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   چکیده
  هبی  سز قبومالک ۀر  م س ری هب س سئ ، سمبص  ت گوس ش  سستۀ طبرسی  ر  قل  سسبب  قول  ه  شیو  

  لی ر ۀمسبمحا سن  رّ پررسخت  سست. ر  عون حب  قم ضیرل ت قلی ، ابهر یی  ل اب ی  ه  اییو  یب  
همچ ن م ح عب سهلل هن  هبی ضییفو  ق  قل  لی قل  هرخ   لسیبت ل سسییبب  قول   س قبری گ گرقت.

هب گ قکررگ ک  قبع ابً سینی ر سایب قظرمترین ک سسییت سمب رگ هن ق ق   س یل ۀم، ذکر مبجرسی ل قسییال
  مررم جف ۀعبم قظرجلبکرر. عب سهلل هن سالم سز کسبق  ه ر ک  هرسی هب سشیب گ م  هبی  ه  ضیف  ین 

سعتبب  سست.  رّ پبی کرر ل سحبریث  هم ر  لصی  سل قل  شی گ ک  عم ابً ضفو  سنسدبر ل ه   م  ح یث
  پس سز هر س ،ا سن  ص  کرر. ر  سین ملبل م  مجمع سلبوبنی مختل  کتب  هبسین شخص  س ر  هخش

متد ،  لنسی ل احلو  ر کتبهخبق شییو ۀ  ا بسییور ل مدبهع مرابب ه مرسجف  ه ،جمع سلبوبنم لسیبت کتب  
بت  س هب عب سهلل هن سالم مرابب رسقست ، ه  یک  ی مجمع سلبوبنر  قل   لسیبت مخ لش سسبب  قول  ر  

سز طبرس ، هوبن ری گبگ طبرس   ا سیب م سرسن قب  یب هف   هبهرخ  شیین قول   قوبل رنقکبا  چ ن 
ک  رسقشمد سن شوف  ه سن سعتدبی  پورلی سز م سیرسن عبم  ر حبل  جبی شیین قول ، قل  مابلب ه   ه 

؛ ع م اابهق اب یخ  سسیبب  قول  حبلی م ح عب سهلل هن سیالم هب زمبن سسالم یل رن لی   سق ت ق سشی 
هب سبیر قظرست  هبین شدبی  خ سقد گ ل ملبیسۀهب یق  شبی  ه ف لی سز سین ق ع قل سشب گ ش گ سست. 

قل   مب ع مخ سق  ل هسوب  س زشمد  سست سم سست. سین  لش عبلمبق ، خ سقد گ  س ه  ا کر ل سق یش  قرس
 .یی ه  شمب  م  ی میم سین ا سورهبقظر قاف  شو  یک  سز ضف ل سایب 
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   له. بیان مسئ۱
ذف ز حیتكیه و اعتماد افزون طبرسییب  ر آرا و اقوال منسییو   ه ا ییتا  و تا نان و ن

 ین تفسیر شده است.  رخب اعث ورود  رخب روایات ضینی  و قا   ندد  ه ا  ،اسیانید 
از نسبت داده شده که پذیرش آن جای تردید دارد.  در این تفسییر  ه اممه  احادیث نیز

مدح عبداهلل  ن سییلمام در تفسیییر  اند از: جمله روایات مخدوش در این تفسیییر عبارت
زندانش،  ر فر نوف  و اعتماد  ر آن، نفرین نوحآییات متنیدد، ندی  ماجرای ورقن  ن    

از جمله تفاسیر جامع  البیان مجمعماجرای إفک. تفسیر  و تنداد همسران سلیمان نبب
امت، لغت، شأن نزول، مختل  از جمله قر بموضوعات  ارۀدر ،آنرود که در مب  ه شمار

. شاید  توان گفت که جامع  ودن تفسیر، سخن  ه میان آمده است ،اد ب مباحث روایب و
  رای ورود روایات ضنی  شده است. ای هزمین

 ه  توانمب ،مجمع البیان یننب تث،تأم  در عنوان تفسییییر مورد  در این  خش  یا  
 از طرف دیگر او متتوای  رگزیدۀگیذاری و ندید   ارزشل  از ییک طرف و  ؤروش م
ران ات مفسیر دد ند  نظد، طبرسب درآی رمبهمان طور که از نام تفسییر   کرد. اشیاره 

 ،هااقوال و آراء  ییتا ه و تا نان و اعتماد او  ر نظریات آن  پیشییین  وده و ند  فراوان
آمدن مطالب ضنی  در این تفسیر شده است. هدف وی آشنایب خواننده و   اعث گرد

، خواننده را و در عین حال ارزشمند است. این روش عالمانههدیدگاهآن  ا سایر  نمدایس
 های مهماز ضن  ،خواند؛ اما عدم ندد و اظهارنظر قطنب شیخمب ه تفكر و اندیشیه فرا 

روایات مخدوش در  واق   ه وجود ،خود است که طبرسب، اسیت. روشن  این تفسییر 
راء آ  نا را  ر اختصییار گذاشییته و در ارۀ همن ، آن ن ا توجه  ه مددم تفسیییرش  وده اما

 خوانندگان گذارده است. عهدۀاظهارنظر نكرده و قضاوت را  ه
یر و منتدد است تفس داشته ه  تت خبر و  ررسب دقیق احوال راوی توجه  مؤل 

اعلم و» نویسد: اره مبدراینوی  ن جز  ه اخبار  یتی  و ن   ری ، جایز نیست. قرآ
 اان التفسییییر الدرآن ویجوز الم وعن األممن الداممین مدام ان الخبر قد  ییی  عن النبب

  (0۱ص، ۵ج، ش۵۱31، طبرسب).«  اوثر الصتی  والن  الصری ...
انگاری یا راه میانه پیموده و از نادیده ،وری از رواییات تفسییییری در  هره طبرسیییب

 ،که از روایات یاری جستهنیز در مواردی  روی در ند  روایات پرهیز کرده اسیت. زیاده
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 ؛کندبم راویان ند  ن ا ذکر چند نفر از سلسل فدطسند و گاه روایت را  ا حذف سیلسله 
و و از یک سییگویب و گزیده البیان مجمعوی  ر اختصییار تفسیییر  گو اینكه تصییمیم 

عتبار منبع یا اداده و روایتب را  دون تندی  سند مب شناسب که خود پیشاپیش انجامسیند 
، شمبها.)گزینش این شیوه از سوی او  وده است ۀانگیز ،گنجاندهآن در تفسییرش نمب 

  (۵3ش، ص۵۱0۵
اعتماد  و تكیه، یافتطبرسب  مجمع البیانتوان در مب که ندصیان و ایرادی   ارزترین

روی در ند  یكایک و زیاده ،   ه ا یییتا  و تا نان ر آرا و اقوال منسیییو ویافزون 
و  جدی بتأمل هااین دیدگاه ندد و  ررسب و تفكیک كه درآن ب ؛سیت های آنهادیدگاه
 .کرده  اشد مجمع البیانو تفسیری خور جایگاه تتدیدب در یدهسنج
 از مذهبب، یهاتنش و هاتأثیر نیسییت. اخت فیدگاه تدریبب وی در این زمینه  بد

 مذاهب داشت. سران پب در ی سییار  یهاخشیونت  که  ود طبرسیب  عصیر  مشیك ت 

  ر تكیه یجا ه و زدندمب دامن هادشییمنب  ه انگیز، رلاخت  مسییام  طرح اسیی مب  ا

 میان در . ودند ساخته خود نپیش را دشمنب و تنصب مشیتر،،  عداید مذهبب و ا یول 

 و طنن از ک مش یافت که توانمب طبرسییب چون را کسییب کمتر فان،و مصیینم مؤلفان
 امامیه، شینن پیشوایان سیرۀ از یپیرو  ا یو . اشد خالب خود طریدن مخالفان  ه اعتراض

 از پرهیز و افراط و تنصییب از دوره  و اعتدال حفظ  ا را مبانب شییینه و ا ییول از دفاع

 کرد.   سیار اس مب، خدماتب مذاهب یهااندیشه ساختن نزدیک  ه و  ود درآمیخته غلو،
کند که  ا مب و  تا ه ند   رخب روایات و اسبا  نزول را از منصومین طبرسیب 

