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چکیده
بررسی نظریة تفسیر بر پایـة ترتیـب نـزول نیازمنـد بررسـی اوالً اتقـان روایـات ترتیـب نـزول ،ثانیـ ًا
خاستگاه و جایگاه قرینة «ترتیب نزول» در تفسیر و ثالثاً موانع نظریه یاد شده است .این سـه بـا توجـه بـه
نبودا پیشینة مناسب ،نیازمند مقاالت مستقلی هستند تا جوانب آن ها بررسی و نقد شود ،لیکن با توجه بـه
اینکه بستر پژوهش ،روایات ترتیب نزول است ،نگارنده ثقل مباحث مقالـة حاضـر را بـه آن اختصـاص
داده است و به قدر ضرورت ،دودیگر را گزارش میكند تا در فرصتی مناسب ابعـاد دیگـر را بـه نقـد و
بررسی تفصیلی بنشیند .روایات ترتیب نزول سوره های قرآن نیز خود از دو جهت سند و محتوا شایسـتة
بررسی است كه در این مقال ،علت نخست به دلیل نبودا پیشینه و ضرورت آن ،كانون توجه اسـت و از
نظر دوم نیز به اشارة سخن آمدهاست .نگاه منتقدانه بـه ایـن نظریـه بـر پایـة روش شـیعی و سـنّی ،بـرای
احتراز از تفسیر به رأی و حف صیانت روش تفسیری صحیم ،ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر اسـت .از بـین
روایات یادشده ،چهار روایت منسوب به اهل بیت(ع) است كه به دلیل ضعفهای متعـدد و بنیـادی نـزد
محققان شیعه و سنّی از اقبال مناسبی برخـوردار نشـده اسـت و اغلـب طرفـداران ایـن روایـات ،تنهـا بـه
روایات منقول از برخی صحابه ،مانند ابن عباس اعتماد كرده اند .در مجموع ،نگارنـده بـر پایـة پـژوهش
پیش رو ،اعتبار ترتیب نزول سوره ها را برای ایفای نقش مبنایی و پایهای در تفسیر نمیپذیرد و دخالـت
زمان نزول را تنها در موارد اطمینانبخش و معتبر در حدّ قرینة تفسیری مجاز میداند.

واژگان کلیدی :روایات ترتیب نزول ،مکی و مدنی ،روش تفسیر به ترتیب نزول ،قرائن
تفسیری.

E-mail: s.javahery@gmail.com
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مقدمه
نظریة تفسیر بر پایة ترتیب نـزول ،گـامی فراتـر از دخالـت دادن قرینـة زمـان نـزول در
تفسیر برداشته و مدعی استخراج تعالیم ،كشف نظاموارههای قرآنی و دریافت ابزار بایسـتة
تغییر و تحول جامعه و تعالی آن است .منظور از «روایات ترتیب نزول» روایـاتی اسـت كـه
ترتیب نزول سورههای قرآن در آن آمدهاست .مال

سـورههـای بـزرگ در ترتیـب ایـن

روایات ،ابتدای سوره ،و ترتیب آیات به طور كامل از فهرست این روایـات خـارج اسـت.
پس از یادآوری نکتة فوق كه گاهی مورد غفلت قرار میگیـرد و پـیش از ورود بـه بحـث
الزم است ضمن بیان مسئله و روشن شـدن شـیوة پـژوهش ،نکـات سـودمندی تـذكر داده
شود كه البته تحقیم تفصیلی برخی از آنها خود نیازمند مقاله و یا مقاالت مسـتقلی اسـت،
لیکن طرح اجمالی آنها زمینة مناسب برای روشن شدن اهمیت و كاركرد موضـوع مقالـة
حاضر را فراهم میآورد.
چنانكه اشاره شد ،روایات ترتیـب نـزول سـورههـای قـرآن كـریم در روش تفسـیری
برخی پژوهشگران به جای ترتیب آیات ،پایه و مبنا قرار داده شـدهاسـت و بـر اسـاس آن،
معانی در ابعاد عقیدتی ،تاریخی و احکام بررسی و استخراج شدهاند .از این رو ،با گذشت
از مغالطة جایگزینی ترتیب سُوَر به جای ترتیب آیات و چـالشهـای آن ،الزم اسـت پایـة
استواری این روایات نیز روشن شود .بررسی رویات یادشده میتوانـد از دو نظـر صـورت
گیرد :نخست اسناد آن بررسی و تحلیل گردد و آنگاه اگر از حداقل اعتبار برخوردار بود،
از نظر محتوا نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا در عرضة روایـات بـر قـرآن ،فرقـی
بین روایات تاریخی ،فقهی ،اخالقی و غیر اینها وجود ندارد و چنانچـه مضـمون روایـاتی
با آیات و قرائن موجود در سورههای قرآن تعارض و ناهماهنگی حلنشدنی داشـته باشـد،
كنار گذاشته می شود .البته دربارة بررسی محتـوایی ،جـز اشـاره بـه چنـد مـورد در كلیـات
بحث ،تفصیل بحث نیازمند مقالی مستقل و پردامنه است.
امــا در بررســی اســناد ،در درجــة نخســت ،روش بررســی رجــالی شــیعی مــال قــرار
گرفتهاست و منابع شیعی مورد استناد بوده است ،لیکن بـه ایـن مقـدار بسـنده نشـده ،بنـا بـر
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نظریة تسامم در ادلّة تفسیری و تاریخی (ر .؛  )8و نیـز بـا مالحظـة روش اهـل تسـنّن در
بررسی رجالی روایات ،منابع رجالی اهل تسنن نیز مورد توجه بودهاست .نکات منـدرج در
مقدمه ،بهویژه  9نیز برای تأمین همین هدف درج شدهاست.

 .1پیشینة پژوهش
تا آنجا كه نگارنده در مقاالت ،كتب و یا حتّی فضای مجازی بررسی كـرده ،تحقیقـی
در باب اسناد این روایات وجود ندارد و از این نظر میتوان این مقاله را نخسـتین پـژوهش
در این زمینه تلقی كرد .البته در برخی منابع ،دفاعهایی كلّـی (بـدون پـرداختن بـه بررسـی
تفصیلی اسناد )،از اسناد این روایات شکل گرفتهاسـت كـه در ادامـة مقالـه بررسـی و نقـد
خواهد شد.

 .2دامنة تأثیر قرینة زمانی نزول
دخالـت قرینـة تـاریخ نـزول در فهـم تفسـیر ،در چهـارچوب قواعـد و اصـول عقالیــی
محاوره كه مبنای محوری تفسیر قرآن است (ر .؛ بابـایی و دیگـران ،)18 :6876 ،تبیـین
میشود و به روش تفسیر به ترتیب نزول كه اخیراً مطرح شدهاست و نقـش مبنـایی بـه ایـن
قرینه داده ،ارتباطی ندارد؛ برای مثال ،طهـارت در آیـات مکّـی كـه هنـوز حکـم طهـارت
فقهی نازل نشده بود ،به تمیز كردن و شستوشو تفسیر میشود و طهارت در آیات مدنی،
شامل طهارت فقهی و یا معطوف به آن است .لحاظ زمـان نـزول در ایـن مثـال تنهـا بـرای
در صحیم معانی الفاظ بر پایة اصول عقالیی محاوره است .هرگاه گوینده دربارة یـک
موضوع مشخص سخن بگوید ،تقدم و تأخر سخن او نیز مبتنـی بـر اصـول قواعـد محـاوره
جزء مال های ارزیابی قرار می گیرد .اما مبنا قرار دادن روایات ترتیب نزول به این اسـت
كه مثالً از بررسـی تقـدیم و تـأخیر دو حکـم كـه دربـارة یـک موضـوع مشـخص نیسـتند
(هرچند هدف مشتركی را تعقیب كننـد) ،نتیجـهای تربیتـی ،جامعـهشـناختی ،اخالقـی و...
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دریافت شود ،روشن است كه این گونه تعامل با قرینـة زمـان نـزول ،بـهویـژه بـا توجـه بـه
موانعی كه در ادامه بیان خواهد شد ،در دائرة اصول عقالیی محاوره نمیگنجد.

 .3ضرورت بررسی اسناد روایات ترتیب نزول
چنان كه میدانیم ،روایات نهی از تفسیر به رأی بر تفسیر قرآن سایه انداختـهاسـت و از
این بُعد ،تفسیر قرآن را به حیطة اوامر و نواهی فقهـی داخـل كـردهاسـت .از ایـن رو ،الزم
است روایات ترتیب نزول و نیز روایات تاریخی و جز اینها كه در مسـیر تفسـیر ،بـهویـژه
تفسیر آیاتاألحکام قرار میگیرند ،بیش از روایات مثالً اخالقی و ماننـد آن كـه در اسـناد
آنها مسامحه میشود ،مورد دقت قـرار گیرنـد ،بـه ویـژه اگـر ماننـد برخـی گـرایشهـای
تفسیری مبنای تفسیر قرار گیرند .این مهم در تفسیر برخی آیاتاألحکـام كـه ابعـاد فقهـی
دارند ،ضرورت و جلوهای بیشتر مییابد.

