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   :چکیده

در جوامع حدیثی و تفاسیر شیعی و کتب معاجم قرائات، روایات متعددی وجود دارد که  قرائتهی را  ه     

سهیااری   القرائاتکند.  یشتر این روایات  رگرفت  از کتاب  منسوب می ویژه امام صادق    ائمۀ شیع 

از کاتبان طاهری و در خدمت در ار عباسی است. وی در کتب رجال،  هادی است. سیااری معاصر امام

در ایهن  صورت گسهترده در تفاسهیر راه یافته  اسهت.      حال روایات وی    شدت تضعیف شده،  ااین   

پژوهش  ا استفاده از روش تطبیق قرائات سبع و قرائات تفسهیری صهبا    ها قرائهات منسهوب  ه        

های تاریخی صدور این روایات، تالش شده است علت جعهل ایهن    زمین ، و همچنین تبلیل  یت اهل

،  ها قرائهت    یت کشف شود. روایات قرائات منسوب    اهل  یت روایات و نسبت این قرائات    اهل

عباس  یشترین انطباق را دارد. کسائی، قاری در ار عباسی در سهد  دوم هرهری    کسائی و قرائت ا ن

رسد سیااری  ا جعهل ایهن    نظر می اند.    کرده قرائت وی قرآن را قرائت میاست و خلفای عباسی طبق 
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 مقدمه

از ، معاجم قرائاات منابع روایی شیعه و اهل سنت و در کتب ، های تفسیری در مجموعه
 قرائت خاصای  ۀوجود دارد که نحو روایات متعددی، کنونهای نخستین هجری تا سده

دهد. روایاتی کاه قرائات    نسبت می و امام صادق ویژه امام باقر به، شیعه را به ائمۀ
  می شوند:به سه موضوع تقسیم  طور کلی ، بهدهد ای را به امام نسبت می ویژه

 بیات  اهلفضایل و اثبات جایگاه  روایاتی که در قالب یک قرائت تفسیری به الف.
 :کناد. مانناد   یا احکام و اعتقادات شیعه را تأیید می ایشان اشاره کرده شدۀ و حق غصب

عن محمد بن سنان عن ابی خالد بن القماط عن حمران بن اعاین قاا     سیّاریو عن ال»
علمَهه  اّن  عاّل ههَ  الّلَهه ا اطَههى آَ  َ اَا وااً وههلَ واَْ  إَِِهه  اآل  ا واَْ إِّنَ " ساامعت اباعباادار یقاار 

  (14تا، ص )حسینی جاللی، بی« نزلت.( ثم قا  وار هکذا 32)آ  عمران: "الْعالل مل ن 
کند که با روایاات قرائاات    ای از کلمات قرآن را بیان می روایاتی که قرائت ویژه ب.
  صحابه قابل انطباق است، مانند: تفسیری
ار ماا تلوتاه    قال لاو شاا     :عن سهل بن زیاد رفعه الی ابی عبادار  سیّاریعن الا 

این قرائات تفسایری    است.« ال دریکم»که قرائت عامه و  درحالی«. ال نذرتکم»علیکم و 
 (471همان، ص)نیز منسوب است. عباس ابناست که به 

علای  ، بفتح المایم و الاواو   «الَمَوَدَۀ»عباس  و ابن ار عبد  بوو قر   بوجعفر الباقر و  ا
 (232، ص41ق، ج4133خطیب، ).جعل البنت مودۀ

عن صفوان عن زید عن ساماعۀ عان  بای بصایر عان  بای        سیّاریباالسناد عن الا 
 (571، ش457م، ص3111سایّاری،  ).فامضوا إلی ذکار ار  ۀ: الحرف فی الجمععبدار

 (164، ص1ق، ج4133ده است.)خطیب، هم رسی عباس ابناین قرائت از 
ا سبعه یا   کند و همسان با قرائات قرا  روایاتی که قرائتی غیرتفسیری را منتقل می ج.

  عشره است، مانند:
عن الحسن بن سیف عن  خیه عن  بیه عن داوود بن فرقد عن  بی  سیّاریو عن الا 
و ا   ال  » فی مان یقار    عبدار ( مثقلاۀ فقاا  انماا های ال یکاذبونک      32)انعاام: «یکهِِب
یکسان اسات. و   این قرائت با قرائت کسائی (481، ش11م، ص3111سیّاری، ).مخخفه

بِو ا  ا» قر  نافع و الکسائی:   (357ق، ص4111، )ابن مجاهد.خفیفۀ «ال یوکِ 
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 صحابنا عان  بای   : عن البرقی عن ابن  بی عمیر عن بعض سیّاریو باالسناد عن الا 
( همین قرائات  216، ش81م، ص3111حَرُمَ علی قریۀ.)سیّاری، قا  ال یقر  و  ار عبد

 (17، ص7ق، ج4273به کسائی هم نسبت داده شده است.)طبرسی، 
 نزد دانشمندان شیعه  بیت قرائات اهل. ۱

قرائاات  ای در برابار ایان ناوع     مفسران و فقهای شیعه متقدم و معاصر مواضع جداگانه
، فقیهانی چون شیخ طوسای ، فقها و مفسران متقدم و یا متأخران غیر از معاصران دارند.

یاا روایاات   قرائاات سابع    ...و مال محسان فایض کاشاانی   ، طبرسی، شهید او  و ثانی
کنند و قرائاات سابع را    قرائات در کتب خود مطرح می را دربارۀ بیت منسوب به اهل

ویاژه باه ایان     باه ، تفاسیر از پرداختن به آن ابایی ندارناد  درها حتی  . آندانند حجت می
کاه   نیازمناد تخصاا ادبای اسات    ، علت که طرح بحث قرائات و توجیه ادبی قرائات

 ویاژه تفاسایر اجتهاادی    باه  و تفاسیر شیعه نشانگر توان مفسر در این نوع مباحث است
و در تفاسایر  ر اهل سنت نوشته شاده  با نظر به تفاسی که غالباً مجمع البیانو  تبیان مانند

 القارآن  جاامع االحکاام  و  طباری  جامع البیان، فرا  معانی القرآنمانند تفسیر  اهل سنت
 آماده اسات.   شامار مای   باه  مبنایی و مهمای  ئلۀتوجیه قرائات از ابتدا مس ، مسئلۀقرطبی

طارح  مفساران شایعه نیاز ایان روایاات را      ، بنابراین با الگوگیری از تفاسیر اهل سانت 
پردازند. البتاه بایاد توجاه داشات کاه روایاات قرائاات         و به توجیه قرائات می نندک می
 فای تبیاین شاواذ القرائاات     المحتساب توسط ادیبانی چون ابن جنی نیز در  بیت اهل

 ( 337ص، 3جق، 4131، است.)ابن جنی توجیه شده
مرتضای جبال   ساید  ، ار خاوئی  ، آیتچون عالمه بالغیهمولی برخی از معاصران 

قرائات سبع را حجت ندانساته و باین حجیات     ،مکارم شیرازی، عالمه عسکری، عامل
قرائت متداو  بین  ی قرآن تفاوتی قائل نیستند و فقطتحریف لفظ مسئلۀقرائات سبع با 

ق، 4131، کنند.)بالغی مسلمانان را معتبر دانسته و آن را قرائت متواتر و حجت تلقی می
؛ ... تفاسایر اجتهاادی   483ص م، 4113، عااملی  /411ص، تاا  بی، خوئی /483ص، 4ج

 قرائات اعتنایی ندارند.  نیز به موضوع، من وحی القرآن، المنیر، مانند المیزان، معاصر
سیّاری نقل شده است و  القرائات، از کتابی به نام بیت غالب روایات قرائات اهل

اند. البته یک  تفاسیر متقدم بیشتر بدون نقد و بررسی سندی به طرح قرائات آن پرداخته
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نکته در اینجا حائز اهمیت است و آن اینکه طبرسی در برخی موارد، ابوجعفر صاحب 

 اشتباه گرفته و سخنان وی را به امام نسبت داده است.  را با امام باقر جامع البیان
پژوهاان باه موضاوع روایاات      و قارآن  ه است که مفسرانته سبب شدشاید چند نک

 نپردازند، ازجمله: سیّاری القرائاتویژه نقد سندی کتاب  و به بیت اهلقرائات 
آید و  می شمار بهموضوع قرائات از موضوعاتی است که چون موضوعی تاریخی  .4

و قرائاات سابع    دست نیستمنابع موثق و قطعی برای بررسی این موضوع تاریخی در 
ازجمله روایت حفا از عاصم خبر واحدی است که حتای اتصاا  ساند آن حدسای     
است و راویان آن هم حفا و هم عاصام از نظار رجاالی باین شایعه و اهال سانت        

، قایمااز ذهبای   /431صتاا،   ، بیشود)خوئی ند و به روایات ایشان اعتماد نمیا غیرموثق
. نان قرائتی موافق با روایت حفا از عاصام دارناد  مسلما ۀعام ،(666ص، 3جم، 4162

کاه   حاالی در د،وجاود نادار   بیات  اهلبر روایات ، بنابراین دلیلی بر ترجیح این قرائت
و مستندات علمی نشان گر آن است که قرائت العامۀ با روایت حفا از عاصام   قراین

و  اسات  ۀالعاما ترین روایت از بین قرائات سابع باه قارا ۀ     ولی نزدیک، متفاوت است
 نخستین بار این خلاط مهام از جاناب ابان مجاهاد در کتااب السابعۀ را داده اسات.        

 (486ا451صش، 4211، )حسینی

 ۀحقانیات ائما  ، بخش مهمی از روایات این کتاب به موضاوع غصاب خالفات    .3
یاا نادرساتی    نظر از درستی ات صرفاین نوع روای ؛پردازد می ویژه امام علی به شیعه

به ماذاق شایعه خوشاایند    ، فضای تاریخی صدور این روایاتدرنظرگرفتن آن و بدون 
کارد  کاه بایاد توجاه     حالیدر بنابراین مفسر شیعی با نقل آن مشکلی ندارد.، آمده است

امکان طارح چناین روایااتی وجاود نداشاته       نشرایط تاریخی صادقیبه  باتوجه اساساً
شدت ایشاان   به که حاکمان عباسی زیستند میی در زمان زیرا این دو امام بزرگوار؛ است

شاد.   طغیان علیه حکومت خلفا تلقی مای  مثابۀ به صدور این سخنان، کردند را کنتر  می
که پیوسته در ایان کتااب تکارار     بیت اهلروایات حق ، دهد مستندات تاریخ نشان می

. وده اسات های تبلیغات خلفای عباسی علیه حکاام اماوی با    مانده باقی ، درواقعشود می
نازد  در  بیت اهلبا استفاده از مفهوم ، واقع حکمای عباسی برای به حکومت رسیدندر

هاا حکومات اماوی را سااقط      ها و ایرانی های شیعی عراقی مردم و با استفاده از گرایش
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مفهاوم  ، ولی بعد ،(137ص، 7ق، ج4148/ طبری، 27، ص1م، ج4151کردند)بالذری، 
؛ در عمل تبری جستند اطهار عباس صادق دانستند و از ائمۀ ابن را در خاندان بیت اهل

، ظااهر  ، همچناان باه  آوردن حمایت مردم عاراق  ستد هتبلیغات برای ب در عرصۀاگرچه 
 (471صم، 4164، )مجاب دادند. نشان می خاندان ائمه اطهار خود را دوستدار

همای از ایان   بخش م نظر برسد در شاید به، عدم حجیت روایات تفسیری مسئلۀ .2
جریان است. بنابراین باه هماان    ، قابلنا قرآن نیست نندۀک تحکای درواقعروایات که 

در ایان  ، اناد  نپرداختاه  بررسی سندی روایات تفسیری مسئلۀو مفسران به  ه فقهادلیل ک
هاای مهام    از آسایب  این موضاوع اماروزه  اگرچه موضوع نیز کاری انجام نشده است. 

