را
از صورت اصلیاش برمیگرداند.
 .8سحر نوعی چشمبندی است ک چشم را افسون میکند ،ب طهوری که شهخص
میپندارد واقعیت همان است ک میبیند.
 .0ب هرچ ک مأخذ آن لطیف و دقیق باشهد ،سهحر گوینهد و جمهع آن اسهحار و
سحور است« :کُلُّ ما لَطُفَ مَأْخَذُه و دَقَّ ،فهو سحر ،وَ الجَمهعُ أَسهحَار و سُهحُور(».ابهن
منظور9090 ،ق ،ج ،0ص)803
 .5صاحب کشفالظنون سحر را هر آنچ سببش مخفی است و درکش برای بیشهتر
مردم دشوار است ،میداند و آن علمی است ک از اوضاع و احوال سهتارگان و ارتبها
هریک با امور زمینی و موالید س گان (نباتات و جمادات و حیوانات) به شهیوۀ خهاص
بحث میکند؛ از این ارتبا و آمیزش ،افعال و اسرار شگفتی که علهتهها و اسهبابش
مخفی است ظاهر میشود؛ یعنی ساحر در زمان معینی از اوضاع فلکی ،برخی از موالید
س گان را با برخی دیگر ترکیب میکند و درنتیجۀ آن ،اوضاع و احوال عجیب و غریب
ک اثرش آشکار و سببش مخفی است ،ظاهر میشود و عقل در آن حیهران مهیشهود و
افکار بزرگان از حل آن عاجز میماند(.حاجیخلیف  ،بیتا ،ج ،0ص)132
 .3سبب نزول سور معوذتین
مشهورترین سبب نزولی را ک مفسران ،محدثان و قرآنپژوهان فریقین درخصهوص دو
سورۀ فلق و ناس بیان کردهاند ،اجماالً چنین مضمونی دارد« :مردى یهودى ب نهام لبیهد
بن اعصم ،پیامبر را جادو نمود و آن حضرت در اثر آن سِحر بیمار گردیهد؛ چنانچه
هرگاه کاری انجام میداد ،گمان میکرد ک آن را انجام نداده است .آنگاه جبرئیل بها دو
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سورۀ معوذتین بر ایشان نازل شد و گفت :مردى یههودى تهو را سهحر کهرده و سهحر
مذکور در فالن چاه است .پیامبر یکی از یارانش را فرسهتاد تها آن سهحر را بیهاورد.
دستور داد گرههاى آن را باز نموده و براى هر گره یک آی بخوانند؛ همین ک گرهها باز

سیوطی در کتاب االتقان ،مراد از «نَفَّاثاتِ فِی الْعُقَد» در آیهۀ  0سهورۀ فلهق را دختهران
لبید بن اعصم دانست (سیوطی9009 ،ق ،ج ،0ص )883و حتی برای اثبات ادعای خهود
مبنی بر سحر شدن پیامبر اکرم ،سور معوذتین را مدنی معرفهی کهرده اسهت(.همهو،
9020ق ،ج ،3ص )094برخی نیز بر این باورند ک دختران لبید ساحرانی بودند که به
همراه پدرشان ،پیامبر را سحر کرده و یازده گره بر ایشان بستند .پس خداوند متعهال
معوذتین را همراه با  99آی  ،ب تعداد گرههها ،بهرای پیهامبرش نهازل فرمهود تها رسهول
خدا شفا یابد(.غرناطی9028 ،ق ،ج ،0ص )004با این حال ،روایات در این بهاره در
کتب فریقین فراوان است و علیرغم اختالف در الفها مهتن حهدیث ،همگهی تقریبهاً
مفهوم یکسانی دارند.
 .4روایت لبید بن اعصم در منابع اهل سنت
روایت لبید بن اعصم در منابع تفسیری و روایی اهل سنت ،ب طرق مختلف بیان شهده
است .در برخی از روایات نام وی ب صراحت بیان شده و در بعضهی دیگهر ،عبهاراتی
نظیر «صنعت الیهود لرسول اهلل» و «سَحَر النّبی یهودی »...آمده است که گمهان مهیرود
منظور همان لبید بن اعصم باشد؛ در ادام برای اختصار ،تنها ب برخی از ایهن روایهات
اشاره میشود:
4ـ .1طریق اول

«أخرج ابن مردوی و البیهقی فی الدالئل عن عائشة(».بیهقی9023 ،ق ،ج ،4ص10هه/10
سیوطی9020 ،ق ،ج ،3ص)094
«کان لرسول اهلل غالم یهودی یخدم یقال ل لبید بن أعصم فلهم تهزل به یههود
حتى سحر النبی و کان النبی یذوب و ال یدرى ما وجع فبینا رسهول اهلل ذات
لیلة نائم إذ أتاه ملکان فجلس أحدهما عند رأس و االخر عند رجلیه فقهال الهذی عنهد
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رأس للذی عند رجلی ما وجع قال مطبوب قال من طب قال لبید بهن أعصهم قهال بهم
طب قال بمشط و مشاطة و جف طلعة ذکر بذی أروان و هی تحت راعوفهة البئهر فلمها
أصبح رسول اهلل غدا و مع أصحاب إلى البئر فنزل رجل فاستخرج جهف طلعهة مهن

بالمعوذتین فقال یا محمد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وحل عقدة مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ وحل عقهدة حتهى
فرغ منها وحل العقد کلها و جعل الینزع ابرة اال یجد لها ألما ثم یجد بعهد ذلهک راحهة
فقیل یا رسول اهلل لو قتلت الیهودی فقال قد عافانی اهلل و ما وراءه مهن عهذاب اهلل أشهد
فأخرج ».
4ـ .2طریق دوم

