
 

 

 نزول بیترت ةیپا بر ریتفس ةینظر نقد

 یجواهر دحسنمحم دیّس
 تهران، ،یبیترت ریتفس و مطالعات گروه ریمد ی ـاسالم ةشیاند و فرهنگ پژوهشگاه اریستادا

 رانیا
 (88/66/6867؛ تاریخ پذیرش: 19/86/6867)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 اًیـ ثان نـزول،  بیـ ترت اتیـ روا اتقـان  اوالً یبررسـ  ازمنـد ین نـزول  بیـ ترت ةیـ پا بر ریتفس ةینظر یبررس
 بـه  توجـه  بـا  سـه  نیا. است شده ادی هینظر موانع  ثالثاً و ریتفس در «نزول بیترت» نةیقر گاهیجا و خاستگاه

 بـه  توجه با کنیل شود، نقد و یبررس ها آن جوانب تا هستند یمستقل مقاالت ازمندین مناسب، نةیشیپ نبودا
 اختصـاص  آن بـه  را حاضـر  مقالـة  مباحث ثقل نگارنده است، نزول بیترت اتیروا پژوهش، بستر نکهیا

 و نقـد  بـه  را گـر ید ابعـاد  مناسب یفرصت در تا كند یم گزارش را گریدود ضرورت، قدر به و است داده
 سـتة یشا محتوا و سند جهت دو از خود زین قرآن یها سوره نزول بیترت اتیروا. ندیبنش یلیتفص یبررس
 از و اسـت  توجه كانون آن، ورتضر و نهیشیپ نبودا لیدل به نخست علت مقال، نیا در كه است یبررس
 یبـرا  ،یسـنّ  و یعیشـ  روش ةیـ پا بـر  هیـ نظر نیـ ا بـه  منتقدانه نگاه. است آمده سخن اشارة به زین دوم نظر

 نیبـ  از. اسـت  ریناپـذ  اجتنـاب  یضـرورت  م،یصح یریتفس روش انتیص حف  و یرأ به ریتفس از احتراز
 نـزد  یادیـ بن و متعـدد  یها ضعف لیدل به كه است )ع(تیب اهل به منسوب تیروا چهار  ادشده،ی اتیروا

 بـه  تنهـا  ات،یـ روا نیـ ا طرفـداران  اغلـب  و اسـت  نشـده  برخـوردار  یمناسب اقبال از یسنّ و عهیش محققان
 پـژوهش  ةیـ پا بـر  نگارنـده  مجموع، در. اند كرده اعتماد عباس ابن مانند صحابه، یبرخ از منقول اتیروا
 دخالـت  و ردیپذ ینم ریتفس در یا هیپا و ییمبنا نقش یفایا یبرا را ها سوره نزول بیترت اعتبار رو،  شیپ

 .داند یم مجاز یریتفس نةیقر حدّ در معتبر و بخش نانیاطم موارد در تنها را نزول زمان

 قرائن نزول، بیترت به ریتفس روش ،یمدن و یمک نزول، بیترت اتیروا: واژگان کلیدی

 .یریتفس

                                                           

 E-mail: s.javahery@gmail.com 
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 مقدمه

گـامی فراتـر از دخالـت دادن قرینـة زمـان نـزول در         ب نـزول، نظریة تفسیر بر پایة ترتی
و دریافت ابزار بایسـتة   قرآنی یها واره كشف نظامتفسیر برداشته و مدعی استخراج تعالیم، 

روایـاتی اسـت كـه    « روایات ترتیب نزول»تغییر و تحول جامعه و تعالی آن است. منظور از 
هـای بـزرگ در ترتیـب ایـن      مال  سـوره است.  در آن آمده قرآنهای  ترتیب نزول سوره

روایات، ابتدای سوره، و ترتیب آیات به طور كامل از فهرست این روایـات خـارج اسـت.    
گیـرد و پـیش از ورود بـه بحـث      پس از یادآوری نکتة فوق كه گاهی مورد غفلت قرار می

الزم است ضمن بیان مسئله و روشن شـدن شـیوة پـژوهش، نکـات سـودمندی تـذكر داده       
  خود نیازمند مقاله و یا مقاالت مسـتقلی اسـت،   ها از آنتحقیم تفصیلی برخی  كه البته شود

 ةمناسب برای روشن شدن اهمیت و كاركرد موضـوع مقالـ   ةها زمین لیکن طرح اجمالی آن
 آورد. حاضر را فراهم می

در روش تفسـیری   قـرآن كـریم  هـای   كه اشاره شد، روایات ترتیـب نـزول سـوره    چنان
و بـر اسـاس آن،    اسـت  شگران به جای ترتیب آیات، پایه و مبنا قرار داده شـده برخی پژوه

اند. از این رو، با گذشت  معانی در ابعاد عقیدتی، تاریخی و احکام بررسی و استخراج شده
هـای آن، الزم اسـت پایـة     از مغالطة جایگزینی ترتیب سُوَر به جای ترتیب آیات و چـالش 

توانـد از دو نظـر صـورت     شود. بررسی رویات یادشده می استواری این روایات نیز روشن
گیرد: نخست اسناد آن بررسی و تحلیل گردد و آنگاه اگر از حداقل اعتبار برخوردار بود، 

، فرقـی  قـرآن از نظر محتوا نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا در عرضة روایـات بـر   
جود ندارد و چنانچـه مضـمون روایـاتی    ها و بین روایات تاریخی، فقهی، اخالقی و غیر این

داشـته باشـد،    نشدنی تعارض و ناهماهنگی حل قرآنهای  با آیات و قرائن موجود در سوره
شود. البته دربارة بررسی محتـوایی، جـز اشـاره بـه چنـد مـورد در كلیـات         كنار گذاشته می

 بحث، تفصیل بحث نیازمند مقالی مستقل و پردامنه است.

د، در درجــة نخســت، روش بررســی رجــالی شــیعی مــال  قــرار امــا در بررســی اســنا
است، لیکن بـه ایـن مقـدار بسـنده نشـده، بنـا بـر         و منابع شیعی مورد استناد بوده است گرفته
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( و نیـز بـا مالحظـة روش اهـل تسـنّن در      8؛  نظریة تسامم در ادلّة تفسیری و تاریخی )ر.
است. نکات منـدرج در   رد توجه بودهبررسی رجالی روایات، منابع رجالی اهل تسنن نیز مو

 است. نیز برای تأمین همین هدف درج شده 9ویژه  مقدمه، به

 . پیشینة پژوهش1

تا آنجا كه نگارنده در مقاالت، كتب و یا حتّی فضای مجازی بررسی كـرده، تحقیقـی   
ش توان این مقاله را نخسـتین پـژوه   در باب اسناد این روایات وجود ندارد و از این نظر می

هایی كلّـی )بـدون پـرداختن بـه بررسـی       در این زمینه تلقی كرد. البته در برخی منابع، دفاع
اسـت كـه در ادامـة مقالـه بررسـی و نقـد        تفصیلی اسناد،( از اسناد این روایات شکل گرفته

 خواهد شد.

 زمانی نزول ةتأثیر قرین . دامنة2

عـد و اصـول عقالیــی   قوا در چهـارچوب تـاریخ نـزول در فهـم تفسـیر،      ةدخالـت قرینـ  
(، تبیـین  18: 6876است )ر. ؛ بابـایی و دیگـران،    قرآنكه مبنای محوری تفسیر محاوره 

و نقـش مبنـایی بـه ایـن      است مطرح شده راًیو به روش تفسیر به ترتیب نزول كه اخ شود می
ـ    ندارد؛ ارتباطیقرینه داده،  ی كـه هنـوز حکـم طهـارت     برای مثال، طهـارت در آیـات مکّ
 ،شود و طهارت در آیات مدنی وشو تفسیر می ل نشده بود، به تمیز كردن و شستفقهی ناز

شامل طهارت فقهی و یا معطوف به آن است. لحاظ زمـان نـزول در ایـن مثـال تنهـا بـرای       
یـک   ةاصول عقالیی محاوره است. هرگاه گوینده دربار ةدر  صحیم معانی الفاظ بر پای

خن او نیز مبتنـی بـر اصـول قواعـد محـاوره      موضوع مشخص سخن بگوید، تقدم و تأخر س
به این اسـت   گیرد. اما مبنا قرار دادن روایات ترتیب نزول قرار می یابیارز یها مال  ءجز

یـک موضـوع مشـخص نیسـتند      ةكه مثالً از بررسـی تقـدیم و تـأخیر دو حکـم كـه دربـار      
خالقـی و...  شـناختی، ا  ای تربیتـی، جامعـه   نتیجـه  ،)هرچند هدف مشتركی را تعقیب كننـد( 
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ویـژه بـا توجـه بـه      ، بـه گونه تعامل با قرینـة زمـان نـزول   این روشن است كه  شود،دریافت 
 .گنجد نمیی محاوره یاصول عقال ةدر دائر موانعی كه در ادامه بیان خواهد شد،

 . ضرورت بررسی اسناد روایات ترتیب نزول3

و از  اسـت  سایه انداختـه  آنقرروایات نهی از تفسیر به رأی بر تفسیر دانیم،  چنان كه می
از ایـن رو، الزم   .اسـت  اوامر و نواهی فقهـی داخـل كـرده    ةرا به حیط قرآنتفسیر  ،عداین بُ

ویـژه   ها كه در مسـیر تفسـیر، بـه    و نیز روایات تاریخی و جز این است روایات ترتیب نزول
آن كـه در اسـناد   خالقی و ماننـد  ابیش از روایات مثالً  گیرند، األحکام قرار می تفسیر آیات

هـای   ویـژه اگـر ماننـد برخـی گـرایش      شود، مورد دقت قـرار گیرنـد، بـه    ها مسامحه می آن
حکـام كـه ابعـاد فقهـی     األ تفسیری مبنای تفسیر قرار گیرند. این مهم در تفسیر برخی آیات

 یابد. می ترای بیش دارند، ضرورت و جلوه

 . موانع مهم فراروی روایات ترتیب نزول4

هـا، بـاز    یة نگارنده در عدم اعتبار روایات ترتیب نزول و بر فرض تأییـد آن رغم فرض به
( فراتـر گذاشـت. شـرح و    1توان بدون لحاظ و گذر از برخی موانع، پا را از بنـد دوم )  نمی

تفصیل این موانع، ضمن خروج از مقال حاضر، به دلیل گسـتردگی دامنـة بحـث، خـود بـه      
 اجمالی آن خالی از فایده نیست: لیکن بیان  مقالی مستقل نیاز دارد،

ـ 4 نــزول دســت  بیـ از ترت )ص(اكــرم امبریــكـه پ  شــود یقــرائن اسـتفاده مــ  یاز برخــ .9ـ
 است: دهیكش

در زمـان   قـرآن  یهـا  اسـت كـه سـوره    نیـ و پرطرفـدار ا  یقو اریبس یةنظر کی .9ـ9ـ4
 یفعلـ  بیمنطبم بر ترت یمشخص بیترت شانیو منظر ا آدر مر ایو  شانیبه دستور ا ص()امبریپ
كـه   یا اسـت نکتـه   یگفتنـ . (6837 ،یازیـ ا ؛ر.  ،نمونه یاست )برا افتهیبه آن  کینزد ای
مـثالً نظـم دادن بـه تـالوت،      سـبب ها به  سوره بیاست كه ترت نیا ،از نظر دور داشت دینبا

دو  نیبـ  یافزارهـا  شـده بـر نوشـت    نوشـته  یها سوره یآور ، مستلزم جمعقرآنحف  و ختم 
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 درهـا و قـرار گـرفتن     سـوره  افتنی بیترت نیب دیبا گر،ید انیبه ب ست؛ین جلد به نام مصحف
 ،ینینـائ  یجاللـ بـرای آگـاهی بیشـتر، ر. ؛    فـرق گذاشـت )    دو جلـد،  انیمجموعه م کی

6868: 99). 

