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«وال تسأل عن أصحاب الجحیم»
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چکیده:
روایات ازجمله مستنداتی است که صاحبان منابع احتجاج قرائات و مفسران فریقین در توجیهه وجهو
قرائی به آن استناد میکنند .نافع برخالف سایر قراء ،فعل «والتسأل» را در آیۀ شهریفۀ «إنها أرسهلناک
بالحق بشیرا ونذیرا وال تسأل عن أصحاب الجحیم»(بقر  )111 :بهصورت مجزوم «وال تسأل» قرائهت
کرد است .مستند قرائت نافع روایاتی است که در برخی منابع تفسیری و قرائی فریقین وجهود دارد و
صحت آن محل بحث است .به همین علت ،نظر بیشتر صاحبنظران بر نفی قرائت غیهر رایها اسهت.
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ضعف این روایات ،به روش توصیفیتحلیلی ،کتب قرائهات ،تفاسهیر و
منابع حدیثی و روایی را بررسی کرد است .یافتههای حاصل از پژوهش نشان مهیدههد روایهت اههل
سنت و شیعه سند صحیح ندارد و محتوای روایت اهل سنت با آیات قهرآن ،سهایر روایهات صهحیح و
تاریخ در تناقض است.
کلیدواژهها :قرآن ،روایات اهل سنت ،روایات شیعه ،قرائت« ،وال تسأل».

*
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مقدمه
روایات پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار در علوم مختلفی مورد استناد واقع میشوود در
دانش قرائات نیز روایات در برخی موارد ،مؤید و مورح یوو وحوه قرائوی بوهشومار
أرسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وال تسأل عن أصحاب الجح یم»(بقوره )111 :اسوت کوه نوافع
برخالف سایر قراء سبع ،فعل «والتسأل» را به وحه نهی «وال تسأل» قرائت کرده اسوت
در توحیه این وحه قرائی ،کتب احتجاج قرائات بوه روایتوی کوه در منوابع انول سونت
بهعنوان سبب نزول آیۀ شریفه نقل شده است ،استناد میکنند مفسوران انول سونت در
برابر این روایت برخوردی متفاوت دارند؛ برخی آن را کامال صحی دانسوته و عودهای
آن را با ادلۀ گوناگون رد میکنند مفسران شیعه بهدلیل تعوار

ایونگونوه روایوات بوا

اعتقادات کالمی شیعه ،نمگی بر عدم صحت این روایات متفقاند و آننایی را کوه بوا
سندنای مختلف نقل شده است ،نقد میکنند آنچه در اینجا پژونش دربارۀ آیۀ شوریفه
را موحه میکند ،روایتی است که تفاسیر شیعه در تأیید قرائت نافع از امام باقر نقل
میکنند از امام روایت شده است قرائت آیۀ «وال تسوأل» مجوزوم اسوت روایوت اموام
باقر میتواند مؤید و مرح روایات انل سنت در سبب نزول آیه باشد باتوحوهبوه
روایات موحود در منابع مختلف ،پژونش حاضر در صدد پاسخگویی به سوؤاالت زیور
است:
الف منابع احتجاج قرائات ،1اخوتالف قرائوت آیوۀ شوریفه و روایوات مؤیود آن را

چگونه بیان کردهاند؟
ب برخورد مفسران فریقین با اختالف قرائت این آیوه و روایوات موحوود چگونوه
است؟
ج آیا روایات مؤید و مرح قرائت نافع در منابع فریقین دارای اعتبار است؟
مقالۀ حاضر بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت فوق به مباحث زیر میپردازد:
 1تحلیل قرائی فعل «وال تسأل» در منابع احتجاج قرائات
 2دیدگاه مفسران فریقین درخصوص قرائت «وال تسأل» و روایات موحود در ذیول
آن
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 3بررسی میزان اعتبار روایات موحود در منابع احتجواج قرائوات ،تفاسویر و کتوب
روایی
دربارۀ پیشینۀ موضوع باید گفت کتاب و مقالۀ مستقلی درخصوص ارتباط روایوات

تفاسیر و منابع قرائی نیز این مطلب بهصورت بسیار مختصر و پراکنده ذکر شوده اسوت
که در پژونش حاضر سعی میشود روایات موحود در ذیل آیۀ شریفه ،بهطوور مفصول
مطالعه و بررسی گردد
 .1تحلیل قرائی فعل «وال تسأل» در منابع احتجاج قرائات
قاریان قرآن کریم در نحوۀ قرائت فعل «وال تسوأل» در آیوۀ  111سوورۀ بقوره اخوتالف
نموده و به دو وحه مرفوع «وال تسوأل» و مجوزوم «وال تسوأل» قرائوت کوردهانود (ابون
مجاند1111 ،م ،ص)81
الف قرائت مشهور آیه به رفع تاء و الم «وال تسأل» است (ابن حزری ،بویتوا ،ج،2
ص )221فعل «وال تسأل» فعل مضارع مجهول است که ضمیر مستتر «أنت» نائب فاعل
آن است بنابر این قرائت ،معنا به این صورت است« :تو که رسول خدا و فرستادۀ بحق
میباشی ،مسئول انل حهنم نیستی؛ زیرا تو فقط موظف به تبلیغ رسالت ،تبشیر و انواار
نستی و ننگامیکه تو به وظیفۀ خود عمل نمودهای ،در برابر لجاحت کفوار مسوئولیتی
نداری »
مفسران و معربان قرآن کریم در اعراب فعل «وال تسأل» دو وحه را بیان کردهاند:
2

 1فعل «وال تسأل» حملۀ حالیه است که بوه حوال مفورد عطوف شوده و تقودیر آن
اینگونه است« :أرسلناک غیر سائلین عن أصحاب الجحیم »(ابووعلی فارسوی1848 ،ق،
ج ،2ص)212
« 2وال تسأل» حملۀ مستأنفه باشد« :ولست تسأل عن أصحاب الجحویم »(طبرسوی،
1332ش ،ج ،1ص331و)332
مستند قراء در اختیار قرائت مشهور ،قرائت ابون مسوعود اسوت کوه «ولون تسوأل»
خوانده است (ابن زنجله1842 ،ق ،ص)112
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و دانش قرائات تدوین نشده است و آنچه میتوان بهعنوان پیشوینۀ بحوث بودان توحوه
کرد ،کتب متعددی است که از اختالف قرائوت و مسوتندات آن صوحبت مویکنود در
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ب نافع «وال تسوأل» بوه فوت تواء و حوزم الم خوانوده اسوت (دمیواطی1843 ،ق،
ص182و /183دانی2442 ،م ،ص )842در این وحه از قرائت ،فعول «وال تسوأل» فعول
نهی است که میتوان آن را به دو وحه معنا کرد:

خدا فرمودند« :لیت شعری ما فعل أبوای » در پاسخ به حضرت ،این آیۀ شریفه نازل
شد و از حضرت خواست تا از کفار سؤال نکند (ابن خالویه1821 ،ق ،ج ،1ص )13در
این وحه از معنا حملوۀ اول (إنا أرسلناک بالحق بشیرا ون ذیرا) خبریوه و حملوۀ دوم (وال
تسأل عن أصحاب الجحیم) انشائیه خواند بود و این مشکل نحووی پویش مویآیود کوه
عطف حملۀ خبریه بر انشائیه صحی نیست
 2مقصود از فعل نهی «وال تسوأل» مبالغوه در آتوش و عوااب آنناسوت(ازنوری،
1818ق ،ج ،1ص )131در توضی میتووان گفوت :موراد از نهوی رسوول خودا بودین
معناست که از حضرت میخواند تا از عااب آننوا سوؤال نکنود؛ زیورا عوااب آنوان
بهاندازهای سخت است که نمیتوان از آن سخن گفت یوا اینکوه از عظموت عقوبوت و
شدت عااب ایشان ،احدی را تاب استماع آن نیست اگور ایون وحوه از معنوا را بورای
قرائت نافع بپایریم ،فعل «وال تسأل» لفظا انشائیه و در معنا خبریه خواند بود بنوابراین
مشکل عطف حملۀ خبریه به انشائیه حل مویشوود و حملوۀ «وال تس أل ع ن أص حاب

