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وایات تفسیری َسْبعًا ِمَن اْلَمثانی تحلیل انتقادی برداشت    های صورت گرفته از ر

 1عبدالهادی فقهی زاده
 2مهدیه دهقانی قناتغستانی

 چکیده
سهبعا  مههن »پایهه اعتمهاد بهه رهاهر روایهات تفسهیری، مهراد از تعبیهر برخهی از مفسهران تنهها بهر 

اند و با استناد به روایهات، ایهن رای  دانسته« سوره حمد»سوره حجر را  87در آیه « المثانی
کهه روایهات تفسهیری رسهیده در ایهن  اند؛ اما بررسی نشان می را بر دیگر آرا تر،یح داده دهد 
یستند؛ چه، در منابع روایی شیعه تنها هفت روایت در ایهن آور ن باره متقن، استوار و یقین

گون دللهی، سهندی و منبعهی دارنهد.  گونها باره وارد شده است و این روایات نیز مشکلت 
کهه در پهنج روایهت از  ها دچار ضهع  سهندی اسهت و یها این که شش روایت از آن مثل این

احتسهاب بسهمله در شهمار »ها اساسا  محهور اصهلی روایهت تهلا بهرای اثبهات درسهتی  آن
اسههت و اسههتناد بههه « سههبعا  مههن المثههانی خوانههدن ایههن سههوره »از طریهه  « آیههات سههوره حمههد

احتسهاب بسهمله در شهمار »بهودن سهوره حمهد، بهرای اثبهات درسهتی « سبعا  مهن المثهانی »
بهه نوبهه خهود بها اشهکالتی موا،هه اسهت. عهلوه بهر ایهن، در مقابهل ایههن « آیهات سهوره حمهد

کهه امهری غیهر از سهوره حمهد یها همهراه بها سهوره  روایهات دیگهری نیهز یافهت میروایات،  شهود 
کرده« سبعا  من المثانی »حمد را مصداق   اند. معرفی 

 سبعا  من المثانی، سوره حمد، نقد روایت.ها: کلید واژه

 مقدمه
َ  َسهْبعا  ِمهَن اْلَمثهانیسبب نزول آیه  هْرآَن اْلَعظه  َو َلَقهْد آَتْینها را یههود ثروتمنهد فهراهم  3یَم َو اْلق 

گرفتهههه تههها عطهههر و  انههد.  آورده بهههر اسهههات روایتههی، هفهههت قافلهههه یههههودی بهها انهههواه امهههوال، از حیههوان 
                                                   

 (.(Faghhizad@ut.ac.ir. استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران 1
 (.(m.dehghani.gh@ut.ac.ir_ نویسندۀ مسئول  دانشگاه تهران . دانشجوی دکتری2
 . 87. سوره حجر، آیه 3
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گفتنهد: چهه مهی شهد ایهن امهوال از ،واهرات و ... در یک روز وارد مکه شدند؛ مسلمانان با خود 
کهردیم. پها ایهن آیهات دا انفاق مهیها را در راه خ شدیم و آنها قوی می آِن ما بود تا به واسطه آن

کهم بر اسهات نقلهی دیگهر، یههودی و  4نازل شد. کهرم  ای،  را، بهه طعنهه، بهه رخ  ثروتهی پیهامبر ا
کشهید و حتههرت در ،هواب فرمههود: مهن امههین خداونهد در آسههمان و زمیهنش هسههتم و ...  ایشهان 

عطها شهدن دو امهر، یعنهی در نتیجه، ایهن آیهه در مقهام امتنهان، از  5پا از آن این آیات نازل شد.
گرامی اسهلم « القرآن العظیم»و « سبعا  من المثانی» آورد. در  سهخن بهه میهان مهی به پیامبر 

 خهدا  بهین مفسهران، از صهحابه رسهول« سهبعا  مهن المثهانی»تفسیر این آیه در تعیین مصهداق 
تعبیهر را بهه امهور پژوهان مسلمان و غیرمسلمان امهروزی، اخهتلف اسهت. آنهان ایهن   گرفته تا قرآن

گونی از ،ملهه هفهت آیهه سهوره حمهد، هفهت سهوره طهولنی قهرآن، سهور هفهت گانهه حهوامیم،  گونا
کرامهههت و چههههارده حهههرف حهههروف مقطعهههه و ... تفسهههیر  هفهههت معنههها و موضهههوه قرآنهههی و هفهههت 

، طرفهداران بیشهتری یافتهه و شههرت «سهوره حمهد»در این میهان، تفسهیر ایهن تعبیهر بهه  6اند.کرده
ک کهه مؤیهد ایهن نظهر « تنها»رده است. علت این شهرت نیز پیدا  اعتقهاد بهه و،هود روایهاتی اسهت 

که این می ق( این قول را نظر امام علی 548اند. طبرسی )م قلمداد شده داند و بر آن است 
علمهه طباطبهایی در  7نیهز روایهت شهده اسهت. و امهام صهادق  سخن از امام محمد باقر 

 گوید: تفسیر این آیه

که در شماری از روایهات از رسهول خهدا  « السبع المثانی» و  بر اسات تفسیری 
کهه  رسیده، سوره حمد است ائمه  کهرد  گفتهه برخهی مفسهران اعتنها    و نباید به 
 8اند ...  گفته

کنون این  کهه روایهات تفسهیری سهاال مطهرم مهی   ا کهه مسهتند برگزیهدن سهوره حمهد بهه  -شهود 
گرفتهه« لمثانیسبعا  من ا»عنوان مصداق  در چهه وضهعیت سهندی، منبعهی و دللهی  -انهد قرار 

کهرد و بهر اسهات آن تهوان بهه آنقرار دارند؟ و تا چه میزان مهی هها دیگهر آرای تفسهیری را  هها اعتمهاد 

                                                   
 .283، صلنزولاسباب ا؛ 350، ص5، جالکش  و البیان. 4

 .251، ص2، جتفسیر العیاشی. 5

، تفسهیر القهرآن العظهیم؛ 354، ص1، جمجاز القرآن؛ 91، ص2، جمعانی القرآن؛ 436، ص2، جتفسیر مقاتل بن سلیمان. 6
؛ 171، ص3، جالنکهههت و العیهههون؛ 39هههه  37، ص14، ج،هههامع البیهههان؛ 262، ص2، جبحهههر العلهههوم؛ 2272، ص7ج

 .321، ص7، جروم المعانی؛ 542، ص2، جسیرزاد الم؛ 587، ص2، جالکشاف

 .530، ص6، جمجمع البیان. 7

 .191، ص12، جالمیزان. 8
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 دانست؟ « سبعا  من المثانی»ضعی  شمرد و سوره حمد را تنها مصداق تعبیر 
کهه سهوره حمهد را  ی روایات شهیعی میبرای یافتن پاسخ ساالت فوق، ابتدا به بررس پهرداییم 

گهررانیم و  کننهد و سه ا روایهات مخهال  را از نظهر می معرفهی می« سبعا  من المثانی »مصداق 
تفسههیری دیگههر بههرای ایههن تعبیههر ارائههه « فهمههی ،دیههد بههر اسههات روایههات»در پایههان، تحههت عنههوان 

 دهیم. می

کننده سوره  الف( روایات معرفی 
 «سبعًا من المثانی »اق حمد به عنوان مصد

، «سهبعا  مهن المثهانی »در این روایات، سوره حمد، نه به عنوان یکی از مصادی  تعبیهر قرآنهی 
سهبعا   »شود. به بیان دیگر، این روایهات، تعبیهر بلکه به عنوان تنها مصداق این تعبیر معرفی می

د، بلکههه هفهت آیههه ایههن داننهرا از بهاب ،ههری و تطبیه  بههر سهوره حمههد منطبه  نمههی« مهن المثههانی
کهرده و ایهن تعبیهر را بهه عنهوان اسهمی خهاص بهرای ایهن سوره را بر عدد هفت در ایهن آیهه منطبه  

 کنند.سوره معرفی می
کهه روایهت بهه آن _،ا، این روایات را  در این  _هها منسهوب شهده اسهت  بهه ترتیهب معصهومانی 

 پرداییم:ها می آوریم و س ا به بررسی هر یک از آنمی
وا  یت اولر

التفسهیر المنسهوب الهی اْلمههام شهیخ صهدوق؛  عیهون خخبهار الرضها و  األمهالی: منبع  روایعت
 9.الحسن العسکری 
محمد بن قاسم، از یوس  و علی فرزندان محمد بن سیار، از پدرشان بها سهند  سند روایت:

( و در میههههان روایههههت، تهههها امیرالمههههامنین  سلسههههلذ الههههرهب )از امههههام حسههههن عسههههکری 
 کنند:از خداوند )به شکل حدیث قدسی( نقل می از پیامبر  مامنین امیرال

 متن روایت
که بها ای آیه« بسم اهلل الرحمن الرحیم» از فاتحه الکتاب است و آن هفت آیه دارد 

کهه  از رسهول خهدا شهود. بسم اهلل الرحمن الهرحیم هفهت آیهه تمهام مهی شهنیدم 
گفهتمی َ  َسهْبعا  ِمهَن »محمهد،  ای :فرمودند: خداوند عزو،هل بهه مهن  َو َلَقهْد آَتْینها

                                                   
شود و قسمت قبلی سند، یعنی از شروه می ، سند این روایت از امام حسن مجتبی  تفسیر امام حسن عسکری. در 9

 نیامده است. تا امام حسن مجتبی  امام حسن عسکری 
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ْرآَن اْلَعِظیَم  پا به واسطه فاتحذ الکتاب بر من منت نهاد و آن را به «. اْلَمثاِنی َو اْلق 
 10قرار داد ...« القرآن العظیم»ازای 

 بررسی سندی و منبعی
سه منبع در سند این روایت، در هر « یوس  بن محمد بن ییاد»و « علی بن محمد بن ییاد»

حتههور  صههدوق و تفسههیر منسههوب بههه امههام حسههن عسههکری  المههالیو عیههون الخبههار یعنههی 
گویند:  دارند. آیذ اهلل خویی درباره این دو راوی 
یههاد»تنهها بهه روایهت  تفسهیر منسهوب بهه امهام عسهکری  و « علهی بهن محمهد بهن ی

یاد»دستش،  هم ول مجهه»نقل شده است. و ههر دو اینهان « یوس  بن محمد بن ی
کرد. و عنایت امام نمی هستند و به روایت این دو از امام « الحال توان اعتماد 
که آن  هها از  هها را نهزد امهام بگهرارد و آن را به آن دو و درخواست امام از پدرشان 