 .4موانع مهم فراروی روایات ترتیب نزول
بهرغم فرضیة نگارنده در عدم اعتبار روایات ترتیب نزول و بر فرض تأییـد آنهـا ،بـاز
نمیتوان بدون لحاظ و گذر از برخی موانع ،پا را از بنـد دوم ( )1فراتـر گذاشـت .شـرح و
تفصیل این موانع ،ضمن خروج از مقال حاضر ،به دلیل گسـتردگی دامنـة بحـث ،خـود بـه
مقالی مستقل نیاز دارد ،لیکن بیان اجمالی آن خالی از فایده نیست:
4ــ .9از برخـی قــرائن اسـتفاده مـیشــود كـه پیـامبر اكــرم(ص) از ترتیـب نــزول دســت
كشیدهاست:
4ـ9ـ .9یک نظریة بسیار قوی و پرطرفـدار ایـن اسـت كـه سـورههـای قـرآن در زمـان
پیامبر(ص) به دستور ایشان و یا در مرآ و منظر ایشان ترتیب مشخصی منطبم بر ترتیب فعلـی
یا نزدیک به آن یافتهاست (برای نمونه ،ر .؛ ایـازی .)6837 ،گفتنـی اسـت نکتـهای كـه
نباید از نظر دور داشت ،این است كه ترتیب سورهها به سـبب مـثالً نظـم دادن بـه تـالوت،
حف و ختم قرآن ،مستلزم جمعآوری سورههای نوشـتهشـده بـر نوشـتافزارهـای بـین دو
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جلد به نام مصحف نیست؛ به بیان دیگر ،باید بین ترتیب یافتن سـورههـا و قـرار گـرفتن در
یک مجموعه میان دو جلـد ،فـرق گذاشـت (بـرای آگـاهی بیشـتر ،ر .؛ جاللـی نـائینی،
.)99 :6868
4ـ9ـ .9با توجه به توقیفی بودن چینش آیات در سـورههـا ،پیـامبر اكـرم(ص) در چیـنش
برخی آیات برخی سورهها ،ترتیب نزول را برهم زده ،آنچه را كه شأنش تأخیر اسـت ،بـر
آیاتی كه قبالً نازل شده بوده ،مقدم داشتهاست .این مطلب حتّـی بـه صـورت یـک موجبـة
جزئیه نیز شایستة طرح و توجه است؛ یعنی حتّی اگر یک مورد خالف روش ترتیب نـزول
ثابت شود ،جواز تمسک به این ترتیب مورد سؤال و تردیـد قـرار مـیگیـرد (ماننـد آیـات
سورة ممتحنه و نیز تقدیم آیة اكمال (المائده )8 /بر آیة تبلیغ (المائده )17 /و.)...
4ـ9ـ .3پیامبر اكرم(ص) گاهی دستور میدادند برخی آیات (كـه شـمار آنهـا مشـخص
نیست) را بین آیاتی قرار دهند كه مدتها پیش از آن نازل شده بودهاست؛ مانند آیاتی كه
در بند پیش گذشت و نیز البقره( 136/ر .؛ طبرسی ،6871 ،ج  666 :6و قمـی مشـهدی،
 ،6813ج .)911 :1
4ـ9ـ .4تقدم و تأخر برخالف نزول ،حتّی در فهرست غالب روایات ترتیـب نـزول نیـز
دیده میشود كه نشاندهندة ورود خطا و اجتهاد به این فهرستهاست؛ ماننـد تقـدم سـورة
احزاب بر حشر با اینکه وقایع گزارششده در سـورة حشـر پـیش از وقـایع سـورة احـزاب
است.
4ـ .9بیتردید حواد دوران نزول ،مفاهیم قرآن را تحتالشعاع قرار نمیدادند ،لیکن
آیا در ترتیب نزول آیات و تعالیم نیز تأثیرگذار نبودهاند؟ اگر تأثیرش را به صورت موجبة
جزئیه بنذیریم ،آنگاه بهسان الغای خصوصـیت و تنقـیم منـاط ،بایـد از حصـار حـواد و
ترتیب نزول بگذریم و به نظام حاكم بر مفـاهیم و تعـالیم برسـیم (ایـن مطلـب را بـه سـبب
اهمیت آن با مثالی توضیم میدهم :فرض كنیم استادی بخواهد مطلبی را كه  68بنـد دارد،
بر اساس ترتیب منطقی آن بیان كند ،لیکن در مقام ارائه ،پس از بیان سه بند بـا پرسشـی از
سوی دانشجویان روبهرو میشود كه ناگزیر میشود بند مثالً نهُـم را بـر بنـد چهـارم مقـدم
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كند و آنگاه بندهای دیگر را بهترتیب ارائه نمایـد .حـال اگـر دانشـجویی بخواهـد مطلـب
استاد را تقریر كند ،باید بکوشد با الغای تأثیر حادثة پرسش دانشجویان بـر ترتیـب منطقـی
بندها و درهم ریختن نظم آنها ،نظام حاكم در ذهن استاد را به دست آورد و مطلب را بـر
اساس آن تنظیم كند ،نه اینکه برای آن حادثه در تنظیم بندها نقشی قائل شود).

 .5روایات ترتیب نزول
در مجموع ،حدود بیست روایت در باب ترتیب نـزول سـورههـای قـرآن كـه فهرسـت
معتنابهی از سورهها را نیز بیان كرده ،در اختیار است كه با تفکیک بین اهل بیـت(ع) كـه در
باور شیعه ،سخنشان ـ در صورت اثبات انتساب به آنان ـ حجت مطلم اسـت و غیـر آنهـا،
تنها با حف شرایط الزم ،در جهاتی مانند گزارش از سبب و زمان نزول 6و یا معانی لغت و
مانند اینها حجت اسـت (ر .؛ بابـایی و دیگـران161 :6876 ،ــ )167و بـه تفصـیل ذیـل
است:

5ـ .1روایات ترتیب نزول از اهل بیت

(ع)

5ـ1ـ .1روایت یکم
طبرســی در مجمــعالبیــان روایــت زیــر را از ســعیدبن مســیب از امیرالمــؤمنین(ع) نقــل
كردهاست:
«روی األستاد احمد الزاهد[ 1فی كتاب اإلیضاح فی القراءات العشـر] بیسـناده
عن سعیدبن المسیب عن علیبن أبیطالب ـ علیه السالم ـ أنه قال :سألت النبی عن
ثواب القرآن فأخبرنی بثواب سورة علی نحو ما نزلت من السماء فأول ما نزل علیه

بمکة (فاتحةالکتاب) ثمّ اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ ثمّ (ن) إلـی أن قـال و أول مـا نـزل
بالمدینة سورة (البقرة) ثمّ (األنفال) ثمّ (آل عمران) ثمّ (األحزاب) ثمّ (الممتحنةة)
ثمّ (النساء) ثمّ (إذا زلزلت) ثمّ (الحدید) ثمّ (سورة محمد) ثمّ (الرعد) ثمّ (سةورة
الرّحمن) ثمّ (هل أتی) إلی قوله فهذا ما أنزل بالمدینة ثمّ قال النبی(ص) جمیع سور
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القرآن مائة و أربع عشرة سورة و جمیع آیات القرآن ستة آالف آیة و مائتا آیة و
ست و ثالثون آیة و جمیع حروف القرآن ثالثمائة ألف حـرف واحـد و عشـرون
ألف حرف و مائتان و خمسون حرفاً ال یرغب فـی تعلـم القـرآن إالّ السـعداء و ال
یتعهد قراءته إال أولیاء الرّحمن» (طبرسی ،6871 ،ج .)169 :68

 نقد و بررسی
 .6از احوال زاهد اندرابی ،نویسندة كتاب اإلیضاح اطالعات چندانی در دست نیسـت،
لیکن مهمتر از آن ،سند این روایت است كه در اختیار نیست تا بتوان دربـارة آن قضـاوت
كرد .در اصطالح به چنین روایتی« ،مقطوع» گفته میشود كه فاقد اعتبار است.
 .1در این روایت ،تنها به ترتیب نـزول سـه سـورة مکـی و دوازده سـورة مـدنی اشـاره

شدهاست كه نمیتواند كمک چندانی به حل مشکل چیستی ترتیب نزول سورههای قـرآن
كند.
 .8متن حدیث گویا دستخوش دگرگونی و پیوست شده كه ضعف دیگـری بـرای آن

است .توضیم اینکه سؤال حضرت علی(ع) از ثواب سـورههـا و پاسـخ بـه شـمار سـورههـا،
آیات و حروف انجامیده است كـه خـروج از سـؤال اسـت و بعیـد اسـت كـه پاسـخ پیـامبر

حکیم(ص) چنین خروجی از موضوع داشته باشد.

5ـ1ـ .2روایت دوم
نویسندة مجهول كتاب المبانی فی نظم القرآن (تألیف  919ق ).در روایتی از حضـرت
علی(ع) از رسول اكرم(ص) آوردهاست:
«قال الشیخ ابوسهل :حدّثنا ابو طلحة شریم ابن عبدالکریم التمیمی و محبربن
محمد و ابویعقوب یوسفبن علی و محمـدبـن فـرّاس الطالقـانیون ،قـالوا :حـدّثنا
ابوالفضل جعفربن محمدبن علیبن الحسین بن علیبن أبـیطالـب القرشـی ،قـال:
حدّثنا سلیمانبن حرب المکـی ،قـال :حـدّثنا حمّـادبن زیـد عـن علـیبـن زیـدبن
جدعان .عن سعیدبن المسیب عن علیبن أبیطالب ـ علیهالسالم ـ إنّه قـال :سـئلت
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النّبی عن ثواب القرآن( »...ر .؛ ابنعطیه .69 :6861 ،ادامة حدیث مانند حدیث
یکم است).

 نقد و بررسی
 .6مؤلف كتاب مبانی مجهول و به ابومحمد حامدبن احمدبن جعفربن بسـطام طحیـری
(احتمال دارد كاتب كتاب باشد ،نه مؤلف) (ر .؛ ابنعطیه )1 :6861 ،یا احمدبن محمـد
عاصمی (ر .؛ انصاری قمی3 :6837 ،ـ )6منسوب است و این ضعف بزرگی برای كتاب
به شمار میرود.
 .1در سند این روایت ،از امام صادق(ع) با كنیة «ابا الفضل» یاد شده كه غریب است!
 .8لقب «قرشی» نیز برای حضرت علی(ع) غریب است!
 .9در سند روایت ،حضـرت علـی(ع) راوی سـلیمانبـن حـرب مکّـی قلمـداد شـده كـه
نادرست است.
 .9این روایت به لحاظ فنّی از روایات بدون سند در سـطم نـازلتـری قـرار دارد؛ زیـرا
احتمال سند معتبری را كه برای روایات بدون سند میتوان مطرح كرد ،دربارة این روایـت
نمیتوان طرح نمود.

