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  چکیده
ي اسالمی از احادیث یکدیگر یا نقل احادیثی بـا موضـوع محـوري مـورد اهتمـام      ها بهره جستن فرقه

فرودهایی المی بوده و در گذر تاریخ فرازوي مختلف اسها در سدهها  آن ي دانشیانها دیگران، از دغدغه

 ،تفسـیر الوسـیط  قرن پنجم هجري اسـت کـه در   نیشابوري از مفسران اثرگذار  داشته است. واحدي

تحلیلـی   این مقاله با رویکـرد توصـیفی   را آورده است. فضایل اهل بیت و روایات منقول از اهل بیت

او در ترسیم فضاي نزول آیات، شناخت فضایل آیات، ایضاح مراد ظـاهري   چنین دست یافته است که

ایـات بهـره بـرده اسـت.     رو  ایـن  ازگیرند،  مصادیقی که در دایرۀ شمول آیات قرار میگاه بیان آیات و 

 دهد که او معمـوالً احـادیثی از ایـن دسـت را معتبـر      می تعامل وي با این احادیث نشان نحوۀ واکاوي

مگر اینکه با اصول بنیادین باور او در تعارض باشد یا در برابر قول اکثریـت مفسـران قـرار     شمارد می

هاي دیگر را  ، نقلتطهیر بر اهل بیت یا چون روایت مربوط به تطبیق آیۀ در این صورت گرفته باشد.

ن بـر  ، عدم داللـت آ برائت از سوي امام علی یا چون روایت مربوط به ابالغ سورۀدهد  می رجحان

  کند. می افضلیت ایشان را تبیین
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   . مقدمه1

از مراجع و مصادر مورد قبـول دیگـر    بهره جستن ،اس�میي ها هریک از فرقه در میان

ت بـوده  اي حائز اهمی مسئلهها،  افراد مورد اعتماد آن، از جمله احادیث منقول از ها فرقه

اي  هانـدك بـه مرحلـ    ت بیشتري یافتـه و انـدك  مسئله با گذر تاریخ حساسیاین  1است.

احادیـث   گـون اسـ�می، عمـ�ً راه اسـتفاده از     مـذاهب گونـه  رسیده است که عالمـان  

ها  آن و روایات منقول از اند. فضایل قرآنی اهل بیت ي دیگر را بر خود بستهها فرقه

ي نخستین، در مصادر تفسیري و روایی نوعـاً  ها در شمار این احادیث است که در سده

شـدند. پـژوهش    مـی  اعتبار نگریسته و در روند تفسیر به کـار بسـته   ۀنقل شده، به دید

گـذار اهـل سـنّت در قـرن پـنجم هجـري را       مفسـران اثر از  واحدي نیشابوري ،حاضر

در  کوشد تا از رهگذر گردآوري فضایل و روایـات اهـل بیـت    می وبرگزیده است 

آیا او در تفسیر خویش روایاتی از این  ؛ نظیرهایی چند پاسخ دهد او، به پرسش الوسیط

ي هـا  یک از گستره کدامدر ها  آن گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، کاربرد می دست را به کار

مفردات و لغات قرآنی، فضایل آیـات  تفسیري است؟ شناخت فضاي نزول، بازشناخت 

ي مختلف، بیان ها و سور، تبیین معناي استعمالی آیات، گسترش معانی قرآنی در عرصه

بایـد  تفسیر واحدي، کارکرد این روایات در اصل ل در و...؟ افزون بر تأم مصادیق آیات

از بابِ نقل اً نگرد، یا صرف می تت که او آیا این روایت را به دیدۀ اعتبار و حجینگریس

 ۀآورد؟ آیـا در همـ   مـی  را در ضمن منقو�ت دیگـر ها  آن ران سلف،آرا و احادیث مفس

نهد؟ در رویارویی این روایات با دیگـر   می گردنها  آن و موضوعات، بر اعتبار ها عرصه

 کند و چه ضوابطی براي نشان دادن رجحان یا عدم رجحان می هاي تفسیري چه دیدگاه

از روایـات  اي  هواحـدي ملغمـ   الوسـیط  تفسیر ،گر سخن در نگاه اولبه دیدارد؟ ها  آن

ت و سقم آن که در نقل احادیث از صح نمایاند می هاي ادبی و زبانی تفسیري و بررسی

شده است منقو�ت موجود در میراث تفسیري، از جمله روایات  سعیچشم پوشیده و 

شـافعی بـودنِ واحـدي و     ،نقل گردد. در این میـان  درنگ بی در پیوند با خاندان نبوت،

 هم در بدو امـر  شاگردي او نزد ثعلبی، که به نقل روایات فضایل اهل بیت شهره است،

نون بایـد نگریسـت   این احادیث باشد. اک تواند مؤیدي بر عدم اعمال ارزیابی دربارۀ می

نش روایات، همنوا یـا  چی ۀها، نحو نقل ت در اموري چون بسامد تکرارکه آیا پس از دق
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شود  می پیشین تأیید ۀهمنوا نبودنِ روایت با تفسیر و نظر شخصی واحدي و... هم انگار

پردازد یا آنکـه   می تأمل به نقل روایات گردد که بی می ري ظاهرو واحدي در قامت مفس

  دارد.ها  آن معیارها و اصولی در اعتبارسنجی

الواحـدي و منهجـه فـی    توان به کتـاب   می ي تفسیري اوها واحدي و اندیشه ۀدربار

و کلـی   صورت عام این کتاب به 2مهدي اشاره کرد.اثر دکتر جوده محمد محمد التفسیر

شناسی، مسائل نحوي، قرائات، روایات، احکام فقهی، مسائل ک�می و... تفاسـیر   از واژه

روایـات  واحدي را مورد بررسی قرار داده است و در موضوع مورد بحث ما، فضایل و 

هـا،   ت آنو حجیي کاربرد روایات یا اعتبار ها ي دیگر آن چون گونهها اهل بیت و سویه

  بحث دقیق و مشخصی ندارد.

  الوسیط واحديکتاب  و علمی نگاهی به زندگی .2

  ابوالحسن علی بن احمد بن محمـد بـن علـی بـن متویـه واحـدي نیشـابوري شـافعی        

ابوالفضـل   جا علـوم مختلـف را آموخـت.    در همان و ق) در نیشابور به دنیا آمد468 (م

باس اصم از شاگردان خاص ابوالع ،ق)416 (ماحمد بن محمد بن عبداهللا عروضی صفار

  ابـو اسـحاق احمـد بـن محمـد بـن ابـراهیم ثعلبـی نیشـابوري          و ابو منصور ازهري و

توصـیف   .ذارترین استادان او هستندگ، از اثرالکشف والبیانق)، صاحبِ تفسیر 427 (م

کان إماماً بارعـاً  «)، 96، ص3، جق1338یافعی، »(أستاذ عصره فی النحو و التفسیر«او به 

قـرأ الحـدیث علـی المشـایخ و أدرك     «)، 104، ص5ج تـا،  بیابن تعزي بردي، »(محدثاً

، 2ج، ق1369 قفطـی، »(السند العالی و سار النـاس إلـی علمـه و اسـتفادوا مـن فوائـده      

 ،تفسـیر  او در زمینـۀ  رساند. می در ادب حدیث و تفسیر را ) جایگاه ارجمند او223ص

  است. الوجیزو  الوسیط، البسیطۀ گان و سه اسباب النزول صاحب

اوست که از زوایاي مختلف لغوي، نحوي، روایـی،   ۀتفسیر مفصل و گسترد البسیط

که  کند می این تفسیر تصریح او در مقدمۀ ک�می، فقهی و... آیات قرآن را کاویده است.

ت این نکته اهمیکنم و  می تفسیر هر آیه را با سخن ابن عباس، در صورت وجود، آغاز

، نیشـابوري  دهد.(واحـدي  مـی  از دیدگاه او نشـان  او اعتبار آراي تفسیري ابن عباس ر

مورد اعتماد  آرايمختصرترین تفسیر اوست که در آن به  الوجیز )50، ص1ج، ق1430

رانی که از منظر او جایگاهی همانند ابن عباس دارند، بسـنده کـرده   از ابن عباس یا مفس
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ت نظـرات ابـن عبـاس نـزد     ) این مطلب هم از اهمی50ص ،[الف]ق1415، (همواست.

