
 دانشگاه الزهرا)س( «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»پژوهشی  ـ فصلنامه علمی
 36، پیاپی9316، زمستان4دهم، شمارهسال چهار
 

 
DOI: 10.22051/tqh.2017.13328.1456 

 

  االحبار در تفاسیر شیعه تا اواخر قرن ششمجایگاه مرویات کعب
 

 9رحیمیسیده وحیده 

 2سحریوسفی
 24/19/9316تاریخ دریافت:

 22/10/9316تاریخ تصویب:

 

 چکیده

االحبار در ورود روایات اسرائیلی به منابع دینـی نقـب بسـزایی    کعب
-ای از مفسران شیعه در تفاسیر خود از اقوال کعـب ؛  عدهداشته است

هـای روایـات کعـب در    اند، لذا بازشناسی گونهاالحبار استفاده کرده

تفاسیر شیعه و موضع مفسر در برخورد  با ایـ  مرویـات بسـیار حـائز     
اهمیت است.  با توجه به گسـتردگی تفاسـیر، ایـ  پـژوهب از قـرون      

نخست تا اواخر قـرن ششـم تفاسـیر شـیعه را موردبررسـی قـرار داده       
تفســیر موردملالعــه قــرار گرفــت. کــه از ایــ   96درمجمــو   ،اســت

یاتی از کعب االحبار بودنـد؛ ایـ    تفسیر حاوی روا 0مجموعه حدود 
البیـان و  تفاسیر عبارتند از: تفسیر قمی، فـرات کـوفی، التبیـان، مجمـع    
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االسـرار و المنتخـب فـی تفسـیر     الجامع، روض الجنان، مفـاتی  جوامع
القرآن. مجمو  اقوال مروی از کعب در تفاسیر شیعه تـا اواخـر قـرن    

بنـدی  تقسـیم ابـ  محورق 0قول است. ای  روایـات در  19ششم حدود 
های قرآنی،  شـر   از: تبیی  واژهتری  ای  محورها عبارتنداست، مهم

و توضـی  آیـات، تبیــی  آیـات قـرآن در قالــب بیـان مصـادی ، نقــ        
جزئیــات داســتان.  باتوجــه بــه وســعت روایــات تفســیری در تفاســیر  
موردبحث، آمار اقوال کعب در بی  مجموعـه بسـیار انـدس اسـت و     

تفسیری مفسران ارتباط مستقیمی در ورود مرویـات  سبک و گرایب 
کعب دارد. مفسران مورد بحث در برخورد با روایـات کعـب بـه سـه     

. پـذیر   2. نق  بدون داوری 9اند: صورت موضع خود را بیان کرده
. رد روایات کعب؛ قرائ  موجود در تفاسیر، حـاکی  3روایات کعب 

اء تفسیری مفسران از آن است که  مرویات کعب نقب موثری در آر
ندارد و  جایگاه خاص و قاب  تـوجهی را بـه خـود اختصـاص نـداده      

 .است

 

ــار،    هاااك کدیاادك   واژه ــب االحب ــات کع ــیعه، مروی ــیر ش تفاس

 .  اسرائیلیات
 

 مقدمه

هـای خرافـی،   اسرائیلیات، مفهوم گسـترده و فراگیـری اسـت کـه شـام  تمـام داسـتان       

شود که از آیی  یهود و دیگـر ادیـان بـه    ساختگی میهای اساطیر و روایات مجعول و افسانه

منابع اسالمی راه یافته است. دهه دوم بعد از رحلت رسـول گرامـا اسـالم)ص( عصـر روا      

(  کعـب االحبـار ازجملـه    01، ص9410هـا و اسـرائیلیات است.)ابوشـهبه،    ها، افسـانه اسلوره

ی نقـب بسـزایی داشـته اسـت و     یابی روایات اسـرائیلی بـه منـابع دینـ    افرادی است که در راه

ای از صحابه و تابعی  بـه نقـ  مرویـات    مفسران شیعه در تفاسیر خود در کنار بیان اقوال عده

اند، از آنجاییکه برخی، مفسران شیعه را متهم بـه ورود اسـرائیلیات در   کعب االحبار پرداخته
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اسـتفاده از   ( بدون شـک بررسـی کیفیـت   914، ص2،  9411ذهبی، اند.)تفاسیر خود کرده

اقوال کعب در تفاسیر شیعه بسیار حائز اهمیت است. در ایـ  پـژوهب، نگارنـده در پـی آن     

قرن اول با مرویات کعب بپردازد و علـت انتخـاا ایـ      6است که به بررسی تعام  مفسران 

 تواند از چند جهت حائز اهمیت باشد.بازه زمانی می

 صدور ای  مرویات نزدیک بودن تفاسیر قرون اول و دوم به زمان .9

 9)او  وگستر  تفاسیر واعظانه( 6او  نق  ای  مرویات در قرن  .2

جهـت ارتقـای کیفـی     -توجـه بـه گسـتردگی تفاسـیر شـیعه     با -محدود کردن  بازه  .3

 پژوهب در استخرا  نتایج

ای  پژوهب بر مبنای گردآوری و استخرا  روایات کعب در پی پاسـخگویی بـه ایـ     

هـایی اسـتم موضـع    در تفاسـیر مـورد بحـث در چـه گونـه      پرسب است که مرویات کعب

 مفسران شیعه با ای  دسته روایات چگونه استم

هـایی از قبیـ :   االحبار  پـژوهب طورکلی درباره اسرائیلیات و نقب کعبهرچند که به

اسـرائیلیات در تفاسـیر   »(؛ 9309از صـبا  بیوـون)  « کعب االحبار و دوره فی تفسیر القـرآن »

(؛ 9301از محمـدعلی ناصـری )  « البیـان طبرسـی  د بر جامع البیان طبری و مجمعقرآن با تأکی

( و 9390از حمیـد محمدقاسـمی)  « های انبیا در تفاسیر قرآناسرائیلیات و تأثیر آن بر داستان»

(، 9391از محمــد تقــی دیــاری بیــدگلی)« پژوهشــی در بــاا اســرائیلیات در تفاســیر قــرآن»

                                                 
تفسیر  (994، ص 9301و غلبه آن بر تفسیر علمی است.)پاکتچی، « واعظانه»تفسیر . قرن ششم، قرن او  و گستر   9

-واعظانه گرایب تفسیری است که دغدغه مفسر در آن هدایت عامه مردم است و برای رسیدن به ای  هدف از رو 

دهد. وی واعظانه میهای مفسر ، به تفسیر او رنگ و ببرد . البته ای  گرایب در کنار دیگر گرایبهای خاصی بهره می

کند که مخاطب عام در هدف مفسر در ای  نو  تفاسیر اثر گذاری بر مخاطب است در نتیجه از اموری استفاده می

گیرد. بیان داستان نیز از اموری است رو از امور بدیهی و مسلم و مشهور فراوان بهره میدرستی آن شکی ندارد؛ از ای 

کند و معتقد پردازی تعبیر میکند یکی از معاصران از ای  نو  تفسیر به داستانمی که مفسر، بسیاری از آن استفاده

-های بسیار نق  میهایی مث  داستان حورت یوسف) ( با آا و تاا و ظرافتاست در تفاسیر واعظانه، داستان

گردد و مفسر در قبال بیان ی( نتیجه ای  داستان پردازی، اسرائیلیات فروانی وارد ای  نو  تفسیر م219شود.)همان، ص 

(چون قرار است تفسیر واعظانه نوعی 993، ص 9314کند. )رس: شریفی، ها مسئولیتی احساس نمیصحت و سقم قصه

آموز  عمومی به عامه مردم بدهد، در نتیجه باید به زبانی ساده و در عی  حال دارای ملالب جذاا و شنیدنی باشد. 

 (219، ص 9301کند.)پاکتچی، های محلی روا  پیدا میزبانبنابرای  در تفاسیر واعظانه، 
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از آن جهت که به بررسی تعام  مفسران شیعه از قرن  نگار  شده است؛ اما پژوهب حاضر

موضـو   هـای هـم  اول تا اواخر قرن ششم با روایات منقول از کعب االحبار پرداخته، با نمونه

 تفاوت ماهیتی دارد.