5ـ1ـ .3روایت سوم
(ع)

شهرستانی (م 993 .ق ).در كتاب مفاتیم األسرار روایتی از مقاتـل از حضـرت علـی
نقل كرده كه مشتمل بر ترتیب نزول سورههای قـرآن اسـت (ر .؛ شهرسـتانی ،6871 ،ج
613 :6ـ .)688البته به گفتة برخی محققان ،در تفسیر مقاتل (ر .؛ بلخی6918 :ق ).چنـین
روایتی موجود نیست (ر .؛ ایازی.)81 :6838 ،
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 نقد و بررسی
 .6روایت مقطوع و بدون سند است و از این رو ،اعتباری ندارد.
 .1واهراً مراد از مقاتل ،ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشـیر أزدی بلخـی (م 698 .ق).
صاحب تفسیر است .شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر و امـام صـادق ـ علیهماالسّـالم ـ
شمردهاست ،ولی شیخ و كشّی هر دو او را «بُتریمذهب» معرفی كـردهانـد (ر .؛ كشّـی،
 6989ق ،.ج 896 :1ـ898؛ طوسی 6969 ،ق683 :.؛ رقـم  96و بابـایی ،6876 ،ج .)116 :6
از نظـر وثاقــت ،پیشــینیان رجــالی سـخنی دربــارة وی ندارنــد و از متــأخران ،مامقــانی او را
ضعیف توصیف كـردهاسـت (ر .؛ مامقـانی ،بـیتـا ،ج 698 :6؛ رقـم  .)61869بـه گفتـة
ابنحجر ،رجالشناسان اهل تسـنّن او را تکـذیب و روایـات او را تـر كـردهانـد (ر .؛
ابنحجر ،بیتا ،ج 171 :1؛ رقم  6897و بابایی ،6876 ،ج  .)116 :6بنا بر آنچـه گفتـه شـد،
مقاتل مورد اعتماد نیست و روایاتش نمیتواند پایة تفسیر قرار گیرد.
 .8در تفسیر مقاتل موجود ،روایتی از مقاتل نقل شده كه سورة فاتحةالکتـاب را مـدنی
دانستهاست!« :قال :حدّثنا عبیداللّه ،قال :و حدّثنی أبی عن الهذیل عن مقاتل عـن الضـحا
عن ابنعباس عن النّبی ـ صلی اللّه علیه و سلم ـ قال :فاتحةةالکتـاب مدنیةة» (بلخـی6918 ،
ق ،.ج  .)89 :6با توجه به قطعـی بـودن نـزول فاتحةةالکتـاب در مکـه ،ایـن روایـت نشـان
میدهد باید نسبت به اسناد روایات منسوب به وی دقت بیشتری لحاظ كرد.

5ـ1ـ .4روایت چهارم
شهرســتانی در همــان منبــع ،جــدولی از شــعبه (31ـــ 618ق ).از امــام صــادق(ع) نقــل
كردهاست.

 نقد و بررسی
 .6این روایت شهرستانی نیز مقطوع و بدون سند ،و از این نظر فاقد اعتبار است.
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 .1وثاقت شعبه (شعبةبـن حجـاجبـن ورد ازدی بصـری) (م 618 .ق ).نـزد شـیعه ثابـت
نیست و در منابع رجالی ،مطلبی دربـارة او در دسـت نیسـت ،جـز اینکـه أبوبسـطام األزدی
العتکــی الواســطی ثقــه از او نقــل حــدیث كــردهاســت (ر .؛ طوســی 6969 ،ق.)119 :.
همچنین ،شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق(ع) میداند و سندوبی او را شیعیمـذهب
و از ارباب حدیث میشمرد .البته اهل تسنن او را ثقه دانستهاند.

 .6روایات فوق در یک نگاه
روایات منقول از اهل بیت(ع) كه در باال بیان شد ،بیاعتبارنـد و كمتـرین اشـکال آنهـا
سند نداشتن آنهاست .از این رو ،نمیتوان هیچ تفسیری را بر پایة آنها مبتنـی كـرد و هـر
گونه تفسیر بر اساس آنها از مصادیم تفسیر به رأی قلمـداد مـیشـود .ممکـن اسـت ارائـة
تفسیر مبتنی بر این روایات و به صورت احتمالی بدون اشکال قلمداد شود ،در پاسخ گفتـه
میشود :ارائة تفسیر بر گونة محتمل نیز باید شأنیت ارائه داشته باشد ،وگرنه حتّی تفسـیری
كه بر اساس سند صحیم ارائه میشود ،بـه دلیـل قطعـیالصّـدور نبـودن روایـت ،احتمـالی
است.

 .7روایات ترتیب نزول از صحابه
7ـ .1روایات عطا از ابنعباس
7ـ1ـ .1روایت یکم
ابنضریس در فضائل القرآن میگوید:
«أخبرنا أحمد ،قثنا محمد قال :أنبا محمدبن عبداللّهبن أبیجعفـر الـرازی قـال:
قال عمربن هارون :قثنا عثمانبن عطاء ،عن أبیه ،عن ابنعباس قال :أول ما نزل مان
القرآن بمکة و ما أنزل منه بالمدینة األول فاألول ،فکانت إذا نزلت فاتحةة سةورة

بمکة فکتبت بمکة ،ثمّ یزید اللّه فیها ما یشاء .و كان أول ما أنزل مانَ القرآن اقْرَأْ
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بِاسْمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ ثمّ ن وَ الْقَلَـمِ ثـمّ یـا أَیهَـا الْموزَّمِّـلُ( »ابـن
الضریس البجلى6983 ،ق.)88 :.

 نقد و بررسی
 .6مهمترین اشکال این روایت ،موقوف بودن آن است .در مذهب شیعه ،تنهـا قـرآن و

سنّت اهل بیت(ع) حجت است و اقوال صحابه ،در صورت موثم بودن ،تنهـا در فهـم لغـت،
سبب نزول و مانند اینها حجت است و از آنجا كه تفسیر قرآن (بـه دلیـل روایـات نهـی از
تفسیر به رأی) و نیز برخی نتای /مبتنی بر ترتیب نزول به حوزة فقه و آیاتاألحکام مربـوط
است كه دربارة آنها نیز روش فقهی و رعایت دقتهای معمول مورد اتفاق اسـت .اسـتناد
به این گونه روایات ،حجت نیست و مشمول مناهی شریعت است .البته اهل تسنّن استناد بـه
روایات صحابه ،بهویژه ابنعباس و ابتنای تفسیر بر آنهـا را روا دانسـتهانـد و ایـن یکـی از
اصلیترین اختالفات مبانی تفسیر شیعی و سنّی است.
برخی در دفاع گفتهاند كه میتوان موقـوف بـودن را بـه دشـمنی بنـیامیـه بـا حضـرت

علــی(ع) و منــع كتابــت و نقــل حــدیث مــرتبط دانســت (ر .؛ نکونــام 698 :6838 ،و
بهجتپور ،)897 :6861 ،لـیکن ایـن دفـاع بـا توجـه بـه كثـرت نقـل ابـنعبـاس از پیغمبـر
اكرم(ص) (و نیز نقل فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) كه با جستجویی ساده قابل دسترسی است،
پذیرفتنی نیست ،بلکه با توجه به روایات فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) از ابـنعبـاس و آنچـه

تاریخ درباره دفاع ا و از آن حضرت ثبـت كـرده ،ذكـر نکـردن منبـع و مأخـذ بـه احتمـال
انتساب آن به حضرت علـی(ع) بـیش از پـیش آسـیب مـیرسـاند .عالمـه طباطبـائی دربـارة
موقوف بودن و منبع اخذ این ترتیب از سوی ابنعباس آوردهاست:
«آنچــه دربــارة ایــن روایــات مــیتــوان گفــت ایــن اســت كــه بــه هــیچ وجــه
شایســتةاعتم اد نیســتند؛ زیــرا نــه ارزش روایــت دینــی را دارنــد و نــه ارزش نقــل

تاریخی ،اما با ارزش روایت دینی؛ زیرا اتصال پیغمبـر اكـرم(ص) را نـدارد و تـازه
روشن نیست كه ابن عباس این ترتیب را از خود پیغمبر اكـرم(ص) فراگرفتـه یـا از
كسانی دیگر كه معلوم نیست چه كسانی بودهاند و یا از راه نظر و اجتهاد كه تنها
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برای خودش حجیت دارد .1اما با ارزش نقل تاریخی؛ زیرا ابـنعبـاس جـز زمـان
ناچیزی از زمان حیات پیغمبر اكرم(ص) صحابت آن حضرت را در نکردهاست
و بدیهی است كه در نزول این همه سورههای قرآنی حاضر و شاهد نبودهاست و
اگر ترتیب نامبرده را از راه نظر و اجتهاد نیز به دسـت نیـاورده باشـد ،از دیگـران
شنیدهاست و در نتیجه ،خبری میشـود بـیذكـر مـدر و چنـین نقـل تـاریخی
بیارزش است( »...طباطبائی.)37 :6898 ،

همچنین ،وی در تفسیر آیة  99سورة نحل آوردهاست:
«این آیه داللت دارد بر حجیت قول رسول خـدا(ص) در بیـان آیـات قـرآن و

تفسیر آن و ...اهل بیت(ع) نیز ملحم به ایشان هستند؛ زیرا به حکم حدیث ثقلـین،
بیان ایشان هم بیان رسول خدا(ص) و ملحـم بـه آن اسـت ،بـرخالف سـایر افـراد،
هرچند صحابه ،تـابعین و یـا علمـای امـت باشـند؛ زیـرا آیـة شـریفه شـامل آنـان
نمیشود .نصّی هم كه بتوان به آن اعتماد نمود و داللت بر حجیـت مطلـم كـالم
ایشان كند ،در كار نیست» (همان 6868 ،ق ،.ج .)111 :61