مبانب قرآنب و عدلب و حتب تاریخب سیییازگاری ندارد. از میان این روایات و اسیییبا  
مطالبب نیز از اسرامیلیات  ومنلوم التال( )امدر مدح عبداهلل  ن سلمای ه خش عمد ،نزول
ز  ن نوف  نی ن ا مبانب عدلب همخوانب ندارد. ند  ماجرای  اط  و منسییوو ورق که وده 

توان گفت که طبرسیییب در  رخب مب این تفسییییر اسیییت.  رانگیزتأم از دیگر مباحث 
  مسامته شده است. چارد نوعب ه ،های خودها و دیدگاهقولند 

 این کتا  پذیر ر آن است که روایات قا   ندد و خدشهدر نوشیتار حاضیر، سینب    
داخته ها پرالتدیثب آن،  ه ندد فدهو  ا مسییتندات قرآنب و عدلب سیینش شییناسییایبگران

  ررسب سندی و رجالب انجام خواهد شد. ،شود. در  رخب موارد
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ی هاها شخصیتپردازد که در اثنای آنمب ن مداله  ه  ررسیب روایات اسبا  نزول یا
این ط  ا ات مرتبیروا بد  ر  ررسیییکتأ ؛اندهشییدمدح عبداهلل  ن سییلمام  مانند نیز نامنتبر

 است.شخصیت 
  ۀ پژوهشپیشین. ۱ـ۱

ی فراوانب انجام شده است. هاپژوهش مجمع البیانۀ  ار، از دیر از درکه اشیاره شد چنان
 شود:مب اشاره حاضر پژوهش ا موضوع  منا ع مرتبط ه  رخب از اکنون 
جایگاه شیخ مداله این ش(؛ ۵۱3۰، فصیتب«)نزول در تفسیر مجمع البیاناسبا  »ییی 
و اهتمام  گرایبرا  یان کرده، عد  آنالب در و ترتیب مطمجمع البیان و کتا ش طبرسب 
 ررسیده و نیز  ه م ، شیخ در او را از سوی  و ند  گزارشب آن و اسبا  نزول  ه سند

 اشاره کرده است. ندد و تتلی  اسبا  نزول
 ؛(۵۱۹۰، کریمب)نمجمع البیا تفسیییر ررسییب و ندد روایات اسییبا  نزول در یییی 
 اشییاره کرده اسییت؛ از البیانمجمع  رخب از ایرادات تفسیییر   ه نامهاین پایاننویسییندۀ 
او در منسییو  دانسییتن  رخب  شییكالا، سییند روایاتۀ  ه حوز شیییخ بتوجهجمله:  ب

، عدم زیادی از روایاتسیییند و منبع در تنداد   یان نكردن، روایات  ه امام متمد اقر
 .ند  روایت از مناندان اه   یتو  ،یا راویینش روایت  تی   ا توجه  ه سند گز

 ه گرایش تفسیری  آن ۀنویسندش(؛ ۵۱0۵، شمبها«)تفسیری مجمع البیانروش »ی 
 از دهد؛ همچنینمب  رد و توضییی مبرا نام  ب تفسیییری آنو مبانکند مباشییاره  مجمع

ه و  ورت کوتاکرده و در آخر،  ه روایات تفسییری و اسیبا  نزول در این تفسییر یاد   
 کند.مب عنوان مجمعی هاند  زیاد اقوال را از کاستب ،جزمب
 (۵۱۹۱، آ ادیالتب نج  )۵.البیان مجمعی خیالب در هاحدیثی 

 كدۀیب است که در دانشهانامهعنوان پایان البیان مجمعسندی روایات تفسیر   ررسب
 اتِروایسند و   دون که روایاتِ ر این است  ت ش دانشجویانو الدین آغاز شده ا ول
 یا ب و مستند شود. ، سندطبرسبشده یا ذکرنشده از طرف حذف

 شیناسانه حث سیند و مبا البیان مجمعروش تفسییری   اغلب، مذکوری هادر پژوهش
در  اهاسبا  نزول ،حاضر اما در نوشتار ؛اندتهشیده و  ه مسیام  متتوایب ندرداخ   مطرح
 دارد.  نوآوری ،نظرمو از این است  گرفتهقرار  و تاریخب عدلبسندی، متنب، ندد   وتن

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/892975
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/9641
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 انیات اسباب نزول در مجمع البیروا یبررس. ۲
 ورت گزارشب  وده و کمتر  ه تتلی  و  ررسب  ه ،طبرسب در ند  اسبا  نزول ۀشییو 
 1۰2 ،مجمع البیانمورد  یان اسبا  نزول در تفسیر  1۱۹از مجموع  .پرداخته است هاآن

اسبا   روایات و از مجموع  یورت تفصییلب و مسیتند است.    ه و مورد آن گزارشیب 
( ۱ص ،ش۵۱3۰ فصیتب،). یان شده اجمال هو  دیه است تفصیلب  مورد آن 1۱2نزول، 
، آیات را  دون ، مرحوم طبرسب در موارد زیادیتنداد سبب نزول آیات کثرتد  ا وجو

 . کرده است ذکر اسبا  نزول تفسیر
در ، کمتر ندد و تتلی  دارد، در گزارش اسییبا  نزول وی ،همان طور که ذکر شیید
در ندد و  وم ، ا م ،  ه تأیید یا ردّ پرداخته اسیییت. نعین حیال در مواردی  یا ارام  

تتلی  روایات، ضیرورت فدهب، ظاهر آیه و تاریخ  وده و سبب نزولب که مورد تأیید و  
 ،ها ،ی این مها) رای آگاهب از نمونهده است.شها رد قبول ایشان نبوده،  ا این م ،

 (۵1ی۹ص، همانک: ن
 شیخ طبرسی در مواجهه با سند ۀشیو .۳
. ند  شییده اسییت از اه   یت  دون سییند هزار روایت چهار  یش از، البیان مجمع در

 ،کندبم تفسیییر، آنجا که روایت مشییهور  لكه متواتر ثدلین را ند   ندر مددمطبرسییب 
اختصار و کوتاه شدن سخن و نیز شهرت گونه روایات را  رای من سیند این » افزاید:مب
( شاید دلی  دیگر حذف 3۱ص، ۵ج ،ش۵۱31)«کنم.مب ها نزد ار ا  حدیث، حذفآن

گیری از اسییناد روایت و شیید که  سیییاری از افراد توان  هره این  ا ،سییند از طرف وی
شیناسیایب  یال  از نا یال  را ندارند. او که شخصیتب رجالب و آگاه  ه احوال راویان     

 ( ۱۵ش، ص۵۱0۹نژاد، روایات منتبر را ند  کند.)شایستهت ش کرده است،  وده 
ا ن عباس، ا ن  از، (۵۵1 )تو ه:«سامتون» ۀاین روش را در تبیین واژ ننمونطبرسیب  

در روایت مرفوع از » افزاید:مب و کندمبمسینود، حسین، سنید  ن جبیر و مجاهد ند    
، ۱ج ،ش۵۱31)«ند  شییده که فرمود: سیییاحت امت من روزه گرفتن اسییت.    پیامبر
زهری را در مسیر  و وگوی امام سجادگفتماجرای وی پس از تفسییر آیه،  ( ۵۵۰ش
 (جاهمان.)کندمب اشاره  ه سند روایت ند   دون ،مكه

 د تفسییر قرآن فدط  ا خبر  تی  و ن   ری   ا توجه  ه اینكه طبرسیب اعتداد دار 
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 اره ایندروی  جایز اسییت،  ه احوال راوی دقت فراوانب داشییته اسییت.  از منصییوم
ان التفسیییر  ممن الداممین مداموعن األ واعلم ان الخبر قد  یی  عن النبب» نویسیید:مب

 (0۱ص، ۵ج، همان).«  اوثر الصتی  والن  الصری ... االدرآن ویجوز الم
 ؛د تت سند  اش کند که دارایمب روایاتب را ند   ا توجه  ه این نگرش، طبرسیب 

اران هز ،مجمع البیانآورد. در را نمب هادر عین حیال، سیییند روایات و اسیییبا  نزول 
ر دطبرسب . شده  اشدذکر  هاند  شده  دون اینكه سندی  رای آن روایت از اه   یت

، ا ن عباس قال» ال،مث کند؛  رایمب کنندگان سیییبب نزول را ذکر، نیام ند   رخب موارد
كه نامب از ناق  کند  دون آنمب فدط سیییبیب نزول را ذکر  در مواردی نیز ؛«مجیاهید...  

