
 چکیده: 
ابوجعفر محمد بن جریر طبری مورخ و مفسر مشهور قرن سوم و از علمای عامه است. در این 
مقاله بخشی از شواهد روشن اعتماد او به راویان غیر معتمد از سویی و کتمان و تحریف وقایع 
تاریخی از سوی دیگر به همراه برخی از کاستی های محتوایی و عقیدتی، در دو اثر تاریخی 
و تفسیری وی )تاریخ األمم و الملوك و جامع البیان عن تأویل آی القرآن(، مرور می شود. در 

ضمن به معرفی شخصیت و عقاید خاص طبری نیز خواهیم پرداخت.
 

ــر؛ جامع البیان )کتاب(؛ تاریخ األمم )کتاب(؛ تحری و  کلیـد واژه ها: طبری، محمد بن جری
کتمان؛ اسرائیلیات؛ سلب اعتماد از منقوالت طبری.

فصلنامه امامت پژوهی 
سال سوم ، شماره 9 

صفحه 279ـ  239

نقـدي بر رويکرد طبـری در کتمان و 
حتريف فضائل اهل بيت b در دو اثر 
تارخيي و تفسريی خويش

مرتضی فرجپور*

* استاد و محقق حوزه علمیه قم )با تشكر از آقای حامدفرج پور که عهده دار تنظیم این نوشته بوده است(.
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مقدمه 
کتاب های تاریخ األمم و الملوك و جامع البیان عن تأویل آی القرآن نوشتة محمد بن جریر 
طبری در عین حالی که از متون قدیمی تألیف شده در دو رشته علمی تاریخ و تفسیر می باشند، 
از کاستی های مهم روش شناختی و محتوایی برخوردارند. اعتماد به گزارشگران و راویان غیر 
معتمد و کتمان حقایق تاریخی به ویژه در مباحث مربوط به فضائل و شؤون اهل بیتb از 
مهم ترین آسیب های روش شناختی دو اثر تاریخی و تفسیری مذکور است. پیش تر، عالمه 
عسکری در آثار خود، از جمله نقش ائمه در احیاء دین به مسأله کتمان و تحریف در دین و از 
جمله روایات گزارش کننده تفسیر قرآن پرداخته است. عالمه سید جعفر مرتضی عاملی نیز، 
در اثر پژوهشی خویش با نام الصحیح من سیرة النبی األعظم به موارد متعددی از کاستی های 
گزارشات تاریخی و تفسیری اهل سنت پرداخته است. اهمیت پرداختن به این مطلب از آن 

روست که موجب سلب اعتماد از عمده مکتوبات عامه می شود. 

1ـ شخصیت شناسی 
ــتان از  ــد بن جریر بن یزید بن خالد بن کثیر طبری )224ـ  310ق( متولد آمل طبرس محم
مشاهیر علمای مکتب خلفاء در رشته تاریخ و تفسیر است. او در فقه ابتداء پیرو شافعی بود 
ــف  ــتقلی برای خود برگزید و اتباع و مقلدینی نیز یافت. با کمال تأس و در نهایت مذهب مس
طبری در نقل اخبار و تفسیر آیات سوگیری های شدیدی در دفاع از مکتب خلفاء از خود روا 
ــته است. این سوگیری های تاریخی و تفسیری در متن عقیده و اندیشه طبری معنادار  دانس
می نماید. به عنوان نمونه شمس الدین ذهبی در سیر اعالم النبالء به نقل از محمد بن علی 

بن سهل می نویسد: 
ــت،  در هنگام مذاکره ای که محمد بن جریر ]طبری[ با »صالح بن اعلم« داش

صحبت از علی بن ابی طالب به میان آمد. در اثناء گفتگو طبری  پرسید: 
اگر کسی ابوبکر و عمر را پیشوای هدایت نداند حکمش چیست؟ 

او ]صالح بن اعلم[ گفت: ]چنین شخصی[ بدعت گذار است. 
طبری ]با تعجب[ پرسید: بدعت گذار؟ بدعت گذار؟ بلکه چنین شخصی را 

باید کشت!1

1. ذهبی، شمس الدین، سیر أعالم النبالء، 275/14. 
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روشن است که وجود چنین پیش فرض های کالمی و عقیدتی چگونه می تواند تأثیری ژرف 
بر نقل گزینشی اخبار و روایات، حذف و ایصال های گزارش ها و روایات صدر اسالم و شأن 
نزول ها و تفاسیر قرآنی و همچنین در گزینش راویان و گزارش گران  تاریخی داشته باشد. 
در ذیل این نوشتار برخی از دیدگاه های وی را دربارة عقاید مهم دینی نقل کردیم تا فضای 
فکری طبری و اندیشه او دربارة شخصیت رسول خداp و سوگیری های افراطی او نسبت 
ــمنان خاندان رسول خداp و عصمت انبیاء و اسرائیلیات موجود در تفسیر او بیشتر  به دش
ــی منزلت طبری نزد اندیشمندان دو مکتب به  ــن شود. اینک و پیش تر پس از بررس روش

بررسی آسیب های موجود در تاریخ و تفسیر او می پردازیم. 

1ـ 1 منزلت طبری نزد برخی از علمای مکتب خلفاء
پیش از بررسی دقیق آسیب های موجود در متون تألیفی طبری جایگاه او را در میان اصحاب 
ــی می کنیم تا ابهامی در جهت گیری های فکری و عقیدتی  و پیروان مکتب خالفت بررس

او و میزان اعتبار آثارش در میان مخالفین باقی نماند: 
1ـ خطیب بغدادی از جمله کسانی است که طبری و کتاب های تفسیر و تاریخ او را تمجید 
نموده است.1 او می نویسد: »]طبری[ را کتابی است مشهور در تاریخ امم و ملوك و کتابی 

در تفسیر که هیچ کس مانند آن را تألیف نکرده است«.2
2ـ ابن خلدون در تمجید از طبری گوید: »... هو تاریخه الکبیر فإنه أوثق ما رأیناه في ذلک 
وأبعد عن المطاعن والشبه في کبار األمة من خیارهم وعدولهم من الصحابة والتابعین«.3 

1. مرحوم سید بن طاووس راجع به خطیب بغدادی می فرماید: »او متظاهر به عداوت اهل بیت نبوت بود«. )اقبال 
األعمال، ص 584(. 

در حالی که عداوت او با دودمان رسالت در حدی است که احادیث متواتر فریقین دربارۀ آنان را با تمام جّدیت 
تكذیب می کند؛ از جمله: دربارۀ حدیث »مدینة العلم« می نویسد: »یحیی بن معین می گوید: این حدیث دروغی 

بی اساس است«!! )خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد 202/11ـ205(. 
خطیب بغدادی حریز بن عثمان را ]که ذکرش سّب مولی الموحدین و وارونه نمودن احادیث متواتر بوده[ 

سه بار توثیق نموده و گوید »ثقة ثقة ثقة«. همان؛ 269/8. 
2. خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، 163/2. 

ــالمی« معرفی می کند و به کنار زدن آن  ــاذ و به دور از چارچوب اس 3. ابن خلدون فقه اهل بیتb را »فقهی ش
مباهات می کند. )ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه،446(. 

او از معاویه، مروان، بنی مروان و خلفای بنی عباس مجسمه عدالت ساخته و شك کننده در عدالت معاویه را 
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ــت. 1 او دربارة تفسیر طبری چنین اظهار  ــتایش کنندگان طبری اس 3ـ ابن تیمیه نیز از س
نظر می کند: 

ــیر  ــت، صحیح ترین آنها تفس ــت مردم اس ــیری که در دس در میان تفاس
ــلف را با اسانید ثابت و  ــت؛ زیرا او گفته های س محمدبن جریر طبری اس
صحیح یاد می کند و در این تفسیر بدعتی نیامده و از متهمین مانند مقاتل 

بن بکیر و کلبی نقل نمی کند.2
4ـ سیوطی در طبقات المفسرین دربارة طبری اظهار داشته است: 

محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبري، المام أبو جعفر، رأس 
ــارکه فیه  ــرین علی الطالق، أحد األئمة، جمع من العلوم ما لم یش المفس

ــنده تاریخ خمیس با کمال بیگانه و دور بودنش از اهل بیت، ولید بن  »ملحد« می داند. »دیاربكری« نویس
یزیِد مروانی را »زندیق فاسق« می نامد، ولی ابن خلدون ایشان را »خلفای عدول« معرفی می کند. )دیاربكری، 

حسین بن حسن، تاریخ الخمیس، 320/2(. 
ابن خلدون جنایات یزید را نیز توجیه نموده و معاویه را تنزیه می کند. با اینكه هوادار سرسخت معاویه »ابن 
حجر هیثمی« در تطهیر الجنان می نویسد که معاویه می گفت: »لوال هوای فی یزید لرأیت قصدی«؛ اگر عالقه ام 

به یزید نبود... . )هیثمی، ابن حجر، تطهیر الجنان، 31(. 
1. شاید قول به تجسیم از نقاط اشتراك موجب الفت میان طبری و ابن تیمیه باشد. ابن تیمیه طبق نقل مشهور در 
توصیف خدواند متعال از پله باالی منبرش به پله پائین آمده و گفت: خدا هم همین گونه از آسمان باال به آسمان 

پائین می آید. )میالنی، سید علی، دراسات فی منهاج السنة، 95ـ96(. 
او عزاداری برای حضرت سید الشهداء را گناه کبیره بلكه کفر می شمارد. او در انكار بدیهیات تاریخی به در 
مرتبه ای است که نسبت به تاریخ کربالء می نویسد: »از یزید به اهل بیت حسین کوچك ترین آزار و اذیتی 

نرسیده است. )مختصر منهاج،350ـ351(. 
او راجع به امام زمان  می نویسد: »... فهو ]حضرت مهدی[ شّر محض ال خیر فیه ]العیاذ باهلل[ و خلق مثل 

هذا لیس من فعل الحكیم. )عالمه میرحامدحسین، عبقات االنوار، مجلد حدیث ثقلین، 1053(. 
ابن تیمیه فتوا می دهد که بر عسكریین واجب است که از علمای عامه ]مالك، ابوحنیفه، اوزاعی، احمد حنبل، 
بخاری و. . . [ تعلم نموده و دین یاد بگیرند. )عالمه میرحامدحسین، عبقات االنوار، مجلد حدیث ثقلین،1050(. 
ــری و... بوده، قابل  ــفیان، زه ــدی از اهل علم و دانش تردید ندارد که علومی که پیش س ــد: »اح او می نویس
قیاس با علم محمد بن علی و جعفر بن محمد نمی باشد نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی«! یعنی علم سفیان و 
 زهری ها به مراتب افزون تر و صحیح تر می باشد! )عالمه میرحامدحسین، عبقات االنوار، مجلد حدیث ثقلین،

 1043ـ 1045(. 
دشمنی ابن تیمیه با دودمان رسالت در حدی است که عسقالنی می نویسد: »او در رّد کلمات عالمه به قدری تند 
رفته که گاهی منجر به تنقیص علی] [ شده است«!! )میالنی، سید علی، دراسات فی المنهاج السنة، 570 به 

نقل از لسان المیزان، 390/6 رقم 9382(. 
2. ابن تیمیه، فتاوای، 192/2 به نقل از کتاب التفسیر و المفسرون؛ محمد حسین ذهبی، 208/1. 
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ــکان حافظًا لکتاب اهلل، بصیراً بالمعاني، فقیهًا في  أحد من أهل عصره؛ ف
أحکام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها صحیحها وسقیمها ناسخها ومنسوخها، 
ــراً بأیام الناس وأخبارهم. أصله من  ــًا بأحوال الصحابة والتابعین، بصی عالم

آمل طبرستان طوف األقالیم. 
ــري ویونس بن عبد  ــمع من أحمد بن منیع وأبي کریب وهناد بن الس وس

األعلی وخالئق. 
روی عنه الطبراني وأحمد بن کامل وطائفة. 

وله التصانیف العظیمة منها: تفسیر القرآن وهو أجل التفاسیر لم یؤلف مثله، 
کما ذکره العلماء قاطبة، منهم: النووي في تهذیبه وذلک ألنه جمع فیه بین 
الرواية والدراية ولم یشارکه في ذلک أحد ال قبله وال بعده؛ ومنها تهذیب 

آثار، قال الخطیب: لم أر مثله في معناه. 
ــالف العلماء وکتاب القراءات وکتاب أحکام  ومنها تاریخ األمم و کتاب إخت
شرائع االسالم وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له وکان أواًل شافعّیًا، 

ثّم انفرد بمذهب مستقل وأقاویل واختیارات وله أتباع ومقلدون... .1
5ـ ذهبی در تأکید بر تسنن طبری و دفع شبهه شیعه بودن او می نویسد: 

مسح پا ]در وضوء[ را به او نسبت داده اند، ولی من در کتب او چنین مطلبی 
ــود که او فتوای به مسح پا هم می داده، باز  را ندیده ام و حتی اگر ثابت ش
این دلیلی ]بر تشیع او[ نخواهد بود، چرا که »ابن حزم« نیز ـ با آن که در 

ناصبی بودنش جای گفتگو نیست ـ قائل به مسح پا بوده است.2

2ـ 1ـ نظر برخی از علمای شیعه دربارۀ آثار طبری 
ــام و کتاب بخاری  ــکری دربارة نقش مخرب و ویرانگر تاریخ طبری و ابن هش عالمه عس

می نویسد: 
اینان ]مستشرقین[ به طور معمول در جستجوی نقاط ضعف در اسالم، پیامبر 

1. سیوطی، جالل الدین، طبقات المفسرین، 83؛ دارالكتب العملیه، بیروت. 
2. برکات درویش؛ شیخ زکریا، بحوث و دراسات،233؛ ابن ماجه، محمدبن یزید، السنن، 1/رقم 4528 و 460. 
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ــفانه آرزوی خویش را در پاره ای از روایات  ــایر مقدسات هستند و متأس و س
مکتب خلفاء یافته و البته بدون هیچ تردیدی به این گونه کتب که در رأس 

آنها تاریخ طبری و ابن هشام و صحیح بخاری است روی آورده اند.1 
عالمه همچنین بر این اعتقاد است که: »طبری تمام حقایق را وارونه جلوه داده است«.2
عالمه امینی بعد از اشاره به ترجمه و شرح حال بعضی از راویان تاریخ طبری می نویسد: 

ــت و ساختگی، تاریخ ابن عساکر و تاریخ ابن اثیر و  این گونه مطالب پس
ابن کثیر و تاریخ ابن خلدون و ابی الفداء و همچنین کتب افراد دیگری را 
ــده اند سیاه کرده است... آنانی که تصور  که کورکورانه دنباله رو طبری ش
ــت، حقیقت داشته و لذا تألیفات  نمودند آنچه طبری در تاریخش بافته اس
امروزی نیز پر از مطالب پوچی است که نتیجه دنباله روی هواهای نفسانی 

و برگرفته از این گونه تألیفات پست و بیهوده است.3
»قاضی زنگه زوری« نویسندة کتاب تشریح و محاکمه در حقوق آل محمدp، می نویسد:

 من طبری را محاکمه نموده و او را محکوم می کنم. آیا تاریخ آل محمد در 
زندگی مسلمانان به قدر طول و عرض »اوج بن عنق«4 دخالت نداشته است؟

ــنا شدیم؛ اینک به بررسی  ــمندان دو نحله دربارة طبری و آثارش آش با برخی از آراء اندیش
تفصیلی آسیب های روشی و محتوایی دو اثر او و همچنین اندیشه و عقیده طبری که عمدتًا 
در قالب کتاب تفسیرش نقش بسته است می پردازیم. بی گمان تنقیص وی از سوی افرادی 
همچون عالمه امینی و عالمه عسکری مرتبط با برخی از مدارك و شواهد زیر بوده است: 

2ـ کتمان و تحریف؛ قانون عمومی
ــنایی دارند، می دانند که حدیث  ــنت آش ــانی که با تاریخ حدیث اهل س اهل تحقیق و کس

1. عالمه عسكری، سیدمرتضی، نقش ائمهb در احیاء دین، 348 درس هشتم. 
2. عالمه عسكری، سیدمرتضی، نقش ائمهb در احیای دین، 6