تفسیري است کـه پـس از دو تفسـیر پیشـین و بـا       الوسیطکند. اما  می واحدي حکایت

ۀ تفسـیر  در مقدمـ . او هدف نگارش تفسیري دور از تطویل و ایجاز نگاشته شده اسـت 

ت تفسیر مأثور و اخذ و شنیدن از مفسرانی کـه مسـتقیم یـا از رهگـذر     خویش بر اهمی

، 1، ج[ب]ق1415، نهــد.(همو مــی ، انگشــتانــد تهروایــت، تنزیــل را بــه نظــاره نشســ

چنـان مختصـر و    الوجیزتفسیري است که نه چون  الوسیط ،به دیگر سخن )50ـ47ص

هـاي تفسـیري و    دیـدگاه  کـه نتـوان دربـارۀ   �ت ابـن عبـاس اسـت    منحصر بـه منقـو  

دامـن  چنـان گسـترده و دراز   البسیطواحدي در آن سخن گفت و نه مانند  اعتبارسنجانۀ

هـاي   در میان انبوهی از بررسـی ها  آن روایات و کاربرد است که نظرات واحدي دربارۀ

  ادبی و... رخ پنهان کرده باشد.

  در الوسیط فضایل اهل بیت .3

در ذکر شده است.  الوسیطدر  روایت در پیوند با فضایل اهل بیت پانزدهروي هم رفته 

تعامـل   از منظر واحدي ذکر و نحوۀها  آن بر اساس کارکرد تفسیريادامه، این منقو�ت 

  .شود می و میزان اعتبارشان از دیدگاه وي بررسیها  آن واحدي با

  کارکردها .1ـ3

  ترسیم فضاي نزول .1ـ1ـ3

و شـرایط   هـا  ، زمینـه روایات فضایل)درصد  33/53(گفته از روایات پیش روایت هشت

 را آشکارها  آن داده پس از نزول ي روياها یا ماجراه نزول یک یا چند آیه و گاه بازتاب

  سازد. می

) از آیات معـروف در  8: انسان»(راًیماً و أَسیتیناً و یحبه مسک  طْعمونَ الطَّعام علىیو « آیۀ

 علی بن ابیطالـب کند که  می واحدي از عطا و او از ابن عباس نقل این زمینه است.

کرد. چون صبح شـد، جـو    یک شب تا صبح نخلستانی را در مقابل مقداري جو آبیاري

درست کـرد. وقتـی    )نوعی حلوا(را تحویل گرفت و ثلث آن را آرد کرد و از آن حریره

ایشان غذاي آماده را بـه مسـکین    ؛مسکینی آمد و اظهار گرسنگی کرد ،حریره آماده شد

داد. سپس به همراه خانواده ثلث دیگر را آرد کرده، حریره درسـت کردنـد. وقتـی کـه     

منزل امام را زد و طلب غذا کرد. امـام ایـن بـار هـم      خوردن شد، یتیمی درِ ۀحلوا آماد
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حلوا ساخت که این بـار   ،ۀ جو را آرد کردهماند نواده را به یتیم داد و ثلث باقیغذاي خا

را امام بار دیگر غذاي آمـاده را بـه اسـیر دادنـد و آن روز      .اسیري آمد و طلب غذا کرد

) 401، ص4ج[ب]، ق1415گرسنه و بـدون غـذا سـپري کردند.(واحـدي نیشـابوري،      

آورد و  در مقابـل آن هـیچ روایـت دیگـري نمـی     واحدي به همین روایت بسنده کرده، 

  نماید که با اعتبار آن مخالفتی ندارد. می چنین

ه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءکُم و یفَمنْ حاجک ف«(مباهله آیۀ

) 61: عمـران  آل»  نیت اللَّه علَى الْکاذبنساءنا و نساءکُم و أَنْفُسنا و أَنْفُسکُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَ

 زند. می پیوند نیز از دیگر آیاتی است که واحدي آن را به استناد روایتی با اهل بیت

حضـرت   بنا بر روایت منقول از سعد بن ابی وقاص چون این آیه نازل شـد، پیـامبر  

ا جمع کرد ر و حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت فاطمه علی

 فقط) در اینجا نیز نیشابوري 445، ص1ج ق[ب]، 1415(همو، »هو�ء اهلی.«فرمود: و 

صـدد  آورد، بلکه در نمی نقل مخالفی در برابر آن فقط مین روایت را آورده است. او نهه

آید. گویـا در اشـتمال    میدفاع از تطبیق فحواي آیه با روایت و ماجراي پسینی آن نیز بر

بهاتی وجـود داشـته   ـ ش بر امام» أنفسنا«ت مشخص تطبیق صور ـ بهآیه بر امام علی

بـا شـواهدي از فرهنـگ عربـی و      واحدي ب�فاصله پس از نقل روایت رو است. ازاین

شود و معانی دیگر  نمی دهد که نفس لزوماً بر شخص خود انسان اط�ق می قرآن نشان

إل تَلْمـزُوا  و« آیـۀ  خواننـد و در  مـی  عمو را نفـس گوید که تازیـان، پسـر   می نیز دارد. او

کُمجا برادران مؤمن است.(همان ،»نفسأ«) مراد از 11: (حجرات»أَنْفُس(  

لِ ینْفقُونَ أَموالَهم بِاللَّینَ یالَّذ« بی و مجاهد از ابن عباس، نزول آیۀواحدي به نقل از کل

 انفاق چهـار درهـم از سـوي امـام علـی      دربارۀ) را 274: بقره(»ةًیسرّا و عإلن و النَّهارِ

اقوالی دیگر نیـز   پس از این، ) البته او392، ص1ج[ب]، ق1415، احديو.(دانسته است

ابن عباس ایـن آیـه را عـام و    که  اند ده. براي نمونه آوردر این زمینه گزارش کرده است

کنند و آشـکارا   می داند که براي جهاد در راه خدا اسب زین می تمام کسانی ۀدارنددربر

نیز بدین مطلـب اشـاره    کنند و در روایتی مرفوع از پیامبر می و نهان در راه او انفاق

وجود ندارد، چه از قبل عام و ) اما میان این اقوال تعارض مستقري جا (همان.ده استش

امـام   بر اعتبار روایت مبنی بر نـزولِ آیـه دربـارۀ    توان می ند. از همین رويهست  خاص
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توانـد   مـی  ز نظر واحدي گردن نهاد. مقدم ساختن آن بر دیگر آراي تفسـیري ا علی

  دي بر اعتبار آن باشد.مؤی

أَ فَمنْ کانَ مؤْمناً کَمنْ کانَ فاسقاً إل «آیۀ از سعید بن جبیر از ابن عباس،  روایتی ۀبر پای

د شـ و ولید بن عقبه نازل  امام علی ۀگو و منازعو پی گفت در )18: سجده(» ستَوونی

 بـود. اهـد  و فاسـق ولیـد خو   و بدین سان مصداق عصر نزولی، مـؤمن امـام علـی   

 روایت آمـده  ، همین تکالوسیط). ذیل این آیه در 454، ص3ج[ب]، ق1415، (واحدي

  ی به قبول کرده است.نماید که واحدي آن را تلق می و چنین

أَ فَمنْ شَرَح اللَّه صدره للْإِسـإلمِ فَهـو   « :در تفسیر نیشابوري آمده است عطادر نقلی از 

 دربـارۀ  )22: (زمـر » نیضَإللٍ مب  یةِ قُلُوبهم منْ ذکْرِ اللَّه أُولئک فیلٌ للْقاسینُورٍ منْ ربه فَو  على

، 3ج [ب]،ق1415 .(واحدي،ده اسـت لهب و فرزندانش نازل شـ و حمزه و ابو علی

که نزول آیـه را مربـوط بـه     این دیدگاه پس از نقلی از مقاتل آمده است ) البته577ص

عنـوان سـبب نـزول آیـه      دیدگاه اخیر را بهگویا واحدي  انگارد. می جهلو ابو پیامبر

بِوجهِه سـوء الْعـذابِ     یتَّقیأَ فَمنْ «( از همین سوره 24 نهد، چه شأن نزولِ آیۀ می رجحان

). در 579ص، 3ج [ب]،ق1415(همـو،  .وردآ مـی  ابوجهـل را نیـز   )24: زمر» امةیوم الْقی

ـ   می نگرفته است واي  هواحدي بر روایت دیگر خرد ،عین حال  ۀتوان گفت کـه از مقول

  و مصداق نزول است و با آن منافاتی ندارد. سري آیه بر مصادیق افزون بر موردت

ـ وعدناه وعداً حسـناً فَهـو إلق  أَ فَمنْ «گوید، مجاهد نزول  می که واحدي چنان ه کَمـنْ  ی