الجحیم» چون در معنا خبریه است به حملۀ قبل «إنا أرسلناک بالحق بشیرا ونذیرا» عطوف
شده است
بهطور کلی ،طرفداران این وحه از قرائت به روایتی استناد میکنند کوه موی گویود:
پیامبر فرمودند« :لیت شعری ما فعل أبوای» و در پاسخ حضرت این آیوه نوازل شود
(ابن زنجله1842 ،ق ،ص111و)112
در اختیار قرائات ،قراینی وحود دارد که سبب ترحی یوو وحوه قرائوی مویشوود
مطالعۀ منابع احتجاج قرائات و تحلیل بافت آیات نشان مویدنود قرائوت مشوهور «وال
تسأل» به دالیل ذیل بر قرائت نافع ترحی دارد:
 1نمۀ قراء بهغیر از نافع «وال تسأل» قرائت کردهاند
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نقد روایات فریقین درخصوص قرائت غیررایا «و ال تسال عن اصحاب الجحیم»

261

 2قرائت ابنمسعود «ولن تسأل» و قرائت أبوی «موا تسوأل» ،نور دو مؤیود قرائوت
مشهور است (ابوحیان اندلسی1824 ،ق ،ج ،1ص)211
 3ساختار و سیاق نحوی حمالت و آیات قرائت رفع را تأیید مویکنود در قرائوت

حمالت ،سیاق آیات قبل و بعد نیز خبریه است« :وقال الذین ال یعلمون لوال یکلمنا اهلل أو

تأتینا آیة کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا اآلیات لقوم یوقن ون».
(بقره )111 :و «ولن ترضى عنک الیهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم ق ل إن ه دى اهلل ه و
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اهلل من ولی وال نصیر »(بقره:
)124
 8سیاق آیات قبل و بعد سخن از کفار انل کتاب است و مناسبتی ندارد بین آیاتی
که نمگی سخن از انل کتاب است ،یو حمله را استثنا نموده و بگوییم راحع به پودر
و مادر رسول گرامی اسالم است (آلوسی1812 ،ق ،ج ،1ص)321
 2قرائت «وال تسأل» با لحن حملوۀ ماقبول تناسوب و نمواننگی بیشوتری دارد در

حملۀ قبل ،خداوند متعال پس از بیان حال کفار بهمنظور تسلی رسول خدا به ایشان
میفرماید« :إنا أرسلناک بالحق بشیرا ونذیرا» حال اگر در حملۀ دوم مطوابق قرائوت نوافع
پیامبر از سؤال دربارۀ پدر و مادر خویش نهی شود ،تناسب لحن کالم با حملۀ قبول
از بین رفته و غر حملۀ اول نیز نفوی مویشوود بنوابراین ،سویاق معنوایی و نحووی
حمالت و آیات ،مرح و مؤید قرائت مشهور «وال تسأل» است
 .2دیدگاه مفسران فریقین درخصوص قرائت «وال تسأل» و روایات موجود
این بخش از پژونش ،ضمن بیان نظریات مفسران و بزرگان شیعه و انل سنت دربوارۀ
قرائت این واژه در آیۀ شریفه ،سیر تاریخی ورود این اختالف قرائت در تفاسویر را نیوز
دنبال میکند یکی از دالیل اصلی طرفداران قرائت نافع ،روایات و سبب نوزولنوایی
است که دربارۀ این آیه وحود دارد حال با بررسی سیر تاریخی در صودد دسوتیابی بوه
روایات موحود در نحوۀ قرائت آیه نستیم که در منابع تفسیری نقل شده است
عموم تفاسیر قرن اول و دوم ،به بحث اختالف قرائت و روایات موحود در ذیل آیه
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«وال تسأل» حمله خبریه است و با حملۀ قبلش کوه در مقوام خبریوه اسوت ،نماننوگ
است (مکی بن ابیطالب1848 ،ق ،ج ،1ص )222عالوهبر نماننگی بوا سویاق نحووی
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نپرداختهاند و در آننا نیچگونه اشارهای درایونخصووص نشوده اسوت(ابون سولیمان،
1823ق ،ج ،1ص /138ابن حبر ،بیتا ،ج ،1ص /212ابوحمزه ثموالی ،1331 ،ص)14؛
فقط فراء در معانی القرآن به اختالف قرائت این واژه و معنوای آن اشواره کورده اسوت:
که فعل با فت تاء و حزم الم ،فعل نهی است قرائت أبی "وما تسأل" و قرائوت عبودا

"ولن تسأل" نر دو شاندی برای قرائت رفع است »(فراء ،بیتا ،ج ،1ص )32گویا فوراء
با دو شاندی که برای قرائت رفع بیان میکند ،این وحه قرائی را تورحی مویدنود در
این دو قرن ،نیچ اشارهای به روایات در تأیید قرائت نافع نشده است
تفاسیر قرن سوم نیچ اشارهای به این آیه و قرائتش ندارند؛ فقط صنعانی برای اولین
بار سبب نزول آیه را ذکر میکند« :عبدالرزاق قالنا الثوری عون موسوی بون عبیوده عون
محمد بن کعب القرظی قال ،قال رسول ا صلی ا علیه وآلوه لیوت شوعری موا فعول
أبوای ثالث مرات فنزلت إنا أرسلناک بوالحق بشویرا ونوایرا وال تسوأل عون أصوحاب
الجحیم »(صنعانی1814 ،ق ،ج ،1ص )21بنابراین در قرن سوم برای اولوینبوار توسوط
این مفسر انل سنت ،شاند نقل سبب نزول آیه نستیم
طبری مفسر قرن چهارم بهطور مفصل ،از قرائت این آیه و روایوات موحوود سوخن

میگوید« :عموم قراء بهصورت خبریه "تسأل" با تاء و الم مرفوع قرائت کردهاند یعنوی
ای پیامبر ما تو را مبشر و منار فرستادیم پس آنچه را به تو رسیده ابالغ نما کوه وظیفوۀ
تو تنها ابالغ و اناار است و مسئول کسانی که حق را نپایرفته و کافر شدهانود نیسوتی
اما برخی از قاریان مدینه "وال تسأل" به فت تاء و سکون الم خواندهانود فعول در ایون
وحه ،فعل نهی و به این معناست :ای پیامبر ما تو را بشیر و نایر فرستادیم پس آنچه را
به تو رساندیم ،ابالغ کن که تنها وظیفۀ تو اناار و بشارت اسوت از اصوحاب حهونم و
حالشان سؤال نکن این عده به روایاتی که در سبب نزول آیه بیان شده اسوت ،اسوتناد
میکنند" :حدثنا أبو کریب ،قال :ثنا وکیع ،عن موسى بن عبیدة ،عن محمود بون کعوب،

"

قال :قال رسول« :لیت شعری ما فعل أبوای فنزلت وال تسئل عن أصحاب الجحویم
این روایت از طریق دیگری نیز "حدثنا الحسن بن یحیى ،قال :أخبرنا عبد الورزاق ،قوال:
أخبرنا الثوری ،عن موسى بن عبیدة عن محمد بون کعوب القرظوی ،قوال :قوال رسوول
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«ابن عباس و محمد بن علی بن حسین و برخی از انل مدینه آن را مجزوم خواندهانود
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ا  :لیت شعری ما فعل أبوای لیت شعری ما فعل أبوای لیت شعری موا فعول أبووای
أبوی رسول ا  ثالثا ،فنزلت :إنا أرسلناک بالحق بشیرا ونایرا وال تسئل عن أصحاب
الجحیم فما ذکرنما حتى توفاه ا " بیان شده است نمچنین در طریقی دیگر نقل شوده