 نشیـ در چص( )اكـرم  امبریـ هـا، پ  در سـوره  اتیآ نشیبودن چ یفیبا توجه به توق .9ـ9ـ4
اسـت، بـر    ریشأنش تأخرا كه آنچه  ،ول را برهم زدهنز بیترت ،ها سوره یبرخ اتیآ یبرخ
ـ  نیاست. ا كه قبالً نازل شده بوده، مقدم داشته یاتیآ  ةموجبـ  کیـ بـه صـورت    یمطلب حتّ

نـزول   بیمورد خالف روش ترت کیاگر  یحتّ یعنیاست؛  جهطرح و تو شایستة زین هیجزئ
 اتیـ )ماننـد آ  ردیـ گ یقـرار مـ   دیـ مورد سؤال و ترد بیترت نیثابت شود، جواز تمسک به ا

 .( و...(17 /مائدهال) غیتبل یة( بر آ8 /مائدهالاكمال ) یةآ میتقد زیممتحنه و ن ةسور

هـا مشـخص    )كـه شـمار آن   اتیآ یبرخ دادند یدستور م یگاه )ص(اكرم امبریپ. 3ـ9ـ4
كه  یاتیاست؛ مانند آ از آن نازل شده بوده شیها پ قرار دهند كه مدت یاتیآ نی( را بستین
، یمشـهد  ی قمـ  و 666 :6ج  ،6871 ،یطبرس  ؛)ر.  136/بقرهال زیگذشت و ن شیبند پ در

 .(911 :1ج ، 6813

 زیـ نـزول ن  بیـ ترت اتیدر فهرست غالب روا یحتّ ،تقدم و تأخر برخالف نزول. 4ـ9ـ4
 ةماننـد تقـدم سـور     هاست؛ فهرست نیورود خطا و اجتهاد به ا ةدهند كه نشان شود یم دهید

احـزاب   ةسـور  عیاز وقـا  شیحشـر پـ   ةشده در سـور  گزارش عیکه وقانیبا ا احزاب بر حشر
 است.

 کنیل دادند، یالشعاع قرار نم را تحت قرآن میحواد  دوران نزول، مفاه دیترد یب .9ـ4
 ةرا به صورت موجب رشیاند؟ اگر تأث نبوده رگذاریتأث زین میو تعال اتینزول آ بیدر ترت ایآ

از حصـار حـواد  و    دیـ منـاط، با  میو تنقـ  تیخصوصـ  یان الغاس هآنگاه ب م،یریبنذ هیجزئ
 سـبب مطلـب را بـه    نیـ )ا میبرسـ  میو تعـال  میبه نظام حاكم بر مفـاه  و مینزول بگذر بیترت
بنـد دارد،   68را كه  یبخواهد مطلب یاستاد می: فرض كندهم یم میتوض یآن با مثال تیاهم

از  یسه بند بـا پرسشـ   انیپس از ب ،رائهدر مقام ا کنیكند، ل انیآن ب یمنطق بیبر اساس ترت
ـ بند مثالً ن  دشو یم ریناگزكه  شود یرو م روبه انیدانشجو یسو م را بـر بنـد چهـارم مقـدم     هُ
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بخواهـد مطلـب    یی. حـال اگـر دانشـجو   دیـ ارائه نما بیترت را به گرید یبندها آنگاهكند و 
 یمنطقـ  بیـ بـر ترت  انینشجوپرسش دا ةحادث ریتأث یبکوشد با الغا دیكند، با ریاستاد را تقر

را به دست آورد و مطلب را بـر   ستادها، نظام حاكم در ذهن ا نظم آن ختنیبندها و درهم ر
 .قائل شود( یبندها نقش میآن حادثه در تنظ یبرا نکهینه ا ،كند میاساس آن تنظ

 . روایات ترتیب نزول5

كـه فهرسـت    قـرآن هـای   ترتیب نـزول سـوره   بابروایت در  حدود بیست ،در مجموع
كـه در   )ع(كه با تفکیک بین اهل بیـت  در اختیار استها را نیز بیان كرده،  معتنابهی از سوره

هـا،   باور شیعه، سخنشان ـ در صورت اثبات انتساب به آنان ـ حجت مطلم اسـت و غیـر آن    
و یا معانی لغت و  6تنها با حف  شرایط الزم، در جهاتی مانند گزارش از سبب و زمان نزول

( و بـه تفصـیل ذیـل    167ــ 161: 6876ها حجت اسـت )ر. ؛ بابـایی و دیگـران،     ند اینمان
 :است

 )ع(. روایات ترتیب نزول از اهل بیت1ـ5

 روایت یکم. 1ـ1ـ5

ــان مجمــعطبرســی در  ــت البی ــر را روای نقــل  )ع(از ســعیدبن مســیب از امیرالمــؤمنین  زی
 است: كرده

ی القراءات العشـر[ بیسـناده   یضاح فكتاب اإل فی] 1ستاد احمد الزاهدروی األ»
أنه قال: سألت النبی عن  ـ علیه السالم ـ طالب بن أبی عن سعیدبن المسیب عن علی
علی نحو ما نزلت من السماء فأول ما نزل علیه  سورةثواب القرآن فأخبرنی بثواب 

)ن( إلـی أن قـال و أول مـا نـزل      ثمّ کَبِّرَ مِاسْأ بِرَقْاِ الکتاب( ثمّفاتحة) بمکة

( الممتحنةة ) )األحزاب( ثمّ )آل عمران( ثمّ )األنفال( ثمّ ( ثمّالبقرة) سورة بالمدینة

 سةورة ) )الرعد( ثمّ محمد( ثمّ سورة) )الحدید( ثمّ )إذا زلزلت( ثمّ )النساء( ثمّ ثمّ

جمیع سور  (ص)قال النبی ثمّ بالمدینة)هل أتی( إلی قوله فهذا ما أنزل  حمن( ثمّالرّ
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و  آیةو مائتا  آیةآالف  ستةو جمیع آیات القرآن  عشرة سورةبع و أر مائةالقرآن 
ألف حـرف واحـد و عشـرون     ثالثمائةو جمیع حروف القرآن  آیةست و ثالثون 

السـعداء و ال   ال یرغب فـی تعلـم القـرآن إالّ    ألف حرف و مائتان و خمسون حرفاً
 .(169 :68ج  ،6871، طبرسی« )حمنیتعهد قراءته إال أولیاء الرّ

 نقد و بررسی 

اطالعات چندانی در دست نیسـت،   یضاحاإلكتاب  ةنویسند ،. از احوال زاهد اندرابی6
آن قضـاوت   ةسند این روایت است كه در اختیار نیست تا بتوان دربـار  ،تر از آن لیکن مهم

 شود كه فاقد اعتبار است. گفته می «مقطوع» ،كرد. در اصطالح به چنین روایتی

مـدنی اشـاره    ةمکـی و دوازده سـور   ةتنها به ترتیب نـزول سـه سـور    ،. در این روایت1
 قـرآن  یها كمک چندانی به حل مشکل چیستی ترتیب نزول سوره تواند یاست كه نم شده
 كند.

. متن حدیث گویا دستخوش دگرگونی و پیوست شده كه ضعف دیگـری بـرای آن   8
 ،هـا  بـه شـمار سـوره    هـا و پاسـخ   از ثواب سـوره  )ع(حضرت علی سؤال. توضیم اینکه است

است كـه خـروج از سـؤال اسـت و بعیـد اسـت كـه پاسـخ پیـامبر           آیات و حروف انجامیده
 از موضوع داشته باشد. یچنین خروج )ص(حکیم

 دومروایت . 2ـ1ـ5

حضـرت  ( در روایتی از .ق 919)تألیف  المبانی فی نظم القرآنكتاب مجهول  ةنویسند
 است: آورده )ص(از رسول اكرم )ع(علی

شریم ابن عبدالکریم التمیمی و محبربن  طلحةثنا ابو ال الشیخ ابوسهل: حدّق»
ثنا بـن فـرّاس الطالقـانیون، قـالوا: حـدّ      بن علی و محمـد  محمد و ابویعقوب یوسف

القرشـی، قـال:    طالـب  یبـ أبن  بن الحسین بن علی ابوالفضل جعفربن محمدبن علی
بـن زیـدبن    زیـد عـن علـی    ثنا حمّـادبن بن حرب المکـی، قـال: حـدّ    ثنا سلیمانحدّ

ه قـال: سـئلت   نّإ السالم ـ  ـ علیه  طالب بیأبن  جدعان. عن سعیدبن المسیب عن علی
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حدیث مانند حدیث  ةادام. 69: 6861عطیه،  ابن  )ر. ؛ «بی عن ثواب القرآن...النّ
 .یکم است(

 نقد و بررسی 

ام طحیـری  . مؤلف كتاب مبانی مجهول و به ابومحمد حامدبن احمدبن جعفربن بسـط 6
یا احمدبن محمـد  ( 1: 6861عطیه،  ابن  )احتمال دارد كاتب كتاب باشد، نه مؤلف( )ر. ؛

منسوب است و این ضعف بزرگی برای كتاب  (6ـ3: 6837)ر. ؛ انصاری قمی،  عاصمی
 رود. به شمار می

 !یاد شده كه غریب است« ابا الفضل» ةبا كنی )ع(از امام صادق ،. در سند این روایت1

 !غریب است )ع(نیز برای حضرت علی« قرشی»لقب . 8

ـ    راوی سـلیمان  )ع(حضـرت علـی    . در سند روایت،9 ی قلمـداد شـده كـه    بـن حـرب مکّ
 نادرست است.