الْح تاعم ناهتَّعنْیمیاةِ الد وه یا ثُمالْق مضَریوحنَ الْمةِ معلی ) را دربارۀ61: قصص»( نیام  و

پیش از این خـود   مفسر )405، ص3ج[ب]، ق1415، (واحديداند. می حمزه و ابوجهل

مـدار معنـا کـرده و از قتـاده نیـز در      هر مؤمن فرمانبردار و کافر دنیا عام و شامل آیه را

چنین نبود تعـارض  ه به عدم نقد واحدي و هماستا نقلی آورده است. اما با توجهمین ر

  شده را پذیرفت. توان اعتبار سبب نزول گفته می گفته، میان اقوال پیش

رْجوا لقـاء اللَّـه   یمنْ کانَ «کحول آمده است که رسول خدا پس از نزول مدر نقلی از 

و حضـرت   )، آن را بر امـام علـی  5: عنکبوت(» میع الْعلیفَإِنَّ أَجلَ اللَّه لَآت و هو السم

 ) واحدي با این نقل413ص، 3ج[ب]، ق1415، احديو(قرائت کرده است. فاطمه

داشـته، و نقـل    مـی  اهل بیت را در اب�غ و آموختن قرآن مقـدم  پیامبر دهد می نشان
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  دیگري هم در عرض یا مقابل آن ذکر نکرده است.

و  فضـایل اهـل بیـت    نقـل  ازدهـد کـه واحـدي     می گفته نشان ي پیشها نمونه

شـده را دوبـاره از نظـر     ي نقـل هـا  کاربست آنان در تفسیر آیات ابایی ندارد. اگر نمونه

اعتقادي مورد مناقشه میـان فـرق   با اصول ها  آن مایۀ کنیم که درون می بگذرانیم، مشاهد

نماید که واحدي در مواردي که روایـت را   می اس�می چندان در تضاد نیست. اما چنین

زیـر   وشد. نمونـۀ ک می با اصول اعتقادي خویش را ناسازگار یابد، در تبیین و توجیه آن

  دلیل بر این مدعاست.

ابتـدایی   آیـۀ  40ابـ�غ   مسئولآورد که نخست خلیفۀ اول  می 3انمفسراو به نقل از 

، 2ج ،همـان (را مـأمور ابـ�غ قـرار داد.    علـی  ،برائت شد و سپس پیـامبر  ۀسور

از همـین روي   ؛آیـد  مـی بـر جنـاب ابـوبکر بر    ت علـی ) از این نقل افضلی477ص

و  زجـاج از سـخنان   ،کوشد تا این برداشت را از میان بردارد. او در ایـن راه  می واحدي

کند که در پیمـان بسـتن    می به عادات و عرف عرب اشاره زجاج. جوید می بهرهجاحظ 

نهـد   می شد. جاحظ هم بر این نکته انگشت می یا نقض پیمان مردي از قبیلۀ فرد متولی

مأموم و تابع بوده اسـت و دلیـل ابـ�غ     بکر امام و پیشوا و علیکه در این سفر، ابو

دست رئـیس قبیلـه یـا     نقض آن به داند که پیمان یا می عرب گفتۀ پیام را هم رسمِ پیش

 کـردن براي محکـم  واحدي  بسته است. می در یا عمو و... رخااو مانند بر فردي از قبیلۀ

کنـد کـه    می خاري از ابوهریره استنادبه باور خود صحیح از طریق ب دیثاین نکته به ح

مبنـی بـر    رپیـامب  کننـدگان پیـامِ   ۀ اع�مهریره را در زمرابو ابوبکر، به روز عید قربان،

آمدن را به مکه و حج ندارد و همچنـین هـیچ    ۀبعد هیچ مشرکی اجاز به لمسااز ااینکه 

هـم   علـی امـام  فرسـتاده و   ،صورت عریان و برهنه طواف کنـد  هکس اجازه ندارد ب

  )478، ص2ج، انهم(کرده است. می همراه آنان برائت و همین پیام را اع�م

  ایضاح مفهومی. 2ـ1ـ3

بـه تبیـین معنـاي    ل) درصـد روایـات فضـای    66/26(از روایـات فضـایل  روایت چهار 

 ي اعتقادي، تاریخی و فقهـی ها استعمالی عبارات قرآن و تفصیل محتواي آیه در عرصه

  پردازند. می

ـ   یرِ و أُوتیها النَّاس علِّمنا منْطقَ الطَّیا أَیمانُ داود و قالَ یو ورِثَ سلَ« ذیل ء إِنَّ  ینا مـنْ کُـلِّ شَ
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 ،طـی روایتـی مفصـل   » منطـق الطیـر  «در تبیـین  واحدي  ،)16: (نمل» نیهذا لَهو الْفَضْلُ الْمب

چکـاوك در  از جمله اینکه کند،  می ترجمان صداي پرندگان مختلف را از ابن عباس نقل

[ب]، ق1415، (واحـدي ».اللهم العن مبغضی محمـد و آل محمـد  : «گوید می آواز خویش

الدیک األبیض صدیقی و صدیق صدیقی و عـدوي و  « ایترو  این از) پیش 372ص ،3ج

، همان(گوید. می »اذکروا اهللا یا غافلین«آورد و اینکه او در آواز خویش  می را» عدو عدوي

ویـژه کـه    این روایات مشکلی ندارد؛ بـه آید که واحدي با  می ) چنین به نظر371ص، 3ج

  ه اوست، آورده است.ي که در کانون توجمفسرل را از ابن عباس، روایت او

طانُ بِبعضِ ما کَسبوا و لَقَـد  یوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما استَزَلَّهم الشَّینَ تَولَّوا منْکُم یإِنَّ الَّذ« آیۀ

جنگ احد نازل شـده  حال و هواي ) در 155: عمران آل(» میعفَا اللَّه عنْهم إِنَّ اللَّه غَفُور حل

در جنـگ احـد و تیمـارداري     پیـامبر  سهل بن سعد در روایتی مجروح شدن است.

، 1ج ق[ب]،1415 ،واحــدي(کنــد. مــی ایشــان را گــزارش از و علــی فاطمــه

  روایت دیگري نیاورده است. ،) واحدي در برابر این روایت505ص

ـ یقُلْ إل أَسئَلُکُم علَ« آیۀ در »قربی«مفهوم  دربارۀ ةَ فدوراً إِإلَّ الْمأَج شـوري (» الْقُرْبـى  یه :

و  و فاطمـه  علـی  اخت�فاتی وجود دارد. یکی از اقوال آن است که مـراد  )23

 است. واحدي این قول را از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کـرده اسـت.   فرزندانشان

) البته این تنها دیدگاهی نیست که واحدي گزارش 52، ص4ج [ب]،ق1415 احدي،و(

را بر تفسیر با� مقـدم نیـز داشـته    ها  آن کرده است، بلکه او دو نظر دیگر را نیز آورده و

  )51ـ50ص ،4ج ،انهم(است.

دوسـتی   قتاده، مقاتل، سدي، ضحاك و نقل والبی و عوفی از ابن عبـاس: دیدگاه  .1

  ؛ایشانو  خودپیوند و قرابت میان و حرمت داشت  پیامبر

: دوستی خداوند دیدگاه حسن بصري و روایت مجاهد از ابن عباس از پیامبر .2

  .و نزدیکی و قرب به او از رهگذر طاعت و فرمانبرداري

ه به کثرت باورمندان به دیدگاه نخستین و تقدیم آن و دیـدگاه دوم بـر تفسـیر    با توج

نـزد واحـدي   گفته،  رسد که دو معناي پیش می ین به نظر، چنبه خویشان پیامبر» قربی«

ـ  ؛ هرچند که این به معناي نادرسـت و بـی  اند تهرجحان داش ار دانسـتن دیـدگاه دیگـر    اعتب

هاي با�، ادعاي نسـخ آیـه بـا     د این مطلب آن است که واحدي پس از بررسینیست، مؤی
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) بـه  46: سبأ(» قُلْ ما سأَلْتُکُم منْ أَجرٍ فَهو لَکُم«و ) 86: ص(»ه منْ أَجرٍیقُلْ ما أَسئَلُکُم علَ«آیات 

شـوري قـرار    سـورۀ  23اي بر متصله دانستن استثنا در آیۀ ادع ،نهد. به باور او می نقد بوتۀ

 ،که با بحث ما در پیونـد اسـت  اي  هاما نکتدارد، حال آنکه استثنا در حقیقت منقطع است. 