تههوان پههریرفت.  منههد سههازد، نمیکههه خداونههد آن دو را بههدان شههرف داده بهههرهعلمههی
که در این تفسیر نظر بینداز ی در ،علی بودن آن نمیکسی  کند. مقام  د، هیچ شکِّ

کههه چنههین تفسههیری بنویسههد تهها چههه رسههد بههه  هه  بههالتر از ایههن اسههت  یهک عههالم محقِّ
گفته باشد.که امام  این  11، این سخنان را 

 بررسی داللی 
ْفَرَد اِلْمِتَنهاَن »... معرفهی شهده اسهت: « القهرآن العظهیم»در ایهن روایهت سهوره حمهد بهه ازای 

َ
َفهَ

ْرآِن اْلَعِظیِم [ ِبَفاِتَحِذ اْلِکَتاِب،  َلَی ]َع  القهرآن العظهیم بهودن « بهازاء»تهوان  می...«. َو َ،َعَلَها ِبِإَزاِء اْلق 
کهه ایهن سهوره مصهداق و معهادل  اسهت و نهه « القهرآن العظهیم»سوره حمد را به این معنا دانست 

کار رفته است: چیزی در مقابل و متفاوت با آن. این واژه در روایات دیگر به ه  مین معنا به 
ن َ َرُسوَل اهَّللأ  _

َ
یل َ  عیلل  ... ِلأ ْفیأ ََ أ َسْبَع َعْشَرَة َرْکَعًة َفَفَرْضُت عیلل 

ّب  َقاَل: َفَرَض َعَل َ َر
یَعِتأ  ْهلأ َبْیِتأ َ  شأ

َ
َزاءأ أ إأ َک اْلَفَرائأض بأ َذلأ َتتأ َ بأ أ لأ أ َرْکَعٍة َرْکَعَتْین

  12...  ُکل 
یلرَ ... َفإأ  _ ْْ َفیلُة اِْلُ ائأ َف الط َ َفٍة َرْکَعًة َ  َتقأ َطائأ َ بأ أ

ْن ُیَصل 
َ
َمامأ أ َمامأ َفعل اْْلأ ُکْنَت َمَع اْْلأ َزاءأ  ی  ْن  یلإأ  بأ

أ ُث َ َیُقوم ... 13اْلَعُد  
 

لههزوم احتسههاب بسههمله در شههمار »آینههدی دو موضههوه  همچنههین در روایههت فههوق شههاهد بههاهم
                                                   

 .29، ص التفسیر المنسوب الی اْلمام الحسن العسکری؛ 302، ص1، ج یون خخبار الرضاع؛ 175، صاألمالی. 10

 .147، ص12، جمعجم ر،ال الحدیث. 11

 .99، ص الفقه المنسوب إلی اْلمام الرضا. 12
 . 148. همان، ص13
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« سههبعا  مههن المثههانی خوانههده شههدن ایههن سههوره »و « آن آیههات سههوره حمههد بههرای هفههت آیههه شههدن
 آیندی و معنای آن خواهیم پرداخت. هستیم. در ادامه مقاله به بررسی این باهم

وایت دوم  ر
 عیون خخبار الرضا : منب  روایت
: محمد بن قاسم، از یوس  و علی فرزندان محمد بن سیار، از پدرشان بها سهند سند روایت

نقهل « حدیث قدسی»( به شکلتا رسول خدا  ام حسن عسکری سلسله الرهب )از ام
 کند: می

 متن روایت
کردم. خداوند بلند مرتبه فرماید: سوره فاتحذ الکتاب را بین خود و بنده ام تقسیم 

گویهد:  ام اسهت. آن پا نیمی از آن برای من و نیمهی از آن بهرای بنهده کهه بنهده  گهاه 
ِح » ْحمِن الرَِّ کارهایش  ، بنده« یِم ِبْسِم اهلِل الرَِّ که  کرد و بر من است  ام با اسم من آغاز 

گهههردانم؛ پههها آن گویهههد:  را تمههام سهههازم و احهههوالش را در آن مبههار   کهههه  اْههههِدَنا »گههاه 
ْسههَتِقیَم  ههراَط اْلم  گویههد ایههن خواسههته « الصِِّ اا  تهها پایههان سههوره، خداونههد بلنههد مرتبههه 
کند، خواهد  چه بنده مستجاب است و آن ام  ی بنده  داشت. دعاهاام درخواست 
کردم و آن چهه باعهث  چه را آریو داشته، بهه او عطها نمهودم و او را از آن را مستجاب 

ام  ام است و هر چه خواسته، برای بنده ترت است، در امان داشتم. این برای بنده
کههه بههرای بنهده کههرد، بههه او  اسهت. پهها بههه درسهتی  ام بههرآورده سههاختم و ههر چههه آریو 

گفته  به امیرالمامنین چه او را بترساند، در امان ساختم. و  هر آنبخشیدم و از 
ههْاِمِنیَن  ِمیههِر اْلم 

َ
ِبْسههِم اهلِل »امیرالمههامنین، مهها را بهها خبههر سههاز آیهها ای  (:شههد )ِقیههَل أِل

ِحیِم  ْحمِن الهههرَِّ از سهههوره فاتحهههه اسهههت؟ ایشهههان فرمودنهههد: آری، رسهههول اهلل آن را «  الهههرَِّ
السهبع »گفهت: فاتحهذ الکتهاب شهمرد و مهیاز آن میای ن را آیهفرمود و آتلوت می
 14است.« المثانی

 بررسی سندی
چهه دربهاره مجههول الحهال بهودن  سند این روایت با سهند روایهت پیشهین یکهی اسهت و ههر آن

گفته شد، درباره این سهند نیهز صهادق اسهت. بهر  علی و یوس  فرزندان محمد بن ییاد سیاری 
کهه روایهت، حهدیث قدسهی و سهخن خداونهد اسهت، در انتههای حهدیث آن بیفزاییم، در حها لی 

                                                   
 .301و  300، ص1، ج عیون خخبار الرضا. 14
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گزارا می گهان  که از امیرالمامنین نا که آیها ،زئهی از سهوره حمهد اسهت  شود  درباره بسمله 
که این قسهمت از مهتن ،هزء حهدیث قدسهی نیسهت و بها  یا نه پرسیده شده است. مسلم است 

کههه ناقههل آن نیهه و نیههز حتههرت  ز حتههرت پیههامبر سههند آن نقههل نشههده اسههت و مسههلم اسههت 
امیرالمامنین نیستند. در نتیجه، معلوم نیست سند این قسمت از متن چیسهت و ایهن افهزوده 

گزارا شده است.  کسی در انتهای متن حدیث قدسی   توسط چه 
 بررسی داللی 

گویهه  چه در پایان روایت از امیرالمامنین  آن نقل شهده، در خهود اسهتدللی نهفتهه دارد. وا
 ین استدلل بدین شکل است:ا

 بسمله در آغاز سوره حمد ،زئی از این سوره است.
کهه سهوره حمهد بایهد هفهت آیهه داشهته باشهد و از آن ،هایی  شاهد درستی این رخی این است 

رسد، باید بسمله را  که تنها با احتساب بسمله در شمار آیات این سوره عدد آیات به هفت می
 از آیات این سوره دانست.

کهریم   که سوره حمهد هفهت آیهه ت اینعل کهه ایهن سهوره در قهرآن  سهبعا  مهن  »دارد، ایهن اسهت 
 نامیده شده است.« المثانی

گفت استدلل فوق از بخش بدین ترتیب، می  های ییر ساخته شده است: توان 

، دلیل درستی احتساب بسمله از آیات سوره حمد  لهزوم هفهت آیهه بهودن سهوره حمهد  اول 
 است. 
احتسهاب بسهمله در شهمار  ، تنها راه رساندن شماره آیات سوره حمد بهه عهدد هفهت ثانیا  

 آیات این سوره است. 
، دلیل هفت آیه کهه بهه هفهت « سهبعا  مهن المثهانی »تعبیهر  ای بودن سوره حمهد  ثالثا  اسهت 

 آیه سوره حمد اشاره دارد. 
گزاره کنون بررسی   های سازنده استدلل فوق: ا
کههه بههرای اثبههات درسههتی تههو نخسههت( آیهها می احتسههاب بسههمله در شههمار آیههات »ان پههریرفت 

کهرده باشهند؟  امام معصوم « سوره بهر اسهات ایهن اسهتدلل، آیها  به شمار آیات سهوره اسهتناد 
گهر  که در شمارا آیات احتساب نشده است، ،زء سوره نیست؟ به بیان دیگهر، ا بسمله سوره 

د احتسهاب آن در شهماره آیهات اسهت، حکهم دلیل احتساب بسمله در شماره آیهات سهوره حمه
که در شماره آیات نیامده است، چه می 112بسمله  هها ،زئهی از قهرآن  شود؟ آیها آن سوره دیگری 
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کههه  نیسههتند؟ ایههن اسههتدلل بیههان می احتسههاب بسههمله ،ههزء آیههات سههوره حمههد، « علههت»کنههد 
گونهه گهر ایهن سهوره شهش آیهه دان هفت آیه بودن این سوره است؛ بهه  کهه ا سهته شهده بهود، دیگهر ای 

گفت  نمی کنیم و در نتیجه، باید  بر اسات این استدلل  توانستیم بسمله را ،زء آیات آن تلقی 
،ههزء سههور محسههوب  -کههه در شههمارا آیههات احتسههاب نشههده اسههت  -بسههمله آغههاز دیگههر سههور 

کههه ،صههاص مطههاب  آن پهیش رفتههه و منکههر احتسههاب  نمی شهوند. ایههن همههان اسههتدللی اسهت 
 گوید: ها شده است. وی می آغاز دیگر سورهبسمله در 

... همچنین بهر آن )سهی آیهه بهودن سهوره ملهک و عهدم احتسهاب بسهلمه در شهمار 
کههوثر و  آیهات آن( اتفهاق همهه قهراء و فقههای همهه سههرزمین هها بهر سهه آیهه بهودن سهوره 

گر بسهمله ،هزء آیهات سهور بهود،  بودن سوره اخلص دللت می  چهار آیه کند؛ چه ا
کسهی بگویهد بسهمله  یات این دو سوره بیش از این تعداد در میشماره آ گهر  آمهد و ا