قـرار دارد؛ زیـرا    یتـر  ی از روایات بدون سند در سـطم نـازل  . این روایت به لحاظ فن9ّ
این روایـت   بارةكرد، در توان مطرح احتمال سند معتبری را كه برای روایات بدون سند می

 طرح نمود. توان ینم

 سومروایت . 3ـ1ـ5

 )ع(روایتی از مقاتـل از حضـرت علـی    سرارمفاتیم األ( در كتاب .ق 993 .شهرستانی )م
، ج 6871 شهرسـتانی، )ر. ؛  اسـت  قـرآن ی ها نقل كرده كه مشتمل بر ترتیب نزول سوره

ق.( چنـین  6918 :بلخی)ر. ؛  مقاتل تفسیر(. البته به گفتة برخی محققان، در 688ـ613 :6
 (.81 :6838 روایتی موجود نیست )ر. ؛ ایازی،
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 نقد و بررسی 

 ندارد. یاعتبار ،و از این رو مقطوع و بدون سند است. روایت 6

( .ق 698 .ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشـیر أزدی بلخـی )م    مراد از مقاتل، . واهرا1ً
ا از اصحاب امام باقر و امـام صـادق ـ علیهماالسّـالم ـ      شیخ طوسی او رصاحب تفسیر است. 

انـد )ر. ؛ كشّـی،    معرفی كـرده « مذهب بُتری»است، ولی شیخ و كشّی هر دو او را  شمرده
(. 116: 6ج ، 6876و بابـایی،   96؛ رقـم  683.: ق 6969؛ طوسی، 898ـ896: 1ج .، ق 6989

و از متــأخران، مامقــانی او را  از نظـر وثاقــت، پیشــینیان رجــالی سـخنی دربــارة وی ندارنــد  
(. بـه گفتـة   61869؛ رقـم  698: 6ج تـا،   اسـت )ر. ؛ مامقـانی، بـی    ضعیف توصیف كـرده 

)ر. ؛  انـد  كـرده شناسان اهل تسـنّن او را تکـذیب و روایـات او را تـر       حجر، رجال ابن
ه شـد،  (. بنا بر آنچـه گفتـ  116: 6ج ، 6876و بابایی،  6897؛ رقم 171: 1ج تا،  بی  حجر، ابن

 پایة تفسیر قرار گیرد. تواند ینممقاتل مورد اعتماد نیست و روایاتش 

الکتـاب را مـدنی   فاتحة. در تفسیر مقاتل موجود، روایتی از مقاتل نقل شده كه سورة 8
ثنی أبی عن الهذیل عن مقاتل عـن الضـحا    ثنا عبیداللّه، قال: و حدّقال: حدّ»است!:  دانسته
 6918)بلخـی،   «مدنیةة الکتـاب  فاتحةة قال:  ـ  صلی اللّه علیه و سلم ـ  بیعباس عن النّ عن ابن

الکتـاب در مکـه، ایـن روایـت نشـان      فاتحةة (. با توجه به قطعـی بـودن نـزول    89 :6، ج .ق
 دهد باید نسبت به اسناد روایات منسوب به وی دقت بیشتری لحاظ كرد. می

 چهارمروایت . 4ـ1ـ5

ــع  ــان منب ــتانی در هم ــعبه  ،شهرس ــ31)جــدولی از ش ــام صــادق.ق 618ـ ــل  )ع(( از ام نق
 است. كرده

 نقد و بررسی 

 فاقد اعتبار است. نظرو از این  ،بدون سند مقطوع و روایت شهرستانی نیزاین . 6
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نـزد شـیعه ثابـت    ( .ق 618 .بـن ورد ازدی بصـری( )م   بـن حجـاج  شعبة. وثاقت شعبه )1
اینکـه أبوبسـطام األزدی    جـز   دسـت نیسـت،   بـارة او در مطلبی درنیست و در منابع رجالی، 

 .(119 .:ق 6969  طوســی،ر. ؛ اســت ) العتکــی الواســطی ثقــه از او نقــل حــدیث كــرده 
مـذهب   داند و سندوبی او را شیعی می )ع(شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق ،همچنین

 .اند دانستهالبته اهل تسنن او را ثقه  .شمرد و از ارباب حدیث می

 اهدر یک نگ روایات فوق. 6

هـا   اعتبارنـد و كمتـرین اشـکال آن    بیكه در باال بیان شد،  )ع(روایات منقول از اهل بیت
 ها مبتنـی كـرد و هـر    آن ةهیچ تفسیری را بر پای توان ینم . از این رو،هاست سند نداشتن آن

. ممکـن اسـت ارائـة    شـود  ها از مصادیم تفسیر به رأی قلمـداد مـی   گونه تفسیر بر اساس آن
بر این روایات و به صورت احتمالی بدون اشکال قلمداد شود، در پاسخ گفتـه  تفسیر مبتنی 

ارائة تفسیر بر گونة محتمل نیز باید شأنیت ارائه داشته باشد، وگرنه حتّی تفسـیری    شود: می
الصّـدور نبـودن روایـت، احتمـالی      شود، بـه دلیـل قطعـی    كه بر اساس سند صحیم ارائه می

 است.

 از صحابه. روایات ترتیب نزول 7

 عباس ابن از عطات اروای. 1ـ7

  روایت یکم. 1ـ1ـ7

 گوید: می القرآن فضائلضریس در  ابن

جعفـر الـرازی قـال:     بن أبی أخبرنا أحمد، قثنا محمد قال: أنبا محمدبن عبداللّه»
ن زل ماأول ما ن  عباس قال: بن عطاء، عن أبیه، عن ابن قال عمربن هارون: قثنا عثمان

فاتحةة سةورة   األول فاألول، فکانت إذا نزلت  بالمدینةما أنزل منه و  بمکةالقرآن 
اقْرَأْ القرآن  نَما یشاء. و كان أول ما أنزل ما هاییزید اللّه ف ، ثمّبمکةفکتبت  بمکة
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لُ    ثـمّ  ن وَ الْقَلَـمِ  ثمّ بِاسْمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ ابـن  ) «یـا أَیهَـا الْموزَّمِـّ
 .(88 ق.:6983الضریس البجلى، 

 نقد و بررسی 

و  قـرآن ترین اشکال این روایت، موقوف بودن آن است. در مذهب شیعه، تنهـا   . مهم6
حجت است و اقوال صحابه، در صورت موثم بودن، تنهـا در فهـم لغـت،     )ع(سنّت اهل بیت

)بـه دلیـل روایـات نهـی از      قرآنكه تفسیر  جاحجت است و از آن  ها سبب نزول و مانند این
األحکام مربـوط   ه رأی( و نیز برخی نتای/ مبتنی بر ترتیب نزول به حوزة فقه و آیاتتفسیر ب

های معمول مورد اتفاق اسـت. اسـتناد    ها نیز روش فقهی و رعایت دقت است كه دربارة آن
به این گونه روایات، حجت نیست و مشمول مناهی شریعت است. البته اهل تسنّن استناد بـه  

انـد و ایـن یکـی از     هـا را روا دانسـته   عباس و ابتنای تفسیر بر آن ابن ویژه روایات صحابه، به
 اختالفات مبانی تفسیر شیعی و سنّی است. نیتر یاصل

بـا حضـرت    هیـ ام یبنـ  یموقـوف بـودن را بـه دشـمن     توان یاند كه م در دفاع گفته یبرخ
ــ ــد    )ع(یعل ــل ح ــت و نق ــع كتاب ــت )ر.   ثیو من ــرتبط دانس ــام، ؛م  و 698: 6838 نکون
عبـاس از پیغمبـر    دفـاع بـا توجـه بـه كثـرت نقـل ابـن        نیـ ا کنیلـ  ،(897 :6861پور،  جتبه

است،  یدسترس ابلساده ق ییكه با جستجو )ع(علی نیالمؤمنرینقل فضائل ام زی)و ن )ص(اكرم
عبـاس و آنچـه    از ابـن  )ع(علی نیالمؤمنریفضائل ام اتیبلکه با توجه به روا ست،ین یرفتنیپذ
و از آن حضرت ثبـت كـرده، ذكـر نکـردن منبـع و مأخـذ بـه احتمـال         درباره دفاع ا خیتار

عالمـه طباطبـائی دربـارة     .رسـاند  یمـ  بیآسـ  شیاز پـ  شیبـ  )ع(یانتساب آن به حضرت علـ 
  است: عباس آورده موقوف بودن و منبع اخذ این ترتیب از سوی ابن

تــوان گفــت ایــن اســت كــه بــه هــیچ وجــه  ایــن روایــات مــی ةآنچــه دربــار»
اد نیســتند؛ زیــرا نــه ارزش روایــت دینــی را دارنــد و نــه ارزش نقــل  اعتمشایســتة
را نـدارد و تـازه    )ص(زیرا اتصال پیغمبـر اكـرم   ؛ارزش روایت دینیبا ما ا ،تاریخی

فراگرفتـه یـا از    )ص(عباس این ترتیب را از خود پیغمبر اكـرم  روشن نیست كه ابن
اه نظر و اجتهاد كه تنها یا از رو اند  كسانی دیگر كه معلوم نیست چه كسانی بوده
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عبـاس جـز زمـان     زیرا ابـن  ؛ارزش نقل تاریخیبا اما  .1برای خودش حجیت دارد
 است صحابت آن حضرت را در  نکرده)ص( ناچیزی از زمان حیات پیغمبر اكرم

و  است قرآنی حاضر و شاهد نبوده یها و بدیهی است كه در نزول این همه سوره
نظر و اجتهاد نیز به دسـت نیـاورده باشـد، از دیگـران     اگر ترتیب نامبرده را از راه 

ذكـر مـدر  و چنـین نقـل تـاریخی       شـود بـی   خبری می ،و در نتیجه است شنیده
 (.37 :6898 ،طباطبائی) «...ارزش است بی

 است: سورة نحل آورده 99همچنین، وی در تفسیر آیة 

و  آنقـر در بیـان آیـات    )ص(این آیه داللت دارد بر حجیت قول رسول خـدا »
 ،زیرا به حکم حدیث ثقلـین  نیز ملحم به ایشان هستند؛ )ع(و... اهل بیت تفسیر آن

خالف سـایر افـراد،   رو ملحـم بـه آن اسـت، بـ     )ص(بیان ایشان هم بیان رسول خدا
شـریفه شـامل آنـان     ةآیـ  ؛ زیـرا تـابعین و یـا علمـای امـت باشـند      ،هرچند صحابه

كـالم   مطلـم د و داللت بر حجیـت  ی هم كه بتوان به آن اعتماد نمونصّ .شود ینم
 (.111 :61ج  .،ق 6868)همان،  «ایشان كند، در كار نیست

گفتنی است روایات تاریخی را باید با روش تاریخی بررسی كرد؛ یعنی زمانی به یـک  
توان اعتنا كرد كه یا از سوی افراد متعددی نقل شده باشد و یا محفوف  روایت تاریخی می
توان به آن اعتنا كرد و بر  نمی قرآنكم در تفسیر  باشد، وگرنه دستبخش  به قرائن اطمینان
توان از تفسیر به رأی مصون ماند. البته اگر بر اساس این روایات قرار باشـد،   اساس آن نمی

احکام فقهی استخراج و استنباط شود و یا روایات تاریخی در مسیر اسـتنباط دخیـل باشـد،    
كنـد، بایـد دقتـی     األحکام چنین نقشی ایفا مـی  خی آیاتكه ترتیب نزول گاه در بر همچنان

به دلیل موانعی كه برای ایـن روش   اساساًالبته اگر معتقد نباشیم كه   كار گرفت، مضاعف به
 پـذیر  در این مـوارد اثـری نـدارد و اسـتناد     )ص(در ابتدای مقاله بیان شد، اقوال غیر اهل بیت

 نیست.