  یاورد.

وَمَا هُمْ  وْمِ الْآخِریوَ بِالْ اهللقُولُ آمَنَّا بِیوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ »: در سییبب نزول آیات  اول نمونن

ََْوُرُونَ* بِمُؤْمِنِینَ َََمُمْ وَمَا یَع  (۹ و 0: ) دره« یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُس
 سی  ن ا   سلول و جدّ  ن قعبداهللان نازل شید و آنان  منافد ۀ ارات درین آیگوید: امب

 (۵۱1ص، ۵، جش۵۱31طبرسب، هود  ودند.)یارانشان و گروه  از یر و یو منتب  ن قش
 اهلل لِیسَََ ِ یفِ جاهَدُوا وَ جَرُواهانَیالَّذِ وَ آمَنُوا نَیالَّذِ إِنَّ» یندوم: در سییبب نزول آ نمونن

 ه در مورد عبداهللین آینویسد: امب (1۵0 : دره)«مٌیرَحِ غَفُورٌ اهلل وَ اهلل رَحْمَتَ رْجُونَی أُولئِكَ
و در نزد  رون رفتندینه  یاز مد غمبر اکرمیدستور په ارانش نازل شد که  ی ن جهش و 

 جنش کردند و واقد سیییهم ، عبداهللدر ماه رجب  ،انش گذشیییتیآن درخیت که جر 
 ،گناه  نكرده  اشییند  ر فرض که آنان  ودندرا کشییت. چون جمن  منتدد حضییرم  

را  مذکور نیرو خداوند آنیا؛ ازاست  وده هم نخواهند داشت چون در ماه حرام بپاداش
 (۱۱۱ص، 1جش، ۵۱31 ،طبرسبداد.) شانثوا  وعدۀو  در ارۀ آنان فرستاد

؛  رای نمونه در کندمب سییبب نزول را از عموم مفسییران ند   ،در مواردیطبرسییب 
ماجرای ( 1۵3) دره: ...«ریهِ كَ ِیهِ تُلْ تِلالٌ فِیعَنِ العَََّمْرِ الْرَرامِ تِلالف فِسََْئَلُونَكَ ی» تفسیییر آین

های حرام را که این خورد در ماهو نیز جواز زدو حضرمبن  ا عمرو   بدرگیری مسلمان
 .خاص یکند  دون اشاره  ه اسم فردمب ن ند ااز مفسر ،آن نازل شیده است  آیه در ارۀ

  (۱۱۵، ص1جش، ۵۱31 ،طبرسب)
 ،ندو  دون ذکر س هم سبب نزول آیات را  ا استفاده از روایات تبیین مواقنبدر  وی
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 سورۀ ۵۱0کند؛  رای مثال در تفسیر آین مب اشاره یننب منصوم ، ه ناق  ا لب روایت
کردند که  فا و مروه از بفرمود: مسلمانان گمان م حضیرت  اد  »نویسید:  مب  دره

، ۵ج)همان، « ه را نازل فرمود.ین آیلذا خداوند ا ؛اسیییت تیهیا  اهی  جاهل   یدعیت  
 (۰۰۱ص

 چند ند  سندرساند)هرآسیبب  ه ا   ماجرا نمب ،سیند در سیبب نزول   نكردن ذکر
ر نیز خها در سایر تفاسیر متددم و متأزیرا اسبا  نزول ؛آید(مب تر  ه نظر هتر و مناسب

نیز  ه اسییناد ماجرا اشییاره شییده اسییت. در  ییورت تنارض   هاآمده و در  رخب از آن
 حلب  رای کش   تی  و سدیم وجود دارد.  راه
مردود  ودن آن حكم  ه  د سند دارد،چن بایب در مواردی که سبب نزولع مه طباط 

شییده  ا سیییا  آیه  یان کرده مغایرت آشییكارن ند ن اشییارهرا  ندذیرفتنشو علت  ند  داده
ند   رخب  دروی  توان مسامتننمب ،حال عیندر  (۵۱ص ،ش۵۱۹2 .)واسیطب، اسیت 

ضیینیفب)همچون مدح  هایقولند  ،روایات و اسییبا  نزول را نادیده گرفت. از طرفب
رین ت، کم ن نوف  و...( را ارامه کرده و از سوی دیگر نام، ذکر ماجرای ورقعبداهلل  ن سلم

 کرد.مب ها اشارهضن  آن اید  ه است؛ البته  اره نكرده ی درایناظهارنظر

 امعبداهلل بن سلّ روایات اسباب نزول .۴
و  سیر اثریی غیرتفسیری  ا روش تفهانسبت  ه کتا  یبر روایتفاسدر  اتاسرامیلینفوذ 

ن داروایات اسییرامیلب از چند نفر از دانشییمنعمدۀ  حدیثب  یشییتر اسییت. دیگر جوامع
و ا ن  داری حبار، وهب  ن منبّه، تمیماو کنب، امسلم  ن اهللیهودی و نصیرانب نظیر عبد 

 ۵۱۱ص م،1۱۱2 ،عبدالسمیع؛ 03و  02ص، 1ج ، ۵۰۵0 ،منرفت.)جریج ند  شده است
از کسیییانب  ود که  رای سیییلمام  عبداهلل  ن (۵۱۵ش، ص۵۱0۱ ،دیاری  یدگلب؛ ۵۱۵و 

حادیثب هم ( ا۹2ص، 1ج،  ۵۰۵0کرد.)منرفت، مب مردم جن  حدیث نظر عامنجلیب 
 ( جااعتبار است.)هماندر و   او ند  شده که عمدتاً ضنی  اوسناد و  ب

از یهودیانب ( ۹1۵ص، ۱ ، ج۵۰۵1 ا ن عبدالبر،) ن حارث اسرامیلبسلمام   ن اهللعبد
 )ا ن حجر، اندتهل هجرت دانسان، اس م آوردن او را در سال اوخرخب موراسیت که   

یننب سیییال  ،پیش از رحلت پیامبرو  رخ  دیگر، دو سیییال  (۵۱۱ص، ۰ ، ج۵۰۵۱
 ود « حصین» ،تنام او در روزگار جاهلی (۵۰۱ص، ۰ج،  ۵۰12)عاملب، .هشتم هجر 
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، ۱ج  ،۵۰۵1 )ا ن عبدالبر،.او را عبداهلل نامید پیامبر اسیی م ،پس از اسیی م آوردن اما
  نوادگان یوساو را از  و دقینداع  وش أ ا یوسی  و از  زرگان یهود  ن  اکنیه (۹1۵ص

  (۵2۱ص، ۱ج  ،۵۰۱۹ ا ن اثیر،).دانستندمب  ن یندو 

   شییورشیییان اند    دفاع وعده داده  ود از و  در مدا  در متا ییرۀ عثمانعبداهلل
گفت:  یبر پیشیه کن، سوگند  ه کس  که    اونكرد و  ه  یشکار   را ،ا در عم کند، ام

شییهید و مظلوم  نام که خلیفتو را در کتا  خدا چنین یافته ،جانم در دسییت اوسییت 
 (2۵ص، ۵ج  ،۵۰۵۹ ا ن قتیبه دینوری،.)هست 
 دو  و  نعر  اهی  کتا  و علم نبود و روحی »گویید:  مب  یاره این ن خلیدون در ا

 خواستند از امور  که منمووً  شر تمای   ه دانستنه م حاکم  ود. و هرگاها آن جه   ر
 اسیییرار وجود، چیز   دانند، از و نظیر عل  پیدایش موجودات، آغاز خلدت ،داردها آن
 [عالمان]  ردند... اینکردند و از دانش ایشییان  هره م اه  کتا  سییؤال م  [عالمان]

در  فسرانم ،نتیجه در.  ودندسلمام    ناوحبار، وهب  ن منبه و عبداهلل کسان  مانند کنب
 )ا ن«.گونه حكایات مملو ساختندکردند و کتب تفسیر را از اینار  انگها سه آن مورد

 (۱۱۰ص، ۵ج  ،۵۰۱0 خلدون،
 نازل نشییده اسییت.سییلمام  عبداهلل  ن اسییت: هیچ چیزی از قرآن در ارۀ گفتهشیینبب 
 ؛گرایش داشییت عل امام همواره  ه دشییمنان  ( وی۱۹ص، 2ج،  ۵۰۱۰ )سیییوطب،

 یا آن حضیییرت  ینت   یو ینیت کردنید،    هنگیامب کیه مردم  یا امیام علب     روازاین
د: چون مردم  ند از عثمان  ا ید گویالتد  اا ن ( ۰۱۱ص، ۰ج  ،۵۱03 ،طبری)نكرد.