«أخرج ابن مردوی من طریق عکرمة عن ابنعباس(».همانجا)
«انّ لبید بن األعصم الیهودی سحر النبی و جعل فی تمااال فی احدى عشرة عقدة
فأصاب من ذلک وجع شدید فأتاه جبریل و میکائیل یعودان فقال میکائیل یا جبریهل ان
صاحبک شاک قال أجل قال أصاب لبید بن األعصم الیهودی و هو فهی بئهر میمهون فهی
کدیة تحت صخرة الماء قال فما وراء ذلک قال تنزح البئهر ثهم تقلهب الصهخرة فتأخهذ
الکدیة فیها تماال فی احدى عشرة عقدة فتحرق فان یبرأ بهإذن اهلل فأرسهل إلهى رههط
فیهم عمار بن یاسر فنزح الماء فوجدوه قد صار کأن ماء الحناء ثم قلبهت الصهخرة فهإذا
کدیة فیها صخرة فیها تماال فیا احدى عشرة عقدة فانزل اهلل یا محمهد قُللْ أَعُلوذُ بِلرَبِّ
الْفَلَقِ الصحیح فانحلت عقدة مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ من الجن و االنس فانحلت عقهدة وَ مِلنْ شَلرِّ

غاسِقٍ إِذا وَقَبَ اللیل و ما یجئ ب اللیل وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ السهحارات المؤذیهات
فانحلت وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَد».
4ـ .3طریق سوم

«أخرج البیهقی فی دالئل النبوة من طریق الکلبی عن ابیصالح عن ابهنعبهاس(».بیهقهی،
9023ق ،ج ،4ص10ه /10سیوطی ،بیتا ،ص)002
«مرض رسول اهلل مرضا شدیدا ،فأتاه ملکان ،فقعد أحدهما عند رأسه  ،و اخخهر
عند رجلی  ،فقال الذی عند رجلی للذی عند رأس  .ما ترى؟ قال :طبّ .قال :و ما طهبّ؟
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قال :سحر .قال :و من سحره؟ قال :لبید بن األعصم الیهودی قال :أین هو؟ قال :فهی بئهر
آل فالن تحت صخرة فی کرّیة ،فأتوا الکریة فانزحوا ماءها ،و ارفعوا الصخرة ثهم خهذوا
الکریة ،و احرقوها .فلما أصبح رسول اهلل صلّى اهلل علی و سلم بعث عمار بن یاسر فهی

فجعل کلما قرأ آیة انحلت عقدة :قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُهوذُ بِهرَبِّ النَّهاسِ ألصهل
شاهد فی الصحیح دون نزول السورتین ،و ل شاهد بنزولها».
4ـ .4طریق چهارم

«حدثنا ابراهیم بن موسی اخبرنا عیسی بن یهونس عهن هِشَهامع عهن أبیه عهن عائِشهة».
(بخاری9029 ،ق ،ج ،0ص /19نسایی9099 ،ق ،ج ،0ص)832
«سُحِرَ النبی وقال اللَّیثُ کَتَبَ إلی هِشَام أَنَّ ُ سَمِعَ ُ وَوَعَاهُ عن أبی عن حتهى کهان
یخَیلُ إلی أَنَّ ُ یفْعَلُ عَائِشَةَ قالت سُحِرَ النبی الشَّیءَ و ما یفْعَلُ ُ حتى کهان ذَاتَ یهوْمع دَعَها
وَدَعَا ثُمَّ قال أَشَعَرْتِ أَنَّ اهلل أَفْتَانِی فِیمَا فی شِفَائِی أَتَانِی رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِی
وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَی فقال أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ قال مَطْبُوب قال وَمَهنْ طَبَّه ُ قهال
لَبِیدُ بن الْأَعْصَمِ قال فِیما ذَا قال فی مُشُطٍ وَمُشَاقَةع وَجُفِّ طَلْعَةع ذَکَرع قال فَأَینَ هو قال فی
بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَیهَا النبی ثُمَّ رَجَعَ فقال لِعائِشَةَ حین رَجَعَ نَخْلُهَا کَأَنَّ ُ رؤوس الشَّیاطِینِ
فقلت اسْتَخْرَجْتَ ُ فقال لَا أَمَّا أنا فَقَدْ شَفَانِی اهلل وَ خَشِیتُ أَنْ یاِیرَ ذلک على الناس شَرًّا ثُمَّ
دُفِنَتْ الْبِئْرُ».
نکتۀ تکمیلی درخصوص روایت چهارم اینک بخهاری در موضهعی دیگهر ،روایهت
مذکور را با اندکی تفاوت در الفا بیان کرده و انتهای آن را نیهز به صهورت « ...کَهأَنَّ
نخلها رؤوس الشَّیاطِینِ ،قال فَاسْتُخْرِجَ قالت فقلت أَفَلَا أَی تَنَشَّرْتَ فقهال َمَّها واهلل فَقَهدْ
شَفَانِی اهلل وَ أَکْرَهُ أَنْ أُثِیرَ على أَحَدٍ من الناس شَرًّا» نقل کهرده اسهت(.بخهاری9029 ،ق،
ج ،4ص03ه)82
4ـ .5طریق پنجم