ها ههیچ اشهکالی نهدارد بهه او  گراری است و این از نظر آن ای ،دا از این شماره آیه
که آن گفته می کهوثر را  شود: پا ،ایز نیست  ها سوره اخهلص را چههار آیهه و سهوره 

سهات تنهها بخشهی از سهوره اسهت و نهه سه آیه بدانند؛ ییرا سه و چههار آیهه بهر ایهن ا
کهه آن گهر چنهین چیهزی ،هایز باشهد، لزم اسهت  هها سهوره فاتحهه را ههم  تمام آن. و ا

 15شش آیه بدانند.
گر از نظر امامان شیعه بسمله در آغاز  که ا کهریم، ،زئهی از ایهن  112پیداست  سهور دیگهر قهرآن 

 قادی سازگاری ندارد. سور و ،زئی از قرآن باشد؛ ساخت چنین استدللی با چنان اعت

دوم( آیههها تنهههها راه رسهههاندن شهههماره آیهههات سهههوره حمهههد بهههه عهههدد هفهههت احتسهههاب بسهههمله در 
که تقریبا  معهادل  _بلند آخر را   که برخی همچون مالک آیه شمارآیات این سوره است؟ چه این

کرده _دو آیه این سوره است  ن نیاز بهه اند و از این طری  شماره آیات را بدو به دو بخش تقسیم 
پها ضهرورتا  بهرای هفهت آیهه شهدن ایهن سهوره نیهاز  16اند. احتساب بسمله به عدد هفت رسانده

که بسمله را در شماره آیات قرار داد.  نیست 
گفته که درباره شماره آیات سور سخن  ای دانسهتن ایهن  اند ضرورتی در هفهت آیهه سوم( آنان 

دون احتسهاب بسهمله، دارای شهش آیهه و برخهی اند. از این رو، برخی این سوره را، به سوره ندیده
کرده  17اند. دیگر، با احتساب بسمله، و تقسیم آیه آخر، دارای هشت آیه معرفی 

                                                   
 .11، ص1، جاحکام القرآن. 15

 .53، ص1، جالبحر المدید؛ 4، صتفسیر الجللین. 16

 .55، ص1، جالبحر المحیط؛ 61، ص1، جالمحرر الو،یز؛ 178، ص1، جمفاتیح الغیب. 17
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گر مراد از تعبیر  سوره حمهد اسهت و عهدد هفهت در آن بهه شهمار « سبعا  من المثانی »چهارم( ا
رد؟ به تعبیهر دیگهر، از میهان آیات این سوره اشاره دارد، اشاره به این سوره با این نام چه دلیل دا

کهه می ده گون  گونا هها بهه ایهن سهوره اشهاره  تواننهد بهر ایهن سهوره نههاده شهوند و بهه وسهیله آن ها نام 
در پهی  -کنهد  که به شهمار آیهات اشهاره می -انتخاب شده است و این نام « این نام»شود، چرا 

چههه مناسههبتی بهها مقههام و اسههتفاده از ایههن نههام  18القههای چههه معنههای ضههمنی بههه مخاطبههان اسههت
امتنان مو،ود در آیه دارد؟ و هفت آیه بهودن ایهن سهوره چهه اثهری در فتهیلت آن و مقهام امتنهان 

 دارد؟
وایت سوم  ر
 تفسیر العیاشی: منب  روایت
کهه از امیرالمهامنین علهی سند روایت کسهی  هدی، از  شهنیده اسهت )عمهن  : عیاشی از سِّ 

( نقل می  کند. سمع علیا 
 19است.« فاتحذ الکتاب»بعا  من المثانی، س : متن روایت

 بررسی سندی و منبعی
کنیم:  درباره سند این روایت به نکات ییر باید تو،ه 

نقهل شهده اسهت.  تفسهیر العیاشهی. این حدیث در میان منابع روایی متقدم شهیعه تنهها در 1
گفت با و،هود آن تفسیر العیاشیدرباره  کتهاب کهه ع به عنوان منبع نقل این حدیث باید  یاشهی 

کنههون مجموعههه ای از  تفسههیر خههود را بهها نقههل اسههناد روایههات نگاشههته بههود، امهها مههتن ایههن تفسههیر، ا
کتهاب، بهه علهت  روایات مرسهل السهند اسهت. بنها بهر آن کتهاب آمهده، مستنسهِخ  چهه در سهرآغاز 

کتهاب را  آن کهل اسهناد  کتهاب نیافتهه اسهت،  که طریقی مناسب )اعم از سماه یها ا،هازه( بهدین 
که کتهاب بهه شهکل  20رده اسهت.حهرف  کنهون  بهه دسهت مهها « مهتن روایهات مرسهل»و در نتیجهه، ا

کنهون نمهی رسیده است. حاصهل این یهابی سهندی روشهنی از احادیهث مو،هود در کهه ا تهوانیم اری
کتاب در مجموه محکوم به ارسال هستند. کتاب داشته باشیم و احادیث این   این 

                                                   
کاربرد نام بهرای افهراد، اشهیا و فعالیهت18 گوینهده نسهبت بهه آن امهور پهرده  . انتخاب و  کننهده از دیهدگاه خهاص  هها مهنعکا 

شناسههی رایههج و  گفتمانشههود )ر. :  ه شههنونده القهها میای از معههانی ضههمنی بهه دهی مجموعههه دارد و از طریهه  نههام برمههی
 (.144، صانتقادی

 .251، ص2، جتفسیر العیاشی. 19

 .2، ص1. همان، ج20
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 یقول ...  عمن سمع علیا  . سند این روایت بدین شکل است: عن السدی،2
نام برده نشده است و از این رو، در قسهمت  پیداست در این سند راوی مستقیم از امام 

کهه ایهن سهند در  باقی مانده سند نیز افتادگی و ارسال و،ود دارد. ایهن نکتهه بهه ایهن معنها اسهت 
کامهل  کتهاب عیاشهی نیهز مرسهل بهوده اسهت و ایهن روایهت حتهی در صهورت نقهل  سهندا اصل 

 شد.توسط مستنسخ همچنان محکوم به ارسال می
کتب شیعی نقل شهده اسهت و ثانیها  3 . این روایت اول  تنها با سند عیاشی و به نقل از او در 

کتاب بعد از عیاشی تا مدت های روایی و تفسیری شیعه نقل نشده است و پا  ها این روایت 
ق( بههه نقههل از عیاشههی 1112یههز حههویزی )مق( و ن1107از او نخسههتین بههار سههید هاشههم بحرانههی )م

کتهب روایهی و تفسهیری متقهدم همچهون تفسهیر قمهی  21اند.پرداخته )م حهدود به بیان دیگر، در 
کههه تها چنههد قههرن پها از عیاشههی )م329 کتبههی  ق( نوشههته شهده اسههت؛ مثههل  320ق( و ... و نیهز 

 نیست. ق( و ... اثری از این خبر و روایات مشابه آن 460شیخ طوسی )التبیان 
کتهب اههل سهنت اهتمهام 4 کتهب شهیعی، در  . به نقل این روایت در قرون نخست، بیش از 

کامههل متعههدد نقههل شههده اسههت.  شههده اسههت. ایههن روایههت در منههابع اهههل سههنت بهها سههندهای 
 بنگرید:

 صالح          وکیع       سفیان ثوری     سدی    عبد خیر
 سدی    عبد خیر    ابن وکیع ]سفیان[     وکیع       سفیان ثوری 

 احمد بن اسحاق      ابومحمد      سفیان ثوری     سدی    عبد خیر
کریب         ابن ایمان      سفیان ثوری     سدی    عبد خیر  ابو 
 ابن بشار         یحیی       سفیان ثوری     سدی    عبد خیر
 دی    عبد خیرابراهیم بن مریوق      ابو عامر عقدی    سفیان ثوری     س

 مثنی          وهبت بن ،ریر    شعبه        سدی   عمن سمع علیا
 نصر بن عبد الرحمن     حفص بن عمر    حسن بن صالح    سدی    عبد خیر

 عبد اعلی بن واصل     خلد بن خالد مقری   اسباط بن نصر    سدی    عبد خیر
 22ط بن نصر    سدی    عبد خیرمحمد بن غالب      عبد الصمد بن نعمان   اسبا

کتب شیعه تنهها عیاشهی بها سهندی منقطهع ناقهل آن اسهت  _بنا بر این، این حدیث   _که در 
                                                   

 .28، ص3، جنور الثقلین؛ 387، ص3، جالبرهان. 21

البیهان فهی ؛ 311، ص1، جسهنن الهدارقطنی؛ 72و  38، ص14، ج،امع البیان؛ 37، ص1، جتفسیر مقاتل بن سلیمان. 22
 .444، ص2، جشعب الیمان؛ 36، صالقرآنعد آی 
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که در نه سهند عبهد خیهر دیهده مهی کتب اهل سنت تا قرن پنج ده سند دارد  شهود و در طبقهه در 
« عمهن سهمع علیها  »بیر ناقل از امام قرار دارد و در یک سند راوی این طبقه نام برده نشده و با تع

بنها بهر  مانند سند عیاشی به او اشاره شده است. در هر ده سهند در طبقهه بعهد، سهدی قهرار داد. 
و « مفههرد»ایههن روایههت در اهههل سههنت نیههز حههداقل بههه واسههطه تفههرد در طبقههه سههدی شههیعی  ایههن، 

 است.« غریب»
 بررسی داللی 

کههه سههرانجام بایههد همههه آن ایههت و منقههول از سههدی دانسههت، را ههها را یههک رو مهتن ایههن روایههات 
کرد:می  توان سه دسته 
که  . نقل1 کرده« فاتحذ الکتاب»را « سبعا  من المثانی »هایی   23اند.معرفی 
کههه بهها 2 کیععد. نقلههی  کههرده اسههت. ماننههد: « سههبعا  مههن المثههانی»را « فاتحههذ الکتههاب» تأ معرفههی 

 24السبع المثانی. هیالحمد هلل رب العالمین، 
که پا 3 گر ساالی از  گزارا« سبعا  من المثانی »به عنوان « فاتحذ الکتاب»از معرفی . نقلی 

  25«.بسم اهلل الرحمن الرحیم آیذ»سوی مخاطب است: فقیل له: إنما هی ست آیات، فقال: 
که در چهه فتهایی و بها چهه مسهَلهو این دسته از رویات نشان می ای ایهن سهخن طهرم دهد 