 

 گذرك بر شخصیت کعب االحبار .1

ــالم       ــ  اس ــه دی ــر ب ــت عم ــان خالف ــوده، کــه در زم ــودی ب ــردی یه ــار ف ــب االحب کع

، ص 3،  9429؛ محمدب  احمدب  عثمـان ذهبـی،   219، ص 3، 9310 .)عسقالنی،9گروید

( وی از یهودیان اه  یم  بود و پس از آنکه اسالم آورد بـه  919، ص 9410؛ ابوشهبه، 314

مدینه هجرت کرد و سپس به شام رفت. معاویـه بـر ایـ  بـاور بـود کـه او از دانـب فراوانـی         

ه باشـید کـه کعـب االحبـار یکـی از      آگـا »برخوردار است به طـوری کـه از وی نقـ  شـده:     

؛ ابــ  کثیــر، 191، ص 6،   9491؛عســقالنی، 9940، ص 3تــا،   )المــزی، بــی«. علماســت

(؛ بنابرای  او را بـه عنـوان یکـی از    91، ص 9499؛محمد حسی  ذهبی، 934، ص2،   9410

ام مستشاران خویب برگزید. معاویه اولی  کسی بود که به کعب دستور داد تا در سرزمی  ش

 (940، ص 9420قصه بگوید.)ابوریه، 

کعب االحبار با نفوذ در مقامات رسمی موف  بود و توانست ملالب خرافی و اوهـام و   

هـای تفسـیر و   سخنان دروغ و باط  را در روایات اسالمی و مـت  دیـ  وارد سـازد و کتـاا    

که دار کردن حدیث و تاریخ را از ای  خرافات پر کند و از ای  طری  موجب للمه زدن و ل

ها را فراهم آورد. با وجود دالی  متق  و شواهد بسیاری که نشانگر نقـب آفرینـی   کتاا ای 

هایب در کعب در آلوده ساخت  فرهنگ اسالمی از طری  روایات اسرائیلی و دروغ پراکنی

-119، ص 9،  9300؛ عســکری، 940-941، صــ  9420میــان مســلمانان اســت.)ابوریه، 

                                                 
کند که خلیفه دوم . درباره اسالم آوردن کعب، ملالب فراوانی نق  شده است. سیوطی در الدر المنثور حکایت می 9

ن ای از قرآنزد کعب االحبار رفته و از وی خواسته است که به آیی  اسالم روی آورد، و کعب با استشهاد به آیه

شنود و از ترس اینکه ( را می49( از ای  امر سرباز زده، تا اینکه در سرزمی  حم  آیه دیگری از قرآن)نسا:1)جمعه:

، ص 1،   9410؛ ابوالفتو  رازی، 961، ص 2،  9414آورد.)سیوطی، مبادا مشمول عذاا الهی گردد، ایمان می

300) 
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شـود کـه برخـی از اهـ  سـنت، در      ( متاسفانه مالحظه مـی 19، ص2،  9490؛ معرفت، 410

 اند؛ به عنوان نمونه:طول قرن ها اورا مورد وثوق و اعتماد قرار داده

تمام علما بـر مرتبـت   »گوید: داند و مینووی در کتاا خود کعب را در جایگاهی می

 (60، ص2  تا، النووی، بی«.)علمی واال و موث  بودن او اتفاق نظر دارند

انـد، مظلـوم اسـت و مـ      هایی کـه بـه وی بسـته   کعب به خاطر اتهام» نویسد: ذهبی می

گویم، مگر اینکه وی فردی عالم، موث  و مورد اطمینان بود که برخـی از  درباره او هیچ نمی

اند و به او روایاتی را کـه بیشـتر آنهـا از خرافـات و اباطیـ  اسـت       اسمب سوء استفاده کرده

)ذهبـی،  «. خـو  دارنـد  اند تا آنها را در میان عوام اشاعه دهند و جهال بـدانها دل دهنسبت دا

 (02، ص 9499

در پاسخ به ای  نکـات بایـد گفـت بـه چـه دلیـ  بایـد از او سـوء اسـتفاده کننـدم ایـ             

طور مستند ثابت شود در غیر اینصورت ای  اقوال فرضـیاتی واهـی خواهنـد    ها باید بهانتساا

 بود.

او از دانشمندان بزرگ بود و صحابه به علم »تاخر دیگری درباره کعب گوید: محق  م

اند؛ کعب در موعظـه کـردن سـختگیر بـود و بزرگـان از او روایـت نقـ         ایشان شهادت داده

 (360، ص 9420الیاس، «.)اندکرده

در مجمو  باید گفت جماعتی از اه  سنت بدون ارائه دلی  و مـدرس مسـتند، کعـب    

هـای بسـیاری بـرای جامعـه     اند کـه منشـا خـدمت   یکی از تابعیان بزرگی نگریستهرا به چشم 

، 6:  9491؛ عسـقالنی،  9940، ص 3تـا،   اسالمی بوده است.)برای نمونه رس: المزی، بی

ــهبه، 191ص  ــی،   919، ص 9410؛ ابوش ــان ذهب ــدب  عثم ــدب  احم ؛  319، ص 9419؛ محم

 (91 ،  ص2193؛ ابوذؤیب، 41، ص 9،  9492العامری، 

 

 مرویات کعب در تفاسیر شیعه  .2
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مـورد بررسـی    9تفسـیر  96در ای  پژوهب از قرون نخست تا اواخر قرن ششـم حـدود   

قرار گرفت؛ مجموعه ای  تفاسیر بر اسـاس میـزان روایـات کعـب بـه دو دسـته قابـ  تقسـیم         

 . تفاسیر حاوی مرویات کعب.  2. تفاسیر فاقد مرویات کعب9است:

 

 مرویات کعب.  تفاسیر فاقد 1-2

تفسـیر روایتـی    0دهد که حدود های انجام شده در تفاسیر مورد بحث نشان میبررسی

 اند. ای  تفاسیرعبارتند از: از کعب نق  نکرده

 هـ .ق(911. القرآن الکریم ابوحمزه ثمالی )9

 هـ .ق(911. تفسیرمقات  ب  سلیمان)2

 هـ .ق(261. تفسیر منسوا به امام حس  عسکری) ( )3 

 هـ . ق(  321تفسیر عیاشی)حدود  .4

 هـ . ق( 416. تلخی  البیان فی مجازات القرآن شریف الرضی)1

 هـ .ق( 436. نفائس التاوی  شریف مرتوی)6 

 هـ..ق( 193. فقه القرآن  قلب الدی  راوندی)9

 هـ .ق(  100.  متشابه القرآن و مختلفه اب  شهر آشوا)0

ن در ایـ  دسـته تفاسـیر سـبب شـده کـه       رسد کـه سـبک و گـرایب مفسـرا    به نظر می

مرویات کعب در ای  دسته تفاسیر یافت نشود. به عنوان نمونه تفسیر متشابه القرآن اب  شـهر  

آشوا تفسیری است که گرایب مفسر در آن پـرداخت  بـه مسـائ  ادبـی و علـوم قرآنـی از       

بنـابرای  در   (191، ص 2،  9490قبی : محکم و متشابه، وحی، اعجاز و... است.) معرفـت،  

ای  نو  تفاسیر مرویات افرادی از قبی  کعب االحبار که بیشـتر روایـات آن صـبده داسـتانی     

 شود.دارد، دیده نمی

                                                 
بر آن  باتوجه به اینکه هدف ای  پژوهب بررسی جایگاه اقوال . اهم تفاسیرشیعه مورد بررسی قرار گرفت. افزون  9

کعب در تفاسیر شیعه تا اواخر قرن ششم بوده و از طرفی استخرا  ای  مرویات به دقت و ظرافت خاصی نیازمند بود،  

 لذا جهت استخرا  مرویات از نرم افزار جامع التفاسیر استفاده شده است.
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با بررسی برخی تفاسیر متقدم که فاقد مرویات کعب هستند، اما اسـرائیلیات دیگـر  در   

به ای  مفسران خورد، سوال جدی درباره صحت انتساا ای  دسته روایات ها به چشم میآن

 بندد.گرانقدر در ذه  نقب می

هـ.. ق( از جمله تفاسیری است که اگرچه 911ب  سلیمان )به عنوان نمونه، تفسیر مقات 

ها و روایات اسرائیلی در تفسیر آیـات  روایتی از کعب در آن یافت نشد؛ اما  مفسر از داستان

سـوره نجـم بـه نقـ  افسـانه      91-21استفاده کرده است. بـه عنـوان مثـال، مفسـر ذیـ  آیـات       

سوره احزاا بـه   36-31( و ذی  آیات 962، ص4،  9423غرانی )رس: مقات  ب  سلیمان، 

ماجرای ازدوا  پیامبر)ص(  با زینب بنت جحب، پرداخته است.)رس: مقاتـ  بـ  سـلیمان،    

دارد که تفسیر مقات  تحریف شـده اسـت؛ از   ( آیت اهلل معرفت بیان می411، ص3،  9423

وی، تفسیر مقات  یک تفسیر جامع بوده که آثار فروزان عق  در آن پیداست و بیشتر بـه   نظر

اهداف و مقاصد عالیه قرآن نظر دارد. ای  تفسیر در دوران ظهور  و از همـان ابتـدا مـورد    

توجه بوده و نظر دانشمندان را به خود جلب نموده اسـت؛ ولـی در دوران متـاخر یـک نـو       

شود و عام  آن عملکرد ناروای راویان ایـ  تفسـیر اسـت    احساس میمهری نسبت به آن بی

 ( 940، ص2،  9319اند.)معرفت،که در آن تصرف نموده و گرچه اندس بر آن افزوده

 