«و أخرج عبد بن حمید فی مسنده عن زید بن أسلم(».سیوطی9020 ،ق ،ج ،3ص)094
«سحر النبی رجل من الیهود فاشتکى فأتاه جبریل فنزل علی بالمعوذتین وقهال ان
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نفر ،فأتوا الکریة فإذا ماؤها مال ماء الحنّاء ،فنزحوا الماء ،ثم رفعوا الصهخرة ،و أخرجهوا
الکریة ،و أحرقوها ،فإذا فیها وتر فی إحدى عشرة عقدة ،و أنزلت علی هاتان السهورتان،
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رجال من الیهود سحرک و السحر فی بئر فالن فأرسل علیا فجاء ب فأمره أن یحل العقهد
و یقرأ آیة فجعل یقرأ و یحل حتى قام النبی صهلى اهلل علیه و سهلم کأنمها نشهط مهن
عقال».
«أخرج ابونعیم فی الدالئل من طریق أبیجعفر الرازی عن الربیع بن انس عن انهس بهن
مالک(».همانجا)
«صنعت الیهود لرسول اهلل شیئا فأصاب من ذلک وجع شدید ،فدخل علی أصحاب
فظنّوا أن لما ب  ،فأتاه جبریل بالمعوذتین فعوّذه بهما ،فخرج إلى أصحاب صحیحا».
گفتنی است علمای اهل سنت در کتب خود ،طرق دیگری را نیز بیان کهردهانهد که
همۀ آنها ب ابن عباس و عایش ختم میشهود(.ر.ک :نیشهابوری ،بهیتها ،ج ،4ص/90
ابنحنبل ،بیتا ،ج ،3ص /34ابن ماج  ،بهیتها ،ج ،0ص /9948ابهویعلی9023 ،ق ،ج،3
ص /012ابنحجر ،بیتا ،ج ،92ص /080ابنکایر9091 ،ق ،ج ،3ص424ه /424ثعلبهی،
9000ق ،ج ،92ص)883
 .5روایت لبید بن اعصم در منابع شیعه
در منابع متقدم شیع روایت سبب نزول سُوَر معوذتین گاه ب صورت مبسو و گاه به
صورت مختصر نقل شده؛ از آن جمل شیخ طوسی میباشد ک در تفسیر التبیان ،تنها ب
ذکر مختصر روایت مذکور همت گمارده و آن را نقد کرده است(.طوسی ،بیتها ،ج،92
ص )080این روی را شیخ طبرسی نیز ب کار بست و متن روایهت را بهدون سهند ذکهر
کرده و در ادامه به نقهد و رد آن پرداخته است(.طبرسهی9840 ،ش ،ج ،92ص)334
مؤلف تفسیر قمی نیز از قول بکر بن محمد از امام صادق ،سهبب نهزول دو سهورۀ
فلق و ناس را بیماری پیامبر دانست ک خداوند خواست است از این طریق ایشهان را
تعویذ نماید(.قمی9020 ،ق ،ج ،0ص )042همانطور ک پیداست ،در روایت قمی هیچ
اشارهای ب سبب بیماری پیامبر یا نام لبید بن اعصم نشده و نویسهنده تنهها به ذکهر
مختصر روایت از نگاه امام صادق اکتفا کرده است.
برخی از قرآنپژوهان متقدم نظیر ابنشهرآشوب نیز بدون آنک سند روایهت سهبب
نزول سور معوذتین را نقل کند ،با استناد ب آیات قرآن کهریم(ر.ک :مائهده /34 :فرقهان:
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 ،)3محتوای آن را با ذکر عبارت «غیرممکن است کسی گرهی را ببندد و در آن بدمد و
پس از آن ،مرض یا دردی در دیگری ب وجود آید» ب صراحت رد کرده و بهر آن مُههر
بطالن زده است .وی در ادام فرض دیگری را نیز در راستای سخن خود مطرح کهرده

است ،پس تأویل این خبر چنین است« :آن مرد یهودی کوشش فراوان نمود تا پیامبر را
سحر کند ،اما قدرت انجام این کار را پیدا نکرد و خداوند متعال پیامبرش را بر آنچ ک
وی انجام داد ،با خبر ساخت و این مسئل بر درستی دعوت آن حضرت و اعجاز ایشان
داللت دارد(».ابنشهرآشوب9831 ،ش ،ج ،0ص)09

بااینحال برخی دیگهر از مصهادر روایهی و تفسهیری شهیع نظیهر تفسهیر الصهافی
(فیضکاشانی9094 ،ق ،ج ،4ص813هه )814تفسهیر البرههان(بحرانهی9840 ،ش ،ج،4
ص398ه ،)394تفسیر نورالاقلین(حویزی9094 ،ق ،ج ،4ص493هه )491و بحهاراالنوار
عالم مجلسی(9028ق ،ج ،93ص31ه ،)42روایات سحر شهدن پیهامبر را از منهابع
شیعی گزارش کردهاند ک همۀ آنها از کتاب طب االئم ب صورت مرسل و گاه با سند
ضعیف نقل شده اسهت(.ر.ک :بسهطام9099 ،ق ،ص998هه /990طباطبهایی9818 ،ش،
ص)432
از معاصران نیز عالم طباطبایی و آیتاهلل معرفت روایت فهوق را در کتبشهان بیهان
کردهاند .آیتاهلل معرفت در دو اثر التمهید فهی علهوم القهرآن(9094ق ،ج ،9ص )934و
شبهات و ردود حول القرآن الکهریم(9008ق ،ص000هه )004آن را رد کهرده و بهر آن
خط بطالن کشیده است؛ از نگاه او نظر صحیحتر نزد ما همهان سهخن قطهب راونهدی
است ک معتقد است علیرغم آنک لبید بهن اعصهم بهرای پیهامبر نقشه کشهید ،در
حقیقت سحر در ایشان نفوذ نکرد و از زیانکاران گردیهد .امها عالمه طباطبهایی گفتهار
کسانی را ک روایهت لبیهد را نادرسهت قلمهداد کهرده و بهدان اشهکال وارد مهیکننهد
نمیپذیرد .از دیدگاه او ،منظور مشرکین از اینک پیامبر را مسحور بخوانند ،این بوده
ک ایشانه العیاذ باهلله بیعقل و دیوان است و هیچ دلیلی مبنهی بهر اینکه پیهامبر از
تأثیر سحری ک در بدن او مرضی پدید آورد ،مصونیت داشت باشد ،در دسهت نیسهت.
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ک ب نوعی تکمیلکنندۀ گفتار مفسرین پیشین است .ابنشهرآشوب پس از نقد روایهت
مذکور بر این باور است اگر هم بپذیریم روایاتی ک در ایهن بهاره وارد شهده ،صهحیح

بررسی سنه و متنی روایل سبب نزول سُوَر معوذت ص

237

او در ادام ب سخن شیخ طبرسی استناد میکند ک در مجمعالبیان آورده است« :رسهول

خدا امام حسن و امام حسین را با این دو سوره تعویذ مىکرد(».طباطبهایی،
9840ش ،ج ،02ص)338