3. عالمه امینی، عبدالحسین، الغدیر، 328/8؛ »وقدسّودت هاتیك المخاریق المختلقة صحائف تاریخ ابن عساکر 
ــل ابن أثیر وبدایة ابن کثیر وتاریخ ابن خلدون وتاریخ أبي الفدا إلی کتب أناس آخرین اقتفوا أثر الطبري  وکام

علی العمی«.
ــت که طبری او را در زمان حضرت موسی ترسیم می کند.  ــانه ای اس ــخصیتی موهوم و افس 4. اوج بن عنق ش

)طبری، ابن جریر، تاریخ، 103/1(. 
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ــای ناعادالنه جرح و تعدیل و پس از عبور از کانال های  ــع تدوین و با معیاره در دوران من
ــده است.1 خود این منابع نیز در طول تاریخ پیوسته  صعب العبور در منابع عامه ثبت می ش
ــذف و تحریف بوده اند. تا آنجا که اگر تحریفات واقع در احادیث مناقب و مطاعن  ــورد ح م
جمع آوری شود حجم زیادی را به وجود خواهد آورد. شناخت و نقد و بررسی منابع و مصادر 
ــتن تصویری صحیح از  ــیرش به آنها اعتماد نموده و داش عامه که طبری در تاریخ و تفس
تاریخ حدیث نزد عامه، نشان دهندة قانون کتمان حقائق نزد نویسندگان عامه است. مرحوم 
عالمه سیدعبدالحسین شرف الدین در تأیید این معنا می نویسد: »روش اکثر بزرگان اهل 

سنت بر کتمان این گونه امور است«.2
برخی از نمونه های حکم به قانون حذف و کتمان از این قرارند: 

1ـ ابن بطه می نویسد: 
این قانونی مقرر و مورد اتفاق امت ]یعنی علماء عامه[ است که خواندن، نوشتن، 
بازگو کردن و گوش دادن به وقایع صفین، جمل، حدیث الّدار و... ممنوع است.3 

ــط قرن دوم هجری نقل و تدوین احادیث پیامبر اکرمp در میان پیروان مكتب  ــول خداp تا اواس 1. بعد از وفات رس
خلفاء ممنوع بود. این برهه از تاریخ به »دوران منع تدوین حدیث« معروف است. در دوره های بعد نیز مسائلی در 
جریان حدیث نگاری و تاریخ نویسی پیروان مكتب خلفاء پدید آمده است که موجب بازداشتن فرد محقق و منصف 

از اعتماد به کتب و منابع حدیثی و تاریخی عامه است. از جمله دالئل عدم اعتماد به این منابع این موارد است: 
1ـ مقابله سرسختانه از سوی خلفاء و همچنین حكام بنی امیه و بنی عباس با هر جریانی که کوچك ترین ندایی 

در دفاع از اهل بیتb سر دهد. 
2ـ دستور حكام به احراق احادیث، منع نقل و تدوین حدیث، همزمان با پرداختن احادیث جعلی بسیار. 

3ـ مقابله هدفمند از سوی راویان، علماء و مؤلفین عامه با نقل فضائل و مقامات اهل بیتb و آغشته بودن 
دست مؤلفین به تحریف. 

4ـ اعترافات صریح صحابه و علمای عامه به زوال اسالم نزد پیروان مكتب خلفاء. 
5ـ در همین راستا، برخی از علمای عامه برای پرده پوشِی بسیاری از حقائقی که آنها را به سود خود نمی یافتند، 
به صراحت حكم به کتمان برخی وقایع مسلم تاریخ نموده اند تا جایی که این قضیه به قاعده ای مقرر بین اکثر 

مؤلفین عامه بدل گشته. 
 .b6ـ هماهنگی رجالیون عامه در جرح و تضعیف راویان ناقل احادیث فضائل و مقامات اهل بیت

7ـ اعتماد رجالیون و مصنفین عامه به دشمنان امیرالمؤمنین و همچنین مشهورین به کذب و جعل، در نقل 
احادیث بر خالف قواعد رجالی خویش. جهت مطالعه راجع به اعتبار منابع مكتوب عامه رك: مقاله » نظرة 
سریعة في أصول مباني أبناء العامةفي الجرح والتعدیل« تراثنا، شماره 105ـ106 و مقاله »بررسی منابع کتاب 

اسالم شناسی شریعتی« فصلنامه امامت پژوهی، شماره 4، هر دو از نگارنده. 
2. »و ان کثیراً من شیوخ اهل السنه کانوا علی هذه الوتیره تكتمون کل ما کان من هذا القبیل. «؛ عالمه شرف الدین، 

عبدالحسین، المراجعات، مراجعه 22. 
 .489 3. عبدالزهراء مهدی، الهجوم علی بیت فاطمه، 482ـ 
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بعد همو تعدادی از بزرگان قوم از جمله احمد بن حنبل، مالک بن انس، سفیان، ابن المنکدر 
و عده کثیری را نام می برد که همه بر این فتوا متفق القولند.1

2ـ ابو حنیفه پیشوای حنفیان به اطرافیان خویش توصیه می نمود: مبادا حدیث »من کنت 
مواله..« را نقل کرده و یا آن را بپذیرید.2

3ـ غزالی دیگر عالم مکتب خلفاء به محدثین توصیه می کند: در نوشتن حدیث به مشهورات 
اکتفا نمائید... ]تا آنجا که می نویسد[ »و نباید آنچه در میان سلف ]یعنی صحابه، از منازعات[ 
ــهادت امام حسین  و هر  ــود«!3 همو فتوا به حرمت نقِل ماجرای ش به وجود آمده ذکر ش

آنچه از مشاجرات و دشمنی ها بین صحابه بوده، داده است.4
ــد: »... و بقیه مطالب را نمی نویسم مبادا  4ـ ابن اعثم کوفی صاحب کتاب الفتوح می نویس

به دست شیعه برسد و علیه ما احتجاج کنند«!5
5ـ ذهبی به عنوان قاعده ای مقرر در کتمان حقایق می نویسد که مسائلی که باعث بدبینی 

به اصحاب می شود باید کتمان و بلکه نابود شود.6

3ـ رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیتb در تاریخ
1ـ 3ـ برخی از موارد کتمان حقایق 

طبری در تاریخ خود در موارد متعددی اعتراف به کتمان حقایق می نماید: 
1ـ وقایع مربوط به اختالفات، مشاجرات و درگیری های میان ابوذر و عثمان. البته او صرفًا 
ــن شدن مظلومیت ابوذر ساکت است و به جمله »کرهُت ذکره«  در بخش مربوط به روش

اکتفا می کند، اما در توجیه ستم های وارده بر او قلم فرسایی نموده است!
2ـ او مسائل بسیار مهمی از تاریخ اسالم را که گاه نقش کلیدی در فهم و شناسایی حق 
و باطل دارد کتمان نموده و اصواًل اشاره ای هم به آنها ننموده است. همانند بازگو نکردن 

1. عبدالزهراء مهدی، الهجوم علی بیت فاطمه، ص 479 به نقل از االبانة، ص 63 و 64. 
2. شیخ مفید، محمدبن محمد، امالی، مجلس سوم حدیث نهم. 

3. جمال الدین محمد، قواعد التحدیث، 241. 
4. هیثمی، ابن حجر، صواعق المحرقه، 223. 

5. طبری، عمادالدین، کامل بهائی، 2/ 90. 
6. ذهبی، شمس الدین، سیر أعالم النبالء، ترجمه شافعی، 10 / 92، چاپ دارالرسالة؛ و 8 / 419 چاپ دارالفكر. 
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ــه روز نوامیس مردم مدینه را  ــکریان یزید به مدت س فجایع واقعه حّره ـ که طی آن لش
هتک نموده و اسب ها را در حرم رسول خداp بستند. 

3ـ در مسائل مهم تاریخ امامانb از جمله شرح حال امام صادق، امام جواد و امام  هادی 
ــت که طبری به هیچ وجه به ایشان حتی  ــن عسکری و حضرت مهدیb اس و امام حس
ــلمانی روشن است که تاریخ زندگی  ــاره ای هم ننموده، با اینکه بر هر مس کوچک ترین اش
ــان باعث روشنِی دل ها و آموختن زندگی طیبه و راه و  این بزرگواران و کلمات ُدرربار ایش

روش حیات با سعادت جامعه است. 
 ــام هفتم ــه تاریخ زندگانی ام ــش از یک فراز ب ــاب تاریخش، بی ــری در تمام کت  طب

اختصاص نداده، و همه آنچه آورده است اینکه: »و فیها ]سنة183ق[ مات موسی بن جعفر 
بن محمد ببغداد«!

2ـ 3ـ اعتماد به راویان غیر معتمد، مجهول و دروغ گو
یکی دیگر از اشکاالت عمده در تاریخ نگاری طبری اعتماد به کذابیان است. به عنوان نمونه 

به تعدادی از این روات اشاره می کنیم: 
ــیف  1ـ 2ـ 3ـ سـیف بن عمر: طبری در نقل حوادث تاریخی بیش از هفتصد مورد از »س
بن عمر« روایت نقل کرده است.1 شرح حال »سیف بن عمر« در منابع رجالی و نزد حدیث 
شناسان حتی عاّمی مذهب مشخص است. بعضی رجالیون عامه او را با عنوان»کذاب وّضاع 

متهم بالکفر و الزندقة« معرفی نموده اند.2
2ـ 2ـ 3ـ محمد بن حمید رازی: طبری حدود چهارصد مورد از روایات این فرد بهره برده 
ــرح حال او به نقل از »بخاری« نوشته اند: »فیه نظر«. نسائی  ــت. رجالیون عامه در ش اس
گوید: »او ثقه و مورد اعتماد نیست«. صالح جرزی گوید: »کسی را در دروغگویی حاذق تر 
و ماهرتر از او ندیده ام«. ابن خراش گوید: »به خدا قسم که او دروغگو بود«. ابوزرعة گوید: 

»او دروغگو بوده است«. این افراد همه از رجالیون عامه می باشند.3

1. عالمه امینی، عبدالحسین، الغدیر، 327/8. 
2. عالمه امینی، عبدالحسین، الغدیر، 327/8. 

ــاح، 417/3ـ418؛ و خطیب بغدادی، احمدبن علی،  ــن، االفصاح عن احوال روات الصح 3. مظفر، محمدحس
تاریخ بغداد )60/3ـ 65( مشابه این مطالب را دارد. 
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ــیصد و هفتاد مورد از روایات او را نقل می کند.  3ـ 2ـ 3ـ ســمة بن فضل: طبری حدود س
رجالیون عاّمه در شرح حال او به نقل از »بخاری« نوشته اند: »عنده مناکیر«؛ یعنی مطالب 
ــائی گوید: »دربارة او مطالبی می گویند« )یعنی مورد مالمت و  ــتی نقل می کند. نس نادرس

تضعیف است(.1
4ـ 2ـ 3ـ واقدی: طبری حدود چهارصد مورد از او روایت نقل می کند. مرحوم شیخ مفید؛2 
ــوی  ــین موس عالمه عمادالدین طبری مؤلف کامل بهائی3 و مرحوم عالمه میر حامد حس
هندی4 »واقدی« را عثمانی مذهب یعنی از مخالفین امیرالمؤمنین و از طرفداران افراطی 
ــوم، معرفی کرده اند. رجالیون عامه او را تضعیف نموده اند. از جمله»یحیی  عثمان خلیفه س
ــالمp جعل نموده است«.  ــت هزار حدیث از قول پیامبر اس بن معین« می گوید: »او بیس
ــت«. ابن راهویه می گوید: »از  ــافعی می گوید: »کتاب های واقدی همه پر از اکاذیب اس ش

دیدگاه من او از کسانی است که حدیث جعل می نموده«.5
ــعیب بن  ــیصد مورد از فردی به نام»ش 5ـ 2ـ 3ـ شـعیب بن ابراهیم: طبری بیش از س
ابراهیم« نقل حدیث نموده، در هیچ منبع رجالی توثیقی برای شعیب بن ابراهیم یافت نشده 

است. شعیب همچنین راوی احادیث سیف بن عمر »کذاب وضاع« است. 
6ـ2ـ3ـ طلحة بن األعلم: طبری دویست مورد از وی نقل کرده است؛ اما او در هیچ منبعی 

توثیق نشده است.
7ـ 2ـ 3ـ مهلب بن عقبه: طبری شصت مورد از وی نقل کرده است؛ اما او در هیچ منبعی 

توثیق نشده است. 
ــی مورد از وی نقل شده است. دانشمند بزرگ  8ـ 2ـ 3ـ  بومعشـر نجیح: حدود صد و س

مرحوم »اسد حیدر« در مورد او می نویسد: »أکذب من تحت الّسماء«.6
ــت. دربارة  9ـ 2ـ 3ـ عبداهلل بن عمر: طبری در حدود نود مورد از او روایت نقل کرده اس

1. مظفر، محمدحسن، االفصاح عن احوال روات الصحاح، 222/2ـ224. 
2. شیخ مفید، محمدبن محمد، الجمل، 112. 

3. طبری، عمادالدین، کامل بهائی، 7/2 و40. 
4. المناوی، عبدالرئوف، فیض القدیر،100. 

5. میالنی، سیدعلی، استخراج المرام، 64/3ـ 65. 
6. اسدحیدر، اإلمام الصادق و المذاهب األربعة، 1ـ265/2. 
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شناخت »عبداهلل بن عمر« به اوائل مجلد دهم کتاب شریف الغدیر مراجعه شود. ابن جوزی 
نیز او را از قول »ابن معین« و »ابن حبان« تضعیف نموده است.1

10ـ 2ـ 3ـ شعبی: طبری حدود صد وسی مورد نیز از وی روایت نقل نموده است. مرحوم 
ــد: »او آیة شریفهمن يؤت الحكمه فقد أوتی خيراً كثيراً را بر  آية الهل خویی می نویس

ترانه خواندن جوانی خوش سیما تطبیق می کرد«.2
11ـ 2ـ 3ـ عکرمه: طبری حدود 70 مورد از او روایاتی آورده است.3 ذهبی در عین اینکه 

خود متهم به ناصبی بودن است عکرمه را ناصبی و از اباضّیه معرفی کرده است. 4
ــت. رجالیون  12ـ 2ـ 3ـ قتاده: طبری در تاریخش حدود هفتاد گزارش از قتاده آورده اس
ــته اند: »کان حاطب لیل«.5 اشاره به اینکه احادیثی که او نقل  ــرح حال او نوش عامه در ش

می کند، چندان صحیح و سقیمش مشخص نبوده و بی ارزش است. 
13ـ 2ـ 3ـ کعب األحبار: طبری حدود سی مورد از »کعب األحبار« روایت دارد. در اینکه 
ــالم بود و مطالب تحریف شده ای از تورات و انجیل  کعب األحبار یهودی و متظاهر به اس
ــالم خلط نموده است، شک و شبهه ای وجود ندارد و  را به نام روایات به مکتب مقدس اس

هر دو مکتب بر آن متفقند. 
ــت که طبری به روایات وی استناد  14ـ 2ـ 3ـ بسـر بن ارطاة: او نیز از دیگر راویانی اس
کرده است. شرح حال او در تخریب بیوتات شیعه به دستور معاویه و قتل و غارت شیعیان 
ــت. نمونه ای از جنایات او کشتن دو طفل  ــالم اس ــلمات تاریخ اس در یمن و حجاز از مس

1. ابن جوزی، یوسف، العلل المتناهیة، 197/1 چاپ الهور. 
2. خوئی، سیدابوالقاسم، البیان چاپ اول، 8ـ  10. 

3. برای مالحظه شرح حال او به تعلیقه سوم از کتاب فاطمة الزهرا مرحوم عالمه امینی مراجعه شود؛ همچنین 
رك: تراثنا، 119/13ـ122. 