ا

علیه وآله وسلم فنزلت :إنا أرسلناک ب الحق بش یرا و ن ذیرا و ال تس ئل ع ن أص حاب

الجحیم(».طبری1812 ،ق ،ج ،1ص)814
طبری پس از نقل اقووال فووق ،خوود بوه تورحی یوو وحوه قرائوی روی آورده و
مینویسد« :صحی در نزد من قرائت "وال تسأل" به رفع الم است این براساس خبوری
است که خداوند متعال قصۀ اقوام یهود و نصاری و گمرانی ایشان را بیان میکند آنگاه
به پیامبرش میفرماید :ما تو را بشیر برای کسانی که به تو ایمان آوردنود و نوایر بورای
کسانی که به تو کفر ورزیده و مخالفت کردند ،فرستادیم پس رسالتت را ابالغ نما و تو
پس از ابالغ رسالتت ،مسئول کسانی که به تو کفر ورزیدهاند ،نیستی و نر آنچه را پس
از ابالغ رسالت تو انجام دنند ،خودشان مسئولاند و اگر کسوی گموان نمایود روایوت
محمد بن کعب صحی است با وحودی که روایت نشان مویدنود رسوول خودا در
شو بودهاند که آیا اصحاب شرک از انل حهنم نستند یا نه و پدر و مادر پیامبر نیوز از
آنان بودهاند ،آغاز نمودن حملۀ "وال تسأل" با واو ،خود صحت خبر محمد بن کعوب را
رد و نشان میدند خبریه بودن حمله بر انشائیه بوودن اولوی اسوت البتوه قرائوت ابون
مسعود "ولن تسأل" و ابی بن کعب "وما تسأل" نر دو بر صحت قرائوت رفوع گووانی
میدند »(نمان ،ج ،1ص )811آنچه بیان شد ،نشان مویدنود طبوری در قورن چهوارم
روایات منقول را صحی نمیداند
در این قرن ،سمرقندی نیز به وحوه قرائت آیه و معنای آن اشاره کرده و با تکیه بوه
روایت «القاضی الخلیل بن أحمد :أخبرنا الدیلمی قال :أخبرنا أبوو عبیودا قوال :حودثنا
سفیان ،عن موسى بن عبیدة الربای ،عن محمد بن کعب القرظی أن رسول ا  قوال:
"لیت شعری ما فعل بأبوی" فنزلت ناه اآلیو إنا أرسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ال تس ئل
عن أصحاب الجحیم اآلی » قرائت به حزم را توحیه کرده ،اما سخنی در تورحی یکوی از
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است" :حدثنا القاسم قال :ثنا الحسین ،قال :ثنا حجاج ،عن ابن حریج ،قال :أخبرنوی داود
بن أبی عاصم ،أن النبی قال ذات یوم :لیت شعری أین أبوای أبووی رسوول ا صولی

۲۶2

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شمار هجدهم ،پاییز و زمستان 131۶

وحوه به میان نیاورده است (سمرقندی ،بیتا ،ج ،1ص )11ابن ابویحواتم نیوز در نقول
قرائات به روایت «حدثنا محمد بن عبدا بن یزید المقری ثنا سوفیان عون موسوى بون
عبیدة عن محمد بن کعب القرظی ،قال :کان النبی و یسأل عن أبیوه فوأنزل ا عوز و

ابن زمنین نیز به نر دو وحه قرائی و معانی آننا اشاره دارد (ابن زمنین ،بیتوا ،ج،1
ص )138در این قرن ،نیچیو از تفاسیر انل تشیع به مبحث قرائت آیه نپرداختهاند ،اما
تفاسیر انل سنت بهطور مفصل از آن سخن گفتهاند
در قرن پنجم برای اولینبار ،شیخ طوسی مفسر بوزر

شویعه وحووه قرائوی آیوه را

مطرح و روایتی از امام باقر در تأیید قرائت نافع ذکر می کند وی مینویسود« :قورأ
نافع(ال تسأل) بفت التاء و حزم الالم على النهی ،و روی ذلو عن أبی حعفر محمد بن
علی الباقر ،و ابن عباس :ذکر ذلو الفراء ،و البلخی الباقون على لفظ الخبر على موا
لم یسم فاعله »(طوسی ،بیتا ،ج ،1ص)832
حال عالوهبر روایاتی که انل سنت در تأیید قرائت نافع ذکر کردهاند ،تفاسیر شیعی
نیز روایتی از امام باقر ذکر می کنند
ثعلبی و سورآبادی از مفسران انل سنت نیز نر دو وحه قرائی را با ذکر سبب نزول
آیه ذکر کرده و ترحیحی بین دو وحه قرائی نودادهانود (ثعلبوی1822 ،ق ،ج ،1ص/222
سورآبادی1314 ،ش ،ج ،1ص)113
در قرن ششم ،زمخشری از برحستهترین مفسران انل سنت ،نر دو وحوه قرائوی را
نقل میکند و در توضی قرائت نافع به حزم الم دو معنا را ذکر موی کنود« :و ال تسوأل
فعل نهی است که روایت شده پیامبر فرمودند :ای کاش میدانستم پدر و مادرم چوه
میکنند؟ آیه نازل شد و پیامبر را از سؤال کردن دربارۀ احوال کفار و دشمنان خدا نهوی
نمود نمچنین در معنای این وحه گفته شده است :فعل نهی عاابی را که بر کفار واقوع
شده بزر حلوه داده مانند اینکه در مورد کسی که در بال و مصیبت است پرسیده شود
حال فالنی چگونه است؟ در پاسخ گفته شود نپرس که این مسئله بزرگی بال را نشوان
می دند که قابل بیان با زبان نیست یا بهاندازهای بزر است که مخاطب تواب شونیدن
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آن را ندارد »(زمخشری1843 ،ق ،ج ،1ص)112
البته زمخشری نیز نمچون طبری در پایان با استناد به قرائت ابن مسعود و ابوی بون
کعب ،قرائت رفع را دارای مؤید و مرح میداند (نمان ،ج ،1ص)113

الباقر(»طبرسی1332 ،ش ،ج ،1ص )331ابوالفتوح رازی از دیگور مفسوران شویعی
این قرن ،قرائت آیه را مطرح و سبب نزولی مطرح میکند شبیه به آنچه انل سنت نقول
کردهاند با این تفاوتی که سبب نزول مربوط به کفار اسوت نوه پودر و موادر پیوامبر:

«عبدا عباس گفت :سبب نزول آیت آن بوود کوه یوو روز رسوول گفوت" :لیوت

شعرى ما فعل ا بالکفار الاین ماتوا" و مقاتل سبب نزول آیه را این مطلب ذکر کورده
است مقاتل گفت :سبب نزول آیت آن بود کوه رسوول گفوت" :لوو انوزل ا بأسوه

بالیهود آلمنوا" »(ابوالفتوح رازی1841 ،ق ،ج ،2ص)132
در قرن نفتم قرطبی نر دو وحه قرائی را نمراه با سبب نزولنایی که برای آیه بیان

شده ،بهطور مبسوط و بیضاوی آن را بهصورت مختصر بیان میکند (قرطبی1328 ،ش،
ج ،2ص)12
در قرن نشتم ،ابوحیان اندلسی پس از ذکر نر دو وحه قرائی ،کالمی شبیه سوخنان
طبری دارد و با دالیل متعدد قرائت نافع را رد میکند وی مینویسد« :نوافع و یعقووب

"وال تسأل" به فت تاء و حزم الم خواندهاند و ظانر این قرائت داللت بر نهوی حقیقوی
دارد که رسول خدا از پرسش دربارۀ احوال کفار نهی شودهانود محمود بون کعوب

میگوید :رسول خدا فرمودند" :لیت شعری ما فعل أبوای" پس آیۀ شریفه نازل شود،
در المنتخب این مسئله بعید دانسته شده است؛ زیرا رسول خدا عالم بوه امور آن دو
بوده است عیا

نقل میکند والدین پیامبر زنده شوده و اسوالم آوردنود محققوا ایون

موضوع که خداوند به پیامبر اذن زیارت آن دو را داده ،صوحی اسوت و سویاق سوخن
داللت دارد که این مسئله به یهود ،نصاری و مشرکان عرب برمیگردد؛ کسانی که نبوت