بوده و مخالفان ایشان همواره مترصد آن بودند تها وی را بها تهمهتهها و هجمه ههای
ناروای خود مقههور سهازند .بنهابراین حتهی خبهر سهحر شهدن و بیمهاری ایشهان نیهز
میتوانست زمینۀ مناسبی برای تهمتهای بعدی دشمنان پیامبر باشد ،چه رسهد به
اینک بپذیریم ایشان واقعاً مسحور و بیمار شد.
اما دربارۀ تأثیر سحر بر جسم پیامبر اتفاق نظر وجود نهدارد .عهدهای از مفسهران
بر این عقیدهاند ک ممکن است سحر موجب بیماری پیامبر شده باشد و برخی نیهز
بر آناند ک جسم پیامبر از آسیب سحر مصون مانده است .بااینحال برای عدم تأثیر
سحر بر جسم و بدن آن حضرت دلیل عقلی اقام نشده است ،هرچند اثبات تأثیر سحر
بر بدن مبارک ایشان نیز کار مشکلی اسهت .اگرچه اعتقهاد به تهأثیر سهحر بهر جسهم
پیامبر عقالً امکان دارد ،اما راه را برای مطاعن دشمنان هموار میکند .پس مهیتهوان
گفت ممکن است افرادی خواست باشند از طریق سحر به پیهامبر آسهیب برسهانند،
ولی خداوند با نزول سُوَر معوذتین ،رسول خهود را حفهف فرمهود و سهاحران را ناکهام
نمود .بنابراین تأثیر سحر تا آنجا که مربهو به رسهالت و نبهوت ایشهان اسهت و به
شخصیت حقوقی پیامبر مربو میشود ،امری غیرممکن است و مشهور بین علمای
امامی این است ک سهحر به حهریم پیهامبران و امامهان راههی نهدارد(.ر.ک :مجلسهی،
9028ق ،ج ،93ص)42
 .6بررسی سند روایت
همانطور ک پیداست سند اکار این روایات تنها ب عایش و ابنعباس مهیرسهد؛ بهرای
ماال ،صحیح بخاری هفت روایت دربارۀ سحر شدن پیامبر گزارش کهرده که همهۀ
آنها از عایش نقل شده است(.طباطبایی9818 ،ش ،ص )441بااینحال از آنجهایی که
لحن دو سورۀ فلق و ناس مکی است و قرآنپژوهان نیز بهر مکهی بهودن آنهها تأکیهد
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قبل از بررسی سندی و متنی روایت الزم است تا گفتهاری در بهاب سهخن عالمه
طباطبایی ذکر شود .در این باره باید گفت :جوّ زمان پیامبر بسهیار مسهموم و آلهوده
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دارنههد(ر.ک :سههیدقطب9090 ،ق ،ج ،3ص /0223معرفههت9094 ،ق ،ج ،9ص )938و
نزول آن را ب اوایل بعات پیامبر اکرم مرتبط میدانند(رامیار9834 ،ش ،ص )419به
سادگی نمیتوان روایات عایش و ابنعباس را پذیرفت ،زیرا «ابنعباس س سال قبل از

روایت فوق است .همچنهین اگهر روایهت طبهری و ابهن سهعد را درخصهوص ازدواج
پیامبر با عایشه در اوایهل هجهرت ایشهان به مدینه  ،مهالک و معیهار خهود قهرار
دهیم(ر.ک :ابن سعد ،بیتا ،ج ،3ص44ه /32طبری9028 ،ق ،ج ،0ص813ه )022و نیز
اگر این سخن را ک دو سورۀ فلق و ناس از نظر ترتیب نزول جزء سورههای  02و 09
قرآن و مکی هستند(رامیار9834 ،ش ،ص )419در نظر بگیریم ،روایات سبب نزولی ک
از عایش نقل شده است نیز ب دلیل آنک وی هنوز ب همسری پیامبر درنیامده بود و در
اتفاق مذکور حضور نداشت ،مورد تأیید نیست.
از دیدگاه عالم طباطبایی ،از سیاق بسیارى از روایت اسهبابالنهزول پیداسهت که
راوى ارتبا نزول آی با حادث و واقع را از طریق مشافه و تحمل و حفف حدیث به
دست نیاورده است ،بلک تنها قص را حکایت میکنهد؛ سهپس آیهاتى را که از جههت
معنى ،مناسب قص است ،بدان ارتبا میدهد .درنتیج سبب نزولى ک در حدیث ذکهر
شده ،از راه مشاهده و ضبط ب دست نیامده و تنها رأی و نظر راوی اسهت(.طباطبهایی،
9848ش ،ص )948بنابراین نقل این روایت از عایش و ابنعبهاس از دو حهال خهارج
نیست :یا اینک آنان جریان را از دیگران شنیده و آن را نقل کردهاند ک در این صهورت
روایت سحر شدن پیامبر مقطوع یا مرسل است؛ یا اینک این روایت جعلی و سهاختگی
است ک این مسئل نیز ب دلیل بیهان روایهات سهاختگی از زبهان عایشه  ،دور از ذههن
نیست .ب تعبیر عالم سید مرتضی عسکری ،عایش در ههر مهوردی که الزم بهود ،بها
استفاده از استعداد سرشار خود و با مای گرفتن از زندگانی و گفتار پیهامبر ،حهدیای
نقل میکرد و آن را ب نفع مرام و مقصد خویش ب کار مهیگرفهت(.عسهکری،9848 ،
ج ،8ص)014
ذکر این نکت نیز بایست است ک در اکار اسناد روایاتی ک از عایش نقل شده است،
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هجرت متولد شده»(امینی9814 ،ق ،ج ،3ص )02و در هنگام نزول ایهن دو سهوره ،در
قید حیات نبوده تا بتواند سبب نزول آن را گزارش کنهد و ایهن مسهئل بیهانگر ضهعف
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نام هشام بن عروة بن زبیر قبل از نام عایش ب چشم میخورد .دربهارۀ جایگهاه روایهی
هشام بن عروة و پدرش باید گفت:
 .9هشام بن عروة بن زبیر یکی از فقیهان حافف حدیث و از طبقۀ پهنجم اسهت که