، آنکه واحدي معتقد است که گردن نهادن بر نسخ آیه بدین معناست که مودت پیـامبر 

ب به خدا از رهگذر طاعت، نسخ شده باشد، حـال  ت خاندان و نزدیکان پیامبر و تقرمود

بینـیم کـه او در    می )53، ص4ج [ب]،ق1415واحدي، (آنکه چنین مطلبی صحیح نیست.

 الجمـع  إلمانعـ را هـا   آن و ظـاهراً  ا وارد کـرده سـه دیـدگاه مـذکور ر   هـر   ،تحلیل خویش

  دانسته است. نمی

هـاي تفسـیري    یکی از چالش ویژه تعیین مصداق اهل بیت تطهیر و به شک آیۀ بی

ابـو سـعید    ي مختلف اس�می بوده است. واحدي ذیـل ایـن آیـه روایتـی از    ها میان فرقه

و علی و حسن و  و فاطمه آورد که این ک�م الهی را منحصر به پیامبر می خدري

دهد کـه   می نشان اما وجود شواهدي چند )470، ص3ج ،همان(دانسته است. حسین

دانـد،   می است. او خود مراد از اهل بیت را زنان پیامبرواحدي این تفسیر را ترجیح نداده 

ان بسـیاري چـون   مفسر. او این سخن را قول اند دهبو پیامبر زیرا ایشان در بیت و خانۀ

دانـد. واحـدي در بیـان     مـی  کلبی، مقاتل، عکرمه و ابن عباس(به روایت سعید بن جبیـر) 

بل و مابعد آیه ـ کـه   قرا سیاق و خطابات ماها  آن د�ل و دلیل اینان نیز کوشیده و دلیلاست

داند و عدول از ضمیر مؤنث به مـذکر را در   می زنان پیامبر است ـ ها  آن روي سخن همۀ

شـود در   مـی  کنـد. بنـابراین مشـاهده    می مورد نظر، به وجود پیامبر میان ایشان تعلیل ۀفقر

هاي ک�می، رنگ و بوي ایدئولوژیک به خود گرفته، واحدي  اینجا نیز که آیه در کشاکش

  کند. می خویش ت�ش تطبیق آن با اصول مسلّم و پذیرفتۀدر راستاي 

  بیان مصداق. 3ـ1ـ3

 فضایل) دیـده  روایاتدرصد  )33/13در پیوند با اهل بیتدر دو روایت از روایات 

 کننـدۀ  ضمن معرفـی پـی   ) پیامبر12: شمس»(إِذ انْبعثَ أَشْقاها«شود که به مناسبت  می

أشقی «، قاتل او را لین، در پیشگویی شهادت امام علیوا� عنوان أشقی صالح به ۀناق

را در دوران پـس از  » أشـقی «از  کنند و بدین سان مصـداقی دیگـر   می معرفی» اآلخرین

شناسانند. محتواي این روایات توسط صهیب بن سنان و عمـار یاسـر    میعصر نزول باز
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  )499، ص4ج [ب]،ق1415، احديو(گزارش شده است.

  استناد به قرآن. 4ـ1ـ3

بـر   ه پیـامبر آمده است ک روایات فضایل) %66/6(در روایتی به نقل از ابو بریده اسلمی

، که در آن زمان کودکـانی خردسـال   و امام حسن و امام حسین خواند می منبر خطبه

خواستند که از میان صفوف مردمان گذر کـرده و خـویش    می بودند، وارد مسجد شدند و

فشردگی صفوف بر این امر قادر نبودند. پیامبر کـه چنـین    تعل را به پیامبر برسانند ولی به

و  را بر دوش گرفته و با خود بر منبر بردها  آن آمد واز منبر فرود  ،خطبه را قطع کرد ،دید

ـ « در بیان دلیل کار خویش، به آیۀ : تغـابن (» میإِنَّما أَموالُکُم و أَوإلدکُم فتْنَةٌ و اللَّه عنْده أَجرٌ عظ

واحـدي ذیـل ایـن آیـه همـین       )309، ص4ج [ب]،ق1415، احديو() استناد کردند.15

  روایت را آورده و مطلبی در مقابل و مخالف آن بیان نکرده است.

  اعتبار .2ـ3

آنـان و کـارکرد    شده را به تفکیک نـاق�ن، طبقـۀ  در جدول زیر روایت فضایل یادابتدا 

  گذرانیم. می روایت از نظر

ــداد   ناقل طبقۀ  ناقل اصلی تعــ

  روایات

درصــد نســبت   مربوط به آن روایت و آیۀ کارکرد

  به کل روایات

    ابن عباس

  

  

  صحابی

: بقـره  ؛8: ترسیم فضاي نزول(انسـان   روایت 5

  )18: سجده ؛274

  )23: شوري ؛26: نملفهومی(مایضاح 

33/33%  

  %66/6  )61عمران:  آلترسیم فضاي نزول(  روایت 1  سعد بن ابی وقاص

  %66/6  )61عمران:  آلترسیم فضاي نزول(  روایت 1  سهل بن سعد

  %66/6  )15: استناد به قرآن(تغابن  روایت 1  ابو بریده اسلمی

  %66/6  )12: بیان مصداق(شمس  روایت 1  صهیب بن سنان

  %66/6  )12: بیان مصداق(شمس  روایت 1  عمار یاسر

  %66/6  )33: ایضاح مفهومی(احزاب  روایت 1  ابو سعید خدري

    عطا بن ابی رباح

  تابعی

  %66/6  )22: ترسیم فضاي نزول(زمر  روایت 1

  %66/6  )61ترسیم فضاي نزول(قصص/  روایت 1  مجاهد بن جبر

  %66/6  )5: ترسیم فضاي نزول(عنکبوت  روایت 1  مکحول

ــــــــــــ  مفسران

  ــ

ــه  روایت 1 ــۀ 40: ترســیم فضــاي نزول(توب  آی

  ابتدایی)

66/6%  
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ویـژه ابـن عبـاس     این روایات از صـحابه، بـه   %80نزدیک به شود،  می که دیده چنان

ویـژه   عتبار منقو�ت اصحاب پیـامبر و بـه  ت و اارش شده است. پیش از این از اهمیگز

توان اعتبار بدوي منقـو�ت   می ابن عباس از منظر واحدي سخن گفتیم و بر این اساس

پـس از بررسـی   قضاوت نهایی در این باره  ،با این حال او نتیجه گرفت. را از منظربا� 

در قسمت پیشـین  تعامل عملی او با این روایات در روند تفسیر، ممکن و شدنی است. 

ل دیدیم که تنها در دو مورد واحدي روایات فضایو به هنگام بیان کارکردهاي تفسیري 

در ماجراي اب�غ آیـات  بار  در راستاي تأویل روایت یا کاستن از اعتبار آن کوشید. یک

ت او و بار دیگـر در تعیـین   و برداشت افضلی رائت توسط امام علینخستین سورۀ ب

موضـوعاتی کـه در مجـاد�ت ک�مـی فـرق      یعنی  ؛تطهیر ۀدر آی مصداق اهل بیت

اي  مسـئله توان گفت که واحدي با اعتبار سایر روایـات   می اس�می محلّ مناقشه است.

  ندارد.

  در الوسیط اهل بیت منقول از روایات .4

انـد. ایـن    آفـرین  واحدي، اهل بیت نقش الوسیطروایت از روایت  26روي هم رفته در 

  کنیم. می را به ترتیب تاریخی مرور ها ت، کارکردها و اعتبار آنروایا

  امام علیروایات  .1ـ4

واحـدي را دارد   الوسیطترین حجم روایات در بیش ، امام علیاز میان اهل بیت

و بـه تعبیـر    روایت منقول از پیامبر 8. از این شمار، آید می روایت به چشم 18در و 

  یا حدیث موقوف است. تا اقول خود امام علی 10مصطلح الحدیثی مرفوع است و 

  امام علی روایات مرفوع .1ـ1ـ4

  کارکردها .1ـ1ـ1ـ4

در  ، در راستاي ایضاح معنایی آیات هسـتند و از پیامبر تمامی روایات امام علی

  فقهی به تبیین یا بسط مفاهیم قرآنی پرداخته است. مختلف اعتقادي وي ها عرصه

  اعتقادي در گسترۀ ایضاح معنایی الف.