 شده است.
به ،هت ا،مال ههیچ  -دهند ها را تشکیل میه بیشترین متنک -های دسته نخست متن

یههان طبقههات بههالتر، بهها فاصههله انههد. در واقههع بههه نظههر مههینکتهه ضههمنی را مههنعکا نکههرده رسههد راو
گرفتن از مسَله ضمنی مطرم و نهفته در متون و عدم دغدغه نسبت به آن نکتهه، بهه تلخهیص 

کهلم را در قالهب یهک خبههر سه هب  کهردهمهتن دسهت زده و ل  گهزارا  کیهد  انهد؛ حههال اده و بهدون تَ
 های دیگر همچنان فتای طرم سخن منعکا شده است. که در نقل آن

کیععد« السههبع المثههانی»چههرا در نقلههی از ایههن روایههت بههر معرفههی سههوره حمههد بههه عنههوان  شههده  تأ
که تهلا مهی کهرده از پهریرا سهوره حمهد بهه است؟ آیا اندیشه و ،ریانی مخالفی و،ود داشته 

ن مصداق این تعبیر سر باز زند؟ ساالتی از این دست را شاید بتوان بها تو،هه بهه نقهل سهوم عنوا
رسد مسَله بر سر احتسهاب یها عهدم احتسهاب بسهمله این روایت پاسخ داد. در واقع، به نظر می
                                                   

 .444، ص2، جشعب الیمان؛ 36، صالقرآنالبیان فی عد آی ؛ 72و  38، ص14، ج،امع البیان. 23

 .72و  38، ص14، ج،امع البیان؛ 37، ص1، جتفسیر مقاتل بن سلیمان. 24

 .311، ص1، جسنن الدارقطنی. 25
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خواندن سوره « سبعا  من المثانی »در ،مله آیات سوره حمد است و در فتای طرم این ساال 
در راستای هفت آیه شمردن شمار آیات این سهوره و در نتیجهه احتسهاب بسهمله  حمد در واقع

کیهد مهی در ،مله آیات آن است. مخاطب از حترت امیهر  إنمها »پرسهد: در نقهل سهوم بها تَ
و امههام )گوینههده سههخن( در پاسههخ راه حههل مشههکل و رسههاندن شههمار آیههات بههه « سههت آیههات هههی

بسهم »فرمایهد: نمایهد و مهیسوره خاص معرفی میهفت را احتساب بسمله در ،مله آیات این 
 «.اهلل الرحمن الرحیم آیذ

لههزوم احتسههاب »تههر ذیههل روایههت دوم در بههاب اسههتدلل رابطههه بههین دو موضههوه  چههه پیش آن
سهبعا  مهن المثهانی خوانهده شهدن  »و « بسمله در شمار آیات سوره حمد برای هفت آیه شدن آن

کردیم، درباره این ر« این سوره سهبعا  مهن  »وایت نیز صادق است. به تعبیر دیگر، استناد به بیان 
بها « درستی احتسهاب بسهمله در شهمار آیهات ایهن سهوره»بودن سوره حمد برای اثبات « المثانی

 روست. ساالت و اشکالت متعددی روبه
وایت چهارم  ر
  تفسیر العیاشی: منب  روایت
نامعلومی )عمن ذکره رفعه( نقهل : عیاشی از یونا بن عبد الرحمن از شخصی سند روایت

کهه از امهام صهادق  می  سهبعا  مهن المثهانی و القهرآن العظهیم و لقهد آتینها  دربهاره آیهه  کند 
کردم، حترت فرمودند:  ساال 

 ههها قههائم  : رههاهر آن سههوره حمههد اسههت و بههاطنش فرزنههد فرزنههد، و هفتمههین آنمععتن روایععت
 26است. 

 بررسی سندی و منبعی
کرد:در بررسی سند و م  نابع این روایات لزم است به نکات ییر تو،ه 

تر درباره تفسیر او و ارسهال اسهناد آن  است و ما پیش تفسیر العیاشی. منبع نقل این روایات 1
گفتیم.  سخن 

 در سند و،ود دارد.« رفع»مانده از سند نیز افتادگی و اصطلحا   . در قسمت باقی2
 بررسی داللی

.  السهههابع منهههها القهههائمرهههها الحمهههد و باطنهههها ولهههد الولهههد، و . در روایهههت آمهههده: إن راه1
                                                   

 .250، ص2، جتفسیر العیاشی. 26
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در  پیداست این ،مله با باور شیعه امامیهه مبنهی بهر دوازدهمهین امهام بهودن حتهرت قهائم 
کهه  تعارض است. در اثر همین تعارض محدثان امامیه در صدد بیان تو،یهات و توضهیحاتی 

کنههد، برآمههده ثههال شههارحان حههدیث احتمههالت ییههر را انههد؛ بههرای مایههن حههدیث را قابههل پههریرا 
کرده  اند: مطرم 

آنهان بهوده اسهت؛ ییهرا اسهامی آنهان هفهت   ههای  . هفت تن شمرده شدن ائمه به اعتبار اسهم1
 تاست؛
کنایههه از عههدد چهههارده معصههوم اسههت و پیههامبر 2 خههود یکههی از امههور اعطهها  . عههدد هفههت 

  اند؛ شده قلمداد شده
کههه انتشههار علههوم از هفههت تههن از آنههان . هفههت تههن شههمرده شههدن آنههان بههه ا3 عتبههار ایههن اسههت 

 صورت پریرفته است؛ 
 به بعد باشد؛ . احتمال دارد مراد هفت امام از امام صادق 4
سوره حمهد اسهت و انتههای سهوره حمهد در مهدم اههل بیهت و « سبعا  من المثانی ». مراد از 5

 ذم دشمنان آنان است؛
 27 فیه و بدائیه باشد.. احتمال دارد این اخبار ساخته واق6
کههه علمهه مجلسههی )م2 «  السههبع المثههانی خنههم »ق( در بههاب 1110. در خهانواده احههادیثی 

که در آن ها ائمهه  گرد آورده است، شاهد دو دسته روایت هستیم: دسته نخست، روایاتی است 
اسهت  شوند و دسهته دیگهر، روایهاتی معرفی می« سبعا  من المثانی »به عنوان مصداق تعبیر  

ای  شههوند، نکتههه معرفههی می« سههبعا  مههن المثههانی »مصههداق  کههه ائمههه  ههها عههلوه بههر آن کههه در آن
ههها مطههرم شههده اسههت. دسههته نخسههت، شههامل هفههت روایههت  تر دربههاره عههدد هفههت در آن اضههافه

که از منابع معتبری همچون  نقل شده است  تفسیر فراتو  بصائر الدر،ات، تفسیرالقمیاست 
 سه روایت ییر است: و دسته دوم شامل

 : تفسیر العیاشیروایت ششم باب: 
ْْحَنأ َرَفَعُه  َس ْبنأ َعْبدأ الر َ َُ َبا َعْبیلدأ اهَّللأ   َعْن ُیو

َ
ْلُت أ

َ
َ    َعیلْن َقیلْولأ اهَّللأ  َقاَل: َسأ َ  َلَقیلْد تَتْینیلا

یلَ   ِأ ثاِنأ َ  اْلُقیلْرتَن اْلَع َن اْْلَ َرَهیلا اْ َ   ،َسْبعًا مأ اهأ ََ ن َ  ِأ ُع َقیلاَل:  یلابأ یلا ُ ْلیلُد اْلَوَلیلدأ َ  الع َ َاَ َأ دْْمیلُد َ  َبا
 ُ ا اْلَقاِئأ ْاَ  . مأ
 : تفسیر العیاشیروایت هشتم باب: 

                                                   
 .117و  115و  114، ص24، جبحار النوار؛ 419، ص1، جالوافی. 27
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ْعَفیلیلٍ   ٍَ ّبأ 
َ
َ َة، عیلن أ یلیلبأ ْبیلنأ ُعیلیلْ، ثیلیلاِنأ َ    ِفأ َقیلْولأ اهَّللأ   َعیلنأ اْلَقاسأ یلَن اْْلَ َ  َسیلیلْبعًا مأ َ  َلَقیلیلْد تَتْینیلا

  َ ِأ َ ، َقا اْلُقْرتَن اْلَع ٍة َ  اْلَقاِئأ ئأ َ
َ
 . َل: َسْبَعَة أ

 : تفسیر العیاشیروایت نهم باب: 
َعنأ  ُبو اْ َ

َ
اَعُة َقاَل: َقاَل أ یلَ  :  ََسَ ِأ ثیلاِنأ َ  اْلُقیلْرتَن اْلَع َن اْْلَ َ  َسْبعًا مأ ، َقیلاَل:  َ  َلَقْد تَتْینا

یلد   دْم َ ّل َ ُُمَ ِأ َیاُء  بأ َْ
یلْبَع  ََلْ ُیْعَط اِْلَ ُب اْلُفْهیلُک َ  اْلُقیلْرتُن َ  ُهیلُب الع َ أ ُْ یَن َییلُد ُر َعَهیل یلذأ

یلُة ال َ ئأ َ
ُة اِْلَ

د   دْم َ ُ  ُُمَ ِأ  .. اْلَع
که پیداست، این متمون تنها در  گونه  وارد شده است و در تفاسهیر و  تفسیر العیاشیهمان 

نقهل نشهده  -پردازنهد مهی که به نقل فتایل اهل بیهت  - بصائر الدر،اتمنابع دیگر مانند 
 است.

وایت پنجم  ر
  تفسیر العیاشی: منب  روایت
: عیاشههی از یههونا بههن عبههد الههرحمن از شخصههی نههامعلومی )عمههن رفعههه( نقههل سععند روایععت

کهه از امهام صهادق  می   سهبعا  مهن المثهانی و القهرآن العظهیم و لقهد آتینها  دربهاره آیهه  کند 
کردم، حترت فرمودند:...  ساال 

کهههه : سهههوره حمهههد اسهههت و هفهههمعععتن روایعععت ،هههزء « بسهههم اهلل الهههرحمن الهههرحیم»ت آیهههه دارد 
که در دو رکعت تکرار می آن  28شود.هاست. و تنها به این سبب مثانی خوانده شده 

 بررسی سندی و منبعی
کرد:  در بررسی سند و منابع این روایات لزم است به نکات ییر تو،ه 

ه تفسیر او و ارسهال اسهناد آن تر دربار است و ما پیش تفسیر العیاشی. منبع نقل این روایات 1
گفتیم.  سخن 

 و افتادگی در سند و،ود دارد.« رفع»مانده از سند نیز اصطلحا   . در قسمت باقی2
 بررسی داللی

لههزوم احتسههاب بسههمله در »آیههی و همنشههینی دو موضههوه  . در ایههن روایههت نیههز شههاهد بهها هم1
« المثانی خوانهده شهدن ایهن سهورهسبعا  من  »و « شمار آیات سوره حمد برای هفت آیه شدن آن

برای اثبهات درسهتی رخی « هفت آیه بودن سوره حمد»تر درباره استدلل به  چه پیش هستیم. آن

                                                   
 .19، ص1. همان، ج28



 

 

، س
یث

حد
لوم 

ع
ال 

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

16 16 

کههه بسههمله را ،ههزء سههوره حمههد می کههردیم، دربههاره ایههن  کسههانی  داننههد، در ذیههل روایههت دوم بیههان 
 روایت نیز صادق است.