هـا نیامـده باشـد و چـه دربـارة       )چه نامی از آن. برخی روایان حدیث، مجهول هستند 1
البته برخـی در دفـاع از   ها مطلبی گفته نشده باشد( و این ضعف دیگر این روایت است.  آن

انـد كـه وجـود افـراد مجهـول در اسـناد روایـات غیرفقهـی بـه معنـای            راویان مجهول گفته
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 ةو محـدثان عمـد   كـه رجـالیون   رواز آن  ،شـود  اعتباری محتوای گزارش قلمـداد نمـی   بی
 689 :6838نکونام،  ؛ر. ) اند ت خود را به بررسی اسناد روایات فقهی مصروف كردههمّ
با توجـه بـه روایـات نهـی از      قرآنتفسیر كه گفتیم،  چنان لیکن (.897 :6861پور،  بهجت و

ه كند و باید بیش از روایات مثالً اخالقی و مانند آن كـ  فقه ورود می ةتفسیر به رأی به حوز
ویژه اگر ماننـد روایـات ترتیـب     شود، مورد دقت قرار گیرند، به ها مسامحه می در اسناد آن

 .باشد های فقهی ویژه برخی برداشت ، بهنزول مبنای برخی تفسیرها

ی یادشـده،  «عطـا »اسـت. توضـیم اینکـه راوی     شـده ثابـت نشـده    یاد ی«عطا»وثاقت . 8
صـاحب   «عطای خراسانی»نام عطاء، تنها  ار بو در بین سه معاص 8است ـ   فرزندش ـ« عثمان»

 است: وضعیت سه عطاء مقایسه شده ،. در جدول ذیل9است فرزندی به نام عثمان بوده

 توضیح مذهب تاریخ نام

عطاء خراسانی 
مسلم  بیأبن  )عطاء

ابوعثمان 
 خراسانی(

 نامشخص .ق 689ـ98

تابعی و نزد شیعه مجهول و نزد اهـل تسـنن   
ــتال  ــت او اخ ــتدر وثاق ــایی، ر. ؛ ) ف اس باب

ــن و 187 :6ج  ،6837  :7ج  .،ق 6989حجــر،  اب
، .ق 6987همـان،  ؛ 69 .:ق 6981؛ بخاری، 666
وی راستگو بـود،   ،داوودی ةبه گفت(. 178 :6ج 

 ،كـرد و در نقـل روایـت    لیکن زیـاد اشـتباه مـی   
 6986نـویهض،   ؛ر. ) ارسال و تدلیس داشت

 (.816رقم  ؛838، 876 :6ج  ،.ق
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 توضیح مذهب تاریخ نام

رَباح  بیأن ب عطاء
قریشی ملکی 

 (محمد)ابو

 669/669ـ17
 .ق

 شیعه

تابعی و از راویـان مـذكور در تفسـیر قمـی     
اسـت كــه بـه نظــر برخــی، مشـمول توثیــم عــام    

راویـان   ةباشـد. وی از جملـ   آن تفسیر می ةمقدم
 است. )ع(برخی روایات امامت اهل بیت

گفتنی است واهراً شخص دیگـری بـه نـام    
ــاء ــود دار  عط ــاح وج ــن ری ــحاب  ب ــه از اص د ك

ــط )ع(یحضــرت علــ  ــر رجــالی   9و مخلاّ )از نظ
 ؛ر.  ،برای آگاهی بیشـتر ) است ضعیف( بوده

احتمـال یکــی  (. 661ـــ 666 :6ج  ،6837بابـایی،  
 بودن این دو نیز وجود دارد.

بن سائب  عطاء
)ابومحمد/ ابوزید/ 
ابوالسائب عطاءبن 
سائب ثقفی 
 كوفی(

 نامشخص .ق 681 .م

سنن در وثاقت وی اختالف تابعی است و اهل ت
وی ســـخنی  بـــارةدارنــد و رجالیـــان شــیعه در  

رو، وثاقت او نامشخص اسـت.    این از .اند نگفته
رود مستبصر و شیعه  اساس قرائنی احتمال می بر

شده باشد كه اگر این مطلب اثبات شود، ممکن 
بـرای  ) كـار آیـد   است در اثبات وثاقت او نیز به

 (.168 :6ج  ،6837، بابایی ؛ر.  ،آگاهی بیشتر

. عمربن هارون واسطة دیگر این سند است كـه در غالـب اسـناد عطـاء حضـور دارد.      9
منظور از عمربن هارون، بلخی است نه ثقفی؛ زیـرا عمـربن هـارون ثقفـی تنهـا یـک راوی       

الحال است و مانند عمربن هارون در  بن جریر است كه البته او هم مجهول دارد و آن، عون
  اسـت:  است، جز اینکه شیخ دربارة او گفتـه  ها به میان نیامده سخنی دربارة آن تراجم شیعی،

عن أبـی المفضـل    جماعةصاحب عمربن هارون الثقفی، له كتاب، أخبرنا به  بن جریر عون»

(. گفتنـی اسـت   989ق.: 6969ی، الطوس« )عن أحمدبن أبی عبداهلل عن أبیه عنه بطةعن ابن 
لـیکن پـدرش بـه گفتـة نجاشـی ـ         القدر است، قی ثقه و جلیلهرچند احمدبن أبی عبداهلل بر
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 اسـت  شناس معروف ـ در حدیث ضـعیف بـوده، هرچنـد بـه وثاقـت او اذعـان كـرده         رجال
 (.363؛ ش 889 :6819ی، النجاش)ر. ؛ 

الحـال اسـت، امـا عالمـه امینـی       شناسان شیعه مجهـول  اما عمربن هارون بلخی نزد رجال
 است: دربارة او گفته

، كــذاب خبیــث متــرو  669ن هــارون البلخــی أبــوحفص المتــوفی عمــرب»
الحدیث. قال أبوزكریا: قد كتبت عنه ثم تبین لنا أمره بعد ذلـک فخرقـت حدیثـه    

عمـربن هـارون    :إال أحادیث علی وهر دفتر خرقتهـا كلهـا   کلمةه ما عندی عنه كلّ
 الحـدیث  خبیـث و متـرو    ،كـذاب  قمـری  669بلخی ابوحفص، متوفی در سال 

کار شسنس حالش برای ما آ ،بودممطالبی نوشته است: از او  گفتهابوزكریا . تاس
مگـر   ،از او پیش من بـاقی نمانـد   سخنی كه یک یكردم تا جا نوشته را پاره ،شد

 .(20 :0ج ق.،0241 ،امینی)« است باقی مانده شده ارهپآنچه كه پشت دفتر 

انسته كه هفتـاد هـزار حـدیث او    عالمه سید جعفر مرتضی عاملی نیز او را از وضّاعین د
 (.681: 6ج .، ق 6918است! )ر. ؛ مرتضی عاملی،  دور ریخته شده

 دومروایت . 2ـ1ـ7

 :گوید می البیان مجمعطبرسی در 

بن نـزار الحسـینی القـاینی قـال أخبرنـا الحـاكم        حدثنا السید أبوالحمد مهدی»
المفسر قال حدثنی عمـی   بن عبداهلل الحسکانی قال حدثنا أبونصر أبوالقسم عبیداهلل

بن محمد المقری قال حدثنا  أبوحامد إمالء قال حدثنی الفزاری أبویوسف یعقوب
محمدبن یزید السلمی قال حدثنا زیدبن موسی قـال حـدثنا عمـروبن هـارون عـن      

ـ رَ مِاسْأ بِرَقْإِعباس قال أول ما أنزل بمکة  بن عطاء عن أبیه عن ابن عثمان  کَبِّ
 (.204 :01ج 0734، برسیط)...« ثمّ ملَقَالْن وَثم 
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 نقد و بررسی 

كـه برخـی روایـان ایـن روایـت       مضافاًاین روایت نیز مشمول نقد روایت پیشین است، 
از  هـا  آنالحـال والنسـب هسـتند و از ایـن رو، تعیـین وثاقـت        مانند روایـت پیشـین مجهـول   

 پذیر نخواهد بود. دیدگاه شیعه امکان

 مسوم و چهارروایت . 3ـ1ـ7

أخبرنـا  »: گویـد  مـی  فضـائل القـرآن  ( در .ق 169متـوفی   ،ضریس )محمـدبن ایـوب   ابن
جـری/، عـن    : حدثنی ابـن ]بن هارون[ جعفر قال: قال عمر أحمد، قثنا محمد قال: أنبا ابن أبی

ی أو مکّـ  یجری/ قال: وَالضُّح أنّ ابن ل[ إالّعباس بنحوه ]روایت اوّ عطاء الخراسانی، عن ابن
 .(88ق.: 6983ابن الضریس البجلى، )« ر الحروف و ال اآلیّمدنی و لم یذك

حـدّ   در فهرسـت خـود بـا سـند مختصـر )     ( ق.983تـوفی  )مندیم  همین روایت را ابن
است، البته بـا تفـاوت در مکـان     ( گزارش كردهعباس جریم عن عطاءالخراسانی عن ابن ابن

 (.81 تا: بیندیم،  ابنر. ؛ ) چند سوره

 نقد و بررسی 

تـر از عالمـه دربـارة حضـور نداشـتن       وایت، موقوف است و بـه دلیـل آنچـه پـیش    . ر6
 نقل كردیم، شایستة اعتنا و اعتماد نیست. قرآنهای  عباس در طول نزول سوره ابن