و و قـوانین الهـی سـخن گفتـه شـده       هاي خداوند از آیات قران از سنّتاي  هدر پار

هـا   آن داشـت  در راستاي روشن از پیامبر واحدي روایتی را از رهگذر امام علی

و أَمـا    سـرى یسرُه للْیو صدقَ بِالْحسنى فَسنُ  و اتَّقى  فَأَما منْ أَعطى« ۀمانند آی است؛ نقل کرده
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 بیـان  کـه پیـامبر   )10ــ 5: (لیـل » سرُه للْعسـرى یفَسنُ و کَذَّب بِالْحسنى منْ بخلَ و استَغْنى

 زیـرا  ؛مداومت کنـد  انسان بر اعمالرغم مقدر بودن سعادت و شقاوت، باید  بهکنند  می

[ب]، ق1415واحـدي،  (.انجام اعمال خیر بر سعادتمند آسان و بر شـقی دشـوار اسـت   

ـ  یا ذیل آیه بسنده کرده است. ) واحدي به ذکر همین روایت دربارۀ504، ص4ج و « ۀآی

در روایـت نبـوي    )30: شـوري (»ریعفُوا عنْ کَثیکُم و یدیبةٍ فَبِما کَسبت أَیما أَصابکُم منْ مص

هـاي انسـان اسـت و     هاي پا در دنیـا عقوبـت گنـاه    ها و لغزش که تمامی جراحتآمده 

[ب]، ق1415واحـدي،  (کنـد.  نمـی  خداوند عادل در قیامت دیگر بر آن گناهان مؤاخذه

لغزش پـا و بـا�تر از    ،سنگ ۀرا ضرب» ما أصابکم...«) واحدي خود پیش از 55، ص4ج

 کند. می نقل از حسن بصري مضمون با روایت امام، همچنین روایتی هم نا کرده وآن مع

جعلُ لَهـم  ینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات سیإِنَّ الَّذ«همچنین در آیۀ  )55ـ54، ص4ج، انهم(

ایمـان و عمـل صـالح اسـت. در      نتیجۀ» ود«) بیان شده است که 96: مریم(»الرَّحمنُ وداً

و  هـاي مؤمنـان   ت این افراد در قلبمراد از ود را محب روایت مرفوعی از امام علی

) واحدي پیش از ایـن،  197، ص3ج[ب]، ق1415، احديو(صالحان دانسته شده است.

 ،با منقو�تی از ابن عباس، مجاهد، هرم بن حیان و روایتی مرفوع به نقل از ابـو هریـره  

  )جا همان(آورده است. لیمضمونی تا حدودي مشابه با روایت امام ع

 ت مربـوط ، بـه موضـوع نبـو   هاي مفهومی روایات امام بخش دیگري از ایضاح

مانُ و یما الْکتاب و إلَ الْإ يک روحاً منْ أَمرِنا ما کُنْت تَدرینا إِلَیو کَذلک أَوح« ۀشود. از آی می

) 52: شـوري »( میصراط مستَق  إِلى يبِه منْ نَشاء منْ عبادنا و إِنَّک لَتَهد يجعلْناه نُوراً نَهدلکنْ 

رك بودن پیامبر اس�م پـیش  مش شاید شائبۀ» مانُیما الْکتاب و إلَ الْإ يما کُنْت تَدر« و فقرۀ

قبـل از  کنـد کـه    مـی  تصـریح  گویی با امام علیو در گفت آید. پیامبراز نبوت بر

دانسته کـه بـاور قـومش     می وبتی نپرستیده و خمري ننوشیده آگاهی از قرآن و کتاب، 

ایـت  رو ازایـن . نیشابوري پیش )62، ص4ج[ب]، ق1415، احديو(.کفرآمیز بوده است

قول محمد بن اسحاق بن خزیمه که بر آن بوده است که اقوالی را نیز آورده است مانند 

 ع و معالم ایمان را که جزء ایمان اسـت، یشناخت و شرا نمی قبل از وحی قرآن راپیامبر 

و مراد از استناد کرده است که به باور ا» ما کَانَ اللَّه لیضیع إِیمانَکُم« شناخت. او به آیۀ نمی

 واحدي همچنـین بـاور اسـتاد خـود ابـو اسـحاق را       ع) است.ایمان نماز (یکی از شرای



45  

 

 کارکردها و اعتبار)(»الوسیط«واحدي نیشابوري و فضایل و روایات اهل بیت در 
 

 دانـد کـه در طفولیـت ایمـان را     مـی  آیه را مربوط به قبل از بلوغ پیـامبر  آورد که می

 معتقد است که مضافی قبل از ایمـان شناخته است. همچنین حسین بن فضل بجلی  نمی

أهـل)  (ما کنت تدري مـا الکتـاب و �  «داند:  می حذف شده است و تقدیر آیه را چنین

 اند دهمن بواند که رسو�ن قبل از وحی مؤ گوید متکلمان همداستان می و آنگاه »یمان.ا�

بینـیم   مـی  کـه  ) چنان61، ص4ج، همان(.و پیامبر قبل از وحی به دین ابراهیم بوده است

  .گفته ندارد این اقوال مخالفتی با روایت پیش یک از هیچ

الْإِنْسـانُ و أَنَّـى لَـه    تَذَکَّرُ یومئذ یومئذ بِجهنَّم یء  یو ج« ، به مناسبت آیۀدر روایتی دیگر

شـود،   مـی  تبیین م در قیامت از سوي پیامبرجهن) چگونگی احوال 23: فجر»(الذِّکْرى

کشند و در ایـن هنگامـه    می بدین سان که هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار لگام جهنم را

ه ت خویش اسـت. آنچـ  اند، جز پیامبر اکرم که در فکر ام مشغول به خویش دل ها انسان

 نقـل  کند یا روایتی که از ابن مسعود، از پیامبر می واحدي از گروهی از مفسران نقل

  مشابه با گزارش پیشین دارد. مایۀ کند، درون می

  فقهیدر گستره  ایضاح ایضاح معنایی ب.

و خـاإلتُکُم و  کُم أُمهاتُکُم و بناتُکُم و أَخَـواتُکُم و عمـاتُکُم   یحرِّمت علَ« ۀواحدي ذیل آی

أَرضَـعنَکُم و أَخَـواتُکُم مـنَ الرَّضـاعةِ و أُمهـات        یبنات الْأَخِ و بنات الْأُخْت و أُمهاتُکُم الإلَّت

تَکُونُـوا دخَلْـتُم   دخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَـم    یحجورِکُم منْ نسائکُم الإلَّت  یف  ینسائکُم و ربائبکُم الإلَّت

نِ إِإلَّ ما قَـد  ینَ الْأُخْتَینَ منْ أَصإلبِکُم و أَنْ تَجمعوا بیکُم و حإلئلُ أَبنائکُم الَّذیبِهِنَّ فَإل جناح علَ

تـی  آورد هر محرمی می را این روایت پیامبر )23(نساء: »مایسلَف إِنَّ اللَّه کانَ غَفُوراً رح

صـراحت   واحدي بهآید.  می شود، از رهگذر رضاع نیز پدید می ریق نسب ایجادکه از ط

فثبـت بهـذا الحـدیث أن    «نویسد:  می ب�فاصله پس از آن حدیث را مبنا قرار داده و این

احـدي،  و(».المحرمات بالنسـب علـی التفصـیل الـذي ذکـره اهللا محرمـات بـاللبن       السبع 

  )32ص ،2ج ق[ب]،1415

ـ  ی يقُـوم الَّـذ  یقُومونَ إِإلَّ کَما یأْکُلُونَ الرِّبا إل ینَ یالَّذ««پس از آیات  طانُ مـنَ  یتَخَبطُـه الشَّ

) به نقـل از  32: اسراء(»إلیإِنَّه کانَ فاحشَةً و ساء سب  و إل تَقْرَبوا الزِّنى«) و 275: بقره(» الْمس

 ۀگیرنـده، کاتـب معاملـ   ، از لعنت رسول خدا بر ربادهنـده، ربا از پیامبر امام علی

ــۀ ربوي(  ــاهد معامل ــوي و دو ش ــین  ) و395، ص1ج[ب]، ق1415، احــديورب همچن
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یـک از   ) سخن رفته است. در هـیچ 106، ص3ج، انهم(ضررهاي دنیوي و اخروي زنا

  نگرفته است.اي  هخردهم ها  آن نقلی مخالف نیاورده و بر مفسراین دو نمونه، 

  اعتبار .2ـ1ـ1ـ4

ایضاح معنایی  3اعتقادي+  ایضاح معنایی در گسترۀ 5(یی که گذشتها نمونه در تمامی

دالّ بر عدم موافقت واحدي با مضمون روایـات وجـود   اي  هفقهی)، هیچ قرین در گسترۀ

به همان روایـت   راستا وجود داشت یا فقط هایی هم نداشت و در بیشتر روایات، یا نقل

نظر فقهی خویش یث را مستند صراحت حد ، واحدي بهبسنده شده بود و در یک مورد

  توان نتیجه گرفت. می رو اعتبار این احادیث از دیدگاه واحدي را ساخته بود. ازاین

  امام علی روایات موقوف .2ـ1ـ4

  کارکردها .1ـ2ـ1ـ4

  شناخت آیه .الف

سبحانَ ربک رب الْعزَّةِ عمـا  « ۀکس در پایان مجلس، آیگوید که هر می روایتی از امامدر 

 ) را بخوانـد، 183ــ 180: صـافات (»نَینَ و الْحمد للَّه رب الْعـالَم یصفُونَ و سإلم علَى الْمرْسلی

) 536ص ،3ج[ب]، ق1415شـود.(واحدي،   مـی  مت با کیـل کامـل وزن  لش در قیاااعم

گفتـه   آیات پیش شده است که پیامبرسعید خدري نقل پیش از این هم روایتی از ابو

گفته منافـاتی   جا) این روایت با روایت پیش همان(خوانده است. می را در اوقاتی خاص

  ندارد.