 (42صش، 4281، آید.)کالنتری می شمار بهتفسیر روایی 

آیاا   ماثالً ؟ فقهی است ۀدارای ثمر بیت اهلاعتبار روایت قرائات  باید توجه داشت
بِو ا  ا »براساس قرائت قرائت سوره در نماز   با تخفیف جایز است یا نه؟« ال یوکِ 

بارای   ،تفسیر خاود  در مقدمۀکه  مفسران اخباری چون مالمحسن فیض کاشانی .1
کنناد.)فیض   تحریف قرآن را را بیاان مای   ، مسئلۀتفسیر به امام معصوم اثبات انحصار

و  اسات  بیات  اهال قرآن کامال در نازد    ،زعم ایشان به( 53ص، 4جق، 4145، کاشانی
بعیاد   اصاالً ، ای بنابر چنین اندیشه. ممکن است حجم زیادی از آیات حذف شده باشد

وجاود داشاته باشاد و     بیت اهلمسلمانان در نزد  ۀمکه قرائتی غیر از قرائت عا نیست
چناین روایااتی   ، این روایات حکایت از آن قرائت کند. بنابراین در تفاسیر روایی ثانویه

 ( 331، ص4ج، د.)همانشو یا طعنی طرح و بررسی میچ نقد بدون هی

اصاالت کتااب    مسائلۀ دلیلی برای نادیده انگاشتن  تواند شده نمیرتمامی مسائل ذک
چون روایات این کتاب به مصادر مهم تفسیری شیعه ورود پیادا  ؛ باشد سیّاری القرائات

اصالت نا و قرائت عمومی مسلمانان را زیار سالا    ، شیعه ۀو از زبان ائم کرده است
بنابراین تعیین اصالت روایاات ایان کتااب اماری الزم و ضاروری اسات و در       . برد می

ین روایات به کتب تفسیر شیعی را باید آسیب ورود ا، صورت عدم اصالت این روایات
 مهمی تلقی کرد.

از زبان ، نقل این روایات که با قرائت عراقی منطبق است همچنین باید توجه داشت
اماری دور از ذهان و   آماده،   مای  شمار بهکه فقیهی مدنی  ویژه امام باقر به ائمه شیعه
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هاای   با وجاود مشاغله  ، ا این جزئیاتب قرائات مسئلۀپرداختن امام به نیز دلیل است.  بی

دیگر آن است که از چهاار قرائات عراقای از     تۀیک مرجعیت فقهی سازگار نیست. نک
دو قرائت عاصام   ،کسائی و ابو عمرو بن عال ، عاصم، یعنی قرائت حمزه، قرائات سبع

، منساوب اسات    و دو قرائت کسائی و حمزه به امام صادق ابو عمرو به امام علی و
که هیچ گزارشی تاریخی یا روایی مبنی بر ارتباط حداقل کسائی و حمزه با امام  درحالی
 آیند. نمی شمار بهراویان شیعی  ن دو نفر جزو موجود نیست و ای صادق

 . روش پژوهش ۲
بلکاه  ، شیعه نیسات  ن قرائات از ائمۀای که احتماالً این پژوهش بر این قرار دارد ۀفرضی
عظیم و شوم جعل حدیث در  ۀبا پدید، ریخ اسالم در این مقطع زمانیاینکه تابه  باتوجه

کاه حکاام   نایباه   باتوجاه ( و 76اا 18صق، 4133، صغیر علی)سترو همحیط عراق روب
این قرائات به ائمه شیعه نسابت  ، اند های شیعی عراق داشته عباسی نیاز به تأیید گرایش

هاای   این فرضیه که مبتنی بر برخای دالیال تااریخی و گازاره     . براساسداده شده است
علات ایان   ، الزم است با رعایت برخی مقدمات و استفاده از ابزار تطبیاق ، عقلی است

 شاود،  مالحظاه مای   سایّاری د. بنابراین نخست شرح حا  مختصری از ن شوه تبییمسئل
ت صاحابه انجاام   و قرائات سابع و قرائاا   بیت اهلسپس تطبیقی بین روایات قرائات 

یک از قرا  با قرائات  که قرائت کدام شود روش آماری روشن می براساسبعد . گیرد می
تاا   گیارد  ای صورت مای  انطباق داشته است و در شرح حا  آن قاری مطالعه بیت اهل

 دلیل اصلی این پدیده روشن گردد.  
 و کتاب القرائات  سیّاری. ۳

از روایاات تحریاف قارآن     بسایاری در ردیف او  راویان متهم به غلو و ناقال  سیّاری 
کاه بایش از هماه باه     اسات  از کساانی  ، در میان نااقالن روایاات تحریاف    یواست. 
ترین منبع روایاات کتااب    ای که اصلی گونه ؛ بهمتهم است پردازی و جعل احادیث دروغ

کتااب  گردآوری شده،  قرآن اثبات تحریفکه با هدف  محدث نوری نیز فصل الخطابِ
 261ای که حدود گونه به( 318ا352، ص2، جق4146، )عسکریسیّاری است. القرائات
 سایّاری  القرائاتاز کتاب ، فصل الخطابروایات کتاب  یعنی بیش از یک سوم، روایت

  (16ق، ص4142، )جعفریان.نقل شده است
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که از  سیّاریاحمد بن محمد  جانبۀ همه شیعه در تضعیف متقدم تقریباً تمام رجالیان
ای  گوناه  باه  ؛اند القو  متفق ،آید می شمار به و امام حسن عسکری دیها اصحاب امام

؛ زیرا روایات ضعیف معرفی شدهالحدیث  ضعیف، شناسان طبق إجماع رجا  سیّاریکه 
 /81ق، ص4146، )نجاشیالمذهب فاسداو را  ،عقیدتی ۀاز جنب . و مرسل او فراوان است

ق، 4132، ریگر)ابن غضائ ، منحرف و تحریفضعیف، غالی، (66ق، ص4147، طوسی
 سایّاری  شیعیان را به پرهیز از معاشارت باا  ، ای در رقعه اند. امام جواد ( خوانده11ص

سایّاری  غلاو   رۀباا که در (. در این رقعه865، ص3ق، ج4111، )کشی.اند دهکرسفارش 
نیست و چیازی باه او    کند جایگاهی که ادعا میاو در آمده است:  از امام جواد، است
 (جا همان).ندهید

 باوده  هاای خراساان   طااهری و کاتاب حکومات     نویسنده سیّاریاحمد بن محمد 
 بیت در اسناد روایات قرائات اهل ویکه نقش  ( و ازآنجایی81ق، ص4146، نجاشی)

است،  بیت از روایات اختالف قرائات اهل بسیارینهایی  بسیار پررنگ است و مرجع
گفتمان و فضای سیاسای عصار احماد بان     ، مناسب است در اینجا با بررسی حکومت

هاا باه حکومات     یعنی دولت طاهریاان و بررسای میازان وابساتگی آن    سیّاری، محمد 
تر را باه   که قرائت دیگری جز قرائت مشهور سیّاریاحتمالیِ  ، به علت و انگیزۀعباسیان

 اشاره شود. ، منسوب کرده است بیت و دیگر اهل ام صادقام
از بطان تشاکیالت نظاامی و    ، نخستین دولت ایرانی بعد از اساالم  ،دولت طاهریان 

  باه   طاهریاان   وفااداری دیوانی دستگاه خالفت عباسیان در خراسان بزرگ ظهور کارد.  
 . هاسات  آن  سیاسای   ویژگای   ترین ( مهمق351 تا 315) حکومتشان  سا  55در   عباسیان

دخالات   ۀاجازه، های خود توجه کرد طاهریان در تعریف روابط خود با خلفا به توانایی
جز اقدام طاهر بن حسین در حذف ناام از   و به دادند در مسائل داخلی امارتشان را نمی

و پاروازی ننماوده    وقت بلند ، خاندان طاهری هیچ(111، ص7ق، ج4148، خطبه)طبری
توازن ارتباطی م، اساس میان آنان و دستگاه خالفت گاه خود تخطی نکردند. برایناز جای

، خالفات  وجود آمد. طاهر بن حسین ملسس خاندان طااهری  همراه با اعتماد متقابل به
ماأمون و اماام    ۀدانسات و در مقایسا   خداوند می خصوص مأمون را از ناحیۀ خلفا و به

سیاه را که نماد عباسیان بود بر رناگ سابز کاه    داشت و رنگ  خلیفه را مقدم می رضا
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طاهر بن حسین ، داد. زمانی که مأمون از مرو به بغداد رسید ترجیح می، نماد علویان بود

بان  ا).روی آورد از او خواست که به پوشیدن لباس سیاه که متعلاق باه نیاکاان اوسات    
از  نشااان ( ایاان رفتااار175ااا171، ص7ق، ج4148، طبااری /288ص م،4167، خیاااط

 وفادرای کامل وی به عباسیان بود.  
 .آوردناد  می شمار به )عباسیان(منینل، خود را نمایندگان امیرالمدر عین استقال  آنان
از حکم و منشاور   خصوصدر همین  و بسنده بود ها موروثی شدن این قلمرو برای آن

هرگز درصدد منازعه و مقابله با عباسیان برنیامدناد و   طاهریان ،ندکرد خلیفه استقبا  می
همواره مبلغ و حامی برتری پایگاه معنوی و موقعیت عباسیان در ایران بودند. عباسایان  

هاا   ها را دودماانی یافتناد کاه کمتار در مقابال آن      آن، نیز با آگاهی از موقعیت طاهریان
ی روی فرماانبردار  کارد. ازایان   کرد و آرامش و ثبات مشرق را ضمانت مای  مقاومت می

ای باین خلفاا و    ارتباط صمیمانه، جز اختالفات جزئی طاهریان از خلفا باعث شد که به
، 7ق، ج4148، طباری  /413، ص4ش، ج4262، )منهااج الساراج  .طاهریان برقرار شاود 

  (521ص
صرفاً کارگذاران خالفت عباسی بودند و در قباا    ،طاهریان شعوبی نیز در قرن سوم

بنابر آنچه مناابع تااریخی انعکااس     ای داشتند. فت رفتار سیاسی تبعی یا پیرومنشانهخال
ای است که  جویانه های ستیزه سرکوبی جنبش برای طاهریان های گستردۀ تالش، اند داده

، قیااام مازیااار)گردیزی ، (551ش، ص4271، علویان)مسااعودی، بااه دساات خااوارج 
تاوان رفتاار    اساس می براین در مقابل عباسیان روی داده است. ( و...214ش، ص4262

عملی آن تاداوم و بقاای سالطه و     ۀسیاسی طاهریان را در گفتمانی تحلیل کرد که نتیج
 اقتدار عباسیان و فرهنگ سیاسی رسمی خالفت بوده است. 