4. ذهبی، شمس الدین، میزان االعتدال،95/3. باالترین نوع محو قرآن، تفسیر آن به دست غیر اهل آن امثال عكرمه 
است. به عنوان نمونه او مدعی است که آیه تطهیر مختص زنان پیامبر است! مفسرین عامه از جمله طبری و 
ــوره تحریم معترفند که این دو نفر ]عایشه و حفصه[ علیه رسول اکرمp پشتیبان  ــیوطی ذیل آیه چهارم س س
همدیگر بودند که خدای متعال می فرماید: و ان تظاهرا عليه فان اهلل مواله و جبريل و صالح المؤمنين؛ اگر 
ــند که علیه سید  ــان را در اعالترین درجه تمجید و تنزیه می کند این چنین باش ــانی را که آيۀ تطهیر، ایش  کس
ــا از قرآن[ در آن صورت تمجیدهای قرآن به هیچ نخواهند ارزید و این نمونه بارز  انبیاء p قیام کنند ]حاش
محو قرآن خواهد بود. تفسیر طبری و تفسیر درالمنثور سیوطی و تـحفۀ احوذی )شرح ترمذی( نیز از عكرمه 

این مطلب را نقل کرده اند. 
5. مظفر، محمدحسن، االفصاح عن احوال روات الصحاح، 355/3ـ356
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عبیداهلل بن عباس بر طبق بعضی نقل ها در آغوش مادرشان است. طبق نقلی پاهایشان را 
گرفته، سرشان را به دیوار کوبید و در اثر شدت این جنایت مادر این کودکان از دیدن این 
ــد.1 با اینهمه ابن حجر عسقالنی بدون اشاره به جنایات بُسر بن ارطاة، او  صحنه دیوانه ش

را مستجاب الدعوة نیز معرفی نموده است.2
ــل روایت از ابوهریره دارد. هویت ابوهریره را با  15ـ 2ـ 3ـ ابـو هریره: طبری، حدود چه
مناجاتش می توان سنجید. او در حدود پنج هزار و سیصد و هفتاد و چند حدیث نقل کرده 
است. زمخشری در کتاب ربیع األبرار می نویسد: ابوهریره چنین از خدا در خواست می نمود: 

»اللهم أعطنی ضرسًا طحونًا و معدةً هضوماً و دبراً نثوراً«!3 
او هنگامی که به همراه معاویه به سوی کوفه می آمد می گفت: »مردم! پیامبر خدا فرموده 
ــت، هر کسی در آنجا  ــهر( حرم من اس ــوی ش مدینه از عیر تا ُوعیر )دو مرز مدینه از دو س
مرتکب خالفی گردد، لعنت خدا و لعنت کنندگان بر او باد. ]البته تا اینجای حدیث صحیح 
است و او ادامه می داد:[ و من شهادت می دهم که علی در این حرم بدعت گذاشته است«! 
ــمت دوم این روایت  ــارت نمود و قس ــایند معاویه بر مولی الموحدین جس او برای خوش
ــبت داد و به خاطر همین دروغ و تهمتش، معاویه او را به  ــول خداp نس را به دروغ به رس

امارت مدینه منسوب کرد.4

4ـ آسیب شناسی تفسیر طبری 
ــأن که در عالم وجود در رفعت  ــت بس عظیم الش قرآن کریم، این کتاب الهی، کتابی اس
ــتوراِت متضمِن سعادت بشری از ابتدای آفرینش  ــتمال بر قوانین و دس و عظمت و در اش
ــابهی ندارد. ذات مقدس احدّیت ـ جلت عظمته ـ در قرآن کریم  ــخة مش تا انتهای آن نس
ــم، عزیز، مبارك،  ــه صفاتی همچون کری ــد یاد کرده و آن را ب ــم و تمجی ــا تکری  از آن، ب
ــأن  ــان از عظمت آن کتاب عظیم الش ــن صفات نش ــف می نماید. ای ــن5 متص ــور و مبی ن

1. فتونی نجفی، ابوالحسن، ضیاء العالمین فی فضائل األئمة المصطفین، 263/1؛ ذهبی، شمس الدین، سیر اعالم النبالء 
و...، االستیعاب در حاشیه اسد الغابة، 155/1ـ156. 

2. عسقالنی، ابن حجر، اإلصابة في معرفة الصحابة، 147/1ـ 148
3. زمخشری، محمود بن عمر، ربیع األبرار،210/3. 

4. فضل بن شاذان، اإلیضاح، 391، 394 تا 395؛ معتزلی، ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، 4/ 67. 
َُّه لَِكتابٌ  َعزیز فصلت/41؛َو هذا ِکتاٌب أَنَْزلْناُه  ُمباَركٌ  فَاتَّبُِعوه  انعام/155؛  َُّه لَُقْرآٌن َکریم  واقعه/78؛إِن  .5إِن
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ــری در اوج سعادت به قلة  ــد جامعة بش ــتورات آن عمل می ش  الهی دارد و اگر مطابق دس
کمال می رسید. 

ــریف نیز دارای شرائط ویژه ای است  ــیر این کتاب ش به دلیل این عظمت فوق العاده، تفس
که هر کسی را یارای ورود در آن عرصه نیست. عالمه عسکری در این باره می نویسد: 

ــه ]علومی که در فهم آیات  ــن ورود باید بعد از تحصیل مقدمات الزم ای
ــت؛ از صرف و نحو و معانی بیان، محکم و متشابه، ناسخ و  الهی الزم اس
ــوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، لغت، علم رجال، فقه و کالم[ و از  منس
طرق صحیحه باشد که بدون تخصص در اینها به تعبیر بعضی از بزرگان 
ورود در تفسیر کالم اهلل بدون داشتن تخصص های الزم حکم قتل نفس 

محترمه را دارد؛ یعنی باعث گمراهی افراد جامعه می شود.1
مفسر باید دارای تخصص در زبان عرب عصر قرآن، تخصص در شناخت احادیث معصومین b و 
تخصص در علم رجال و درایه و اصول فقه باشد. رجوع غیر متخصص به منابع اسالمی و نوشتن 
ــلمانان خواهد داشت.2 بنابراین با مراجعه  و اظهار نظر وی نیز، خطری مرگ آور برای عقاید مس
به کتاب لغتی مانند المنجد یا أقرب الموارد نمی توان به دریای علوم و معارف قرآنی وارد شد و به 
استنباط پرداخت. امام زین العابدین در دعای چهل و هفتم از صحیفة سجادیه که در روز عرفه 
در عرفاتـ  که در شریف ترین زمان ها و مکان هاـ خوانده می شود، به ما می آموزند که این حاجت 
مهم را از خدای تعالی در خواست کنیم که: »بار الها، یاریم کن که من پشتیبان ظالمین و یار و 

یاور آنان در محو قرآن نباشم«. 
به عبارت دیگر ورود به کالم اهلل از غیر طریقی که مبینین حقیقی کالم الهی نشان داده اند، 

قَْد جاَءُکْم ِمَن اهلل نُوٌر َو ِکتابٌ  ُمبین  مائده/15. 
1. عالمه عسكری، سیدمرتضی، نقش ائمه در احیای دین، شماره هفتم مجلس21. 

این کالم پشتوانه روائی نیز دارد. مرحوم کلینی در کتاب ارزنده کافی در فصل »باب احیاء المؤمن«، ذیل آيۀ 
َّما أَْحیَا النَّاَس َجمیعا )مائده/32( از امام باقر نقل می کند که حضرت در توضیح  يفۀ َو َمْن أَْحیاها فََكَأن �رث

آیه فرمودند: »من حرق أو َغرق، قلت: من أخرجها من ضالل إلی الهدی؟ قال: ذاك تأویلها األعظم«؛ بنابراین 
باالتر از نجات فرد از مهلكه جسمی، نجات روحی و بدتر از قتل جسمانی، اضالل و گمراهی فرد است. اگر 
دقت الزم انجام نگیرد و مؤلف از شرایط الزم برخوردار نباشد همان خواهد بود که اشاره شد یعنی جامعه را 

به قهقری راندن، نفوس را به نابودی کشاندن و مرتكب قتل روحی گشتن و... . 
2. عالمه عسكری، سیدمرتضی، نقش ائمه در احیای دین شماره 7، 79؛ و درس 21 از دروس نقش ائمه، 79ـ90. 
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نتیجه ای جز محو قرآن نخواهد داشت. لذا امام باقر نیز قتاده )از مفسرین عامه( را که از 
طبقه تابعین بود و بدون تخصص و بدون رجوع به مبینین حقیقی کالم اهلل، در امر تفسیر 

قرآن وارد شده بود به شدت نهی نمودند.1
ــرین شیعه در امر تفسیر  ــت که با توجه به این راهنمایی امامان هدی، مفس ظاهر این اس
ــتور العمل های خاصی تجویز می کردند؛ به عنوان  ــت ویژه ای اعمال می نموده و دس مراقب

نمونه مفسرمعاصر شیعه مرحوم عالمه شیخ جواد بالغی می نویسد: 
ــلمانی جایز نیست در شأن نزول آیات شریفه و در تفسیر آنها  بر هیچ مس

به اشخاصی همانند عکرمه، مجاهد، عطاء ضحاك و... مراجعه نماید.2 
مرحوم آية الهل خوئی هم در این باره در نامه ای خطاب به آية الهل مرعشی می نویسد: 

... دیگر اینکه دو روز است مباحثه تفسیری را شروع کرده ام که فقط در ایام 
تعطیل بالمعنی األعم مباحثه شود و مشغول نوشتن هم هستم؛ مخصوصًا 
ــده و بتوانم  ــی التماس دعا دارم که به اتمام این عمل موفق ش از جنابعال
ــر نمایم؛ زیرا مالحظه فرموده اید که  ــوم اهل بیتb را ترویج و منتش عل
ــت که اطالق  ــیر مبنی بر علوم مأخوذه از قتاده، مجاهد و... اس غالبًا تفاس

يفۀ َو ِمَن النَّاِس َمْن یَْشري نَْفَسُه ابْتِغاَء  1. وقتی معاویه به سمرة بن جندب چند صد هزار درهم رشوه داد که آيۀ �رث
يفۀَو ِمَن النَّاِس َمْن یُْعِجبَُك   َمْرضاِت اهلل َو اهلل َرُؤٌف بِالِْعباِد)بقره/207( را دربارۀ ابن ملجم تفسیر کند، و آيۀ �رث
نْیا َو یُْشِهُد اهلل َعلی  ما في  قَْلبِِه َو ُهَو أَلَدُّ الِْخصاِم)بقره/204( را که درباره أخنس ثقفی نازل  قَْولُُه فِي الَْحیاةِ الدُّ
شد بگوید ]العیاذ باهلل[ دربارۀ مولی الموحدین، امیرالمؤمنین نازل شده است. او هم با کمال بی پروایی به این 

جنایت مهم اقدام کرد. )قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، 269/4(.
سمرة بن جندب با این اوضاع ایمانی اش و با کشتن هشت هزار شیعه در مدت شش ماه حكومتش در بصره و 
با اینكه در واقعه عاشورا پشتیبان ابن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ترغیب و تحریص می نمود؛ 

راوی معتبر! هر شش صحیح از صحاح سته است. 
یا تفسیر قرآن با روایات امثال خالد قسری که دربارۀ مولی الموحدین کلمات الحادآوری می گفت تا جائی 

که ذهبی می نویسد: »ال یحّل ذکره«: ذهبی، شمس الدین، سیر اعالم النبالء، 425/5 رقم 806. 
ــون عامه آن را مطرح  ــّب و لعن بود رجالی ــت که اگر کلماتی که او بر زبان می آورده، تنها س ــای دقت اس ج
می نمودند، همان طوری که در ترجمه بسیاری از روات صحاح نوشته اند. مّزی رجالی عامی نیز در صفحات 

طوالنی از کتابش تنها او را تمجید کرده است. 
سؤال این جاست که آیا با روایات سمرة بن جندب، خالد قسری، عمران بن حطان، حریز بن عثمان ، زهری ، 
عروة، و عكرمه ها می توان کالم اهلل را تفسیر نمود؟ آیا این نمونه بارز محو قرآن نیست؟ آیا این گونه رفتار با 

قرآن، خذالن و کیفر سخت الهی را به دنبال ندارد؟ أَ لَْیَس في  َجَهنََّم َمْثویً  لِْلُمتََكبِّرین  )زمر/60(. 
2. عالمه بالغی، محمدجواد، آالء الرحمن فی تفسیرالقرآن، 45ـ46. 



253

لفظ علم بر آنها مبتنی بر مشاکله و تسامح است... .1 
ــیری که به ابن عباس نسبت داده  ــی دربارة تفس ــان در نامة دیگری به آية الهل مرعش ایش

می شود، می نویسد: 
تنویر المقباس را که مرقوم داشته بودید در مصر در حاشیه قرآن طبع شده 
و بسیار مهمل و مزخرف است و محتمل نیست که از ابن عباس باشد و 

یقین که افتراء بسته شده و تفسیر حقیقی ایشان دسترس نیست.
مرحوم آية الهل میالنی هم در کتاب صد و ده پرسش در پاسخ پرسش نهم راجع به تفسیر 

قرآن مجید می نویسد: 
ــت، کلیات مطالب را به طرز  قرآن مجید کتابی دینی، علمی و معارفی اس
مخصوصی می فرماید، فقط به اقتضاء ضرورت مقام ارشاد و هدایت. گاهی 
قضیه ای را به طور اختصار بیان می فرماید و اساساً قرآن در عین اینکه آسان 
جلوه می کند بسیار دقیق و عمیق و کتاب درسی است که معلم و مفسر و 

شارح آن خاندان وحیb می باشند.
ــیر در میان مخالفین اهل بیتb با بی اعتنایی شدید  ــت که امر تفس اینهمه در حالی اس
ایشان به مفسرین حقیقی قرآن یعنی اهل بیتb صورت می گرفته است. صاحب تفسیر 
المیزان در رابطه با کنار گذاشتن عامه، اهل بیت را از تفسیر قرآن می نویسد: »... و هذه 

أعظم ثمة انثلم بها علم القرآن و طریق التفکر الّذی ندب الیه...«.2
ــواهد آشکار عدول از علوم اهل بیتb در امر تفسیر قرآن توسط عامه این است که  از ش
سیوطی در کتابش االتقان ]نوع 80[ می نویسد: »در میان اشخاصی که در تفسیر از ایشان 
ــر از همه ابوهریره و ابن عمر و  ــود دارد بیش از همه علی بن ابی طالب و کمت ــث وج حدی
جابر و ابوموسی هستند«. با این حال به عنوان نمونه با مراجعه به بخش تفسیری بعضی 
از مهم ترین منابع حدیثی اهل سنت، از جمله کتاب صحیح بخاری و سنن ترمذی می بینم 

1. نامه های ناموران، 52.
2. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن 296/5ـ 299 )ذیل آیات مائده 15ـ 19(: »این ]کنار زدن اهل بیتb از 
تفسیر قرآن[ بزرگ ترین رخنه ای بود که علم قرآن از آن صدمه دید و رخنه پذیرفت و طریقی که مردم به طّی آن مأمور 
بودند کنار گذاشته شد و راهی که دربارۀ حدیث پیش گرفته شد ]منع نقل و تدوین[ سبب انقطاع رابطه علوم اسالمی 
گردید و در نتیجه به انقطاع از قرآن انجامید. دربارۀ حدیث و علوم قرآنی، نه تنها راه صحیح پیش گرفته نشد، بلكه در 

دوران معاویه با کوشش تمام به محو ذکر و نام اهل بیتb و نابودی آثارشان پرداخته شد«. 
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که احادیث منقول از ابوهریره بیش از احادیث منقول از امیرالمؤمنین  اش است.1 در عموم 
تفاسیر عامه و خصوصًا در تفسیر طبری، تالعب به دین و خروج از روش تفسیری صحیح 
ـ که نتیجه ای جز اضالل نخواهد داشت، بیش از حد تصور است. چنان که بررسی خواهیم 
نمود طبری نیز از قافله سوگیری افراطی نسبت به مکتب خالفت عقب نمانده و در کتمان 

و تحریف وقایع و روایات مربوط به اهل بیت سهم خود را ایفاء نموده است. 