  اعتقادي ایضاح معنایی در گسترۀ ب.

: مـریم (»نَ إِلَى الرَّحمنِ وفْـدا یوم نَحشُرُ الْمتَّقی«در موضوع معاد و بر محور  روایتیک 

همتـا و بـر    کند که مؤمنان سـوار بـر شـترانی بـی     می که در آن امام بیانآمده است  )85

  )196، ص3ج ،همان(روند. می ین به سوي بهشتهایی زر محمل

) در روایتـی  23: شـوري (» الْقُرْبى یه أَجراً إِإلَّ الْمودةَ فیقُلْ إل أَسئَلُکُم علَ« در آیۀ» قربی«

، 4ج[ب]، ق1415احـدي،  و.(تفسـیر شـده اسـت   دیکـان پیـامبر   بـه نز  از امام علی

   تعامل واحدي با روایات مشابه آن سخن گفتیم. ) پیش از این، از نحوۀ53ـ52ص

  فقهی معنایی در گسترۀ ایضاح .ج

نَ تـابوا مـنْ قَبـلِ أَنْ    یإِإلَّ الَّـذ «ند که اسـتثنا در  ا مفسران بر آن بیشترگوید  می واحدي



47  

 

 کارکردها و اعتبار)(»الوسیط«واحدي نیشابوري و فضایل و روایات اهل بیت در 
 

) مربوط بـه مشـرك محـارب اسـت.     34: مائده»( میفَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحهِم یتَقْدروا علَ

 ه این است که آیا در صورت توبـه، حـد از مسـلمان محـارب نیـز برداشـته      مسئلحال 

حارثـه  برداشته شدن از حـد   ۀدربار سخن امام علی ،شود. واحدي در این زمینه می

به استناد آن، نقل از سدي و گزارشِ رأي شـافعی،  آورد و  می بن بدر تمیمی محارب را

، احـدي و(شـود.  مـی  ر صـورت توبـه معتقـد   به برداشته شدن حد از محارب مسلمان د

  )183ـ182، ص2جق[ب]، 1415

  قصص ۀایضاح معنایی در گستر د.

أَذْبحک فَانْظُرْ مـا   یالْمنامِ أَنِّ یف  أَرى یإِنِّ یا بنَیقالَ  یفَلَما بلَغَ معه السع«مصداق ذبیح در 

) مـورد  102: صـافات (»نَیإِنْ شاء اللَّه منَ الصـابِر   یا أَبت افْعلْ ما تُؤْمرُ ستَجِدنیقالَ   ذا تَرى

داند و نیشابوري اکثـر   می بنا بر نقل واحدي، او را اسحاق اخت�ف است. امام علی

در برابر سعید بن مسیب، شـعبی، حسـن، مجاهـد و     داند. می مفسران را نیز بر این نظر

شمارند. ظاهراً واحدي دیدگاه نخسـت را   می ابن عباس(به روایت عطا) او را اسماعیل

کند کـه سـیاق    می آن را تقویت ،زیرا با بهره جستن از این سخن زجاج ؛برگزیده است

در آیـات پیشـین،   » ه بغ�م حلیمفبشرنا«زیرا  ؛کند که اسحاق است می این آیات د�لت

ذبح را بر ذکر اسحاق  ۀآمده و قضی» فلما بلغ معه السعی«شک اسحاق است و آنگاه بیۀ 

  )529، ص3جق[ب]، 1415 ،احديو(عطف کرده است.

اللَّـه  فَبرَّأَه   نَ آذَوا موسىینَ آمنُوا إل تَکُونُوا کَالَّذیها الَّذیا أَی« ، آیۀروایتی از امام علیدر 

رون ها هام موسی به قتل برادرش)، به ماجراي ات69: احزاب(»هایمما قالُوا و کانَ عنْد اللَّه وج

 )484، ص3ج [ب]،ق1415احدي، و(وند مربوط دانسته شده است.او توسط خدا و تبرئۀ

کنـد بـدین شـرح کـه      مـی  نقـل  ایتـی از ابـوهریره از پیـامبر   رو ازایـن پیش  واحدي

تنهـایی   و موسی به نگریستند. می کردند و به عورت یکدیگر می اسرائیل عریان غسل بنی

 ، وجود عیبی در عـورت او ی راتنهای دلیل تنها غسل کردن موسی بهها  آن کرد. می غسل

کـرد، سـنگی لبـاس او را     مـی  تنهایی غسـل  روي روزي که موسی به د. ازاینانگاشتن می

اسرائیل فهمیدند که در عـورت   پی او بود و بنیو موسی عریان در برداشت و گریخت 

منفـرد   م این نقل بر نقل امام، انتساب آن به تمامی مفسران(و طبیعتاًتقداو عیبی نیست. 

قرائنـی اسـت کـه     صحیح مسلمبودن روایت منقول از امام) و تصریح به وجود آن در 
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 تـرجیح داده اسـت.   ام علـی دهد واحدي روایت ابوهریره را بـر نقـل امـ    می نشان

معارض بـا   نقل ابوهریره که واحدي برگزیده، گفتنی است )484ـ483، ص4ج، همان(

صـدوق،  ( صراحت مورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت.     بهاز اسرائیلیات است و  شأن انبیا و

  )103ش، ص1376

  شناختی معنایی در گسترۀ هستیایضاح  هـ.

ـ   امام علـی  ،کند می آن گونه که واحدي نقل ـ إِنَّ أَولَ ب« ۀدر معنـاي آی ت وضـع  ی

کعبـه اولـین   ) بر آن بوده است که 96: عمران آل(» نیدى للْعالَمبِبکَّةَ مبارکاً و ه يللنَّاسِ لَلَّذ

بنایی ست که خداوند در آن برکت نهاد و آن را محل هدایت مردم قـرار داد نـه اولـین    

  آرایی دیگر را نیز نقل کرده است:   الوسیطایت، صاحب رو ازاین. پیش بناي روي زمین

بود و بعد از آن زمین بسـط   کعبه و بیت اهللا جايِ ،اولین موضع روي زمین :عطا .1

  . گسترش یافت ها ولین کوه ابو قبیس بود و از آن کوها یافت.

  ؛مجاهد: خلق بیت اهللا دو هزار سال قبل از خلق چیزي از زمین .2

  .که آدم روي زمین بنا نهاداي  هاولین خانابن عباس:  .3

آورد کـه او از   مـی  ابوذر از پیامبرحدیثی از  نیز امام علی پس از نقل دیدگاه

. ابوذر مسجد الحراماست؟ فرمود:  : اولین مسجد روي زمین چه بودهرسول خدا پرسید

 چهـار  :گفتم: چند سال فاصله بوده است؟ فرمود .مسجد ا�قصی :فرمود ؟: سپسپرسید

 .نماز بخوان ،روي هرجا وقت نماز رسید زمین را مسجد قرار داد و ازاین سال و سپس

  )466ـ465ص ،1جق[ب]، 1415(واحدي، 

واحدي هیچ قضاوت صریحی در این باره ندارد. هرچند که برآینـد قـول مجاهـد،    

اقـوال و  م بر تقد شمارد و اگر بنا می عطا و ابن عباس کعبه را نخستین بناي روي زمین

چنـد کـه   ترجیح دهـیم. هر  مفسررا از منظر ها  آن توانیم می کثرت قائ�ن قضاوت کنیم،

کنـد و بنـا بـر تصـریح واحـدي در       مـی  روایت مرفوع ابوذر تلویحاً سخن امام را تأیید

  گزارش شده است. صحیح مسلم

  بیان مصداقو. 