کاتب تبع آن  بهعنوان نویسنده و  سیّاری بهجایگاهی که احمد بن محمد   جا بهدر این
پردازیم تا با دانستن نقش جایگاه کاتب در حکومات آن   می قلمرو طاهریان داشته است

 د.سیّاری دست پیدا کر رۀباتری در دقیق ۀبتوان به نتیج، آن گفتماندرنظرگرفتن زمان و 
بسایاری از آناان   هاای تااریخی کاه     کاتبان و دبیران در کتااب  چه دربارۀبراساس آن
نان در روزگار پیش از اساالم و  به اهمیت آ ،یابیم می بعد از اسالم است مربوط به دورۀ

ایرانیاان در  ، بریم. باا ایجااد حکومات عباسای     اسالمی بیشتر پی می ، در دورۀتبع آن به
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هاا و   هاا در تنظایم و تکاوین دیاوان     ای کاه آن  گوناه  دستگاه خالفت نفاوذ کردناد باه   
در کتاااب   (15، ص 4م، ج4114گین، .)ساازهااای اسااالمی از پیشااگامان بودند سااازمان
)ابن .آورده شده است« شعرا  کاتبان» نام گروهی از کاتبان با عنوان ،ابن ندیم الفهرست

وجاود دارد کاه در   « نام بلیغان» بخشی با عنوان، الفهرستدر  (377ق، ص4133، ندیم
همچناین آگااهی کاتباان از     (316هماان، ص ).لقاب کاتاب دارناد    بسایاری  جا نیاز آن

، از امور بسیاریها در  د که دست آنش های مختلف سیاسی و اجتماعی باعث می انجری
دار  ها را که خود حاکمان و امیران باید شخصاً عهده از کار بسیاریتر باشد و  از همه باز

ی ها از دیگر نقش (71ش، ص4264، )عوفی.به دبیران با کفایت واگذارند، دندش آن می
فتناد و در جایگااه   ر های مهم مای  یا کاروانها  همراه لشکر که بهکتابان و دبیران این بود 

فعالیات   ( حاوزۀ 35همان، ص).کردند انجام وظیفه می یا حتی فرماندهمفتش و بازرس 
ه به تناساب و اقتضاای زماان و    بلک نها در دیوان انشا یا رسالت نبود،ت، کاتبان و دبیران

بریاد یاا دبیار ناوبتی      ، صاحبگونهای گونا دید شخا سلطان یا وزیر در دیوانصواب
ها آناان را   بعد، شد کاتبان و دبیران گذاشته می هایی که بر عهدۀ ند. چنین مأموریتا بوده
گوناه کاه در    او  وقاایع باشاند؛ آن   آورد که راویان درجاه  میافرادی موثق در صورت به

انادم در  چناان خو » وقایع از قو  کاتبان روایت شده است: ، بسیاریهای تاریخی کتاب
( تماام یاا یکای از    312ش، ص4271، بیهقی«)گوید... اخبار خلفا که یکی از دبیران می

از کتابات باه مقاام    ، ساخت تا کاتب یاا دبیاری   ای فراهم می زمینه، های پیشین موقعیت
علت آگاهی از  شد. کاتبان و دبیران به وزارت برسد که البته این مقام نصیب همگان نمی

، کم در میان حاکماان  کم، ترین روابط حکومتی جریان داشت نهانیچون آنچه در پچندو
هاا   آنباه   اعتمادی که حاکمان به مارور زماان   سبب شدند و به می صاحب نفوذ فراوان

 دادند. طرف مشورت خود قرار می، های مهم ایشان را در تصمیم، ندکرد می
ای کاه   گوناه  باه  ؛ایرانیان در دستگاه خالفت نفاوذ کردناد  ، با ایجاد حکومت عباسی

های اساالمی از پیشاگامان بودناد و وزارت     ها و سازمان ها در تنظیم و تکوین دیوان آن
هاا ایرانیاان بار     در بیشاتر زماان  ، ترین سِمَت بود مهم، عباسیان را که پس از مقام خلیفه

تعجب برخی از مورخان غربای را نیاز   ، عهده داشتند. اهمیت و برجستگی این موضوع
ای کاه بیشاتر از هماه جلاب نظار       نکته» نویسد: است. برای مثا  آدام متز میبرانگیخته 
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آنکاه وزیار فقاط    باه   باتوجاه  ،سران دولتی است ، مقدم بودن نقش وزیر بر همۀکند می
خالفت عباسیان اسات  ۀ در همین دور (418، ص4ش، ج4263، متز«).یس کاتبان بودئر

که منصب سیف و قلم از بهر آن»هد د لقب ذوالریاستین می، که مأمون به فضل بن سهل
 ( 463ش، ص4251، )هندوشاه بن سنجر.«داشت

ترجماه و  و  هاا  هاا و استنسااا کتااب    کاتبان و دبیران در ابتدا به شغل کتابت ناماه 
، یافتناد  مرور در دستگاه حکاومتی مای   و در اثر نفوذ فراوانی که به پرداختند شاعری می

دارای یک اتحادیه یاا ساازمان    بیران یا کاتبانگرفتند. د طرف مشورت حاکمان قرار می
شاد؛ زیارا در    لزوماً وزیر اعظم تقریباً همیشه از ایشان منصوب مای . صنفی قوی بودند

یعنی آنکه اوالد الکتاب یا  گذشت؛ از کتابت می، تنها راه رسیدن به وزارت، بیشتر مواقع
ن گااهی دودماانی از   شدند و حتی وزیارا  فرزندان دبیران همواره صاحب شغل پدر می

منادی از ساواد    علات بهاره   کاتباان و دبیاران باه    ،دادند. بنابراین تشکیل می الوزرا اوالد
همیشااه از ، چون وقااایع و اتفاقااات سیاساایخواناادن و نوشااتن و آگاااهی از چناادو 

چهاارم  ۀ اناد و تاا ساد    آماده  حساب مای  ین و قدرتمندترین ارکان حکومت بهتر نفوذ پر
بنابراین  (468ش، ص4258، )فرای.دربار خالفت برتری داشتند هجری بر دیگر طبقات

نشاانگر  ، وی کاتب و از ساران طااهری باوده اسات     شود گفته می ۀ سیّاریوقتی دربار
 اری وی به حکومت عباسی است.مهم وی در دربار عباسی و و خدمتگزموقعیت 

  قرائت کسائی و قرائت امام صادق. ۴
. قرائات سبع اسات  ، از ائمۀمعروف به کسائی نحویالحسن االسدی بن حمزه ابو علی

ماین و ماأمون   ی امعلما  د او را بارای رشای و  وی اهل کوفه بود ولی بعد به بغداد رفت
کساائی  کاه   زماانی  ،الرشاید  هارونخالفت  ۀدر دور (411ق، ص4133، قضاۀ).برگزید

قرائات وی میاان ماردم    ، های وسیع خود برگزید خاصی را با استمداد از آگاهی تقرائ
، عساقالنی ابان حجار   )را  کشور عراق به کسائی منتهای شاد.  و ریاست اق شد معمو 
سبب علام   هب ،در بغدادالرشید  هارون  در دوران خالفتکسائی  (362، ص3ق، ج4237

 .دشا محتارم و ارجمناد    نازد خلیفاه بسای    و فضل خود شهرت خاصای یافات و در  
ش خاصاان و همنشاینان خاوی    ۀمعلمان جدا کارد و در زمار   ۀرا از طبق که وی چنان آن
و  گرفات کامال فرا  صورت خود نیز قرائت قرآن را نزد کسائی بهالرشید  رونها  .آورددر

http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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او ابتدا طبق قرائت حمزۀ بن حبیب زیاات   .قائل بود زیادی احترام کسائی قرائات برای
و البتاه هناوز هام قرائات      ولی بعد برای خود قرائتی مستقل برگزیاد ، خواند کوفی می

طباق   گاروه زیاادی از ماردم    ،بغدادترین قرائات به یکدیگرند. در  هحمزه و کسائی شبی
 کردند.  قرائت کسائی قرآن را تالوت می

اینکاه خلفاای   بر . افازون تأیید و حمایت قوی حکومت عباسی قرار داشتمورد وی
حمایات  ، کردناد  طباق قرائات وی قارآن را قرائات مای     ، الرشاید  رونها  عباسی بعد از

هاای   مساجد و مکان جلسات قرائت مهمی برای وی در، شد حکومت از وی سبب می
صاورت   به قرائات سایر قرا   نسبت اعتنای بیشتری، و به قرائت او عمومی برگزار گردد

طالاب بار ایان بااور اسات کاه        جا که مکی بن ابیتا آن( 11م، ص3141، )عالنی.گیرد
و  قرائات سابع بیااورد   را در زمرۀ ابن مجاهد قرائت کسائی دان سبب شحمایت عباسی

، طالاب  آیاد.)مکی بان ابای    نمی شمار بهقرائت مستقل از قرائت حمزه  قرائت او درواقع
 (21ص، تا بی

... و لباس، کنیز، وآمد داشت و جوایز و هدایا از پو  رفت او به دربار خلفای عباسی
، )مغالساه دانند. گاذار مکتاب نحاوی کوفاه مای      اناو را بنیا . کرد دریافت می را از خلفا

 اسات  معانی القارآن صاحب کتاب ، بغوی ی فرا  ترین شاگرد و مهم (341صم، 3144
او در قرائت قارآن خطاا و اشاتباه بسایار     . که خود از رؤسای مکتب نحوی کوفه است

( ولای  86صم، 3141، )عالنای .کارد  و گاه خود به اشتباهش اذعان مای  شد مرتکب می
 الرشاید در  رونهاا   ه پاس از مارگش،  ک ارزش قائل بودند شجا برایتا آن خلفای عباسی
 ،1م، ج4112، )حماوی «فقه و علام را در برنبویاه دفان کاردم.    »گفت:  برنبویه در ایران

 (4727ص
کاه معاصار وی    و امام رضا ازجمله امام موسی کاظم شیعه با ائمۀ او ارتباطی 
 ... کاه باه درباار خلفاای عباسای     و غانیاان ، شاعران، قاریان زیرا عموماً؛ نداشت بودند
، و در ارتباط باشاند  بیت اهلدر مرتبه و شأنی قرار نداشتند که با ، کردند وآمد می رفت
رواباط  ، سایر درباریان آلوده به انحرافات اخالقی چاون شارب خمار    معموالً، عکسبر