1ـ 4ـ کتمان در آیات امامت در تفسیر طبری
از مصادیق کتمان مناقب اهل بیتb در تفسیر طبری، کتمان شأن نزول آیات در مسأله 
ــأن نزول آیاتی که در این بخش انتخاب شده اند، از دیدگاه اکثر محدثین  ــت. ش امامت اس
عامه در مورد اهل بیتb است. همچنین این آیات در دیدگاه تمامی علمای پیروان مکتب 

اهل بیتb در شأن اهل بیتb نازل شده است. 
2 حيُم اُب الرَّ 1ـ 1ـ 4ـ َفَتَلقَّي  آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّ

ــدا هم بر او توجه نمود و  ــب پروردگارش کلماتی دریافت کرد و خ ــرت آدم از جان حض
ــده که آن کلمات نام مبارك  توبه او را پذیرفت. در منابع عامه در مصادر متعددی نقل ش
پنج تن آل عبا بوده است، حال آنکه طبری در تفسیر خویش کوچک ترین اشاره ای به این 

مطلب نکرده است.3
4 َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشري  نَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهلل َو اهلل َرُؤٌف بِالِْعباد 4 2ـ 1ـ

ــوی مدینه،  ــاءp از مکه به س ــید انبی ــه هنگام هجرت س ــددی ذکر کرده اند ک ــع متع  مناب
امیرالمؤمنین جهت مصون ماندن آن حضرت از شّر کفار در بستر آن حضرت خوابید و جان 
خویش را فدای آن حضرت نمود؛ آیه شریفه بدان مناسبت و در مدح آن حضرت نازل شد.5 

ا َو َعالِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم  3ـ 1ـ 4ـ الَّذيَن يُْنِفُقوَن َأْموالَُهْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّ

1. حكیم، سیدباقر، علوم القرآن، 126ـ 128. 
2. بقره/37. 

3. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق،76/3ـ79، 14/ 148، 9/ 104ـ106. 
4. بقره/207. 

ــتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق،23/3ـ 45، 479/6ـ481، 335/8ـ 348، 116/14ـ130، 109/20،  5. شوش
30/22ـ32. 
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1 َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َيْحَزنُون
در مصادر متعدد عامه در نزول آیه شریفه درباره اهل بیتb احادیث متعددی وارد شده است 

اما طبری بدان اشاره نکرده است.2
ْيطاِن ِإنَُّه  ْلِم َكافًَّة َو ال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّ 4ـ 1ـ  4يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ

3ٌلَُكْم َعُدوٌّ ُمبين
ــده،4 ولی  ــت، در مصادر عامه ذکر ش ــریفه مربوط به والیت اهل بیتb اس این که آیه ش

طبری آن را نقل نکرده است.
5  ُسوَل َو أُولِي اْلَْمِر ِمْنُكم 5ـ 1ـ 4ـ يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اهلل َو َأطيُعوا الرَّ

ــریفه اقوال مختلفی نقل کرده و مصادیق اولی األمر را چنین معرفی  طبری ذیل این آیه ش
کرده است: 1ـ امرای لشکر؛ 2ـ صاحبان فقه و فقاهت؛ 3ـ اهل علم؛ 4ـ اصحاب پیامبرp؛ 5ـ 
ــاره ای به ائمه طاهرینb ننموده، حال آنکه حتی در مصادر عامه  ابوبکر و عمر. وی هیچ اش

چنین منقوالتی وجود دارد.6 
6ـ 1ـ 4ـ يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهلل بَِقْوٍم يُِحبُُّهْم 
ٍة َعَلي الْكاِفريَن يُجاِهُدوَن في  َسبيِل اهلل َو ال َيخاُفوَن  َو يُِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلي الُْمْؤِمنيَن َأِعزَّ

7. لَْوَمَة الئٍِم ذلَِك َفْضُل اهلل يُْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اهلل واِسٌع َعليم
طبری در تفسیر این آیة شریفه سه قول مختلف نقل کرده که هر کدام منظور از قوِم محبوب خدا را، 
انصار، قوم ابوموسی اشعری، و ابوبکر و اصحابش را معرفی کرده اند. حال آنکه صاحب غاية المرام8 
از طریق عامه دو روایت نقل نموده که آیه دربارة امیرالمؤمنین است. همچنین در کتاب شریف 
احقاق الحق9 از منابع عامه احادیثی که شأن نزول آیه را دربارة حضرت دانسته اند، نقل کرده است. 

1. بقره/274. 
2. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق246/3، 249/14ـ255، 44/20ـ47، 76/22

3. بقره/208. 
4. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 536/3، 382/14. 

5. نساء/59. 
6. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 424/3، 348/14، 350؛ غایة المرام487/3. 

7. مائده/ 54. 
8. بحرانی، سیدهاشم، غایة المرام، 124/5. 

9. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 197/3، 248/14. 
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كاَة  الَة َو يُْؤُتوَن الزَّ 7ـ 1ـ 4ـ إِنَّما َولِيُُّكمُ  اهلل َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّ
1 ََو ُهْم راِكُعون

ــیر این آیه و بیان مصداق »ولّی« روایاتی نقل می کند که مراد: 1ـ دربارة  طبری در تفس
ــی گویند علی بن  ــالم آورده؛ 3ـ بعض ــده؛ 2ـ دربارة هرکه اس ــاده بن صامت نازل ش عب
ــپس حدیثی نقل می کند که  ــت. س ابی طالب، 4ـ برخی گفته اند دربارة عموم مؤمنین اس
مقصود جمیع مؤمنین هستند، لکن سائلی نزد علی بن ابی طالب آمده و او در حال رکوع 
ــترش را به وی بخشید. سپس حدیثی نقل می کند که دربارة کسانی است که ایمان  انگش
آورده اند. راوی گفت، می گویند: در حق علی بن ابی طالب آمده است. او گفت که علی 
ــت. سپس حدیثی از »عتبه بن حکیم« نقل می کند که آیه در حق علی  هم از مؤمنین اس
ــت و از مجاهد هم مشابه این حدیث را نقل می کند. آنچه جای دقت  بن ابی طالب اس
و تدبر است اینکه طبری لفظ »ولّی« را در آیة شریفه »دوست و یاور« معنا کرده و نه به 
معنای سرپرستی و اولویت در تصرف! لذا اگر تمام اقوال نقل شدة او نیز آیه را مربوط به 
 ــت، با چنین معنایی از »ولّی«، آیه را از والیت امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین می دانس

برگردانده کرده است. 
ُسوُل بَلِّغْ  ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه  8ـ 1ـ 4ـ يا أَيَُّها الرَّ

2 َو اهلل َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلل ال َيْهِدي الَْقْوَم الْكاِفرين
طبری در تفسیر این آیه می نویسد: »منظور این است که اگر یک آیه از آنچه برایت نازل شده 
ــت را کتمان کنی، رسالت الهی را انجام نداده ای. سپس از مجاهد نقل می کند که: چون  اس
ــد پیامبر گفت: من یک نفر هستم، چه می توانم  بَلِّغْ  ما ُأْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك نازل ش
ــد که َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما  ــپس دنباله آیه نازل ش کرد، اگر مردم علیه من اجتماع کنند؟! س
بَلَّْغَت ِرسالََتُه .... در ادامه می نویسد: صحابه حضرت را حراست می نمودند، وقتی این آیه 
نازل شد حضرت فرمودند: »دیگر حراستم نکنید، خدا خود مرا نگه می دارد«. حال آنکه عدة 
بسیاری از عامه نزول آیه شریفه را در ابالغ والیت و وصایت مولی الموحدین نقل کرده اند 

1. مائده/55. 
2. مائده/67. 
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که مرحوم بحرانی و دیگران1 این اقوال را نقل نموده اند. 
9ـ 1ـ 4ـ بَراَءٌة ِمَن اهلل َو َرُس��ولِِه ِإلَي الَّذيَن عاَهْدُتْم ِمَن الُْمْش��ِركيَن * َفسيُحوا ِفي 

 اْلَْرِض َأْربََعَة َأْشُهٍر َو اْعَلُموا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اهلل َو َأنَّ اهلل ُمْخِزي الْكاِفرين
ــیر این آیه شریفه همانند عده ای از محدثین و مفسرین عامه احادیثی نقل  طبری در تفس
ــمت خود و امیرالحاج بودنش باقی  ــترکند که ابوبکر در ِس نموده که همه در این معنی مش
ــپس احادیث دیگری در  ــدند.2 او س ماند و امیرالمؤمنین فقط مأمور ابالغ آیه برائت ش

تأیید قول خویش آورده است. 
ــنت،  ــر آن در تعدادی از احادیث اهل س ــیعه و عالوه ب ــه در تمامی احادیث ش ــال آنک  ح
ــت او به مدینه از مسلمات است.3 حتی ابن ابی الحدید  عزل ابوبکر از امارت حاج و بازگش
ــبت به امیرالمؤمنین، یکی ازمهم ترین عوامل را  ــمردن عوامل کینه عایشه نس  در برش
ــمارد.4 مرحوم عالمه  ــطه امیرالمؤمنین می ش ــا عزل ابوبکر از امارت حاج به واس همان
ــاره نموده است.5 به این  امینی به مصادر کثیری از عامه در اثبات عزل ابوبکر از امارت اش
مضمون که »حضرت رسولp به علی فرمود: خود را به ابوبکر برسان و او را به پیش 
من برگردان و خودت آیه ها را ابالغ کن«.6 »علی گفت: پس من خود را به او رسانده، 
ــت«.7 »و ابوبکر از این عمل  ــته را از او گرفتم و ابوبکر محزون و گرفته حال بازگش نوش

ناراحت شد«.8 
9  اِدقين 10ـ 1ـ 4ـ يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َو ُكونُوا َمَع الصَّ

1. بحرانی، سیدهاشم، غایة المرام، 267/4 ح 9؛ شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 215/2 الی 221، 513/3، 
32/14ـ39، 172/20ـ 175. 

ت... ومن کان بینه و بین رسول اهلل عهداً فله عهده إلی مّدته«.  �مي 2. »عن السدی: قال لما نزلت هذه الآ
3. بحرانی، سیدهاشم، غایة المرام، باب 322، 23 حدیث از طریق عامه و در باب 323، تعداد 16 حدیث از 

طریق خاصه به این مطلب اشاره کرده است. 
4. معتزلی، ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، 195/9. 

5. عالمه امینی، عبدالحسین، الغدیر،6/ 338ـ353
6. گنجی شافعی، کفایة الطالب ص254؛ حموینی، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطین61/1.

7. نسائی، الخصائص، حدیث شماره 76. 
8. سیوطی، جالل الدین، در المنثور، 209/3. 

9. توبه/119. 
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ــیر این آیه شریفه ذکر نموده که پاره ای از آن ها»مع الصادقین« را  طبری احادیثی در تفس
ــت و پاره ای هم »مع ابی بکر و عمر و اصحابهما«؛  »مع النبی و اصحابه« معنا کرده اس
ــک روایت نیز»مع المهاجرین الصادقین«.1 حال آنکه احادیث فراوانی حتی از عامه در  و ی
ــده  ــند نقل ش ــول خداp می باش بارة اینکه منظور از صادقین امیر مؤمنان و اهل بیت رس
است. به عنوان نمونه مرحوم بحرانی هفت حدیث از طریق عامه در رابطه با اینکه منظور 
از صادقین امیرالمؤمنین و اهل بیت طاهرینb می باشند2 و ده حدیث از طریق خاصه 

در همین معنی وارد کرده است.3
 4ا ْحَمُن ُودًّ الَِحاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّ 11ـ 1ـ 4ـ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ا ْحَمُن ُودًّ ــری از مجاهد، او نیز از قول ابن عباس نقل می کند کهَس��َيْجَعُل لَُهُم الرَّ طب
ــن عوف. با قطع نظر از احادیث  ــال: »حمّبــة«، و ذکر أن هذه آية نزلت فی عبدالرحمن ب ق
 ــریفه در شأن مولی الموحدین خاصه حتی در منابع عامه احادیث متعدد در نزول آیه ش

آمده است.5
6  َو َأْنِذْر َعشيَرَتَك اْلَْقَربين 12ـ 1ـ 4ـ

طبری ذیل این آیه شریفه بارها حدیثی را تکرار می کند که به هنگام نزول این آیه شریفه 
ــیئًا ]یا  ــداp فرمودند: »یا فاطمة بنت محمد و یا.... إنی ال أملک لکم من اهلل ش ــر خ پیامب

فاطمة بنت رسول اهلل ال اغنی عنک من اهلل شیئًا سلینی ال أغنی عنک من اهلل شیئًا[«. 

ــت. حضرت فاطمه شفیعة  ــلمات آیات و احادیث فریقین در تضاد اس این حدیث با مس
بزرگ محشر و یکی از اعظم وسایل شفاعت سید انبیاءp می باشند.7

ــپس طبری در بیان واقعه »یوم الدار« حدیثی طوالنی را نقل نموده که خالصه اش از  س

1. إحقاق الحق296/3، 270/14ـ 275، 178/20ـ180. 
2. بحرانی، سیدهاشم، غایة المرام، 373/3 و بعد. 
3. بحرانی، سیدهاشم، غایة المرام،379/3 و بعد. 

4. مریم/96. 
5. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 82/3 و 150/14 و 541/18 و 51/20. 

6. شعراء/214. 
ــنایی با مقامات  ــماعیل، الجامع الصحیح، ذیل ارقام 2753 و 3527 و 4771. جهت آش 7. بخاری، محمدبن اس
حضرت صدیقه کبری در احادیث فریقین به کتاب فاطمة الزهرا بیانات عالمه امینیw و کتاب فاطمة 

الزهراء بهجة قلب المصطفیp مراجعه شود. 
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زبان امیرالمؤمنین این چنین است: 
هنگام نزول آیه شریفه سید انبیاءp به من دستور دادند طعام مختصری 
آماده نموده و اقربای ایشان را دعوت کنم. با رفتار ابولهب در دعوت 
اول سید انبیاءp مطلبی نفرمودند و به من فرمودند برای بار دوم غذایی 
 pــپس رسول خدا تهیه کن و من مجدداً مهمانان را دعوت کردم. س
فرمودند: احدی از عرب برای قومش چیزی بهتر از آنچه من برای قومم 
آورده ام نیاورده است... کدام یكی از شما در این کار یاریم می کند که 
برادر من و چنین و چنان ]کذا و کذا[ باشد. حاضرین خودداری کردند 
و من که کم سن ترین آنان بودم گفتم: یا نبّی اهلل من وزیر تو می باشم، 
ــت،  پیامبر فرمودند: که این برادر من و چنین و چنان ]کذا و کذا[ اس
حرفش را گوش کنید و اطاعتش نمائید. مردم برخاسته و به ابوطالب 

گفتند به تو امر کرد که مطیع و فرمانبر پسرت باشی.
طبری در تفسیر خود بر حقیقت و تاریخ ستم کرده و مهم ترین قسمت این روایت را حذف 
و به کلمه »کذا و کذا« تبدیل و تحریف نموده است.1 جالب توجه اینکه طبری خود اصل 
ــیر آنها را حذف  حدیث را به صورت کامل و صحیح در تاریخش آورده، اما در کتاب تفس

نموده است.2
ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو  ــریفه ِإنَّما يُريُد اهلل لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ 13ـ 1ـ 4ـ طبری ذیل آیة ش
َرُكْم َتْطهيرا3 از عکرمه نقل می کند که این آیه دربارة زنان پیامبر است! در حالی که  يَُطهِّ
او می نویسد که مقصود در آیه شریفه َو ِإْن َتظاَهرا َعَلْيِه َفِإنَّ اهلل ُهَو َمْوالُه َو ِجْبريُل َو 
صالُِح الُْمْؤِمنين 4 نیز عایشه و حفصه اند که خدای تعالی می فرماید: اگر علیه پیامبر از 

1. در دیگر منابع مهم عامه نیز این تحریف رخ داده است. همانگونه که ابن کثیر در تاریخش )البدایة، 53/3. ( و 
هم در تفسیرش )تفسیر ابن کثیر، 302/3. ( این فراز را به »علي أن یكون أخی و کذا و کذا« تغییر داده و ابن 

اثیر هم در الكامل از طبری تبعیت نموده است. 
ــم« و این که قوم به حضرت  2. البته دقت در متن حدیث، خصوصًا بیان امیرالمؤمنین که »من وزیر تو می باش
ــید انبیاءp باید  ــت که س ــان گر این اس ــد: تو را امر کرد تا از فرزندت اطاعت کنی، خود نش ــب گفتن ابوطال

امیرالمؤمنین را مقامی چون وصایت و وزارت داده باشند. 
3. احزاب/33. 

