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 .۱بیان مسئله
تكیه و اعتماد افزون طبرسییب ر آرا و اقوال منسییو
اسیانید ،اعث ورود رخب روایات ضینی

ه ا ییتا

و تا نان و نیز حذف

و قا ندد ه این تفسیر شده است .رخب

احادیث نیز در این تفسییر ه اممه نسبت داده شده که پذیرش آن جای تردید دارد .از
جمله روایات مخدوش در این تفسیییر عبارتاند از :مدح عبداهلل ن سییلمام در تفسیییر
آییات متنیدد ،ندی ماجرای ورقن ن نوف و اعتماد ر آن ،نفرین نوح ر فرزندانش،

تنداد همسران سلیمان نبب و ماجرای إفک .تفسیر مجمع البیان از جمله تفاسیر جامع
ه شمار مبرود که در آن ،در ارۀ موضوعاتب مختل از جمله قرامت ،لغت ،شأن نزول،
مباحث روایب و اد ب ،سخن ه میان آمده است .شاید توان گفت که جامع ودن تفسیر،
زمینهای رای ورود روایات ضنی

شده است.

در این خش یا تأم در عنوان تفسییییر مورد تث ،یننب مجمع البیان ،مبتوان ه
روش مؤل از ییک طرف و ارزشگیذاری و ندید متتوای رگزیدۀ او از طرف دیگر
اشیاره کرد .همان طور که از نام تفسییر رمبآید ،طبرسب در دد ند نظریات مفسران
پیشییین وده و ند فراوان اقوال و آراء ییتا ه و تا نان و اعتماد او ر نظریات آنها،
اعث گرد آمدن مطالب ضنی در این تفسیر شده است .هدف وی آشنایب خواننده و
مدایسن آن ا سایر دیدگاههاست .این روش عالمانه و در عین حال ارزشمند ،خواننده را
ه تفكر و اندیشیه فرامبخواند؛ اما عدم ندد و اظهارنظر قطنب شیخ ،از ضن های مهم
این تفسییر اسیت .روشن است که طبرسب ،خود ،واق

ه وجود روایات مخدوش در

تفسیییرش وده اما ا توجه ه مددمن آن ،نا را ر اختصییار گذاشییته و در ارۀ همن آراء
اظهارنظر نكرده و قضاوت را هعهدۀ خوانندگان گذارده است.
مؤل

ه تت خبر و ررسب دقیق احوال راوی توجه داشته و منتدد است تفسیر

قرآن جز ه اخبار یتی و ن

ری  ،جایز نیست .وی دراین اره مبنویسد« :واعلم

ان الخبر قد یی عن النبب وعن األممن الداممین مدام ان التفسییییر الدرآن ویجوز الما
اوثر الصتی والن الصری (». ...طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،۵ص)0۱
طبرسیییب در هرهوری از رواییات تفسییییری ،راه میانه پیموده و از نادیدهانگاری یا
زیادهروی در ند روایات پرهیز کرده اسیت .در مواردی نیز که از روایات یاری جسته،
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روایت را ا حذف سیلسلهسند و گاه فدط ا ذکر چند نفر از سلسلن راویان ند مبکند؛
گو اینكه تصییمیم وی ر اختصییار تفسیییر مجمع البیان و گزیدهگویب از یک سییو و
سیندشناسب که خود پیشاپیش انجام مبداده و روایتب را دون تندی سند یا اعتبار منبع
آن در تفسییرش نمبگنجانده ،انگیزۀ گزینش این شیوه از سوی او وده است(.هاشمب،
۵۱0۵ش ،ص)۵3
ارزترین ندصیان و ایرادی که مبتوان در مجمع البیان طبرسب یافت ،تكیه و اعتماد
افزون وی ر آرا و اقوال منسیییو ه ا یییتا و تا نان ،و زیادهروی در ند یكایک
دیدگاههای آنهاسیت؛ بآنكه در ندد و ررسب و تفكیک این دیدگاهها تأملب جدی و
سنجیده درخور جایگاه تتدیدب و تفسیری مجمع البیان کرده اشد.
دیدگاه تدریبب وی در این زمینه بتأثیر نیسییت .اخت فها و تنشهای مذهبب ،از
مشیك ت عصیر طبرسیب ود که خشیونتهای سییاری در پب داشت .سران مذاهب
اس ی مب ا طرح مسییام اخت ل رانگیز ،ه دشییمنبها دامن مبزدند و هجای تكیه ر
ا یول و عداید مذهبب مشیتر ،،تنصب و دشمنب را پیشن خود ساخته ودند .در میان
مؤلفان و مص ینمفان ،کمتر کسییب را چون طبرسییب مبتوان یافت که ک مش از طنن و
اعتراض ه مخالفان طریدن خود خالب اشد .وی ا پیروی از سیرۀ پیشوایان شینن امامیه،
دفاع از ا ییول و مبانب شییینه را ا حفظ اعتدال و هدور از تنصییب و افراط و پرهیز از
غلو ،درآمیخته ود و ه نزدیک ساختن اندیشههای مذاهب اس مب ،خدماتب سیار کرد.

طبرسیب رخب روایات و اسبا نزول را از منصومین و تا ه ند مبکند که ا
مبانب قرآنب و عدلب و حتب تاریخب سیییازگاری ندارد .از میان این روایات و اسیییبا
نزول ،خش عمدهای در مدح عبداهلل ن سلمام(منلوم التال) و مطالبب نیز از اسرامیلیات
وده که ا مبانب عدلب همخوانب ندارد .ند ماجرای اط و منسییوو ورقن ن نوف نیز

از دیگر مباحث تأم رانگیز این تفسییییر اسیییت .مبتوان گفت که طبرسیییب در رخب
ند قولها و دیدگاههای خود ،هنوعب دچار مسامته شده است.
در نوشیتار حاضیر ،سینب ر آن است که روایات قا ندد و خدشهپذیر این کتا
گرانسیینش شییناسییایب و ا مسییتندات قرآنب و عدلب ،ه ندد فدهالتدیثب آنها پرداخته
شود .در رخب موارد ،ررسب سندی و رجالب انجام خواهد شد.
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این مداله ه ررسیب روایات اسبا

نزول مبپردازد که در اثنای آنها شخصیتهای

نامنتبر نیز مانند عبداهلل ن س یلمام مدح شییدهاند؛ تأکید ر ررس یب روایات مرتبط ا این
شخصیت است.
۱ـ .۱پیشینۀ پژوهش
چنانکه اشیاره شد ،از دیر از در ارۀ مجمع البیان پژوهشهای فراوانب انجام شده است.
اکنون ه رخب از منا ع مرتبط ا موضوع پژوهش حاضر اشاره مبشود:
ییی «اسبا نزول در تفسیر مجمع البیان»(فصیتب۵۱3۰ ،ش)؛ این مداله جایگاه شیخ
طبرسب و کتا ش مجمع البیان و ترتیب مطالب در آن را یان کرده ،عد گرایب و اهتمام
ه سند و اسبا نزول و ند گزارشب آن از سوی او را ررسیده و نیز ه م  ،شیخ در
ندد و تتلی اسبا نزول اشاره کرده است.
یییی ررسییب و ندد روایات اسییبا نزول در تفسیییر مجمع البیان(کریمب)۵۱۹۰ ،؛
نویسییندۀ این پایاننامه ه رخب از ایرادات تفسیییر مجمع البیان اشییاره کرده اسییت؛ از
جمله :بتوجهب شیییخ ه حوزۀ سییند روایات ،اشییكال او در منسییو دانسییتن رخب
روایات ه امام متمد اقر ،یان نكردن سیییند و منبع در تنداد زیادی از روایات ،عدم

گزینش روایت تی ا توجه ه سند یا راوی ،و ند روایت از مناندان اه یت.