/ ابان  463، ص3، ج]ب[تاا  ، بای یسایوط  /485ص، 5جهمان، ... نیز بودند.)و نامشروع
سیبویه داشات و از جاناب   ( البته کسائی رقابت شدیدی با 21، ص3ق، ج4132سالر، 



 139۶و زمستان  پاییزم، ، سال نهم، شماره هردهپژوهیلنام  حدیثصفدو   1۸

 
دلیال   پیدا کرد. برخی اتهامات وی را بهو با وی اختالفی نیز  کرد وی احساس خطر می
هاا چناین اتهامااتی را متوجاه وی      اناد کاه بصاری    اناد و گفتاه   کوفی باودنش دانساته  

که اطالع تاریخی از فساد حااکم   (، درحالی17ا21ق، ص4278اند)کما  ابراهیم،  دانسته
تواند با ایان طیاف    دهد کسی می بعد، نشان می ویژه از زمان مأمون به باسی بهبه دربار ع

ای داشته باشد که این نوع رفتارها را بتواند حداقل تحمل کند؛  از مردم ارتباط صمیمانه
خاود   ( کاه جاای  111، ص42ق، ج4147ها و...)خطیب بغدادی،  دریافت جوایز، تملق

روایاان   و جزو نداشته است ارتباط اطهار با ائمۀ کسائیکه نایبه  باتوجهدارد. بنابراین 
ناشی از ، اند را شیخ قرائت او معرفی کرده که امام صادقنای، آید نمی شمار بهشیعی نیز 

باا   قرائت منسوب باه اماام صاادق   ، یک خطای روایی است. چون در برخی روایات
السابعۀ  مانناد  ، قرائاتبرخی از صاحبان کتب معاجم ، قرائت کسائی همسان بوده است

 قرائات خاود را اماام صاادق     که کساائی  اند گمان برده معجم القرائات و فی القرائات
 دریافت کرده است.
قارن دوم  قرائت مشهور در ا   هایی که بر قرائات کسائی ها و مقایسه با انجام بررسی

قرائت ، گانه چهاردهدر بین قرا  این نتیجه حاصل شد که ، صورت گرفته است هجری ا 
 الرشید نیاز  هارون  کسائی بعد از .داشته است کسائی بیشترین اشتراک را با قرائت ائمه

بناابراین   .دیگر عباسی نیز بوده اسات  ، یعنی دو خلیفۀامین و مأمون، معلم دو فرزند او
 شاان  الرشید و دیگر خلفای عباسی با قرائت مشهور و تابع قرائات اساتاد   هارون  قرائت
 (11ص، 3141، ت.)عالنیبوده اس متفاوتکسائی 

  بیت به اهل عباس ابن. بررسی انتساب قرائات تفسیری با محوریت ۵

حادود   اطهار دهد که قرائات منتسب به ائمۀ نشان می های آماری این روایات بررسی
ن در حالی اسات کاه   نقل شده است. ای سیّاری القرائاتاز کتاب ، روایات آن درصد11

و قاری حقیقایِ  و کسائی نیز رسیده است. برای تبیین راوی  عباس ابناز همین قرائات 
 ، بین روایاات قرائاات منتساب باه ائماۀ     منسوب است معصومین روایاتی که به ائمۀ

دسات آماد کاه     تطبیق صورت گرفت. پس از بررسی باه با قرائات اربعه عشره  اطهار
بیشاترین   بیات  با قرائات منتسب باه اهال  ، منسوب است عباس  ابنقرائتی که به  ۀنحو
عبااس و   ه نیز یعنی اشتراک قرائت ابان مسئلاین  اک را داشته است. بنابراین دربارۀاشتر
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عبااس الزم و ضاروری    روایات مربوط به ابن یک بررسی تاریخی دربارۀ ،امام صادق
 است.

 
 عباس . فراوانی و تناقض در روایات ابن۱ـ۵

 ،ترین راویان وقایع تاریخی صدر اسالم بسامدیکی از پر در جایگاهار بن عباس  نام عبد
یکی از عالمان عصری معرفی شده اسات کاه   ، در منابع مشهود است. او در منابع اولیه

، ای های فرقاه  گیری شروع جبهه، شاهد اتفاقات مهمی چون جدایی شیعه و سنی ،در آن
عباس در علوم   براى ابن، دانشمندان شیعه و سنى هستیم.سازی و جعل حدیث  فضیلت

ۀ صاحت هما   ،هماه  نایباا  ناد. ا گاه ممتاازى قائال  جای، ویژه حدیث به، مختلف اسالمى
 شافعى هک چنان .محل تردید است ها دلیل وجود تناقض در آن به، روایات منتسب به او

 وجاود  تفسایر  باب در عباس ابن از معتبر حدیث صد که تنها است کرده ادعا صادقانه

، 3ق، ج4134، )سیوطی«.فى التفسیر إلّا شبیه بمائۀ حدیث عباس ابنلم یثبت عن » :دارد
  (481ص

در صاحت  ، از نظار فراواناى و تنااقض   ، اى از دانشمندان در بررسى روایات او پاره
 چنان گسترده است کهات تناقض و اضطراب محتواى این روای. اند آن تردید کردهۀ هم

نقال   ،آن بیش از یک قاو   بارۀافت که از او درتوان ی  یک موضوع و واقعه را نمىحتى 
 کاردن  شاماره  کاه  اند کرده روایت یبسیار «تفسیرى احادیث»اس عب ابن از .نشده باشد

 از کاریم  قارآن  تفسیر در وارده احادیث از نیمى حدود که آنجا به تا است؛ دشوار ها  آن
 در عبااس  ابان  ۀآواز (47ش، ص4284، صاالحى  )شهیدى.است شده روایت عباس ابن

اسات.   نشاانده  تفسایر  علاوم  قلۀ اوج در را او، وى مکتب یافتگان پرورش نیز و تفسیر
 کهشمار است   روایات نقل شده که بی، عباس در تفسیر اندازه از ابن آن»گوید:  ذهبی می
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ای که   گونه شده است؛ بهناگون نقل چند روایت با طرق و اسناد گو ،گاه در یک موضوع

عباس در تفسیر آن سخنی یاا حتای    مگر اینکه از ابن، ای در قرآن وجود ندارد  آیه تقریباً
ناقدان اثر و راویان حدیث را بر آن داشته تا در ، سخنانی نقل شده است که همین نکته

 (77، ص4، جتاا  بای ، )ذهبای .تردیاد بنگرناد   ۀدرنگ کنند و به دیاد ، این روایات انبوه
 دور از انتظار نیست.، مانده از او جای د در بیشتر احادیث تفسیری بهجای تردی بنابراین
در کتاب   هنگام رحلت پیاامبر  به هنگام هجرت پیامبر سه سا  داشت و عباس ابن
 (412، ص2ق، ج4111، )ابن اثیار .سا  نقل شده است پانزدهتا  دهبین  شسن ،تاریخی

 از بیشاتر  بسایار  حتاى  و یافته اعتبار میزان بدین وى که نماید مى عجیب کمى امر این

 هشد توجهاو  ، بهمحمد حضرت به آورندگان ایمان نخستین از تن دو، على و ابوبکر
 چهاار  جاز  پیاامبر  از، داشت که کمی سن سبب به عباس ابن که شده گفته حتی. است

 ،شده نقل وی از بسیاری روایات ،سنت اهل کتب در ،باوجوداین. است نشنیده حدیث
 شاده  نقال  وی از مساند  حادیث ، حنبال  بان  احمد مسند در فقط اند گفته که طوری به

  (74، صتا بی، )ابوریه.است
اند   بسیار تأکید کرده عباس به هنگام وفات پیامبر اکرم خاورشناسان بر خردسالى ابن

ایان تحلیال از   اناد. اماا     و آن را دلیلى روشن بر نادرستى روایات منتسب به او دانساته 
کم در بخشى از آن، در صورتى پذیرفتنى است که ما بر این باور باشیم  روایات او، دست

ایان در   .شانیده اسات   طور مستقیم از پیامبر اکرم عباس تمام این روایات را به  که ابن
او امرى شاایع  ۀ در دور، که ارسا  روایات، یعنى نیاوردن واسطه تا پیامبراست   حالی
تدریج  و بسیارى از بزرگان تابعان نیز به داشتن مرسالت مشهورند و این پدیده، بهبوده 

 باا  عبااس  ابان  ماذهبى  مشاروعیت  .دهى از بین رفته اسات  تر شدن شیوۀ سند با پخته

بادون هایچ    و ساهولت  باه ، پیامبر شخا سوى از روشن انتصاب و الهى پیشگویى
 آشکارى سیاسى های ، جنبهعباس ابن تفسیرى احادیث در هدرنتیج .دش فراهم اعتراضی

 مذهبى)حبر اعتبار سازى برجسته براىعباس درواقع  روایات فضایل ابن .شود می یافت

 .برسد وى خاندان به اعتبار از خاص اى گونه، او طریق از تا است بوده (القرآن
  عباس ابن. اسطورۀ ۲ـ۵

 تهاذیب  و ساعد  ابان  الطبقات هاى کتاب، عباس ابن به راجع قدیمى منابع بهترین حتى
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 ساعد  ابان ، مثاا   . بارای است توجهى قابل اى افسانه مطالب از آکنده، حجر ابن التهذیب

 کارده  درخواست خداوند از، محمد حضرت ها آن در که شمارد میبر چندى احادیث

ق، 4141، سعد ابن)ۀکند عطا قرآن (تفسیر)تأویل بیان توانایى و دانش عباس ابن به است
 پیاامبر  به خود جبرئیل، آن براساس که کند مى ذکر روایتى هم حجر ابن (265ص، 3ج

 را عباس ابن که دهد مى فرمان پیامبر به و شد خواهد« ۀحبراألم» عباس ابن که داده خبر
عبااس باا    ( ابن318، ص5ق، ج4237عسقالنی،  حجر )ابندهد قرار خویشموردتوجه 

، ساعد  القارآن)ابن   از قبیال: ترجماان   ،استالقاب و عناوین خاص علمی شهرت یافته 
ق، 4115، جازری   االمۀ)ابن حبر، (156، 3ق، ج4134، سیوطی / 266، ص3ق، ج4141

 (233همان، صالمفسرین) شیخ ،(233، صتا بی، رئیس المفسرین)صدر، (135، ص4ج
پادر  را عبااس   اینکه ابان ( و... . 81ق، ص4115، گلدزیهرو االب االو  لتفسیر القرآن)

که روایات تفسایری بیشاتر از او    رسد بدین دلیل است نظر می بهاند،  کردهتفسیر معرفی 
 که وهب ابن تفسیر در موجود راویات و مطالب است. این در حالی است که نقل شده

 عبااس  ابن ندرت به بسیار، دانند  مى عباسیان قبل ما دوران به متعلق را کتاب این روایات

شاکی  . البتاه  کنند مى معرفى متاُ القرآنِ ترجمان و ربّانى، بَحر، حِبر چون عناوینى با را
ویاژه در   های دنیای اساالم باه   ترین شخصیت نیست که عبدار بن عباس یکی از بزرگ