گفتنی است روایات تاریخی را باید با روش تاریخی بررسی كرد؛ یعنی زمانی به یـک
روایت تاریخی میتوان اعتنا كرد كه یا از سوی افراد متعددی نقل شده باشد و یا محفوف
به قرائن اطمینانبخش باشد ،وگرنه دستكم در تفسیر قرآن نمیتوان به آن اعتنا كرد و بر
اساس آن نمی توان از تفسیر به رأی مصون ماند .البته اگر بر اساس این روایات قرار باشـد،
احکام فقهی استخراج و استنباط شود و یا روایات تاریخی در مسیر اسـتنباط دخیـل باشـد،
همچنانكه ترتیب نزول گاه در برخی آیاتاألحکام چنین نقشی ایفا مـیكنـد ،بایـد دقتـی
مضاعف بهكار گرفت ،البته اگر معتقد نباشیم كه اساساً به دلیل موانعی كه برای ایـن روش
در ابتدای مقاله بیان شد ،اقوال غیر اهل بیت(ص) در این مـوارد اثـری نـدارد و اسـتنادپـذیر
نیست.
 .1برخی روایان حدیث ،مجهول هستند (چه نامی از آنهـا نیامـده باشـد و چـه دربـارة
آنها مطلبی گفته نشده باشد) و این ضعف دیگر این روایت است .البته برخـی در دفـاع از
راویان مجهول گفته انـد كـه وجـود افـراد مجهـول در اسـناد روایـات غیرفقهـی بـه معنـای
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بیاعتباری محتوای گزارش قلمـداد نمـیشـود ،از آن رو كـه رجـالیون و محـدثان عمـدة
همّت خود را به بررسی اسناد روایات فقهی مصروف كردهاند (ر .؛ نکونام689 :6838 ،
و بهجتپور .)897 :6861 ،لیکن چنانكه گفتیم ،تفسیر قرآن با توجـه بـه روایـات نهـی از
تفسیر به رأی به حوزة فقه ورود میكند و باید بیش از روایات مثالً اخالقی و مانند آن كـه
در اسناد آنها مسامحه میشود ،مورد دقت قرار گیرند ،بهویژه اگر ماننـد روایـات ترتیـب
نزول مبنای برخی تفسیرها ،بهویژه برخی برداشتهای فقهی باشد.
 .8وثاقت «عطا»ی یادشـده ثابـت نشـدهاسـت .توضـیم اینکـه راوی «عطـا»ی یادشـده،

«عثمان» ـ فرزندش ـ است 8و در بین سه معاصر با نام عطاء ،تنها «عطای خراسانی» صـاحب
فرزندی به نام عثمان بودهاست .9در جدول ذیل ،وضعیت سه عطاء مقایسه شدهاست:
نام

تاریخ

عطاء خراسانی
(عطاءبن أبیمسلم
ابوعثمان
خراسانی)

98ـ 689ق.

مذهب

توضیح

تابعی و نزد شیعه مجهول و نزد اهـل تسـنن
در وثاقــت او اخــتالف اســت (ر .؛ بابــایی،
 ،6837ج  187 :6و ابــنحجــر 6989 ،ق ،.ج :7
666؛ بخاری 6981 ،ق69 :.؛ همـان 6987 ،ق،.
نامشخص
ج  .)178 :6به گفتة داوودی ،وی راستگو بـود،
لیکن زیـاد اشـتباه مـی كـرد و در نقـل روایـت،
ارسال و تدلیس داشت (ر .؛ نـویهض6986 ،
ق ،.ج 838 ،876 :6؛ رقم .)816
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نام

عطاءبن أبیرَباح
قریشی ملکی
(ابومحمد)

تاریخ

مذهب

17ـ669/669
ق.

شیعه

توضیح
تابعی و از راویـان مـذكور در تفسـیر قمـی
اسـت كــه بـه نظــر برخــی ،مشـمول توثیــم عــام
مقدمة آن تفسیر میباشـد .وی از جملـة راویـان
برخی روایات امامت اهل بیت(ع) است.
گفتنی است واهراً شخص دیگـری بـه نـام
عطــاءبــن ریــاح وجــود دارد كــه از اصــحاب

حضــرت علــی(ع) و مخلاّــط( 9از نظــر رجــالی
ضعیف) بوده است (برای آگاهی بیشـتر ،ر .؛
بابـایی ،6837 ،ج 666 :6ــ .)661احتمـال یکــی
بودن این دو نیز وجود دارد.

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

م 681 .ق.

تابعی است و اهل تسنن در وثاقت وی اختالف
دارنــد و رجالیـــان شــیعه دربـــارة وی ســـخنی
نگفته اند .از این رو ،وثاقت او نامشخص اسـت.
نامشخص بر اساس قرائنی احتمال می رود مستبصر و شیعه
شده باشد كه اگر این مطلب اثبات شود ،ممکن
است در اثبات وثاقت او نیز بهكـار آیـد (بـرای
آگاهی بیشتر ،ر .؛ بابایی ،6837 ،ج .)168 :6

 . 9عمربن هارون واسطة دیگر این سند است كـه در غالـب اسـناد عطـاء حضـور دارد.
منظور از عمربن هارون ،بلخی است نه ثقفی؛ زیـرا عمـربن هـارون ثقفـی تنهـا یـک راوی
دارد و آن ،عونبن جریر است كه البته او هم مجهولالحال است و مانند عمربن هارون در
تراجم شیعی ،سخنی دربارة آنها به میان نیامدهاست ،جز اینکه شیخ دربارة او گفتـهاسـت:
«عونبن جریر صاحب عمربن هارون الثقفی ،له كتاب ،أخبرنا به جماعة عن أبـی المفضـل
عن ابن بطة عن أحمدبن أبی عبداهلل عن أبیه عنه» (الطوسی6969 ،ق .)989 :.گفتنـی اسـت
هرچند احمدبن أبی عبداهلل برقی ثقه و جلیلالقدر است ،لـیکن پـدرش بـه گفتـة نجاشـی ـ
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رجال شناس معروف ـ در حدیث ضـعیف بـوده ،هرچنـد بـه وثاقـت او اذعـان كـردهاسـت
(ر .؛ النجاشی889 :6819 ،؛ ش .)363
اما عمربن هارون بلخی نزد رجالشناسان شیعه مجهـولالحـال اسـت ،امـا عالمـه امینـی
دربارة او گفتهاست:
«عمــربن هــارون البلخــی أبــوحفص المتــوفی  ،669كــذاب خبیــث متــرو
الحدیث .قال أبوزكریا :قد كتبت عنه ثم تبین لنا أمره بعد ذلـک فخرقـت حدیثـه
كلّه ما عندی عنه کلمة إال أحادیث علی وهر دفتر خرقتهـا كلهـا :عمـربن هـارون
بلخی ابوحفص ،متوفی در سال  669قمـری كـذاب ،خبیـث و متـرو الحـدیث
است .ابوزكریا گفتهاست :از او مطالبی نوشته بودم ،سنس حالش برای ما آشکار
شد ،نوشته را پاره كردم تا جایی كه یک سخن از او پیش من بـاقی نمانـد ،مگـر
آنچه كه پشت دفتر پارهشده باقی ماندهاست» (امینی0241 ،ق ،.ج.)20 :0

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

7ـ1ـ .2روایت دوم
طبرسی در مجمعالبیان میگوید:
«حدثنا السید أبوالحمد مهدیبن نـزار الحسـینی القـاینی قـال أخبرنـا الحـاكم
أبوالقسم عبیداهللبن عبداهلل الحسکانی قال حدثنا أبونصر المفسر قال حدثنی عمـی
أبوحامد إمالء قال حدثنی الفزاری أبویوسف یعقوببن محمد المقری قال حدثنا
محمدبن یزید السلمی قال حدثنا زیدبن موسی قـال حـدثنا عمـروبن هـارون عـن

عثمانبن عطاء عن أبیه عن ابنعباس قال أول ما أنزل بمکة إِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّـکَ
ثم ن وَالْقَلَم ثمّ( »...طبرسی 0734 ،ج.)204 :01
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 نقد و بررسی
این روایت نیز مشمول نقد روایت پیشین است ،مضافاً كـه برخـی روایـان ایـن روایـت
مانند روایـت پیشـین مجهـولالحـال والنسـب هسـتند و از ایـن رو ،تعیـین وثاقـت آنهـا از
دیدگاه شیعه امکانپذیر نخواهد بود.

7ـ1ـ .3روایت سوم و چهارم
ابنضریس (محمـدبن ایـوب ،متـوفی  169ق ).در فضـائل القـرآن مـیگویـد« :أخبرنـا
أحمد ،قثنا محمد قال :أنبا ابن أبیجعفر قال :قال عمر [بن هارون] :حدثنی ابـنجـری ،/عـن
عطاء الخراسانی ،عن ابنعباس بنحوه [روایت اوّل] إالّ أنّ ابنجری /قال :وَالضُّحی مکّـی أو
مدنی و لم یذكر الحروف و ال اآلیّ» (ابن الضریس البجلى6983 ،ق.)88 :.
همین روایت را ابنندیم (متـوفی 983ق ).در فهرسـت خـود بـا سـند مختصـر (حـ ّد
ابنجریم عن عطاءالخراسانی عن ابنعباس) گزارش كردهاست ،البته بـا تفـاوت در مکـان
چند سوره (ر .؛ ابنندیم ،بیتا.)81 :

 نقد و بررسی
 .6روایت ،موقوف است و بـه دلیـل آنچـه پـیشتـر از عالمـه دربـارة حضـور نداشـتن
ابنعباس در طول نزول سورههای قرآن نقل كردیم ،شایستة اعتنا و اعتماد نیست.
 .1برخی راویان حدیث مجهول هستند.
 .8تشیع و ثقه بودن ابنجری /نزد رجالشناسان شیعه ثابـت نیسـت .ابـنداوود و عالمـه
حلی او را در زمرة ضعفا و غیرمعتمدان آوردهاند (ر .؛ ابـنداوود 6861 ،ق197 :.؛ رقـم
866؛ حلی 6981 ،ق198 :.؛ رقم  8و بابایی .)188 :6837 ،ابنجری /از نظر اهل تسـنن ثقـه
است ،لیکن به گفتة ابنحیان و ذهبی تدلیس میكردهاست (ر .؛ ابوحـاتم 6986 ،ق ،.ج
68 :7؛ ابــنحجــر ،بــیتــا ،ج  167 :6و بابــایی ،6837 ،ج  .)186 :6ابــنحجــر او را در
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طبقاتالمدلسین آوردهاست و از دارقطنی نقـل كـرده كـه گفتـهاسـت« :بـدترین تـدلیس،
تدلیس ابن جری /است» (ر .؛ ابنحجر ،بیتا ،الف96 :؛ رقم  38و بابـایی.)186 :6837 ،
در مجموع ،با توجه به توصیفات یادشده ،نمیتوان به روایات ابنجری /اعتماد كرد.