 .  تفاسیر حاوك مرویات کعب2-2

تفسیر حاوی روایاتی از کعـب بودنـد. ایـ      0تفسیر بررسی شده حدود  96از مجمو  

 تاریخی عبارتند از:تفاسیر بر اساس ترتیب 

 مورد9هـ . ق(: 319. تفسیر علی ب  ابراهیم قمی)9

 مورد9هـ .ق(: 319. تفسیر فرات کوفی)2

 مورد  9 هـ .ق(: 461. التبیان شیخ طوسی)3

 مورد 92هـ . ق(:  140البیان و جوامع الجامع مرحوم طبرسی). مجمع1و4     

 مورد    2هـ.. ق(:   401شهرستانی)9. مفاتی  االسرار و مصابی  االبرار6

                                                 
که شیعه یا سنی بودن آن مورد سوال است. در کتاا طبقات مفسران شیعه با دو  .  ای  تفسیر جز تفاسیری است 9

 (941-912، ص 9392استدالل ای  تفسیر در شمار تفاسیر شیعه قرار گرفته است.)رس: عقیقی یخشایشی، 



 تا اواخر قرن ششم عهیش ریاالحبار در تفاسکعب اتیمرو گاهیجا   09

 

 مورد 92هـ . ق(: 116رازی)الجنان ابوالفتو الجنان و رو . روض9

 مورد2هـ . ق(:  110. المنتخب  فی تفسیر القرآن اب  ادریس)0

 
استفاده شده اسـت؛  ندرت از مرویات کعب االحبار به باتوجه به نمودار، در تفسیر قمی

تـوان  اما ای  دلی  موجهی برای ای  مساله نیست که ای  تفسیر فاقد اسرائیلیات باشد. اما نمی

گفت که ای  مفسر خود ناق  اسرائیلیات بوده است، دقـت و بررسـی در تفسـیر قمـی نشـان      

ه اسـت. بـه   های انبیا وارد شددهد که ای  تفسیر حاوی اسرائیلیاتی بوده که در بی  داستانمی

سوره بقره به نق  داستان هاروت و ماروت پرداخته شده است که  912عنوان نمونه ذی  آیه 

دوت  از فرشتگان الهی بـر روی زمـی  آمدنـد و چهـار عمـ  زشـت مرتکـب شـدند.)رس:         

( ای  داستان، داستانی خرافی و باط  است که به مالئکـه بزرگـوار   16، ص 9،  9363قمی،

ب  ابـراهیم و  ای از تفسیر علی . به عقیده برخی، تفسیر قمی کنونی آمیختهاندخدا نسبت داده

بـ  ابـراهیم   زیدی مذهب و روایات دیگران است. لذا انتساا آن به علـی  9تفسیر ابوالجارود

                                                 
( و سپس هجری(، او نخست در زمره خواص امام باقر)  961تا  911زیادب  منذر همدانی کوفی خارفی )متوفی بی   . 9

امام صادق) ( بود، ولی پس از قیام زیدب  علی از هواداران او گردید و از امام صادق) ( کناره گرفت و در ای  راه به 

)حیوان نابینای « سرحوا»ای گستاخانه رفتار کرد که مورد نفرت و نفری  حورت قرار گرفت. وی با لقب اندازه

منتسب به اوست. رجالیان عامه و خاصه او را در نق  حدیث ضعیف « زیدیه -سرحوبیه» دریایی( شهرت یافت و فرقه

  ( 332، ص 0،  9493؛ خویی، 143، ص4،  9414اند.)اب  بابویه، شمرده
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؛ معرفـت،  312-313، ص4تـا،   قمی ارز  سندی نـدارد.) رس: آقـا بـزرگ تهرانـی، بـی     

دهـد  عرفت شواهدی در دست است کـه نشـان مـی   ( به گفته آیت اهلل م326، ص2،  9490

بوده باشد. وی شواهد موجود  تواند نوشته بزرگواری همچون علی ب  ابراهیمای  تفسیر نمی

 ( 491-401، ص 9،   9490را در کتاا خود آورده است.)رس: معرفت، 

رسـد در انتسـاا  برخـی از تفاسـیر حـاوی      توان گفت کـه بـه نظـر مـی    در مجمو  می

ــ      ــ  ب ــد تفســیر مقات ــد و جــود دارد. مانن ــه صــاحبان خــود تردی ــه ب ــرون اولی اســرائیلیات ق

تـا،  (، تفسیر قمی )رس: آقا بزرگ تهرانـی، بـی  940، ص 2،  9319سلیمان)رس: معرفت، 

(. بنابرای  مادامی که دلی  211، ص 4)همان،   9( و تفسیر فرات کوفی 312-313، ص 4 

تـوان  فاسـیر بـه صـاحبان خـود وجـود نداشـته باشـد، نمـی        قلعی و مسجلی در انتساا ایـ  ت 

 مفسران را متهم به ورود اسرائیلیات در تفاسیر خود کرد. 

باتوجه به نمودار فوق بیشتری  روایات کعب در تفسیر ابوالفتـو  رازی اسـت، حجـم     

تـر مرویـات   روایت است که در ادامـه جهـت بررسـی دقیـ      92روایات کعب در ای  تفسیر 

تفاسیر مورد بحث  به گونه شناسی و نحوه تعام  مفسران با ای  مرویـات پرداختـه   کعب در 

 شود.می

 

 گونه شناسی روایات کعب االحبار .3

قـول بـوده و    19حـدود   6مجمو  اقوال مروی از کعب در تفاسیر شیعه تا اواخـر قـرن   

توضی  آیات  . شر  و2های قرآنی. تبیی  واژه9براساس محتوا، قاب  تقسیم به انواعی است: 

. بیـان  6. بیـان اوصـاف   1. نق  جزئیات داسـتان  4. تبیی  آیات قرآن در قالب بیان مصادی  3

 . تلبی  آیات قرآن با تورات0. بیان خواص آیه 9حکم فقهی در یک جریان تاریخی 

 

 هاك قرآنی. تبیین واژه1-3

مفسـران در   هـا اسـت.  یکی از نخستی  مراح   در جهت فهم آیات قرآن، تبیـی   واژه 

انـد و گـاهی اغلـب احتمـاالت     جهت تبیی  ای  مهم از مرویات افراد متعددی استفاده کـرده 

                                                 
 . 33-41، ص9390. جهت ملالعه بیشتر رجو  شود به: موحدی محب،  9
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اند.  بررسی در تفاسـیر مـورد بحـث  بیـانگر     موجود در تبیی  یک واژه را ذی  آیه نق  کرده

هـای قرآنـی اسـت؛  بـه     مورد از روایات کعب، مربوط به تبیـی  واژه  90آن است که حدود 

 مونه:عنوان ن

از کعب االحبـار دربـاره   ( 2)بقره:« فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقی  ذلِک الْکتااُ ال رَیْبَ»ذی  آیه  -

آیا هرگز در بیابان پر خـار راه رفتـه ایم پاسـخ داد : آری     »پرسیده شد، وی گفت: « تقوی»

دارم؛ کنیم گفت: خویشـت  را از از بیابـان پرخـار نگـه مـی     در ای  راه چه می»کعب گفت: 

کعب گفت: متقی آن است کـه در راه دیـ  همچنـان رود، و خویشـت  را از معاصـی چنـان       

؛ ابوالفتـو  رازی،  991، ص 9،  9392دارد.) طبرسـی،  دارد که از بیابان پرخار نگه مـی نگه

 (919،  ص 9،   9410

(؛ پرسـید  9)ملففی : «سِجِّی ٍ کالَّ إِنَّ کتااَ الفُجَّارِ لَفی»درباره آیه  9عبداهلل ب  عباس -

هاى کافران به آسـمان برنـد. آسـمان قبـول     چیستم کعب گفت: بدان که جان« سجی »که 

نکند، به زمی  آرند قبول نکند، به زمی  دیگر فرو برند، قبول نکند تا بـه زمـی  هفـتم. از آن    

؛ 600، ص 91،  9392جــا بــه ســجی  برنــد و آن ســر حــد ملــک ابلــیس اســت.) طبرســی، 

 (904،ص21،  9410رازی،  ابوالفتو 

 

 .  شرح و توضیح آیات2-3

ای از آیات در کنار نق  اقوال دیگر به بیـان مرویـات   مفسران در شر  و توضی  دسته

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتااَ الَّذی َ اصْلَفَیْنا مِ ْ عِبادِنا فَمِـنْهُمْ ظـالِمل لِنَفْسِـهِ وَ    »اند؛ ذی  آیه کعب پرداخته

                                                 
ه اه  کتاا بر حذر بودند و همواره از مراجعه ب  -چون اب  عباس -. شکی نیست که اصحاا هوشیار پیامبر)ص(9

شمردند. اب  عباس صریحا دیگران را از مراجعه به اه  کتاا منع مقدار میها و خیاالت اه  کتاا را ناچیز و بیافسانه