پیامبر را انکار نمودند و بر کفرشان اصرار ورزیدند نمچنین در ادامه نیز آمده است" :و
لن ترضى عنو الیهود و لا النصارى" ،البته احتمال دارد نهوی ،نهوی مجوازی باشود کوه
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بزرگی و شدت عااب انل کفر را بیوان موینمایود »(ابوحیوان اندلسوی1824 ،ق ،ج،1
ص)211
در این قرن ،توسط ابن کثیر برای اولینبار ،مطلب حدیدی در قرائت این آیوه ذکور

چون طبری و ابوحیان این مطلب را رد کردهاند ابن کثیر پس از نقل سوخن قرطبوی و

طبری به رد نظریات طبری پرداخته و مینویسد« :ابن حریر روایوت "وحودثنی القاسوم
أخبرنا الحسین حدثنی حجاج عن ابن حریج ،أخبرنی داود بن أبی عاصم ،أن النبوی
قال ذات یوم« :أین أبوای» ؟ فنزلت :إنا أرسلناک بالحق بشویرا و نوایرا و ال تسوئل عون
أصحاب الجحیم" را نقل نموده و در پایان مینویسد :این روایت نمچون روایات قبلی
مرسل است و روایت محمد بن کعب و را بهدلیل محال بودن شو از حانب رسوول

خدا در مورد پدر و مادرشان غیرقابل قبول میداند و ایون روشوی کوه ابون حریور
پیموده ،مورد تأمل است؛ زیرا ممکن است این مسئله زمان استغفار رسول خدا برای
پدر و مادرشان قبل از معلوم شدن حال آننا بووده و پوس از آنکوه حوال آننوا بورای
رسول خدا مشخص میشود ،پیامبر از آن دو بیزاری میحویند »(ابن کثیر1811 ،ق،
ج ،1ص )214در پایان ،ابن کثیر بهدلیل وحود این روایات و نمونهنای مشوابه ،معتقود
است کالم ابن حریر پایرفته نیست
در قرن نهم ،ثعالبی پس از ذکر اختالف قرائت ،روایت محمود بون کعوب قرظوی و
روایات مشابه را در شأن پیامبر بعید دانسته و می گوید« :البته ایون معنوا بوا معنوای
آیات قبل سازگار نیست »(ثعالبی1811 ،ق ،ج ،1ص)341
در قرن دنم نیز نمان مطالب تکراری تفاسیر نقل شوده اسوت شویعیان در توحیوه
قرائت نافع به روایت «لیت شوعرى موا فعول ا بالکفوار» اسوتناد کوردهانود (کاشوانی،
1332ش ،ج ،1ص )234سیوطی در تفسیر روایی خود دو روایت انول سونت را نقول
میکند ،اما تصری به ضعف و بیاعتباری آننا مینماید« :أخورج وکیوع و سوفیان ابون
عیین و عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابن حریر و ابون المنوار عون محمود بون کعوب
القرظی قال قال رسول ا  لیت شعری ما فعل أبوای فنزل إنا أرسلناک بالحق بش یرا و
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نذیرا و ال تسئل عن أصحاب الجحیم فما ذکرنما حتى توفاه ا قلت ناا مرسول ضوعیف
االسناد و أخرج ابن حریر عن داود بن ابى عاصم ان النبی قال ذات یوم أیون أبووای
فنزلت قلت و االخر معضل االسناد ضعیف ال یقوم به و ال بالای قبله حج »(سویوطی،

شریف النیجی به بیان معنای روایت امام باقر میپردازد« :از اموام محمود بواقر

روایت شده که "وال تسأل" نهى به صیغۀ معلوم است چنانکه نافع قرائت کرده ،یعنى ما
تو را به سبب آن فرستادهایم که بشیر و نایر خالیق باشى ،باید که تو را کارى به احوال
دوزخیان نباشد و از احوال دوزخیان سؤال مکن که از عظمت عقوبت و عااب ایشان،
احدى را تاب استماع آن نیست »(1333ش ،ج ،1ص)143
در قرن دوازدنم ،حقی بروسوی مفسر انل سنت در صدد اثبات این نکته برمیآیود
که پدر و مادر پیوامبر مشورک بووده و آیوه در شوأن آننوا نوازل شوده اسوت وی
مینویسد« :فعل "والتسأل" بهصورت مجزوم قرائت شده بر ایون مبنوا کوه پیوامبر از
طلب مغفرت برای پدر و مادرش نهی شده است »(بیتا ،ج ،1ص )213آنگاه در اداموه
میگوید« :گاشتگان در اینکوه والودین پیوامبر در حوال کفور از دنیوا رفتوهانود یوا نوه،
اختالفنظر دارند برخی به ادلهای که داللت بر طهارت احداد پیامبر از شرک و کفر
و بتپرستی دارد ،استناد نموده و پدر و مادر پیامبر را یکتاپرست میدانند نرچند ایون

قول مشهور است ،نظر صحی برخالف آن است؛ زیرا ابرانیم میفرماید" :واجنبن ی
وبنی أن نعبد الأصنام" و خداوند متعال نیز در حق ابرانیم میفرمایود" :وجعلها کلمة باقی ة

فی عقبه" و زمانی که پیامبر در مقام تبشیر و اناار کفار ،عقوبات کفار را ذکر مینمود
مردی برخاست و گفت :یا رسول ا پودر و موادر مون کجاینود؟ پیوامبر فرمودنود :در
آتش؟ مرد اندونگین شد پیامبر به او فرمودند :پدر و مادر تو و والدین من و حضورت

ابرانیم در آتش نستند »(نمانحا) البته در ادامه نیز حقی بروسوی ایون موضووع را بوا
ذکر روایات متعدد دیگر پیگیری میکند
در قرن سیزدنم ،مظهری مفسر انل سنت در صدد نقد روایت «لیت ما فعل أبووای»
است و با تحلیلی نو آن را مطرح میکند وی معتقد است« :روایتی که ابن عبواس نقول
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1848ق ،ج ،1ص)111
در قرن یازدنم ،در تفاسیر نکتۀ حدیدی در قرائت این واژه دیوده نمویشوود ،فقوط
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مینماید و میگوید در شأن رسول خداست که فرمودند ای کواش مویدانسوتم پودر و
مادرم چه میکنند سپس این آیه نازل شد ،نرچند که به طرق مختلف نقل شوده ،قووی
نیست؛ و حتی اگر نم صحی باشد ایون گموان و پنودار ابون عبواس اسوت اگور نوم

فر

شود پدر و مادر پیامبر اصحاب ححیم بودهاند ،بواز نوم داللوت بور کفور آن دو

ندارد؛ زیرا گانی مؤمن نم بهدلیل ارتکاب برخی معصیتنا از حهنمیان میشوود و بوا
شفاعت یا از حهنم خارج میشود بیهقی و بخاری روایاتی را نقل نمودهاند که داللت
بر یکتاپرستی احداد رسول خدا دارد :رواه البخاری من حدیث ابى نریرة و قوال موا
افترق الناس فرقتین اال حعلنى ا فى خیرنما فاخرحت مون بوین أبووی و لوم یصوبنى
شىء من عهد الجانلی خرحت من نکاح لم اخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهیوت
الى ابى وأمی فانا خیرکم نفسا و خیرکم أبا؛ ورواه البیهقی فی دالئل النبوة مون حودیث
انس وابو نعیم فی دالئل النبوة من حدیث ابن عباس نحوه البته سیوطی از بزرگان انل
سنت رسائلی در اثبات اسالم احداد رسول خدا دارد که اثبات مینماید آننا مشرک یوا
کافر نبودند»(مظهری1812 ،ق ،ج ،1ص)121
آلوسی در روحالمعانی نیز روایت «روی أنه علیه الصالة و السالم سأل حبریل عون
قبریهما فدله علیهما فانب فدعا لهما و تمنى أن یعرف حالهما فی اآلخرة و قال :لیوت
شعری ما فعل أبوای؟» را نقل و نمچون مظهری آن را رد می کند وی مینویسد« :بعد
این روایت پنهان نیست؛ زیرا آنحناب آنگونه که در کتاب المنتخب بیان شده ،بوه امور
آن دو آگاه بودند و سیوطی بر این باور است که در این موورد حوزء روایوات معضول
ضعیفالسند که نمیتوان بر آننا تکیه کرد ،وحود ندارد و آنچه میتوان بوه آن حکوم
قطعی کرد ،این است که آیه نمچون آیات قبل و بعد دربارۀ کفوار انول کتواب اسوت