ی «روش تفسیری مجمع البیان»(هاشمب۵۱0۵ ،ش)؛ نویسندۀ آن ه گرایش تفسیری
مجمع اشییاره مبکند و مبانب تفسیییری آن را نام مب رد و توضییی مبدهد؛ همچنین از
روایات تفسییری و اسیبا نزول در این تفسییر یاد کرده و در آخر ،ه ورت کوتاه و
جزمب ،ند زیاد اقوال را از کاستبهای مجمع عنوان مبکند.
ی حدیثهای خیالب در مجمع البیان (۵.التب نج آ ادی)۵۱۹۱ ،
ررسب سندی روایات تفسیر مجمع البیان عنوان پایاننامههایب است که در دانشكدۀ
ا ولالدین آغاز شده و ت ش دانشجویان ر این است که روایاتِ دون سند و روایاتِ
حذفشده یا ذکرنشده از طرف طبرسب ،سندیا ب و مستند شود.
در پژوهشهای مذکور ،اغلب روش تفسییری مجمع البیان و مباحث سیندشیناسانه
مطرح شیده و ه مسیام متتوایب ندرداختهاند؛ اما در نوشتار حاضر ،اسبا

نزولها در

وتن ندد سندی ،متنب ،عدلب و تاریخب قرار گرفته است و از این منظر ،نوآوری دارد.
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 .۲بررسی روایات اسباب نزول در مجمع البیان
شییوۀ طبرسب در ند اسبا نزول ،ه ورت گزارشب وده و کمتر ه تتلی و ررسب
آنها پرداخته است .از مجموع  1۱۹مورد یان اسبا نزول در تفسیر مجمع البیان1۰2 ،
مورد آن گزارشیب و ه یورت تفصییلب و مسیتند است .و از مجموع روایات اسبا
نزول 1۱2 ،مورد آن تفصیلب است و دیه هاجمال یان شده(.فصیتب۵۱3۰ ،ش ،ص)۱
ا وجود کثرت تنداد سبب نزول آیات ،مرحوم طبرسب در موارد زیادی ،آیات را دون
ذکر اسبا نزول تفسیر کرده است.
همان طور که ذکر شیید ،وی در گزارش اسییبا نزول ،کمتر ندد و تتلی دارد ،در
عین حیال در مواردی یا ارامن م  ،ه تأیید یا ردّ پرداخته اسیییت .م  ،او در ندد و
تتلی روایات ،ضیرورت فدهب ،ظاهر آیه و تاریخ وده و سبب نزولب که مورد تأیید و
قبول ایشان نبوده ،ا این م ،ها رد شده است (.رای آگاهب از نمونههای این م ،ها،
نک :همان ،ص۹ی)۵1
 .۳شیوۀ شیخ طبرسی در مواجهه با سند
در مجمع البیان ،یش از چهار هزار روایت دون سییند از اه یت ند شییده اسییت.
طبرسییب در مددمن تفسیییر ،آنجا که روایت مشییهور لكه متواتر ثدلین را ند مبکند،
مبافزاید« :من سیند اینگونه روایات را رای اختصار و کوتاه شدن سخن و نیز شهرت
آنها نزد ار ا حدیث ،حذف مبکنم۵۱31(».ش ،ج ،۵ص )3۱شاید دلی دیگر حذف
سییند از طرف وی ،این اشیید که سیییاری از افراد توان هرهگیری از اسییناد روایت و
شیناسیایب یال از نا یال را ندارند .او که شخصیتب رجالب و آگاه ه احوال راویان
وده است ،ت ش کرده روایات منتبر را ند کند(.شایستهنژاد۵۱0۹ ،ش ،ص)۱۵
طبرسیب نمونن این روش را در تبیین واژۀ «سامتون»(تو ه ،)۵۵1 :از ا ن عباس ،ا ن
مسینود ،حسین ،سنید ن جبیر و مجاهد ند مبکند و مبافزاید« :در روایت مرفوع از

پیامبر ند شییده که فرمود :سیییاحت امت من روزه گرفتن اسییت۵۱31(».ش ،ج،۱
ش )۵۵۰وی پس از تفسییر آیه ،ماجرای گفتوگوی امام سجاد و زهری را در مسیر
مكه ،دون اشاره ه سند روایت ند مبکند(.همانجا)
ا توجه ه اینكه طبرسیب اعتداد دارد تفسییر قرآن فدط ا خبر تی و ن

ری
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از منصییوم جایز اسییت ،ه احوال راوی دقت فراوانب داشییته اسییت .وی دراین اره
مبنویسیید« :واعلم ان الخبر قد ی عن النبب وعن األممن الداممین مدام ان التفسیییر
الدرآن ویجوز الما اوثر الصتی والن الصری (». ...همان ،ج ،۵ص)0۱
ا توجه ه این نگرش ،طبرسیب روایاتب را ند مبکند که دارای تت سند اشد؛
در عین حیال ،سیییند روایات و اسیییبا

نزولها را نمبآورد .در مجمع البیان ،هزاران

روایت از اه یت ند شده دون اینكه سندی رای آنها ذکر شده اشد .طبرسب در

رخب موارد ،نیام ند کنندگان سیییبب نزول را ذکر مبکند؛ رای مثال« ،قال ا ن عباس،
مجیاهید»...؛ در مواردی نیز فدط سیییبیب نزول را ذکر مبکند دون آنكه نامب از ناق
یاورد.
نمونن اول :در سییبب نزول آیات «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ آمَنَّا بِاهلل وَ بِالْیوْمِ الْآخِر وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِینَ* یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَََمُمْ وَمَا یَعََْوُرُونَ» ( دره 0 :و )۹
مبگوید :این آیات در ارۀ منافدان نازل شید و آنان عبداهلل ن ا سلول و جدّ ن قیس
و منتب ن قشیر و یارانشان و گروه از یهود ودند(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،۵ص)۵۱1
نمونن دوم :در سییبب نزول آین «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی س ََ ِیلِ اهلل

أُولئِكَ یرْجُونَ رَحْمَتَ اهلل وَ اهلل غَفُورٌ رَحِیمٌ»( دره )1۵0 :مبنویسد :این آیه در مورد عبداهلل
ن جهش و یارانش نازل شد که ه دستور پیغمبر اکرم از مدینه یرون رفتند و در نزد
آن درخیت که جریانش گذشیییت ،در ماه رجب جنش کردند و واقد سیییهم  ،عبداهلل

حضییرم را کشییت .چون جمن منتدد ودند ر فرض که آنان گناه نكرده اشییند،
پاداشب هم نخواهند داشت چون در ماه حرام وده است؛ ازاینرو خداوند آین مذکور را
در ارۀ آنان فرستاد و وعدۀ ثوا شان داد(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،1ص)۱۱۱
طبرسییب در مواردی ،سییبب نزول را از عموم مفسییران ند مبکند؛ رای نمونه در
تفسیییر آین «یس َْئَلُونَكَ عَنِ الع ََّمْرِ الْرَرامِ تِلالف فِیهِ تُلْ تِلالٌ فِیهِ كَ ِیر (»...دره )1۵3 :ماجرای
درگیری مسلمانب ا عمرو ن حضرمب و نیز جواز زدوخورد در ماههای حرام را که این
آیه در ارۀ آن نازل شیده است ،از مفسران ند مبکند دون اشاره ه اسم فردی خاص.
(طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،1ص)۱۱۵
وی در مواقنب هم سبب نزول آیات را ا استفاده از روایات تبیین و دون ذکر سند،
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ه ناق ا لب روایت ،یننب منصوم اشاره مبکند؛ رای مثال در تفسیر آین  ۵۱0سورۀ
دره مبنویسید« :حضیرت اد  فرمود :مسلمانان گمان مبکردند که فا و مروه از
یدعیت هیا اهی جاهلیت اسیییت؛ لذا خداوند این آیه را نازل فرمود( ».همان ،ج،۵