) 28: ابـراهیم »(اللَّه کُفْراً و أَحلُّوا قَومهم دار الْبـوار نَ بدلُوا نعمت یأَ لَم تَرَ إِلَى الَّذ«طبیق ت

تلْک الـدار الْـآخرَةُ   « )، اشتمال31، ص3ج[ب]، ق1415واحدي، (مغیره امیه و بنی بر بنی
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ـ     یفعلوا دونَ یرینَ إل ینَجعلُها للَّذ بـر   )83: قصـص (» نیالْـأَرضِ و إل فَسـاداً و الْعاقبـةُ للْمتَّق

  ) و کسی کـه بـه بنـد   410، ص3ج ق[ب]،1415، احديومداران عادل و متواضع(سرد

)، در سه روایت موقوف از امام نقل شده است و نقـد یـا   جا کفش خود غره شود(همان

  وجود ندارد.ها  آن نقل مخالفی هم در برابر

  اعتبار .2ـ2ـ1ـ4

و مخالفـت صـریحی    گفته، واحـدي یـا نقـد    روایت از روایات موقوف پیش هشتدر 

محارب مسـلمان   سخن امام را مستند خویش کرده(توبۀصراحت  مورد) یا به 6ت(نداش

اسـحاق مصـداق ذبـیح).    (و برداشته شدن حد از او) یا آن را مدلّل و مستند ساخته بود

ین روایات گردن نهاده است. دربـارۀ چیسـتی   توان گفت که او بر اعتبار ا می روي ازاین

، واحدي رأي منقول از امـام  او توسط خداوند و تبرئۀ ئیل به موسیاسرا تهمت بنی

مسـلم   صـحیح روایتـی در   بـه  اسـتناد  اب و و به سخن اکثریت دلیل انفراد نپذیرفته را به

وي زمین است یا اولین ه هم که آیا کعبه، اولین بناي رمسئلمتمایل گردیده بود. در این 

رجحـان قـولی جـز قـول امـام از سـوي        مردمان، هـم نهاده با هدف هدایت  سازۀ بنیان

  واحدي محتمل است.

  حضرت فاطمهروایات  .2ـ4

  یو نُسک  یقُلْ إِنَّ صإلت«، پیامبر از فضیلت قربانی کردن و قرائت »شناخت آیه«در روایتی 

حم مات يایوم الْعالَم  یو بر لَّهیإل شَر * نیل رْتأُم کبِذل و لَه م کـلسلُ الْمأَنَا أَو انعـام »نَیو) :

گوید. نیشابوري بـه نقـل    می سخن با حضرت زهرا هنگام ذبح قربانی )163ـ162

و گویا با اعتبـار   )345، ص2ج ق[ب]،1415، احديو(مین روایت بسنده کرده است.ه

  آن مشکلی ندارد.

  امام حسنروایات  .3ـ4

إِنَّا «ۀ به قرین  )، امام3: بروج(»شاهد و مشْهودو «در یک روایت با موضوع ایضاح معنایی 

 را بـه اسـتناد   و مشـهود  )، شاهد را پیامبر45 :احزاب»(نَذیراً و مبشّراً و أَرسلْناك شاهداً

»النَّاس لَه وعمجم موی کذل و  ودشْـهم موی کاحـدي و(دانـد.  مـی  قیامـت  )103 :هـود »(ذل، 

 نماید که واحدي این روایت را روایت برگزیـده  می ) چنین458، ص4ج[ب]، ق1415

آورد که شاهد روز جمعـه   می هریره از پیامبرروایتی از ابوداند، زیرا پیش از آن  نمی
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روز  گویـد کـه   مـی  دانـد و  مـی  سخن اکثریتو مشهود روز عرفه است. او این قول را 

از آن  دهـد و  می بر عمل هر عامل در خود شهاد که اند تهشاهد گفاز آن روي جمعه را 

کننـد و   مـی  ج را دركگویند که مـردم در آن موسـم حـ    می جهت روز عرفه را مشهود

   )457ـ458، ص4ج، همان(یابند. می م�ئکه هم در آن حضور

   امام سجادروایات  .4ـ4

ک زوجک یه أَمسک علَیه و أَنْعمت علَیأَنْعم اللَّه علَ يو إِذْ تَقُولُ للَّذ«ۀ واحدي در بحث از آی

: (احـزاب »ه و تَخْشَى النَّاس و اللَّه أَحـقُّ أَنْ تَخْشـاه  ینَفْسک ما اللَّه مبد  یف  یو اتَّقِ اللَّه و تُخْف

رغم خبر داشتن از به همسري در  به پیامبرکند که  می نقل از حضرت سجاد )37

آمدن زینب براي خود، از زید خواست که همسر خویش را نگـه دارد و خبـر الهـی را    

ما بـه اسـتناد ایـن     مفسراین روایت ترسیم فضاي تاریخی نزول آیه است. مخفی کرد. 

ـ أَمسـک علَ «این جایز است که پیامبر براي سخن بنابرگوید  می خبر  مـورد » ک زوجـک ی

دانست زینب همسر او خواهد بود، خبر خداونـد بـه خـود را     می و با اینکه عتاب باشد

 از خـدا، در کتمـان آن   ترسـیدن  »و اللَّه أَحـقُّ أَنْ تَخْشـاه  «ي مراد از رو ازاینکتمان کرد. 

) همـین مبنـا   473، ص3ج ق[ب]،1415، احديو.(چیزي است که به او خبر داده است

آن از اعتبار نقل نزد واحدي حکایت دارد. هرچنـد   نباط بر پایۀقرار دادن نقل امام و است

 گونه نبـوده کـه پیـامبر    که او پیش از این از عطا از ابن عباس نقل کرده است که این

ز ا ،در این ماجرا از خدا نترسیده باشد، ولی چون از ترس پیامبر از مـردم سـخن رفتـه   

  )جا باب مشاکله از خشیت خداوند هم سخن گفته شده است.(همان

  امام باقرروایات  .5ـ4

امـام  هـا   آن نقل شده است. البته در تمامی باقر ایضاح معنا، از امام سه روایت از گونۀ

و إل تَقْتُلُـوا  «بـه مناسـبت    .کند می به میانجی جابر بن عبد اهللا انصاري سخنان پیامبر را نقل

 ) از پیـامبر 151: انعـام »( حرَّم اللَّه إِإلَّ بِالْحقِّ ذلکُم وصـاکُم بِـه لَعلَّکُـم تَعقلُـون      یالنَّفْس الَّت

نفسی را که خداوند کشـتن آن را حـرام   «شود:  می نقل کلماتی مشابه از الواح موسی

زمـین بـا تمـام     ،شـی کرده است به قتل مرسان مگر به حق آن. اگر به نـاحق کسـی را بک  

 واسـطۀ  آید و به می اش بر تو تنگ شود و آسمان نیز با تمام بزرگی می وسعتش بر تو تنگ

 یابـد.  مـی  بسـط  ناحق قتل بهو پیامدهاي » شوي می غضب و سخط خداوندي وارد جهنم
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  اکتفا کرده است. واحدي به همین روایت ذیل آیه )337، ص2ج [ب]،ق1415، احديو(

خْلُـقُ مـا إل   ینَةً و یرَ لتَرْکَبوها و زیلَ و الْبِغالَ و الْحمیو الْخَ« تفسیر آیۀ به هنگام سخن از

در جریـان   کند که می از جابر انصاري نقل )، نیشابوري از امام باقر8: (نحل »تَعلَمون

از خوردن گوشت ا�غ وحشی منع کرد و خوردن گوشت اسـب را   فتح خیبر پیامبر

�لت معتقد است که آیه د خود ) واحدي57ص ،3جق[ب]، 1415احدي، و(روا شمرد.

ذکر کرده زیرا قصد آیه اظهـار   چند آن با قاطر و ا�غبر حرمت گوشت اسب ندارد؛ هر

خلق کرده  ،ت است و بیان اینکه خداوند براي ما حیواناتی جهت سوار شدن و زینتمن

آنگاه ز اسماء . سنّت ح�ل است واسطۀ گوید گوشت خیل به می ندر پی آ مفسراست. 