، 9،  9490دارد، خود آن را مرتکب شود.)معرفت، کرد؛ چگونه ممک  است فردی که دیگران را از چیزی باز میمی

هان ای مسلمانان  چگونه به اه  کتاا »کند که اب  عباس گفت: اهلل ب  عبداهلل ب  عتبه نق  می( بخاری از عبید219ص 

تری  سخ  است و هیچگونه کژی و خللی در آن رخ نداده، وخداوند به وسیله آورید در حالی که قرآن، تازهروی می

ی از پیب خود ساختند و به مردم قرآن شما را آگاه ساخته است که اه  کتاا در کتاا خدا دست بردند و سخن

ای ناچیز به دست آورند. آیا دانب وحیانی، شما را از گفتند: ای  سخ  از سوی پروردگار است تا از ای  راه، بهره

از شما مراجعه به آنان باز نمی داردم به خدا سوگند، هرگز ندیدیم که احدی از آنان درباره ی آیات وحیانیِ )قرآن( 

 (113، ص 2، 9419ی، بخار«.)بپرسند
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ابـ  عبـاس   (؛ 32فاطر:«)الْکَبیرُ تَصِدل وَ مِنْهُمْ سابِ ٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْ ُمِنْهُمْ مُقْ

ای  است که خداونـد همـه   « ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتااَ»اند: مراد ازو اب  مسعود و کعب االحبار گفته

-پس ظالم آن امـت را مـی   های نازل شده را برای امت محمد)ص( به ارث گذاشت؛کتاا

هـا در نیکـی، بـدون    ها حساا آسانی خواهـد بـود؛ و پیشـروان آن   رو آنبخشد و برای میانه

( 211،ص2،  9411ابــ  ادریــس، ؛ 431، ص0تــا،  شوند.)طوســی، بــیحســاا وارد مــی

یـا از  االحبـار گفـت: واد   کعـب  (؛44)الـرحم : « آن یَلُوفُونَ بَیْنَها وَ بَـیْ َ حَمـیمٍ  »درباره آیه

رود، کافران را ببرند و بنـد بـر نهـاده در    هاى دوزخ باشد که خون اه  دوزخ در اومیوادی

آن جا اندازند، چون یک بار در آن فرو شوند، بندها و اوصال ایشان از یکدیگر جدا شـود،  

ایشان را از آن جا نیم مرده و پاره پاره گشته برآرند، خداى تعالا دگر باره ایشـان را خلقـی   

جا در آتب شخیده افکند، دأا ایشـان هـم چنـی  باشـد، میـان      و باز آفریند، ایشان را از آنن

 (291، ص90،   9410گردانندشان.)ابوالفتو  رازی، ای  و آن ما

 

 تبیین آیات قرآن در قالب بیان مصادیق  .3-3

در برخی تفاسیر، مفسر از راه بیان مصادی   به تبیی  مراد آیه پرداختـه و در ایـ  راسـتا    

 از اقوال متعدد از جمله مرویات کعب استفاده کرده است. به عنوان نمونه: 

« أَنِّـی أَذْبَحُـک فَـانْظُرْ مـا ذا تَـرى     »اب  عباس، اب  مسعود و کعب االحبـار ذیـ  آیـه     -

؛ 190، ص0تـا:   طوسی، بـی )اند.را اسحاق) ( معرفی کرده« ذبی »مصداق  (؛912)صافات:

 (211، ص96،  9410ابوالفتو  رازی، 

( گفت:  43)قلم: «قَدْ کانُوا یدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ» کعب االحبار ذی  آیه -

)طبرسی، .عت تخلف کردند.که از نماز جمادرباره آنان« اال»فرود نیامد،  به خدا سوگند آیه

 ( 366، ص91،  9410؛ ابوالفتو  رازی،191، ص 91،  9392

 

 .  نقل جزئیات داستان4-3

هـای  های امتگویی عام  اصلی ورود بسیاری از اساطیر و افسانهسرایی و قصهداستان

دیگر همچون یهودیان و مسیحیان به حوزه اسالم است، یهودیانی که مسلمان شـدند  اغلـب   
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انی بودند که تاریخ آیی  یهود و اخبار و حوادث آن ملت را بر اساس آنچـه در تـورات   کس

دانستند به همی  دلی  شرو  به انتشار آن بی  مسلمانان کردنـد  های آن آمده بود، میو شر 

دادنـد.  هـا ربـم مـی   و گاهی ای  حوادث را با تفسیر قرآن یا  با حوادث تاریخی دیگر ملـت 

های حـدیثی و تفسـیری راه یابـد؛     ، روایات ساختگی فراوانی به مجموعههمی  امر سبب شد

گـویی تـاریخ تحریـف    افزون بر آن،  به دلی  نق  وقایع و حوادث نادرست در جریان قصـه 

ای   ( نمونه911-961، ص9191ها ضایع گردید.)رس: امی ، های درستی در آنشد و نشانه

ای از فاسـیر مـورد بحـث اسـت کـه بخـب عمـده       های نق  شده ازکعب در تجریان، داستان

به عنـوان نمونـه    مرویات کعب با ملالب جزئی و غیر ضروری به خود اختصاص داده است.

 گردد. ها ذکر میدو مورد از ای  داستان

ارم ذات »سوره فجـر داسـتان    9: برخی مفسران ذی  آیه داستان ارم ذات العماد -

، 9410ابوالفتـو  رازی،  ؛ 930، ص 91،  9392طبرسـی،  انـد. )رس:  را نقـ  کـرده  « العماد

ب  منبه  نق  شده و در آن کعب االحبار نیز بـا وی همـراه   ( ای  داستان از وهب299، ص0 

است. ای  داستان در مورد قوم عاد و بهشـت شـداد، بـه تفصـی  در برخـی تفاسـیرنق  شـده        

 است.  

نام شهرى براى قـوم عـاد بـوده اسـت؛     « ارم»دارد، می سوره فجر بیان 9عالمه ذی  آیه 

نظیر و داراى قصرهاى بلند و ستونهاى کشیده، که در زمان نزول ای  آیات شهرى آباد و با

ها نیسـت، البتـه ممکـ  اسـت     اثرى از آنان باقا نمانده و هیچ دسترسا بر جزئیات تاریخ آن

ادى وجـود نـدارد، تنهـا    ها آمده باشد، ولا مدرس قاب  اعتمـ چیزى از تاریخ آنان در افسانه

ها بر جاى مانده همی  مقـدارى اسـت کـه قـرآن کـریم نقـ        خاطره قاب  اعتمادى که از آن

بودنـد؛ شـر     ) (فهمانـد کـه قـوم عـاد بعـد از قـوم نـو        کرده است و به طـور اجمـال مـا   

هـاى معـروف   داستانشان در تفسیر سوره هود آمده است. و داستان بهشت ارم یکا از افسانه

،   9311ا است، که از وهب ب  منبه و کعب االحبار روایـت شـده اسـت.)طباطبایی،    قدیم

 (291، ص 21
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سـوره   91داستان حوـرت یوسـف) ( ذیـ  آیـه     داستان حضرت یوسف )ع(   -

رازی،  ابوالفتـو  یوسف ازکعب االحبار با ذکر جزئیات غیرضروری نق  شده اسـت.)رس:  

 (29-22، ص99،  9410

 بیان اوصاف.  5-3

های طبیعـی  مورد از مرویات کعب نق  توصیفاتی در مورد اشخاص، پدیده 92دود ح

 گردد.و جزئیات کتب دیگر است، که در قسمت ذی  به برخی از آن اشاره می

 .  وصف آسمان و زمین1-5-3

ذی  برخی از آیات، روایاتی از کعب در توصیف آسمان و زمی  وجـود دارد. بـه         

سوره ملک،  در وصف آسمان از کعـب االحبـار نقـ  شـده اسـت:       1ه عنوان نمونه، ذی  آی

 سفید، و آسـمان سـوم   آسمان دنیا موجا است مکفوف، و آسمان دوم از سنگ مرمر است

از آه  است، و آسمان چهارم از مس است و گفتند: از روى، و پنجم از سیم است و ششـم  

ا به عر  هفـت حجـاا اسـت، میـان     از زر است و هفتم از یاقوت سرخ. و از آسمان هفتم ت

اسـت.   قیلـاطرو   ها موک  استاى که بر حجااهر حجابا صحراهاست و نام آن  فرشته

 ( 329، ص91،  9410)ابوالفتو  رازی، 

 

 . وصف انبیا و اولیا2-5-3

برخی از روایات منقول از کعب حاوی توصیفاتی از انبیا است. به عنـوان مثـال، کعـب    

ســوره یوســف بــه وصــف چهــره یوســف) ( و زیبــایی وی پرداختــه  91االحبــار ذیــ  آیــه 