ص)۰۰۱
ذکر نكردن سیند در سیبب نزول ،آسیبب ه ا ماجرا نمبرساند(هرچند ند سند
هتر و مناسبتر ه نظر مبآید)؛ زیرا اسبا نزولها در سایر تفاسیر متددم و متأخر نیز
آمده و در رخب از آنها ه اسییناد ماجرا اشییاره شییده اسییت .در ییورت تنارض نیز
تی و سدیم وجود دارد.
راهحلب رای کش
ع مه طباطبایب در مواردی که سبب نزول چند سند دارد ،حكم ه مردود ودن آن
ند داده و علت ندذیرفتنش را مغایرت آشییكارن ند ن اشییارهشییده ا سیییا آیه یان کرده
اسیت(.واسیطب۵۱۹2 ،ش ،ص )۵۱در عین حال ،نمبتوان مسامتن وی در ند رخب
روایات و اسییبا نزول را نادیده گرفت .از طرفب ،ند قولهای ضیینیفب(همچون مدح
عبداهلل ن سلمام ،ذکر ماجرای ورقن ن نوف و )...را ارامه کرده و از سوی دیگر ،کمترین
اظهارنظری دراین اره نكرده است؛ البته اید ه ضن آنها اشاره مبکرد.
 .۴روایات اسباب نزول عبداهلل بن سلّام
نفوذ اسرامیلیات در تفاسیر روایب نسبت ه کتا های غیرتفسیری ا روش تفسیر اثری و
دیگر جوامع حدیثب یشییتر اسییت .عمدۀ روایات اسییرامیلب از چند نفر از دانشییمندان
یهودی و نصیرانب نظیر عبداهلل ن سلمام ،کنب اوحبار ،وهب ن منبّه ،تمیم داری و ا ن
جریج ند شده است(.منرفت ، ۵۰۵0 ،ج ،1ص 02و 03؛ عبدالسمیع1۱۱2 ،م ،ص۵۱۱
و ۵۱۵؛ دیاری یدگلب۵۱0۱ ،ش ،ص )۵۱۵عبداهلل ن سی یلمام از کسیییانب ود که رای
جلیبنظر عامن مردم جن حدیث مبکرد(.منرفت ، ۵۰۵0 ،ج ،1ص )۹2احادیثب هم
در و

او ند شده که عمدتاً ضنی

اوسناد و باعتبار است(.همانجا)

عبداهلل ن سلمام ن حارث اسرامیلب(ا ن عبدالبر ، ۵۰۵1 ،ج ،۱ص )۹1۵از یهودیانب
اسیت که رخب مورخان ،اس م آوردن او را در سال اول هجرت دانستهاند (ا ن حجر،
 ، ۵۰۵۱ج ،۰ص )۵۱۱و رخ دیگر ،دو سیییال پیش از رحلت پیامبر ،یننب سیییال
هشتم هجر (.عاملب ، ۵۰12 ،ج ،۰ص )۵۰۱نام او در روزگار جاهلیت« ،حصین» ود

۱7۲
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اما پس از اسیی م آوردن ،پیامبر اسیی م او را عبداهلل نامید(.ا ن عبدالبر ، ۵۰۵1 ،ج،۱
ص )۹1۵کنیهاش أ ا یوسی و از زرگان یهود ن قینداع ود و او را از نوادگان یوس
ن یندو  مبدانستند(.ا ن اثیر ، ۵۰۱۹ ،ج ،۱ص)۵2۱
عبداهلل در متا ییرۀ عثمان وعده داده ود از و در مدا شییورشیییان اند

دفاع

کند ،اما در عم  ،کار رایش نكرد و ه او گفت :یبر پیشیه کن ،سوگند ه کس که
جانم در دسییت اوسییت ،تو را در کتا خدا چنین یافته ام که خلیفن شییهید و مظلوم
هست (.ا ن قتیبه دینوری ، ۵۰۵۹ ،ج ،۵ص)2۵
ا ن خلیدون دراین یاره مبگویید« :عر اهی کتا و علم نبود و روحین دو و
جه ر آنها حاکم ود .و هرگاه م خواستند از امور که منمووً شر تمای ه دانستن
آنها دارد ،نظیر عل پیدایش موجودات ،آغاز خلدت و اسیییرار وجود ،چیز دانند ،از
[عالمان] اه کتا سییؤال م کردند و از دانش ایشییان هره م ردند ...این [عالمان]
کسان مانند کنب اوحبار ،وهب ن منبه و عبداهلل ن سلمام ودند .در نتیجه ،مفسران در
مورد آنها سه انگار کردند و کتب تفسیر را از اینگونه حكایات مملو ساختند(».ا ن
خلدون ، ۵۰۱0 ،ج ،۵ص)۱۱۰
شیینبب گفته اسییت :هیچ چیزی از قرآن در ارۀ عبداهلل ن س یلمام نازل نشییده اسییت.

(سیییوطب ، ۵۰۱۰ ،ج ،2ص )۱۹وی همواره ه دشییمنان امام عل  گرایش داشییت؛

ازاینرو هنگیامب کیه مردم یا امیام علب ینیت کردنید ،وی یا آن حضیییرت ینت
نكرد(.طبری ، ۵۱03 ،ج ،۰ص )۰۱۱ا ن ا التدید گوید :چون مردم ند از عثمان ا

امیرالمؤمنین ینت کردند ،حضیرت هدنبال گروه فرستاد و آنان را ه ینت ا خود
دعوت فرمود ،ه حضرت گفتند :آیا هدنبال حسّان ن ثا ت و کنب ن مالک و عبداهلل
ن س یلمام نم فرسییت ؟ حضییرت فرمود« :لَا حَاجَن لَنَا فِیمَنْ لَا حَاجَن لَهُ فِینا، ۵۰۱۰( ».

ج ،۰ص)۹

عبداهلل ن سیلمام در غزوۀ ن نضییر شیرکت داشت .پیامبر دستور داد تا نخ ها
خرما را قطع کنند و سییوزانند؛ ا ولیل مازن و عبداهلل ن س یلمام مأمور این کار شییدند.
ا ولیل هترین نوع درختان خرما را(درختان عجوه) قطع م کرد ول عبداهلل ن سلمام از
سیییر تنصیییب یه قومش ،درختها نر و کم ار را م رید(.واقدی ، ۵۰۱۹ ،ج،۵
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ص )۱31در روزگار عثمان ،ا ن سییلمام و کنب اوحبار از مشییاوران هیئت حاکمه و از
عام ن ا ییلب سیییاری از انترافات سیییاسییب و عدیدتب در حكومت اس ی مب ودند.
(طبری ، ۵۱03 ،ج ،۰ص)10۰
از جمله احادیثب که نبامیه در ارۀ فضیییلت و جایگاه علمب یهودیانب چون عبداهلل
ن سلمام منتشر کرد ،این حدیث است :علم را نزد چهار تن جویید :ا بالدرداء ،سلمان،
ا ن مسیینود و عبداهلل ن س یلمام(.ا ن حجر ، ۵۰۵۱ ،ج ،۰ص )۵۱۱و نیز از ا ن وقاص

ند شیده که از پیامبر نشنیدم در حیات کسب گوید که وی از اه هشت است مگر
عبداهلل ن سلمام(.همانجا)
هیچیک از روایات تفسییری ا ن سلمام ه پیامبر منتهب نشده است .عبداهلل که آیات

فراوانب در مدح او وارد شییده ،ویق آن ود که مدحب از پیامبر در ارۀ وی در گزارش
آیات مبرسییید ،درحالبکه مدحب در ارۀ او وجود ندارد و این مسییئله اعتبارسیینجب
رواییات مر وط یه وی را متی تیأم قرار مبدهد(.کلباسیییب و احمدنژاد۵۱۹۱ ،ش،

ص )۵2در آیاتب که خواهد آمد ،اممه مصیادیدب غیر از عبداهلل ن سلمام ذکر فرموده و

در سخنان اه یت نامب از وی ه میان نیامده است.
ردّ پای این شیخ را در خشهای مختل کتا مجمع البیان مبتوان ر د کرد.
وی ه گفتن دانشیمندان ،از مراجع ا لب انتشار اسرامیلیات در ین مسمانان وده است.