های مختلف علوم اساالمی همانناد فقاه و     او  قرن او  هجری است که در زمینه ۀمنی
هایی که  ولی فراوانی القاب ،سرآمد بودتاریخ و حتی شعر و ادب عرب ، تفسیر، حدیث
 هماه غلاو در علام را    اسات؛ چاون ایان   قابل تأمال و نقاد   عباس نقل شده،  ابن دربارۀ

ساالمندتر و از نظار    از صغار صاحابه و  که عباس برخالف ابن، مسعود ابن درخصوص
شاود.   دیده نمی یا حتی امام علی، دارای سوابق بیشتری بود مصاحبت با رسو  خدا
رسد وی در باین صاحابه بایاد جایگااه      نظر می به، ابن مسعود رۀبابا مطالعۀ روایات در

کناد.   ن احتما  را تقویات مای  روایاتی از این قبیل ای؛ عباس داشته باشد ابن از تری ویژه
برخی از صحابه برجسته همچون عبادار بان عبااس از او قارآن      هگفته شدمثا   برای

 (55ق، ص4146، )سجساتانی .کردناد  مای  ائات او پیاروی  د و در مواردی از قرآموختن
در کوفه  ،بر نظر محققاناهمیت بود که بنا در بین مسلمین آنقدر حائز مسعود ابنقرائت 

، عبیاد بان قایس   ، زِرّ بان حببایش  ، شماری از بزرگان تاابعین چاون اساود بان یزیاد     
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قرائت آموختناد و  ابو عمرو شیبانی و زید بن وهب از محضر او ، عبدالرحمن سلمی ابو

  (158، ص4، جق4115، جزری )ابن.در کوفه غالب بود مسعود بنتا چندی قرائت ا
هاای   ها به ساا   این تعاریف در منابعی به دست ما رسیده است که تاریخ تدوین آن

، اند های فکری شکل گرفته هایی که نحله رسد. سا  بعد از به قدرت رسیدن عباسیان می
و خالفات عباسای نیاز در پای      اناد  ث کار خود را تحکیم کارده غالیان و جاعالن حدی

هجری بار   423عباس در سا   مشروعیت بخشیدن به حکومت خود است. فرزندان ابن
عبااس   بان   ار  رنگ شدن نام عبدها در پر یقین وجود آن بهقدرت دست یافتند و  اریکۀ

 کنیم. را بررسی می تفصیل این موضوع به در ادامه تأثیر نبوده است. در منابع بی
تا آنجا که اشعار مختلفی جعل کردناد  ، به ادب عربی تسلط یافتند موالیان، در کوفه

شعر جاهلی لباسی است کاه  گوید:  طه حسین می. ندداد و به شاعران جاهلی نسبت می
قامت قرآن بریده شده است نه کمتر و نه بیشتر. بنابراین اصالً بعید نیست کاه   به اندازۀ
دیادگاه ادباای کوفاه و    اس در این دوره نسبت داده شده، عب ر تفسیر قرآن به ابنآنچه د
عبااس   ایان روایاات باه ابان    ، و به دو دلیل مهم در باب معانی کلمات قرآن بودهعراق 

ناام   طرف و خاوش  عنوان یک صحابی بی عباس به جایگاه ابن .4  :نسبت داده شده است
و پررناگ جلاوه دادن    حمایت حکومت عباسای  دلیل . به3سنت؛  در بین علویان و اهل

 .بیت شخصیت وی در مقابل خاندان اهل
 عباس . خلفای عباسی منتسب به ابن۳ـ۵

عباس از نسل محمد بن علی بان عبادار بان عبااس باوده و مانناد        خلفای بنی سلسله
شدند؛ زیرا عباس بان عبادالمطلب عماوی     هاشمی نامیده می ، اشراف و سادات علوی

ترین  ترین و بزرگ معروفکه هاشمی بود. نظر به این  مانند سایر برادرانش، خدارسو  
آنااان را ، عباااس باان عباادالمطلب بااود  ، پااس از اسااالم  هااا شخصاایت نیاکااان آن 

 او باه  عباساى  بناابراین خلفااى   خوانناد.  فرزندان عبااس( یاا عباسایان مای    )عباس بنی
  (338، ص1ق، ج4111، زرکلى).اند منسوب

، با آگاهی غیبی از نیل نوادگان عموی خود عباس به حکومت در آینده پیامبر اکرم
، )نعماانی  آنان دربارۀ« ویل»د و ضمن استعما  لفظ بر مشروعیت آنان خط بطالن کشی

های آنان در آینده را گوشزد کارد.   ناصواب بودن اقدامات و فعالیت، (318ق، ص4217
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عباسایان قیاام    ها بود؛ بدین صورت کاه  نفاق آن، عباس های خاندان بنی یکی از ویژگی
آغاز کردند و آن را استمرار بخشیدند و درنهایت « الرضا من آ  محمد» خود را با شعار

باه ناام   هساتند.   بیات  ادعاا کردناد کاه از اهال     ،پس از برپایی رسمی خالفت خاود 
مدتی ، امیه به دست گرفتند و در ابتدای کار پس از سرنگونی بنی خالفت را، بیت اهل

ای برای تثبیت جایگاه  عباسیان از هر وسیلهها روی خوش نشان دادند.  به مردم و علوی
هاای   برداری کرده و حتی از افکار و اندیشاه  و تقویت قدرت خویش در حکومت بهره

از کاه  خلفاای عباسای    .کردناد  افزایی خویش استفاده می انحرافی نیز در راستای قدرت
ساازی   دست به جریاان بادیل  ، شدند اجتماعی عاجز  ۀصحناز  بیت کنار گذاشتن اهل

کردناد کاه از    معرفای مای   بیات  اهلجای  افرادی را بهاز این طریق که  ،زدندفرهنگی 
از چناد جهات دارای    بیات  کاه اهال   درصاورتی  .جایگاه مرجعیت علمی بااز بمانناد  

باسای  ساالطین ع  .هاا اماری محاا  باود     های الهی بودند که کناار گذاشاتن آن   ویژگی
نه فقط شمشایر   ،شود های قدرتشان می  درستی دریافتند آنچه باعث متزلز  شدن پایه به

وقت علاوم آناان    هیچ زیرا با به شهادت رساندن ائمه ؛بلکه علوم آنان است بیت اهل
باا رهباری فکاری و سیاسای شایعیان در تماامی        بیات  درحقیقت اهل .از میان نرفت

 اند.  فرهنگی و سیاسی در حا  مبارزه با سالطین ظالم بوده ۀها در دو جبه  دوران
 سازی قرائت عباسیان از نظر خاورشناسان   عباس در مشروع . نقش ابن۴ـ۵
ملثر باوده اسات؛ بادین     عباس رسد عامل سیاسی در جعل احادیث به نام ابن نظر می به

سیاسات اقتضاا   ، عبااس باوده   ۀ خلفاای بنای  نیای بزرگ سلس عباس ابنمعنی که چون 
و فضائل این سلساله   عباس ابنکرد که به نام او دست به جعل احادیث زنند تا مقام  می

عباس  مهم آن است که حکومت عباسیان منتسب به حکومت ابن نکتۀ را وانمود سازند.
که حکمای عباسای باه آن    عباس را بنابراین طبیعی است که قرائت منسوب به ابن بوده.

 شیعه منتسب کنند. ، به ائمۀندا شکل قرائت کرده
عبادار بان   ، از خاورشناساان  بسایاری و  کنون دانشمندان مسلمان از گذشته تاۀ هم

جملاه  یش و تکوین علوم مختلف اسالمی ازگذار در پیدا ای بارز و تأثیر عباس را چهره
 بادیل اسات.   ویاژه در تفسایر بای    دانند. نقش او به تاریخ و فقه می، شناسی ، واژهتفسیر

 شاوالی ، (4121اا 4826نولدکاه) ، (4812ا4842ای چون اشپرنگر) خاورشناسان برجسته



 139۶و زمستان  پاییزم، ، سال نهم، شماره هردهپژوهیلنام  حدیثصفدو   11

 
عباس در علوم اساالمی   شخصیت علمی ابن، (4134ا4851)گلدزیهر( و 4141ا4862)

 را مورد تشکیک جدی قرار دادند. 
 تفاسایر  و احادیاث  خرمن بر شکاکیت آتش که بود خاورشناسى نخستین اشپرنگر

نُولدکه و شوالی با اشاره باه  ، پس از وی( Berg, 3111, p. 423).زد عباس ابن به منسوب
سابب وقاوع    عباس، بازسازی آرای تفسیری او را به ابنمتعارض بودن اقوا  منسوب به 

ماوارد را   بسایاری نظر باودن او در   ممکن دانستند و صاحبجعل گسترده به نام وی نا
قطعااً در حاوزه علاوم مختلاف      عبااس  ابنحا  بر این باور بودند  افسانه نامیدند. بااین

 ,Berg.)فعالیتی داشته که بعدها روایاتی بر ساخته شده و به وی نسبت داده شده است

3111, 423  ) 
 از تر ظریف امرى کرد اظهار که بود کسى نخستین بیرکلند [هریس] از خاورشناسان

 واقعیتاى  عبااس  ابان  مرجعیات  باود  معتقاد  وى .است افتاده اتفاق جعل یا دروغگویى

 دوم قارن  پایان در اسالمى ۀجامع اجماع ۀدهند نشان او آراى یعنى ؛بوده شناختى جامعه

 .دهد مى سوق عباسیان ۀدور به را ما بیرکلند ۀنظری .است
عبااس را ناشای از دوران     ( نیز انتساب روایات تفسیری فراوان به ابان Nagel)ناگِل

با ترسیم ، در کنار تأکید بر خویشاوندی با پیامبرداند که  سلطه و حکومت عباسیان می
در پی مشروعیت بخشیدن باه   ،نیای خود در تفسیر و سایر علومۀ جایگاه و منزلت ویژ
 دارد مى اظهار ناگِل( 411ص، ش4213، و همکاران هربرت برگ).حکومت خود بودند

 دعاوى، آن براساس که بود اى پایه ترین مطمئن ،عباسىۀ سلسل نیاى عنوان به عباس ابن

 حادیثى  باراى  بیشاتر  مشاروعیت  و اعتماد ایجاد راه درو  شد ریزى پایه عباسى ۀسلسل

 اا  قرآن تفسیر در خطاناپذیر ربّانى ا عباس ابن به را آن که نبود این از بهتر راهى، جعلى

 کاه  باود  پیاامبر  پسارعموى  عبااس  ابن، سو یک از (Nagel, 4167, p. 57.)دهند نسبت

 از و داد ماى  قارار  پیاامبر  نسبى خاندان (به نزدیک بسیار کم دست یا)درون را عباسیان

 عباسیان، تداش همراه به خداوند جانب از تأییدى مبهر که مفسِرى مقام در، دیگر سوى

 گفتاه  پایش  تراجماى  روایاات  همان از. دزن مى روحانى و معنوى پیوندى پیامبر به را

 به ا امر این و است یافته افزایش و تحو  اندازه چه تا عباس ابن اعتبار دریافت توان مى

  .باشد گرفته شکل عباسیان ۀدور از پیش نیست محتمل ا ناگِل اعتقاد
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، عبااس  مفصلی با مرور زندگی ابنۀ در مقال، دیگر ۀتفسیرپژوه برجست هربرت برگ
خلفاای  گیری و زوا  سیاسای   شود که همگام با اقتدار و اوج دهد و مدعی می نشان می
یاباد و   و اوج مای  گیارد  عباس در تفسیر قرآن هم شکل مای  شهرت و نفوذ ابن، عباسی

بارای آن جعال شاده اسات تاا      ، های تفسیری این قو ۀ یعنی عمد ؛شود دچار افو  می
 Herbert).علویاان بساازد  ۀ در مقابال وجها   منزلتی برای عباسایان  جایگاه موجه و هم

Berg, 3111, p. 431-416)  عباس در تفسایر   معتقد است که اهمیت و جایگاه ابنالبته او
زیرا شهرت او در تفسایر پایش از   ؛ توان صرفاً ناشی از تبلیغات عباسیان دانست نمی را

حاا   هر . اما بهخوبی مشهود است بهنیز ، آنکه عباسیان نقش مهمی در سیاست ایفا کنند
 نقش اخالف او را نباید نادیده گرفت.