سـوره یوسـف    9( و در جـایی دیگـر ذیـ  آیـه      336، ص1،  9392است.)رس: طبرسـی،  

ابوالفتـو  رازی،   روایتی از کعب درباره خلقت و زیبایی یوسف) ( نق  شـده اسـت.)رس:  

 (94، ص99،  9410

 

 .  وصف امت محمد)ص(3-5-3
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حاوی توصیفاتی از امت محمد)ص( اسـت. بـه عنـوان نمونـه،      برخی از روایات کعب

-سوره بقره بخشـی از روایـت کعـب اوصـاف امـت پیدمبـر)ص( را بیـان مـی         901ذی  آیه 

 (31، ص3،  9410کند.)رس: ابوالفتو  رازی، 

 

 . توصیفاتی از محتواك دیگر کتب4-5-3

ب است کـه مفسـر   های روایات کعب،  بیان توصیفاتی از دیگر کتیکی دیگر از گونه

 ذی  برخی از آیات بدان اشاره کرده است. به عنوان نمونه:

االحبار به شـام منـزل سـاخت، عمـر کـس       سوره انبیا آمده است، کعب 99ذی  آیه  -

فرستاد و گفت: چرا به مدینه نیایا که مح  هجرت رسول)ص( استم گفت: م  در کتـب  

جــا گنجــا و خــدا را از بنــدگان آنام کــه شــام گــنج خــدا در زمــی  اســت اوایــ  خوانــده

 (240، ص 93،  9410.)ابوالفتو  رازی، است

در کتب اوای  آمده اسـت کـه    سوره بقره از کعب االحبار نق  شده که 43ذی  آیه  -

خدای تعالی گفت: سه چیز است که هر که بر آن محافظه  کند او بنده م ، و هر کـه آن را  

ــاز، روزه   ــد او دشــم  اســت: نم ــو  رازی،  ضــایع کن ــت. )ابوالفت ، 9،  9410، غســ  جناب

 (241ص

 

 . بیان حکم فقهی در یک جریان تاریخی6-3

وَ إِذْ أَخَذْنا میثـاقَکُمْ ال تَسْـفِکُونَ دِمـاءَکُمْ وَ ال تُخْرِجُـونَ     »در تفسیر قمی ذی  آیه   -  

(؛ عثمان به کعب االحبار نگاه کـرد  04)بقره:« تَشْهَدُونوَ أَنْتُمْ  أَنْفُسَکُمْ مِ ْ دِیارِکُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ

و گفت ای ابو اسحاق در مورد شخصی که زکات واجب اموالب را ادا کرده است چه مـی  

شودم گفـت نـه حتـی اگـر قلعـه ای از طـال و       گوییم آیا زکاتی بعد از آن بر او واجب می

ابوذر عصایب را بلنـد کـرد و بـا     قلعه ای از نقره داشته باشد چیزی بر آن واجب نمی شود؛

آن عصا بر سرکعب زد سپس به او گفت: ای پسر یهودی کافر، تـو را چـه بـه نظـر دادن در     

های توست. از آنجا که خداوند فرموده مورد احکام مسلمی م کالم خدا صادق تر از حرف

« سَـبی ِ اللَّـهِ فَبَشِّـرْهُمْ بِعَـذااٍ أَلـیم      فـی  الذَّهَبَ وَ الْفِوَّـََ وَ ال یُنْفِقُونَهـا   الَّذی َ یَکْنِزُونَ»است: 



 999   63، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

( در ای  ماجرا کعب االحبار با نادیده گرفت  اصول و مبانی اسالمی، حکم انباشـت   34)توبه:

   (12، ص9،  9363کند.)رس: قمی، مال بدون پرداخت زکات را صادر می

  

 . بیان خواص آیه7-3

ــبْحانَ»کعــب االحبــار دربــاره خــواص آیــه  ــبِحُونَ فَسُ ــهِ حــی َ تُمْسُــونَ وَ حــی َ تُصْ « اللَّ

هر که ای  آیت بخواند، چون در روز و شب آید، هیچ چیـز  (؛ بیان کرده است که 99)روم:

از او فایت نشود، و هیچ شر اورا در وجود نیاید و ابراهیم خلی ) ( ایـ  کلمـات را هـر روز    

 (241، ص91  ، 9410گفت. )ابوالفتو  رازی، شب بار می

 

 . تطبیق آیات قرآن با تورات8-3

هـای پیشـی  را در بـر دارد کـه البتـه      تورات، کتابی اسـت کـه تـاریخ پیـامبران و امـت     

های تاریخی، افسانه و خرافات هم به درون آن راه یافتـه اسـت. کتـاا    همچون دیگر کتاا

و آن را از آن تورات)عهد عتی ( بیب از آنکه کتـاا آسـمانی باشـد، کتـاا تـاریخ اسـت       

جهت تورات نامیدند که در بر دارنده تعالیم یهود و احکام و قوانینی تدییـر یافتـه و تحریـف    

-هـایی آن شده است. جزئیات رویدادهایی که قرآن به اختصار بیان کرده و با انتخاا بخب

های خود آورده، در کتاا عهد عتیـ  آمـده اسـت؛ لـذا بـرای      ها را در البالی قوایا و قصه

توان به عهد قدیم مراجعه کرد. البته با ای از ابهامات میشر  آن قوایا و روش  ساخت  پاره

احتیاط کام  زیرا آنچه در کتب سلف درباره مسائ  ملر  شـده در قـرآن آمـده اسـت، از     

سه حال خار  نیست یا با مبانی اصولی و فرو  شریعت اسالم موافـ  و سـازگار اسـت و یـا     

، 2،  9490و یـا شـریعت اسـالم نسـبت بـه آن سـاکت اسـت.)معرفت،         مخالف و ناسازگار

 ( 930ص

انـد کـه در   برخی از تفاسیر موردبحث در موارد متعددی مرویاتی از کعب نقـ  کـرده  

هـایی  آن به تلبی  سور و آیات قرآن با تورات پرداخته شده است. در قسمت ذی  بـه نمونـه  

 گردد. از آن اشاره می
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الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذی خَلَـ َ     »افتتا  تورات به معنی ایـ  آیـه اسـت:     االحبار گفت:کعب -

وَ قُ ِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذی لَـمْ   »( و ختمب به معنی ای  آیه است: 9انعام:«)السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ.....

 ص 9،  9410؛ ابوالفتــو  رازی، 91، ص4تــا،  ( )طوســی، بــی999اســرا:...«)یتَّخِــذْ وَلَــدا  

224.) 

قُ ْ تَعالَوْا أَتْـ ُ مـا حَـرَّمَ    »به نق  از کعب االحبار آمده است که افتتا  تورات با آیه:   -

( و خـتم آن  114، ص4،  9392(؛ )طبرسـی،  919)انعام:« رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَالَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئا....

؛ ابوالفتـو   399، ص1 ، 9392؛ طبرسـی،  11، ص6تـا،   با داستان هود است. )طوسی، بـی 

 (311، ص91،  9410رازی، 

...« اسْتِکبارا  ِفـی اْلـأَْرضِ وَ مَکـرَ السَّـیَِ وَ ال یحیـ ُ اْلمَکـرُ السَّـیَُ إاِلَّ بِأَْهِلـهِ         »ذی  آیه -

شـده اسـت کـه بـه ابـ  عبـاس گفـت: مـ  در تـورات          (؛  از کعب االحبار روایـت 43)فاطر:

افتد. وی در جواا گفت م  هم ای  د  در آن میام که هر کس گودالی بکند خوخوانده

ابوالفتــو   ؛390، ص3،  9492ام و ایــ  آیـه را تـالوت کــرد. )طبرسـی،    را در قـرآن یافتـه  

 (432، ص0،  9410رازی، 
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 االحبارموضع مفسران شیعه در برخورد با روایات کعب .4

ــد    ــه ش ــبال گفت ــه ق ــانلور ک ــار    0حــدود هم ــب االحب ــاتی از کع ــاوی روای ــیر ح تفس

قـول اسـت کـه ایـ  حجـم در       19بودند.مجمو  اقوال مروی از کعب در ای  تفاسیر حدود 

مقایسه با حجم بسیار گسترده روایات موجود در تفاسـیر شـیعه تـا اواخـر قـرن ششـم بسـیار        

ر قسمت ذیـ   اندس است؛ نحوه تعام  مفسران با روایات کعب به چند صورت است، که د

 شود.به تفکیک بیان می

 . نقل بدون داورك1-4

 اند:ای از روایات کعب بدون داوری مفسران نق  شدهدسته

کثیر به سند معـنع  از  (؛ روایتی از عبیدب 9)هود:« وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء...»ذی  آیه -

االحبـار  پرسب عمر از کعـب شده است؛ ای  روایت پیرامون  تفسیر آیه و امام حس ) ( نق 

تـری  فـرد را   تری  جانشی ، بعد از نبی اکرم)ص( است که کعـب، شایسـته  در معرفی شایسته