خود  انت  یدنبال گروه  فرستاد و آنان را  ه  حضیرت  ه  ،نت کردندی  نیالمؤمنریما
 عبداهلل و دنبال حسّان  ن ثا ت و کنب  ن مالکا  هیدعوت فرمود،  ه حضرت گفتند: آ

،  ۵۰۱۰) «.نایمَنْ لَا حَاجَن لَهُ فِیلَا حَاجَن لَنَا فِ»؟ حضییرت فرمود: فرسییت نم سییلمام   ن
 ( ۹ص، ۰ج

  هادستور داد تا نخ  نضییر شیرکت داشت. پیامبر   ن  وۀدر غز سیلمام  عبداهلل  ن
د. مأمور این کار شییدن ام ولیل  مازن  و عبداهلل  ن سییلما ؛خرما را قطع کنند و  سییوزانند

از لمام س ول  عبداهلل  ن کرددرختان عجوه( قطع م )ا ولیل   هترین نوع درختان خرما را
، ۵ج  ،۵۰۱۹ واقدی،.) رید ار را م ها  نر و کمدرخت ،سیییر تنصیییب  یه قومش 

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa22383
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از از مشییاوران هیئت حاکمه و  کنب اوحبار وسییلمام  ، ا نعثمان در روزگار( ۱31ص
 . ودند حكومت اسیی مب ا ییلب  سیییاری از انترافات سیییاسییب و عدیدتب در عام ن

 (10۰ص، ۰ج،  ۵۱03بری، )ط
و جایگاه علمب یهودیانب چون عبداهلل  فضیییلت ۀدر ار امیه نب از جمله احادیثب که

 ،سلمان ،الدرداءا ب د:را نزد چهار تن  جویی علم ت:منتشر کرد، این حدیث اسسلمام   ن
ز ا ن وقاص ( و نیز ا۵۱۱ص، ۰ج  ،۵۰۵۱ ا ن حجر،).امو عبداهلل  ن سییلم ا ن مسیینود

نشنیدم در حیات کسب  گوید که وی از اه   هشت است مگر  ند  شیده که از پیامبر 
 (جاام.)همانعبداهلل  ن سلم

که آیات  عبداهللده است. منتهب نش  ه پیامبرسلمام  روایات تفسییری ا ن یک از هیچ
وی در گزارش   ارۀدر ، ویق آن  ود که مدحب از پیامبروارد شییدهاو ب در مدح فراوان
سیینجب ئله اعتباروجود ندارد و این مسیی ۀ او ارب درمدحکه درحالب ،رسیییدمب آیات

، ش۵۱۹۱، و احمدنژاد دهد.)کلباسیییبمب قرار تیأم  رواییات مر وط  یه وی را متی     
 و ذکر فرمودهسلمام  مصیادیدب غیر از عبداهلل  ن  ، اممه( در آیاتب که خواهد آمد۵2ص
 نامب از وی  ه میان نیامده است. اه   یت سخناندر 

توان ر د کرد. مب مجمع البیانی مختل  کتا  هاردّ پای این شیخ  را در  خش 
است.  سمانان  ودهاز مراجع ا لب انتشار اسرامیلیات در  ین م ،دانشیمندان  وی  ه گفتن

 ،در تفاسیییر مسییلمانان راه یافته که مدح وی  ا اسییتناد  ه آیات قرآنب حال چه شییده 
 طلبد.مب پژوهشب مستد 

 ام ند در مدح عبداهلل  ن سییلممطالبب ها آن که مرحوم طبرسییب ذی ، آیاتب در ادامه
 .شودمب  ا استفاده از تتلی  سندی متنب نددو نظر وی شده ، ذکر کرده
 یفِاوَ إِنَّهُ یالدُّنْ یناهُ فِیوَ لَقَدِ اصْطَفَ مَ إِلَّا مَنْ سََفِهَ نَفْسَه یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیوَ مَنْ » .۴َََ۱

 (۵۱۱ : دره«).نیالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِرِ

 ،پسییران  رادر خودسییلمام   ن اهللآیه آورده اسییت: عبداین نزول  شییأندر  طبرسییب
تتدیق دانسییتیم که  ییفات  ، را  ه اسیی م دعوت کرد و گفت:  ه«مهاجر»و « سییلمه»

 ؛دیامتناع ورز« مهاجر»اس م آورد ول  « سلمه» جهیدر نت ؛در تورات وجود دارد متمد
 (۱۹3ص، ۵ج، ش۵۱31، طبرسبه را نازل فرمود.)ین آین حال خداوند ایدر ا
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 اند؛ردهاین شأن نزول اشاره نك  ه ،البیان مجمعاز  پیش تفاسییرن گفتنب اسیت  یشیتر   
طبرسب  و)ندهست مجمع البیانشیخ طوسب که متددم  ر  تبیانطبری و  جامع البیانحتب 
 ان ن سییلیم ت مدا فدط اند. از متددمان،ن را ند  نكردهکرده(، آمب زیاد اسییتفادهها آن از
دهد که مب اند. این نشاناین مطلب را ذکر کرده ( ۵۰11) نیشا وری و ثنلبب ( ۵۰1۱)

بوده منتبر و منروف ن ند و در  ین علما،اهتن نزول اعتداد چندانب نداشمفسران  ه این شأ
 است.

 (۵۰2 : دره)«.وْلَمُونَیكْلُمُونَ الْرَقَّ وَ هُمْ یقاً مِنْمُمْ لَیوَ إِنَّ فَرِ» .۴َ۲
ن اسیییت که یا ه،را فدط ذکر کردها آن ا  ازفهینكه طایت اعل» گوید:مب طبرسیییب
 «آوردند.اسییی م ها آن ریحبار و غو کنب اوسیییلمام   ن اهللمانند عبدها آن  نضییی  از

 (۰1۱ص، ۵ج، ش۵۱31)

 ن آیه ماجرای کتمان  ییفات پیامبرشییأن نزول ای ،اندتههمان طور که مفسییران گف
 توسط اه  کتا  است.

هود و ی ۀه در ارین آیت کرده کیه ا یی روا  یییاد  امیام جنفر م از یعل   ن ا راه 
اران ی [ و ]ز ور[  فت متمد و یرا خداوند در ]تورات[ و ]انجیز ،دهنصیار  نازل ش 

: فرمودهفت [  ۀ]سییور 1۹ نیکه در آچنان ؛شییزد کرده  ودز مهاجرت و  را گویاو را و ن
اللََّوْراةِ وَ  ینَمُمْ ... ذلِكَ مَثَلُمُمْ فِیعَلَى الْكُفََّارِ رُحَما ُ بَنَ مَوَهُ أَشََِدََّا ُ یمُرَمََّدٌ رَسََُولُ اللََّهِ وَالََّذِ»

 دند.کر ش ه و  کافر شیییدند و انكار  ند از مبنوث شیییدن،ول  « لِیالَِِْنْ ِ  یمَثَلُمُمْ فِ
 (۱۰3ص، ۵ج ش،۵۱3۰  ترانب،)

ر نظ ویمصییدا   وده و  تنیین لكه شییأن نزول نبوده  ،که طبرسییب آوردهای هجمل
شییییخ طوسیییب نیز این مطلب را آورده  ،از وی گونه که پیشخود را  یان کرده، همان

ذی  آیه آمده  اینكه نام کنب اوحبار نیز نكتن مهم (1۵ص، 1ج تا، ب ،اسییت.)طوسییب 
مورخان و  آوردن وی نازل شده  ود.  ه گفتنپیش از اسی م   هاآیه سیال این  کهدرحالب

در زمان خ فت عمر، اسییی م  ،سیییال هجدهم هجرت دراوحبار دانشیییمندان، کنب 
 ا والفتوح رازی ماجرایب ند  (3۰۹2 ۀ، شییمار۵۱۱ص، ۱ج  ،۵۰۵۱ .)ا ن حجر،آورد
کرد مب آییه مر وط  ه پدر و پسیییری اسیییت که پدر حق را کتمان در آن، کنید کیه   مب