سخاوی بهعلت تعار احادیث و ضعف آن میگوید" :الای ندین ا تعالى به الکف
عنهما وعن الخو فی أحوالهما والای أدین ا تعالى به أنا أنهما ماتوا موحودین فوی
زمن الکفر" »(آلوسی1812 ،ق ،ج ،1ص)321

در قرن چهاردنم و پانزدنم ،تفاسیر شیعه و سنی به این بحث نپرداختوهانود و اگور
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پیامبر این حمله را فرموده باشند و از روی اتفاق در آن روز این آیه نم نوازل شوده
باشد ،دلیلی بر اینکه مراد از اصحاب حهیم پدر و مادر پیامبرند ،وحود ندارد حتی اگور

نقد روایات فریقین درخصوص قرائت غیررایا «و ال تسال عن اصحاب الجحیم»
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اشارهای نم در تفاسیر این قرن شده باشد ،در حد ذکر اختالف قرائت است
بررسی تفاسیر نشان میدند تأکید تفاسیر انل سنت در توحیه قرائت نافع بور روی
روایات سبب نزول است که به نمین منظور ،بررسوی سوبب نوزول در منوابع فوریقین

شعری ما فعل أبوای! فنزلت ناه اآلی »(واحدی ،بیتوا ،ج ،1ص )83البتوه واحودی در
ادامه تصری میکند :این سبب نزول براساس قرائت نافع است
سبب نزول دوم را از قول مقاتل نقل میکند« :إن النبی قال  :لو أن ا أنزل بأسوه
بالیهود آلمنوا فأنزل ا تعالى :وال تسأل عن أصحاب الجحیم »(نمانحا)
در لباب النقول فقط سبب نزول اول «روى عبد الرزاق عن محمد بن کعب القرظی
رحمه ا أن رسول ا  قال :لیت شعری ما فعل أبوای؟ فوأنزل ا عوز وحول نواه
اآلی إنا أرسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وال تسأل عن أصحاب الجحیم فما ذکرنما حتى توفواه
ا » نقل شده است (سیوطی ،بیتا ،ص)28
 .۳بررسی روایت «ولیت شعری ما فعل أبوای»
اختالف قرائت در فعل «وال تسأل» بر پایۀ روایتی است کوه رسوول خودا مویفرماینود:
«ولیت شعری ما فعل أبوای» و این قسمت از آیه نازل میشود بنابراین عدهای با استناد
به این روایت ،قرائت «وال تسأل» را اختیار کردهانود برخوورد حودیثپژونوان بوا ایون
روایات متفاوت است؛ برخی آن را صحی ندانستهاند عدهای بر این باورند که روایوت
زنده شدن والدین پیامبر و ایمان آوردنشان ناسخ روایوت نهوی از اسوتغفار «ولیوت
شعری ما فعل أبوای» است (ابن شانین1824 ،ق ،ص )123و عدهای با تمسو به ایون
مطلب که احادیث نهی از استغفار را مسلم و ابن حبان در صحی خود ذکور کوردهانود،
برخی طرق این روایت را صحی دانستهاند (شمس شامی1818 ،ق ،ص)123
روایت سبب نزول آیه به چند طریق نقل شده است:
«حدثنا الحسن بن یحیى ،قال :أخبرنا عبدالرزاق ،قال :أخبرنا الثوری ،عن موسى بون
عبیدة عن محمد بن کعب القرظی ،قال :قال رسول ا  :لیت شعری موا فعول أبووای
لیت شعری ما فعل أبوای لیت شعری ما فعل أبوای أبوی رسول ا  ثالثا ،فنزلت :إنا
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ضروری بهنظر میرسد واحدی دو سبب نزول را ذکر میکند« :سوبب نوزول اول را از
قول ابن عباس نقل مینماید :قال ابون عبواس :إن رسوول ا  قوال ذات یووم :لیوت

۲۷۰

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شمار هجدهم ،پاییز و زمستان 131۶

أرسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وال تسئل ع ن أص حاب الجح یم فموا ذکرنموا حتوى توفواه
ا »(صنعانی1824 ،ق ،ج ،1ص)21
«حدثنا أبو کریب ،قال :ثنا وکیع ،عن موسى بن عبیدة ،عن محمد بن کعب ،قال :قال

«حدثنا القاسم قال :ثنا الحسین ،قال :ثنا حجاج ،عن ابن حریج ،قال :أخبرنی داود بن

أبی عاصم ،أن النبی قال ذات یوم" :لیوت شوعری أیون أبووای" أبووی رسوول ا 
فنزلت :إنا أرسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ال تسئل عن أصحاب الجحیم »(حربوی1842 ،ق،
ج ،1ص)188
«القاضی الخلیل بن أحمد :أخبرنا الدیلمی قال :أخبرنا أبو عبیدا قال :حدثنا سفیان،
عن موسى بن عبیدة الربای ،عن محمد بن کعب القرظی أن رسوول ا  قوال" :لیوت
شعری ما فعل بأبوی" فنزلت ناه اآلی إنا أرسلناک بالحق بشیرا و ن ذیرا و ال تس ئل ع ن

أصحاب الجحیم اآلی »(ابن االعرابی1811 ،ق ،ص)321
البته در برخی منابع ،روایات دیگری در سبب نزول آیوۀ کریموه نقول شوده کوه بوا
محتوای روایت باال متفاوت است
حقی بروسوی معتقد است سبب نزول آیه این داستان است« :زمانی که پیامبر در
مقام تبشیر و اناار کفار ،عقوبات کفار را ذکر مینموود ،موردی برخاسوت و گفوت :یوا
رسول ا پدر و مادر من کجاینود؟ پیوامبر فرمودنود :در آتوش؟ مورد انودونگین شود
پیامبر به او فرمودند :پدر و موادر توو و والودین مون و حضورت ابورانیم در آتوش
نستند »(بیتا ،ج ،1ص)213
محتوای این سبب نزول با سبب نزولنایی که بیان شود ،چنودان تفواوتی نودارد و
نتیجۀ نر دو سبب نزول ،کافر بودن والدین رسول خداست
در برخی از منابع ،سبب نزول دیگری متفاوت از سببنای باال از مقاتل نقول شوده
است مقاتل گفت :سبب نزول آیت آن بود کوه رسوول گفوت« :لوو انوزل ا بأسوه
بالیهود آلمنوا»(واحدی ،بیتا ،ج ،1ص)83
البته روایات متعدد دیگری در بیان کفر والدین رسول گرامی اسوالم نقول شوده
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رسول ا « :لیت شعری ما فعل أبوای فنزلت وال تسئل عن أصحاب الجحیم »(طبوری،
1812ق ،ج ،1ص)814

نقد روایات فریقین درخصوص قرائت غیررایا «و ال تسال عن اصحاب الجحیم»
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بدون آنکه آننا را سبب نزول این آیۀ شریفه بدانند بنابراین از نقد و بررسی آننوا در
این مقاله صرفنظر می شود مانند این روایت که در صحی مسلم آموده اسوت« :عون
أبی نریرة رضی ا عنه قال  :قال رسول ا  :استأذنت ربوی أن أسوتغفر ألموی فلوم