(؛ فرات کوفی ای  روایـت را  903-906، ص9491داند. )رس: کوفی، حورت علی) ( می

در تفسیر خود به نق  از امام حس ) ( آورده و خود  پیرامون ایـ  جریـان مللبـی عنـوان     

 ده است.   نکر

(؛ حـاکی از ایـ  اسـت    993اعراف:«)وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ...»روایت کعب ذی  آیه  -

؛ ابوالفتـو  رازی،  111، ص4تـا،   که تعداد ساحران دوازده هزار مـرد بودند.)طوسـی، بـی   

  (332، ص9،  9411؛ اب  ادریس، 339-332، ص 0،  9410

أَنْهارل مِـ ْ لَـبَ ٍ   »، «أَنْهارل مِ ْ ماءٍ غَیرِ آسِ ٍ»دی  سوره محمد، در تعیی  مصا 91ذی  آیه -

شـده  روایتی از کعب االحبار نقـ  « أَنْهارل مِ ْ عَسَ ٍ مُصَفًّی»و « أَنْهارل مِ ْ خَمْرٍ»، «لَمْ یتَدَیرْطَعْمُهُ

است. ای  روایت داللت دارد بر اینکه: دجله جوی آا بهشـت؛ فـرات جـوی شـیر بهشـت؛      

، 9410خمر بهشت  و سیحان جوی انگبی  بهشت اسـت. )ابوالفتـو  رازی،    نی  مصر، جوی

 (311، ص99  

مرویات کعـب کـه پیرامـون توصـیفاتی از دیگـر      برخورد مفسران با آن دسته از  -    

 کتب و تلبی  آیات قرآن با تورات نق  شده است، از دو حالت خار  نیست:  
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ها به نزد مـا کسـی   است که ای  کتاا .  در برخی موارد مفسر به صراحت بیان کرده9

ــت.)ابوالفتو  رازی،      ــا نیس ــت م ــوای( آن در دس ــی از )محت ــاورده و اطالع ، 0،  9410نی

 (432ص

.   در بیشتر موارد مفسر ذی  اینگونـه مرویـات مللبـی عنـوان نکـرده و آن را بـدون       2

؛ 11ص ،6تـا،   ؛ طوسـی، بـی  399، ص 1،  9392است. )رس: طبرسی، داوری نق  کرده 

 (311، ص91،  9410ابوالفتو  رازی، 

در مجمو ،  با کمی دقت و تام  در خصوص اینگونه مرویات در تفاسیر مورد بحث، 

شاید بتوان گفت از آنجاییکه ای  دسته از روایات با اصول و مبانی دی  در تعـارض نیسـتند،   

 اند.مفسران در برخورد با آن سکوت کرده

 

 . پذیرش روایات کعب2-4

مفسران، برخی از روایات کعب  را با ارائه تفسیر و روایتی مشابه به طـور غیـر صـری      

 گردد.اند؛ در قسمت ذی  به برخی از ای  موارد اشاره میمورد پذیر  قرار داده

به دلی  عدم تعارض بـا  یازده مورد از مرویات کعب در برخی از تفاسیر مورد بحث  -

 91طبرسـی ذیـ  آیـه    عنـوان نمونـه:   روایات، موردنقد جدی مفسران  قرار نگرفته است؛ بـه 

مبنی بـر اینکـه، نیمـی از    )ص(ابتدا به حدیثی از پیدمبر ) (یوسف در توصیف چهره یوسف

ادامـه  کنـد و در  دادند و نیمی دیگر را به سایر مردم، اشاره می) (ها را به یوسفهمه زیبایی

( ؛نقـ  قـولی از کعـب    336، ص 1،  9392پردازد.)رس: طبرسی، قولی از کعب میبه نق 

(؛ نق  شـده  2)بقره:« ذلِک الْکتااُ ال رَیبَ فیهِ هُدی لِلْمُتَّقی »ذی  آیه« متقی »در تفسیر واژه 

است و با روایت ذیـ  آن کـه موـمون آن احتیـاط در عمـ  اسـت تعـارض نـدارد. )رس:         

 ( 919-912، ص 9،  9410ابوالفتو  رازی، ؛ 991، ص9،  9392طبرسی، 

مورد از مرویات کعب مورد خدشه  6با نق  تفسیری مشابه توسم برخی از مفسران،  -

 قرار نگرفته است؛ به عنوان نمونه: 

بْتَـئِسْ بِمـا   فَـال تَ  إِلَیْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّی أَنَـا أَخُـوسَ   یُوسُفَ آوى وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلا»ذی  آیه 

روایتی از کعب االحبار مبنـی بـر شناسـایی یوسـف) ( توسـم      (؛ 61)یوسف:« کانُوا یَعْمَلُون
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شـده کـه مفسـر آن را بعیـد ندانسـته اسـت؛ ادلـه مفسـر در تأییـد ایـ  روایـت            بنیـامی ، نقـ   

با پذیر  ای  وجه از تفسیر آیه، سؤال سـائ  مبنـی بـر اینکـه؛ چگونـه      جهت است که بدی 

ت که یوسف) ( برادر خود را به دزدی متهم کند در حالیکه برادر  وی را نشـناخته  رواس

، 99،  9410شـود.)ابوالفتو  رازی، و چگونه غم دلتنگـی بـر بنیـامی  راه دهـدم سـاقم مـی      

 (999ص

( را موسـی ) (  213بقـره: «)بَعْـٍٍ مِـنْهُمْ مَـ ْ کلَّـمَ اللَّـهُ     »کعب االحبار، مصداق عبارت

، 9309ی در تفصی  ای  ادله مللبی نقـ  کـرده اسـت.)رس: شهرسـتانی،     داند و سپس ومی

حوــرت موســی) ( « بَعْــٍٍ مِــنْهُمْ مَــ ْ کلَّــمَ اللَّــهُ»(؛ بــه عقیــده مفســر مــراد از 110، ص2 

 (119، ص2،  9309است.)شهرستانی، 

 

 .   رد روایات کعب3-4

انـد. رد    شـده بسیاری از روایات کعب در تفاسـیر مـورد بحـث از دایـره انتفـا  خـار      

. رد 2. رد صــری  مفســر 9مرویــات کعــب توســم مفســر بــه دو بخــب قابــ  تقســیم اســت: 

 غیرصری  مفسر 
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-داده مفسران در تعام  با برخی از  مرویات کعب موضع صری  و جدی خود را نشان

 گردد:اند که در قسمت ذی  به دو مورد از آن اشاره می

إِنَّ اللَّهَ یمْسِک السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَـئِ ْ زالَتـا إِنْ أَمْسَـکهُما مِـ ْ     »ذی  آیه  -

(؛ آمده است که یکـی از اصـحاا عبـداهلل بـ      49)فاطر:« أَحَدٍ مِ ْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلیما  غَفُورا 

عبـداهلل بـه او گفـت: از     مسعود، نزد کعب االحبار رفت  تا از او علـم آمـوزد. چـون بازآمـد    

گردد چون قلب آسیا گفت: آسمان بر قلبی میایم گفت، شنیدم که میکعب چه آموخته

ای اسـت. عبـداهلل گفــت: بایسـتی تـا رحلـت کنـی و ایـ  علــم        و آن قلـب بـر دو  فرشـته   

إِنَّ اللَّـهَ  »بیاموزی، کعب دروغ گفت و او جهودی رها نکـرده اسـت، خـدای تعـالی گفـت:      

(؛ مفسـر،  924، ص96،  9410)ابوالفتـو  رازی،  «. السَّـماواتِ وَ الْـأَرْضَ أَنْ تَـزُوال   یمْسِک 



 تا اواخر قرن ششم عهیش ریاالحبار در تفاسکعب اتیمرو گاهیجا   999

 

مرویـات کـذا   روایت کعب را با نق  روایتی تازه به صراحت ردکرده است، افزون بـر آن  

 ای انتخاا کرده که کامال  با آن در تعارض است.کعب را ذی  آیه

ابْ َ مَرْیمَ وَ أُمَّهُ آیَ  وَ آوَیناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَـرارٍ  وَ جَعَلْنَا »کعب االحبار مراد از آیه -

تـری   المقدس نزدیـک داند و معتقد است که بیتمی« المقدسبیت»(؛را 11)مومنون:«وَ مَعی 

( دیدگاه کعب ذی  ای  آیـه در  20، ص94،  9410زمی  به آسمان است.)ابوالفتو  رازی، 

اشـاره بـه بیـت المقـدس دارد     « اهُمـا إِلـی رَبْـوَةٍ ذاتِ قَـرارٍ وَ مَعـی      وَ آوَین»بیان اینکه عبارت 

جملـه  مخدو  نیست چراکه برخی مفسران نیز ای  تفسیر را از آن جهت که  ممکـ  اسـت   

انـد.)مکارم  فوق اشاره به مح  تولد مسی  ) ( در بیابان بیت المقدس باشد، محتمـ  شـمرده  