حال چه شییده که مدح وی ا اسییتناد ه آیات قرآنب در تفاسیییر مسییلمانان راه یافته،
پژوهشب مستد مبطلبد.
در ادامه ،آیاتب که مرحوم طبرسییب ذی آنها مطالبب در مدح عبداهلل ن سییلمام ند
کرده ،ذکر شده و نظر وی ا استفاده از تتلی سندی متنب ندد مبشود.
« .۱َََ۴وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سََفِهَ نَفْسَه وَ لَقَدِ اصْطَفَیناهُ فِی الدُّنْیاوَ إِنَّهُ فِی

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِرِین (».دره)۵۱۱ :
طبرسییب در شییأن نزول این آیه آورده اسییت :عبداهلل ن س یلمام پسییران رادر خود،
«سییلمه» و «مهاجر» ،را ه اسیی م دعوت کرد و گفت :هتتدیق دانسییتیم که ییفات

متمد در تورات وجود دارد؛ در نتیجه «سلمه» اس م آورد ول «مهاجر» امتناع ورزید؛

در این حال خداوند این آیه را نازل فرمود(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،۵ص)۱۹3

۱73
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گفتنب اسیت یشیتر تفاسییرن پیش از مجمع البیان ،ه این شأن نزول اشاره نكردهاند؛
حتب جامع البیان طبری و تبیان شیخ طوسب که متددم ر مجمع البیان هستند(و طبرسب
از آنها زیاد اسییتفاده مبکرده) ،آن را ند نكردهاند .از متددمان ،فدط مدات ن سییلیمان
( ) ۵۰1۱و ثنلبب نیشا وری ( ) ۵۰11این مطلب را ذکر کردهاند .این نشان مبدهد که
مفسران ه این شأن نزول اعتداد چندانب نداشتهاند و در ین علما ،منتبر و منروف نبوده
است.
« .۲َ۴وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنْمُمْ لَیكْلُمُونَ الْرَقَّ وَ هُمْ یوْلَمُونَ (».دره)۵۰2 :
طبرسیییب مبگوید« :علت اینكه طایفه ا از آنها را فدط ذکر کرده ،این اسیییت که
نضی ی از آنها مانند عبداهلل ن سی یلمام و کنب اوحبار و غیر آنها اسی ی م آوردند».
(۵۱31ش ،ج ،۵ص)۰1۱
همان طور که مفسییران گفتهاند ،شییأن نزول این آیه ماجرای کتمان ییفات پیامبر
توسط اه کتا است.

عل ن ا راهیم از امیام جنفر یییاد  رواییت کرده کیه این آیه در ارۀ یهود و
نصیار نازل شده ،زیرا خداوند در [تورات] و [انجی ] و [ز ور] فت متمد و یاران
او را و نیز مهاجرت و را گوشییزد کرده ود؛ چنانکه در آین [ 1۹سییورۀ فت ] فرموده:
«مُرَمََّدٌ رَسََُولُ اللََّهِ وَالََّذِینَ مَوَهُ أَشََِدََّا ُ عَلَى الْكُفََّارِ رُحَما ُ بَینَمُمْ  ...ذلِكَ مَثَلُمُمْ فِی اللََّوْراةِ وَ

مَثَلُمُمْ فِی الَِِْنْ ِیلِ» ول ند از مبنوث شیییدن ،ه و کافر شیییدند و انكارش کردند.
( ترانب۵۱3۰ ،ش ،ج ،۵ص)۱۰3
جملهای که طبرسییب آورده ،شییأن نزول نبوده لكه تنیین مصییدا وده و وی نظر
خود را یان کرده ،همانگونه که پیش از وی ،شییییخ طوسیییب نیز این مطلب را آورده
اسییت(.طوسییب ،بتا ،ج ،1ص )1۵نكتن مهم اینكه نام کنب اوحبار نیز ذی آیه آمده
درحالبکه این آیه سیالها پیش از اسی م آوردن وی نازل شده ود .ه گفتن مورخان و
دانشیییمندان ،کنب اوحبار در سیییال هجدهم هجرت ،در زمان خ فت عمر ،اسی ی م
آورد(.ا ن حجر ، ۵۰۵۱ ،ج ،۱ص ،۵۱۱شییمارۀ  )3۰۹2ا والفتوح رازی ماجرایب ند
مبکنید کیه در آن ،آییه مر وط ه پدر و پسیییری اسیییت که پدر حق را کتمان مبکرد

درحالبکه پسر هسبب شناختب که در تورات از پیامبر ه دست آورده ود ،ا راز اس م
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و ایمان مبکرد(.ا والفتوح رازی ، ۵۰۱0 ،ج ،1ص)1۵2
ا ن عبیاس ضیییمیر «هیاء» در «ینرفونیه» را عیامد ه قبله و حق ودن توجه ه آن
مبدانید(.ثنالبب ، ۵۰۵0 ،ج ،۵ص )۱۱۵سی یدّی و مدات در ارۀ اینكه اه کتا چه
چیزی را پنهیان مبکردنید ،منتددند توجه ه کنبه اسیییت که اه کتا حدانیت آن را
مبدانسیییتنید ،اما کتمانش مبکردند(.ا ن جوزی ، ۵۰11 ،ج ،۵ص )۵11اگر این نظر
پذیرفته شود ،دیگر نمبشود گفت که مصدا آیه ،عبداهلل است.
« .۳َ۴وَ مِنْ أَهْلِ الْكِلابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارف یؤَدِّهِ الیك(».آلعمران)3۱ :
ا ن عباس گوید :مراد از «من» در این آیه ،عبداهلل ن سلمام است که مرد  ۵1۱۱اوقیه
ط  1نزد او ه امانت سیدرد ،عبداهلل همه را ه احبش رگرداند و خداوند رای این کار،
او را مدح گفته است(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،1ص)333
مرحوم طبرسیییب این مطلیب را در حالب ه پیروی از مفسیییران عامه ند کرده که
دانشیمندان شینه آن را ند نكرده و دان اعتنایب نداشتهاند .ضمن آنكه دقت در تفاسیر
نشییان مبدهد که جملن ا ن عباس شییأن نزول نبوده و احتماوً تنیین مصییدا از جانب

وی وده اسییت .جای سییؤال اسییت اگر وی امانتدار وده ،چرا در خصییوص پیامبر و
روایتهای ایشان جانب امانت را رعایت نكرده و اخبار دروغ را ه اسم اس م در میان
مسلمین رواج داده است؟!
اکثر مفسران گفتهاند :این آیه در ارۀ همن یهودیان است و در ین آنها امین و خامن
وجود دارد .در رخب تفاسییر نیز آمده اسیت کسیانب که امانت را ادا مبکنند ،نصرانیان
هستند و کسانب که خیانت مبکنند ،یهودیاناند(.ثنلبب نیشا وری ، ۵۰11 ،ج ،۱ص۹۰
و )۹۱

در هر حال ،آیه عام است و مبخواهد مسلمانان را از اعتماد ه امانتداری اه کتا
در مال ،نهب کند؛ همان طور که طبری نیز گفته است(.همان ،ج ،۱ص)112
« .۴َََ۴لَیسَُوا سَوَا مِنْ أَهْلِ الْكِلابِ أُمَّةٌ تائِمَة یلْلُونَ آیاتِ اهلل آنا َ اللَّیل وَ هُمْ یسْ ُدُون »
(آلعمران)۵۵۱ :
در مجمع البیان ،از ا ن عباس و قتاده و ا ن جری ند شیده که سبب نزول آیه این
اسیت که چون عبداهلل ن سیلمام ا جمن مسیلمان شد ،یهود گفتند که ه متمد ایمان

۱3۱

رل قصلدبم علم ح یثپژله  ،سب سوورهم ،شمب گ هوستلششم ،پبیوو ل زمستبن ۱۴۰۰

نیاورده اند مگر اشییرار ما و خداوند آیه را در این مورد نازل فرمود تا «مِنَ الصَََّالِرِینَ».
(طبرسیب۵۱31 ،ش ،ج ،1ص )0۵۱طبرسیب در ادامه ،ا ن سیلمام و ا تا ش را از «أُمَّنٌ
قامِمَنٌ» منرفب کرده است(.همانجا)
در تاریخن اس م آوردن عبداهلل ن سلمام اخت فنظر وجود دارد .چنانکه پیشتر گفته
شیید ،رخب مورخان ،اسیی م آوردن او را در سییال اول هجرت دانسییتهاند(ا ن حجر،