4. تحریم/4. 

b
یت

ل ب
 اه

ئل
ضا

ف ف
ری

تح
 و 

ان
کتم

در 
ی 

بر
د ط

کر
وی

ر ر
ی ب

قد
ن

ش
وی

 خ
ری

سی
 تف

ی و
یخ

تار
ثر 

و ا
ر د

د



260
13

92
ار 

 به
مـ  

 نه
اره

شم
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

1.همدیگر پشتیبانی کنند خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنان یاور پیامبر خدایند
ُق��وا 2 در ــریفه َو اْعَتِصُم��وا بَِحْب��ِل اهلل َجميع��ًا َو ال َتَفرَّ ــه ش ــل آی  14ـ 1ـ 4ـ ذی

ــد: حبل اهلل را به »جماعت«، »قرآن«، »عهد« و »اخالص  ــیر »حبل اهلل« می نویس تفس
 در توحید« معنی نموده اند. حال آنکه با قطع نظر از احادیث خاصه، حتی در مصادر متعدد

ــتb وراد  ــن و اهل بی ــه امیرالمؤمنی ــام ب ــی اعتص ــه معن ــل اهلل« ب ــه »حب   از عام
شده است.3

ــریفه في  بُُيوٍت َأِذنَ  اهلل َأْن ُتْرَفَع َو يُْذَكَر فيَها اْس��ُمُه... ؛4 در  15ـ 1ـ 4ـ ذیل آیه ش
 ــت دال بر اینکه برترین آن بیوتات بیت امیرالمؤمنین مصادر متعدد از عامه روایاتی اس

و بیت حضرت زهرا می باشد.5
ــریفه َو ِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْس��ُؤلُوَن؛6 اقوال مختلفی را نقل نموده  16ـ 1ـ 4ـ ذیل آیه ش
است. اما اشاره ای به والیت امیرالمؤمنین ننموده، حال آن که در منابع عامه نیز احادیث 

متعددی در ارتباط این آیه با والیت آن حضرت وارد شده است.7

2ـ 4ـ اعتماد به راویان غیر معتمد در تفسیر
نمونه ای از راویان مورد اعتناء طبری در کتاب تفسیر: 

ــه هزار مورد از قتاده روایت نموده  ــیر خویش بیش از س 1ـ 2ـ 4ـ قتاده: طبری در تفس
ــت.8 امام محمد باقر قتاده را شدیداً از ورود به تفسیر قرآن نهی نموده و مورد انتقاد  اس

قرار می دهند: 
امام باقر با قتاده برخوردی داشته و خطاب به او می فرمایند: »شنیده ام 

1. نتیجه اینكه طبق گفته طبری، قرآن در آیه تطهیر اشخاصی را که در حد اعالی قداست معرفی نموده، همان ها 
را در سورۀ تحریم اشخاصی که علیه پیامبر خدا قیام می کنند بر می شمارد! در اینصورت آیا قرآن تا چه اندازه 

می تواند مبیّن واقعیات باشد؟!
2. آل عمران/103. 

3. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 539/3 و 384/14ـ 386 و 521 ـ532 و ج18/ 535 و 541. 
4. نور/36. 

5. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 558/3 و 137/9 و 421/14 و 515/18. 
6. صافات/24. 

7. شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق الحق، 104/3 و 182/14 و 135/20. 
8. دکتر علی شواخ، معجم مصنفات قرآن الكریم، 2 / 163 رقم 999.  
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قرآن را تفسیر می کنی«؟ قتاده: بلی. حضرت فرمودند: »از روی علم و یا 
به جهل؟ قتاده: با علم«. 

حضرت فرمودند: »اگر از روی علم تفسیر می کنی بگو تفسیر این آیه 
ــت که خداوند متعال می فرماید: در میان آنها سیر و سفر قرار  چیس
دادیم )و گفتیم( در میان آنها شب و روز با امن و آرامش سفر کنید«؟ 
قتاده: این آیه دربارة کسی است که با زاد و راحله حالل به سوی بیت اهلل 

الحرام سفر می کند و به سالمتی به سوی اهلش باز می گردد. 
ــم! آیا ندیده ای که بعضی به مكه  حضرت فرمودند: »تو را به خدا قس
می روند و دچار راهزنان شده و آذوقه و نفقه شان را از دست می دهند 

و چه بسا کشته می شوند«؟ 
قتاده: بلی. 

حضرت فرمودند: »وای بر تو ای قتاده! معنی آیه شریفه این است که 
 bکسی با زاد و راحله حالل رو به بیت می گذارد و در حق ما اهل بیت
دارای معرفت ]و اعتقاد[ است. همان گونه در قرآن مجید آمده خدایا 
چنان کن که از مردم به سوی آنها رغبت کنند و منظور خداوند، بیت 
نیست. ]یعنی آیه شریفه داللت دارد تمایل دلها به سوی افراد می گوید 
ـ با ضمیر الیهمـ  که در اشخاص به کار برده می شود و نه در موجودات 
دیگر[ به خدا قسم که منظور دعای ابراهیم ما هستیم که قلب و دل 
هر کسی با ما باشد عملش قبول می شود و در غیر این صورت قبول 
نمی شود. ای قتاده، اگر شخصی این گونه به حج آمد در روز قیامت 
از عذاب جهنم در امان خواهد بود. وای بر تو ای قتاده! قرآن را فقط 

مخاطبین اصلی آن ]معصومینb [ می فهمند«.1

ــال: هكذا یزعمون.  ــاده أنت فقیه أهل المصر«؟ فق ــی311/8 رقم 485. »یا قت ــی، محمدبن یعقوب، کاف  1. کلین
فقال ابوجعفر: »بلغنی انك تفسر القرآن«. قال له قتاده: نعم. فقال له ابوجعفر: »بعلم تفسره أم بجهل«؟ 
ــل! فقال: ــألك«. قال قتاده: س ــت أنت، و أنا أس ــره بعلم فأن ــال ابوجعفر: »فان کنت تفس ــال: بعلم. فق  ق

ــیُروا فیها لَیالَِي َو أَیَّامًا آِمنیَن« )سبأ /  َر س ــیْ ْرنا فیَها السَّ ــباءـ َو قَدَّ » أخبرنی: عن قول اهلل عز و جّل في س
ــاده: ذاك من خرج من بیته بزاد و راحلة و کراء حالل یرید هذا البیت کان امنًا حتی یرجع إلی ــال قت  18(ـ  ق
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2ـ 2ـ 4ـ عبدالرحمن بن زید بن اسلم: طبری در تفسیر خویش حدود هزار وهشت صد 
مورد از »عبدالرحمن بن زید بن اسلم« روایت نموده است.1 احمد بن حنبل و نسائی هر دو 
این راوی را تضعیف نموده اند. »ابن مدینی« نیز شدیداً او را تضعیف نموده و »ابن معین« 

در مورد او می گوید: »لیس بشی«.2
3ـ 2ـ 4ـ ربیع بن انس بکری: دکتر علی شواخ دانشمند عامی مذهب و نویسنده معجم 
ــمت مهمی از اجزاء تفسیر ربیع ابن انس بکری در  ــد: »قس مصنفات قرآن کریم می نویس

البالی تفسیر طبری آمده است«.3
4ـ 2ـ 4ـ مقاتل بن سلیمان: طبری، هم در تفسیر و هم در تاریخش از روایات »مقاتل بن 
سلیمان« استفاده و نقل نموده است.4 ذهبی در سیر اعالم النبالء5 دربارة »مقاتل« می نویسد: 
ــپس می گوید: و من  بخاری گفته: او ]از نظر رجالی[ به هیچ نمی ارزد. س
اضافه می کنم که همة رجالیون بر ترك نقل حدیث از او و کنار گذاشتنش 

اتفاق نظر دارند، و وکیع هم گوید: که او کذاب بود.
ــیر نیز حدود  5ـ 2ـ 4ـ محمد بن حمید رازی: طبری از »محمد بن حمید رازی« در تفس
ــد: »فی حدیثه نظر«؛ و صالح بن  ــت. بخاری دربارة او می نویس هزار روایت نقل نموده اس
ــحاق  محمد گوید: »ما او را متهم می دانیم و من دروغگویی ماهرتر از او ندیده ام«. ابواس

جوزجانی گوید: »او غیر موثق است«. نسائی هم گوید: »او ثقه نیست«.6

ــرج الّرجل من بیته بزاد و راحلة و کراء ــدتك باهلل یا قتادة، هل تعلم أنّه قد یخ ــه. فقال ابوجعفر: »نش   أهل
ــد هذا البیت فیقطع علیه الّطریق فتذهب نفقته و یضرب مع ذلك ضربة فیها اجتیاحه«؟ قال قتادة:  ــالل یری  ح
اللهم نعم. فقال ابوجعفر: »ویحك یا قتادة، ذلك من خرج من بیته بزاد و راحلة و کراء حالل یروم هذا البیت 
عارف بحّقنا یهوانا قلبه، کما قال اهلل عّز و جّل فَاْجَعْل أَْفئَِدًة ِمَن النَّاِس تَْهوي  إِلَْیِهم  )ابراهیم /37(ـ  و لم 
یعن البیت. فنحن و اهلل دعوة ابراهیم الّتی من هوانا قلبه قبلت حجتّه و ااّل فال. یا قتادة، فإذا کان کذك کان 
امنًا من عذاب جهنّم یوم القیامة«. قال قتاده: ال جرم واهلل ال فّسرتها إال هكذا. فقال ابوجعفر: ویحك یا قتادة، 

إنّما یعرف القرآن من خوطب به«.
1. دکتر علی شواخ، معجم مصنفات قرآن الكریم، رقم 1010.

2. مظفر، محمدحسن، االفصاح عن احوال روات الصحاح، 172/3.
3. دکتر علی شواخ، معجم مصنفات قرآن الكریم، ص164 رقم 1004.

4. همان، ذیل رقم 1007 ص 169ـ170.
5. ذهبی، شمس الدین، سیر اعالم النبالء، 201/7

6. مظفر، محمد حسن، االفصاح عن احوال روات الصحاح، 417/3. 
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6ـ 2ـ 4ـ مسور بن مخرمه: یکی از راویان مورد اعتنای طبری »مسور بن مخرمه« است.1 
ــولp 8 سال بیشتر نداشت، اما بخاری در ماجرای  ــور« در زمان رحلت حضرت رس »مس
ــت. »مسور«  ــاله بوده اس صلح حدیبیه از او حدیث نقل می کند. او در آن زمان حدوداً 4 س
ــت! در قدح او همین بس  ــنیدن بعضی از احادیث بالغ بوده اس ادعا می کند که در موقع ش
که ذهبی در شرح حال او می نویسد: »مسور، هیچ گاه نام معاویه را نمی برد، مگر این که 

درود وصلوات بر او می فرستاد«!2
ــان روایات بسیاری نقل نموده، حال آن که این افراد  اینان راویانی بودند که طبری از ایش
ــده اند. حتی اگر  ــه نه تنها توثیقی ندارند، بلکه اکثراً تضعیف ش ــی در منابع رجالی عام حت
بعضی از روات طبری در رجال عامه تمجید هم شده باشند، باز نمی توان به این تمجید ها 
اعتماد نمود؛ زیرا مبانی عامه در جرح و تعدیل با مشکالت و تناقضات بسیاری روبروست.3

1. بخاری از »مسور« و حتی از »مروان« احادیث متعددی نقل نموده است. با اینكه مروان حتی لحظه ای هم پیامبر 
اسالمp را ندیده است؛ زیرا هنگامی که او شیرخواره بود، حضرت رسولp پدرش را تبعید نمودند و او هم 

به همراه پدرش تا زمان عثمان در تبعید بوده است. 
2. ذهبی، شمس الدین، سیراعالم النبالء، 392/3. 

3. به عنوان نمونه: 
»بسر بن ارطاة« که تاریخ، جنایات و کشتارهای بی رحمانه او را فراموش نمی کند، یكی از روات عامه است. 
ابن حجر عسقالنی به عنوان یكی از رجالیون معروف عامه در کتاب رجالی خود اإلصابه، در شرح حال »بُسر« 

او را »مستجاب الدعوه« معرفی می کند. 
»خالد قسری« دیگر راوی حدیث در مكتب عامه، با همه جنایاتی که مرتكب شده توسط »مّزی« دیگر رجالی 

مشهور عامه به شدت توثیق و تمجید شده است. 
ــت. او هشت هزار شیعه را در مدت 6 ماه به قتل رسانید و  ــمرة بن جندب« یكی دیگر از روات عامه اس »س
همچنین در لشكر ابن زیاد مردم را بر کشتن حضرت سید الشهداء تحریص و تشویق می نمود. او با این حال 

راوی هر شش کتاب از صحاح سته است. 
»عمیر بن هانی«؛ او در بیعت با یزید بن عبدالملك می گفت: »هجرة إلی اهلل و رسوله و هجرة الی یزید«! او نیز 

راوی معتبر هر شش کتاب از صحاح سته است. 
»عبداهلل بن طاووس« که در رجال عامه راجع به او نوشته اند: »کثیر الحمل علی أهل البیت«! او هم راوی هر 

شش کتاب صحیح عامه است. 
»عبداهلل بن شقیق«؛ ابن حجر عسقالنی او را که دشمن سرسخت مولی الموحدین و سب کننده آن حضرت 
بود، در کتاب رجالی اش تهذیب التهذیب، »مستجاب الدعوه« معرفی می کند. ابن معین نیز راجع به او می نویسد: 

»من خیار المسلمین«!. 
»زهیر بن معاویه«؛ او راوی هر شش صحیح عامه بوده است. او هنگامی که زیدبن علی را به دار کشیدند، 

مأمور نگهبانی از جسد بود، مبادا جنازه اش را ربوده و دفن کنند. 
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5ـ عقاید مهم دینی در تفسیر طبری 
ــیرش  ــن بخش برخی از دیدگاه های طبری را دربارة عقاید مهم دینی از کتاب تفس در ای

مرور می کنیم:
 

 :p 1ـ 5ـ منزلت رسول خدا
1ـ 1ـ 5ـ تفسیر آیه دوم سوره فتح 

 ر مَ  ِمْن َذْنِبَك َو ما َتَأخَّ ــوره فتح لَِيْغِفَر لََك اهلل ما َتَقدَّ ــیر آیه دوم س طبری در تفس
می نویسد: 

یعنی در روایت صحیح آمده که پیامبرp آن قدر شب زنده داری می کرد 
ــول اهلل خدا که گناهان گذشته  تا قدم هایش ورم کرد. مردم گفتند: یا رس
ــما این قدر عبادت می کنید؟ حضرت  و آینده ات را آمرزیده، با این حال ش

فرمودند: »آیا بنده ای شاکر نباشم؟«
سپس می نویسد: 

در این مطلب دلیل روشنی وجود دارد بر اینکه نظریة ما ]در عدم عصمت 

»طارق بن عمر«؛ در شرح حال او نوشته اند: »زمین از ظلم و جور او مملو گشته است«. با این حال او نزد 
»مسلم« صاحب صحیح و »ابوداود« صاحب سنن، موثق است!

»ابراهیم بن یعقوب جوزجانی«؛ او یكی از اساتید جرح و تعدیل است که عامه خود در شرح حال او نوشته اند: 
ــمنی با امیرالمؤمنین و اهل بیت  ــمه بوده و از اهل نصب و دش »حروری المذهب«، همچنین او از مجّس

طاهرینش می باشد. در عین حال او راوی سنن ابوداود و ترمذی و نسائی است. 
ــزرگان عامه ــد می گفت. ب ــارت نموده و ب ــین)عا( جس ــن و امام حس ــر«؛ او بر امام حس ــن جبی ــاد ب  »زی
ــش صحیح از صحاح ــائی، ابوزرعه، و یحیی بن معین او را توثیق کرده اند. او راوی هر ش   احمد حنبل، نس

 سته می باشد. 
»عنبسة بن خالد«؛ در شرح حال او نوشته اند: »زنان را به فجیع ترین شكل شكنجه می نمود و به دار می کشید« 

او نیز راوی معتبر! بخاری و ابوداود است. 
»قیس بن ربیع«؛ او نیز با مشابه همین اعمال، راوی معتبر ابوداود و ترمذی و ابن ماجه است. 