و این مسئل باعث شد تا بعدها کسانی همچون مالک ،ابوالحسن بن قطّان و یعقوب بن
شیب  ،عملکرد وی را مورد نقد قرار دهند و او را ب تدلیس و اختال در روایات مهتهم
سازند(.ر.ک :ابنحجر9020 ،ق ،ج ،99ص /04همهو9094 ،ق ،ج ،0ص /034خطیهب
بغدادی9094 ،ق ،ج ،90ص /02ذهبی9098 ،ق ،ج ،3ص84هه )83نکتهۀ دیگهر اینکه
هشام بن عروة در سال  39هجری در مدین ب دنیا آمده ،حال آنک عایش متوفای سال
 43هجری است(.ابن اثیر9024 ،ق ،ج ،8ص )830بنابراین در چنین مواردی ،بها توجه
ب نظر عالم طباطبایی باید گفت ک راوى ارتبا نهزول آیه بها حادثه و واقعه را از
طریق مشافه و تحمل حدیث ب دست نیاورده و سبب نزول گفت شهده از سهوی وی،
تنها رأی و نظر خود اوست(.طباطبایی9848 ،ش ،ص)948
 .0در سلسل سند روایات فوق نام عروة بن زبیر ب چشم میخورد که هشهام بهن
عروة روایت لبید را از او نقل کرده است .وی از دشمنان اهل بیت بوده و ب دلیهل
جعل بسیاری از احادیث ،روایات نامبرده از درجۀ اعتبار ساقط است .ابن أبیالحدید از
استاد خود ابوجعفر اسکافی نقل میکند ک معاوی گروهی از صحاب و عدهای از تابعان
را مأمور ساخت تا دربارۀ امام علی ،احادیای جعل کنند...؛ از تابعان عروة بن زبیهر
آنقدر حدیث جعل نمود تا رضایت خاطر معاوی فراهم شود .در تأیید این سخن همین
بس ک زهری نقل میکند :عروة بن زبیر از عایش روایت کرده« :روزی نهزد پیهامبر
بودم ک عباس و علی وارد شدند .رسول خدا فرمود :ای عایش ! این دو نفر غیر
مسلمان از دنیا خواهند رفت!»(ابن أبیالحدید9020 ،ق ،ج ،0ص38ه)30
نکتۀ دیگر اینک سیوطی در کتاب لباب النقول ،روایت سهحر شهدن پیهامبر را از
دو طریق «کلبی عن أبیصالح عن ابنعباس» و «أبیجعفر الرازی عهن الربیهع بهن انهس
عن انس بن مالک» بیان کرده است(.سیوطی ،بیتها ،ص )002در رد دیهدگاه وی بایهد
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ش هیخ طوس هی وی را از اصههحاب امههام صههادق دانسههت است؛(طوس هی9848 ،ش،
ص )893بااینحال کارت روایات او در کوف همراه با تساهل و بیدقتی در اسناد بهوده
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گفت ک از قرآنپژوه متبحری مانند سیوطی بعید است ک سخن خود را در باب طریق
«کلبی از أبیصالح از ابنعباس» در کتاب االتقان فراموش کنهد که آن را سسهتتهرین
طریقها دانست است« :أوهى طرق  ،طریق الکلبی ،عن أبیصالح ،عن ابنعباس(».همهو،

نقل شده است نیز باید گفت« :اهل حهدیث از روایهت ربیهع بهن انهس ،هنگهامی که
ابوجعفر از او نقل میکند ،پرهیز میکنند؛ زیرا روایاتی را ک وی از ربیع نقل مهیکنهد،
دارای اضطراب شدیدی است(».ابهنحجهر9020 ،ق ،ج ،8ص /024معرفهت9094 ،ق،
ج ،9ص933ه)934
سند روایت پنجم نیز ب دلیل انتساب آن ب زید بن اسلم خهالی از اشهکال نیسهت؛
برخی وی را دارای موقعیت و اعتباری برجست در میان تابعان میداننهد(ر.ک :معرفهت،
9093ق ،ج ،9ص094ه )093اما اکار آراى تفسیرى منسوب به زیهد بهن اسهلم ماننهد
بسیارى از روایات و آراى تفسیرى منسوب ب صحاب و تابعین ،فاقهد سهند صهحیح و
معتبر است و صدور این آرا از سوی وى ثابت نیست .ازاینرو نمهىتهوان آنهها را به
صورت قطعى ب وى نسبت داد .حتى روایات تفسیرى و اخبارى ک در مورد اسباب و
فضاى نزول آیات با سند معتبر از وى نقل شده باشد ،ب دلیل ثابت نبودن وثاقت وى و
فاصلۀ زمانى او با عصر نزول ،قابل اعتماد نیست ،مگر اینکه بها توجه به قهراین ،به
صحت آن اطمینان حاصل شود .همچنین اکار مطالبى ک در تفسهیر از وى نقهل شهده،
صرفاً یک ادعاست و فاقد توضیح و تبیین و ذکر شاهد و دلیل است و بدون تحقیهق و
بررسى نمىتوان آن را پذیرفت .باوجوداین آراى نقلشده از وى ،چه در بیهان مفهاهیم
مفردات و چ در تعیین مصادیق و ذکر سبب و شأن نزول آیات و غیهر آن ،به عنهوان
یک رأى و احتمال در معنها و مفهاد آیهات ،درخهور توجه و بررسهى اسهت(.بابهایی،
9839ش ،ج ،9ص )048سایر طرق روایت سحر شدن پیهامبر نیهز صهحت سهندی
ندارند تا بتوان بدان اعتماد نمود ،چ رسد ب اینک ب عنوان مستندی برای حکم کهردن
در موضوعی از موضوعات قرآنی قرار گیرند(.معرفت9094 ،ق ،ج ،9ص)934

یادآور میشود ب دلیل اینک در منابع تفسیری و روایی شیع نظیهر التبیهان ،مجمهع
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البیان ،الصافی ،البرهان ،نورالاقلین ،بحاراالنوار و ...روایت مهذکور گهاه بهدون سهند یها
مرسل بیان شده و برخی از آنها فقط ب گزارش این روایت از کتاب طب االئم ک آن
هم فاقد صحت سندی است(معرفت9094 ،ق ،ج ،9ص )933اکتفا کردهانهد ،ازایهنرو

 .7بررسی متن روایت
متن روایت فوق از چند جهت قابل بررسی است و مهیتهوان بهدان اشهکاالتی را وارد
کرد:
7ـ .1اضطراب در متن روایت