ا راز اس م  ، ود آورده  ه دست شناختب که در تورات از پیامبر سببپسر  ه کهدرحالب

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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  (1۵2ص، 1ج ، ۵۰۱0 ،ا والفتوح رازیکرد.)مب و ایمان

 را عیامد  ه قبله و حق  ودن توجه  ه آن  «ینرفونیه »در  «هیاء » ا ن عبیاس ضیییمیر 
اینكه اه  کتا  چه   ارۀسیییدّی و مدات  در( ۱۱۵ص، ۵ج  ،۵۰۵0 دانید.)ثنالبب، مب

 ه  کتا  حدانیت آن رامنتددند توجه  ه کنبه اسیییت که ا ،کردنید مب چیزی را پنهیان 
( اگر این نظر ۵11ص، ۵ ، ج۵۰11 کردند.)ا ن جوزی،مب شکتمان اما ،دانسیییتنید مب

 شود گفت که مصدا  آیه، عبداهلل است.، دیگر نمبپذیرفته شود

 (3۱ :عمرانآل)«.الیك ؤَدِّهِیوَ مِنْ أَهْلِ الْكِلابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارف » .۴َ۳
ه یاوق ۵1۱۱است که مرد  سلمام  ن  اهللعبد این آیه،در « من»: مراد از دیگوا ن عباس 

 ،ارن کیا ه  احبش  رگرداند و خداوند  رایهمه را   اهللاو  ه امانت سیدرد، عبد  نزد 1ط 
 (333ص، 1ج، ش۵۱31، طبرسب)او را مدح گفته است.

از مفسیییران عامه ند  کرده که  حالب  ه پیرویرسیییب این مطلیب را در  مرحوم طب
سیر كه دقت در تفاضمن آن .اندتهدانشیمندان شینه آن را ند  نكرده و  دان اعتنایب نداش 

ا ن عباس شییأن نزول نبوده و احتماوً تنیین مصییدا  از جانب  ملندهد که جمب نشییان
و  پیامبر ، چرا در خصییوصجای سییؤال اسییت اگر وی امانتدار  وده وی  وده اسییت.

و اخبار دروغ را  ه اسم اس م در میان  ان جانب امانت را رعایت نكردهی ایشهاروایت
 ؟!ه استداد مسلمین رواج

ن امین و خامها آن یهودیان است و در  ین نهم ۀ: این آیه در اراندتهاکثر مفسران گف
ان نصرانی ،کنندمب در  رخب تفاسییر نیز آمده اسیت کسیانب که امانت را ادا    وجود دارد.

 ۹۰ص، ۱ج  ،۵۰11 ،نیشا وری ند.)ثنلبباکنند، یهودیانمب هستند و کسانب که خیانت
 (۹۱ و

کتا  داری اه  مسلمانان را از اعتماد  ه امانت خواهدمب آیه عام است و ،در هر حال
 (112ص، ۱ج ،همان)همان طور که طبری نیز گفته است.در مال، نهب کند؛ 

« سْ ُدُونیوَ هُمْ  لیآنا َ اللَّ اهللاتِ یلْلُونَ آی أَهْلِ الْكِلابِ أُمَّةٌ تائِمَة مِنْسَُوا سَوَا   یلَ» .۴َََ۴
 (۵۵۱ عمران:)آل

ن یا هیند  شیده که سبب نزول آ   یا ن عباس و قتاده و ا ن جر از، البیانمجمع در 
مان یکه  ه متمد اهود گفتند ی ، ا جمن  مسیلمان شد سیلمام   ن  اهللاسیت که چون عبد 
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َََّالِرِ»ن مورد نازل فرمود تا یه را در ایاند مگر اشییرار ما و خداوند آاوردهین  «.نَیمِنَ الص
أُمَّنٌ »و ا تا ش را از سیلمام    ناطبرسیب در ادامه،   (0۵۱ص، 1ج، ش۵۱31، )طبرسیب 

 (جاهمان)منرفب کرده است.« قامِمَنٌ
گفته  ترکه پیشچنان نظر وجود دارد.اخت فسلمام  اس م آوردن عبداهلل  ن در تاریخن

، حجر )ا ناندتهل هجرت دانسییان، اسیی م آوردن او را در سییال او خ رخب مورشیید، 
یننب سال هشتم  دو سال پیش از رحلت پیامبرو  رخ  دیگر،  (۵۱۱، ص۰ ، ج۵۰۵۱
 (۵۰۱، ص۰ ، ج۵۰12، .)عاملبهجر 

جنش  در و جنش احد  تث کرده و جنش  ۀدر ار عمرانآل ۀكه سییور ه این  ا توجه
 اید این سوره در  ، در در سال دوم و جنش احد در سال سوم هجری اتفا  افتاده است

 ا این حسا ، اگر تاریخ اس م وی را سال هشتم  هجری نازل شیده  اشد.  مسیال سیو  
 ا شأن نزول ذکرشده در تنافب خواهد  ود. اگر هم احیاناً  دذیریم که آیه  ،هجرت  دانیم

 ول ا ،زندگب ناست،  اید گفت که مدطنب  وده و وی در ادامسلمام  در شأن عبداهلل  ن
امیلیات در میان مسییلمانان اخ قب اسیی م را رعایت نكرده و  ه ترویج خرافات و اسییر

  پرداخته است.
چه ن مسیینود ند  شییده که متفاوت اسییت از آن  شییأن نزول دیگری  رای آیه از ا 

ب  کند: شمب و سیبب تضینی  ماجرای فو  است. ا ن مسنود ند    طبرسیب ند  کرده 
اورد تا پاس  از شب ی  نینزد خانواده و زنان خود  ود و هنگام نماز عشا تشر غمبریپ

  یگاه تشرآن ؛ا   ه استراحت شدندا  از ما مشیغول نماز شید و عده  گذشیته که عده 
نماز و عبادت خدا ه ن وقت  یر از شیییمیا مسیییلمیانان در ا  یآورد و فرمود: کسییی  غ

َََوا ن مِنْ أَهْلِ الْكِلابِ أُ یلَ»ه نازل شییید: ین آین موقع ایپردازد، در انم  ََُوا س  ...«مَّةٌ تائِمَةٌس
 (۵۱1ص، ۱ ، ج۵۰11، نیشا وری ؛ ثنلبب۵3۰ص، 1ج ، ۵۰12 ،عاملب)

  نا منتصر  ه ،اتین آیشدگان در اشیتاشود که ساستفاده م  سیخنان مفسیران  از 
و  حبشییه وان نجران یتیاز مسییای هعدهود نبودند،  لكه یو همراهان او از قوم سییلمام 
ر یر اه  کتا  که تنبی ودند، و تنب پذیرفتهکیه اسییی م را   ودنید  از مردم روم  تنیدادی 

؛ ۵۱1ص، ۱ ، ج۵۰11نیشا وری،  )ثنلببن مطلب اسیت. یز گواه  ر این  اسیت ن یوسی 
 (۵۰1 ، ص۵۰۵۵ عنایه،

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa22383
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa22383


 بنوبت عب سهلل هن سالم ر  مجمع سلبیقل  محت سی   لس  381
 

 (1۱ :اننام)«وْرِفُونَ أَبْنا َهُم.یوْرِفُونَهُ كَما ی الْكِلابَناهُمُ ینَ آتَیالَّذِ» .۴َ۵

 م امبر گرام  اسیییپد: وقت  که یحمزه ثمال  گون فو  آمده اسییت ا ودر تفسیییر آی
گفت: خداوند   پیامبرش وحب کرده است که سلمام   ن اهللنه شد، عمر  ه عبدیوارد مد

  است؟ ین مطلب  یت یا ایشیناسیند. آ  امبر را همچون فرزندان خود م یاه  کتا ، پ
ما ان شیییاسییت، در م ان کردهیامبر را  ا همان او ییاف  که خداوند  یگفت: ما پ اهللعبد
را از  خدا قسم، من متمده م.  یشناسطور  که فرزندان خود را م  همان ؛میشناسم 

شیناسیم. عمر گفت: چطور؟ پاسیخ داد: متمد را  ا او اف  که خداوند    پسیرم  هتر م  
 ؛رمنان ندایپسرم اطم  ارۀاما در ،کنمدا م ینان پیشیناسم و اطم ش شیمرده اسیت م   ی را
 وا   هافت  و راست گفت  و  یق یتوف   کرده  اشید. عمر گفت: ید مادرش خطایشیا 
 (۰۱3ص، ۰ج، ش۵۱31، طبرسب)رفت .