به نقل از بخاري) و (»أکلنا لحم الفرس علی عهد رسول اهللا« کند که می بنت ابو بکر نقل

گفتـه خـود   بـا ایـن توضـیحات نا    )57ــ 56، ص3ج ،همان(آورد. می بعد روایت با� را

  دانسته است. می را معتبر پیداست که واحدي روایت منقول از طریق امام باقر

از  امام باقر با واسطۀ ) 25 :یونس»( دارِ السإلم  دعوا إِلىیو اللَّه «ۀ همچنین ذیل آی

 ل پیـامبر مثـل قاصـدي اسـت کـه از طـرف پادشـاه       ثَکه م استآمده  جابر از پیامبر

 واحـدي  کند. می بهشت) دعوت(نعمتپراي  ه(خداوند) مردم را به قصر(اس�م) و سفر

کند  می فرستد و ادله را اقامه می را که خداوند پیامبر کند می آیه را چنین تفسیر خود

کـه بـا سـخن خـود او      وردآ مـی  روایت را خواند. آنگاه او همان تک میو به بهشت فرا

  توان گفت که وي با اعتبار روایت مخالفتی ندارد. می راستاست و در نتیجه هم

    امام صادقروایات  .6ـ4

بـه نقـل از پـدران و اجـداد      شناختی دارد، امام صادق روایت که کارکرد آیهدر این 

قُلِ اللَّهم مالـک  «و  عمران آل 18الکرسی، آیه  خواندن آیت فضیلت، خویش از پیامبر

تُؤْت لْکنْ تَشاء... یالْمزُّ متُع و نْ تَشاءمم لْکالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْک27ــ 26: عمران آل(»الْم (

آن به بهشت و برآورده شدن هفتـاد حاجـت او در هـر     را، شفاعت بنده، ورود خوانندۀ

مغفرت است، نقل کرده است. واحدي روایـت دیگـري در ایـن    ها  آن روز که کمترین

  )426، ص1ج [ب]،ق1415، احديو(باره نیاورده است.

  امام کاظمروایات  .7ـ4

روایت، امام ناقل از مالک بن انس و او از سهل و او از انـس بـن مالـک از     در این تک
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ـ   یلُعـنَ الَّـذ  «الـذین در  است. موضوع روایت ایضاح معنایی  پیامبر   ینَ کَفَـرُوا مـنْ بن

است.  )78: مائده»( عتَدونیم ذلک بِما عصوا و کانُوا یسى ابنِ مرْیلسانِ داود و ع  لَ علىیإِسرائ

نکر که در امر به معروف و نهی از م اند دهدانسته ش اسرائیل در نقل ایشان گروهی از بنی

ـ  ،مجلس و همنشـین شـدند   و با سایر مردم گناهکار هماستمرار و استقامت نداشتند  ا ب

را سـخت گردانیـد و   آنان  هاي بنوشیدند و بر اثر آن خداوند قل می خوردند و می آنان

) امـا ایـن، رأي   215، ص2ج[ب]، ق1415، احـدي و(.قلب شـدند  وتاهمه گرفتار قس

را  »الـذین «زیرا خود، به نقل از حسن، قتاده و مجاهد  ؛واحدي نیست مختار و برگزیدۀ

داند کـه   می ب سبت را آنان. اصحااست به اصحاب سبت و اصحاب مائده تفسیر کرده

میمـون  هـا   آن و »و مث� لخلقک جعلهم آیإلاللهم العنهم و ا«کردند و داود گفت:  يتعد

. ایمـان نیاوردنـد و   که چون از مائده خوردند شمارد می . اصحاب مائده را کسانیشدند

، همـان .(هم میمون شدندها  آن و »هم العنهم کما لعنت أصحاب السبتالل«عیسی گفت: 

  )215ـ214ص ،2ج

  گیري . نتیجه5

روایـت   3روایـت ترسـیم فضـاي نـزول،      8از چهارده روایت فضایل اهل بیـت،   .1ـ5

  ن است.روایت استناد به قرآ 1ان مصداق و روایت بی 2ایضاح مفهومی، 

ترین نقـش را   رنگنقل پر 5ابن عباس با  در نقل روایات فضایل اهل بیت .2ـ5

دارنـد. نگـاهی بـه     روایت 1روایت و مفسران  3 روایت و تابعان 6دارد. دیگر صحابه 

این آمار مؤیدي است بر اهتمام واحدي به نقل از شاهدان تنزیل یا کسانی که کمتـرین  

  واسطه را با روزگار نزول دارند.

و آن  بط با اهل بیت را ترجیح ندادهمضمون روایت مرت ،واحدي در یک مورد .3ـ5

بـه کثـرت روایـات    تطهیر به پنج تن است. او بـا تکیـه    روایت تفسیر اهل بیت در آیۀ

دهد. این  می را ترجیحها  آن و با استد�ل به سیاق آیه، تطبیق اهل بیت بر زنان پیامبر

میـزان   ،لمزهاي واحـدي در پـذیرش روایـات فضـای    دهد که یکی از خط قر می نشان

  ایدئولوژیک اوست. با اصول پذیرفتۀها  آن انطباق

تـا بـا    اسـت  کوشـیده  بـار آن رغم پذیرش اعت بهواحدي در یک روایت دیگر  .4ـ5

 دفع کند. ابـ�غ آیـات نخسـتین سـورۀ     توضیح و تبیین، تالی فاسدهاي مترتب بر آن را
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 کارکردها و اعتبار)(»الوسیط«واحدي نیشابوري و فضایل و روایات اهل بیت در 
 

ایـن روایـت اسـت کـه      ۀمای و برداشت افضلیت او، درون برائت از سوي امام علی

  واحدي با اقوال زجاج و جاحظ آن را توجیه کرده است.

روایـت، بیشـترین نقـل را دارد.     18بـا   . واحدي در میان ائمه از امام علـی 5ـ5

روایت از   ،3روایت از امام حسن  ،1روایت از حضرت زهرا 1 ع�وۀ هها ب این

روایـت    ،26روایـت از امـام کـاظم    1و  روایت از امام صادق  ،1امام باقر

  دهند. می را تشکیل الوسیطدر  موجود از اهل بیت

و روایات  روایت حضرت فاطمه ،هشت روایت از روایات امام علی .6ـ5

مرفوع و منقول از پیامبرند و ده روایـت   منقول از امام باقر، امام صادق و امام کاظم

روایـات   و روایـت امـام سـجاد    ، روایت امـام حسـن  از روایات امام علی

عنـوان   را بـه  امام باقر، امام صادق و امام کاظم توان گفت که واحدي می ند.ا موقوف

پذیرفته است و براي اقوال خود ایشان حجیت مسـتقلی قائـل    قلِ از پیامبروسایط ن

 تابعان شـمرده  در برابر آراي اهل بیت که در طبقۀ صحابه قرار دارند یا در زمرۀنیست. 

اعتبار قرار دارد و ایـن نشـان دیگـري از اهتمـام او بـه       شوند، از دیدگاه او در دایرۀ می

  ن است.یر قرآقوال صحابه و تابعان در تفسا

رونـد. از   مـی  همه در ایضاح معنایی به کار هشت روایت مرفوع امام علی .7ـ5

(بیان فضیلت آیه) و بقیه ایضـاح  شناخت آیهده روایت موقوف امام هم تنها یک روایت 

از  ، روایت امـام سـجاد  شناخت آیه، از نوع معنایی است. روایت حضرت زهرا

ـ  روایـت امـام بـاقر    3نوع ترسیم فضاي تاریخی نزول آیه،  ایضـاح معنـا،    ۀاز مقول

ایضاح معنایی است.  و روایت امام کاظم شناخت آیهاز نوع  روایت امام صادق

روایت ایضاح معنـایی،   21 ي روایات تفسیري اهل بیت چنین است:ها گونه ،مجموعدر

  .ي نزولروایت ترسیم فضا 1، شناخت آیهروایت  2

از میان روایات با� واحدي دو روایت را ترجیح نداده است. نخسـت روایـت    .8ـ5

از سوي خداوند است، کـه واحـدي    او ۀاسرائیل و تبرئ بنیمربوط به آزار موسی توسط 

هریره را ، روایت اسرائیلی ابوصحیح مسلمدلیل باور اکثر مفسران و وجود روایت در  به

ترجیح داده اسـت. دومـین مـورد بـه تبیـین شـاهد و مشـهود         بر روایت امام علی

و واحـدي   ه شـده پیامبر و روز قیامت دانسـت  گردد، که در روایت امام حسن میباز
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 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثلنامه صفدو  

هریره و با تأکید بر قول اکثریت بودن آن، ه و عرفه را به استناد روایت ابوقول روز جمع

  ترجیح داده است.
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