روایاتی را ک متن آنهها به صهورت مختلهف نقهل شهده باشهد ،مضهطرب الحهدیث
گویند(.مدیر شان چی ،9833 ،ص )993روایت لبید بن اعصم نیز از لحها مهتن دارای
اضطراب و تشویش است ،زیرا در متن آن ،چگونگی خهارج شهدن سهحر از چهاه ،به
گون های مختلف بیان شده است؛ ماالً یک بار آمده ک پیامبر به همهراه اصهحابش به
سراغ چاه رفت و مردی را ب درون چاه فرستاد تا سحر را بیرون آورد(.روایهت اول) در
جایی دیگر آمده ک پیامبر عمار یاسر را فرستاد تا سحر را از چاه بیهرون آورد(.روایهت
دوم و سوم) بار دیگر ب جای نام عمار ،از امام علی سخن به میهان آمهده که وی
چنین کاری را بهرای رسهول خهدا انجهام داده اسهت(.روایت پهنجم؛ و ر.ک :بحرانهی،
9840ش ،ج ،4ص398ه /394طباطبهایی9094 ،ق ،ج ،02ص )818عهالوه بهر ایهن در
روایتی دیگر چنین آمده ک علی ،عمار و زبیر با هم سحر گفت شده را از چاه بیرون
آوردهاند(.طبرسی9840 ،ش ،ج ،92ص /334آلوسهی9092 ،ق ،ج ،94ص )409یها در
روایت چهارم ،بخاری در نقل سخن عایش  ،روایت وی را ب دو گون بیان کرده است،
چراک عایش در عبارت «فَقُلتُ اسْتَخْرَجْتَ ُ فقال لَا أَمَّا أنا فَقَهدْ شَهفَانِی اهلل وَ خَشِهیتُ أَنْ
یاِیرَ ذلک عَلَى النّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْرُ» ب رسول خدا میگوید« :آیا سحر را از چاه
خارج کردی؟ پیامبر میفرماید :ن ! زیرا خداوند به مهن شهفا و عافیهت عطها کهرده و
میترسم ک خارج کردن آن باعث ایجاد شرّی در میان مردم گردد ».حالآنک طبق نقهل
دیگری ک بخاری در کتاب خویش آورده ،پیامبر سحر را از چاه بیهرون مهیآورد و
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شرّی ب پا نمیشود و تنها از اطرافیان خود میخواهد ک چون خداوند وی را شفا داده
است ،این ماجرا از دید مردم مخفی بماند و آن را انتشار ندهند(.بخاری9029 ،ق ،ج،4
ص )82یا در برخی از روایات چنین بیان شده ک دو ملهک نهزد پیهامبر آمدنهد تها

دلیل دیگری ک بر تشویش و اضطراب متن روایت سحر شدن پیامبر اشاره دارد
این است ک در متن روایتی ک صاحبان صحیحین از عایش نقهل کهردهانهد ،سهخنی از
نزول دو سورۀ فلق و ناس ب میان نیامده است ،اما سیوطی جههت رفهع ایهن اشهکال،
روایت عایش را از طرق دیگر ک سند آنها از نگاه آیتاهلل معرفت صحیح نیست و در
این تحقیق نیز ذکر شده ،بیان کرده است تا کاستی روایهت بخهاری و مسهلم را جبهران
نماید(.ر.ک :معرفت9094 ،ق ،ج ،9ص)934
بنابراین اولین اشکالی ک متوجه نقهلههای موجهود دربهارۀ داسهتان سهحر شهدن
پیامبر است ،تناقض آنها با یکدیگر است ک اساس روایت را خدش دار میکنهد .از
نگاه عالم طباطبایی ،یکی از دالیل تناقض میان روایات اسبابالنهزول ایهن اسهت که
راوی ،واقع را ب صورت عینی و مشافه درک نکرده و تنها روایتکننهدۀ آن اسهت و
سببی را ک در حدیث ذکر میکند ،سبب نهزول نظهری و اجتههادی اوسهت که از راه
مشاهده و ضبط ب دست نیامده است؛ ازاینرو گاه در خالل ایهن روایهات ،تنهاقض و
تعارض بسیار ب چشم میخورد .حتی گاهی از یک شخص مانند ابنعباس یها غیهر از
او ،درخصوص یک آیۀ معین ،چنهدین سهبب نهزول روایهت شهده اسهت(.طباطبهایی،
9848ش ،ص)948
نکتۀ مهم دیگر اینک این روایت با روایت دیگهری از کتهب اههل سهنت در تعهارض
آشکار است ،چراک در منابع آنهان ،از قهول پیهامبر چنهین نقهل شهده که ایشهان راه
جلوگیری از تأثیر سمّ و سحر شدن را ب یارانشان آموزش داده است« :من تَصَبَّحَ کُلَّ یوْمع
سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لم یضُهرَّهُ فهی ذلهک الْیهوْمِ سهمّ و ال سهحر(».بخهاری9029 ،ق ،ج،3
ص /090مسههلم نیشههابوری ،ب هیتهها ،ج ،3ص /908سجسههتانی9092 ،ق ،ج ،0ص/008
نسایی9099 ،ق ،ج ،0ص /934نهووی9024 ،ق ،ج ،90ص )0هرچنهد زمهان بیهان ایهن
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روایت در تقدم یا تأخر از روایت قبلی معین نیست ،اما با توج ب آگاهی پیهامبر گرامهی
اسالم ب روش حفف از آسیبپذیری ساحران و صراحت آیۀ  920سورۀ بقره ب حقیقهت
سحر و ساحری و نیز تأکید آی بر ناتوانیِ ساحران بر آسیب رساندن ب کسی جز به اذن
7ـ .2تعارض با قرآن