 هستند.  . برخی راویان حدیث مجهول1

داوود و عالمـه   شناسان شیعه ثابـت نیسـت. ابـن    جری/ نزد رجال . تشیع و ثقه بودن ابن8
؛ رقـم  197.: ق 6861داوود،  ابـن   )ر. ؛ اند آوردهاو را در زمرة ضعفا و غیرمعتمدان حلی 
جری/ از نظر اهل تسـنن ثقـه    (. ابن 188: 6837و بابایی،  8؛ رقم 198.: ق 6981؛ حلی، 866
.، ج ق 6986است )ر. ؛ ابوحـاتم،   كرده حیان و ذهبی تدلیس می لیکن به گفتة ابن  است،

حجــر او را در   (. ابــن 186 :6ج ، 6837و بابــایی،   167: 6ج تــا،  یحجــر، بــ   ؛ ابــن68: 7
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تـدلیس،   نیبـدتر »اسـت:   و از دارقطنی نقـل كـرده كـه گفتـه     است آورده المدلسین طبقات
(. 186: 6837و بابـایی،   38؛ رقم 96تا، الف:  ، بیحجر ابن)ر. ؛ « تدلیس ابن جری/ است

 جری/ اعتماد كرد. به روایات ابن وانت ینمدر مجموع، با توجه به توصیفات یادشده، 

 پنجمروایت . 5ـ1ـ7

 است: آورده شواهدالتنزیلحسکانی در 

الف( فَلَقَدْ حَدَّث ونَا عَنْ أَبِی الشَّیخِ الْأَصْـبَهَانای ]قَـالَ:[ أَخْبَرَنَـا بُهْل ـولْ الْأَنْبَـارِی      »
 عُثْمَـان  حَدَّثَنَا  هَارُونَ بْن ی حَدَّثَنَا عُمَر  الرَّازِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن  عَبْدا اللَّها بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ 

 .1«عباس عَطَاءٍ، عَنْ أَبِیها، عَنِ ابن بْن 

سَبْعٍ وَ أَرْبَعاینَ ]وَ  سَنَةَب( وَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُفَس ر  حَدَّثَنَا عَم ی أَبُو حَامادٍ إِمْلَاءً 

نَا أَبُویوسُفَ یعْق وبُ بْن  مَحْمُودٍ الْمُقْرِئ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـن  یزِیـدَ   قَالَ:[ حَدَّثَ ثَلَاثِمِائَةٍ
السُّلَمای حَدَّثَنَا زَیدُ بْن  أَبِی مُوسَی حَدَّثَنَا عُمَر  بْن  هَارُونَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَـاءٍ عَـنْ   

وَ ذَكـرَ   خَلَـمَ اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَب ـک الَّـذای      کةَبِمَعباس أَنَّهُ قَالَ: أَوَّل  مَا نَزَلَ  عَنِ ابن هایأَبِ

. وَ أَوَّل  مَـا نَـزَلَ   سُورَةًی[ خَمْسٌ وَ ثَمَـان ونَ  ها]وَ  بِمَکةَ[ إِلَی قَوْلاها: هَذَا مَا نَزَلَ كلَامَهُ]

، وَ إِذَا زُلْزِلَـتْ وَ  حِنَةةُ الْمُمْتَ، وَ آل  عامْرَانَ، وَ الْأَنْفَال ، وَ الْـأَحْزَابُ، وَ  بِالْمَدِینَةِ الْبَقَرَةُ
الْحَدایدُ، وَ مُحَمَّدٌ، وَ الرَّعْدُ، وَ الرَّحْمَن ، وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْیِنْسَانِ! وَ الطَّلَـاق . وَ ذَكـرَ   

، وَ . هَذَا لَفْ   أَبِـی نَصْـرٍ  بِالْمَدِینَةِـ مامَّا نَزَلَ   سُورَةًإِلَی قَوْلاها: فَذَلاک ثَمَانای وَ عاشْر ونَ 

، ث مَّ الْأَنْفَال ، ث مَّ آل  عامْـرَانَ، ث ـمَّ الْـأَحْزَابُ، ث ـمَّ     الْبَقَرَةُ، بِالْمَدِینَةِقَالَ: بُهْل ولْ: ث مَّ أ نْزِلَ 

 مُحَمَّـدٍ، ث ـمَّ الرَّعْـدُ، ث ـمَّ     سُةورَةُ ، ث مَّ النِّسَاءُ، ث مَّ إِذَا زُلْزِلَتْ ث مَّ الْحَدایدُ، ث مَّ الْمُمْتَحِنَةُ

فَـذَلاک  »الرَّحْمَنِ، ث مَّ هَلْ أَتَی عَلَی الْیِنْسَانِ، ث ـمَّ الطَّلَـاق . وَ ذَكـرَ إِلَـی قَوْلاـها:       سُورَةُ

 وَ زَادَ:« وَ عاشْر ونَ ثَمَانِیةٌ

ج( قَاَل عُمَر  ْبن  هَاُرونَ: ]وَ[ َحـدََّثنای اْبـن  ُجـرَی/ٍ، َعـْن عََطـاٍء الْخ َراَسـانای َعـِن        
 (.968ـ 986: 1ج ، .ق 6966حسکانی، « )وَهُعباس نَحْ ابن
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 نقد و بررسی 

 هاست. . وجود مجاهیل در اسناد این روایات، مشکل عمومی آن6

 جری/ مورد اعتماد نیست. كه در روایت سوم و چهارم گذشت، ابن . چنان1

 . وضعیت عمربن هارون نیز در نقد روایات پیشین روشن شد.8

 ه روایات سوم و چهارم مراجعه شود.ب« ج». دربارة روایت شمارة 9

  ششمروایت . 6ـ1ـ7

ـ أ: »است آمده المبانی لنظم المعانیدر كتاب  بوسـهل  أثنا ر قـال حـدّ  خبرنا ابونصر المفسّ
 م.بـن یوسـف )   خبرنـا ابـراهیم  أثنا محمدبن حاتم الجوزجانی وغیره قالوا: نماری قال حدّاأل
ل ما عباس قال: اوّ بیه عن ابنأبن عطاء عن  ثنا عثمان( قال حدثنا عمربن هارون، حدّ.ق 196

 (.618: ق.6861، المبانی لنظم المعانی...« )بمکةنزل أ

 نقد و بررسی 

، بـه  مقـدمتان فـی علـوم القـرآن    شـده در   )چـاپ  المبانی لنظم المعـانی مؤلف كتاب . 6
كـه در بـاال    و چنـان  اسـت  بـوده مجهول .( م 6671./ق 6861كوشش آرتور جفری، قاهره، 

 رود. این ضعف بزرگی برای كتاب به شمار می شت،گذ

 . عدم وثاقت عمربن هارون و بررسی شخصیت او گذشت.1

. در سند، افراد مجهـول وجـود دارنـد كـه ضـعفی بـرای آن اسـت؛ از جملـه دربـارة          1
ابوسهل )محمدبن محمدبن علی طالقانی( انمـاری بـه جـز اینکـه نـام وی ضـمن برخـی از        

: 6838عی در دست نداریم )برای آگاهی بیشتر، ر. ؛ رحمتـی،  اطال است، احادیث آمده
 .(19: 6838 و همان، 91ـ87
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 بندی روایات عطا جمع. 7ـ1ـ7

 اند. . این روایات جز در موارد اند  ترتیب یکسانی گزارش كرده6

. وثاقت خود عطاء و برخی راویان او ثابت نشده یا مخـدوش اسـت و برخـی راویـان     1
 هستند.  نیز مجهول

 عباس موقوف و از نظر علمای شیعه غیرمعتبر است. . روایات عطاء از ابن8

جـری/ و بقیـه از    گانة فوق، روایت سوم و چهـارم از طریـم ابـن    . از بین روایات شش9
است. بنابراین، همة ایـن روایـات در دو طبقـه از یـک      بن هارون بلخی نقل شده طریم عمر

است. بر اساس بررسی فوق، وثاقـت   و نفر نقل شدهفرد و در طبقة سوم یا چهارم از طریم د
شناسـان اهـل تسـنن نیـز اهـل تـدلیس        جری/ نزد شیعه ثابت نیست و نـزد برخـی رجـال    ابن
 است. بوده

ــزد رجــال   ــز ن ــارون نی ــول  عمــربن ه ــان شــیعه، مجه ــزد برخــی   شناس الحــال اســت و ن
هـزار حـدیث او   شناسان اهل تسنن و تشیع جزء وضاعین و كذّابینی است كـه هفتـاد    رجال

به روایات عطـا كـه تنهـا از ایـن دو      توان ینمبه هیچ روی   است! بنابراین، دور انداخته شده
 نفر نقل شده، اعتماد كرد.

در میـان اسـناد بـاال    »شـود كـه    . با توجه به مطالب فوق، بطالن این ادعـا آشـکار مـی   9
همگـی از افـراد قابـل     ،«ءعطا»عباس از طریم  ]روایات ترتیب نزول[، روایات منقول از ابن

با تکیه بـر   تفسیر تنزیلیة نویسند (.899 :6861پور،  بهجت) «اند اعتماد و موثم شمرده شده
در میان اسناد باال، روایات منقول » است: تأكید كرده 7اعتماد شماری از علما به این روایات

انـد. ایـن امـر     شـده عباس از طریم عطا همگی از افراد قابـل اعتمـاد و موثـم شـمرده      از ابن
 :همـان ) «كنـد  نگرانی نسبت به فقدان چند طریم معتبر در میان روایات فـوق را مرتفـع مـی   

چون امکـان اعتمـاد بـه     ،به عبارت دیگر: »است صراحت گفته . البته در جایی دیگر به(899
هـا و   یک سند قطعی وجـود نداشـت، از طریـم تجمیـع روایـات مسـند و مقایسـه میـان آن        

 .(همان)  «در موارد اختالف به جدول قابل اعتماد دست یافتیم قرآنن داوری مت
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 عباس ابن مجاهد از تاروای. 2ـ7

 یکمروایت . 1ـ2ـ7

 است: سندی بدین گونه آورده ةالنبودالئل ( در كتاب ق. 993 .بیهقی )م

حمدبن عبید الصـفار، قـال   أخبرنا أخبرنا علی بن احمد بن عبدان، قال أو قد »
الرقـی، قـال    ةزراربـن عبـداهلل    ثنا اسماعیلبن جابر، قال حدّ دبن الفضلثنا محمحدّ
ثنا خصـیف، عـن مجاهـد عـن     حمن القرشی، قـال حـدّ  ثنا عبدالعزیزبن عبدالرّحدّ
ـ  نزل اهلل علی نبیه علیـه أل ما اوّ ه قال: انّعباس انّ ابن باسـم   أقـر إالم مـن القـرآن   السّ
 وایةالرّ نَسقطت ما یتلّاور ذكر السّ ذی خلم... فذكر معنی هذا الحدیث وک الّربّ

ن اهـل  و لهذا الحدیث شاهد فی تفسیر مقاتل وغیره ما بمکةل فی ذكر ما نزل وّاأل
 (.699: 7ج ، .ق 6989 بیهقی،) «ذی تقدم ذكرهحیم الّالتفسیر، مع المرسل الصّ

 نقد و بررسی 

 . مانند روایات پیشین، موقوف و غیر قابل استناد است.6

الرقـی و احمـدبن    زرارةبن عبـداهلل   برد؛ مانند اسماعیل از رجال مجهول رن/ می. سند 1
 عبیدالصفار و... .