 از وى مراد .است اسالمى ۀجامع نماى تمام ۀنآی عباس ابن که آورد مى استدال  ژیلیو

 و انگیز بحث تفاسیر همچون، اسالمى متأخر هاى نسل مشکالت که است آن سخن این
 ارجااع  عبااس  ابان  باه ، باود  نشاده  حاصال  اجماعى هیچ ها آن در که را فقهى مسائل

ۀ جامع در زنده سنتى که کردند مى بازنگرى و بازگویى چنان را احادیث این .اند داده مى
 در، فردند منحصربه و معدود، نقل براى که اندازه همان او احادیث .کند منعکس را روز

 و اساتفاده  دماور  ،جامعاه  نیاز به بنا تا دارند فراوان انعطاف قابلیت نیز توجیه و تفسیر
 از .یافات  دست اى اسطوره جایگاهى به عباس ابن سان بدین ؛گیرند قرار مجدد ترکیب

 در وى از شاده  ارائاه  تصاویر ، بوده تاریخى شخصیتى یقیناً عباس ابن باآنکه، ژیلیو نظر

 در را جامعاه  مختلاف  مشکالت که است ساخته شخصیتى را او، رجا  و تراجم کتب

 عملاى  باه  بخشیدن مشروعیت پى در که آنان براى .دهد مى بازتاب مختلف هاى زمان

 پلاى  و، صاحیح  عمل براى الگویى به عباس ابن تدریج به، بودند جدید اعتقادى یا تازه

 (Gilliot, 4185, p. 437-481).دش مبد  گذشته به رسیدن براى
، پرداخته شاود  عباس مجموعه روایات منسوب به ابن روش تفسیریِی به بررساگر 

س ای از تقاد  هالاه   ای کاه چاون   کند کاه شخصایت اساطوره    این دیدگاه را تقویت می
طرزی ماهراناه   امری است که احتماالً توسط عباسیان به، گرفته است  بر عباس را در ابن

 محققاان  از برخاى  کاه  نیست عجیب چندان ف،اوصا این با. برای او جعل شده است

 رفتاار  و اعما  از برخاسته آنکه از بیش احتماالً، عباس ابن منزلت و مقام اند برده گمان
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 . اوست دودمان اهمیت از ناشى، باشد او خود

 از دساته  ایان  آراى و ادلاه  و عبااس  ابان  زنادگى  بر کوتاه مرورى از پس در اینجا

 اقتادار  شروع با زمان هم ،قرآن تفسیر در وى نفوذ و شهرت داد میخواه نشان، محققان

 زوا  باا  و رسایده  خود اوج به ایشان گیرى اوج با، گرفته شکل عباسى خلفاى سیاسى

 .است دهنها افو  به رو ایشان
 اماام  دو، راشادین  فاۀ خلی چهاار  باا  تعامل در را او، وى زندگى حوادث ترین مهم

 .است داده قرار زبیریان گىخلیف ضد حکومت و اموى ۀخلیف نخستین، شیعیان نخست
 در دقیقااً  و آوردند دست به را اسالمى ىامپراتور ۀادار عباس ابن فرزندان ،بعد قرن یک

 هااى  دوره در آن تحاوالت  و اساالم  تکاوین  تااریخ  اعظام  بخش که بود زمان همین

 کاه  داشات  توجاه  بایاد  .درآمد ضبط و ثبت و تحریر ۀرشت به بار اولین براى، نخست

 بیشاتر  احتماا   باه ، باشاند  داده را واقعااً  اگر حتى را عباس ابن به مربوط هاى داستان

 اساالم  صدر رآشوبپ دوران از تا اند داده پروبا  جانبدارانه شکلى به مختلف هاى گروه

 طور به یا شد بد  اسالمى امت تمام ۀسرمای به او .کنند وپا دست مشروعیتى خود براى

 در زماانى  کاه  اا  را دیناى  اقتدار اعظم بخش که شد اى دینى عالمان ۀسرمای، تر خاص

 نیااى  آنکاه  از بیشاتر  عبااس  ابان  ،زمان این در .داشتند اختیار در ا بود خلیفه انحصار

 آن نسب و اصل، بخشد مشروعیت را آنان سیاسى مذهبى دعاوى و باشد عباسى خلفاى

 .بود قرآن از آنان تفسیر و فهم صحت ضامن و آمد مى شمار به عالمان
پبلی میان زمان حا  ، عباس حقیقت توانست از طریق ابنِ عباسیان در سازی نامه  شجره
تارین مرجاع مقتادر یعنای       را باه عاالی   ها آن عباس ابنو از طریق  بزند پیامبرو زمان 
های خود بهتارین راه را در   . خلفای عباسی برای پیشبرد سیاستارتباط دهد ار رسو 

تا بتوان  بیابند محمدحضرت ۀ میان دور مقتدر یۀ میانابتدا باید یک حلق آن دیدند که
اسات. روناد    ار رساو    ها منطبق با سانت  ِ آن نوع حکومتاز طریق آن نشان داد که 

نخستین قرن حکومت »عباس سرانجام طی دو سه دهه به فرجام رسید.  ابن نمایی بزرگ
اوج  ،باود  ثبتبخاری در حا   صحیحوقت که احادیث موجود در  یعنی همان عباسیان
، سبب تبلیغاات عباسایان یاا پشاتیبانی ایشاان      اسی و مذهبی آنان بود. خواه بهاقتدار سی

ر همراه با تعداد احادیاث منساوب باه    ترین مفس عنوان بزرگ عباس به و اعتبار ابن  آوازه
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 مقتدر ای چهرهبه  عباس ابنموفقیت عباسیان در تبدیل کردن  وی رو به فزونی گذاشت.
سابب اضاطرار یاا     کاه باه   عبااس  ابنبه زمان چندان درازی نیاز نداشت. جایگاه  ،دینی

تماام امات     ۀبه سارمای ، یافته بودای   سویی اسطورهو های نخست سمت فوریت در سا 
ای شد که بخش اعظام اقتادار     عالمان دینیۀ سرمای، تر  طور خاص اسالمی بد  شد یا به

و  هربارت بارگ  «).در اختیاار داشاتند   ،دینی را که در زماانی در انحصاار خلیفاه باود    
 (451ا411، ش4213، همکارن

بخشیدن باه خلفاای    عباس و نقش او برای مشروعیت ابن زندگیۀ بررسی و مطالع
اساالم  »ای است که در اصطالح فنی اماروزی    تکوین آن ایدئولوژی ، درحقیقتعباسی
آن را باه  ، سیاسای خاود    یرا عباسیان برای توجیه مشروعیتز ؛شود  خوانده می« سیاسی

رسایدند. هماین     مای  ار میانی باه رساو   ۀ زدند و از طریق این حلق عباس گره می ابن
خلفاای عباسای باا    . دشا دینی مسلمان به یک اصل تبدیل   برای عالمان ، سرانجامشیوه

کردند و بادین    خود را از نسل عباس عموی پیغمبر معرفی می، نامه  توسل به این شجره
، شااطر  )یاار .«ل شادند ئا ، برای خاود حاق ماوروثی قا   انتخاب و بیعت»جای  ترتیب به
  (36ش، ص4284
 .دانست عباسیان تبلیغات محصو  تماماً توان نمى را عباس ابن جایگاهرسد  نظر می به
 قرآن تفسیر در شهرتش از بخشى کم دست او که میا داده نشان مدعا این بر احتجاج در

 ۀجامعا  سیاسات  ۀعرصا  در مهماى  بازیگران هنوز عباسیان که آورده دست به زمانى را
 برخاسته دودمانش اهمیت از، بیشتر عباس ابن اهمیت، باوجوداین .بودند نشده اسالمى

 عباسیان تبلیغات از بخشى تردید بى، یافت دست بدان وى که اى اسطوره جایگاه .است

 اقتادار  اوج در عبااس  ابن .نیست مشهود همچنان دو این مستقیم ارتباط اینکه گو، بود

 و امات  اجمااع  نمااى  تمام ۀآین به سرانجام و شد قرآن تفسیر الخطاب فصل، عباسیان
 در یبسایار  هااى  موقعیت شک بدون .یافت شکل تغییر اسالمى ۀجامع هاى بندى دسته

 محادثان  و رانمفس براى را ضرورت و امکان این ،عباسیان قدرت کاهش و تالش این

  .بپردازند عباس ابن اى افسانه جایگاه تحلیل به تا آورد وجود به بعدى
و  علای  حضارت  هاای مجعاولی از   علات وجاود روایات    ،پژوهشگران به عقیدۀ

 اکارم  رساو   خاندان از، هر دو که است بوده امر این، قرآن آیات تفسیر عباس در ابن
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 اعتباار  را موضوع سخن، بزرگان آن نام به جعل و وضع که است بوده طبیعى و اند بوده
( 312اا 313، صتاا  بای ، اماین )شده است. می ملاخذه کمتر نیز کننده جعل و بخشیده  مى

 را او ناام ، سرایان  دروغ که اوست واالى مقامۀ دهند نشان، او به ها  نسبت گونه این فزونى
 او بلناد  جایگااه  و علماى  شخصایت  از و اناد  داده قرار خود ارج بى کاالى رواج لۀوسی

نیز ضمن تبیین منزلت و  گلدزیهر (14، صتا بی، صاوی الجوینی).اند دهنکر سو استفاده
ناشای از  ، تفسایری منساوب باه وی را    گونی روایات گونه ،عباس در تفسیر جایگاه ابن

 ،به همین دلیل (411ا82ق، ص4115، گلدزیهر).همین شهرت و اعتبار او دانسته است
و قارا  بادان شاکل     در محایط عاراق شاکل گرفات     دوم هجاری ۀ قرائاتی که در سد

شاد.   عباس نسابت داده مای   به ابن، آوردن نام و شاید نان دست هنیز برای ب، خواندند می
به قرا  و غالیان اهمیت ، تاریخی نشانگر آن است که در زمان عباسیان قرایناز  بسیاری

. استگیری ساده از قرائات در همین سده و در محیط عراق  شد و شکل فراوان داده می
و  سبعه در محیط عراق شاکل گرفتاه   اساساً قرائات دهد بررسی اسناد قرائات نشان می

مجاهاد رسایده    در عراق به دسات ابان  ، ایشان حتی قرائات حجازی و شامی از طریق
آوردن قرائات به سایر باالد اساالمی سافر نکارده      دست همجاهد برای ب اساساً ابن است.