رای ه وی   نید نیسییت ک ،سییراغ داریمسییلمام   ا توجه  ه او ییافب که از عبداهلل  ن
تصدیق کرده  اشد  ه نظر آنان، این تأیید را در ارۀ پیامبرتوجفریفتن مسلمانان و جلب

مسلمانان  ه وی، توانست ۀ و اعتماد  یش از انداز هانامبوشهمین خن که  ندها در سای
 کند. هامجنووت خود را وارد کتا  مسلمان

 یهود و نصیاری نازل شده است.  این آیه در ارۀ کهآمده  در روایتب از امام  یاد  
 (۰۱3ص، 1ج ش،۵۱3۰  ترانب،)

  ر ا نتواند که در این  ییورت نمب اندتهاز مفسییران، این آیه را مكب دانسییای هعد
 ا استفاده از سیا  آیات و ارتباط این آیه  ا آیات  کشاف یاحب  منطبق  اشید.  سیلمام  

 نویسیید: مب سییید قطب (۵1ص، 1ج  ،۵۰۱3 )زمخشییری،داند.قب ، آن را مكب مب
لب و اندتهداشای هاغلب در مدینه  وده و در مكه تنام ت سازند چند تدا   یهودیانهر»

، همانند انده  کتا ب که از ایمان سیییر  از زدها ،این آییه ترجیتاً مكب اسیییت و در آن 
  (۵۱2۱ص، 1ج  ،۵۰1۱ سید قطب،)«اند.مشرکان سرزنش شده

ند  شده آن است که ا ن عطیه  دون سلمام  تنها سیندی که  رای پرسیش عمر از ا ن  
نویسیید که عمر در مدینه پرسییش  مب ند  طر  خود تا کلبب از قول او از ا ن  ییال 

كه مرسیی  و ناق  اسییت، طریق ضیینی  و ور را مطرح نمود. این سییند ضییمن آنمذک
آن  هادر  سیییاری از ند   رانگیزتأم نكته  آید.مب مردود در روایات تفسیییری  ه شییمار
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 نآی ارتباطب این مندووت را  ا اینتأکید شده که  بسلمام  است که  ر پرسش عمر از ا ن
 (۵۹ص، ش۵۱۹۱و احمدنژاد،  )کلباسبدهد.مب كب نشانم

أَذْتانِ خِرُّونَ لِلْیمِمْ یعَلَ لْلىینَ أُوتُوا الْوِلْمَ مِنْ تَ ْلِهِ إِذا یتُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ ال تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِ» .۴َ6

 (۵۱3 :اسراء«)سُ َّدا.
 : کسان از ا ن عباس آورده است« مِنْ تَ ْلِهِنَ أُوتُوا الْوِلْمَ یإِنَّ الَّذِ»در قسیمت   طبرسیب 

و... که سییلمام  ن  اهللاند مث  عبددا کردهیعلم پ لن توراتیوسییه  ش از نزول قرآنیکه پ
د، ن که قرآن را  شنونینان همیده  ودند، ایش از ظهورش در تورات دیامبر را پیو   پ

 (200ص، 2ج، ش۵۱31، طبرسب)کنند.خا، افتاده، سجده م ه  

ن طبری، ا  مطلب را ذکر نكرده و از اه  سنت نیزکسب این  ،از میان مفسیران شینه 
ددم  ر و حتب ثنلبب که مت اندتهله ندرداخو...  ه این مسییئ المنثور الدرکثیر، سیییوطب در 

آورده،  الكشیی  و البیان وده و روایات تفسیییری نامنتبری را هم در  مجمع ییاحب 
ثنلبب و آییه را مر وط  یه مؤمنان اه  کتا  دانسیییته)   اعتنیایب  یه این سیییخن نكرده  

، انهم)آن را در تفسیرش آورده است.و فدط مدات   (۵۰۱ص، 2ج ، ۵۰11نیشا وری، 
رسیید نظر شییخصییب ا ن عباس یا مفسییران  ند از وی  وده ( و  ه نظر مب۱۱۱ص، 1ج

 ،ردهچه طبرسییب ند  کنیز نظری متفاوت  ا آنن از  ییتا ه و تا نان  دین مفسییرا اسییت.
  و  نض ؛ت او هستندد و امروان متمیکه پها آن نن یدارند. حسن  صر  گفته است: 

 )عاملب، اند.  را خوانده و دانسییتهی  هسییتند که تورات و انجهایاند: مدصییود آنگفته
کرده تفاوت  ا طبرسیییب ند  سیییخنب م ،طبری هم از مجاهد (۰0۱ص، ۱ج  ،۵۰12
 مؤمنین اه  کتا  شیییخ طوسییب آیه را در ارۀ (۵1۱ص، ۵۱ج  ،۵۰1۵ ،طبریاسییت.)

  دون اینكه نامب از عبداهلل تفسیر البرهان احب  (۱۱1ص، 2جتا،  ب، طوسب) داند.مب
، ۱ج ش،۵۱3۰ داند.) ترانب،مب آیه را مر وط  ه جماعتب از اه  کتا  ، بردسییلمام   ن
، ۱ج ، ۵۰۱0ا ن کثیر، شییده دارد.)مشییا ه  ا نظرات گفتهکثیر هم نظری ا ن  (۱۹0ص
چون اه  کتا  اسییت و  رخب مفسییران هم   ارۀآیه کلب  وده و در ،در واقع (۵۵3ص

 اند.ورده رای آیه تنیین مصدا  کرده و نامب از عبداهلل  ه میان آ ،طبرسب
سییه نظریه را ند  « ملْوِوا الْوتُاُ ذینَالَّ نَّإ» مصییدا  ۀا ن جوزی در تفسیییر خود در ار

هم ث ثن أقوال: أحدها: أنهم ناس یف»شود: نمبسیلمام   شیام  عبداهلل  ن  یککرده که هیچ
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د. و الثالث: طلما  ی، قاله ا ن زاءی: أنهم األنببمن أهی  الكتیا ، قیالیه مجیاهد. و الثان     
،  ۵۰11.«)ید  ن عمرو، قاله الواحدیذرّ، و سییلمان، و ورقن  ن نوف ، و ز بن، کأ یالد
  (۱۹ص، ۱ج

 بداند که  احمب مصدا  آیه را کسانب ،ب عالمانهدر پژوهش مراغبتفسیر  احب 
 و سدس کند یان مب از آن اشخاصای هرا نمون« حنفا»فطرت  یاف و پاکب هسیتند و   

 کند.)مراغب،مب د و  ه منا ع متددم اسییتنادآورمبرا  ا ذکر نام و شییرح حالشییان ای هعد
 (۹0ی۹2ص، ۱ج تا، ب

 ا مكب  ودن سوره و  ،عنوان اسیبا  نزول در نظر  گیریم هاگر سیخن طبرسیب را    
 خوانب نخواهد داشییت.، هماسیی م آوردن عبداهلل که چندین سییال  ند از هجرت  وده

، 2ج تا، ب )طوسب،پنج آیه از آن. دانند مگرمب إسراء را مكب ۀمفسیران تمام آیات سور 
نوعب طبری اقرار اهی  کتیا  در این آییات را  ییه    (3ص، ۱ج تیا،  ب ؛ مراغب،۰۰۱ص

فرموده ایمان و اعراض شیییما یكسیییان ها آن خداوند  ه زیرا تتیدی  ا کفار دانسیییته 
ل جدا  ا توجه  ه سیا  آیات که  ر پاین دروزه نیز (۵1۱ص، ۱ج،  ۵۰1۵، طبری.)است

اه  کتا  در مكه  گیرد ایمان این گروه ازمب و اتمیام حجت  ا مشیییرکان  وده، نتیجه 
 (۰۱0ص، ۱ج،  ۵۰1۵دروزه، )داند.إسراء و این آیات را مكب مب  وده است و سورۀ

 مِثْلِه عَلى لیإِسْرائِ یبِهِ وَ شََمِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِ   وَ كَفَرْتُم اهلل عِنْدِإِنْ كانَ مِنْ  لُمْیأَ رَأَ» .۴َََ7

  (۵۱: احداف.«)وَ اسْلَكْ َرْتُم فَآمَن
و جزء   ر رسالت پیامبر اس مسرامی  ارا شاهد  نب سلمام عبداهلل  ن مرحوم طبرسب