ه شهدن سهوره حمهد تکهرار آن در دو رکعهت خوانهد« سهبعا  مهن المثهانی ». در این نقهل علهت 2
کهه یهادکرد سهوره حمهد بهه ایهن ،ها نیهز ایهن سهاال پهیش مهی نماز دانسته شده اسهت. در ایهن آیهد 

ویژگی چه ارتباطی با شرایط نزول این سوره و مقام امتنان دارد. به بیهان دیگهر، چهرا ایهن وصه  
رار شهدن ایهن سهوره در شهده اسهت؟ تکه« برگزیهده»خاص از میان اوصاف مختل  سهوره حمهد 

گرامهی  نماز پیامبر  دارد؟ آیها  و مسلمانان چه ارتباط منطقی با مقام امتنان بر پیهامبر 
کهه بهها مقهام امتنههان سهازگارتر باشهد نداشههته اسهت تها در ایههن ،ها بههدان  ایهن سهوره وصهه  دیگهری 

که بیش از سوره حمهد در نمهاز تکهرار می نیهز در مقهام شهوند  وص  اشاره شود؟ آیا اذکار دیگری 
که حداقل ایهن روایهت  امتنان شایسته یادکرد و یادآوری هستند؟ این ساالت، ساالتی است 

 گوید. ها پاسخ نمی ن بدا
وایت ششم  ر
 کتاب من لیحتره الفقیهو  تفسیر العیاشی: منب  روایت
 : سند روایت

کههه از کنهد )عههن خعیاشهی از محمههد بههن مسهلم، از یکههی، از دو امههام بزرگهوار نقههل مههی حههدهما( 
 پرسیدم، ایشان فرمودند:«  سبعا  من المثانی و لقد آتینا  »ایشان درباره آیه 

کهه از امههام صههادق عیاشهی از محمههد بههن مسهلم نقههل مههی و لقههد آتینهها  »دربهاره آیههه  کنههد 
کردم، امام   «سبعا  من المثانی و القرآن العظیم   فرمودند:  ساال 

د از محمد بن علی بن محبهوب، از عبهات، از محمهد با سند خو التهریبشیخ صدوق در 
گفت: از امهام صهادق بن ابی عمیر، از ابو ایوب، از محمد بن مسلم نقل می که  دربهاره  کند 

 است؟ ایشان فرمودند:« فاتحذ الکتاب»که « السبع المثانی و القرآن العظیم»
 نقل شده است:: متن این روایت به ترتیب اسناد بال به سه شکل ییر متن روایت

گفتار در آن تکرار می که   شود.فاتحذ الکتاب است 
29 

فرمهوده خداونهد  امام فرمودند و رسول خدا  _شود گفتار در آن تکرار میفاتحذ الکتاب ]
گنجینه بهشهت اسهت. در آن  30[بر من به واسطه فاتحذ الکتاب منت نهاده است بسهم اهلل »از 

                                                   
 .249، ص2، جتفسیر العیاشی. 29

کروشهه را محقهه  30 تفسههیر بهر اسههات دیگهر متهون مشههابه بهه مهتن  , هاشههم رسهولی محلتهی تفسهیر العیاشهی. ،مهلت داخهل 
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و إذا ذکهرت ربهک فهی القهرآن وحهده ولهوا »فرمایهد اره او مهیکهه دربهای است، آیه« الرحمن الرحیم
که خداوند را  سخن اهل بهشت است، آن«  و الحمد هلل رب العالمین»؛ «علی خدبارهم نفورا گاه 

گهاه «  مالهک یهوم الهدین»گوینهد و به خاطر نیکویی پهاداا شهکر مهی گفتهه اسهت ههیچ  ،برئیهل 
« إیها  نعبهد»کند. ها او را تصدی  می اهل آسمان که خداوند و مسلمانی آن را نگوید، مگر این
کهه بههه واسهطه آن بنههدگان «  إیهها  نسهتعین»و  _اخهلص در عبههادت اسهت  برتههرین چیهزی اسههت 

کهه خداونهد «  اهدنا الصراط المسهتقیم»طلبند شان را می های  حا،ت کسهانی  راه انبیهاء اسهت 
نصههارا « و غیههر التههالین»ت و یهههود اسهه«  غیههر المغتههوب علههیهم»ههها نعمههت داده اسههت.  بههه آن
 31است.

گفههههتم:  از هفههههت ]آیههههه[ اسههههت؟ فرمونههههد: آری، برتههههرین « بسههههم اهلل الههههرحمن الههههرحیم»بلههههه. 
 32هاست. آن

 اتحاد سه روایت: 
کننهده یهک نفهر، یعنهی محمهد بهن به نظر می کهه در ههر سهه روایهت سهاال  رسد با تو،ه به این 

توان ایهن سهه پرسد، میمی مام معصوم مسلم است و در هر سه، وی یک ساال واحد را از ا
کرد. بنگرید:  روایت را نقل  های متعدد یک روایت تلقی 

 «  سبعا  من المثانی و لقد آتینا  »عن خحدهما سَلته عن قوله: 
سهبعا  مهن المثهانی و القهرآن  و لقهد آتینها  »عن قول اهلل عز و ،هل  سَلت خبا عبد اهلل   قال
  «العظیم

َبا
َ
ْلت  خ

َ
؟ َعْبِد اهلِل  َسَ ْرآِن اْلَعِظیِم ِهَی اْلَفاِتَحذ  ْبِع اْلَمَثاِنی َو اْلق   َعِن السَِّ

کنیهه « احدهما»اما در روایت نخست از امام با تعبیر  یاد شده است و در دو روایت دیگهر بهه 
کهرد از امهام محمهد بهاقر « احهدهما»تصریح شده اسهت. تعبیهر  امام یعنی ابو عبد اهلل  در یهاد 

کهار مهی مشتر  است و برای اشاره به هر دو امام  و امام ،عفر صادق   رود. و بها بهه 
یهام اسهت و وی در  تو،ه به این که مراد از محمد بن مسلم در ایهن سهند محمهد بهن مسهلم بهن ر

از این رو، با تو،ه  33قرار دارد. و امام صادق  طبقه اصحاب هر دو امام، یعنی امام باقر 
کههه مههراد از تعبیههر ی بههه طههور قطههع نمههیبههه طبقههه راو کههرد  یک از  کههدام« احههدهما»تههوان مشههخص 

                                                                                                                        
 افزوده است. العیاشی

 .22، ص1. همان، ج31
 .289، ص2، جمن لیحتره الفقیه. 32

 .245و  233، ص17، جمعجم ر،ال الحدیث. 33
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. اسهت یها امهام صهادق  است و حدیث مورد بررسی منسوب به امام بهاقر  صادقین 
کنیهه امهام صهادق  اما با تو،ه بهه این تهوان تصهریح شهده، مهی کهه در دو نقهل مشهابه دیگهر بهه 

که مراد از تعبیر  رسد بر اسات همین داوری است. به نظر می صادق  امام« احدهما»گفت 
کهه محقه   یثنهی فیهها »، رسهولی محلتهی افهزوده، روایهت نخسهت، یعنهی تفسهیر العیاشهیاست 

کهه در روایههت اول محمهد بهن مسههلم از  را بهه روایههت دوم، در داخهل ] [ افهزوده اسههت؛ بها آن« القهول
معرفههی « ابههو عبههد اهلل »دوم وی را  کههرده اسههت و در روایههت« احههدهما»امههام معصههوم تعبیههر بههه 

  نموده است.
کهه سهوره حمهد را  که این روایت تنها روایتهی اسهت  کنیم  درباره داوری فوق لزم است اشاره 

و،هود دارد.  کند و احتمال انتساب آن بهه امهام بهاقر معرفی می« سبعا  من المثانی »مصداق 
... و روی ذلهک عهن   فاتحهذ الکتهاب  ههی  المثهانی  إن السهبع» مجمهعاز این رو، سخن صهاحب 

که معرفی سوره حمد به عنوان مصهداق  34«خبی ،عفر خبی عبد اهلل و  کسانی  سهبعا   »و دیگر 
کهه  اند، منسوب دانسته را به امام باقر « من المثانی گونهه  بر اسات این روایت اسهت؛ امها آن 

« احهدهما»حهد باشهد و مهراد از تعبیهر رسد این روایت با دو روایت دیگهر متروشن شد، به نظر می
دربهاره مصهداق  باشد و محمد بهن مسهلم یهک بهار و آن ههم از امهام صهادق  امام صادق 

کرده باشد. و در نتیجهه، روایتهی از امهام بهاقر « سبعا  من المثانی » در ایهن بهاره نرسهیده  ساال 
 است.

 بررسی سندی و منبعی
کرد:درباره سند و منابع نقل این حدیث لز  م است به نکات ییر تو،ه 

تهر در ذیهل روایهت  چهه پیش است و هر آن تفسیر العیاشی. منبع دو نقل نخست این روایت 1
و لزوم دقت در روایات وی بیان شد، درباره این حهدیث نیهز صهادق  تفسیر العیاشیسوم درباره 

کهه در ، کتاب مهن لیحتهره الفقیههاست؛ اما منبع نقل سوم این روایت  ملهه معتبرتهرین اسهت 
 کتب حدیث شیعه قرار دارد.