 1روایت «لیت شعری ما فعل أبوای» مرسل است روایوت را وکیوع و سوفیان بون
عیین و عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابن حریر و ابون المنوار عون محمود بون کعوب
القرظی نقل کردهاند (سیوطی1113 ،م ،ج ،1ص )231محمد بن کعب قرظوی براسواس
بیشتر منابع انل تسنن در اواخر امامت اموام علوی متولود شوده اسوت بنوابراین از
تابعین است و روایت مستقیم وی از پیامبر در زمرۀ روایات مرسل قورار مویگیورد؛
چنانکه ابن حجر نیز دربارۀ وی میگوید« :تابعی مشهورٌ »(ابن حجر عسقالنی ،بویتوا،
ج 2ص)233
 2سند این روایت ضعیف است انل سنت موسوی بون عبیوده را بسویار ضوعیف
میدانند احمد بن حنبل روایت کردن از موسی بن عبیده را حایز نمیداند (ابون حجور
عسقالنی ،بیتا ،ج ،2ص /112نیثمی ،بیتا ،ج ،2ص )228درحالیکوه در اکثور طورق
روایات نهی از استغفار ،موسی بن عبیده ذکر شده است« :حدثنا الحسن بن یحیى ،قال:
أخبرنا عبد الرزاق ،قال :أخبرنا الثوری ،عن موسوى بون عبیودة عون محمود بون کعوب
القرظی ،قال :قال رسول ا  :لیت شعری ما فعل أبوای لیت شوعری موا فعول أبووای
لیت شعری ما فعل أبوای أبوی رسول ا  ثالثا ،فنزلوت :إن ا أرس لناک ب الحق بش یرا
ونذیرا وال تسئل عن أصحاب الجحیم فما ذکرنما حتى توفواه ا » فقط در یوو روایوت،
نام موسی بن عبیده ذکر نشده است که ضعف این روایت نم در ذیل بیان میشود
 3سیوطی سند روایات «حدثنا القاسم قال :ثنا الحسین ،قال :ثنوا حجواج ،عون ابون

حریج ،قال :أخبرنی داود بن أبی عاصم ،أن النبی قال ذات یووم" :لیوت شوعری أیون
أبوای" أبوی رسول ا  فنزلوت :إنا أرسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ال تسئل عن أصحاب

الجحیم» را معضل دانسته است (سویوطی1848 ،ق ،ج ،1ص )231و ایون روایوت تنهوا
روایتی است که نام موسی بن عبیدة در آن ذکر نشده است علت ،معضل بودن حدیث
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یأذن لی ،واستأذنته أن أزور قبرنا فأذن لی »(قشیری نیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص)132
روایات فوق از چند حهت قابل نقد است:

۲۷۲
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داوود بن ابی عاصم است که از صحابه و تابعین نقل میکند
 8متن روایت «لیت شعری ما فعل أبوای» بهصورت باال در کتاب صحیحین کوه از
حوامع حدیثی مورداعتماد انل تسنن است ،بهصوورت دیگوری ذکور شوده اسوت در

این روایت نیز که در سبب نزول آیه ذکر شده ،خود قابلتأمل است که نقد آن در ادامه
ذکر میشود
 2متن روایت با اخبار تاریخی که نقل شوده ،در تعوار

اسوت؛ زیورا بنوابر ایون

روایت ،پدر و مادر حضرت باید از کفار باشند درحالیکه تاریخ خوالف آن را گووانی
میدند پیامبر فرزند عبدا بن عبدالمطلب بن ناشم بن عبد مناف است و مادر ایشان
آمنه بنت ونب بن عبد مناف بن زنرة بن کالب بن مرة است ابون نشوام مویگویود:
«فرسول ا أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبیه وأمه »(ابن نشام1814 ،ق،
ج ،1ص )123نمچنین اشعاری در وصف و رثای احداد رسول خداوند در سویرۀ ابون
نشام آمده است که داللت بر حنیف بوودن احوداد رسوول خودا دارد (ابون نشوام،
1814ق ،ج ،1ص114و)244
 2متن روایت با اخبار و روایات دیگری کوه در متوون انول سونت نقول شوده ،در
تناقض است بخاری در صحی نقل میکنود نموۀ احوداد رسوول خودا از برتورین
اصحاب قرن خود بودند« :بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القورن
الای کنت فیه »(1841ق ،ج ،2ص )824ابن سعد در طبقات مینویسد« :موا بوین نووح
إلى آدم من اآلباء کانوا على االسالم »(ابون سوعد1338 ،ش ،ج ،1ص )82نمچنوین در
منابع انل سنت آمده است« :وقال الکعبی عن مالو بن أنس ،قاال عن نشام بن عوروة،
عن أبیه ،عن عائش رضی

تعالى عنها قالت :حج بنا رسول  حج الوداع فمر بی

على عقب الحجون ونو باک حزین مغتم فبکیت لبکاء رسول ا  ثم انه طفق یقوول:
یا حمیراء استمسکی فاستندت إلى حنب البعیر فمکثعنی طویال ثم عاد إلی وھو فورح
مبتسم فقلت :بأبی أنت وأمی یا رسول ! نزلت من عندی وأنوت بواک حوزین مغوتم

فبکیت لبکائو ثم إنو عدت إلی وأنت فرح مبتسم فمم ذاک؟ قال :ذنبت لقبور أموی
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صحیحین ذکر شده که این آیه دربارۀ ابوطالب نازل شوده اسوت زموانی کوه پیوامبر
فرمودند« :ألستغفرن لو ما لم أنه عنو »(قشیری نیشابوری ،بویتوا ،ج ،1ص )28البتوه
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فسألت

أن یحییها فأحیانا فآمنت بی وردنا

273

»(زرقانی1818 ،ق ،ص )318روایوت

فوق داللت دارد بر اینکه خداوند مادر پیامبر را زنده نموده و ایشان به پیامبر اسوالم
ایمان آورده است؛ نرچند این روایت خود از روایات موضوع است مزی معتقد است:

أبو الفضل بن ناسر  ،حوزقانی ،ابن الجوزی  ،ذنبی و حافظ ابن حجر به وضع و حعول
این حدیث اعتراف کردهاند (ابن حوزی1843 ،ق ،ج ،1ص /213ابون تیمیوه1822 ،ق،
ج ،8ص /322ابن کثیر ،بیتا ،ج ،2ص )221ابن عسواکر در بیوان ضوعف سوندی ایون
روایت مینویسد« :حدیث منکر من حدیث عبد الوناب بن موسى الزنری المدنی عون
مالو والکعبی مجهول والحلبی صاحب غرائب وال یرعف ألبی الزناد روای عن نشوام
ونشام ولم یدرک عائش فلعله سقط من کتابی عن أبیه »(ابن حجر عسوقالنی1131 ،م،
ج ،8ص )342با وحود حکم به موضوع بودن روایت ابن شانین این روایوت را ناسوخ
روایات نهی از استغفار میداند (حلبی ،بیتا ،ج ،1ص)122
 3سیوطی معتقد است عبارت از لحاظ ادبی دارای مشکل اسوت وی موی گویود:
نرگاه در کالمی عبارت «لیت شعری» ذکر شود ،باید بار دیگر نیز در کالم تکرار شوود
و در روایات نیز نمیشه بدین صورت بووده مگور در ایون روایوت کوه عبوارت «لیوت
شعری» تکرار نشده است« :فمن یقول لیت شعری مرة ال بد أن یکررنا فوی قولوه مورة
أخرى وال نجد حدیثا آخر ورد فیه مثل ناا اللفظ »(عبادله2442 ،م ،ص)82
 1در تفاسیر نیز تقریبا نمۀ مفسران بهحز ابن کثیر و حقی بروسوی ،این روایات را
با تمام طرقی که نقل شده رد کردهاند دالیل مفسران در رد این روایات متعدد است که
در قسمت قبل بهطور کامل نظر مفسران و دالیل رد آننا مطرح شد
 1چنانکه بیان شد ،عدهای سوبب نوزول مطورحشوده را دربوارۀ ابوطالوب عمووی
پیامبر میدانند و استدالل به این مسئله دارنود کوه در کوالم عورب ،گوانی واژۀ أب
بهمعنای عمو بهکار می رود نقدی در رد این سبب نزول مینویسد« :ابن دحالن معتقود
است این روایت حدا ضعیف است مانند روایواتی کوه نوزول آیوه را در شوأن والودین
پیامبر دانستهاند و این سبب نزول نا نمگی باطل و موردود اسوت و آیوه در شوأن
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یهود نازل شده است »(نقدی1813 ،ق ،ص)123
 14اما روایتی که حقی بروسوی نقل کورده و مشوابه آن را مسولم ذکور کورده« :أن
رحال قال یا رسول ا أین أبی؟ فقال :فی النار فلما قفى دعاه فقال :إن أبی وأبواک فوی
روایت حماد بن سلمه آمده و در روایت معمر از ثابت ،ایون عبوارت وحوود نودارد از
منظر رحالپژونان انل سنت ،حماد بن ثابت مورد وثوق و اطمینان نیسوت وی دارای
فرزندخواندهای بوده که در کتب روایی وی دست مویبورده و آننوا را تغییور مویداده