 ، ۵۰۵۱ج ،۰ص )۵۱۱و رخ دیگر ،دو سال پیش از رحلت پیامبر یننب سال هشتم
هجر (.عاملب ، ۵۰12 ،ج ،۰ص)۵۰۱
ا توجه ه اینكه سییورۀ آلعمران در ارۀ جنش در و جنش احد تث کرده و جنش
در در سال دوم و جنش احد در سال سوم هجری اتفا افتاده است ،اید این سوره در
سیال سیوم هجری نازل شیده اشد .ا این حسا  ،اگر تاریخ اس م وی را سال هشتم
هجرت دانیم ،ا شأن نزول ذکرشده در تنافب خواهد ود .اگر هم احیاناً دذیریم که آیه
در شأن عبداهلل ن سلمام است ،اید گفت که مدطنب وده و وی در ادامن زندگب ،ا ول
اخ قب اسیی م را رعایت نكرده و ه ترویج خرافات و اسییرامیلیات در میان مسییلمانان
پرداخته است.
شییأن نزول دیگری رای آیه از ا ن مسیینود ند شییده که متفاوت اسییت از آنچه
طبرسیب ند کرده و سیبب تضینی

ماجرای فو است .ا ن مسنود ند مبکند :شب

پیغمبر نزد خانواده و زنان خود ود و هنگام نماز عشا تشری نیاورد تا پاس از شب
گذشیته که عده ا از ما مشیغول نماز شید و عده ا ه استراحت شدند؛ آنگاه تشری
آورد و فرمود :کسی ی غیر از شیییمیا مسیییلمیانان در این وقت ه نماز و عبادت خدا
نم پردازد ،در این موقع این آیه نازل شییید« :لَیسََُوا سَََوا ن مِنْ أَهْلِ الْكِلابِ أُمَّةٌ تائِمَةٌ»...
(عاملب ، ۵۰12 ،ج ،1ص۵3۰؛ ثنلبب نیشا وری ، ۵۰11 ،ج ،۱ص)۵۱1
از سیخنان مفسیران استفاده م شود که ستایششدگان در این آیات ،منتصر ه ا ن
سییلمام و همراهان او از قوم یهود نبودند ،لكه عدهای از مسیییتیان نجران و حبشییه و
تنیدادی از مردم روم ودنید کیه اسی ی م را پذیرفته ودند ،و تنبیر اه کتا که تنبیر
وسیین اسیت نیز گواه ر این مطلب اسیت(.ثنلبب نیشا وری ، ۵۰11 ،ج ،۱ص۵۱1؛
عنایه ، ۵۰۵۵ ،ص)۵۰1
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« .۵َ۴الَّذِینَ آتَیناهُمُ الْكِلابَ یوْرِفُونَهُ كَما یوْرِفُونَ أَبْنا َهُم(».اننام)1۱ :
در تفسیییر آین فو آمده اسییت ا وحمزه ثمال گوید :وقت که پیامبر گرام اسیی م
وارد مدینه شد ،عمر ه عبداهلل ن سلمام گفت :خداوند پیامبرش وحب کرده است که
اه کتا  ،پیامبر را همچون فرزندان خود م شیناسیند .آیا این مطلب یتی است؟
عبداهلل گفت :ما پیامبر را ا همان او ییاف که خداوند یان کرده اسییت ،در میان شییما

م شناسیم؛ همان طور که فرزندان خود را م شناسیم .ه خدا قسم ،من متمد را از
پسیرم هتر م شیناسیم .عمر گفت :چطور؟ پاسیخ داد :متمد را ا او اف که خداوند
رایش شیمرده اسیت م شیناسم و اطمینان پیدا م کنم ،اما در ارۀ پسرم اطمینان ندارم؛
شیاید مادرش خطای کرده اشید .عمر گفت :توفیق یافت و راست گفت و ه

وا

رفت (.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،۰ص)۰۱3
ا توجه ه او ییافب که از عبداهلل ن س یلمام سییراغ داریم ،نید نیسییت که وی رای

فریفتن مسلمانان و جلبتوجه نظر آنان ،این تأیید را در ارۀ پیامبر تصدیق کرده اشد
که ندها در ساین همین خوشنامبها و اعتماد یش از اندازۀ مسلمانان ه وی ،توانست
مجنووت خود را وارد کتا

مسلمانها کند.

در روایتب از امام یاد  آمده که این آیه در ارۀ یهود و نصیاری نازل شده است.

( ترانب۵۱3۰ ،ش ،ج ،1ص)۰۱3
عدهای از مفسییران ،این آیه را مكب دانسییتهاند که در این ییورت نمبتواند ر ا ن
سیلمام منطبق اشید .یاحب کشاف ا استفاده از سیا آیات و ارتباط این آیه ا آیات
قب  ،آن را مكب مبداند(.زمخشییری ، ۵۰۱3 ،ج ،1ص )۵1سییید قطب مبنویسیید:
«هرچند تدا یهودیان اغلب در مدینه وده و در مكه تنام ت سازندهای داشتهاند ولب
این آییه ترجیتاً مكب اسیییت و در آن ،اه کتا ب که از ایمان سیییر از زدهاند ،همانند
مشرکان سرزنش شدهاند(».سید قطب ، ۵۰1۱ ،ج ،1ص)۵۱2۱
تنها سیندی که رای پرسیش عمر از ا ن سلمام ند شده آن است که ا ن عطیه دون
ند طر خود تا کلبب از قول او از ا ن ییال مبنویسیید که عمر در مدینه پرسییش
مذکور را مطرح نمود .این سییند ضییمن آنكه مرسی و ناق اسییت ،طریق ضیینی و
مردود در روایات تفسیییری ه شییمار مبآید .نكته تأم رانگیز در سیییاری از ند ها آن

۱3۶

رل قصلدبم علم ح یثپژله  ،سب سوورهم ،شمب گ هوستلششم ،پبیوو ل زمستبن ۱۴۰۰

است که ر پرسش عمر از ا ن سلمام تأکید شده که بارتباطب این مندووت را ا این آین
مكب نشان مبدهد(.کلباسب و احمدنژاد۵۱۹۱ ،ش ،ص)۵۹
« .6َ۴تُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ ال تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْوِلْمَ مِنْ تَ ْلِهِ إِذا یلْلى عَلَیمِمْ یخِرُّونَ لِلْأَذْتانِ

سُ َّدا(».اسراء)۵۱3 :
طبرسیب در قسیمت «إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْوِلْمَ مِنْ تَ ْلِهِ» از ا ن عباس آورده است :کسان
که پیش از نزول قرآن هوسیییلن تورات علم پیدا کرده اند مث عبداهلل ن سییلمام و ...که
پیامبر را پیش از ظهورش در تورات دیده ودند ،اینان همین که قرآن را شنوند،
و
ه خا ،افتاده ،سجده م کنند(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،2ص)200
از میان مفسیران شینه ،کسب این مطلب را ذکر نكرده و از اه سنت نیز طبری ،ا ن
کثیر ،سیییوطب در الدر المنثور و ...ه این مسییئله ندرداختهاند و حتب ثنلبب که متددم ر
ییاحب مجمع وده و روایات تفسیییری نامنتبری را هم در الكشیی و البیان آورده،
اعتنیایب یه این سیییخن نكرده و آییه را مر وط یه مؤمنان اه کتا دانسیییته(ثنلبب
نیشا وری ، ۵۰11 ،ج ،2ص )۵۰۱و فدط مدات آن را در تفسیرش آورده است(.همان،
ج ،1ص )۱۱۱و ه نظر مبرسیید نظر شییخصییب ا ن عباس یا مفسییران ند از وی وده
اسییت .دین مفسییران از ییتا ه و تا نان نیز نظری متفاوت ا آنچه طبرسییب ند کرده،
دارند .حسن صر گفته است :ینن آنها که پیروان متمد و امت او هستند؛ و نض
گفته اند :مدصییود آنهای هسییتند که تورات و انجی را خوانده و دانسییته اند( .عاملب،
 ، ۵۰12ج ،۱ص )۰0۱طبری هم از مجاهد ،سیییخنب متفاوت ا طبرسیییب ند کرده
اسییت(.طبری ، ۵۰1۵ ،ج ،۵۱ص )۵1۱شیییخ طوسییب آیه را در ارۀ مؤمنین اه کتا
مبداند( .طوسب ،بتا ،ج ،2ص )۱۱1احب تفسیر البرهان دون اینكه نامب از عبداهلل
ن سییلمام برد ،آیه را مر وط ه جماعتب از اه کتا