ابان  «)فای طلاب العلام    لم یغبر قادماه »گوید:  وی میۀ شنبوذ دربار است تا آنجا که ابن
قنبل در سفر حج ( و البته فقط از قرائت نافع مالقات وی با 311، ص1تا، ج خلکان، بی

باه   ای که حکومت عباسی که در دوره ست. بنابراین طبیعی استدر مکه گزارش شده ا
و  افرادی در پی نام و نان باه ایان حرفاه روی آورناد    ، دهد موسیقی اهمیت فراوان می

تاا آنجاا کاه    ، ندمنتسب کن برای مشروعیت قرائت خود آن را به صحابی بزرگ پیامبر
 خواند. جعل می ۀمدین مالک بن انس کوفه را

گویاد: عاوام و ماردم     بن عال  بصری مای  قرائت ابو عمروۀ ابن قتیبه دینوری دربار
بارای قرائات باه خاودش بسایار فشاار        آوردند و این قاری نادان به این قرا  روی می

شاکلی   قارآن را باه  ، کند نهد و صورت خود را عبوس می آورد و دست بر گردن می می
نااز  نشاده اسات.)ابن قتیباه،     که بدعت است و قرآن بدان شکل  کند جدید قرائت می

 ( 12ا13تا، ص بی
گردد تاا آنجاا    عباس برمی اوج هنر موسیقی در تاریخ موسیقی اسالمی به دوران بنی
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دور درگاه خلفای عباسای  ه قدر غانیات ب این ،در هیچ مقطعی از تاریخ شود که گفته می
لرشید و فرزند وی از خوانندگان برتار بودناد و از   ا هارون  دو خواهر. جمع نشده بودند

عبااس توساط قاریاان     بنابراین اینکه روایاتی به نام ابان  ه ابایی نداشتند.مسئلطرح این 
 قاراین نزدیک به ذهن است و باا   ای ه، مسئلجعل شده باشد برای انتساب آن به پیامبر

 تاریخی انطباق دارد.
نیاز  ، عباس در قرائات تفسیری یکسان اسات  با روایات ابن بیت اینکه روایات اهل

 ،زیرا برای ترویج این قرائات در محیط شیعی عراق؛ در راستای همین هدف بوده است
تا آنجا که چهار قرائت مشهور از قرائات سابع در  ، ه امری ضروری بوده استمسئلاین 

عباس اختصااص نداشاته    به قرائت ابن و فقط رسد می بیت به قرائات اهل ،اسناد خود
قرائات خود را ، از قرا  برای ترویج و تثبیت قرائت خود در محیط عراق بسیاریاست. 
، 4211، اند)شهرساتانی  کرده منسوب می و امام صادق ویژه امام علی به بیت به اهل

عاال    بان  اباوعمرو ، عاصام ، اند مثالً کسائی ( تا آنجا که برخی گمان برده361ص، 4ج
زیارا   ؛این خالف حقیقت استو  اند. شیعه بوده ،بن حبیب زیات کوفی بصری و حمزۀ

د در کردنا  مای اند کاه هماواره تاالش     از موالی و از طبقات پست جامعه بوده این افراد
دست آورند. برخای چاون کساائی و حفاا در ایان راه       تی بهدربار عباسی نام و شهر

بان حبیاب    بن عال  بصری و حمازۀ  ولی برخی چون ابوعمرو ،دست آوردند هتوفیق ب
کسائی بسیار چشمگیر اسات  ۀ ه دربارمسئلتوفیق چشمگیری نداشتند. این  زیات کوفی

وی در ۀ هاارون و ماأمون درباار     آمیزی از خلفای عباسی یعنی و عبارات بسیار ستایش
ر بوده است و عبارت قرائتی منفو، قرائت وی در بین قاریاناگرچه  ؛تاریخ رسیده است

  (461ص، 3ج]ب[، تا بی، دست رسیده است.)سیوطی ۀ وی بهتند و موهنی نیز دربار
تثبت  برایرسد در تحکیم مذهب و کسب مشروعیت  نظر می ترین عاملی که به مهم

جعال قرائاات   ، و گسترش کیفیت قرائات خلفای عباسی تأثیر بسیار زیادی داشته است
 منشانه با عباسیان در راستای سیاست پیرو سیّاریتوسط  بیت اهلخلفای عباسی به نام 

 بوده است. 
مساتقل   حاکمیت طاهریان بر منااطقی از ایاران حالات نیماه    طور که گفته شد  همان

طاهریاان باازوی   درواقاع،  . جانباه داشاتند  دو انتفاعیۀ داشت و با خالفت عباسی رابط
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دلیل شرایط خااص   طاهریان به .اسالمی بودند ۀخالفت در شرق و غرب جامع اجرایی

ها  صورت مطلقه و فراگیر فرمانروایی کنند. قلمرو آن توانستند به نمی، شان قلمرو سیاسی
هاای خالفات را در بار     بخشای از سارزمین   ،عبارت بهتر بخشی از سرزمین ایران یا به

در مواجهاه باا   به ناچاار  ، خاص مرزی وضعیتدلیل برخورداری از این  گرفت و به می
 .شدند دچار نوعی تداخل در قدرت می، خالفت و دیگر مدعیان فرمانروایی

سیاست مستقلی در پیش نداشتند. آناان در   طاهریان از جهت علمی و فرهنگی نیز 
. هاای دساتگاه خالفات بودناد     افکاار و اندیشاه  ۀ کنناد  د و مانعکس ، مقلبهترین حالت

حفظ موازنه بین تمایالت ایرانی و عربی را  یۀ، روطاهریان از جهت فرهنگی ،حا  بااین
خالفات قارار گرفتناد. در    کامالً در کناار   ،در پیش گرفتند و از جهت نظامی و سیاسی

بر مبناای اساتقال     توان انتظار داشت از دربار و کاتب طاهریان نیز نمی ،یچنین وضعیت
کاه  طبیعای اسات   پاس  دنبا  تحکیم رواباط باا خالفات نباشاد.      فکری عمل کند و به

طاهریان موضع خود را در قرائات قرآنی نیز بر مبنای شرایط حاکم بر دستگاه خالفات  
فرق مخاالف دساتگاه داشاته     توانستند نظر مساعدی به کردند و نمی عباسیان تنظیم می

 یا از آن حمایت کنند.باشند 
نیاز در  ، ای که طاهریان مجبور به رعایت آن بودند جایگاه سیاسی و سیاست وابسته

اماروزه   ،گذار باود. از ساوی دیگار    رویکرد آنان به علومی مانند قرائات قرآنی نیز تأثیر
 از ماواردى ، (ائماه  باه  منتسب)شیعه روایات اختالف قرائات در متأسفانه شاهدیم که

افااراد ، بااا بررساای در سااند ایاان روایااات  . اساات یافتااه راه جعاال و اسااناد ضااعف
، ریابان غضاائ  )سایّاری جمله نقش غالیان از شود و دیده می الحدیث و مجهو  فضعی

، 2، جق4146، عساکری ).گاردد  در جعل ایان روایاات آشاکار مای    ، (11ق، ص4132
را دارای نقاش مالثری در راهیاابی اخاتالف قرائاات       غالیان عالمه عسکری (817ص

ۀ کنناد  غالی و وارد ۀترین شیع مهمداند و  می بیت موجود در مکتب خلفا به مکتب اهل
او معتقاد   (311، ص2هماان، ج ).ناد ک عرفی مای سیّاری مبه متون شیعی را  روایات این

باه  ، که در ردیف او  راویان متهم به غلو قارار دارد  است که احمد بن محمد بن سیار
 شاان نماود و اسانادی برای   افتارا زده و روایاات را دسّ و جعال مای     بیات  اهال  ائمۀ
روایاات او را نقال و وارد کتاب احادیاث      نداد. محدثا نسبت میها  آنساخت و به  می
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 ددنشا سبب غالت با چنین کاری  (316ا352، ص2همان، ج).دندکر بیت مکتب اهل
 شود.ب آنان تخری ۀرد و وجهصورت گی تبلیغات منفی علیه ائمه که

عباسیان بارای برخاورداری از مشاروعیتی کاه بتواناد ماردم را باه         ،از سوی دیگر
برداری از موقعیت اجتمااعی   بیش از هر چیز نیازمند بهره، همراهی با آنان متقاعد سازد

آن زماان  بودناد کاه در    خصوص اماام صاادق   های معتبر خاندان علوی به شخصیت
، ات اختالف قرائاات از کساائی  عهده داشت. بنابراین در بیشتر روای امامت شیعیان را به

ه کاه کساایی از   مسائل ایان   شاود.  عنوان مشایخ کسائی نیز دیده مای  به نام امام صادق
 دارای صالحیت ارتبااط باا اماام صاادق     و شیعی نبوده و اساساً راویان امام صادق

نفوذ بسایار زیااد کاتباان در عصار     به  باتوجه سیّاریواضح و روشن است. ، نبوده است
در راستای تأیید و موجه جلوه دادن قرائات خلفاای عباسای کاه تاابع قرائات      ، عباسی

بیان کارده اسات تاا     خصوص امام صادق بهو  بیت ها را با نام اهل آن، کسائی بودند
ماورد   باا اسانادی از اماام صاادق     ،قرائات خلفای عباسی بدون هیچ ذکاری از آناان  

 لوه داده شود.یا در جامعه موجه ج پذیرش شیعیان قرار گیرد
مورد انتقاد  ،قرائت کسائی در زمان خودش یابد که بدانیم ت میه زمانی قوّمسئلاین 
کاه وی  یت کسائی شخصایتی دربااری باوده    از قرا  دیگر بوده است و شخص بسیاری

 متهم به مسائل خالف اخالق نیز بوده است.
هاای   ایشکردند و عراق یک محیط شایعی و باا گار    عباسیان در عراق حکومت می

دلیال   کسائی دارای اشکاالت واضاح باوده، باه   قرائت اگرچه بنابراین است.  علوی بوده
بر حامیان ایشان الزم بوده که این قرائت ، خواندند آنکه خلفای عباسی به این قرائت می

اقادام باه جعال    ، عنوان یک خادم در این طریق سیّاری بهبنابراین . را علوی نشان دهند
 کرده است.این روایات 
 اناد  هداشت ترین نقش را در روی کار آمدن عباسیان دانست که شیعیان مهم می سیّاری

از دفااع   بارای  ،بناابراین . شاوند  ها محسوب مای  ترین رقیب سیاسی آن و از طرفی مهم
، بهتارین روش ، دانساتند  می قرائات عباسیان که خود را جانشینان و عموزادگان پیامبر