7ـ1ـ .5روایت پنجم
حسکانی در شواهدالتنزیل آوردهاست:
« الف) فَلَقَدْ حَدَّثونَا عَنْ أَبِی الشَّیخِ الْأَصْـبَهَانای [قَـالَ ]:أَخْبَرَنَـا بُهْلـولْ الْأَنْبَـارِی
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدا اللَّها بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الرَّازِی حَدَّثَنَا عُمَر بْن هَارُونَ حَدَّثَنَا عُثْمَـان
بْن عَطَاءٍ ،عَنْ أَبِیها ،عَنِ ابنعباس».1
ب) وَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُفَسر حَدَّثَنَا عَمی أَبُو حَامادٍ إِمْلَاءً سَنَةَ سَبْعٍ وَ أَرْبَعاینَ [وَ
ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ ]:حَدَّثَنَا أَبُویوسُفَ یعْقوبُ بْن مَحْمُودٍ الْمُقْرِئ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـن یزِیـدَ
السُّلَمای حَدَّثَنَا زَیدُ بْن أَبِی مُوسَی حَدَّثَنَا عُمَر بْن هَارُونَ ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَـاءٍ عَـنْ
أَبِیها عَنِ ابنعباس أَنَّهُ قَالَ :أَوَّل مَا نَزَلَ بِمَکةَ اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبـک الَّـذای خَلَـمَ وَ ذَكـرَ
[كلَامَهُ] إِلَی قَوْلاها :هَذَا مَا نَزَلَ بِمَکةَ [وَ های] خَمْسٌ وَ ثَمَـانونَ سُورَةً .وَ أَوَّل مَـا نَـزَلَ
بِالْمَدِینَةِ الْبَقَرَةُ ،وَ آل عامْرَانَ ،وَ الْأَنْفَال ،وَ الْـأَحْزَابُ ،وَ الْمُمْتَحِنَةةُ ،وَ إِذَا زُلْزِلَـتْ وَ
الْحَدایدُ ،وَ مُحَمَّدٌ ،وَ الرَّعْدُ ،وَ الرَّحْمَن ،وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْیِنْسَانِ! وَ الطَّلَـاق .وَ ذَكـرَ
إِلَی قَوْلاها :فَذَلاک ثَمَانای وَ عاشْرونَ سُورَةً ـ مامَّا نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ .هَذَا لَفْ أَبِـی نَصْـرٍ ،وَ
قَالَ :بُهْلولْ :ثمَّ أنْزِلَ بِالْمَدِینَةِ ،الْبَقَرَةُ ،ثمَّ الْأَنْفَال ،ثمَّ آل عامْـرَانَ ،ثـمَّ الْـأَحْزَابُ ،ثـمَّ
الْمُمْتَحِنَةُ ،ثمَّ النِّسَاءُ ،ثمَّ إِذَا زُلْزِلَتْ ثمَّ الْحَدایدُ ،ثمَّ سُةورَةُ مُحَمَّـدٍ ،ثـمَّ الرَّعْـدُ ،ثـمَّ
سُورَةُ الرَّحْمَنِ ،ثمَّ هَلْ أَتَی عَلَی الْیِنْسَانِ ،ثـمَّ الطَّلَـاق .وَ ذَكـرَ إِلَـی قَوْلاـها« :فَـذَلاک
ثَمَانِیةٌ وَ عاشْرونَ» وَ زَادَ:
ن
ن َعطَـا ٍء الْخرَاسَـانای عَـ ِ
ج) قَا َل ُعمَر بْن هَارُونَ[ :وَ] حَـ َّد َثنای ابْـن جُـرَی ،ٍ/عَـ ْ
ابنعباس نَحْوَهُ» (حسکانی 6966 ،ق ،.ج 986 :1ـ .)968
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 نقد و بررسی
 .6وجود مجاهیل در اسناد این روایات ،مشکل عمومی آنهاست.
 .1چنانكه در روایت سوم و چهارم گذشت ،ابنجری /مورد اعتماد نیست.
 .8وضعیت عمربن هارون نیز در نقد روایات پیشین روشن شد.
 .9دربارة روایت شمارة «ج» به روایات سوم و چهارم مراجعه شود.

7ـ1ـ .6روایت ششم
در كتاب المبانی لنظم المعانی آمدهاست« :أخبرنا ابونصر المفسّـر قـال حـدّثنا أبوسـهل
األنماری قال حدّثنا محمدبن حاتم الجوزجانی وغیره قالوا :أخبرنـا ابـراهیمبـن یوسـف (م.
 196ق ).قال حدثنا عمربن هارون ،حدّثنا عثمان بن عطاء عن أبیه عن ابنعباس قال :اوّل ما
أنزل بمکة( »...المبانی لنظم المعانی6861 ،ق.)618 :.

 نقد و بررسی
 .6مؤلف كتاب المبانی لنظم المعـانی (چـاپشـده در مقـدمتان فـی علـوم القـرآن ،بـه
كوشش آرتور جفری ،قاهره 6861 ،ق 6671/.م ).مجهول بـودهاسـت و چنـانكـه در بـاال
گذشت ،این ضعف بزرگی برای كتاب به شمار میرود.
 .1عدم وثاقت عمربن هارون و بررسی شخصیت او گذشت.
 . 1در سند ،افراد مجهـول وجـود دارنـد كـه ضـعفی بـرای آن اسـت؛ از جملـه دربـارة
ابوسهل (محمدبن محمدبن علی طالقانی) انمـاری بـه جـز اینکـه نـام وی ضـمن برخـی از
احادیث آمدهاست ،اطالعی در دست نداریم (برای آگاهی بیشتر ،ر .؛ رحمتـی:6838 ،
87ـ 91و همان.)19 :6838 ،
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7ـ1ـ .7جمعبندی روایات عطا
 .6این روایات جز در موارد اند

ترتیب یکسانی گزارش كردهاند.

 .1وثاقت خود عطاء و برخی راویان او ثابت نشده یا مخـدوش اسـت و برخـی راویـان
نیز مجهول هستند.
 .8روایات عطاء از ابنعباس موقوف و از نظر علمای شیعه غیرمعتبر است.
 .9از بین روایات ششگانة فوق ،روایت سوم و چهـارم از طریـم ابـنجـری /و بقیـه از
طریم عمربن هارون بلخی نقل شده است .بنابراین ،همة ایـن روایـات در دو طبقـه از یـک
فرد و در طبقة سوم یا چهارم از طریم دو نفر نقل شدهاست .بر اساس بررسی فوق ،وثاقـت
ابنجری /نزد شیعه ثابت نیست و نـزد برخـی رجـالشناسـان اهـل تسـنن نیـز اهـل تـدلیس
بودهاست.
عمــربن هــارون نیــز نــزد رجــالشناســان شــیعه ،مجهــولالحــال اســت و نــزد برخــی
رجالشناسان اهل تسنن و تشیع جزء وضاعین و كذّابینی است كـه هفتـاد هـزار حـدیث او
دور انداخته شدهاست! بنابراین ،به هیچ روی نمیتوان به روایات عطـا كـه تنهـا از ایـن دو
نفر نقل شده ،اعتماد كرد.
 .9با توجه به مطالب فوق ،بطالن این ادعـا آشـکار مـیشـود كـه «در میـان اسـناد بـاال
[روایات ترتیب نزول] ،روایات منقول از ابنعباس از طریم «عطاء» ،همگـی از افـراد قابـل
اعتماد و موثم شمرده شدهاند» (بهجتپور .)899 :6861 ،نویسندة تفسیر تنزیلی با تکیه بـر
اعتماد شماری از علما به این روایات 7تأكید كردهاست« :در میان اسناد باال ،روایات منقول
از ابنعباس از طریم عطا همگی از افراد قابـل اعتمـاد و موثـم شـمرده شـدهانـد .ایـن امـر
نگرانی نسبت به فقدان چند طریم معتبر در میان روایات فـوق را مرتفـع مـیكنـد» (همـان:
 .)899البته در جایی دیگر بهصراحت گفتهاست« :به عبارت دیگر ،چون امکـان اعتمـاد بـه
یک سند قطعی وجـود نداشـت ،از طریـم تجمیـع روایـات مسـند و مقایسـه میـان آنهـا و
داوری متن قرآن در موارد اختالف به جدول قابل اعتماد دست یافتیم» (همان).
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7ـ .2روایات مجاهد از ابنعباس
7ـ2ـ .1روایت یکم
بیهقی (م 993 .ق ).در كتاب دالئل النبوة سندی بدین گونه آوردهاست:
«و قد أخبرنا علی بن احمد بن عبدان ،قال أخبرنا أحمدبن عبید الصـفار ،قـال
حدّثنا محمدبن الفضلبن جابر ،قال حدّثنا اسماعیلبـن عبـداهلل زرارة الرقـی ،قـال
حدّثنا عبدالعزیزبن عبدالرّحمن القرشی ،قـال حـدّثنا خصـیف ،عـن مجاهـد عـن
ابنعباس انّه قال :انّ اوّل ما أنزل اهلل علی نبیه علیـهالسّـالم مـن القـرآن إقـرأ باسـم
ربّک الّذی خلم ...فذكر معنی هذا الحدیث و ذكر السّور الّتی سقطت مانَ الرّوایة
األوّل فی ذكر ما نزل بمکة و لهذا الحدیث شاهد فی تفسیر مقاتل وغیره مان اهـل
التفسیر ،مع المرسل الصّحیم الّذی تقدم ذكره» (بیهقی 6989 ،ق ،.ج .)699 :7