مبداند (.ترانب۵۱3۰ ،ش ،ج،۱

ص )۱۹0ا ن کثیر هم نظری مشییا ه ا نظرات گفتهشییده دارد(.ا ن کثیر ، ۵۰۱0 ،ج،۱
ص )۵۵3در واقع ،آیه کلب وده و در ارۀ اه کتا اسییت و رخب مفسییران همچون
طبرسب ،رای آیه تنیین مصدا کرده و نامب از عبداهلل ه میان آوردهاند.
ا ن جوزی در تفسیییر خود در ارۀ مصییدا «إنَّ الَّذینَ اُوتُوا الْوِلْم» سییه نظریه را ند
کرده که هیچیک شیام عبداهلل ن سیلمام نمبشود« :فیهم ث ثن أقوال :أحدها :أنهم ناس
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من أهی الكتیا  ،قیالیه مجیاهد .و الثانب :أنهم األنبیاء ،قاله ا ن زید .و الثالث :طلما
الدین ،کأ ب ذرّ ،و سییلمان ،و ورقن ن نوف  ،و زید ن عمرو ،قاله الواحدی، ۵۰11(».
ج ،۱ص)۱۹
احب تفسیر مراغب در پژوهشب عالمانه ،مصدا آیه را کسانب مبداند که احب
فطرت یاف و پاکب هسیتند و «حنفا» را نمونهای از آن اشخاص یان مبکند و سدس
عدهای را ا ذکر نام و شییرح حالشییان مبآورد و ه منا ع متددم اسییتناد مبکند(.مراغب،
بتا ،ج ،۱ص۹2ی)۹0
اگر سیخن طبرسیب را هعنوان اسیبا نزول در نظر گیریم ،ا مكب ودن سوره و
اسیی م آوردن عبداهلل که چندین سییال ند از هجرت وده ،همخوانب نخواهد داشییت.
مفسیران تمام آیات سورۀ إسراء را مكب مبدانند مگر پنج آیه از آن(.طوسب ،بتا ،ج،2
ص۰۰۱؛ مراغب ،بتیا ،ج ،۱ص )3طبری اقرار اهی کتیا در این آییات را ییهنوعب
تتیدی ا کفار دانسیییته زیرا خداوند ه آنها فرموده ایمان و اعراض شیییما یكسیییان
است(.طبری ، ۵۰1۵ ،ج ،۱ص )۵1۱دروزه نیز ا توجه ه سیا آیات که ر پاین جدال
و اتمیام حجت ا مشیییرکان وده ،نتیجه مبگیرد ایمان این گروه از اه کتا در مكه
وده است و سورۀ إسراء و این آیات را مكب مبداند(.دروزه ، ۵۰1۵ ،ج ،۱ص)۰۱0
« .7َََ۴أَ رَأَیلُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اهلل وَ كَفَرْتُم بِهِ وَ شََمِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِی إِسْرائِیل عَلى مِثْلِه

فَآمَن وَ اسْلَكْ َرْتُم(».احداف)۵۱ :

مرحوم طبرسب عبداهلل ن سلمام را شاهد نباسرامی ر رسالت پیامبر اس م و جزء
ایمانآورندگان ه رسالت ایشان مبداند(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،۹ص )۵13در سند این
قول ،کلبب واقع شیییده و ا ن جوزی کلبب را مترو ،و کیذما
 ، ۵۰11ج ،۰ص)۵۱۰

مبدانیید(.ا ن جوزی،

اینكه آین مز ور در شأن عبداهلل ن سلمام نازل شده اشد ،همن مفسرانی چه شینه و
چه اه سینتیی ی نمبپذیرند .پس همین اخت فنظر ،موجب سست شدن شأن نزول
مبشود .سیاری از مفسران گفتهاند آیه مكب است و عبداهلل در مدینه ایمان آورده ،پس
مراد از آیه نمبتواند عبداهلل اشید(.ا ن کثیر ، ۵۰۱0 ،ج ،3ص1۱۱؛ سیوطب، ۵۰۱۰ ،
ج ،2ص۱۹؛ کاشانب۵۱۱2 ،ش ،ج ،0ص۱۵۱؛ ثنلبب نیشا وری ، ۵۰11 ،ج ،۹ص)۵۱

۱3۰

رل قصلدبم علم ح یثپژله  ،سب سوورهم ،شمب گ هوستلششم ،پبیوو ل زمستبن ۱۴۰۰

دروزه ا تصیری ر سییا و مضمون آیه و تتدی که ا مشرکان شده ،آیه را مكب
مبداند ، ۵۰1۵(.ج ،۱ص)۵۱
از مسیرو ند شده که گفته است :ه خدا سوگند ،آیه در ارۀ عبداهلل ن سلمام نازل
نشیده؛ چون آیه مكب اسیت و وی در مدینه ایمان آورده اسیت .سدس در مرتبط کردن

این آیه ا وی ،ه خصییومت قوم وی و پیامبر اشییاره کرده که حضییرت ند از روز
دشیمنب ،این آیه را ت وت کرده اسیت(.سیوطب ، ۵۰۱۰ ،ج ،2ص )۱۹همچنین گفته
شیده که مدصود از شاهد ،حضرت موسب است؛ زیرا در کتا

تورات ،آمدن پیامبری

را ثا ت کرده است و ر تورات که از سوی خدا و در مننا(توحید ،نبوت و مناد) مانند
قرآن ود ،ایمان آورد(.نسفب۵۱23 ،ش ،ج ،1ص۹۰۹؛ طیب۵۱30 ،ش ،ج ،۵1ص)۵۰۱
از مسیرو ن اجدع و دیگران ند شیده اسیت که منظور از شاهد موسب ن عمران
اسییت(.ثنالبب ، ۵۰۵0 ،ج ،۱ص1۵۱؛ سیییوطب ، ۵۰۱۰ ،ج ،2ص )۰۱ا والفتوح رازی

ند مبکند رسول ا جهودان مناظره م کرد ،مثال زد و گفت :چنانکه موس ر د
تورات گواه داد ،من ر د قرآن گواه م دهم ، ۵۰۱0( .ج ،۵3ص)1۱۱

جملن «فَآمَن وَ اسْتَكْبَرْتُم» نشان م دهد که این شاهد در عصر پیامبر اس م وده و
ه حضییرتش ایمان آورده درحال که دیگران راه اسییتكبار را پیش گرفتند .ظاهراً مراد از

شاهد ،حضرت موسب نیست.

از سیینید ن جبیر هم ند شییده که منظور از آیه ،میمون ن یامین( زرگ یهویان)

اسییت که ه پیامبر ایمان آورد و او را تصییدیق کرد(.سیییوطب ، ۵۰۱۰ ،ج ،2ص)۰۱
مرحوم طباطبایب نیز این نظر را در المیزان ذکر فرموده است ، ۵۰۵3(.ج ،۵0ص)۵۹۹
ا ن حجر عسید نب در شرح تی خار م گوید :ظاهر سیا حدیث این است

کیه نب اکرم آیین مذکور را در مدام ردّ عدیده و نظرین یهودیان در ارۀ جبرامی قرامت
کرد ،و این مطلب مسیتلزم نزول آین مذکور همزمان ا طرح سییؤال از سو عبداهلل ن
سلمام و پاسخ آن حضرت نیست .آنگاه ا ن حجر مبگوید :این رأ را اید همان نظرین
قا اعتماد رشییمرد که چنین تنبیر نم تواند یانگر سییبب نزول اشیید .و در نتیجه
م توان گفت که اید را این آیه ،سیبب نزول دیگر غیر از قضیین عبداهلل ن سلمام و

گفتوگو او ا نب اکرم را جستوجو کرد(.حجت ۵۱33 ،ش ،ص)110
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در تفسیر طبری( ) ۵۰1۵و سیوطب( ،) ۵۰۱۰ذی آیه ند شده که ا ن سلمام ارها
گفته این آیه در ارۀ من نازل شیده است .روایت مدحب که فردی در ارۀ خود ند کند،
نمبتواند جایگاهب داشیته اشید .وی خواسیته اسیت ا این سخنان ،شأن خا ب رای
خود در ین مسلمانان ایجاد کرده و مدبولیت یا د.