ایجااد   منظور ، بهنفوذ بسیار زیادی که در حکومت داشتبه  اتوجهب . اوجعل حدیث بود
ت عباسایان  باه قرائا   بیت اهلکوشید با جعل روایات قرائات  می، همگرایی با عباسیان



 139۶و زمستان  پاییزم، ، سال نهم، شماره هردهپژوهیلنام  حدیثصفدو   31

 
را د؛ زیا ه شیعیان را بدان قرائاات جلاب کنا   بوی شرعی بخشیده و تمرکز و توجو رنگ

کردند که برخالف قرائات مشاهور    ای قرائت می گونه حاکم اسالمی و خلفای عباسی به
تبع آن حکومات   سیّاری و بهشود که دانسته شود که  بود. این احتما  زمانی تقویت می

 گویان بار ائماه   دروغرا و این شگفت نیست؛ زیاز هیچ جعلی ابایی نداشتند  ،عباسیان
، در مقابل هریک از ما ائمهفرمود:  می باره نایدر قدر زیاد بودند که خود امام صادق آن

 (41، ص4ق، ج4141، )شهید ثانى.بندد یک دروغگوست که بر ما دروغ می
پاردازی و جعال احادیاث ماتهم      بیش از همه به دروغ گونه که بیان شد، سیّاری همان
 اناد  اعتماد دانسته شناسان معروف وی را ضعیف و غیرقابل ای که همۀ رجا  گونه بهاست؛ 

ق، 4147/ طوسای،  81ق، ص4146است.)نجاشای،   شاده  اعالم مخدوشاو  منقوالت و
منحرف و به مدرسۀ  بیت کرد توجه مردم را از مدرسۀ اهل اقتضا می اوسیاست  (66ص

تقارب باه    و عملکرد خلفای عباسیو  تأیید اصل خالفت برای، . بنابراینخلفا جلب کند
؛ خلفا و سالطین جعال نماود   قرائت دستگاه حاکم و کسب موقعیت، روایاتی را در تأیید

 مانناد  ریشه در آیات قرآن و احادیاث صاحیح پیاامبر    مکتب امامت دانست که زیرا می
کااه درواقااع  رو مساایر آن را باارای خلفااا ازایاان رد.ثقلااین و منزلاات دا و حاادیث غاادیر

، ماذهب  خالفتتا کرد  به جریان انداختند و از این راه استفاده بودند،  عموزادگان پیامبر
 .  اندازدآنان را با ذکر احادیث جعلی، در اذهان مردم جا  قرائاتو 

محسوب  سیّاریت قطعی هدف از جعل قرائات توسط چه گفته شد، علتردید آن بی
تکیاه   ائماه  از منقاو   ولی توجه به اینکه او در کتابش بر اخاتالف قرائاات  ، شود نمی

و پیوسااتگی دو حکوماات طاهریااان و  ساایّاریکاارده و همچنااین موقعیاات و جایگاااه 
در راساتای مشاروعیت قرائاات     سیّاری فقطکند که  این احتما  را تقویت می، عباسیان
 به جعل احادیث پرداخته است. ، عباسیان

توان نتیجه گرفت که  تعدد قرائت می ایات گوناگون دربارۀنتیجه اینکه از بررسی رو
ای کاه   گونه به ؛اسی و حکومتی داشته استریشه در مسائل سی، برخی از این اختالفات

های سیاسی را در این نوع از قرائات احساس کارد.   حبّ و بغض توان سایۀ خوبی می به
یا خاود جاز  دساتگاه حاکماه      ،کردند اغلب کسانی که حدیث جعل میباید افزود که 
 . این در حالی اسات کردند یا به نفع دستگاه حاکمه حدیث جعل میشدند  محسوب می
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جمع بوده و بهترین فضا را برای جعال احادیاث در    سیّاریاین شرایط در  یکه هر دو
  .اختیار داشته است

دانساتند   تنها زعامت و خالفت سیاسی را بسنده نمی رغم امویان نه خلفای عباسی به
گاذاری   که بر پایۀ مبانی مذهبی، دربارۀ رهبری دینی نیز مدعی بودناد. کاساتن از تاأثیر   

در مردم و تقویت جایگاه رقیبان فکری و مذهبی تشیع و امامان، دلیل خوبی  بیت اهل
( این نکته قطعای اسات   226و 222، 223ش، ص4284بر این دعوی است.)جعفریان، 

بپردازناد، پاس پاروژۀ     بیات  توانند به مقابلۀ صریح و مستقیم با اهال  که عباسیان نمی
رفتند، در دستور کار  شمار می امعه بهکه کانون توجهات ج بیت سازی برای اهل همانند

دانستند آنچه اسباب حکومت ایشان را فراهم آورد، دعوت باه   قرار گرفت. عباسیان می
و امامت ایشان است و استمرار آن نیز مرهون همان خواهد بود. پس  بیت دوستی اهل

هماراه   به سیاست انحرافات فکری و عقیدتی روی آوردند که توفیقااتی را برایشاان باه   
خاط   بیات  عباس سعی کردند که میان انقالب خود و اهل داشت. بر همین اساس، بنی

 دسات  ربطی ترسیم کنند. عباسیان در تمام دوران مبارزه برای قدرت و حتی پس از باه 
نحوی در رقابت با علویان هستند و در این راه از الگوبرداری، جعال   گرفتن خالفت، به 

کنند تا خود را در برابر علویان محق جلاوه داده و   ستفاده میو تحریف و سایر ابزارها ا
حدی است که گاویی تنهاا رقیاب     های عباسیان به آنان را از میدان خارج سازند. تالش

نوعی، خاود   اند تا به اند و به هر طریق، استدال  و گفتاری متوسل شده آنان علویان بوده
عباسایان بارای پیشابرد آرماان     . هناد را براساس مبانی علویان موجه و مشروع جلوه د

های پاک آنان  جستند و خون و علویان بهره می بیت خویش از وجهه و محبوبیت اهل
به نزدیکی باه   را وسیلۀ تالش برای رسیدن به حکومت قرار داده بودند. بنابراین باتوجه

منظااور  هااای شاایعی بااه شاایعیان و آگاااهی از عقایااد شاایعه تااالش کردنااد از آمااوزه 
 بخشی به خود استفاده کنند.  عیتمشرو

 گیری نتیجه
و شاناخت بساتر تااریخی صادور ایان       بیت اهلاز بررسی روایات گوناگون قرائات 

ریشاه در مساائل سیاسای و    ، نشو و نمو این روایات توان نتیجه گرفت که می، روایات
 حکومتی داشته است. 
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فات  کاتباان در دساتگاه خال   ی کاه ا به جایگاه بسیار ویژه باتوجه ،دچه ذکر شبنابر آن

درنظرگارفتن  بین دو حکومت طاهریان و عباسایان و  عباسی داشتند و ارتباط صمیمانۀ 
 نتساب قرائات خلفای عباسی به ائمۀاز ا ۀ سیّاریانگیزتمام آن فضایی که وجود داشته، 

ایان قرائاات    اینکاه  برای همچنین جلوه نمودن قرائات خلفا بوده است.موجه ، اطهار
منتسب سااخته اسات. باا     آن قرائات را به نام امام صادق، شیعه قرار گیردموردتوجه 

القرآن واحد نز  مان  »مانند  بیت د چرا بین روایات اهلشو این توضیحات روشن می
تنااقض وجاود    بیات  اهال یا روایات قرائات ، «اقرؤوا کما یقر  الناس»یا « الواحدعند 
، تاوان قرائتای شااذ    را مای  ائت منسوب به اهال بیات  موارد قر بسیاریزیرا در ؛ دارد

چرا هایچ روایتای از   دانست و فهمید که  العامه ۀمخالف قرائ، ناسازگار با ادبیات عرب
و ایشان در منابع روایی و تاریخی  قرا  سبع و هیچ مالقاتی بین این افراد با ائمه شیعه

تر از آن بوده است کاه باا ایان     بسیار واال بیت گزارش نشده است. اساساً جایگاه اهل
 افراد مالقاتی داشته باشند.

السابعۀ  ، معجم القرائاات با کتب  بیت اهلبا بررسی تطبیقی بین قرائات منسوب به 
در کتااب   بیشاتر قرائاات مرباوط باه کیفیات حاروف      شد که ... روشن و فی القرائات

باا قرائات کساائی     ،بیات  اهال ترین منبع در قرائات منسوب باه   سیّاری، مهم القرائات
یکساان   عباس ابنبا قرائت  بیت اهلو بیشتر قرائات تفسیری منسوب به  یکسان است

کتاب   براسااس  سایّاری اعتمااد باودن    و غیرقابل بنابراین با وجود علم به کذاب. است
، اقادام باه جعال ایان     ای خااص  که وی باا انگیازه   شود این احتما  تقویت می، رجا 

از بزرگان و کاتبان طااهری در خادمت حکومات عباسای      سیّاری. ده استروایات کر
. اند دهکرکسائی با خلفای عباسی را طرح  ۀارتباط ویژ مسئلۀهای تاریخی  و کتاب است

الرشاید بیشاتر    هاارون   که خلفاای عباسای پاس از    همچنین در کتب تاریخ آمده است
ی مطرود و از جانب قرا  رائتقرائت کسائی ق. اند خوانده قرائت کسائی قرآن می براساس
با اساتناد  ، که قرائت وی در محیط شیعی عراق. بنابراین الزم بوده طعن بوده استمورد
 حائز اهمیت و اعتبار گردد.   ویژه امام صادق شیعه به ۀبه ائم

از  بسیاریکه طه حسین و طور همان ،دوم هجری که در سدۀ همچنین روشن است
معنا و مفاهیم  برای مورد قبو  واقع شدن آرای خود دربارۀران مفس، اند مستشرقان گفته
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تفسایری خاود را    نسبت دهند یا قرائت عباس ابندیدگاه خود را به ، واژگان قرآن کریم
حکومت از این نوع نقل روایاات   و چون، نداو منتسب کننامی چون  به صحابی خوش

 عبااس  ابان ایاات باه   حجام وسایعی از رو  عباس حمایت کرده،  ابنخاطر انتساب به  به
کاه باا روایاات    سیّاری نقل شاده  در کتاب  بیت اهلمنسوب شده و قرائاتی با عنوان 

که بخش افزونی از این روایات،  باید توجه داشت. هماهنگ استعباس  ابنمنتسب به 
 روایات مشتمل بر غلو است.، مشهود است سیّاری القرائاتطور که در کتاب  همان

مجماع  در تفاسایر مهمای چاون     بیت اهلبا وجود ورود روایات قرائات ، بنابراین
و  دتاوان اطمیناان کار    نمای  بیت اهلت اعنوان قرائ و... به این قرائات به الصافی، البیان
یا ۀ العامه دارای قرائتی مستقل از قرا  بیت اهلکه اعتماد بر این قابلای  هیچ قرینه تقریباً
 د ندارد.وجو ،اند الناس بوده ۀقرا 
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