است (زرقانی1818 ،ق ،ج ،1ص )332شاید به نمین سبب است که بخاری در صحی
خود ،نیچ روایتی را از وی نقل نکرده است در مسند احمد بن حنبل بوهحوای حملوۀ
«أین أبی» ،حملۀ «أین أمی» ذکر شده است (ابن حنبل1821 ،ق ،ج ،2ص )322ابوزنره
این خبر را مخالف با آیۀ شریفه «وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» میداند و معتقد است
والدین پیامبر در دوران فترت قرار داشتهاند؛ پس چگونه عااب دربارۀ آننا صودق
میکند (ابوزنره1822 ،ق ،ج ،1ص)111
 11عالوهبر موارد فوق ،سیاق آیات با روایوات مطورحشوده در سوبب نوزول آیوه
مخالف است سیاق آیات قبل و بعد سخن از کفار انل کتاب است و مناسوبتی نودارد
بین آیاتی که نمگی سخن از انل کتاب است ،یو حملوه را اسوتثنا نمووده و بگووییم
راحع به پدر و مادر رسول گرامی اسالم است سیاق آیوات تنهوا بوا سوبب نزولوی
موافق است که در شأن یهود و انل کتاب باشد
 .۴بررسی روایت امام باقر در منابع روایی شیعه
در برخی از کتب تفسیری شیعه چون تفسیر تبیان از امام بواقر روایوت شوده« ،وال
تسأل» نهى به صیغۀ معلوم است چنان که نافع قرائوت کورده اسوت (شوریف النیجوی،
1333ش ،ج ،1ص /143حسینی نمدانی1848 ،ق ،ج ،1ص /313طوسی ،بویتوا ،ج،1
ص )832این روایت امام از یو طرف مؤید قرائت غیرمشوهور اسوت و از طورف
دیگر میتواند به یو معنا مؤید روایت «لیت شعری ما فعول أبووای» باشود بوهمنظوور
بررسی سند و محتوای روایت فوق ،نمۀ منابع روایی شیعه مطالعوه و بررسوی شودند
شایان ذکر است در کتب روایی ،روایتی که امام فرموده باشند در این آیه فعول «وال
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تسأل» را به صیغۀ نهی بخوانید ،دیده نمیشود بهنظر می رسد کسانی که این روایت را
در کتب تفسیری از امام نقل کرده و به آن استناد میکنند ،مناظرۀ امام بوا حجواج را
مدنظر قرار دادهاند امام در نوحوانی با حجاج مناظرهای دارند که بدین صوورت اسوت:

قال حضرت مجلس الحجاج بن یوسف الثقفی و عنوده حماعو مون الأعیوان و النواس
حوله محدقون و لهیبته مطرقون و نو کالجمل الهائج إذ دخل علینا صبی صغیر السن لم
یبلغ الحلم حسن الشباب نقی الثیاب لا نبات بعارضه و نو کأنه البودر فوی لیلو تماموه
فسلم على الحاضرین فردوا و قاموا له إحلالا لوه فأعجوب الحجواج مون حسونه و
حماله و بهائه و کماله و أدبه و فصاحته و نیبته فقال له الحجاج من أین أقبلت یا صبی
فقال من ورائی و ساق الخبر إلى أن قال ثم قال الحجاج أی النسواء أحوود قوال الصوبی
ذات الدلال و الکمال و الجمال الفاضل قال فما تقول فی بنت العشور سونین قوال لعبو
اللاعبین قال فما تقول فی بنت العشرین قال قرة أعین الناظرین قال فما تقول فوی بنوت
الثلاثین قال لاة للمباشرین قال فما تقول فی بنت الأربعین قال ذات شحم و لحم و لوین
قال فما تقول فی بنت الخمسین قال ذات بنات و بنین قال فما تقول فوی بنوت السوتین
قال آی للسائلین قال فما تقول فی بنت السبعین قال عجوزٌ فی الغابرین قال فموا تقوول
فی بنت الثمانین قال لا تصل لدنیا و لا دین قال فما تقول فی بنت التسوعین قوال أعووذ
با من الشیطان الرحیم قال فما تقول فی بنت المائ قال لا تسأل عن أصحاب الجحویم
قال فعند ذلو قال الحجاج قد وصفتها لوی نثورا فصوفها لوی نظموا »(3محودث نووری،
1841ق ،ج ،18ص)342
در پایان این مناظره ،حجاج از امام می پرسد« :فما تقول فی بنوت المائو »(نظور
شما دربارۀ خانم صدساله چیست؟) اموام در پاسوخ موی فرماینود« :لوا تسوأل عون
أصحاب الجحیم »(از اصحاب ححیم پرسش نکن ) در اینجا نرچند سخن امام بوه
یو آیۀ قرآن شبانت دارد ،مخواطبش حجواج اسوت و اگور اموام بوه صویغۀ نهوی
خواندهاند به این دلیل است که حجاج را خطاب قرار دادهاند و ارتباطی بوا قرائوت آیوه
ندارد نمانگونه که متن روایت بهخوبی نشان میدند نیچ سخنی در نحوۀ قرائت آیوه
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و وحود ندارد
باتوحهبه این موضوع که این مطلب تنها در برخی تفاسویر بودون سوند نقول شوده
است ،نمیتوان حکم به قرائت نهی براساس دستور امام داشت

است معتقدان به قرائت مرفوع ،به روایت پیامبر استناد میکنند که فرمودنود« :لیوت
شعری ما فعل أبوای فنزلت وال تسئل عن أصحاب الجحیم » این روایت در اکثور تفاسویر
انل سنت و کتب اسباب النزول نقل شده است اما از میان مفسران انل سنت ،فقط ابن
کثیر و حقی بروسوی این روایت را پایرفتهاند سایر مفسوران انول سونت و شویعه بوا
دالیل متعدد ،به سند و متن روایت خدشه وارد کرده و آن را نپایرفتهاند مرسول بوودن
سند ،معضل بودن حدیث ،ضعف برخی راویوان روایوت و تعوار