مروان بن حكم نیز راوی هر شش صحیح است. 
مغیرة بن شعبه نیز راوی هر شش صحیح است. 

ابن حجر در مقدمه صواعق محرقه می نویسد: 
وقد قال أبو زرعة الرازي من أجل شیوخ مسلم: »إذا رأیت الرجل ینتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل فاعلم 
أنه زندیق«. برای اطالعات بیشتر رك: »نظرة سریعة في أصول مباني أبناء العامة في الجرح والتعدیل«، مجلة 

تراثنا، ش 105ـ106. 
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ــت است و اینکه خدای متعال گناهان گذشته و آیندة حضرت  انبیاء[ درس
را به خاطر شاکر بودنش آمرزیده است.

ــتغفار می کنم«. طبری  ــاز ذیل حدیثی که پیامبرp می گوید: »من هر روز صد بار اس ب
می نویسد: 

اگر به غیر از معنایی که ما معنی می کنیم منظور باشد دیگر معنای معقولی 
ــتغفار پیغمبر متصور نمی شود؛ زیرا استغفار طلب آمرزش گناه است  بر اس
ــد هیچ معنایی برای استغفار باقی نمی ماند؛ زیرا  و اگر گناهی در بین نباش
محال است که گفته شود که: خدایا، گناهی را که مرتکب نشده ام ببخش 

و بیامرز.1
یَْطان 2ـ 1ـ 5ـ تفسیر أَلَْقي الشَّ

ــید انبیاءp در سوره حج ذیل آیة  ــتای تسلط شیطان بر انبیاءb و حتی س طبری در راس
ْيَطاُن...2روایاتی  شریفه َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال نَِبيٍّ ِإال ِإَذا َتَمنَّي أَلَْقي الشَّ
ــارتی باالتر از این به  ــت، بلکه باید گفت جس را نقل نموده که نه تنها ناقض عصمت اس

ساحت انبیاء نمی توان روا داشت. 
او می نویسد: 

وقتی که پیامبر خداp آیات  َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوي را می خواند شیطان بر 
ــاری کرد: تلک الغرانیق العلی..... اینها  ــان آن حضرت این کلمات را ج زب

1. وبعد ففي صحة الخبر عنهـ  َصلَّی اهلل َعَلْیِه َوَسلَّم، أنه کان یقوم حتی تِرم قدماه، فقیل له: یا رسول اهلل تفعل هذا 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: »أفاَل أُکوُن َعْبًدا َشُكوًرا«؟ الداللة الواضحة علی أن الذي قلنا 
من ذلك هو الصحیح من القول، وأن اهلل تبارك وتعالی، إنما وعد نبیه محمدا - َصلَّی اهلل َعَلْیِه َوَسلَّم - غفران 

ذنوبه المتقدمة، فتح ما فتح علیه، وبعده علی شكره له، علی نعمه التي أنعمها علیه.
وکذلك کان یقولـ  َصلَّی اهلل َعَلْیِه َوَسلَّم: »إنّي ألْستَْغِفُر اهلل وأتُوُب إلَْیِه فِي ُکّل یَْوٍم ِمئََة َمرٍة«. ولو کان القول في 
ذلك أنه من خبر اهلل تعالی نبیه أنه قد غفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأخر علی غیر الوجه الذي ذکرنا، لم یكن 
ية، وال الستغفار نبّي اهللـ  َصلَّی اهلل َعَلْیِه َوَسلَّمـ  ربه جّل جالله من ذنوبه بعدها  ألمره إیاه باالستغفار بعد هذه الآ
معنی یعقل، إذ االستغفار معناه: طلب العبد من ربه عّز وجّل غفران ذنوبه، فإذا لم یكن ذنوب تغفر لم یكن لمسألته 

إیاه غفرانها معنی، ألنه من المحال أن یقال: اللهّم اغفر لي ذنبا لم أعمله.
َّا فَتَْحنَا  وقد تأّول ذلك بعضهم بمعنی: لیغفر لك ما تقّدم من ذنبك قبل الرسالة، وما تأخر إلی الوقت الذي قال:إِن

.َر َم ِمْن َذنْبَِك َوَما تََأخَّ لََك فَْتًحا ُمبِینًا لِیَْغِفَر لََك اهلل َما تََقدَّ
2. حج/52. 
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ــندیده  ــفاعت اینها پس ــتند و ش ]بت های قریش[ دارای مقام واالیی هس
ــنیدند شادمان  ــت. هنگامی که کفار قریش این مطلب را ش و مقبول اس
ــلمانان هم که احتمال خطا و لغزش دربارة  ــته و تعجب نمودند. مس گش
ــان تصور نمی کردند وقتی پیامبر به سجده رفت و مسلمانان هم  پیامبرش
سجده نمودند. کفار قریش نیز که تمجید بت های شان را شنیده بودند به 
سجده رفتند... و سپس مردم از مسجد متفرق شدند. در این هنگام جبرئیل 
ــد و گفت: یا محمدp چه کردی؟ بر مردم چیزی را خواندی که  نازل ش
من نیاورده بودم. پس پیامبر محزون گشته و خوف شدیدی بر او عارض 
گشت. خدای تعالی که بر پیامبر رحیم و رئوف بود این آیه را فرستاد که 
ــلی بخشد که ما هیچ پیامبری نفرستاده ایم، مگر اینکه چون  پیامبر را تس
ــیطان در خواندن ]یا در آرزوی او[ چیزی می افکند؛  ]آیات را[ می خواند ش
ــان برده و آنگاه آیات خویش  ــیطان افکنده بود از می پس خدا آنچه را ش
ــتوار می کند. بدین وسیله خداوند حزن و غم پیامبر را از بین برد و از  را اس

آنچه می ترسیدش خاطر جمع نمود.1
ــت  ــوژه ای به دس طبری با نقل این حدیث ]که البته آن را در چند موضع تکرار نموده[ س

1. فلّما سمعت قریش ذلك فرحوا و سّرهم و اعجبهم ما ذکر به آلهتهم فاصاخوا له، و المؤمنون مصدقّون بنیتهم فیما 
جاء هم به عن ربّهم و ال یتهمونه علی خطاء والوهم و الزلل، فلما انتهی إلی السجدة منها و ختم السورة سجد 
فیها فسجد المسلمون بسجود نبیّهم تصدیقًا لما جاء به و اتباعًا ألمره و سجد من فی المسجد من المشرکین من 
قریش و غیرهم لّما سمعوا من ذکر الهتهم فلم یبق فی المسجد مؤمن و ال کافر إاّل سجد إاّل الولید بن المغیرة؛ 
فإنّه کان شیخًا کبیراً فلم یستطع فأخذ بیده حفنة من البطحاء فسجد علیها ثم تفرق الناس من المسجد و خرجت 

قریش و قد سّرهم ما سمعوا من ذکر الهتهم. 
یقولون: قد ذکر محّمد الهتنا یا حسن الذکر و قد زعم فیما یتلوانها الغرانیق العلی و اّن شفاعتهن ترتضی و بلغت 
ــول اهللp. و قیل أسلمت قریش فنهضت منهم رجال و تخلف  ــة من أصحاب رس ــجدة من بأرض الحبش الس
ــی جبرئیل النبیp، فقال یا محمدp ماذا صنعت؟ لقد تلوت علی الناس ما لم أتك به عن اهلل و  ــرون و أت آخ
قلت ما لم یقل لك؛ فحزن رسول اهللp عند ذلك و خاف من اهلل خوفًا کبیراً؛ فانزل اهلل تبارك و تعالی علیه ]و 
کان به رحیمًا[ یعّزیه و یخفّض علیه األمر و یخبره انّه لم یكن قبله رسول و ال نبی تمنّی و ال أحّب کما أحّب 
إالّ والشیطان قد ألقی فی أمنیته کما ألقی علی لسانه فنسخ اهلل ما ألقی الشیطان و أحكم آیاته؛ ای فأنت کبعض 
ية فاذهب  ْیَطاُن...[ الآ األنبیاء و الرسل فأنزل اهلل ]َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوال نَبِيٍّ إاِل إَِذا تََمنَّی أَلَْقی الشَّ
اهلل عن نبیه الحزن و أمنه من الذی کان یخاف و نسخ ما ألقی الشیطان علی لسانه من ذکر الهتهم انها الغرانیق 

العلی و ان شفاعتهن ترتضی... . ]طبری، ابن جریر، تفسیر 220/17 تا 221[
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ــمانی و آیات رحمانی را آیات شیطانی نامیده و در  ــمنان دین و قرآن داده تا کتاب آس دش
اذهان مخاطبین شک و تردید ایجاد نمایند. ماجرای »غرانیق« به تنهایی ضربه ای سنگین 
ــرقین نیز که در  ــت. برخی از مستش ــلمانان بوده اس برای کتاب مقدس قرآن و اعتقاد مس
آرزوی تخریب اسالم هستند به قدری روی این موضوع متمرکز شده اند که گویا در قرآن 
ــی گرفته تا بوهل  ــرق انگلیس موضوعی غیر از این وجود ندارد. از مونتگمری وات مستش
خاورشناس دانمارکی و سلمان رشدی، همه و همه سخت به این جمالت طبری پرداخته 

و تمامی دین و قرآن را زیر سؤال برده اند.1
 p3ـ 1ـ 5ـ روایت خرافی از بعثت پیامبر اسالم

ــت و خرافاتی نقل نموده است. او این  ــول خداp را به صورتی کاماًل زش طبری بعثت رس
روایت را از زهری و او هم از عروة بن زبیر و او نیز از عایشه نقل نموده است.2

ترجمة عبارات طبری چنین است:
ــورت رؤیای صادقه بوده؛ همانند  ــه نقل می کند ابتدای وحی به ص عایش
ــپس حضرت عالقه و محبت خلوت کردن را یافت  دقائق اولیه صبح، س
و شب ها را در غار حرا پیش از آنی که نزد خانواده اش بازگردد به عبادت 
می پرداخت. ناگهان پیک حق آمد و گفت: ای محمد]p[ تو رسول خدایی. 
پیامبر گفت: به زانو افتادم و دلم به لرزه افتاد. بر منزل خدیجه وارد شدم 
ــان تا رعب و وحشتم رفت. باز او آمد و گفت: ای محمد  وگفتم: مرا بپوش
من جبرئیلم و تو پیامبر خدائی. سپس گفت: بخوان! گفتم: من خواندن بلد 
ــتم. پس او مرا دربرگرفته و سه مرتبه فشارم داد به حدی که طاقتم  نیس
ــپس گفت: بخوان به نام خدایی که تو را آفریده، و من  ــت رفت. س از دس
خواندم. سپس نزد خدیجه آمده و گفتم که بر خود نگرانم و ماجرا را برای 
او باز گفتم. او گفت که مژده بر تو به خدا قسم که خدا تو را خوار نمی کند؛ 

1. عالمه عسكری، سیدمرتضی، نقش ائمه در احیای دین،4ـ1/ 431ـ450. طبری در این مطلب دچار اشتباه 
ــت؛ زیرا سوره حج سوره ای مدنی است و این خصوصیاتی که او ذکر کرده راجع  ــده اس فاحش دیگری نیز ش

به مكه می باشد. 
2. طبری، ابن جریر، تاریخ، 47/2ـ52؛ همو، تفسیر،304/30ـ305؛ بخاری، محمدبن اسماعیل، الجامع الصحیح، 

ذیل رقم 3و3392و 4953و 6982؛ مسلم، صحیح، ذیل رقم 252. 

b
یت

ل ب
 اه

ئل
ضا

ف ف
ری

تح
 و 

ان
کتم

در 
ی 

بر
د ط

کر
وی

ر ر
ی ب

قد
ن

ش
وی

 خ
ری

سی
 تف

ی و
یخ

تار
ثر 

و ا
ر د

د



268
13

92
ار 

 به
مـ  

 نه
اره

شم
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

زیرا پیوسته صله ارحام نموده، امین و راستگویی، مشقات را تحمل نموده، 
میهمان نوازی کرده و دیگران را بر مشکالت شان یاری می دهی. سپس 
ــر برادرت را  مرا به پیش ورقة بن نوفل برده و به او گفت: حرف های پس
ــرده و در نهایت گفت: این  ــؤاالتی ک گوش کن. ورقة بن نوفل از من س
ــده، ای کاش زنده می ماندم و  ــی نازل می ش ــت که بر موس همان اس
هنگامی که قومت تو را از شهرت بیرون می کنند یاریت می کردم. گفتم: 
از شهر بیرونم خواهند کرد؟ گفت: بلی، هیچ شخصی همانند این مطالب 

را نیاورده مگر اینکه با مشکالتی روبرو شده است.
ــالمp مطرح  ــون کیفیت بعثت پیامبر اس ــه طبری پیرام ــت ک ــن خالصه مطالبی اس  ای

نموده است.1

2ـ 5ـ منزلت برخی دیگر از انبیای الهی
1ـ 2ـ 5ـ نقل نسبت ناروا به داود

ُروا الِْمْحراب 2 از قول سّدی حدیثی  طبری در تفسیر آیة َو َهْل أَتاَك نََبُأ الَْخْصِم ِإْذ َتَسوَّ

ــته و از ــجد نشس ــانی اند که در مس ــر و زهری کس ــروة بن زبی ــت؛ ع ــث مورد تأمل اس ــن حدی ــند ای  1. س
 امیرالمؤمنین بدگویی و به آن حضرت جسارت می نمودند؛ حتی پسر عروة می گوید: »هر وقت پدرش نام 
امیرالمؤمنین را می برد جسارت و بدگویی می نمود«. )معتزلی، ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، 102/4( لذا 

این افراد قابل توثیق نیستند. 
دیگر اینكه بر طبق تواریخ مشهور، عایشه، چهار سال بعد از بعثت به دنیا آمده )ابن اثیر، اسدالغابه( و آن موقع 

حضور نداشته است تا بتواند بدون واسطه ماجرای بعثت پیامبرp را مشاهده و نقل نماید. 
از آن گذشته، جمالتی که به پیامبرخداp نسبت داده شد، صراحت در این دارد که آن حضرت در نبوت خویش 
تردید داشت! در این تصویر فرشته وحی بر پیامبر نازل شده و قرآن را بر ایشان نازل نموده، بعد از آن پیامبر 
همچنان حاجت به یاری همسرش و تأیید ورقة بن نوفل)پیرمرد نصرانی و نابینای عصر جاهلیت( دارد تا قلبش 

آرام گیرد. تا اینكه حتی ورقة بن نوفل آینده پیامبر را به آن حضرت خبر دهد. 
ــار می دهد که پیامبر طاقتش تمام شده و قلبش  ــته وحی آن قدر آن حضرت را فش ــت چرا فرش معلوم نیس
مضطرب گشته تا جائی که حتی از شعور و درك خود و در آسیب پذیری مشاعر خویش به وحشت می افتد!! 
این مطالب نه تنها شایسته شأن الهی و نبوی نیست، بلكه حتی متناسب با مقام جناب جبرائیل فرشته وحی هم 
نمی باشد. دربارۀ هیچكدام از انبیای گذشته چنین امری اتفاق نیفتاده است. این حدیث هم از نظر سند و هم از 
نظر متن و محتوا مخدوش است. برای مطالعه پاسخ مبسوط در این زمینه رك: العاملی، جعفر مرتضی، الصحیح 

من سیرة النبی األعظم؛ و شرف الدین، عبدالحسین، النص و االجتهاد، مورد84. 
2. ص/20. 
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را نقل نموده که ضمن آن نسبت قتل و تصاحب زنی نامحرم را به حضرت داود، آن پیامبر 
برگزیده الهی، داده است.1