کتههاب 2 تفسههیر . سههند دو نقههل نخسههت روایههت، بههه علههت ارسههال اسههناد توسههط مستنسههخ 
یههابی میالعیاشههی ، َعههِن »شههود؛ امهها سههند نقههل سههوم  ، مرسههل اری ههوب   ْبههن  َعِلههیِِّ ْبههِن َمْحب 

ههد  َحمَِّ م 
ِبهه
َ
، َعههْن خ َمْیههر  ِبههی ع 

َ
ههِد ْبههِن خ َحمَِّ ههاِت، َعههْن م  ْسههِلم  اْلَعبَِّ ههِد ْبههِن م  َحمَِّ ههوَب، َعههْن م  یِّ 

َ
صههحیح اسههت. « ی خ

کهه در مشهیخه آمهده  _همچنین یکی از دو طری  شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب 
                                                   

 .530، ص6، جمجمع البیان. 34
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سهنِد نقهل سهوِم ایهن حهدیث در مجمهوه  بنها بهر ایهن،   35صحیح و دیگری حسهن اسهت. _است 
 شود. صحیح ارییابی می

 بررسی داللی 
کههه ایهن سههه از آن نقههل در واقهع سههه نقههل متفهاوت یههک حههدیث قلمهداد شههد، شایسههته  ،هایی 

ترین نقل این حدیث یعنی نقهل سهوم بدهرداییم. امها پهیش از آن،  است به بررسی دللی صحیح
کهه دو نقهل نخسهت بها نقهل سهوم دارد، ابتهدا دربهاره دو نقهل نخسهت بهه   با تو،ه به تفاوت ههایی 
 پرداییم.نقل سوم می کنیم و س ا به بررسی دللینکاتی اشاره می

 بررسی داللی دو نقل نخست
کلمههات». قههول بههه مثههانی خوانههده شههدن سههوره حمههد بههه 1 یثنههی فیههها » _در آن « دلیههل تکههرار 
کنهار نقهل آرای مختله ، ایهن رخی  _« القول کهم قایهل اسهت و در  در میان مفسهران قهولی شهاذ و 

گزارا شده است و حتی مفسران شهیعه نیهز بهه نقهل آن اه انهد. عهلوه بهر ایهن،  تمهام نکهردهکمتر 
کههه در ایههن روایههت آمههده اسههت، بههه علمههای لغههت منسههوب شههده  توضههیح مشههابه بهها توضههیحی 

 36است.
، «الصهههراط صهههراط»،«إیههها  إیههها »، «الهههرحمن و الهههرحیم». تکرارههههای ایهههن سهههوره را تکهههرار 2
که تکراری این چنینی، خاص  37اند.دانسته« علیهم علیهم» گفت  این سوره در این باره باید 

 نیست و در ،اهای دیگر قرآن نیز قابل مشاهده است؛ برای مثال به تک آیه ییر بنگرید:

َبْت  ُب َع  ُضرأ أ ُْ َح  َه  بأ
ّل َ ِأ ُفوا  ْیَن ما ُثقأ

َ
ُة أ
ل َ أ َن اهَّللأ  ْبٍل الذ  یلَن  ْبیلٍل َ  َح  مأ َضَبیلٍ  مأ ِأ َ  ایلاُ  بأ یلا

یلَن الن َ مأ
َبْت َ  اهَّللأ  ُب َع  ُضرأ أ ُْ ْعَکنَ  َه َک ُة اْْلَ ْب  ذلأ ُ ّن َ

َ
أ وابأ َُ آیاتأ  کا َضْی أ  اهَّللأ َیْکُفُ، َن بأ یاَء بأ بأ َْ

َ  َیْقُتُهوَن اِْلَ
 ٍ َک َحق  ا َعَصْوا َ   ذلأ واِبأ َُ  38.َیْعَتُد َن  کا

کلمهات  کهانوا»در این یک آیهه  تکهرار شهده اسهت. « ضهربت، علهیهم، حبهل، مهن اهلل، ذلهک، 
گهر  117آیه  این چنین تکراری را در آیات دیگر مانند سوره مائده و ... نیز قابل مشهاهده اسهت. ا

که در یافتن واژگان تکراری در  _به تکرار واژگان در یک آیه، تکرار واژگان در آیات مجاور  آنگونه 
شهود تکهرار واژگهان در سهوره حمهد و در طههول را نیهز بیفهزاییم معلههوم مهی _سهوره حمهد عمهل شهده 

                                                   
 .523، ص4، جمن لیحتره الفقیه. 35

 .542، ص2، جزاد المسیر؛ 41، ص14، ج،امع البیان. 36

 .249، ص2، جتفسیر العیاشی. 37
 . 112. سوره آل عمران، آیه 38
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کننهده نیسهت و در سهور دیگهری ماننهد معهوذتین، شاخص و ویژگیی ای هفت آیه نکته متمهایز 
 های قابل تو،هی دارد. کافرون، تکاثر و ... مشابه

کهه در مقهام 3 که تکرار تک واژگان، چهه ویژگهی برتهری دهنهده و خاصهی اسهت  . باید پرسید 
های متعدد و مختله  قابهل ذکهر، بهه ایهن ویژگهی و  امتنان، هفت آیه سوره حمد از میان ویژگی

ههای  توان هفت آیهه سهوره حمهد را بهه ویژگیاند؟ به بیان دیگر، میص  خاص توصی  شدهو
کههه احیانهها  بهها مقههام امتنههان نیههز سههازگاری و ارتبههاط داشههته باشههد.  متعههددی سههتود؛ ویژگی هههایی 
کنون از میان ویژگی کهه ویژگهی  -« تکرار برخی واژگان»ویژگی « گزینش»های متعدد قابل ذکر،  ا

گرفته است و چگونه با مقام امتنان ارتباط دارد؟ - است« راهری»  به چه علتی صورت 
بدون تعلیل  _در تفسیر سوره حمد آمده است  تفسیر العیاشیکه در  _. دومین نقل روایت 4
گویا « فیها القول  یثنی» کتاب و  نقل شده است. و محق  به عنوان مطالب مفقود شده از متن 
سوره حجر بدان افزوده است؛ اما به هر حال، در نقطهه  87یل آیه بر اسات نقل این روایت در ذ 

که نقل روایت در ذیل آیه  باشهد و « مدرج المهتن»سوره حجر  87مقابل این احتمال و،ود دارد 
از اصل روایت نباشد؛ این احتمال با فرض اتحهاد سهه نقهل و بها تو،هه « فیها القول  یثنی»افزوده 

 شود.بیشتر تقویت می _ندی صحیح دارد که س _به عدم آن در نقل سوم 

کهه در میانهه5 کنهز الجنهذ »... نقهل دوم روایهت آمهده اسهت؛ یعنهی  . برای اغلب مطالبی  مهن 
و إذا ذکهرت ربههک فهی القههرآن وحهده ولههوا »اآلیهذ التههی یقهول فیههها:   فیهها: بسههم اهلل الهرحمن الههرحیم

خهههل الجنههذ حههین شههکروا اهلل حسههن  ی  دعههو«  و الحمههد هلل رب العههالمین« »علههی خدبههارهم نفههورا
قهال ،برئیهل مها قالهها مسهلم قهط، إل صهدقه اهلل و خههل سهماواته «  مالک یهوم الهدین»الثواب، و 

اههدنا »خفتهل مها طلهب بهه العبهاد حهوائجهم «  إیها  نسهتعین»إخلص العبهاد،، و « إیا  نعبد»
در خهانواده حهدیثی تفسهیرگر « صهراط األنبیهاء و ههم الهرین خنعهم اهلل علهیهم«  الصراط المسهتقیم

بهرای مثهال، سهوره حمهد در ههیچ روایهت دیگهری در منهابع  39این سوره، روایت مشهابهی یافهت.
کنز الجنذ»شیعه و اهل سنت با تعبیر  معرفی نشده است. در روایات اهل سنت با اسناد « من 

کنز الجنذ»به عنوان « ل حول و ل قوه ال باهلل»و یا « ل قوه ال باهلل»متعدد ذکر  معرفی شده « من 
ی   النصهار« و غیهر التهالین»الیهود « غیر المغتوب علیهم»البته آخر روایت، یعنی  41-40است.

                                                   
کههه بههه راه انبیهاء و راسهتگ« صهراط الهرین انعمهت علهیهم». تفسهیر 39 کسهانی  سهوره نسههاء  69بهر اسهات آیهه  ویان و ... ه یعنهی 

رسهیده اسهت  و یها ائمهه  ها نعمت داده است ه در سخن صحابه و تهابعین و نهه بهه نقهل از پیهامبر  خداوند به آن
 (.16و  15، ص1، جالدر المنثور)
، 8، جمسلم صحیح ؛169، ص7، جصحیح البخاری؛ 265و  152، ص5و  418، ص4و  298، ص2، جمسند احمد. 40
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 42در خانواده حدیثی تفسیرگر سوره حمد در شیعه و اهل سنت روایات مشابهی دارد.
 بررسی داللی نقل سوم روایت

 ر اشاره شود:در بررسی دللِی نقل سوم روایت لزم است به نکته یی
آیی دو موضههوه هفههت آیههه بههودن سههوره حمههد بهها احتسههاب  . در ایههن روایههت نیههز شههاهد بههاهم1

تهر در ذیهل  خوانده شدن سوره حمد هسهتیم. پیش«  سبعا  من المثانی »بسمله در ،مله آیات و 
که استناد به  گفتیم  بهودن سهوره حمهد بهرای اثبهات درسهتی رخی « سبعا  من المثانی »روایت دوم 

کهه بسهمله را ،زئهی از ایهن سهوره میک داننهد، اسهتدللی تهام نیسهت و بها اشهکلتی موا،هه  سانی 
 است. 
گونههه _. دربهاره سههاال محمههد بهن مسههلم از احتسههاب بسهمله در ،ملههه هفههت آیهه 2 ای کههه بههه 

کهرد  _اسهت «  سبعا  مهن المثهانی »گر معرفی سوره حمد به عنوان تداعی بایهد بهه ایهن نکتهه تو،هه 
در بهاب احتسهاب بسهمله از آیهات سهوره فاتحهذ « بسم اهلل الرحمن الرحیم»خانواده روایی که در 

کهه شهیخ حهر عهاملی آن هها را  الکتهاب و دیگهر سهور شهاهد دو دسهته روایهت هسهتیم: یهک دسهته 
وَر،  َعَدا َبهَراَءٌ، َو »تحت عنوان  ِ س 

لِّ ک  نَِّ اْلَبْسَمَلَذ آَیٌذ ِمَن اْلَفاِتَحِذ َو ِمْن 
َ
ْتَیهاِن ِبَهها َو  َباب  خ هوِب اْْلِ  ، و 