بیشک هر روایتی ک با آیات قرآن کریم در تعارض باشد ،مردود و فاقد اعتبار اسهت.
در تأیید این سخن همین بس ک امام صادق فرمودند« :هر موضوعی باید ب قهرآن
کریم و سنت ارجاع داده شود و اگر روایتی موافق کتاب خهدا نباشهد ،دروغ و مهردود
است( ».کلینی9024 ،ق ،ج ،9ص )31همانطهور که مهیدانهیم ،یکهی از تهمهتههای
ناروایی ک مشرکان ب پیامبر وارد میکردند ،مسحور بهودن ایشهان اسهت .به نظهر
میرسد پذیرش روایت لبید بن اعصم ،پذیرش تهمت نهاروای آنهان به سهاحت پهاک
رسول خداست .خداوند در آیهات «إِذْ یقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِالَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً»(اسهراء:
 )04و «قَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِالَّ رَجُلًا مَسْحُوراً»(فرقان )3 :دارندگان چنین دیهدگاهی را
مورد مالمت و سرزنش قرار داده و سخن آنان را همراهی و همنوایی با کالم مشهرکان
دانست است.
قرآن کریم در آیۀ «فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّكَ یا مُوسل مَسْلحُوراً»(اسهراء )929 :ایهن
تهمت ناروا را حتی دربارۀ حضرت موسی برنمیتابد ،چ رسد ب پیهامبر اکهرم
ک از برگزیدگان الهی و حجت او بر سایر بندگان است و قابهل تصهور نیسهت چنهین
پیامبری ک خداوند وی را از هرگون پلیدی مصون داشت  ،ب چنین اموری گرفتار شود.
همچنین امکان ندارد ک پیامبر سحر شده باشد ،آنگون ک جاهالن و داستانسرایان
میگویند؛ زیرا کسی ک چنین شود عقهل و اندیشه او دسهتخوش تغییهر و دگرگهونی
میشود ،حالآنک خداوند در آیات  04سورۀ اسراء و  3سورۀ فرقان ،ایهن مسهئل را از
پیامبرش نفی کرده است(.ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج ،92ص /080طبرسی9840 ،ش ،ج،92
ص )334نکت دیگر اینک روایت فوق با آیۀ «وَ ال یفْلِحُ السَّاحِرُ حَیثُ أَتَ »(طه  )31 :نیهز
در تعارض آشکار است و نشان از ضعف و ناتوانی سهاحران در برابهر قهدرت الیهزال
الهی دارد.
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7ـ .3تعارض با عصمت پیامبر

روایت سحر شدن پیامبر خبر واحد است و اگر فرض را بر صحت آن نیز بگذاریم،

برهان یقینی و قطعی میتوان بر عصمت انبیا ک جزءِ اعتقادات محسوب میشوند،
اشکال وارد نمود(.مراغی ،بیتا ،ج ،82ص )033بنابراین سبب نزولى ک در ذیهل یهک
آی وارد شده ،در صورتی ک متواتر یا خبر قطعىالصدور نباشد ،باید ب آیۀ مهورد نظهر
عرض گردد و تنها در حالتی ک مضمون آی و قراینى ک در اطراف آن وجهود دارد بها
آن سازگار باشد ،ب سبب نزول گفت شده میتهوان اعتمهاد کهرد(.طباطبهایی9848 ،ش،
ص)943
7ـ .4تعارض با شأن و شخصیت پیامبر

تأثیر سحر در جسم و جان پیامبر اکرم به معنهای تمهاس بها عقهل و جهان ایشهان
است(معرفت9008 ،ق ،ص )003و این مسهئل به اخهتالل قهوۀ عقهل و اندیشهۀ وی
میانجامد .پس میتوان گفت انجام هر نوع عملی ک بر خالف شئون انسانیت است نیز
از ایشان سر میزند و چ بسا در دریافت و ابالغ وحی دچار سستی و تزلزل میشهود.
اما پیامبر اسالم باالتر از آن است ک صفتِ نقصى در او وجود داشت باشد که موجهب
تنفر مردم شود و آنان از پذیرفتن سخن و گفتار او امتناع ورزند ،زیرا اگر چنین باشد و
سحر ساحران در ایشان مؤثر افتد ،دیگر حجتی بر روی زمین باقی نمیماند تا راهنمای
بشر قرار گیرد.
7ـ .5تعارض با حقایق تاریخی

روایت لبید بن اعصم با حقایق تهاریخی نیهز در تضهاد اسهت ،زیهرا اولهین رویهارویی
پیامبر با یهود در مدین اتفاق افتاد و شدت دشمنی یهود با ایشان در آن سالها بوده
است .عالوه بر این دو سورۀ فلق و ناس مکی هستند و در اوایل بعات پیامبر نهازل
شدهاند(.مکارم شیرازی9840 ،ش ،ج ،04ص )040ازاینرو گفتار محهدثان و مفسهران
فریقین دربارۀ سبب نزول گفت شده بر خالف حقایق تاریخی است و خهالی از اشهکال
نیست.
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نتیجهگیری
بررسیهای انجامشده نشان داده است ک سند روایات سبب نهزول سُهوَر معهوذتین در
منابع شیع و اهل سنت ،ضعیف بوده و دارای آسیبهای جدی است .با دقت در مهتن
روایات ،دارای تشویش و اضهطراب بهوده و غیرقابهل اعتمهاد اسهت .از سهوی دیگهر،
تعارض با «قرآن ،شأن و شخصیت پیامبر اکرم ،حقایق تاریخی و مبانی کالمی شیع
مبنی بر عصمت ایشان» مواردی هستند ک پهذیرش صهحت روایهت لبیهد بهن اعصهم
درخصوص سحر شدن پیامبر را با تردیدهای اساسی مواج میسازد .در انتهها بایهد
گفت :بر طبق آیات قرآن ،سحر ب حریم قدسی پیهامبران راههی نهدارد و طهرح چنهین
روایاتی اهانت ب مقام واالی پیامبر گرامی اسالم و مخدوش نشهان دادن چههرۀ ایشهان
است.
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 .4ابن اثیر ،ابوالحسهن علهی بهن ابهیالکهرم ،الکامهل فهی التهاریخ ،چ ،9بیهروت :دار الکتهب العلمیهة،
9024ق9134/م.
 .3ابن حجر عسقالنی ،شهابالدین احمد بن علی ،فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،چ ،0بیروت :دار
المعرفة ،بیتا.
 .4ههههههههههه  ،تهذیب التهذیب ،چ ،9بیروت :دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع9020 ،ق9130/م.
 .3ههههههههههه  ،تقریب التهذیب ،چ ،0بیروت ،دارالکتب العلمیة9094 ،ق.
 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند االمام احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .92ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .99ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علهی ،متشهاب القهرآن و مختلفه  ،چ ،9قهم :انتشهارات بیهدار،
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9831ق.
 .90ابن کایر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق محمد حسین شمس الدین ،چ،9
بیروت :دارالکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون9091 ،ق.
 .98ابن ماج  ،محمدبن یزید قزوینی ،سنن ابن ماج  ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیهروت :دارالفکهر،