گفتنب است در تفسیر رهان ،امیرالمؤمنین هعنوان شاهد عنوان شده و دلی آن را

آین «أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَینَةف مِنْ رَبِّهِ وَ یلْلُوهُ شََاهِدٌ مِنْهُ »(هود )۵3 :مبداند (.ترانب۵۱3۰ ،ش،
ج ،۱ص)۱0
« .8َ۴مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَتُوا ما عاهَدُوا اهلل عَلَیهفَمِنْمُمْ مَنْ تَضى نَرْ َهُ وَ مِنْمُمْ مَنْ ینْلَظِرُ

وَ ما بَدَّلُوا تَ ْدِیلًا(».احزا )1۱ :
از انس ن مالک روایت شده که عمویش از جنش در غایب شد ،پس گفت من از

شرکت در اول جنگ که رسول خدا ا مشرکان کرد ،غایب ودم .هرآینه اگر خدا مرا
موفق نمود ر قتیال و نبرد یا مشیییرکیان ،هرآینه خدا البته خواهد دید چگونه خواهم
جنگیید .پس چون روز احید شییید و مسیییلمین فرار کردند ،گفت ارخدایا من اعتذار
مبجویم از آنچه این جماعت ینن مسییلمین نمودند و یزارم هسییو تو از آنچه این
گروه مشیرکان آورده اند؛ آنگاه پیشرو کرد ،پس سند نزدیك احد ه او رخورد نمود
و گفت من ا تو هسیتم .سیند گفت من نتوانستم آنطور که او پیكار کرد نمایم ،پس ر
زمین افتاد و در دن او یش از هشییتاد زخم شییمش ییر و نیزه و تیر دیده شیید ،ما گفتیم
در ارۀ او و یارانش نازل شد :فَمِنْمُمْ مَنْ تَضى نَرْ َهُ(.طبرسب۵۱31 ،ش ،ج ،0ص)۱۰۹
این روایت در یشیتر کتب تفاسییر اه سنت و تاح آمده و راوی آنها انس ن
مالک اسیت ولب در منا ع شیینب دان اشارهای نشده و شأن نزول آن ه اتفا مفسران
شیینب و تنداد سییاری از علمای اه سینت در ارۀ امام علب است که در روایتشان

آمده :منظور از «کسانب که در انتظارند» ،علب ن ا یطالب است(.نک :حسكانب، ۵۰۵۵ ،
ج ،1ص2؛ خوارزمب ، ۵۰۵۵ ،ج ،۵ص13۹؛ گنجب شافنب ، ۵۰۱۰ ،ص)111
احمد ن متمد ن رازی از علمای حنفبمذهب اه سییینت ،در مدالن «ما نزل من

الدرآن فب علب ،»این آیه را در شیییأن امام علب مبداند(.طباطبایب یزدی۵۱0۱ ،ش،
ص )۵۰1وی شیأن نزول آیات را هقدری روشن مبدانسته که نیازی ه ذکر حدیث و

۱3۲
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سند و ررسب آنها ندیده و در کمال اختصار ،آیه را ذکر کرده است.
همان طور که ذکر شید ،در تفاسییر اه سنت ،این روایت فدط از انس ند شده و
راویان دیگری ندارد و از این لتاظ مفرد وده و غریب اوسییناد ه شییمار مبرود .اگر
هلتاظ سیندی نیز ررسیب کنیم ،انس ن مالک مورد اطمینان نبوده و دشمنب حضرت

علب را ه دل داشته است .از ا وحنیفه ند شده تمامب تا ه عادلاند هجز ا وهریره
و انس ن مالک(.ا ن ا ب التدید ، ۵۰۱۰ ،ج ،۰ص)20

طبق رواییت شییییخ مفیید ،انس مورد نفرین امیرالمؤمنین علب قرار گرفت(.مفید،

 ، ۵۰۵۱ج ،۵ص )۱۱۵شییخ یدو نیز در کتا الخصیال ،از امام اد (ع) روایت

کرده که سیه نفر ر رسیول خدا افترا و کذ
است(.ا ن ا ویه۵۱21 ،ش ،ج ،۵ص)۵۹۱
 .۵نتیجهگیری
از مجموع ررسییبهای این نوشییته مبتوان نكات زیر را در ندد روایات اسییبا

ستند که یكب از آن سه ،انس ن مالک

نزول

ذکرشده در مجمع البیان که آیات را ا عبداهلل ن سلمام مرتبط دانسته ،استنباط کرد:
ی ذکر نكردن رخب شأن نزولها توسط مفسران قب یا ند از طبرسب ،نشان مبدهد

که مفسیران ه شأن نزول مذکور اعتداد چندانب نداشتهاند .ضمن آنكه مدحب از پیامبر

و اممه در ارۀ این فرد نرسیده و در مواردی نیز اه یت مصادیدب غیر از عبداهلل ن
سییلمام رای آیات ذکر کردهاند که این مسییئله جایگاه وی در ارۀ آیات مذکور را دچار
تردید مبکند.
ی ی مرحوم طبرسب نضب از مطالب را ه پیروی از مفسران عامه ند کرده درحالبکه
دانشیمندان شیینه آن را ند نكرده و دان اعتنایب نداشتهاند .در رخب موارد ،جملهای
که طبرسب آورده ،شأن نزول نبوده و نظر خود را یان کرده است.
یی ی مطا دت نداشتن تاریخب اسبا نزول حاوی مدح عبداهلل ن سلمام ا زمان اس م
آوردن وی ،ندد دیگری اسییت که مبتوان ر مجمع البیان وارد دانسییت .اگر هم احیاناً
دذیریم که آیه در شأن عبداهلل ن سلمام است ،اید گفت که مدطنب وده و وی در ادامن
زندگب ،ا ییول اخ قب اس ی م را رعایت نكرده و ه ترویج خرافات و اسییرامیلیات در
میان مسلمانان پرداخته است.
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یی ی همان طور که از نام تفسیر رمبآید ،طبرسب در دد ند نظرات مفسران پیشین
وده و ند زیاد اقوال و آراء یییتا ه و تا نان و اعتماد او ر نظریات آنها ،اعث گرد
آمدن مطالب ضینی در این تفسییر شیده است .هدف وی آشنایب خواننده ا نظریات
وی و مدایسین آن ا سیایر نظریات اسیت .این روش عالمانه و در عین حال ارزشمند،
خواننیده را ه تفكر و اندیشیییه فرامبخواند ،اما عدم ندد و اظهارنظر قطنب شییییخ ،از
ضن های مهم این تفسیر است.
پینوشتها
 .۵این کتیا را آقیای علب علیزاده در مدالهای ا عنوان «احادیث خیالب یا شیییواهد خیالب»(۵۱0۰ش،
شمارۀ ۱۱ی )۱2در وتن ندد گذاشته و ادعاهای التب نج آ ادی را کام ً مردود ساخته است.
 .1شایان ذکر است که  ۵1۱۱اوقیه ط تدریباً منادل  ۱کیلو ط ست که ه نرو امروزی ،نزدیک ه یک
میلیارد تومان مبشیود .جای تنجب اسیت که این شخ که وده که اینهمه ثروت داشته است .و آیا
امكان وجود چنین ثروتب در آن زمان وده است؟
منابع
 .۵ا ن ا ب التدید ،عبدالتمید ن هبناهلل ،شرح نهج الب غه ،چ ،۵قم :کتا خانه آیتاهلل مرعشب. ۵۰۱۰ ،
 .1ا ن اثیر ،ا والتسن عل ن متمد ،أسد الغا ن ف منرفن الصتا ن ،یروت :دار الفكر. ۵۰۱۹ ،
 .۱ا ن ا ویه ،متمد ن علب ،الخصال ،چ ،۵قم :جامنن مدرسین حوزۀ علمیه قم۵۱21 ،ش.
 .۰ا ن حجر عسد نب ،احمد ن عل  ،او ا ن ف تمییز الصتا ن ،تتدیق عادل احمد عبدالموجود ،چ،۵
یروت :دار الكتب النلمیه. ۵۰۵۱ ،
 .۱ا ن جوز  ،عبدالرحمن ن عل  ،زاد المسییر ف علم التفسیر  ،تتدق عبدالرزا مهد  ،چ ،۵یروت :
دار الكتا النر ب. ۵۰11 ،
 .2ا ن خلدون ،عبدالرحمن ن متمد ،دیوان المبتدأ و الخبر ف تاریخ النر و البر ر و من عا یییرهم
من ذو الشأن األکبر ،تتدیق خلی شتادۀ ،چ ،1یروت :دار الفكر. ۵۰۱0 ،
 .3ا ن کثیر ،اسییماعی ن عمر ،البداین و النهاین ،تتدیق علب شییییری ،یروت :دار احیاء التراث النر ب،
. ۵۰۱0
 .0ا ن عبدالبر ،أ و عمر یوسی ن عبداهلل ،اوسیتینا ف منرفن األ تا  ،تتدیق عل متمد جاو ،
چ ،۵یروت :دار الجی . ۵۰۵1 ،
 .۹ا ن قتیبن الدینوری ،ا و متمد عبد اهلل ن مسییلم ،اومامن والسیییاسیین المنروف تاریخ الخلفاء ،تتدیق