در سند این  (۵13ص، ۹ج، ش۵۱31، طبرسب)داند.مب ایشانآورندگان  ه رسالت ایمان
 دانیید.)ا ن جوزی،مب مترو، و کییذما را قول، کلبب واقع شیییده و ا ن جوزی کلبب 

  (۵۱۰ص، ۰ج  ،۵۰11
  و شینه چه ینازل شده  اشد، همن مفسرانسلمام  اهلل  ندر شأن عبد كه آین مز وراین

شأن نزول نظر، موجب سست شدن پذیرند. پس همین اخت فنمب ییییتسین چه اه  
پس آورده،  ایمان در مدینه اهللمكب است و عبد آیهاند مفسران گفته  سیاری از .شودمب

 ، ۵۰۱۰، سیوطب؛ 1۱۱ص، 3 ، ج۵۰۱0 ا ن کثیر،). اشید  اهللتواند عبدمراد از آیه نمب
 (۵۱ص، ۹ ، ج۵۰11 ،نیشا وری ثنلبب ؛۱۵۱ص، 0ج ش،۵۱۱2 ،کاشانب ؛۱۹ص، 2ج
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آیه و تتدی که  ا مشرکان شده، آیه را مكب  مضموندروزه  ا تصیری   ر سییا  و   
 (۵۱ص، ۱ج  ،۵۰1۵داند.)مب

نازل ام سلم عبداهلل  ن آیه در ارۀ ،:  ه خدا سوگنداستاز مسیرو  ند  شده که گفته  
سدس در مرتبط کردن  .چون آیه مكب اسیت و وی در مدینه ایمان آورده اسیت   ؛نشیده 

د از  روز اشییاره کرده که حضییرت  ن  پیامبر  ه خصییومت قوم وی و ،این آیه  ا وی
همچنین گفته  (۱۹ص، 2ج،  ۵۰۱۰.)سیوطب، این آیه را ت وت کرده اسیت  ،دشیمنب 

، آمدن پیامبری تورات کتا  است؛ زیرا در حضرت موسب شیده که مدصود از شاهد، 
 مانند (مناد ، نبوت وتوحید)و  ر تورات که از سوی خدا و در مننا ده استکررا ثا ت 

 (۵۰۱ص، ۵1ج ش،۵۱30 طیب،؛ ۹۰۹ص، 1ج ش،۵۱23 نسفب،). ود، ایمان آورد قرآن
 اسیت که منظور از شاهد موسب  ن عمران  ند  شیده از مسیرو   ن اجدع و دیگران  

ا والفتوح رازی  (۰۱ص، 2ج،  ۵۰۱۰؛ سیییوطب، 1۵۱ص، ۱ ، ج۵۰۵0 اسییت.)ثنالبب،
که موس   ر  د  چنان ل زد و گفت:اکرد، مث ا جهودان مناظره م  رسول کندمب ند 

 (1۱۱ص، ۵3ج ، ۵۰۱0) .دهم د  قرآن گواه  م تورات گواه  داد، من  ر 
 وده و  امبر اس مین شاهد در عصر پیدهد که انشان م  «وَ اسْتَكْبَرْتُم فَآمَن» جملن

از  رادم ظاهراً ش گرفتند.یگران راه اسییتكبار را پیکه دآورده درحال مان ی ه حضییرتش ا
 .نیست ، حضرت موسبشاهد
 که منظور از آیه، میمون  ن یامین) زرگ یهویان( شییدهاز سیینید  ن جبیر هم ند   
 (۰۱ص، 2ج،  ۵۰۱۰و او را تصییدیق کرد.)سیییوطب،  ایمان آورد که  ه پیامبر اسییت

 (۵۹۹ص، ۵0ج،  ۵۰۵3ذکر فرموده است.) المیزانمرحوم طباطبایب نیز این نظر را در 
سیا  حدیث این است  گوید: ظاهرم  شرح  تی   خار ا ن حجر عسید نب در  

  ارۀ جبرامی  قرامتیهودیان در ندر مدام ردّ عدیده و نظری آیین مذکور را  کیه نب  اکرم 
   نح سییؤال از سو  عبداهللزمان  ا طرمذکور هم نکرد، و این مطلب مسیتلزم نزول آی 

 نگوید: این رأ  را  اید همان نظریمب . آنگاه ا ن حجریستو پاسخ آن حضرت نسلمام 
یجه ر سییبب نزول  اشیید. و در نتتواند  یانگعتماد  رشییمرد که چنین تنبیر  نم قا   ا
و سلمام   ن اهللعبد نغیر از قضیی  توان گفت که  اید  را  این آیه، سیبب نزول  دیگر م 

 (110ص ،ش۵۱33 حجت ،)جو کرد.ورا جست گو  او  ا نب  اکرموگفت
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 ارها سلمام  ند  شده که ا ن آیه ذی  (، ۵۰۱۰)و سیوطب(  ۵۰1۵)طبری رتفسیدر 
 ،خود ند  کند  ارۀروایت مدحب که فردی در من نازل شیده است.  ۀ ارگفته این آیه در

 خا ب  رای شأن ،خواسیته اسیت  ا این سخنان   وی اشید.   داشیته جایگاهب  تواندنمب
 خود در  ین مسلمانان ایجاد کرده و مدبولیت یا د.

  آن را یعنوان شاهد عنوان شده و دله  نیرالمؤمنیما،  رهانتفسیر در گفتنب است 
 ش،۵۱3۰ ) ترانب،داند.مب (۵3 :هود«)لْلُوهُ شََاهِدٌ مِنْهُینَةف مِنْ رَبِّهِ وَ یبَ أَ فَمَنْ كانَ عَلى» آین
 (۱0ص، ۱ج

رُ نْلَظِینَرْ َهُ وَ مِنْمُمْ مَنْ  فَمِنْمُمْ مَنْ تَضىهیعَلَ اهللصَدَتُوا ما عاهَدُوا  رِجالٌنَ یمِنَ الْمُؤْمِنِ» .۴َ8

 ( 1۱ :احزا .«)لًایوَ ما بَدَّلُوا تَ ْدِ
ب شد، پس گفت من از یش از جنش  در غایت شده که عمویاز انس  ن مالک روا

نه اگر خدا مرا یهرآ .ب  ودمیغا ،د ا مشرکان کر ل جنگ  که رسول خدااو شرکت در
د چگونه خواهم یه خواهد دنه خدا البتیآان، هرقتیال و نبرد  یا مشیییرکی   ق نمود  ر موف
 ا من اعتذاریخدا، گفت  اردندن فرار کرید. پس چون روز احید شییید و مسیییلم یی جنگ
 نیچه اسییو  تو از آنهزارم  ین نمودند و  ینن  مسییلمین جماعت یچه ام از آنیجومب

ك  احد  ه او  رخورد نمود ینزدرو  کرد، پس سند شیگاه پآن ؛اندگروه مشیرکان آورده 
م، پس  ر یكار کرد نمایطور که او پتو هسیتم. سیند گفت من نتوانستم آن  و گفت من  ا 

م یر دیده شیید، ما گفتیزه و تیر و نیزخم شییمشیی هشییتادن افتاد و در  دن او  یش از یزم
 (۱۰۹ص، 0ج ،ش۵۱31، .)طبرسبنَرْ َهُ فَمِنْمُمْ مَنْ تَضىارانش نازل شد: یاو و  در ارۀ

ن انس  ها آن کتب تفاسییر اه  سنت و  تاح آمده و راوی  این روایت در  یشیتر 
ان ا  مفسرنشده و شأن نزول آن  ه اتفای هاشار  دانمالک اسیت ولب در منا ع شیینب   

شان روایتاست که در  امام علب ۀی از علمای اه  سینت در ار شیینب و تنداد  سییار  
  ،۵۰۵۵ حسكانب،نک: .)است علب  ن ا یطالب ،«انتظارند درکه  کسانب» از منظور آمده:
  (111ص،  ۵۰۱۰، ؛ گنجب شافنب13۹ص، ۵ ، ج۵۰۵۵، ؛ خوارزمب2ص، 1ج

ما نزل من » مدالنمذهب اه  سییینت، در د  ن متمد  ن رازی از علمای حنفباحم
 ،ش۵۱0۱ داند.)طباطبایب یزدی،مب این آیه را در شیییأن امام علب ،«الدرآن فب علب

دانسته که نیازی  ه ذکر حدیث و مب قدری روشنوی شیأن نزول آیات را  ه  (۵۰1ص
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  ندیده و در کمال اختصار، آیه را ذکر کرده است.ها آن سند و  ررسب
این روایت فدط از انس ند  شده و  ،در تفاسییر اه  سنت  ،همان طور که ذکر شید 

اگر  رود.مب  وده و غریب اوسییناد  ه شییمار  مفردویان دیگری ندارد و از این لتاظ ار
ینان نبوده و دشمنب حضرت سیب کنیم، انس  ن مالک مورد اطم ر ر لتاظ سیندی نیز  ه

 هریرهجز ا واند  ه تا ه عادل بتمام فه ند  شدهیحناز ا و داشته است. را  ه دل علب
  (20ص، ۰ج  ،۵۰۱۰ د،یالتد با ن ا )و انس  ن مالک.