1. »داود ایام زندگانی اش را به سه قسمت تقسیم کرده بود که در یكی به قضاوت در بین مردم می نشست و در 
دومی به عبادت پروردگارش می پرداخت و در سومی با همسرانش می گذراند و او را نود ونه همسر بود. او با 
خواندن شرح حال پدرانش مالحظه کرد که همه خیرات نصیب حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب گشته است. 
عرضه داشت: خدایا همه سعادت ها سهم پدارنم شده به من هم همانند آنچه به آنان عطا فرموده ای مرحمت 
فرما. پس خدای متعال بر او وحی فرستاد که پدرانت ابتال و امتحاناتی داشته اند که تو نداری. ابراهیم مبتال به 
ذبح فرزندش و اسحاق مبتال به از دست دادن دیده اش و یعقوب مبتال به حزن و غم یوسف گشته بود، و تو به 
هیچ یك از اینها مبتال نگشته ای. داود عرضه داشت پروردگارا، مرا هم همانند آنان مبتال گردان و همانند آنچه 
را به آنان داده ای بر من هم عطا فرما. پس خداوند بر او وحی نمود که مبتال خواهی شد و مراقب باش. پس 
ــیطان به صورت کبوتر طالیی در پیش پاهایش متمثل گشت در حالی که  داود مقداری منتظر ماند. ناگهان ش
او در محراب مشغول نماز بود و دستش را دراز کرد که آن را بگیرد و کبوتر کنار رفت و داود هم او را دنبال 
ــم داود به زنی که مشغول غسل کردن بود افتاد و  ــت. در این اثنا چش کرد که کبوتر به روزنه ای دیواری نشس
دید که او زیباترین زنها است. داود دربارۀ او به تحقیق پرداخت. گفتند که او همسر دارد و همسرش در فالن 
لشكرگاه است. داود به رئیس آن لشكرگاه نامه ای فرستاد که همسر آن زن را به جنگ بفرستد و او را به آن 
جنگ فرستادند و فاتح برگشت. باز به او دستور داد به جنگ دیگرش بفرستد، تا چند بار این ماجرا تكرار شد. 
این بار دستور داد او را به جنگ دیگری بفرستند و او رفت و این دفعه کشته شد و داود زن او را تزویج نمود 
و وقتی با او خلوت کرد زمانی نگذشت که خداوند دو ملك را به صورت دو نفر انسان به پیش داود فرستاد 
ــتند وارد شوند مأمورین جلوگیری کردند و آن دو از باالی دیوار محراب وارد شدند و داود ناگهان  که خواس
آنها را پیش خود دید و از آنها وحشت نمود. آن ها گفتند وحشت نداشته باش. ما دو نفر با هم اختالف داریم 
پیش شما به قضاوت آمده ایم، شما در بین ما به حق حكم و قضاوت کن و بی عدالتی نكن و ما را به راه راست 
راهنمایی فرما. این رفیق من نود ونه میش دارد و من فقط یك میش دارم و او می خواهد این یك میش مرا 
هم بگیرد که صد تا را تكمیل کند. پس داود رو به آن یكی کرده و پرسید تو چه می گویی؟ گفت: می خواهم 
که آن یكی را هم بگیرم و صد تا را تكمیل نمایم. داود گفت: ولو اینكه او نمی خواهد بدهد؟ گفت: ولو دلش 
نخواهد که بدهد. داود گفت: نمی گذارم این عمل را انجام دهی. او گفت: نمی توانی! داود گفت: اگر خواستی 
به این کار اقدام کنی اینجا و اینجا و اینجایت را می زنم ]نوك بینی و اصل بینی و پیشانی را[ او گفت: ای داود 
تو خودت مستحقی که این سه عضوت را بزنند؛ زیرا نود ونه زن داری و اهریا ]اوریا[ یكی بیشتر نداشت که به 
فكر قتلش افتادی تا او را کشتی و زنش را تزویج نمودی. او فكر کرد و دید که چه کاری انجام داده و چگونه 
خود را مبتال کرده؛ پس به سجده افتاده و شروع به گریستن نمود. تا چهل روز همانگونه مشغول به گریه بود، 
سرش را بلند نمی کرد مگر برای قضای حاجت. سپس به سجده می افتاد و گریه می کرد تا آن قدر شد که در 
اثر اشك چشم او از مكان سجده اش گیاه روئید. پس خدا بعد از چهل روز بر او وحی فرستاد: ای داود سرت 

را بلند کن و تو را آمرزیدم. 
داود گفت: خدایا به چه طریقی بدانم که مرا آمرزیده ای و تو حاکم عدل هستی، در قضاوت اجحاف نمی کنی. 
ــت یا چپ گرفته که از رگ هایش خون می ریزد و به  ــت راس ــرش را به دس اگر اهریا ]اوریا[ روز قیامت س
ــته؟ پس خدا بر او وحی نمود هرگاه  ــگاهت عرضه بدارد که خدایا بپرس از این که مرا به چه جرمی کش پیش
چنین شد از اهریا بخشش تو را می خواهم، پس به خاطر من می بخشد و من در عوض به او بهشت و جنت 
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ــأله به حدی است که ابن کثیر ]از علمای متعصب عامه[ هم آن  ــتی و قباحت این مس زش
را رد کرده است.1

ــی از مفسرین شیعه از امیرالمؤمنین نقل می کند که آن حضرت راجع به  مرحوم طبرس
این موضوع فرمودند: »هر که این مطلب ناروا را به حضرت داود نسبت دهد من بر او 

دو حّد جاری خواهم ساخت. یك حد به خاطر نبوت و یك حد به جهت اسالم«.2
2ـ 2ـ 5ـ نسبت تشکیك به زکریا

طبری در ماجرای حضرت زکریا ذیل آیه شریفهَقاَل َرِبّ َأنَّي َيُكوُن لِي ُغالٌم ... َقاَل 
آَيُتَك أاَل ُتَكِلَّم النَّاَس َثالَثَة أَيَّاٍم ِإال َرْمًزا؛ 3وقتی خداوند متعال به حضرت زکریا مژده 
ــا و صالح به او عطا می کند و حضرت زکریا عرضه داشت: پروردگارا  داد که فرزندی پارس
ــن پیری فرا رسیده و همسرم هم عجوزی  ــری تواند بود در حالی که مرا س چگونه مرا پس
است نازا. گفت: چنین است کار خداوند؛ هر چه بخواهد انجام دهد. عرض کرد: پروردگارا 
]به شکرانه این نعمت[ آیتی مقرر فرما. فرمود: تو را آیت این باشد که تا سه روز به مردم 

 .سخن جز به اشاره نگویی
ــانه ای خواست در کیفر و عقوبت  ــد: »چون زکریا بعد از وحی الهی عالمت و نش می نویس

این کار دچار زبان گرفتگی شد«.
حتی تفسیر المنار در رّد تشکیک حضرت زکریا می نویسد: 

ــخیف بعضی از مفسرین که به هیچ وجه شایسته مقام انبیاء  از مطالب س
نمی باشد گمان ]نادرست[ آنها دربارة حضرت زکریا است که گویا او خطاب 
ــیطان خلط نموده و خداوند به کیفر آن زبانش را  ــه ش مالئکه را با وسوس
مدتی بند آورد. ابن جریر طبری هم این مطلب را آورده که شیطان حضرت 
زکریا را به تشکیک انداخت و اگر افراط و جنون در برابر روایات زشت و 
ــلمانی این موضوع مسخره و پست را نمی نوشت و  نامربوط نبود هیچ مس

می دهم. داود گفت: االن فهمیدم که تو مرا آمرزیده ای از آن پس دیگر قادر نبود به آسمان نگاه کند به خاطر 
حیا کردنش از خدا. 

1. ابن کثیر، تفسیر، 30/4. 
2. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 472/8؛ مجلسی، بحاراألنوار، 26/14.

3. آل عمران/ 40ـ 41. 
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کسی که چنین مطلبی را بنویسد اگر در کتابش مطلب باطلی غیر از این 
ــت که مطلبش را بر صورتش بکوبیم و  ــد، در برابر همین سزاوار اس نباش

او را جرح نماییم.1

3ـ 5ـ اسرائیلیات2 در تفسیر طبری
1ـ 3ـ 5ـ محمد حسین ذهبی از مفسرین معاصر عامه است. او که اخیراً در مباحث تفسیری 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است در یکی از تألیفاتش به نام السرائیلیات اعتراف می کند 
که طبری و سایر منابع دست اول عامه در اخذ از روایات اسرائیلیات چیزی کم نگذاشته اند.3

1. عبده، محمد، تفسیر المنار3،/298: »و من سخافات بعض المفسرین و التی ال تلیق بمقام االنبیاءb زعمهم أن 
زکریا اشتبه علیه وحی المالئكه و نداؤهم بوحی الشیاطین؛ و لذلك سأل سؤال التعجب، ثم طلب آیة للتثبت. 
ــّككه فی نداء المالئكه، و قال: انه من الشیطان. قال: و لو ال  ــیطان هو الذی ش روی ابن جریر فیما روی ان الش
الجنون بالروایات مهما هزلت و سمجت لما کان لمؤمن أن یكتب مثل هذا الهزء و السخف الذی ینبذه العقل، و 

لیس فی الكتاب ما یشیر إلیه و لو لم یكن لمن یروی مثل هذا، لكفی فی جرحه، و أن یضرب به إلی وجهه. 
2. اسرائیلیات به روایاتی که تازه مسلمانان یهودی در میان مسلمانان به عنوان قصه تعریف می نمودند گفته می شود. 
ــده از کتب ادیان گذشته است، نقش بسیار مخربی بر میراث روائی  ــامل مطالبی تحریف ش این روایات که ش

اسالمی داشته است. این روایات تفسیر طبری را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. 
ــرائیلیات، 34: » چون یهودی ها مالحظه نمودند که قادر به جنگ با اسالم نیستند،  ــین، اإلس 3. ذهبی، محمدحس
عده ای از آنان تظاهر به اسالم نموده و پیروی آل بیت پیامبرp را برخود بسته و داد مظلومیت اهل بیتb سر 
دادند و در حب و تقدیس آنها غلو نموده تا جائی که آنان را به مرتبه نبوت رساندند، بلكه باالتر رفته و ابوبكر 
ــان را غاصب خالفتی که حق علی و ذریه اش بود معرفی نموده و احادیث و قصه های عجیبی  ــر و عثم و عم
ــده است. یهودی ها زبانی شیرین تر از عسل و قلبی  ــاختند که اکثراً از اصول یهودیت گرفته ش در این باره س
ــان ساختن داستان های دروغین سهل و آسان است. این داستان ها را ساخته  همانند گرگان دارند و برای ایش
ــر دادند و عده ای هم گمان کردند که این ها فرمایش پیامبر خداست. حال آنكه  ــاده لوح نش  و در بین افراد س

رسول خداp از این مطالب و از گویندگان و مروجین آن ها برئ است...«. 
ــد: »ما باید منابع خود را از این گونه اسرائیلیات تهذیب نموده و منتشر کنیم.  او در ص 204ـ 205 می نویس
یك جلد از صحیح بخاری به این روش چاپ شده و جلد دوم آن در دست انتشار است. بعد از اتمام آن سایر 
صحاح را به این نحو نشر خواهیم نمود« ]تاریخ تألیف این کتاب حدوداً 40 سال پیش از این است )1968 م([ 
او با اینكه در ص 33 از ابن خلدون نقل می کند که احادیث کعب االحبار، وهب بن منبه، عبداهلل بن سالم و امثال 

ایشان کتب تفسیری را پر کرده، ولی در صفحات دیگر کتابش به دفاع از این افراد و امثال ایشان می پردازد. 
او در صفحه 206 اعتراف می کند که مؤلفین بعضی از این کتاب ها از شهرت علمی باالتری برخوردار بوده اند 
ــالم منبع مهمی به شمار می رود که آن  ــمنان اس همانند ابن جریر و ابن کثیر و پاره ای از مطالب اینها برای دش

مطالب را سوژه بر حمله و هجمه بر اسالم قرار داده و به اسالم بتازند. 
محمد حسین ذهبی با آنهمه عناد و دشمنی نسبت به مكتب اهل بیتb، باز اقرار می کند که امثال طبری و ابن 

کثیر در نوشته های خویش از اسرائیلیات به شدت اثر پذیرفته اند. 
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2ـ 3ـ 5ـ خانم دکتر »آمال محمد« از محققین معاصر اهل سنت ـ که به زبان عبری نیز 
ــت، بعد از تطبیق مطالب منقول در تفسیر طبری با نسخه های مختلف تورات،  ــلط اس مس
ــرائیلیات فی تفسیر الطبری، بر این مطلب تأکید می کند که قسمتی از  در کتاب خود  االس

تفسیر طبری متخذ از تورات است. 
3ـ 3ـ 5ـ دکتر عبدالصبور مرزوق در مقدمه کتاب االسرائیلیات فی تفسیر الطبری می نویسد: 
ــیری راه یافته و در این کتاب  ــکی نیست که اسرائیلیات به کتب تفس ش
عنایت و اهتمام خانم دکتر متمرکز بر آن قسم از اسرائیلیات است که در 

تفسیر طبری نقل شده است.1 
ــالم«، »کعب االحبار« و »وهب بن  ــوص بر روایات منقول از »عبداهلل بن س وی بالخص

منّبه« تأکید دارد. 
مؤلف این کتاب در صفحه 39 می نویسد: 

ــهل انگاری نموده اند و اگر این طور نبود  ــتگان دربارة اسرائیلیات س گذش
اینهمه اسرائیلیات به دست ما نمی رسید. مطالبی که اسالم، عقل و منطق 
ــده محققین معاصر به  ــبب ش همگی آنها را طرد و رد می کند! این کار س
ــت و آن همان مهّذب و منقح  ــی دست بزنند که ساده و آسان نیس تالش
کردن این کتب از اسرائیلیات و نصرانیات و اوهام و خرافات است تا پس 
از تنقیح، درخشان و خالص و سد راه کسانی باشد که در کمین ایرادگیری 

بر دین و قرآن و سیره پیامبرمان می باشند.
سپس عده ای از علمای عامه را که با این خرافات به مقابله و معارضه برخاسته اند نام برده 
ــپس می نویسد: »نامبردگان به مبارزة بی امان با این اسرائیلیات و روایاتش پرداخته و  و س

در پرهیز و اجتناب از این مطالب پافشاری کرده اند«.2
او سپس دربارة عموم مفسرین عامه می نویسد: 

ــرین قصه ها و اسرائیلیات را از افواه یهود گرفته و به عنوان تفسیر و  مفّس
ــک  ــان قرآن، این مطالب را به وحی ملحق کردند. حال آنکه بدون ش بی
ــلوب و الفاظ قرآن بر  ــت به غیر از گفتار معصوم و چیزی که اس جائز نیس

1. آمال محمد، اإلسرائیلیات فی تفسیر الطبری، مقدمه، 6. 
2. »شن رجال هذه المدرسة حربًا ال هوادة فیها علی اإلسرائیلیات و رواتها و بالغوا فی التحذیر منهاد التهویل من شأنها«.
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آن داللت دارد مطلب دیگری بر آن الحاق شود.1 
ــرائیلیات عند  ــد: »ان مطابقة نصوص الس ــنده این کتاب در صفحه 380 می نویس نویس
ــیر فی نفس الوقت إلی المصادر  ة و یش ية لیؤکدا لعلقة بینهما من �هب الطبری بأصولها ال�هب

التی جاءت فیها هذه الروایات«. 
و در صفحه 381 می نویسد: »به عنوان نمونه ابن عباس، سمة بن فضل و عکرمه و قتاده 

و مجاهد و سعید بن جبیر ]اساتید طبری[ نقش مهمی در نقل اسرائیلیات ایفا کرده اند«.

4ـ 5ـ تجسیم در تفسیر طبری
ــه میان فریقین مورد  ــت ک ــی یکی از مهم ترین موضوعاتی اس مبحث توحید و خداشناس
ــیاری واقع شده است. خصوصاً در تفسیر آیات توحیدی قرآن کریم  اختالفات اساسی بس
این اختالفات به اوج خود رسیده است. نسبت صفات جسمانی به خداوند متعال از مهم ترین 
خصوصیات توحید نزد اکثریت عامه است. طبری جزء قائلین به رؤیت خداوند متعال است. 