۱33

رل قصلدبم علم ح یثپژله  ،سب سوورهم ،شمب گ هوستلششم ،پبیوو ل زمستبن ۱۴۰۰

علب شیری ،چ ،۵یروت :دار األضواء۵۰۵۱ ،
 .۵۱ا والفتوح رازی ،حسییین ن علب ،روض الجنان و روح الجنان ،چ ،۵آسییتان قدس رضییوی :نیاد
پژوهشهای اس مب. ۵۰۱0 ،
 .۵۵تران  ،سید هاشم ن سلیمان ،البرهان فب تفسیر الدرآن ،چ ،۵قم :مؤسسه نثت۵۱3۰ ،ش.
 .۵1ثنالب  ،عبدالرحمن ن متمد ،تفسیییر جواهر التسییان ف تفسیییر الدرآن  ،چ ،۵یروت :دار إحیاء
التراث النر ب. ۵۰۵0 ،

 .۵۱ثنلبب نیشیا وری ،ا واسیتا احمد ن ا راهیم ،الكش

و البیان عن تفسیر الدرآن ،چ ،۵یروت :دار

إحیاء التراث النر ب. ۵۰11 ،
 .۵۰حجتب ،سید متمد اقر ،اسبا النزول ،چ ،2تهران :دفتر نشر فرهنش اس مب۵۱33 ،ش.
 .۱۵حسییكانب ،عبیداهلل ن عبداهلل  ،شییواهد التنزی لدواعد التفضییی  ،چ ،۵تهران :التا نن لوزارۀ الثدافن و
اورشاد اوس مب. ۵۰۵۵ ،
 .۵2خوارزمب ،موفق ن احمد ،المناقب ،چ ،1قم :جامنن مدرسین حوزۀ علمیه قم. ۵۰۵۵ ،
 .۵3دروزه ،متمد عزه ،التفسیر التدیث ،چ ،1یروت :دار الغر

اوس مب. ۵۰1۵ ،

 .۵0دیاری یدگلب ،متمدتدب ،پژوهشیب در ا اسیرامیلیات در تفاسییر قرآن ،چ ،1تهران :سهروردی،
۵۱0۱ش.
 .۵۹زمخشیر  ،متمود ن عمر ،الكشیاف عن حدامق غوام

التنزی  ،چ ،۱یروت :دار الكتا النر ب،

. ۵۰۱3
 .1۱سید قطب ،ا راهیم حسین ،فب ظ ل الدرآن ،چ ،۱۱یروت :دار الشرو . ۵۰1۱ ،
 .1۵سییییوطب ،ج لالیدین ،الدر المنثور فب التفسییییر المأثور ،قم :کتا خانه آیتاهلل مرعشیییب نجفب،
. ۵۰۱۰
 .11شایستهنژاد ،علباکبر ،طبرسب و مجمع البیان ،چ ،۵تهران :خانه کتا ۵۱0۹ ،ش.
 .1۱یییالتب نج آ یادی ،ننمیتاهلل ،حدیثهای خیالب در تفسییییر مجمع البیان ،چ ،۱تهران :کویر،
۵۱۹۱ش.
 .1۰طبرسییب ،فض ی ن حسیین ،مجمع البیان فب تفسیییر الدرآن ،چ ،۱تهران :انتشییارات نا ییر خسییرو،
۵۱31ش.
 .1۱طباطبای  ،سیید متمدحسیین ،المیزان ف تفسییر الدرآن ،چ ،۱قم :جامنن مدرسین حوزۀ علمیه قم،
. ۵۰۵3

 .12طباطبایب یزدی ،سییید عبدالنزیز« ،ما نزل من الدرآن فب علب ،»تهران :مجله سییفینه ،شییمارۀ ،۱
۵۱0۱ش ،ص۵۱۰ی.۵۰2
 .13طبری ،ا وجنفر متمد ن جریر ،تفسییر طبر  ،تتدیق حبیب یغمای  ،چ ،1تهران :انتشارات توس،
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. ۵۰1۵
 .10ییییی  ،تاریخ األمم و الملو ،،تتدیق متمد ا والفض ا راهیم ،چ ،1یروت :دار التراث. ۵۱03 ،
 .1۹طوس  ،متمد ن حسن ،التبیان ف تفسیر الدرآن ،یروت :دار احیاء التراث النر  ،بتا.
 .۱۱طیب ،سید عبدالتسین ،اطیب البیان فب تفسیر الدرآن ،چ ،1تهران :انتشارات اس م۵۱30 ،ش
 .۱۵عامل  ،جنفر مرتض  ،الصتی من سیرۀ النبب األعظم ،چ ،۵قم ،دار التدیث. ۵۰12 ،
 .۱1علیزاده ،علب« ،احادیث خیالب یا شیواهد خیالب» ،فصلنامه علمبتخصصب علوم حدیث ،شمارۀ ۱۱
و  ، ۵۱0۰ ،۱2ص۵1۱ی.۵۰3
 .۱۱عبدالسمیع ،عماد علب ،التیسیر فب أ ول التفسیر ،اسكندریه :دار اویمان1۱۱2 ،م.
 .۱۰عنایه ،غاز حسین ،أسبا النزول الدرآنب ،چ ،۵یروت :دار الجی . ۵۰۵۵ ،
 .۱۱فصیییتب ،علب« ،اسییبا نزول در تفسیییر مجمع البیان» ،فصییلنامه پژوهشهای قرآنب ،شییمارۀ ،۵
۵۱3۰ش ،ص1۱۵ی.1۵2
 .۱2کاشییانب ،م فت اهلل ،تفسیییر منهج الصییادقین فب الزام المخالفین ،کتا فروشییب متمدحسیین علمب،
تهران۵۱۱2 ،ش.
 .۱3کریمب ،فاطمه ،ررسب و ندد روایات اسبا نزول در تفسیر مجمع البیان ،پایاننامه کارشناسبارشد
دانشكده علوم قرآنب کرمانشاه ،استاد راهنما :زهره نریمانب۵۱۹۰ ،ش.
 .۱0کلباسییب ،زهرا و احمدنژاد ،امیر« ،تتلی و ررسییب روایات تفسیییری در ارۀ عبداهلل ن سییلمام»،
آموزههای قرآنب ،شمارۀ ۵۱۹۱ ،1۰ش ،ص۱ی.۱۱

 .۱۹گنجب شافنب ،متمد ن یوس  ،کفاین الطالب فب مناقب علب ن ا یطالب ،چ ،1تهران :دار إحیاء

تراث أه البیت. ۵۰۱۰ ،
 .۰۱مراغ  ،احمد ن مصطف  ،تفسیر المراغ  ،یروت :دار احیاء التراث النر  ،بتا.

 .۰۵منرفت ،متمدهادی ،التفسییر و المفسیرون فب ثو ه الدشییب ،چ ،۵مشهد :الجامنن الرضویه للنلوم
اوس میه. ۵۰۵0 ،
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۵۱23ش.
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. ۵۰۱۹
 .۰3هاشیمب ،سید حسین« ،روش تفسیری مجمع البیان» ،فصلنامه پژوهشهای قرآنب ،شمارۀ  1۹و،۱۱
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