كه از راویان ایـن حـدیث    حمنعبدالرّ  بن دربارة خصیف سیر أعالم النبالء. ذهبی در 8
قال النسائی: صـالم. وقـال أحمـد بـن حنبـل:       بن معین. و وثقه یحیی»: است نقل كرده  است،
... نجـیم: كـان مـن صـالحی النـاس      وقال ابن أبی... الحف  ء. وقال أبوحاتم: سیبحجةلیس 

ـ  وقال أحمد أیضا: لیس بقوی، تکلّ « ا نجتنـب خصـیفا  م فی اإلرجاء. وقال یحیی القطـان: كنّ
 (.691ـ699: 1ج م.، 6639)ذهبی، 

 با این وصف، حتّی وثاقت او نزد اهل تسنّن محل بحث است.
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  دومروایت . 2ـ2ـ7

حمـد ابـن عبیـد،    أخبرنا أبن احمد،  خبرنا علیأو: »گوید میشواهد التنزیل در ی حسکان
ثنی الرقـی، قـال: حـدّ    زرارةبـن عبـداهلل بـن     ثنا اسـماعیل بن جابر حدّ بن الفضل ثنا محمدحدّ

ـ   ثنا خضیف، عن مجاهـد عـن ابـن   حمن القرشی حدّبن عبدالرّ عبدالعزیز  ..«. ه قـال: عبـاس انّ
 (.966: 1ج  ،.ق 6966 حسکانی،)

 نقد و بررسی 

مجاهد است. در نتیجه، از مجاهد تنها یـک روایـت از    این روایت مانند روایت اول ابن
 عباس نقل شده كه افزون بر موقوف بودن، به دالئل پیشین معتبر نیست. ابن

 عباس . روایات ابوصالح از ابن3ـ2ـ7

، راوی ترتیب نزول از در چند روایتاست كه  «ابوصالم»عباس،  از دیگر شاگردان ابن
 عباس است: ابن

 بمکةة نـزل مـن القـرآن    »است:  ( در تاریخ خود آوردهق.139. یعقوبی )م :یکمروایت 
علی ما رواه محمـدبن حفـص    (است سورة مکی را ذكر كرده 76)البته فقط اثنتان وثمانون 

صـالم عــن   بـی أمحمـدبن السـائب الکلبــی عـن     سـد الکـوفی، عـن محمــدبن كثیـر و    أابـن  
، تـا  بـی یعقـوبی،  )« ذی خلم...ک الّقرء باسم ربّإل ما نزل علی رسول اهلل عباس: وكان اوّ بنا

 (.88: 1ج 

( سندش را چنین گزارش ق.919 فی)تأل المبانی فی نظم القرآنصاحب  :دومروایت 
 كند: می

منقلبـه   النةاهلل عنه وارضاه وجعل  مام ابوعبداهلل محمدبن علی رضیخبرنا اإلأ»

اهلل و رحمةة مام ابوالنضر محمـدبن علـی الطالقـانی االنمـاری     خبرنا اإلأال ومأواه ق
اهلل  خبرنی الشیخ ابوالقاسم عبداهلل بن محمشاد رضـی أذكره فی كتاب فیه ما فیه و 
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نماری بکتاب فیـه  عنه بهراه قال اجازلی الشیخ ابوسهل محمدبن محمدبن علی األ
ثنا صالم بن محمد الترمذی، قال ال حدّبن محمدبن سلیم ق ثنا عبداهللما فیه قال حدّ

عبـاس، قـال:    صالم عن ابـن  بیأ( عن ق. 669ح  م.ثنا محمدبن مروان الکلبی )حدّ
 (.3 .:ق 6861جفری، ) «کاقرء باسم ربّ بمکةل شیء نزل اوّ

صــالم از  بــیأ( نیــز همــین روایــت را از ق. 919 .حــاكم حســکانی )م  :ســومروایــت 
 است: عباس با سند خود آورده ابن

كتـب   :القاسم عبداهلل بن محمشادبن اسحاق قـال  بیأت فی التفسیر تألیف أقر»
بـن محمـدبن    خبرنـا عبـداهلل  أبوسهل محمدبن محمدبن علی الطالقانی )قال( ألینا إ

ل شیء عباس قال: اوّ صالم عن ابن بیأثنا محمدبن مروان عن الکلبی عن سلیم حدّ
 (.961ـ966 :1ج ، .ق 6966 حسکانی،) «ذی خلم...ک الّباسم ربّ أقرإ ةبمکنزل 

 نقد و بررسی 

 اعتبارند. . روایات یادشده موقوف و بی6

قـرار دارد، بـا ایـن تفـاوت كـه در روایـت دوم،       « بـن مـروان   محمـد ». در دو روایت، 1
است كه البته احتمال خطـا   نقل كرده« كلبی»است و در روایت سوم از « كلبی»موصوف به 

شــده نیســت.  شــناخته« محمــدبن مــروان كلبــی»یســت؛ زیــرا عنــوان در روایــت دوم بعیــد ن
هـا از نظـر    محمدبن مروان عنـوان مشـتركی بـین حـداقل شـش عنـوان اسـت كـه همـة آن         

(. 116ـ 166 :67ج  ،.ق 6986خوئی،  ؛ر. ) روند شناسان شیعی مجهول به شمار می رجال
تسـنن ضـعیف شـمرده    البته اگر محمدبن مروان را سدی صغیر به شمار آوریـم، نـزد اهـل    

خـوئی،   ؛ر. ) ( و نـزد شـیعه، مجهـول اسـت    198 :6ج  ،6837بابـایی،   ؛ر. ) است شده
مـا بـر     (. البته اگر نزد رجالیان شیعی مورد وثـوق و تأییـد بـود،   116ـ166 :67ج  .،ق 6986

گـرفتیم. گفتنـی اسـت     ی اهل تسنن را نادیـده مـی  ها فیتضعاساس مبانی شیعی در اصول، 
از سـدی  ( 169: 6، ج6831معرفـت،  )ر. ؛  فسیر و المفسرون فی ثوبه القشیبالتنویسندة 

بـین محمـدبن مـروان    رسد وی  است، لیکن به نظر می صغیر تمجید كرده، وی را ثقه دانسته
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تأییـد و تمجیـد وی از    ،رو  ایـن  از .اسـت  سدّی صغیر و محمدبن مروان بصری خلط كرده
. همچنین، (169 :8ج  .،ق 6989كشی،  ؛ر.  ،سدّی مورد تأمل است )برای آگاهی بیشتر

و أمّـا  »اسـت:   گفتـه  عبـاس  صالم از ابـن  طریم كلبی از ابیدر بحث غرانیم، با تضعیف وی 
ین الـدّ  جـالل  :قـال  ق،تفـا صـالم فموهـون باإل   بـی اعبـاس عـن طریـم     لی ابنإطریم الکلبی 

 (.36 :6، ج 6831معرفت،  و 636 :1ج  ،.ق 6916)سیوطی،  «السیوطی: هی أوهی الطرق

 است. ناشناخته« محمدبن حفص ابن اسد الکوفی». در روایت نخست، 8

و ناشـناخته   المبـانی ی دیگر روایات سوم و چهارم، مجهـول بـودن مؤلـف    ها ضعف. 9
 از این گذشت.  بودن ابوسهل است كه پیش

 باشند. اعتبار و غیر قابل استناد می در مجموع، با توجه به نقدهای فوق، روایات فوق بی

 جابربن زید روایت ترتیب نزول از. 4ـ2ـ7

بـن    الحـار   بنقـال أبـوبکر محمـد   : »تقان فی علوم القـرآن اإل( در ق.666 .سیوطی )م
بـن أعـین البغـدادی، حـدّثنا      بـن محمـد   فی جزئه المشهور: حدّثنا أبوالعباس عبیداللّـه  ضیأب

 6916سـیوطی،  ) «...ن زید، قـال:  األزدی، عن جابرب أمیةبن إبراهیم الکرمانی، حدّثنا  حسان
 .(668: 1، ج .ق

 نقد و بررسی 

ــراد از  وــاهراً. 6 ــد»م ــا  68)م. « جــابربن زی ــابعین و   688ی ق.(، ابوالشــعثاء از فقهــای ت
 محدثان اباضیه است. بر این اساس، حتّی نزد اهل تسنن نیز روایت او حجت نیست.

 هستند.  عبیداهلل... مجهول و نیز ابوالعباس بن أبیض ابوبکر محمدبن حار  .1

شناس اهل تسـنن   بن ابراهیم كرمانی، قاضی كرمان، نیز از سوی بزرگان رجال . حسان8
 بن عبـداهلل الکرمـانی...    حسان بن ابراهیم«  است: حجر عسقالنی گفته است. ابن تضعیف شده

قد حـد     ی:بالقوی و قال ابن عد سیل قال النسائی: بن ابراهیم... احمد یوثم حسان سمعت
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و هو عنـدی ماـن أهـل الصـدق إاّل أنـه یغلـط فـی الشـیء و ال یتعمـد و... قـال            کثیرةبأفراد 
(. بنـابراین، ایـن روایـت نیـز     16: 63ج ، 6811)هندی، « حبّان فی الثقات: ربّما أخطأ و... ابن

 مانند روایات پیشین، مخدوش و غیرمعتبر و غیر قابل استناد است.