 نقد و بررسی
 .6مانند روایات پیشین ،موقوف و غیر قابل استناد است.
 .1سند از رجال مجهول رن /میبرد؛ مانند اسماعیلبن عبـداهلل زرارة الرقـی و احمـدبن
عبیدالصفار و. ...
 .8ذهبی در سیر أعالم النبالء دربارة خصیفبن عبدالرّحمن كه از راویان ایـن حـدیث
است ،نقل كردهاست« :وثقه یحییبن معین .و قال النسائی :صـالم .وقـال أحمـد بـن حنبـل:
لیس بحجة .وقال أبوحاتم :سیء الحف  ...وقال ابن أبینجـیم :كـان مـن صـالحی النـاس...
وقال أحمد أیضا :لیس بقوی ،تکلّم فی اإلرجاء .وقال یحیی القطـان :كنّـا نجتنـب خصـیفا»
(ذهبی6639 ،م ،.ج 699 :1ـ.)691
با این وصف ،حتّی وثاقت او نزد اهل تسنّن محل بحث است.

نقد نظریة تفسیر بر پایة ترتیب نزول /سیّد محمّدحسن جواهری

11

7ـ2ـ .2روایت دوم
حسکانی در شواهد التنزیل میگوید« :وأخبرنا علیبن احمد ،أخبرنا أحمـد ابـن عبیـد،
حدّثنا محمدبن الفضلبن جابر حدّثنا اسـماعیلبـن عبـداهلل بـن زرارة الرقـی ،قـال :حـدّثنی
عبدالعزیزبن عبدالرّحمن القرشی حدّثنا خضیف ،عن مجاهـد عـن ابـنعبـاس انّـه قـال»... :
(حسکانی 6966 ،ق ،.ج .)966 :1

 نقد و بررسی
این روایت مانند روایت اول ابنمجاهد است .در نتیجه ،از مجاهد تنها یـک روایـت از
ابنعباس نقل شده كه افزون بر موقوف بودن ،به دالئل پیشین معتبر نیست.

7ـ2ـ .3روایات ابوصالح از ابنعباس
از دیگر شاگردان ابنعباس« ،ابوصالم» است كه در چند روایت ،راوی ترتیب نزول از
ابنعباس است:
روایت یکم :یعقوبی (م139 .ق ).در تاریخ خود آوردهاست« :نـزل مـن القـرآن بمکةة
اثنتان وثمانون (البته فقط  76سورة مکی را ذكر كردهاست) علی ما رواه محمـدبن حفـص
ابـن أسـد الکـوفی ،عـن محمــدبن كثیـر و محمـدبن السـائب الکلبــی عـن أبـیصـالم عــن
ابنعباس :وكان اوّل ما نزل علی رسول اهلل إقرء باسم ربّک الّذی خلم( »...یعقـوبی ،بـیتـا،
ج .)88 :1
روایت دوم :صاحب المبانی فی نظم القرآن (تألیف 919ق ).سندش را چنین گزارش
میكند:
«أخبرنا اإلمام ابوعبداهلل محمدبن علی رضیاهلل عنه وارضاه وجعل النة منقلبـه
ومأواه قال أخبرنا اإلمام ابوالنضر محمـدبن علـی الطالقـانی االنمـاری رحمةةاهلل و
ذكره فی كتاب فیه ما فیه و أخبرنی الشیخ ابوالقاسم عبداهلل بن محمشاد رضـیاهلل
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عنه بهراه قال اجازلی الشیخ ابوسهل محمدبن محمدبن علی األنماری بکتاب فیـه
ما فیه قال حدّثنا عبداهللبن محمدبن سلیم قال حدّثنا صالم بن محمد الترمذی ،قال
حدّثنا محمدبن مروان الکلبی (م .ح  669ق ).عن أبیصالم عن ابـنعبـاس ،قـال:
اوّل شیء نزل بمکة اقرء باسم ربّک» (جفری 6861 ،ق.)3 :.

روایــت ســوم :حــاكم حســکانی (م 919 .ق ).نیــز همــین روایــت را از أبــیصــالم از
ابنعباس با سند خود آوردهاست:
«قرأت فی التفسیر تألیف أبیالقاسم عبداهلل بن محمشادبن اسحاق قـال :كتـب
إلینا أبوسهل محمدبن محمدبن علی الطالقانی (قال) أخبرنـا عبـداهللبـن محمـدبن
سلیم حدّثنا محمدبن مروان عن الکلبی عن أبیصالم عن ابنعباس قال :اوّل شیء
نزل بمکة إقرأ باسم ربّک الّذی خلم( »...حسکانی 6966 ،ق ،.ج 966 :1ـ.)961

 نقد و بررسی
 .6روایات یادشده موقوف و بیاعتبارند.
 .1در دو روایت« ،محمـدبـن مـروان» قـرار دارد ،بـا ایـن تفـاوت كـه در روایـت دوم،
موصوف به «كلبی» است و در روایت سوم از «كلبی» نقل كردهاست كه البته احتمال خطـا
در روایــت دوم بعیــد نیســت؛ زیــرا عنــوان «محمــدبن مــروان كلبــی» شــناختهشــده نیســت.
محمدبن مروان عنـوان مشـتركی بـین حـداقل شـش عنـوان اسـت كـه همـة آنهـا از نظـر
رجالشناسان شیعی مجهول به شمار میروند (ر .؛ خوئی 6986 ،ق ،.ج 166 :67ـ .)116
البته اگر محمدبن مروان را سدی صغیر به شمار آوریـم ،نـزد اهـل تسـنن ضـعیف شـمرده
شدهاست (ر .؛ بابـایی ،6837 ،ج  )198 :6و نـزد شـیعه ،مجهـول اسـت (ر .؛ خـوئی،
 6986ق ،.ج 166 :67ـ .)116البته اگر نزد رجالیان شیعی مورد وثـوق و تأییـد بـود ،مـا بـر
اساس مبانی شیعی در اصول ،تضعیفهای اهل تسنن را نادیـده مـیگـرفتیم .گفتنـی اسـت

نویسندة التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (ر .؛ معرفـت ،6831 ،ج )169 :6از سـدی
صغیر تمجید كرده ،وی را ثقه دانستهاست ،لیکن به نظر میرسد وی بـین محمـدبن مـروان
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سدّی صغیر و محمدبن مروان بصری خلط كردهاسـت .از ایـن رو ،تأییـد و تمجیـد وی از
سدّی مورد تأمل است (برای آگاهی بیشتر ،ر .؛ كشی 6989 ،ق ،.ج  .)169 :8همچنین،
وی در بحث غرانیم ،با تضعیف طریم كلبی از ابیصالم از ابـنعبـاس گفتـهاسـت« :و أمّـا
طریم الکلبی إلی ابنعبـاس عـن طریـم ابـیصـالم فموهـون باإلتفـاق ،قـال :جـاللالـدّین
السیوطی :هی أوهی الطرق» (سیوطی 6916 ،ق ،.ج  636 :1و معرفت ،6831 ،ج .)36 :6
 .8در روایت نخست« ،محمدبن حفص ابن اسد الکوفی» ناشناختهاست.
 .9ضعفهای دیگر روایات سوم و چهارم ،مجهـول بـودن مؤلـف المبـانی و ناشـناخته
بودن ابوسهل است كه پیش از این گذشت.
در مجموع ،با توجه به نقدهای فوق ،روایات فوق بیاعتبار و غیر قابل استناد میباشند.

7ـ2ـ .4روایت ترتیب نزول از جابربن زید
سیوطی (م666 .ق ).در اإلتقان فی علوم القـرآن« :قـال أبـوبکر محمـدبن الحـار بـن
أبیض فی جزئه المشهور :حدّثنا أبوالعباس عبیداللّـهبـن محمـدبـن أعـین البغـدادی ،حـدّثنا
حسانبن إبراهیم الکرمانی ،حدّثنا أمیة األزدی ،عن جابربن زید ،قـال( »... :سـیوطی6916 ،
ق ،.ج .)668 :1

 نقد و بررسی
 .6وــاهراً مــراد از «جــابربن زیــد» (م 68 .یــا  688ق ،).ابوالشــعثاء از فقهــای تــابعین و
محدثان اباضیه است .بر این اساس ،حتّی نزد اهل تسنن نیز روایت او حجت نیست.
 .1ابوبکر محمدبن حار بن أبیض و نیز ابوالعباس عبیداهلل ...مجهول هستند.
 .8حسانبن ابراهیم كرمانی ،قاضی كرمان ،نیز از سوی بزرگان رجالشناس اهل تسـنن
تضعیف شدهاست .ابنحجر عسقالنی گفتهاست» :حسان بن ابراهیم بن عبـداهلل الکرمـانی...
سمعت احمد یوثم حسانبن ابراهیم ...قال النسائی :لیس بالقوی و قال ابن عدی :قد حـد
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ال أنـه یغلـط فـی الشـیء و ال یتعمـد و ...قـال
بأفراد کثیرة و هو عنـدی ماـن أهـل الصـدق إ ّ
ابنحبّان فی الثقات :ربّما أخطأ و( »...هندی ،6811 ،ج  .)16 :63بنـابراین ،ایـن روایـت نیـز
مانند روایات پیشین ،مخدوش و غیرمعتبر و غیر قابل استناد است.