قاب  توجه ای  است که کعـب در ادامـه مرویـات     ( اما نکته212، ص 94،  9399شیرازی، 

تری  زمی  به آسمان است و در واقـع یـک   نزدیک« بیت المقدس»خود بیان کرده است که 

نو  فویلت انحصاری برای بیت المقدس مدنظر قرار داده که همواره یهودیان بـدان اهتمـام   

اط بـا امـاک  خـاص و    جهـت کـه در ارتبـ   مرویات کعب در تفسـیر ایـ  آیـه ازآن   اند. داشته

تام  اسـت. چراکـه کعـب االحبـار و دیگـر یهودیـان در فوـائ         موردتوجه یهود بوده، قاب 

هـای شـام، روایـاتی سـاختند و آن را نقـ  کردنـد و اهـالی شـام         المقدس و دیگر مکانبیت

گونه اسرائیلیات را از آنان فراگرفتـه و بـه نقـ  آن پرداختنـد. سـتودن علمـای       بسیاری ازای 

کردند؛ در حالیکه شام ای بود که آنان در میان خود پنهان میهود از شامات به خاطر برنامهی

امیـه کـه در آنجـا برپـا     چنان نبود که شایسته توجه و ستایب باشد، مگر به خاطر دولت بنـی 

شد. همان دولتی کـه در آن حکـم از خالفـت عادالنـه، بـه پادشـاهی تهدیدکننـده دیگـران         

های اسالمی پدید آمد و در شام بود که درست یر سایه حکومت آن، فرقهتبدی  شد و در ز

آمده، بهتری  استفاده را بردنـد و  دستکردن حدیث بسیار شد و عالمان یهودی از فرصت به

، 9420آتب فتنه افروختند و آن را با لشـکرهایی از دروغ و فریـب کمـک کردند.)ابوریـه،     

آیـد تـا   المقـدس گفـت: روز قیامـت پـیب نمـی     (  کعب االحبـار در فوـیلت بیـت   991ص 

المقدس رود، همه در آنجا با تسلیم در برابر پروردگار، وارد بهشت الحرام به دیدار بیتبیت

 (960، ص 9420ها هستند.)ابوریه، شوند در حالیکه اهالی هردو، داخ  آنمی
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ــه  ــ »ابوالفتــو  رازی ذیــ  آی ــاسِ لَلَّ ــعَ لِلنَّ ــدی إِنَّ أَوَّلَ بَیــتٍ وُضِ ذی بِبَکــََ مُبارَکــا  وَ هُ

کند که، خـدای تعـالی در ایـ  آیـات هفـت فوـیلت       (؛ تصری  می16عمران:،)آل«لِلْعالَمی َ

المقـدس نیسـت و ایـ  ردی برعادعـای      یـک از آن بـرای بیـت   برای کعبه برشمرد کـه هـیچ  

السُّـفَهاءُ   سَـیَقُولُ »(؛ طبرسی ذی  آیـه  430، ص 4،   9410یهودیان است.)ابوالفتو  رازی، 

 کانُوا عَلَیْها قُ ْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَدْرِاُ یَهْدی مَ ْ یَشاءُ إِلـا  مِ َ النَّاسِ ما وَالَّهُمْ عَ ْ قِبْلَتِهِمُ الَّتی

کند که خداوند با ای  گفتـار قـول کسـانی کـه گمـان      : بقره(؛ بیان می942)« صِراطٍ مُسْتَقیمٍ

تر است و بهتر آن است که همیشه قبلـه باشـد را   از کعبه با شرافت« بیت المقدس»کردند می

ها ملک خداست و هر کند که همه مکانسازد؛ طبرسی در ادامه اشاره میباط  و مردود می

ــی    ــ  مصــلحت و حکمــت او شــرافت و عظمــت داده م ــر طب ــد و ب ــا اراده خداون ــان ب -زم

روایـات کعـب دال برفوـیلت    تـوان گفـت   ( بنابرای  می492، ص 9،  9392شود.)طبرسی،

 گیری جدی مفسران واقع شده است.  انحصاری بیت المقدس، مورد نقد و موضع
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طـور غیـر صـری ، توسـم مفسـران      در تفاسیر مورد بحث، بسیاری از روایات کعب بـه 

 گردد.اند. در ادامه به چند نمونه اشاره میمردود شده

روایاتی از کعب با ارائه تفسیری متفاوت توسم مفسـر از دایـره انتفـا  خـار  شـده       -

مسـعود و کعـب االحبـار  در تبیـی      عباس و اب اب است. به عنوان نمونه: در برخی تفاسیر از 

هـای  (؛ نقـ  شـده اسـت کـه خداونـد همـه کتـاا       32)فـاطر: « ثُمَّ أَوْرَثْنَـا الْکتـااَ...  »عبارت 

؛ ابـ   421، ص0تا،  ی امت محمد)ص( به ارث گذاشت.)رس: طوسی، بیشده را برانازل

در ایـ  آیـه   « الکتـاا »مـراد  از  ( در حالیکه  به عقیده مفسـران  211،ص2،  9411ادریس، 

طباطبــایی، ؛ 211،ص2،  9411؛ ابـ  ادریـس،   431، ص0تـا،   )طوسـی، بـی  قـرآن اسـت.   

کنــد کــه اینگونــه عنــوان مــی( عالمــه طباطبــایی دلیــ  ایــ  مللــب را 44، ص 99،  9311

قرآن کـریم اسـت، و غیـر از     -آیدبه طورى که از سیاق برما -در آیه مورد بحث« الکتاا»

وَ الَّـذی أَوْحَیْنـا   »تواند باشد، براى اینکه در آیه قبلا بدان تصری  کرده، فرمود: ای  هم نما

لف و الم عهـد خواهـد بـود ومعنـاى     در الکتاا؛ ا« الف و الم» بنا بر ای «. إِلَیْکَ مِ َ الْکِتاا
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هـا(. بنـا بـرای     همان کتاا خواهد بود، نه الف و الم جنس)به معنـاى همـه کتـاا   « الکتاا»

دیگر نباید به گفته کسا که گفته، الـف و الم بـراى جـنس اسـت، و مـراد از کتـاا مللـ         

 (44، ص 99 ، 9311هاى آسمانا است که بر انبیاء نازل شده  اعتنا کرد.)طباطبایی، کتاا

(، از کعـب  11)آل عمران:« وَ رافِعُک إِلَیَّ... إِنِّی مُتَوَفِّیک إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسا»ذی  آیه 

نق  شده است،  به معنی قـبٍ اوسـت و بـه معنـی     « توفی»االحبار و دیگران در تبیی  معنای 

کنـد  عدد را نق  مـی قبٍ رو  و جان برداشت  نیست؛ ابوالفتو  رازی ذی  ای  آیه  اقوال مت

داللـت برممـات   « تـوفی »و سپس در بی  اقوال اختالفی قول علی ب  طلحه را مبنی بر اینکـه  

ظاهر، به حقیقـت  کند که ای  قول بهپذیرد و بیان می، اى ممیتک(، میکند)إنی متوفیکمی

بـا  توان گفت کـه مفسـر   ( بنابرای  می311، ص4،  9410تر است.)ابوالفتو  رازی، نزدیک

بقیـه اقـوال ازجملـه قـول کعـب را کنـار       « تـوفی »اب  طلحـه در تبیـی  واژه   پذیر  قول علی

 گذاشته است.

اند، بـه  مفسران برخی از مرویات کعب را با استناد به روایات معصومی ) ( رد کرده -

 عنوان نمونه:

شده اسـت  سوره ص در مورد عرض خی  سلیمان) (نق  33روایتی  از کعب ذی  آیه 

، ص 0،  9392کامال   با روایت صادره از امـام علـی) ( منافـات دارد. )رس: طبرسـی،      که

 (294، ص96،  9410؛ ابوالفتو  رازی، 949

شـده اسـت   سوره صافات روایتی از کعب االحبار نق  912در برخی تفاسیر ذی  آیه   

فرمودنـد: مـ     در ادامه، روایتی از پیدمبر)ص( نق  شده است، کهکه ذبی ، اسحاق) ( بود؛ 

؛ ابوالفتـو  رازی،  190، ص0تـا،   ام؛ اسماعی ) ( و عبـداهلل.) طوسـی، بـی   فرزند دو قربانی

بـا روایـت   « ذبـی  »(؛ مشهود است که دیدگاه کعب االحبار در معرفی299، ص96،  9410

  ذی  آن کامال  در تعارض است. 