9090ق.
 .94ابویعلی الموصلی ،احمد بن علی ،مسند ابی یعلی الموصلی ،تحقیق حسین سلیم اسد ،چ ،9دمشق:
دار المأمون للتراث9023 ،ق9133/م.
 .93امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،چ ،0بیروت :دار الکتاب العربی9814 ،ق9144/م.
 .94بابایی ،علیاکبر ،مکاتب تفسیری ،چ ،9تهران :انتشارات سمت9839 ،ش.
 .93بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسس بعات9840 ،ش.
 .91بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع9029 ،ق.
 .02بسطام ،عبداهلل و حسین ،طب األئم  ،قم :دار الشریف الرضی9099 ،ق.
 .09بیهقی ،احمد بن حسین ،دالئل النبوة ،چ ،9بیروت :دار الکتب العلمیة9023 ،ق9133/م.
 .00ثعلبی نیشابوری ،ابو اسحاق احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،چ ،9بیهروت :دار
احیاء التراث العربی9000 ،ق.
 .08حاجی خلیف  ،مصطفی بن عبداهلل ،کشف الظنون عن اسامی الکتهب و الفنهون ،بیهروت :دار احیهاء
التراث العربی ،بیتا.
 .00حجتی ،سید محمد باقر ،اسبابالنزول ،چ ،94تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی9831 ،ش.
 .04خطیههب بغههدادی ،ابههوبکر احمههد بههن علههی ،تههاریخ بغههداد ،چ ،9بیههروت :دارالکتههب العلمیهه ،
9094ق9114/م.
 .03حویزی ،عبد علی بهن جمعه  ،تفسهیر نهور الاقلهین ،تحقیهق سهید هاشهم رسهولی محالتهی ،قهم:
اسماعیلیان9094 ،ق.
 .04ذهبی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،چ ،1بیروت :مؤسسة الرسالة9098 ،ق9118/م.
 .03رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،چ ،3تهران :انتشارات امیرکبیر9834 ،ش.
 .01سجستانی ،ابوداود سلیمان بن اشعث ،سنن ابوداود ،چ ،9بیروت :دارالفکر9092 ،ق9112/م.
 .82سید قطب ،ابراهیم شاذلی ،فی ظالل القرآن ،چ ،94بیروت :دارالشروق9090 ،ق.
 .89سیوطی ،جالل الدین عبهدالرحمن ،االتقهان فهی علهوم القهرآن ،چ ،0بیهروت :دارالکتهاب العربهی،
9009ق0229/م.
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 .80ههههههههههه  ،الدرالمناور فی تفسیرالمأثور ،قم :کتابخان آیتاهلل مرعشی نجفی9020 ،ق.
 .88ههههههههههه  ،لباب النقول ،تحقیق :احمد عبدالشافی ،بیروت :دارالکتب العلمی  ،بیتا.
 .80طباطبایی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چ ،4قم :دفتر انتشارات اسالمی9094 ،ق.
 .84ههههههههههه  ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجم سید محمد بهاقر موسهوی همهدانی ،چ ،4قهم :دفتهر

 .84طباطبایی ،سید محمد کاظم ،منطق فهم حدیث ،چ ،0قم :انتشارات مؤسسه آموزشهی و پژوهشهی
امام خمینی9818 ،ش.
 .83طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن ،چ ،8تههران :انتشهارات ناصرخسهرو،
9840ش.
 .81طبری ،ابوجعفر محمد بهن جریهر ،تهاریخ الطبهری ،چ ،0بیهروت :مؤسسهة األعلمهی للمطبوعهات،
9028ق9138/م.
 .02طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .09ههههههههههه  ،رجال الطوسی ،چ ،8قم :مؤسس نشر اسالمی9848 ،ش.
 .00عسکری ،سید مرتضی ،نقش عایش در تاریخ اسالم ،ترجمۀ عطا محمد سردارنیا و همکهاران ،چ،3
تهران :مجمع علمی اسالمی9848 ،ش.
 .08غرناطی الکلبی ،ابوالقاسم محمدبن احمد ،التسهیل لعلوم التنزیل ،چ ،0بیروت :دار الکتهاب العربهی،
9028ق9138/م.
 .00فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چ ،0قم :نشر هجرت9092 ،ق.
 .04فیض کاشانی ،محمد محسن ،التفسیر الصافی ،چ ،0تهران :مکتبة الصدر9094 ،ق.
 .03قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،تصحیح سید طیب موسوی جزائری ،قم :دارالکتاب9020 ،ق.
 .04کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،چ ،0تهران :دارالکتب االسالمیة9024 ،ق.
 .03مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی9028 ،ق.
 .01مدیرشان چی ،کاظم ،درایة الحدیث ،چ ،3قم :دفتر انتشارات اسالمی جامع مدرسین9833 ،ش.
 .42مراغی ،احمد بن مصطفی ،تفسیر المراغی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .49معرفههت ،محمههد هههادی ،شههبهات و ردود حههول القههرآن الکههریم ،چ ،9قههم :مؤسسههة التمهیههد،
9008ق0220/م.
 .40ههههههههههه  ،التمهید فی علوم القرآن ،چ ،0قم :مؤسسة النشر االسالمی9094 ،ق.
 .48ههههههههههه  ،التفسیر والمفسرون فی ثوبة القشیب ،چ ،9مشهد :الجامعة الرضویة للعلهوم االسهالمی ،
9093ق.
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انتشارات اسالمی9840 ،ش.
 .83ههههههههههه  ،قرآن در اسالم ،چ ،0تهران :دارالکتب االسالمیة9848 ،ش.
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 .44مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمون  ،چ ،9تهران :دار الکتب االسالمی 9840 ،ش.
 .43نسههایی ،ابوعبههدالرحمن احمههد بههن شههعیب ،السههنن الکبههری ،چ ،9بی هروت :دارالکتههب العلمی ه ،
9099ق9119/م.
 .44نووی ،ابوزکریا یحیی بن شرف ،شرح صحیح مسلم ،بیروت :دارالکتاب العربی9024 ،ق9134/م.
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 .43نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،بیروت :انتشارات دارالفکر ،بیتا.