ههوِب ِإَعاَدِتَهها  ، ههِد َتْرِکَهها َو و  هَلِ، ِبَتَعمِّ  ْطهَلِن الصَِّ کهه آنای و دسهته 43گهرد آورده اسههت« ب  ههها را  دیگههر 
ْخَفه»تحت عنوان  ِ اْْلِ

ِذ َو َ،َواِز َتهْرِ  اْلَجْههِر ِبَهها ِفهی َمَحهلِّ ِقیَِّ اِت َو ِفهی َباب  َ،َواِز َتْرِ  اْلَبْسَمَلِذ ِللتَِّ
ههذ ِقیَِّ کههه  سههازد: نخسههت، آنمجموعههه ایههن روایههات دو نکتههه را روشههن مههی 44گنجانههده اسههت.« التَِّ

                                                                                                                        
 و ... 74ص

کتهاب مسهند المهام علهی 41 کهردن صهدقه،  بهه نقهل از حتهرت امیهر المهامنین علهی  . علوه بر ذکهر فهوق، در  مخفهی 
کنز الجنه»پوشیده نگه داشتن مصیبت و صله رحم نیز  کنز الجنذ: إخفهاء الصهدقذ، « من  معرفی شده است: خربعذ من 

 (.320، ص9، جمسند المام علیل ل حول ول قو، إلِّ باهلل )وکتمان المصیبذ، وصلذ الرحم، وقو

بهه عنهوان « عهن النبهی علهی،  الحارث بنعن »... ق( در تاریخ بغداد این روایت را با سند 462اما خطبیب بغدادی )م
، بههدون اشههاره بههه الجههامع الصههغیرق( ایههن روایههت را در 911( سههیوطی )م404، ص3کنههد )جنقههل مههی سههخن پیههامبر 

کهرده اسهت. پها از او منتقهی هنهدی ایهن روایهت در س آورده اسهت و در  کنهز العمهالندا، به عنوان حدیث نبوی نقهل 
کتاب خطبیب بغدادی به نقل از علی است )« خط ه علی»مقابل آن نگاشته است  کنز که به معنای نقل روایت نبوی از 

 مسند المام علیمال  « علی»به  کنز العمالدر  رسد به علت انتساب این روایت (. به نظر می859، ص15، جالعمال
  نسبت داده است. به اشتباه این حدیث نبوی را به حترت امیر المامنین  

، 5و  379، ص4، جمسههند احمههد؛ 111، صالجههزء الثههانی مههن حههدیث یحیههی بههن معههین؛ 29، ص1، جتفسههیر القمههی. 42
 .61، ص1، ج،امع البیان؛ 132، ص13، جمسند ابی یعلی؛ 33ص

 .587، ص6، جتفصیل وسائل الشیعه. 43

 .60، ص6. همان، 44
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بسمله در نگاه محدثان و فقهای شیعه نه تنها ،زو سوره حمهد، بلکهه ،زئهی از همهه سهور قهرآن 
که در باب تهر  بسهمله  ، در مجموه، در روایات دسته دوم، تنها روایتی  حمهل کریم است. ثانیا 

 بر تقیه شده است، روایت ییر است: 
َبیلیلا َعْبیلیلدأ اهَّللأ 

َ
ْلُت أ

َ
ٍب َقیلیلاَل: َسیلیلأ یلیلدأ ْبیلیلنأ ُمْعیلیلهأ دْم َ ُ   ... َعیلیلْن ُُمَ َمامیلیلًا َیْعیلیلَتْف أ ِأ یلیللأ َیُکیلیلوُن  ٍُ َعیلیلنأ الر َ

، حأ أ ْْحنأ الر َ ْعبأ اهَّللأ الر َ  بأ
ُ
دْْمدأ َ  َّل َیْقَرأ اْ َ َِ   بأ

ْ
ُه َ  َّل َبأ .َقاَل: َّل َیُبر ُ هأ   بأ

ق( روایهت صهحیح السهند فهوق را 1104ق( و به تبعیت از او شیخ حر )م460شیخ طوسی )م
 45دانند.ای مییک روایت تقیه

که این روایت  کتهب ای که تنهها روایهت تقیهه -نکته ،الب تو،ه این است  در ایهن بهاب در 
کهه نقهل شهده اسهت. از ایهن رو، پیدا« محمهد بهن مسهلم»از طریه   -حدیثی شهیعه اسهت  سهت 

گرفتههه اسههت و محمههد بههن مسههلم حههداقل در بعتههی از اوقههات در شههرایط ضههرورت تقیههه قههرار مههی
کهه امهام ا،تمهاعی سهبب مهی _شهرایط دشهوار سیاسهی  برخهی مطالهب را بهه ناچهار بههه  شههده 

  بیان فرماید.ای شکل تقیه
که برخی بزرگان اهل سنت مانند ابوحنیفه، فقیه عراق و  کوفه، مردم را بر این نکته بیفزاییم 

که نمهی داد و البتهه او بها اسهتفاده از دانسهت، بهه محمهد بهن مسهلم ار،هاه مهیدر پاسخ ساالتی 
 46پرداخت.ها می گویی به آن به پاسخ روایات اهل بیت 
وایت هفتم  ر
 تفسیر العیاشی: منب  روایت
 کند.نقل می از ابوبکر حترمی از امام صادق  تفسیر العیاشی: سند روایت

گههاه حهها،تی داشههتی، ن روایععتمععت دیگههر را بخههوان و دو رکعههت نمههاز ای و سههوره« مثههانی»: هههر 
گفههتم: خههدایت نیکویههت دارد،  چیسههت؟ حتههرت فرمودنههد: « مثههانی»بگههزار و خههدا را بخههوان. 

  47فاتحذ الکتاب است.
 بررسی سندی و منبعی

اره انقطهاه اسهناد تهر دربه چهه پیش . منبع نقل ایهن روایهت نیهز تفسهیر العیاشهی اسهت و ههر آن1
گفتیم، درباره این روایت نیز صادق است.  این تفسیر و لزوم دقت در روایات عیاشی 

                                                   
 .62، ص6، جتفصیل وسائل الشیعه؛ 312، ص1، جالستبصار؛ 288، ص2، جتهریب الحکام. 45

 .386، ص1، جاختیار معرفذ الر،ال. 46

 .249، ص2و  21، ص1، جتفسیر العیاشی. 47
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. در سند این روایت ابهوبکر حتهرمی قهرار دارد. وی عبهد اهلل بهن محمهد خبهو بکهر الحتهرمی 2
کهه متقهدمین بهه منهاررات  اسهت. بها و،هود آن و امهام صهادق  الکوفی از راویان امام باقر 

کههردهنیکهه کههلم ر،الیههان متقههدم دربههاره او وارد نشههده اسههت.  48انههد،وی او اشههاره  امهها تههوثیقی در 
عبهد »درباره او متنهاق  اسهت. علمهه یهک بهار بها عنهوان  خلصذ القوالداوری علمه حلی در 

کتههاب، یعنههی قسههمت مخصههوص بههه   «اهلل بههن محمههد خبههو بکههر الحتههرمی او را در قسههمت اول 
کههه علمههه بههه یههانی  خبههو بکههر الحتههرمی »آورد و بههار دیگههر او را بهها عنههوان ههها اعتمههاد دارد، مههی آن راو

یههان ضههعی  و « اسههمه عبههد اهلل بههن محمههد کتههاب، یعنههی قسههمت مربههوط بههه راو در قسههمت دوم 
کههه علمههه سههخن آنههان را رد مههی یههانی   49کنههد.کنههد، نقههل مههیکنههد و در سههخن آنههان توقهه  مههیراو

کتهههاب  _و احتمهههال  تزلهههزل در داوری دربهههاره ا  خلصهههذ القهههوالکهههه از ذکهههر نهههام او در دو قسهههمت 
بههه سههبب عههدم توثیهه  صههریح او توسههط متقههدمین بهها و،ههود تصههریح آنههان بههه  _شههود فهمیههده مههی

 مناررات نیکوی وی است.
، تفسهیر علهی بهن ابهراهیم قمهیو  کامهل الزیهاراتآیذ اهلل خویی بهه واسهطه حتهور او در مشهایخ 

کههرده« متوثیهه  عهها»یعنههی بههر اسههات دو  البتههه آیههذ اهلل خههویی پهها از نگههارا  50انههد.وی را توثیهه  
برگشهته اسهت. از ایهن  کامهل الزیهاراتو در پایان عمر از توثیه  عهام مشهایخ  معجم الر،الکتاب 

گفت آیذ اهلل خویی به دلیل نرسیدن توثی  خاص ابهوبکر حتهرمی وی را  بهر  رو، در مجموه باید 
کرده است. بن ابراهیم قمی اسات توثی  عام مشایخ تفسیر علی  توثی  

 بررسی داللی 

کنیم:  در بررسی دللی روایت فوق لزم است به نکات ییر اشاره 
 «.سبعا  من المثانی»خوانده شده است و نه « المثانی». در این روایت سوره حمد 1
ر، ای دیگه خواندن سوره حمد )مثانی(، خوانهدن سهوره». در این روایت ترتیب غیر معمولی 2

کردن دیده می« خواندن دو رکعت نماز شود. ترتیهب خوانهدن )حمهد و سهوره( و بعهد قبل از دعا 
ههیچ  51کهه اول  در روایهات مشهابه خواندن )دو رکعت نماز( ترتیبی غیهر متعهارف اسهت؛ چهه این

که قبل از نماز سوره ، ،ز این روایت، در آداب دعا و غیر گاه توصیه نشده  گردد؛ ثانیا   ای تلوت 
 آن، اثری دال بر توصیه بر خواندن حمد و سوره قبل از نماز در دست نیست.
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کههه بهها تو،ههه بههه این3 گفتههه شههود  کههه ترتیههب خوانههدن )حمههد و سههوره( همههان  . ممکههن اسههت 
ترتیههب تههلوت در نمههاز اسههت، پهها مههراد از دو بخههش روایههت، یعنههی خوانههدن )حمههد و سههوره( و 

خوانههدن نمهاز بههوده اسهت. از ایههن رو، ترتیبهی غیههر  خوانهدن )دو رکعهت نمههاز(، یهک چیههز و آن ههم
متعارف در روایهت و،هود نهدارد. و در واقهع، سهخن نخسهت بها اضهافه شهدن خوانهدن دو رکعهت 
کههه حمههد و سههوره را در قالههب دو رکعههت نمههاز بایههد  نمههاز توضههیح داده شههده و بیههان شههده اسههت 