داوری و قـول کعـب را بـدون     46تـوان گفـت، مفسـران حـدود    بندی میدریک جمع

انـد.  مـورد را رد کـرده   33مورد را با ارائه تفسیر و روایتی مشابه پذیرفته و حـدود   90حدود

روایـت از کعـب    92بیشتری  حجم روایات مربوط به تفسیر روض الجنان اسـت کـه شـام     

 شود.  می
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تفسیر ابوالفتو  رازی جزء اولی  تفاسیر واعظانه شیعه بوده که در قـرن ششـم نگـار     

هاى نـادر تفاسـیر واعظانـه در میـان     ( ای  تفسیر از نمونه929: ص 9314ت. )شریفی،شده اس

شیعه است. فارسا بودن ای  تفسیر در آن دوره نیز قاب  توجه بوده و نشان از اهمیت وعظـا  

هـا  آن دارد. تفسیر روض الجنان مانند دیگر تفاسیر واعظانه به ذکـر و بیـان تفصـیلا داسـتان    

به همی  دلی ، بـه ذکـر    دس مناسبتا باا اندرز و موعظه را گشوده است.توجه دارد و به ان

، 0،  9302.)رس: مرکـز فرهنـگ و معـارف قـرآن،     9هـا توجـه دارد  و بیان تفصیلی داستان

 (396ص

چون بیشتر روایات کعب صـبده داسـتانی دارد؛  بنـابرای ، ایـ  تفسـیر بیشـتری  حجـم        

روایـات مـروی از کعـب االحبـار در تفسـیر       غالـب روایات را به خود اختصاص داده است. 

هاسـت، بسـیاری از   هـا و توصـیف  روض الجنان مربوط به تفسیر آیات قرآن و سپس داستان

ها و توصیفات مروی از کعـب االحبـار، حـاوی توضـیحات اضـافی و جزئیـاتی غیـر        داستان

دلیـ  وی  رسـد  یابی به آن مدخلیتی در فهم آیات ندارد؛ به نظر میضروری است که دست

گونـه اخبـار بـا احکـام و اعتقـادات اسـالمی       و دیگر مفسران جهان اسالم ای  است کـه ایـ   

فهمـد کـه   های متفاوت، خواننده میارتباطی ندارد، عالوه بر آن از نق  یک داستان به گونه

ها تنها پند و درسی اسـت کـه از   ها دارای اعتبار کافی نبوده و مراد از نق  آنیک از آنهیچ

( الزم بـه ذکـر اسـت کـه     33، ص 9،  9304شود.)شـعرانی،  ها فهمیده میدر مشترس آنق

ابوالفتو  رازی نسبت به روایاتی که با اصول و مبانی دی  در تعارض بـوده موضـع خـود را    

نشان داده است، هر چند که شاید در نگاه اول سـکوت مولـف ذیـ  ایـ  دسـته از روایـات       

توان به موضع صری  م  و بررسی در تفسیر روض الجنان میدیده شود، اما با کمی دقت، تا

سـوره انبیـا پیرامـون مـاجرای      03مفسر در رد اینگونه روایات دسـت یافـت. مفسـرذی  آیـه     

و دیگـران، محـال و حشـو و     قصـاص از وهـب و کعـب   دارد:  حورت ایـوا) ( بیـان مـی   

باشد آن را، و اضافت کـرده   ها منکراند از آنچه عق گفته ترهات و ناشایست در قصه ایوا

بسیار فواحب در آن باا با خداى تعالا و با ایوا، و مـا ایـ  کتـاا را صـیانت کـردیم از      

ها مستنکر نیست و مخالف ادله عقول و مناقٍ آنچـه  امثال آن احادیث، آنچه از آن حدیث

                                                 
 .23، ص91؛ 29، ص99؛  916، ص91؛  299، ص0:  9410. به عنوان نمونه: رس: ابوالفتو  رازی،  9
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ی، در اصول به ادلـه نامحتمـ  بـه تاویـ  درسـت شـده اسـت طرفـا بگوییم.)ابوالفتـو  راز         

 (211، ص 93،  9410

 

 گیركنتیجه

در پژوهب حاضر تال  شده است تفاسیر حاوی مرویات کعـب مـورد بررسـی قـرار     

گیرند. باتوجه به گستردگی بحث،  بازه زمانی قرن اول تا اواخـر قـرن ششـم هـدف ملالعـه      

قرن بررسی شـد کـه از    6تری  تفاسیر تدوی  شده در ای  تفسیر از مهم 96قرارگرفته است.  

تفسـیر فاقـد روایـات کعـب بودنـد، ایـ  تفاسـیر عبارتنـد از: القـرآن           0ای  مجموعه حـدود  

الکریم)ابوحمزه ثمالی(، تفسیرمقات  ب  سلیمان، تفسیر منسوا به امام حسـ  عسـکری) (،   

التاوی )شـریف مرتوـی(، فقـه    تفسیر عیاشی، تلخی  البیـان فـی مجـازات القـرآن، نفـائس      

 القرآن )راوندی( و متشابه القرآن و مختلفه)اب  شهر آشوا(.  

تفسیر حاوی روایات کعب بودند: تفسیر قمی، فرات کوفی، التبیان، مجمـع البیـان و    0

جوامع الجامع، مفاتی  االسرار و مصابی  االبرار، روض الجنان و رو  الجنان و المنتخب فی 

 تفسیر القرآن.

رسد گرایب تفسیری مفسران ارتباط مسـتقیمی بـا ورود مرویـات مروجـان     به نظر می 

اسرائیلیات از جمله کعب االحبار  به تفاسیر شیعه دارد، چنانکه بررسی تفاسیر شیعه از قـرون  

دهد که تفاسیر قرون اولیه بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر صـبده       اولیه تا اواخر قرن ششم نشان می

سوا به امام حس  عسکری، قمی، فـرات کـوفی، عیاشـی(، کالمی)حقـائ      روایی)تفسیر من

التاوی  شریف الرضـی، نفـائس التاویـ  شـریف مرتوـی( و فقهی)فقـه القـرآن( دارنـد، در         

اینگونه تفاسیر مرویات اندکی از کعب موجود است. هر چند که در انتساا تفاسـیر؛ قمـی،   

و تردید وجـود دارد،  بنـابرای  مـادامی     مقات  ب  سلیمان و فرات کوفی به صاحبانشان شک

تـوان  که دلی  قلعی در انتساا ای   دسته از تفاسیر به صاحبان خود وجود نداشته باشد، نمی

 مفسران را متهم به ورود اسرائیلیات کرد. 

با ورود به قرن ششم مرویات کعب در تفاسیر شیعه افزایب یافته تـا جاییکـه در تفسـیر    

رسد که ای  مساله بدی  دلی  است که قرن ششم قرن او  و او  خود میابوالفتو  رازی به 
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گستر  تفاسیر واعظانه اسـت و تفسـیر روض الجنـان ابوالفتـو  رازی جـزء اولـی  تفاسـیر        

واعظانه شیعه است کـه در قـرن ششـم نگـار  شـده اسـت. ایـ  گـرایب تفسـیری بـه نقـ             

بخب عمده مرویات کعب مربـوط بـه نقـ     ای نشان داده و از آنجاییکه ها توجه ویژهداستان

ای بـروز  هاست، بنابرای  در ای  دسته تفاسیر مرویات کعب به طور گسـترده جزییات داستان

توان گفت که تعداد اقوال مروی از کعب در تفاسـیر مـورد بحـث    در نتیجه میکرده است.  

ه است، که علت از روند ثابتی برخوردار نبوده و در یک جهب صعودی و نزولی قرار گرفت

 آن بیشتر مربوط به سبک وگرایب مفسران در تدوی  تفاسیر است. 

. 9گونه قابـ  تقسـیم اسـت:    0قول مروی از کعب در تفاسیر مورد بحث به  19مجمو  

. تبیی  آیات قرآن در قالـب بیـان مصـادی     3.  شر  و توضی  آیات 2های قرآنی تبیی  واژه

.  بیان 9.  بیان حکم فقهی در یک جریان تاریخی 6اوصاف .  بیان 1.  نق  جزئیات داستان 4

هـا  صورت با هرکدام از ای  گونـه   3.  تلبی  آیات قرآن با تورات. مفسران به0خواص آیه 

 . رد روایات کعب3. پذیر  روایات کعب 2. نق  بدون داوری 9اند: مواجه شده

ن اول تا اواخر قرن ششـم  توان گفت، بررسی مجموعه تفاسیر شیعه  از قردر نهایت می

نشان دهنده ای  مهم  است کـه سـبک و گـرایب تفسـیری مفسـران نقـب بسـزایی در نقـ          

روایات کعب داشته، تفاسیری که بیشتر جنبه واعظانه و داستانی دارند آمار اقـوال کعـب در   

رو توجهی مفسران روبه رسد آن دسته از روایات کعب که با بیها بیشتر است. به نظر میآن

انـد کـه   اند و از طرفی در شمار مـوارد اختالفـی بـوده   هستند، مدخلیتی در فهم آیات نداشته

اند، مفسران نیز در بـی  مـوارد اختالفـی بـه روایـت      افراد زیادی نسبت به آن اظهارنظر کرده

 .اندنموده عنوان یکی از آن موارد اشارهکعب به
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