7ـ2ـ .5روایت ترتیب نزول از عکرمه و حسن
از عکرمه و حسن نیز جدول ترتیب نزول وارد شدهاست.
روایت یکم :بیهقی در تاریخ خود آوردهاست:
«أخبرنا أبوعبداهلل الحاف  ،قال :أخبرنا أبومحمد بن زیـاد العـدل ،قـال :حـدّثنا
محمد بن إسحاق ،قال :حدّثنا یعقوب بن إبراهیم الدّورقی ،قال :حدّثنا أحمـد بـن
نصر بن مالک الخزاعی ،قال :حدّثنا علی بن الحسـین ابـن واقـد ،عـن أبیـه ،قـال:
حدّثنا یزید النحوی عن عکرمة ،والحسن بن أبیالحسن ،قاال :أنزل اهلل من القـرآن
بمکة :إقرء باسم ربّک الّذی خلم و ن و القلم و ...قال أبوبکر :والتاسعة یرید سورة
یونس قلت :وقد سقط من هذه الروایة ذكر فاتحة الکتاب واألعـراف كهـیعص...
فیها نزل بمکة» (بیهقی 6989 ،ق ،.ج 691 :7ـ.)699

روایت دوم :زهری در كتاب تنزیـل القـرآن ترتیـب نـزول سُـوَر را بـدون ذكـر سـند
آوردهاست .زهری جزء اوّلین مؤلفان در ترتیب نزول قرآن میباشد.

 نقد و بررسی
 .6این روایات نیز به دلیل موقوف بودن غیر قابل استناد هستند.
 .1غالب رجال سند ،شناختهشده نیستند و آنها كه شناختهشدهاند ،وثاقت آنان روشـن
نیست؛ مثالً علیبن حسینبن واقد كه برخی محـدثان ماننـد نسـائی او را توثیـم كـردهانـد،
ابوحــاتم او را تضــعیف كــردهاســت (ر .؛ ابوعبیةةدة 6961 ،ق ،.ج  )689 :1و البــانی
گفتهاست كه او را نمیشناسد (ر .؛ البانی ،بیتا911 :؛ ح .)9968
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 .8راوی دیگر ،عکرمه است .در مذهب عکرمه (17ـ 687ق ).اختالف اسـت .مصـعب
زبیری گفته است« :عکرمه دیدگاه خـوارج را داشـت» (ر .؛ عسـقالنی 6989 ،ق ،.ج :7
 .)198مامقانی فرمودهاست:
«به هر حال ،اینکه عکرمه غالم ابن عبـاس ،منحـرف بـوده ،نیـازی بـه برهـان
ندارد؛ چنانكه سیدبن طاووس در تحریر طاووسی به ایـن موضـوع تنبیـه كـرده،
گفتهاست :حدیثی وارد شده كه گواهی میدهد عکرمه بر طریم [مستقیم] نبود و
حال او از این جهت واهر است و احتیاجی به اعتبار روایت ندارد .از خبـری كـه
سروی (ابنشهرآشوب) در مناقب نقل كردهاست ،واهر میشـود كـه عکرمـه بـه
مقام اباجعفر (امام باقر) ،علیهالسالم ،ناآگاه بود و مزیتی برای حضرت قائل نبود،
تــا آنجــا كــه ابــنعبــاس و غیــر او را بــر حضــرت تفضــیل م ـیداد .عالمــه نیــز
فرمودهاست :او [عکرمه] از اصحاب ما و بر طریقة ما نیست» (مامقانی ،بیتا ،ج :1
.)191

عکرمه ذیل آیة إِنَّمَا یورِیدو اللَّهو لِیوذْهِبَ عَنْکُمو الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یوطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراَ
(األحزاب )88 /از عکرمه روایت شده كه منظور از اهل بیت در این آیـه ،همسـران پیـامبر
است و هر كس بخواهد ،در این مدّعا با او مباهله مـیكـنم (ر .؛ سـیوطی 6989 ،ق ،.ج
663 :9؛ برای آگاهی بیشتر ،ر .؛ بابایی ،6837 ،ج 671 :6ـ.)676
 .9به باور نگارنده ،اگر بخواهیم از بین روایات فوق ،كماشکالترین روایت را انتخاب
كنیم ،روایت بیهقی از عکرمه و حسن بصری است .بیهقی عین همین ترتیـب را بـه نقـل از
مجاهد از ابنعباس نیز آورده كه سند آن پیشتر گذشت .از نظر محتوا نیز این ترتیـب بـر
ترتیبهای دیگر به لحاظ مقایسة محتوای سورههـای احـزاب ،حشـر و نـور برتـری دارد و
برخی اشکاالت محتوایی ایـن سـورههـا بـر اسـاس ترتیـب دیگـر جـداول پـیش نمـیآیـد
(بررسی محتوایی این سه به مجالی مستقل نیاز دارد و در این مختصر نمیگنجد).

نتیجهگیری
از مجموع بررسیهای فوق نتای /ذیل حاصل میشود:
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 .6نظریة تفسیر بر پایة روایات ترتیب نزول ،صرفنظر از مبانی ،به دلیل ضـعف شـدید
روایات ترتیب نزول از زیرساخت مناسب بیبهره است.

 .1هیچ یک از روایات یادشده (كه فهرست كامل یا نسبتاً جامعی از سـورههـای قـرآن
ارائه كردهاند) ،به دلیل كلّی مقطوع یا موقوف بودن قابل استناد نیستند ،لیکن با صرفنظـر
از این قضاوت كلّی ،از دیدگاه اهل تسنّن و نیز مسامحهكنندگان در روایـات تفسـیری نیـز
به دالیل دیگر اعتبار الزم را ندارند.
 .8یکی از اشکاالت كلّی روایات مسند ترتیب نزول ،مجهول و ضعیف بودن برخی از
روایان آنهاست .در بین روایات ترتیب نزول ،روایت عطاء خراسـانی از ابـنعبـاس مـورد
استناد و اعتماد برخی محققان قرار گرفتهاست ،لیکن این روایات افزون بر مجاهیل و عـدم
اثبات وثاقت عطاء نزد شیعه و یا خطای زیاد و تدلیس نزد برخی رجالشناسان اهل تسـنّن،
از دو راوی دیگر كه در اسناد روایات منقول از عطاء وجود دارند ،رن /مـیبـرد .دو راوی
یادشده« ،ابنجری »/و «عمربن هارون» هستند.
 .9فهرستهای تركیبی برخی از محققان كه گردآمده از برخی روایـات ترتیـب نـزول
میباشد نیز افزون بر اشکاالت یادشده ،از عدم تأیید كلّی نیز رن /میبرد.
 .9به باور نگارنده ،ترتیب نزول معتبرـ فارج از روایات ترتیب نزول ـ در جایگـاه یـک
قرینة تفسیری ،تنها در چهارچوب اصول عقالیی محاوره قابل استناد است.

پینوشتها
6ـ دربارة سبب و زمان نزول ،گفتار غیرمعصومان به شـرطی حجـت اسـت كـه از نقـل
آنها اطمینان حاصل شود و پایة این اطمینان نقل از حـس خـود آنهاسـت .بنـابراین ،اگـر
تابعی حادثه ای را كه خود حضور نداشته ،از دیگری نقل كند ،باید مشخص باشـد آن كـه
از او نقل كرده ،وثاقت الزم را دارد و خود حادثـه را دیـدهاسـت یـا خیـر .خالصـه اینکـه
بررسیها عیناً بر شخص منقولْعنه ارجاع میشـود و مسـیر پـژوهش رجـالی بایـد در همـة
روایـان حتّــی فـردی كــه خـود حادثــه را دیـدهاســت ،برپـا شــود .افـزون بــر ایـن ،ســخنان
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غیرمعصوم تنها در نقل اخبار تا توصیف فضا و شرایط زمان و مانند اینهـا حجـت اسـت و
اجتهاد از آنها كه از خطا و اشتباه مصون نیستند ،پذیرفتنی نیست و حجت هم نمیباشد.
1ـ وی «أحمدبن أبیعمر زاهـد انـدرابی (م 978 .ق ).مشـهور بـه ابوعبـداهلل خراسـانی»
است .وی به وثاقت ،زهد و عبادت مشـهور و در علـم قرائـات نیـز زبـانزد بـود و در ایـن
حیطه ،تألیفهایی نیز داشتهاست .اندرابی سالیانی در نیشابور اقامت داشتهاسـت .عبـدالغافر
وی را به هنگام سماع صحیم مسلم و دیگر كتب دیدهاست .اندرابی در روز پن/شـنبه16 ،
ربیعاألول سال  978هجری قمری درگذشته است (ر .؛ الفارسی6969 ،ق.)683 :.
8ــ «و قــد رواه األسـتاذ أحمــد الزاهــد بیسـناده عــن عثمــان بـن عطــاء عــن أبیــه عــن
ابنعباس( »...طبرسی ،6871 ،ج .)168 :68
9ـ در برخی روایات« ،عطاء خراسانی» آمدهاست؛ مانند« :و رواه عـن عثمـانبـن عطـاء
جماع أخبرونا عن أحمدبن حرب الزاهـد ،قـال :حـدثنی صـالمبـن عبـداهلل الترمـذی فـی
التفسیر مان تألیفه [قال ]:حدّثنا عمربن هارون ،عـن ابـنجـری ،/عـن عطـاء الخراسـانی عـن
ابنعباس» (حسکانی 6966 ،ق ،.ج 986 :1ـ 966و بهجتپور818 :6861 ،ـ.)819
9ـ مخلِّط به كسی می گویند كه اعتقاد حم و باطل یا روایات منکر و غیرمنکر یـا سـند
روایات و یا مطالب صحیم و ناصحیم را به هم آمیختـه باشـند (ر .؛ كلباسـی ،6881 ،ج
.)63 :1
1ـ وَ رَوَاهُ أَیضاً الْبَیهَقای فای عُنْوَانِ« :ذاكرِ السُّوَرِ الَّتای نَزَلَتْ بِمَکةَ وَ الَّتاـی نَزَلَـتْ بِالْمَدِینَةةِ»
مانْ كتَابِ دَلَائالِ النُّبُوَّةِ الْوَرَقِ 171ـ ب ـ .
7ـ نویسندة تفسیر تنزیلی مدعی است« :دانشـمندان علـوم قـرآن و كسـانی كـه در ایـن
گونه روایات ورود دارند ،بر این راویان و اسناد روایـات اعتمـاد كـردهانـد» (بهجـتپـور،
 )897 :6861و به منابع ذیل ارجاع دادهاند« :شهرستانی ،6871 ،ج 617 :6؛ زركشی ،بیتـا،
ج  198 :6و معرفت ،6831 ،ج 66 :6ـ .»688ایـن در حـالی اسـت كـه مـثالً اسـتاد معرفـت
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آوردهاست« :وثم بها العلماء أكثریا» .البته ایشان روشن نکردهاند كـه موضـع علمـای شـیعه
در این زمینه چیست و آیا آنها جزو اكثریت هستند یا اقلیت.