 نزول از عکرمه و حسن. روایت ترتیب 5ـ2ـ7

 است. از عکرمه و حسن نیز جدول ترتیب نزول وارد شده

 است: بیهقی در تاریخ خود آورده :یکمروایت 

ثنا بن زیـاد العـدل، قـال: حـدّ     أخبرنا أبوعبداهلل الحاف ، قال: أخبرنا أبومحمد»
ن ثنا أحمـد بـ  ثنا یعقوب بن إبراهیم الدّورقی، قال: حدّمحمد بن إسحاق، قال: حدّ

ثنا علی بن الحسـین ابـن واقـد، عـن أبیـه، قـال:       نصر بن مالک الخزاعی، قال: حدّ
نزل اهلل من القـرآن  أالحسن، قاال:  ، والحسن بن أبیعکرمةثنا یزید النحوی عن حدّ

 ةسوریرید  والتاسعةبوبکر: أذی خلم و ن و القلم و... قال ک الّقرء باسم ربّإ: بمکة
عـراف كهـیعص...   الکتاب واأل فاتحةذكر  وایةالریونس قلت: وقد سقط من هذه 

 (.699ـ691 :7ج  ،.ق 6989 بیهقی،) «بمکةنزل  هایف

ـ    تنزیـل القـرآن  زهری در كتاب  :دومروایت  ر را بـدون ذكـر سـند    وَترتیـب نـزول سُ
 باشد. می قرآنن در ترتیب نزول ااست. زهری جزء اوّلین مؤلف آورده

 نقد و بررسی 

 .ندهست استنادیل موقوف بودن غیر قابل . این روایات نیز به دل6

اند، وثاقت آنان روشـن   شده ها كه شناخته شده نیستند و آن . غالب رجال سند، شناخته1
 ،انـد  كـرده بن واقد كه برخی محـدثان ماننـد نسـائی او را توثیـم      بن حسین علی مثالًنیست؛ 

ــرده   ــعیف ك ــاتم او را تض ــت ابوح و البــانی  (689: 1ج .، ق 6961، دةیةةابوعبر. ؛ ) اس
 (.9968؛ ح 911: تا بی)ر. ؛ البانی،  شناسد ینمكه او را  است گفته
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مصـعب  .( اختالف اسـت.  ق 687ـ17. راوی دیگر، عکرمه است. در مذهب عکرمه )8
 :7، ج .ق 6989؛ عسـقالنی،  )ر.  «تعکرمه دیدگاه خـوارج را داشـ  »زبیری گفته است: 

 است: مامقانی فرموده (.198

عبـاس، منحـرف بـوده، نیـازی بـه برهـان        اینکه عکرمه غالم ابن ،به هر حال»
 ،به ایـن موضـوع تنبیـه كـرده     تحریر طاووسیكه سیدبن طاووس در  چنان ؛ندارد
[ نبود و میعکرمه بر طریم ]مستق دهد یاست: حدیثی وارد شده كه گواهی م گفته

خبـری كـه    از .حال او از این جهت واهر است و احتیاجی به اعتبار روایت ندارد
عکرمـه بـه   كـه   شـود  ی، واهر ماست نقل كرده مناقبشهرآشوب( در  سروی )ابن

السالم، ناآگاه بود و مزیتی برای حضرت قائل نبود،  مقام اباجعفر )امام باقر(، علیه
ــن  ــا آنجــا كــه اب ــ   ت ــر حضــرت تفضــیل م ــر او را ب ــاس و غی ــز داد یعب ــه نی . عالم

 :1ج  تا، )مامقانی، بی« ما نیست ةر طریقاست: او ]عکرمه[ از اصحاب ما و ب فرموده
191.) 

 مْ تَطْهِیراَطَهِّرَکُتِ وَ یومو الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْذْهِبَ عَنْکُرِیدو اللَّهو لِیوا یوإِنَّمَ ةذیل آیعکرمه 
همسـران پیـامبر    ،از عکرمه روایت شده كه منظور از اهل بیت در این آیـه  (88)األحزاب/ 

، ج .ق 6989)ر. ؛ سـیوطی،   كـنم  یهد، در این مدّعا با او مباهله مـ است و هر كس بخوا
 (.676ـ671: 6ج ، 6837  ؛ برای آگاهی بیشتر، ر. ؛ بابایی،663 :9

ترین روایت را انتخاب  اشکال اگر بخواهیم از بین روایات فوق، كم  . به باور نگارنده،9
همین ترتیـب را بـه نقـل از     كنیم، روایت بیهقی از عکرمه و حسن بصری است. بیهقی عین

تر گذشت. از نظر محتوا نیز این ترتیـب بـر    عباس نیز آورده كه سند آن پیش مجاهد از ابن
هـای احـزاب، حشـر و نـور برتـری دارد و       ی دیگر به لحاظ مقایسة محتوای سورهها بیترت

 دیـ آ ینمـ بـر اسـاس ترتیـب دیگـر جـداول پـیش        هـا  سـوره برخی اشکاالت محتوایی ایـن  
 (.گنجد ینمسی محتوایی این سه به مجالی مستقل نیاز دارد و در این مختصر )برر

 گیری نتیجه

 شود: های فوق نتای/ ذیل حاصل می از مجموع بررسی
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نظر از مبانی، به دلیل ضـعف شـدید    . نظریة تفسیر بر پایة روایات ترتیب نزول، صرف6
 بهره است. روایات ترتیب نزول از زیرساخت مناسب بی

 قـرآن ی هـا  سـوره جامعی از  نسبتاًچ یک از روایات یادشده )كه فهرست كامل یا . هی1
نظـر   لیکن با صرف  اند(، به دلیل كلّی مقطوع یا موقوف بودن قابل استناد نیستند، ارائه كرده

كنندگان در روایـات تفسـیری نیـز     از این قضاوت كلّی، از دیدگاه اهل تسنّن و نیز مسامحه
 ار الزم را ندارند.به دالیل دیگر اعتب

. یکی از اشکاالت كلّی روایات مسند ترتیب نزول، مجهول و ضعیف بودن برخی از 8
عبـاس مـورد    هاست. در بین روایات ترتیب نزول، روایت عطاء خراسـانی از ابـن   روایان آن

است، لیکن این روایات افزون بر مجاهیل و عـدم   استناد و اعتماد برخی محققان قرار گرفته
شناسان اهل تسـنّن،   ت وثاقت عطاء نزد شیعه و یا خطای زیاد و تدلیس نزد برخی رجالاثبا

بـرد. دو راوی   از دو راوی دیگر كه در اسناد روایات منقول از عطاء وجود دارند، رن/ مـی 
 هستند.« عمربن هارون»و « جری/ ابن» یادشده،

ایـات ترتیـب نـزول    های تركیبی برخی از محققان كه گردآمده از برخی رو . فهرست9
 برد. باشد نیز افزون بر اشکاالت یادشده، از عدم تأیید كلّی نیز رن/ می می

فارج از روایات ترتیب نزول ـ در جایگـاه یـک     ـ . به باور نگارنده، ترتیب نزول معتبر9
 قرینة تفسیری، تنها در چهارچوب اصول عقالیی محاوره قابل استناد است.

 ها نوشت پی

ب و زمان نزول، گفتار غیرمعصومان به شـرطی حجـت اسـت كـه از نقـل      ـ دربارة سب6
هاسـت. بنـابراین، اگـر     ها اطمینان حاصل شود و پایة این اطمینان نقل از حـس خـود آن   آن

كـه   ای را كه خود حضور نداشته، از دیگری نقل كند، باید مشخص باشـد آن   تابعی حادثه
یـا خیـر. خالصـه اینکـه      اسـت  حادثـه را دیـده  از او نقل كرده، وثاقت الزم را دارد و خود 

شـود و مسـیر پـژوهش رجـالی بایـد در همـة        عنه ارجاع می ها عیناً بر شخص منقولْ بررسی
برپـا شــود. افـزون بــر ایـن، ســخنان     اســت، روایـان حتّــی فـردی كــه خـود حادثــه را دیـده    
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حجـت اسـت و   هـا   غیرمعصوم تنها در نقل اخبار تا توصیف فضا و شرایط زمان و مانند این
 باشد. ها كه از خطا و اشتباه مصون نیستند، پذیرفتنی نیست و حجت هم نمی اجتهاد از آن

« یمشـهور بـه ابوعبـداهلل خراسـان     (.ق 978 .)م یانـدراب زاهـد  عمر  یبأحمدبن أ»وی  ـ1
 نیـ زد بـود و در ا  زبـان  زیـ ات نئـ به وثاقت، زهد و عبادت مشـهور و در علـم قرا   یو است.
اسـت. عبـدالغافر    اقامت داشته شابوریدر ن یانیسال یاست. اندراب داشته زین هایی فیتأل ،طهیح
 16 ،شـنبه  در روز پن/ یاست. اندراب دهیكتب د گریو د مسلم میصحرا به هنگام سماع  یو
 (.683: ق.6969 ،یالفارس ؛ر. )است  گذشتهدر مریقهجری  978ول سال األ عیرب

عــن  عــن أبیــهعطــاء  بـن  عثمــانبیسـناده عــن   أحمــد الزاهــدو قــد رواه األسـتاذ  » ــ 8
 .(168: 68ج  ،6871 طبرسی،)« عباس... ابن

بـن عطـاء    و رواه عـن عثمـان  »  است؛ مانند: آمده« عطاء خراسانی» ،در برخی روایات ـ9
بـن عبـداهلل الترمـذی فـی      أخبرونا عن أحمدبن حرب الزاهـد، قـال: حـدثنی صـالم     جماع  
جـری/، عـن عطـاء الخراسـانی عـن       ثنا عمربن هارون، عـن ابـن  ن تألیفه ]قال:[ حدّالتفسیر ما

 .(819ـ818 :6861پور،  بهجت و 966ـ986 :1ج  .،ق 6966)حسکانی، « عباس ابن

گویند كه اعتقاد حم و باطل یا روایات منکر و غیرمنکر یـا سـند    ط به كسی میمخلِّ ـ9
ج  ،6881 كلباسـی، ؛ ر. روایات و یا مطالب صحیم و ناصحیم را به هم آمیختـه باشـند )  

1: 63). 

« بِالْمَدِینَةةِ وَ الَّتاـی نَزَلَـتْ    بِمَکةَذاكرِ السُّوَرِ الَّتای نَزَلَتْ »وَ رَوَاهُ أَیضاً الْبَیهَقای فای عُنْوَانِ:  ـ1

 ـ ب ـ .171الْوَرَقِ  النُّبُوَّةِدَلَائالِ مانْ كتَابِ 

و كسـانی كـه در ایـن     قـرآن م دانشـمندان علـو  » مدعی است: تفسیر تنزیلینویسندة  ـ7
پـور،   بهجـت « )انـد  گونه روایات ورود دارند، بر این راویان و اسناد روایـات اعتمـاد كـرده   

، تـا  بی؛ زركشی، 617 :6ج  ،6871شهرستانی، »اند:  داده ارجاع( و به منابع ذیل 897 :6861
اد معرفـت  ایـن در حـالی اسـت كـه مـثالً اسـت      «. 688ـ 66 :6ج  ،6831 معرفت، و 198 :6ج 
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اند كـه موضـع علمـای شـیعه      البته ایشان روشن نکرده«. وثم بها العلماء أكثریا»است:  آورده
 ند یا اقلیت.هست  ها جزو اكثریت چیست و آیا آن زمینهدر این 

 منابع و مآخذ

. بیـروت:  6. طحدعثیةٌ مجموعـه أجـزاء   .(. م1886./ ق6961 سلمان، ابوعبیـدة حسـن. )   آل 
 دارابن حزم.

تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصـوفین  الف.  تا(. بن علی. )بیجر عسقالنی، احمدح ابن

 المنار. مکتبة :اردن .بالتدلیس )طبقات المدلسین(

 .المعرفةدار  . بیروت:التهذیب تقریبتا(. ب.  حجر عسقالنی، احمدبن علی. )بی ابن
دار  . بیــروت:تهــذیب التهــذیب ..(م 6639/ ق 6989ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 .الفکر
 مطبعةمنشورات  . نجف:کتاب الرجال.(.م 6671/ ق 6861. )بن علی داوود حلّی، حسن ابن

 .الحیدریة
فضائل القرآن و مـا أنـزل مـن القـرآن      ق.(. 6983ابن الضریس البجلى، محمدبن ایوب. )

 . دمشم: دار الفکر.6. چ بالمدعن و ما أنزل  بمك 
 و آرتـور جفـری   چـاپ . مقدتان فی علوم القرآن ق.(.6861. )بن غالب عبدالحم، عطیه ابن

 .الخانجی مکتبة  :. قاهرهعبداهلل اسماعیل صاوی
 نا. : بیجا . بیالفهرست تا(. . )بیبن اسحاقم، محمدندی ابن 

 .المعارف العثمانیة دائرة :هند .کتاب الثقات .ق.(6986بن حبان. ) ابوحاتم، محمد 
 دارباوزیر.جدّه:  .حبان ابن حیصح یالحسان عل قاتیالتعل تا(. مد. )بیی، محالبان
رامـی   تحقیـم سـید   .الکـذّابین والوضّـاعین   سلسةلٌ  ق.(.6918. )عبدالحسـین  سـید  ی،امینـ 

 .سالمیةاإلمركز الغدیر للدراسات  :قم .6. چیوزبکی
 .«طبیقـی هـای تفسـیر ت   پـژوهش  دو كتـاب از سلسـله   ةدربار» (.6873. )انصاری قمی، حسن
 .93ـ91صص . (699)پیاپی  19ش .نیکتاب ماه د
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 قم: كتاب مبین.. 6. چکاوشی در تاریخ جمع قرآن (.6873. )علی دمحمدسی ،ایازی
 وزارت ارشاد اسالمی.  تهران: .6چ .)ع(مصحف امام علی(. 6838) ـــــــــــــــــــــــــ .

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.م: . ق6. چتاریخ تفسیر قرآن(. 6837) .اكبر بابائی، علی
شناسـی تفسـیر    روش (.6876. )راد روحـانی مجتبی كیا و  عزیزیاكبر، غالمعلی  بابائی، علی

 حوزه و دانشگاه و سازمان سمت. . قم: پژوهشکدة6. چقرآن
 .العلمیةدار الکتب  :بیروت .التاریخ الکبیر ق.(.6987. )بن اسماعیلبخاری، محمد

 .المعرفةدار  بیروت: .کتاب الضعفاء الصغیر(..م6631/ ق.6981) ـــــــــــ .ـــــــــــــــــــــ
پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه     :تهران .6. چیلیتنز ریتفس(. 6861. )عبد الکریم ،پور بهجت

 اسالمی.

أحـوال صـاحب    معیفةٌ و  النبةةٌةدالئـل   (.م.6639 /.ق6989. )بن الحسـین  احمد ،بیهقی

 .العلمیةدار الکتب  :بیروت .6ط .قلعجی المعطیم عبدتحقی .الشیعع 

 تهران: سخن. .8چ .تاریخ مع قرن کریم(. 6868) .جاللی نائینی، سیدمحمدرضا
 :تهـران  .6ط .شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضـیل     ق.(.6966. )اهلل عبد داهلل بنحسکانی، عبی

 الطبع و النشر. مؤسسة ؛و االرشاد االسالمی وزارة الثقافة
 منشورات الرضی. . قم:الحلی العالم رجال ق.(. 6981یوسف. )بن  حلی، حسن 

 ةترجمـ  .العبر تـاریخ ابـن خلـدون   (. 6818خلدون(. ) بن محمد)ابن خضرمی، عبدالرحمن
 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ةمؤسستهران:  .6چ  .عبدالمحمد آیتی

 العلم. مدینةقم:  .ثیمعجم الرجال الحد ق.(.6986. )دابوالقاسمی، سیخوئ
. تحقیـم شـعیب االرنـا وط و دیگـران     .سیر اعالم النبالء .(.م6639. )بن احمدمحمدذهبی، 
 .مؤسسة الرسالةبیروت:  .8چ

 .مؤسسة الرسالة :بیروت .سیر اعالم النبالء.(. م6633./ ق6986) ـــــــــــــــــــــــــــ .
 .و وفیات المشـاهیر و األعـالم  تاریخ االسالم  .م.(6668 /ق.6968ــــــــــــــــــــــــــــ . ) 

 .دار الکتاب العربی: بیروت .1ط .السالم تدمریم عمر عبدتحقی
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ـ کتاب مـاه د  .«پژوهشی در باره كرامیة» (.6838. )رحمتی، محمدكاوم  . صـص  98ش .نی
 .91ـ87

 .المعرفةدار  :بیروت .فی علوم القرآن البرهان تا(. . )بیمحمدبن عبداهللزركشی،  
 .دار التبلیغ اسالمی :قم .فروغ ابدیت تا(. )بی. سبحانی، جعفر
دار  :بیـروت  .1چ .اإلتقـان فـی علـوم القـرآن     (..م1886/ .ق6916. )ینالدّ سیوطی، جالل

 .الکتاب العربی
ـ  ق.(. 6989) ــــــــــــــــــــــ . ـ  یالدر المنثـور ف  اهلل تیـ آ ةقـم: كتابخانـ   .المـأوور  ریتفس
 .یمرعشی نجف

دفتر  :تهران .6چ .براراأل سرار و مصابیحفاتیح األم (.6871. )الکریمد، محمدبن عبشهرستانی
 .نشر میرا  مکتوب

ــائی ــین  ،طباطب ــید محمدحس ــزان ق.(.6868. )س ــروت: . 1ط  .المی ــی  مؤسسةةةبی األعلم
 .للمطبوعات

 .ةیسالماإلتهران: دار الکتب  .1چ .قرآن در اسالم (.6898ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )
ـ   انیالب مجمع (.6871. )بن حسن برسی، فضلط جواد بـا مقدمـه محمـد    .القـرآن  ریفـی تفس

 خسرو.ناصر تهران: انتشارات. 8. چبالغی
 .ةیالعلمدار الکتب  :روتیب .الملوَمم وتاریخ األ ق.(. 6983. )ریمحمدبن جر ،یطبر

ـــ . َ   .م.(6837/6617) ــــــــــــــــــــــــــــ ــو ــم و المل ــاریخ األم ــ .ت ــد تحقی م محم
 .دار الترا  :بیروت .1ط .الفضل ابراهیمأبو

 مدرسین. ةجامع . قم:رجال طوسیق.(. 6969. )حسنبن طوسی، محمد
ـ .(. م6668/ .ق6969. )لیبن اسماع  عبدالغافر ی،الفارس  خیلتـار  اقیالمنتخب من کتاب الس

 .6ط. ینیفیبـن محمـد الصـر    میابـراه  صیتلخ .یكاوم المحمودمحمد میتحق .سابورین
 .العلمیةدارالکتب  :بیروت

 :قـم  .6چ. تفسیر کنز الدقائق و بحـر الغرائـب   (.6813. )بن محمدرضا، محمدمشهدی قمی
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیسازمان چاپ و انتشارات 

 مؤسسة آل البیت. :قم .رجال کشی ق.(.6989. )بن عمركشی، محمد
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 .البرقعی مکتبة :قم .قیق الرجالسماء المقال فی تح (.6881ابوالمهدی. ) كلباسی،
 نا. جا: بی . بیتنقیح المقال فی علم الرجال تا(. . )بیمامقانی، عبداهلل

 .الخانجی کتبةم: قاهرهجفری.  آرتورق.(.تحقیم 6861) .یالمبانی لنظم المعانی جفر

 .نا بی: روتیب .بحار االنوار ق.(.6988. )مجلسی، محمدباقر
صـص   .33ش .پـژوهش  نـة آیی .«زین الفتـی و مؤلـف آن  » .(6838. )رحمتی، محمد كاوم 

 .91ـ87
أفال تـذکرون )الحـوارات فـی الـدین و       .(. م1881./ ق6918. )مرتضی عاملی، سیدجعفر 

 .سالمی للدراساتوت: مركز اإلبیر .6ط .العقیده(

 التمهید. ةمؤسسقم:  .6چ .التمهید فی علوم القرآن (.6831معرفت، محمدهادی. )

 الجامعةة الروةویة  . مشـهد:  6. چ التفسـیر و المفسـرون  ق.(. 6913ــــــــــــــــ . )ــــــــــ

 .اإلسالمیةللعلوم 
و  اللّـه شـحاته  عبدتحقیـم   .مانیتفسیر مقاتـل بـن سـل   ق.(. 6918) .بن سلیمان مقاتلبلخی، 

 .دار إحیاء الترا  العربیبیروت:  .6ط .عبداهلل محمود
التعلیقات الحسان علی صـحیح ابـن    .(.م1888./ ق6919ناصرالدین االلبانی، محمدناصر. )

 ةیالعربالمملکة . عربسـتان:  6. طحبان و تمییز سقیمه من صحیحه، و شاذه من محفوظه
 دار باوزیر.  السعودیة،

 .النشر االسالمی مؤسسة  قم: .1چ .رجال (.6819. )بن علینجاشی، احمد
 نما. نشر هستی  تهران: .6چ .نگذاری قرآ درآمدی بر تاریخ(. 6838جعفر. ) نکونام،

 .الثقافیةنویهض  مؤسسة :جا بی .معجم المفسرین ق.(.6986. )عادل نویهض،

بـن ابـراهیم    حسان ةترجم .طهاراأل االئم ٌإمام نوار فی عبقات األ .سید حامدحسینهندی، 
 المؤمنین.امیر ةكتابخان  اصفهان: .1. چ63ج .كرمانی
 .دار صادر :روتبی .تاریخ الیعقوبی .تا( . )بیبن یعقوب احمدیعقوبی، 