، مفید).قرار گرفت نفرین امیرالمؤمنین علب موردانس  ،مفیید  طبق رواییت شییییخ 
ع( روایت )، از امام  اد الخصیال در کتا  نیز شییخ  یدو     (۱۱۵ص، ۵ ، ج۵۰۵۱
د که یكب از آن سه، انس  ن مالک افترا و کذ   ستن که سیه نفر  ر رسیول خدا   کرده
 (۵۹۱ص، ۵ج ش،۵۱21 ا ن  ا ویه،).است

 گیرینتیجه. ۵
را در ندد روایات اسییبا  نزول توان نكات زیر مب ی این نوشییتهها ررسییب از مجموع

 :مرتبط دانسته، استنباط کردسلمام  که آیات را  ا عبداهلل  ن مجمع البیانشده در ذکر
دهد بم توسط مفسران قب  یا  ند از طبرسب، نشان ها رخب شأن نزولنكردن ذکر  ی

 رمدحب از پیامبكه ضمن آن .اندتهچندانب نداشکه مفسیران  ه شأن نزول مذکور اعتداد  
 مصادیدب غیر از عبداهلل  ن اه   یت نیزو در مواردی این فرد نرسیده   ارۀدر و اممه
دچار آیات مذکور را  در ارۀله جایگاه وی که این مسییئ اند رای آیات ذکر کردهسییلمام 
 کند.مب تردید

 کهدرحالباز مفسران عامه ند  کرده  ضب از مطالب را  ه پیرویمرحوم طبرسب  ن ییی
ای هدر  رخب موارد، جمل .اندتهدانشیمندان شیینه آن را ند  نكرده و  دان اعتنایب نداش  

 شأن نزول نبوده و نظر خود را  یان کرده است. ،که طبرسب آورده
م  ا زمان اس سلمام  تاریخب اسبا  نزول حاوی مدح عبداهلل  ن مطا دت نداشتن یییی
وارد دانسییت. اگر هم احیاناً  مجمع البیانتوان  ر مب وی، ندد دیگری اسییت کهآوردن 

 ناست،  اید گفت که مدطنب  وده و وی در ادامسلمام   دذیریم که آیه در شأن عبداهلل  ن
زندگب، ا ییول اخ قب اسیی م را رعایت نكرده و  ه ترویج خرافات و اسییرامیلیات در 

 میان مسلمانان پرداخته است.
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در دد ند  نظرات مفسران پیشین  آید، طبرسب رمبمان طور که از نام تفسیر هیییی 
  اعث گرد ،هاآن  وده و ند  زیاد اقوال و آراء  یییتا ه و تا نان و اعتماد او  ر نظریات

 ا نظریات . هدف وی آشنایب خواننده آمدن مطالب ضینی  در این تفسییر شیده است   
، و در عین حال ارزشمند این روش عالمانهات اسیت.  یآن  ا سیایر نظر  و مدایسین وی 

از  ،قطنب شییییخ اظهارنظراما عدم ندد و  خواند،مبخواننیده را  ه تفكر و اندیشیییه فرا 
 .است ی مهم این تفسیرهاضن 

 

 هانوشتپی
ش، ۵۱0۰)«یث خیالب یا شیییواهد خیالباحاد»ای  ا عنوان کتیا  را آقیای علب علیزاده در مداله  این . ۵

 آ ادی را کام ً مردود ساخته است.ندد گذاشته و ادعاهای  التب نج  در  وتن (۱2ی۱۱شمارۀ 
نزدیک  ه یک  ،که  ه نرو امروزی ستکیلو ط  ۱اوقیه ط  تدریباً منادل  ۵1۱۱ . شایان ذکر است که1

همه ثروت داشته است. و آیا اسیت که این شخ  که  وده که این  شیود. جای تنجب مب میلیارد تومان
 ن وجود چنین ثروتب در آن زمان  وده است؟امكا

 
 منابع

  .۵۰۱۰ اهلل مرعشب،کتا خانه آیت :قم، ۵چ، هشرح نهج الب غاهلل، نا ن ا ب التدید، عبدالتمید  ن هب .۵
 . ۵۰۱۹دار الفكر،  یروت: ، أسد الغا ن ف  منرفن الصتا ن والتسن عل   ن متمد، اا ن اثیر،  .1
 .ش۵۱21 ،حوزۀ علمیه قم نیمدرس نجامن :قم، ۵چ ،الخصال ن علب،  متمد ا ن  ا ویه، .۱
، ۵چ ،عبدالموجودعادل احمد تتدیق  ، ا ن ف  تمییز الصتا ناو ن حجر عسد نب، احمد  ن عل ، ا .۰

   . ۵۰۵۱، هالكتب النلمی دار یروت: 
: روتی ، ۵چمهد ، عبدالرزا   تتدق، ریر ف  علم التفسیزاد المسی جوز ، عبدالرحمن  ن عل ،  ا ن .۱

   . ۵۰11، بدار الكتا  النر 
دیوان المبتدأ و الخبر ف  تاریخ النر  و البر ر و من عا یییرهم ا ن خلدون، عبدالرحمن  ن متمد،  .2

 . ۵۰۱0دار الفكر، ،  یروت: 1چشتادۀ، خلی   ، تتدیقمن ذو  الشأن األکبر
، النر ب التراث حیاءا دار یروت: ، تتدیق علب شییییری، البداین و النهاینا ن کثیر، اسییماعی   ن عمر،   .3

۵۰۱0 . 
 جاو ،  مدمتعل  ، تتدیقاوسیتینا  ف  منرفن األ تا  ، اهللا ن عبدالبر، أ و عمر یوسی   ن عبد  .0
 . ۵۰۵1دار الجی ،  یروت:  ،۵چ
، تتدیق ءاالخلفمامن والسیییاسیین المنروف  تاریخ او و متمد عبد اهلل  ن مسییلم، اقتیبن الدینوری،  ا ن .۹
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  ۵۰۵۱ األضواء، دار یروت: ، ۵چ علب شیری،
 نیاد  ، آسییتان قدس رضییوی: ۵، چروض الجنان و روح الجنانا والفتوح رازی، حسییین  ن علب،  .۵۱

  .۵۰۱0های اس مب، پژوهش
 .ش۵۱3۰، ت نث همؤسس :قم، ۵چ، ر الدرآنیتفس بالبرهان ف، مانیشم  ن سلها دی تران ، س .۵۵
اء یدار إح،  یروت: ۵چ ،ر الدرآنیر جواهر التسییان ف  تفسیی یتفسییثنالب ، عبدالرحمن  ن متمد،  .۵1

 . ۵۰۵0، بالتراث النر 
دار  یروت:  ،۵چ ،الكش  و البیان عن تفسیر الدرآنثنلبب نیشیا وری، ا واسیتا  احمد  ن ا راهیم،    .۵۱

   . ۵۰11إحیاء التراث النر ب، 
   .ش۵۱33دفتر نشر فرهنش اس مب،  :تهران ،2چ ،النزولاسبا  حجتب، سید متمد اقر،  .۵۰
التا نن لوزارۀ الثدافن و  :تهران، ۵چ ، ی  لدواعد التفضیییشییواهد التنز، داهلل  ن عبداهللی، عببحسییكان .۱۵
   . ۵۰۵۵، بس مرشاد اواو
  .۵۰۵۵، حوزۀ علمیه قم مدرسین نجامن :قم، 1چ، المناقبخوارزمب، موفق  ن احمد،  .۵2
 . ۵۰1۵، بس م: دار الغر  اوروتی  ،1چ ،ثیر التدیالتفس، دروزه، متمد عزه .۵3
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