منابع و مآخذ
آلسلمان ،ابوعبیـدة حسـن6961( .ق1886 /.م .).مجموعـه أجـزاء حدعثیة ٌ .ط .6بیـروت:
دارابن حزم.
ابنحجر عسقالنی ،احمدبن علی( .بیتا) .الف .تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصـوفین

بالتدلیس (طبقات المدلسین) .اردن :مکتبة المنار.
ابنحجر عسقالنی ،احمدبن علی( .بیتا) .ب .تقریبالتهذیب .بیروت :دار المعرفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  6989( .ق 6639 /م .).تهــذیب التهــذیب .بیــروت :دار
الفکر.
ابنداوود حلّی ،حسنبن علی 6861( .ق 6671 /م.).کتاب الرجال .نجف :منشورات مطبعة
الحیدریة.
ابن الضریس البجلى ،محمدبن ایوب6983( .ق .).فضائل القرآن و مـا أنـزل مـن القـرآن

بمك و ما أنزل بالمدعن  .چ  .6دمشم :دار الفکر.
ابنعطیه ،عبدالحمبن غالب6861( .ق .).مقدتان فی علوم القرآن .چـاپ آرتـور جفـری و
عبداهلل اسماعیل صاوی .قاهره :مکتبة الخانجی.
ابنندیم ،محمدبن اسحاق( .بیتا) .الفهرست .بیجا :بینا.
ابوحاتم ،محمدبن حبان6986( .ق .).کتاب الثقات .هند :دائرةالمعارف العثمانیة.
البانی ،محمد( .بیتا) .التعلیقات الحسان علی صحیح ابنحبان .جدّه :دارباوزیر.
امینـی ،سـید عبدالحسـین6918( .ق .).سلسةل ٌ الکـذّابین والوضّـاعین .تحقیـم سـید رامـی
یوزبکی .چ .6قم :مركز الغدیر للدراسات اإلسالمیة.
انصاری قمی ،حسن« .)6873( .دربارة دو كتـاب از سلسـلهپـژوهشهـای تفسـیر تطبیقـی».
کتاب ماه دین .ش( 19پیاپی  .)699صص 91ـ.93
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ایازی ،سیدمحمدعلی .)6873( .کاوشی در تاریخ جمع قرآن .چ .6قم :كتاب مبین.
ـــــــــــــــــــــــــ  .)6838( .مصحف امام علی(ع) .چ .6تهران :وزارت ارشاد اسالمی.
بابائی ،علیاكبر .)6837( .تاریخ تفسیر قرآن .چ .6قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بابائی ،علیاكبر ،غالمعلی عزیزیكیا و مجتبی روحـانیراد .)6876( .روششناسـی تفسـیر

قرآن .چ .6قم :پژوهشکدة حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
بخاری ،محمدبن اسماعیل6987( .ق .).التاریخ الکبیر .بیروت :دار الکتب العلمیة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6981( .ق6631/ .م.).کتاب الضعفاء الصغیر .بیروت :دار المعرفة.
بهجتپور ،عبد الکریم .)6861( .تفسیر تنزیلی .چ .6تهران :پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه
اسالمی.
بیهقی ،احمدبن الحسـین6989( .ق6639 /.م .).دالئـل النبةةةٌ و معیفة ٌ أحـوال صـاحب

الشیعع  .تحقیم عبدالمعطی قلعجی .ط .6بیروت :دار الکتب العلمیة.
جاللی نائینی ،سیدمحمدرضا .)6868( .تاریخ مع قرن کریم .چ .8تهران :سخن.
حسکانی ،عبیداهلل بنعبداهلل6966( .ق .).شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضـیل .ط .6تهـران:
وزارة الثقافة و االرشاد االسالمی؛ مؤسسة الطبع و النشر.
حلی ،حسنبن یوسف6981( .ق .).رجال العالم الحلی .قم :منشورات الرضی.
خضرمی ،عبدالرحمنبن محمد(ابن خلدون) .)6818( .العبر تـاریخ ابـن خلـدون .ترجمـة
عبدالمحمد آیتی .چ  .6تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
خوئی ،سیدابوالقاسم6986( .ق .).معجم الرجال الحدیث .قم :مدینة العلم.
ذهبی ،محمدبن احمد6639( .م .).سیر اعالم النبالء .تحقیـم شـعیب االرنـا وط و دیگـران.
چ .8بیروت :مؤسسة الرسالة.
ـــــــــــــــــــــــــــ 6986( .ق6633 /.م .).سیر اعالم النبالء .بیروت :مؤسسة الرسالة.
ــــــــــــــــــــــــــــ 6968( .ق6668 /.م .).تاریخ االسالم و وفیات المشـاهیر و األعـالم.
تحقیم عمر عبدالسالم تدمری .ط .1بیروت :دار الکتاب العربی.
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رحمتی ،محمدكاوم« .)6838( .پژوهشی در باره كرامیة» .کتاب مـاه دیـن .ش .98صـص
87ـ.91
زركشی ،محمدبن عبداهلل( .بیتا) .البرهان فی علوم القرآن .بیروت :دار المعرفة.
سبحانی ،جعفر( .بیتا) .فروغ ابدیت .قم :دار التبلیغ اسالمی.
سیوطی ،جاللالدّین6916( .ق1886 /.م .).اإلتقـان فـی علـوم القـرآن .چ .1بیـروت :دار
الکتاب العربی.
ــــــــــــــــــــــ 6989( .ق .).الدر المنثـور فـی تفسـیر المـأوور .قـم :كتابخانـة آیـتاهلل
مرعشی نجفی.
شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم .)6871( .مفاتیح األسرار و مصابیحاألبرار .چ .6تهران :دفتر
نشر میرا مکتوب.
طباطبــائی ،ســید محمدحســین6868( .ق .).المیــزان .ط  .1بیــروت :مؤسسةةة األعلمــی
للمطبوعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .)6898( .قرآن در اسالم .چ .1تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
طبرسی ،فضلبن حسن .)6871( .مجمعالبیان فـی تفسـیر القـرآن .بـا مقدمـه محمـدجواد
بالغی .چ .8تهران :انتشارات ناصرخسرو.
طبری ،محمدبن جریر6983( .ق .).تاریخ األمم والملوَ .بیروت :دار الکتب العلمیة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 6617/6837( .م .).تــاریخ األمــم و الملــوَ .تحقیــم محمــد
أبوالفضل ابراهیم .ط .1بیروت :دار الترا .
طوسی ،محمدبن حسن6969( .ق .).رجال طوسی .قم :جامعة مدرسین.
الفارسی ،عبدالغافر بن اسماعیل6969( .ق6668 /.م .).المنتخب من کتاب السـیاق لتـاریخ
نیسابور .تحقیم محمدكاوم المحمودی .تلخیص ابـراهیم بـن محمـد الصـریفینی .ط.6
بیروت :دارالکتب العلمیة.
قمیمشهدی ،محمدبن محمدرضا .)6813( .تفسیر کنز الدقائق و بحـر الغرائـب .چ .6قـم:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
كشی ،محمدبن عمر6989( .ق .).رجال کشی .قم :مؤسسة آل البیت.
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كلباسی ،ابوالمهدی .)6881( .سماء المقال فی تحقیق الرجال .قم :مکتبة البرقعی.
مامقانی ،عبداهلل( .بیتا) .تنقیح المقال فی علم الرجال .بیجا :بینا.
المبانی لنظم المعانی جفری6861( .ق.).تحقیم آرتور جفری .قاهره :مکتبة الخانجی.
مجلسی ،محمدباقر6988( .ق .).بحار االنوار .بیروت :بینا.
رحمتی ،محمد كاوم« .)6838( .زین الفتـی و مؤلـف آن» .آیینـة پـژوهش .ش .33صـص
87ـ.91
مرتضی عاملی ،سیدجعفر6918( .ق1881 /.م .).أفال تـذکرون (الحـوارات فـی الـدین و

العقیده) .ط .6بیروت :مركز اإلسالمی للدراسات.
معرفت ،محمدهادی .)6831( .التمهید فی علوم القرآن .چ .6قم :مؤسسة التمهید.
ــــــــــــــــــــــــــ 6913( .ق .).التفسـیر و المفسـرون .چ  .6مشـهد :الجامعةة الروةویة
للعلوم اإلسالمیة.
بلخی ،مقاتلبن سلیمان6918( .ق .).تفسیر مقاتـل بـن سـلیمان .تحقیـم عبداللّـه شـحاته و
عبداهلل محمود .ط .6بیروت :دار إحیاء الترا العربی.
ناصرالدین االلبانی ،محمدناصر6919( .ق1888 /.م .).التعلیقات الحسان علی صـحیح ابـن
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