کههه ایههن تو،یههه بههه نظههر درسههت نمههی گفههت  کههه نخسههتین  چههه این رسههد؛خوانههد. در پاسههخ بایههد 
گههر وی از سههخن امههام چنههین  شههنونده روایههت و مخاطههب آن چنههین فهمههی را نداشههته اسههت. ا

کهرد که می با تو،ه به این _ای را فهمیده بود  نکته  _دانسته در نماز بایهد حمهد و سهوره را تهلوت 
بهر ایهن  کرد. در واقع، سهاال مخاطهب از ماهیهت مثهانی دالساال نمی« مثانی»دیگر از ماهیت 

که وی خواندن مثانی و سوره را غیر از خوانهدن حمهد و سهوره متعهارف در دو رکعهت نمهاز  است 
کرده و از این رو، درباره ماهیت مثانی پرسش نموده است.  تلقی 

 ب( روایات مخالف 

کنار مجموعه روایات فوق  ها را دال بر معرفی سوره حمد به عنهوان تنهها مصهداق  که آن _در 
کهه چنهین دللتهی در منابع شیعی دو روایت نیز یافت می _اند دانسته« المثانی سبعا  من » شود 

که روایت از ایشان نقل شده به قرار ییر است: را ندارند. این روایات به ترتیب ائمه  ای 
وایت اول  ر
کتهههاب  کهههارم  588طبرسهههی ) الحتجهههاجدر  از پدرشهههان، از  ق( بهههه سهههند امهههام موسهههی 

که امام علهی  م حسین ، از اماپدرانشان کهه در  -بها یکهی از احبهار یههود  آمده است 
کردنههد. در  -بههود  صهدد مقایسههه بههین فتهایل انبیههای پیشههین و حتههرت محمهد  احتجههاج 

 قسمتی از این روایت طولنی آمده است:
کهه خداونهد بلنهد  یهودی به حترت علی  گفت: این موسی بن عمهران اسهت 

کههه در آن حکمههت  اسههت بههدو بخشههیده اسههت؟ حتههرت علههی  مرتبههه تههوراتی 
کهه چنهین اسهت و بهه محمهد  چیهزی برتهر از آن بخشهیده  فرمودند: به درسهتی 

سوره بقره و مائده در مقابل انجیل و طواسهین و طهه و نصه   شد. به محمد 
مفصهل و حهوامیم در مقابهل تهورات و نصه  مفصهل و مسهبحات در مقابهل یبهور و 

بخشههیده شههد و  و موسههی  صههح  ابههراهیم  سههوره اسههراء و برائههت در مقابههل
چهه بهه انبیهای  سهبع طهوال و فاتحهه را بیشهتر ]از آن خداوند عزو،ل به محمد 
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است و به « السبع المثانی والقرآن العظیم»پیشین داده شده است[ بخشید و آن 
کتاب و حکمت بخشیده شد.  52او 

 بررسی روایت
از ایهن روایهت بدهرداییم، لزم اسهت دربهاره که به بررسهی دللهی قسهمت نقهل شهده  پیش از آن

کنیم:  کل این روایت به نکات ییر اشاره 
که بهرای اغلهب قریهب بهه اتفهاق بنهدهای ایهن روایهت طهولنی، خهانواده حهدیثی  نخست، آن

 شود؛ برای مثال در قسمت نخست آن آمده است:  یافت می
: و ل فخر؛ و در ایهن فخهری فرمودبرد، میبرای خود فتیلتی نام می که پیامبر هنگامی

کهه انبیهای دیگهر را سهبک شهمارم و از ]فتهایل[  آنکهنم بهینیست. من نیهز فتهایل او را یهاد مهی
 53آنان بکاهم.
کننهده، یهک یههودی معمهولی نبهوده اسهت،  دیگر، آن گزارا مهتن روایهت سهاال  که بر اسات 

کتب آسمانی پیشین بود  ه است. بنگرید:بلکه او از احبار یهود و مطلع از محتوای 
که تورات و انجیل و  امام حسین  فرمودند: یهودی از یهود شام و از احبار آنان 

های ]نبوت[ آنان را  را خوانده بود و دلیل و نشانه یبور و صح  ]دیگر[ انبیا 
که در آن اصحاب رسول خدا می  54بودند، در آمد ...  شناخت، به مجلسی 

 بررسی داللی 
تفسههیر « السههبع المثههانی و القههرآن العظههیم»ت سههبع طههوال و فاتحههذ الکتههاب بههه . در ایههن روایهه1

شده است. در نتیجهه، اول  سهوره حمهد بهه واسهطه هفهت آیهه بهودنش یها تکهرار در نمهاز بهه عنهوان 
کنهار تعبیهر « سبعا  من المثانی »تنها مصداق  « سهبعا  مهن المثهانی »تفسهیر نشهده اسهت؛ ثانیها  در 

کنار سوره حمد، سور سبع طوال نیز دیده می« عظیمو القرآن ال»تعبیر  گونههو نیز در  ای  شهود؛ بهه 
کههه سههوره حمههد بههه عنههوان مصههداق کههه مههی « و القههرآن العظههیم»تههوان حههداقل ایههن احتمههال را داد 

 معرفی شده است.
سهوره حجهر بهه روشهنی تفسهیر شهده اسهت و  87. در این روایت، مقام امتنان مو،ود در آیه 2

کتهب آسهمانی انبیهاء الههی و  مقام امتنان هها  قهرآن نسهبت آن« فزونهی محتهوایی»به مقایسه بین 
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گشته است.   مرتبط 
وایت دوم  ر

َ  َسْبعا  ِمهَن »درباره آیه  در اصل علء بن ریین آمده امام محمد باقر    اْلَمثهاِنی  َو َلَقْد آَتْینا
ْرآَن اْلَعِظیَم   55فرمودند: آیذ الکرسی است.«  َو اْلق 

 ج تحقیقنتای
در بهاب معرفهی سهوره حمهد بهه عنهوان  در مجموه، درباره روایات منسوب به معصومان 

 نکات ییر حایز اهمیت است:« سبعا  من المثانی »مصداق 

هفت روایت در منهابع روایهی « سبعا  من المثانی ». در معرفی سوره حمد به عنوان مصداق 1
کههه یکههی از آن ههها دو روایههت شههیعه نقههل شههده اسههت و در مقابههل آن ههها سههور سههبع  نیههز و،ههود دارد 

« سههبعا  مههن المثههانی و القههرآن العظههیم »طههوال و سههوره حمههد و دیگههری آیههت الکرسههی را مصههداق 
 کند.معرفی می

کههه دال بههر معرفههی سههوره حمههد بههه عنههوان مصههداق 2 « سههبعا  مههن المثهههانی ». هفههت روایتههی 
کرد: انگاشته شده است، با تو،ه به وضعیت منبعی و سندی به  سه دسته ییر تقسیم 

که تنها در  نقل شده است و از طری  ایهن تفسهیر بهه  تفسیر العیاشیدسته اول: چهار روایات 
اول  به طری  معتبری به دسهت مستنسهخ آن  تفسیر العیاشیمنابع روایی شیعه راه یافته است. 

ک لیهه روایهات نرسیده و همه اسناد آن توسط مستنسخ حرف شده و در نتیجه در وضهع فعلهی 
نیز با مشهکل ارسهال  تفسیر العیاشیمانده این سه روایت در  محکوم به ارسالند. ثانیا  سند باقی

کامهل سهند توسهط مستنسهخ بهاز سهند  یا ضع  راوی موا،ه است. و در نتیجهه بهه فهرض نقهل 
 این روایات محکوم به ضع  بود. 
بها سهند سلسهلذ « مد بن ییادمحمد بن ییاد و یوس  بن مح»دسته دوم: دو روایت از طری  
گرامهی اسهلم  گرشهته از  الرهب از پیهامبر  نقهل شهده اسهت. ایهن دو راوی معتبهر نیسهتند. 

کههه  توانههد سههند فههوق باشههد؛ چههه اینکههه در یکههی از روایههات، سههند بخههش مههورد استشهههاد نمههی آن
ْاِمِنیَن »سبعا  من المثانی خوانده شدن سوره حمد پا از   ِمیِر اْلم 

َ
 آمده است.«  ِقیَل أِل

که در  دسته سوم: نقهل شهده اسهت.  کتاب من لیحتهره الفقیههو  تفسیر العیاشییک روایت 
یههات تنههها روایههت صههحیح السههند در معرفههی  سههند ایههن روایههت در فقیههه صههحیح اسههت و ایههن رو
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 است. « سبعا  من المثانی »سوره حمد به عنوان مصداق 
کهه در ه3 گرشهته از مشهکلت متفهاوِت دللهی  فههت روایهات دال بهر معرفهی سهوره حمهد بههه . 

کهه پهنج روایهت از ایهن هفهت روایههت « سهبعا  مهن المثهانی »عنهوان مصهداق  و،هود دارد، مشههکلی 
که محور اصهلی در آندیده می کسهانی  شود این است  هها تهلا در ،ههت اثبهات درسهتی رخی 

که بسمله در آغهاز سهوره حمهد را ،زئهی از ایهن سهوره می ع در ایهن روایهات بها داننهد. در واقه است 
گیهرد و نتیجهه خواندن سوره حمد به نوعی مصادره به مطلوب صهورت مهی« سبعا  من المثانی »

« سهبعا  مهن المثهانی »که اسهتدلل بهه  گردد. و حال آن از پیش مطلوب بدین وسیله حاصل می
تهام بودن این سوره برای اثبات درستی احتساب بسمله در شهمار آیهات سهوره حمهد اسهتدللی 

 نیست و با اشکالتی موا،ه است. 
خوانههده شههدن سههوره حمههد مطههرم « سههبعا  مههن المثههانی ». در ایههن روایههات دو علههت بههرای 4
گردد: یکی، تکهرار ایهن سهوره در نمهاز و دیگهری، تکهرار برخهی واژگهان در آن؛ امها ههیچ یهک از  می

کننده علت  سهوره در مقهام امتنهان ایهن وصه  بهرای یهادکرد از ایهن « گهزینش»این دو و،ه بازگو 
ایهن نهام چگونهه بها مقهام امتنهان متناسهب و سهازگار « گهزینش»شهود  نیستند و نهایتها  معلهوم نمی

 سازد. است و یادکرد این سوره با این نام چگونه امتنان را محق  می
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