او در تفسیر بسیاری از آیات توحیدی، بر این عقیده خود پافشاری نموده است. 
1ـ 4ـ 5ـ رؤیت خداوند

ذیل آیه شریفهال ُتْدِرُكُه اْلَْبصاُر َو ُهَو يُْدِرُك اْلَْبصاَر َو ُهَو اللَّطيُف الَْخبير؛2 بعد از 
نقل اقوال مختلف دربارة موضوع رؤیت خداوند متعال، خود به صراحت، صحِت رؤیت خدای 

تعالی توسط انسان را انتخاب نموده و در تأیید رؤیت، استدالل می کند که: 
»چون خداوند متعال در آیه ای دیگر از قرآن کریم می فرماید: وجوٌه يومئٍذ ناضرة إلي 
 4.چهره هایی که در آن روز خّرم بوده و به پروردگار خویش چشم می دارند 3؛ربّها ناظرة
سپس اضافه می کند که: »رسول خداp به امت خویش خبر داده که »انهم سیرون ربّهم 

یوم القیامة کما ٌیری القمر لیلة البدر أو کما ترون الشمس لیس دونها سحاب«. 

ــت که شاگرد مكتب اهل بیتb مرحوم شیخ طوسی، هزار سال پیش از این، در مقدمه تفسیر  1. این مطلبی اس
ْل بِِه  خویش بدان تصریح نموده و آیات شریفه قرآن کریم هم بر آن داللت دارد: َو أَْن تُْشِرُکوا بِاهلل ما لَْم یُنَزِّ
ُسْلطانًا َو أَْن تَُقولُوا َعَلی اهلل ما ال تَْعَلُمون که تفسیر قرآن بدون استناد به معصوم، قول به »ما ال تعلمون« است. 

2. انعام/103. 
3. قیامة/22ـ22ـ23.

4. اما همین آیه در مكتب اهل بیتb این گونه توسط امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا توضیح داده 
شده است که: »... مشرقة تنتظر ثواب ربّها«. شیخ صدوق، توحید، ص 116 باب ما جاء فی الرؤیة. 
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در ادامه پس از استدالل و نقل اقوال مختلف می نویسد: 
ــول  ــت که روایات متظاهر از رس  اما اعتقاد صحیح در این باره همان اس
ــما در روز قیامت  ــود: همانا ش ــرت فرم ــل نموده اند که حض ــداp نق خ
ــب تمامش ]بدون  پروردگارتان را خواهید دید همان گونه که ماه را در ش
ــاب را در حالی که ابری مانع آن  ــت[ می بینید و همان گونه که آفت زحم
ــت می بینید، و مؤمنان خدا را خواهند دید و کافران در روز قیامت از  نیس

دیدار خدا محرومند.
و باز در تأیید این دیدگاه می نویسد:  

ــت که از قول حسن و  ــت، همان قولی اس و قولی که أولی به صحت اس
عکرمه آن را ذکر کردیم که معنایش این بود که فرد خالقش را می بیند؛ و 

این قولی است که روایات رسول خداp نیز آن را تائید می کند.1
همچنین ذیل آیه لِلَّذيَن َأْحَسُنوا الُْحْسني  َو ِزياَدٌة...2 چند حدیث در همین معنی نقل 

کرده و تأیید می کند که؛»الّزيادة النظر إلي اهلل تعالي«.
ــادت در این آیه همان »... الّنظر  ــه روایت از ابوبکر )خلیفه اول( نقل می کند که زی نیز س
ــت. و  إلی وجه ربّهم« و »الّنظر إلی وجه اهلل« و »الّنظر إلی وجه اهلل تبارك و تعالی« اس

ــترون ربكم یوم القیامة  ــول اهللp، أنه قال: س ــن القول فی ذلك ما تظاهرت به األخبار عن رس ــواب م 1. »و الص
ــحاب؛ فالمؤمنون یرونه و الكافرون عنه یومئذ  ــمس لیس دونها س کما ترون القمر لیلة البدر و کما ترون الش
محجوبون«. و »و أولی القولین بالصواب، القول الذی ذکرناه عن الحسن و عكرمة من ان معنی ذلك تنظر إلی 

 .»pخالقها و بذلك جاء األثر عن رسول اهلل
البته او در این اعتقاد تنها نبوده و بسیاری از مفسرین عامه با او همراه و هم عقیده اند. در این باره رجوع به منابع 
حدیثی و تفسیری عامه مطلب را روشن می نماید. بخاری، محمدبن اسماعیل، الجامع الصحیح، رقم 554، 806، 
4851، 7434 تا 7438؛ مسلم، محمدبن حجاج، الجامع الصحیح، رقم 296]182[، 297]181[؛ منصورعلی 

ناصف، التاج الجامع لألصول،242/4. 
مؤلف التاج می نویسد: 

»رواة األربعة یعنی بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی همه این احادیث را ضبط و امضاء کرده اند«.
در تأیید این مطلب؛ حدود بیست و اندی سال پیش از این، از علمای عامه فردی به نام صالح ابراهیم البلهینی 
در کتابش عقیدة المسلمین حدود پانزده عنوان در ادله تكفیر شیعه مطرح نمود که یكی از آن عناوین »انكار 

رؤیت خدا« توسط شیعیان بود. البلهینی می نویسد: 
ــت«، لذا  ــیعه می گوید: »خدا قابل رؤیت نیس  »قرآن راجع به رؤیت خداوند می گوید: »إلی ربّها ناظرة«؛ و ش

شیعیان قرآن کریم را انكار نموده اند و با انكار قرآن کافر می شوند«!!
 .26/ 2. یونس
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ــعد و عبدالرحمن بن ابی لیلی و از قتادة و کعب بن عجرة نیز  چندین روایت از عامر بن س
که زیادت در آیه شریفه »النظر إلی وجه الرحمن تبارك و تعالی« است. 

2ـ 4ـ 5ـ نشستن خداوند بر عرش
ــریفه َعسي  َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمقامًا َمْحُمودا 1 طبری بعد از نقل قول های  ذیل آیه ش
مختلف، از مجاهد نقل می کند: »ان اهلل تبارك و تعالی ُیقِعد محمداً علی عرشه« و سپس 

به دفاع از این قول می پردازد. 
3ـ 4ـ 5ـ جستجوی خدا در قیامت در میان اهل آسمان

ــریفه َو جاَء َربَُّك َو الَْمَلُك َصفًّا َصفًّ��ا 2 و ذیل آیه إاِلَّ َأْن  ــن ذیل آیه ش او همچنی
ــت که  َيْأِتَيُهمُ  اهلل في  ُظَلل ... 3 روایتی طوالنی را مطرح می کند که مضمون آن این اس
ابن عباس گفت: در روز قیامت اهل زمین در میان اهل آسمان به دنبال خداوند می گردند 

تا او را می یابند!4

1. اسراء/79. 
2. فجر/22. 

3. بقره/210. 
ــار، قال: حّدثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب، قاال حّدثنا عوف، عن أبي المنهال، عن  4. 28815ـ  حدثنا ابن بش
شهر بن حوشب، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال: إذا کان یوم القیامة مّدت األرض مّد األدیم، وزید في 
سعتها کذا وکذا، وجمع الخالئق بصعید واحد، جنهم وإنسهم، فإذا کان ذلك الیوم قیضت، هذه السماء الدنیا عن 
أهلها علی وجه األرض، َوألهل السماء وحدهم أکثر من أهل األرض جنهم وإنسهم بضعف فإذا نثروا علی وجه 
األرض فِزعوا منهم، فیقولون: أفیكم ربنا: فیفزعون من قولهم ویقولون: سبحان ربنا لیس فینا، وهو آت، ثم تقاض 
ــماء الثانیة، َوألهل السماء الثانیة وحدهم أکثر من أهل السماء الدنیا ومن جمیع أهل األرض بضعف جنهم  الس
وإنسهم، فإذا نثروا علی وجه األرض فزع إلیهم أهل األرض، فیقولون: أفیكم ربنا؟ فیفزعون من قولهم ویقولون: 
سبحان ربنا، لیس فینا، وهو آت، ثم تقاُض السموات سماء سماء، کلما قیضت سماء عن أهلها کانت أکثر من 
أهل السموات التي تحتها ومن جمیع أهل األرض بضعف، فإذا نثروا علی وجه األرض، فِزع إلیهم أهل األرض، 
فیقولون لهم مثل ذلك، ویرجعون إلیهم مثل ذلك، حتی تقاض السماء السابعة، فألهل السماء السابعة أکثر من 
أهل ستِّ سموات، ومن جمیع أهل األرض بضعف، فیجيء اهلل فیهم واألمم ِجثّي صفوف، وینادي مناد: ستعلمون 
الیوم من أصحاب الكرم، لیقم الحمادون هلل علی کل حال؛ قال: فیقومون فیسرحون إلی الجنة، ثم ینادي الثانیة: 
ستعلمون الیوم من أصحاب الكرم، أین الذین کانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع، یدعون ربهم خوفا وطمًعا، 
ومما رزقناهم ینفقون؟ فیسرحون إلی الجنة؛ ثم ینادي الثانیة: ستعلمون الیوم من أصحاب الكرم: أین الذین ال 
تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکر اهلل، وإقام الصالة وإیتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلَّب فیه القلوب واألبصار فیقومون 
فیسرحون إلی الجنة؛ فإذا أخذ من هؤالء ثالثة خرج ُعنُق من النار، فأشرف علی الخالئق، له عینان تبصران، 
ولسان فصیح، فیقول: إني وکلت منكم بثالثة: بكّل جبار عنید، فیلُقطهم من الصفوف لقط الطیر حّب السمسم، 
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4ـ 4ـ 5ـ کرسی خدا و جای پای خدا برآن 
ماواِت َو اْلَْرَض1 روایاتی نقل می کند که مضمون  ذیل آیة شریفه َوِسَع ُكْرِسيُّهُ  السَّ

آن روایات این است که: »الکرسّی موضع قدمیه«. 
سپس از عبداهلل بن خلیفه، حدیثی نقل می کند که: 

زنی نزد پیامبر آمده و گفت: دعا کنید خدا مرا وارد بهشت کند. آن حضرت، 
خدا را تعظیم نموده و گفت: کرسی او آسمان و زمین را فرا گرفته و او بر 
ــیند به مقدار چهار انگشت هم اضافه نمی آید، سپس با  آن کرسی می نش
انگشتش اشاره نموده و آنها را جمع نموده و گفت: عرش را صوتی است 

همانند صوت رحلی که بر او بنشینند و از سنگینی آن صدا کند.2
5ـ 4ـ 5ـ نشستن پیامبر در کنار خدا بر کرسی 

ْد بِِه ناِفَلًة لََك َعسي  َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمقامًا  ــریفه َو ِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ ــیر آیة ش در تفس
َمْحُمودا3 نیز طبری از قول مجاهد نقل و تأیید می کند که »یقعده معه علی العرش«. یعنی 
»مقام محمود این است که خدای تعالی بر همان تختی که خود نشسته است، پیامبرش را 
نیز کنار دستش می نشاند« و بر صّحت و اثبات این مدعایش ادله ای نیز مطرح نموده است. 
ــه ای موردی، میان  ــه به عنوان نمونه ای جالب توجه، خواننده محترم را به مقایس در خاتم
تفسیر طبری به عنوان نماینده مکتب تفسیری عامه، در تفسیر آیه َو َعلََّم آَدَم اَلْسماَء 
ُكلَّها...4با تفسیر همان آیه در تفسیر نورالثقلین به عنوان نماینده مکتب تفسیری پیروان 

اهل بیتb ترغیب می نمائیم.5

ــوله فیلقطهم لقط الطیر حّب  فیحبس بهم في جهنم، ثم یخرج ثانیة فیقول: إني وکلت منكم بمن آذی اهلل ورس
السمسم، فیحبس بهم في جهنم، ثم یخرج ثالثة، قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه یقول: وکلت بأصحاب 
التصاویر، فیلتقطهم من الصفوف لقط الطیر حّب السمسم، فیحبس بهم في جهنم، فإذا أخذ من هؤالء ثالثة، ومن 

هؤالء ثالثة، نُشرت الصحف، وُوضعت الموازین، وُدعي الخالئق للحساب.
1. بقره/255.

2. قال: اَتَت امراةٌ النّبیp، فقالت: ادع اهلل أن یُدِخلنی الجنّة! فعظم الرّب تعالی ذکره. ثم قال: اّن کرسیه وسع السموات 
و االرض وإنّه لَیَقُعُد علیه فما یفضل منه مقدارا اربع اصابع. ثم قال: باصابعه فجمعها و اّن له اطیطًا کأطیط الّرحل 

الجدید اذا ُرِکَب من ثقله. . . و حدثنی عن عبداهلل بن خلیفه عن عمر بنحوه. 
3. اسراء/79. 
4. بقره/31. 

5. صاحب تفسیر المیزان می نویسد: »و من احسن ما جمعتة ازمنة المجاهدة بعواملها و خّطته ایدی التحقیق باناملها 



277

نتیجه گیری 
ــوی برخی بزرگان  ــتندات روایی ـ تاریخی که گاه از س روال تاریخی کتمان وقایع و مس
ــت در دو اثر تفسیر و تاریخ طبری نیز  ــده اس ــنت به آن تصریح و حتی توصیه ش اهل س
مصداق دارد. طبری در موارد متعدد کلیدی و حساسی مانند آیات امامت و احواالت امامان 
ــته که نشان دهندة حق  و همچنین اختالف صحابه که به طور طبیعی اقتضای آن را داش
و باطل باشد دست به کتمان واقعه آلوده است. از سوی دیگر او در اعتماد به گزارش گران 
ــیر  و راویان اخبار به جمع کثیری از افراد غیر معتبر و مجهول اعتناء نموده و تاریخ و تفس
خود را مشحون از گفته های ایشان نموده است. او حتی بخش هایی عمده ای از اسرائیلیات 
را در کتاب تفسیری خود وارد کرده است. با بررسی فضای فکری او نسبت به مقام وحی 
و نبوت معلوم می گردد که نگاه حداقلی وی به جایگاه نبوت موجب آن شده کالم، گفتار و 
رفتار انبیاء را خالی از خطا، نسیان و حتی معصیت خدا نداند. به نظر می رسد این مهم نیز 
ــالمی دخیل بوده است.  ــویه کردن اطالعات، گزارش ها و روایات تاریخیـ  اس در یک س
ــه را که او ذکر نمی کند( و »آورده ها« در کنار هم  ــذا آثار او در دو بعد »نیاورده ها« )آنچ ل
تصویری مشوه و غیر واقعی از حقایق تاریخیـ  وحیانی را ارائه می نماید؛ تصویری که گاه 
موجب طعنه خاورشناسان به دین اسالم شده است. آسیب های آثار او قابل قبول نیست و 

موجب سلب اعتماد از آنها می شود. 

فی هذا الّشانـ  أو هو أحسنهـ  هو کتاب نور الثقلین...«. 
این است گوشه ای از اهمیت این تفسیر شریف که طالبین فهم و درك معنی کالم اهلل مجید باید این نعمت عظمی 
را قدر بدانند که مبادا در نتیجه کفران مشمول آیه شریفه َو لَئِنْ  َکَفْرتُمْ  إِنَّ َعذابي  لََشدیٌد )ابراهیم /7( گشته 

و مبتلی به تفاسیری همچون تفسیر طبری گردند. 
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Criticism and Thought

A Criticism of Tabari's Misrepresentation 
and Denial of the Merits of Prophet's 
Household in his Two Historical and 
Exegetical Books 

Morteza faraj pour

Abstract 
Abu Mohammad Ibni Jurayri Tabari is a renowned historian and 
exegete of the third century and a public scholar. This essay seeks 
to offer an overview of his distortions and misrepresentations and his 
frequent reference to unreliable narrators in his renowned exegetical 
and historical books, i.e. Jami ul-Bayan An Tawili Ayat al-Quran and 
Tarikh al-Umam wa al-Muluk. At the same time the reader shall be 
provided with an introduction of the personality and ideas of Tabari. 
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