بوا اخبوار مسولم

تاریخی از دالیل رد روایت نهی از استغفار است البته عدهای بر این باورنود کوه زنوده
شدن مادر پیامبر و ایمان آوردن به اسوالم ،ناسوخ روایوات نهوی از اسوتغفار اسوت
بهنرحال رد این روایات توسط حمع کثیری از مفسران و محدثان انل سنت خود دلیل
بر عدم صحت این روایات است و روایات شیعه مبنیبر قرائت امام باقر به صویغۀ
نهی ،فقط در برخی منابع تفسیری وارد شده و در کتب روایی نیچگونه اصالتی نودارد
تنها در مناظرۀ امام با حجاج مطلبی دیده میشود که آننوم نویچ ارتبواطی بوا آیوۀ
موردبحث و قرائت آیه ندارد
پینوشتها:
 1احتجاج در لغت بهمعنای اقامۀ دلیل است و مراد از منابع احتجاج قرائات ،کتبوی اسوت کوه دلیول و
مستندات نر وحه قرائی را مفصل بیان کرده است که این مستندات میتوانود روایوت ،قواعود نحووی،
تفسیر آیه ،سیاق ،احماع قراء ،قرائت صحابه و باشد
 2مراد از معربان قرآن کریم ،صاحبنظرانی نستند که در حووزۀ اعوراب القورآن توألیف دارنود ،ماننود
نحاس ،ابن انباری ،مکی بن ابیطالب ،عکبری و
 3در برخی از منابع که در بعضی از آننا با خط فضال نوشته شده ،خبری طوالنی دربارۀ مکالموۀ اموام
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باقر با حجاج در زمان نوحوانی امام نقل شده است ابوعبدا کرخی رحم ا علیوه روایوت موی
کند که در مجلس حجاج بن یوسف ثقفی حاضور شودم درحوالیکوه حمواعتی از بزرگوان در مجلوس
حجاج حمع شده بودند و از نیبت حجاج که چون شتر خشمگین بوود ،سور بوه زیور افکنوده بودنود
ناگهان نوحوانی کمسنوسال که ننوز به سن بلوغ نرسیده بود ،وارد شد حووانی نیکووچهره بوا لبواس

و فصاحت وی تعجب کرد حجاج به وی گفت :ای کودک از کجا وارد شدی؟ اموام پاسوخ دادنود :از
پشت سرم سخن حریان پیدا کرد تا اینکه حجاج گفت :کدام زنان نیکوترنود؟ حووان پاسوخ داد :زنوان
دارای کمال و حمال فضل آنگاه حجاج سؤال کرد نظر توو دربوارۀ دختور دهسواله چیسوت؟ اموام
فرمودند :بازی بازیگران است سپس پرسوید :رأی توو دربوارۀ دختور بیسوتسواله چیسوت؟ اموام
فرمودند :نور چشم بیننده است حجاج ادامه داد :نظرت دربارۀ دختر سیساله چیست؟ فرمودند :بورای
نمنشین با وی لات است سپس پرسید :دربارۀ خانم چهلساله چه میگویی؟ امام فرمودند :دارای
پی و چربی و گوشت است دوباره سؤال نمود :دربارۀ خانم پنجاهساله چه میگوویی؟ فرمودنود :دارای
دختران و پسرانی است حجاج پرسید :نظرت دربارۀ خانم شصوتسواله چیسوت؟ اموام فرمودنود:
نشانهای برای پرسشگران است سپس گفت :دربارۀ خانم نفتادساله چه میگویی؟ فرمودند :پیرزنوی در
میان بازماندگان است آنگاه پرسید :دربارۀ خانم نشتادساله چی میگویی؟ امام پاسخ دادند :بورای دیون
و دنیا نیکو نیست دوباره ادامه داد :دربارۀ خانم نودساله چه میگویی؟ امام فرمودند :از شر شویطان
به خدا پناه میبرم و سپس حجاج گفت :دربوارۀ خوانم صدسواله نظورت چیسوت؟ اموام فرمودنود :از
اصحاب حهنم سؤال نکن در این ننگام حجاج گفت :این مطالب را به نثر بیان کردی اکنوون بوه نظوم
نیز برایم وصف کن
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 23بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحی البخاری ،بیروت :دارالفکر1841 ،ق
 21ثعالبی ،عبدالرحمن بن محمد ،حوانر الحسان فی تفسیر القرآن ،بیروت :داراحیواء التوراث العربوی،
1811ق
 21ثعلبی ،احمد بن ابرانیم ،الکشف والبیان عون تفسویر القورآن ،بیوروت :دار احیواء التوراث العربوی،

 31حربی ،ابرانیم بن اسحاق ،غریب الحدیث ،تحقیق سلیمان ابرانیم ،مکه :دارالنشر1842 ،ق
 32حقی بروسوی ،اسماعیل ،تفسیر روح البیان ،بیروت :دارالفکر ،بیتا
 33حلبی ،علی بن ابرانیم ،السیرة الحلبیه(انسان العیون فی سویره االموین الموامون) ،تصوحی عبودا
محمد خلیلی ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،بیتا
 38دانی ،ابو عمرو ،حامع البیان فی القرائات السبع المشهوره ،تحقیوق محمود صودوق الجزائوری ،چ،1
بیروت :دارالکتب العلمیهو منشورات محمد علی بیضون2442 ،م
 32دمیاطی ،شهابالدین ،اتحاف فضوالء البشور فوی القرائوات االربعو عشور ،تحقیوق شوعبان محمود
اسماعیل ،بیروت :عالم الکتب1843 ،ق
 32زرقانی ،عبدالباقی ،شرح الزرقانی على الموانب اللدنی  ،بیروت :دارالمعرفه1818 ،ق،
 33زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عون حقوائق غووامض التنزیول ،بیوروت :دارالکتواب العربوی،
1843ق
 31سمرقندی ،نصر بن محمد بن احمد بحرالعلوم ،بیحا :بینا ،بیتا
 31سورآبادی ،عتیق بن محمد ،تفسیر سورآبادی ،تهران :فرننگ نشر نو1314 ،ش
 84سیوطی ،حاللالدین ،االشباه و النظائر فی النحوو ،تحقیوق فوایز ترحینوی ،چ ،1بیوروت :دارالکتواب
العربی1848 ،ق
 81ووووووووووو  ،الدرالمنثور ،بیروت :دارالفکر1113 ،م
 82ووووووووووو  ،لباب النقول فی اسباب النزول ،قانره :المکتب القمی  ،بیتا
 83شریف النیجی ،محمد بن علی ،تفسیر شریف النیجی ،تهران :دفتر نشر داد1333 ،ش
 88شمس شامی ،محمد بن یوسف ،سبل الهدی و الرشاد فی سویرة خیور العبواد ،تحقیوق علویمحمود
معو  ،بیروت :دارالکتب العلمیه1818 ،ق
 82صنعانی ،عبدالرزاق ،تفسیر القورآن ،تحقیوق مصوطفی مسولم محمود ،چ ،1ریوا

 :مکتبو الرشود،

1814ق
 82طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی علوم القرآن ،تهران :انتشارات ناصرخسرو1332 ،ش
 83طبری ،محمد بن حریر ،حامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرف 1812 ،ق
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1822ق
 34حسینی نمدانی ،سید محمد حسین ،انوار درخشان ،تهران :کتابفروشی لطفی1848 ،ق

۲۸۰

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شمار هجدهم ،پاییز و زمستان 131۶

 81طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا
 81عبادله ،حسن عبدالجلیل« ،تنوع الحرکات وأثره فی الکشف عن معانی اآلیات» ،مجل علوم انسوانی
السن الرابع  :عدد 2442 ،21م
 24فراء ،یحیی بن زیاد ،معانی القرآن ،مصر :دارالمصریه للتألیف ،بیتا

 23کاشانی ،مال فت ا  ،تفسیر منهج الصادقین فی الوزام المخوالفین ،تهوران :کتابفروشوی محمدحسون
علمی1332 ،ش
 28محدث نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسس آل البیت1841 ،ق
 22مظهری ،محمد ثناءا  ،تفسیر المظهری ،پاکستان :مکتب الرشدیه1812 ،ق
 22مکی بن ابیطالب ،محمد ،الکشف عن وحوه القرائات السبع وعللها وحججها ،تحقیق محییالودین
رمضان ،چ ،3بیروت :مؤسسه الرساله1848 ،ق
 23نقدی ،حعفر ،موانب الوانب فی فضائل ابیطالب ،تحقیوق محمودنادی امینوی ،بیوروت :شورکت
الکتبی1813 ،ق
 21نیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،بیتا
 21واحدی ،ابیالحسن ،اسباب النزول ،تحقیق زغلول ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،بیتا
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 21قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع االحکام القرآن ،بیروت :دارالفکر1328 ،ش
 22قشیری نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحی مسلم ،بیروت :دار احیاء التراث االسالمی ،بیتا

