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چکیده:
تفسیر الکشاف زمخشری از مشاهیر تفسیر اجتهادی کالمی است که علیرغم حجم زیااد احادیا
تفسیری آن ،جلوۀ تفسیر روایی آن مغفول واقع شده است و این مقاله سعی دارد تا براساس پدیدۀ
اسناد و ارسال در حدی و با تکیه بر آرا و نظریات علمای حدی باهویاهه در محثا موعاوعات،
احادی تفسیری الکشاف را نقد و بررسی و پدیدۀ حدی انگاری زمخشری را پیجویی کند .در ایان
بین با پیگیری حدی

فضل السور منسوب به ابی بن کعب و گزارش تخریجنویسان بر الکشااف در

خصوص بی اصل و سند بودن برخی روایات دیگر ،نهتنها پدیدۀ حدی انگاری و ععف حدی پهوهی
وی تأیید میشود ،بلکه تأثیر الکشف و الحیان ثعلحی بر زمخشری و نقش وی در شاکلگیاری ایان
پدیده در الکشاف ،مورد نقد و بررسی قرار میگیرد؛ پدیدهای که با تعحیر «لام ججاده» ابان حجار و
«غریبٌ» زیلعی در جای جای کتب تخریجشان بر الکشااف قابال پیجاویی اسات .از ارف دیگار،
بسیاری از احادی

سنددار ثعلحی و بعضاً واحدی ،در الکشاف به صورت بیسند آورده میشاود کاه

نشان از رویۀ ارسال حدیثی مفسر است؛ رویهای که در مفسران اندکی پیش از وی و در منابع مورد
استفادۀ وی به صورت اسناد نمود دارد.
کلیدواژهها :الکشاف زمخشری ،تفسیر بالمأثور ،ارسال الثدی  ،حدی
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نورsaneipur@pnu.ac.ir /

فضل السور ،ثعلحی.
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مقدمه
کتاب تفسیر الکشاف ازجمله نگارشهای مهم در زندگی علمی زمخشرری اسر کره
همگان به توصیف مزایرا و ویژگریهرای آن پرداخترهانرد تفسریری کره در بدرد بیران
زیباییهای نظم و بالغ

قرآنی و وجوه اعجاز کالم الهی منحصرربهفررد اسر هبهبی،

بیتا ،ج ،1ص )444و نویسنده با بهرهگیری از مهارت خود در علوم مختلرف همورون
واژهشناسی عربی ،آشنایی با اشدار عربی و تسلط بر علوم بالغی و مدانی و بیران و در
کل ،ادبیات عرب ،تفسریری را نگاشرته اسر همدرف 1411 ،ق ،ج ،2ص )414کره برا
وجود گرایش اعتزال هنوز مورد توجره و ماالدرۀ اندیشرمندان اسرالمی و غیراسرالمی
اس .
ازاینرو همۀ نقدها و تحقیقات کشاف حول محور بالغ  ،لغ  ،اعجراز و از همره
مهمتر ،گرایش کالمی این تفسیرر نفیاً 1و اثباتاًر میگردد و کمتر نقد و تحقیقری دربرار
جلو حدیثی و تفسیر روایی آن صورت پذیرفته اس  .این در حالی اس

کره در ایرن

تفسیر ،حجم فراوانی 2از احادیث پیامبر و صحابه و اندک تابدین و حتی روایراتی از
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و امام جدفر صادق وجود دارد .علیرغم تصریح
تاریخ تفسیرنویسان بر تبحر و امام کبیر بودن زمخشری در حردیثهبهبی ،بریترا ،ج،1
ص )434ظاهراً غلبۀ علمی تفسیر کشاف در علوم مذکور و بهویژه جلو کالمیادبی آن
باعث غفل یا چشمپوشی از نقد روایی این تفسیر شده و اندک روایات مورد بحث و
نقد در تحلیل این تفسیر نیز مربوط به نقد و رد محتوای کالمی و استشرهادات مرذهبی
نویسنده مداوف اس .
بنابراین این مقاله بر آن اس

تا برای اولین برار ،کشراف را بره عنروان یر

تفسریر

روایی بررسی کند و رویکرد روایی این تفسیر زمخشری را زیر تیغ نقرد بررد .البتره برا
توجه با گستردگی علوم مختلف حدیث پرداختن به همۀ جنبههای فقه الحدیثی و نقرد
الحدیثی روایات ،قابل طرح در ی

مقالۀ پژوهشی نیس  .لرذا نگارنرده برا تمرکرز برر

مبحث نقد سندی ،مسئلۀ اسناد در تفسیر زمخشری را مورد ماالده قرار مریدهرد و برا
طرح بحث پیشینۀ ارسال و تجرید در حدیث اهل سرن  ،ریشرههرا و پیامردهای ایرن
فرایند حدیثی و نقش آن در حدیثانگاری زمخشری در تفسیر کشاف را تبیین کند .در
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این بین حلقۀ کلیدی و مهم در پیوند دو مقولۀ ارسال حدیث و تفاسیر روایی ،رویکررد
واعظانه در بین علمای اسالمی اس که در عرصههای مختلرف علمری نمرود و برروز
داشته اس و در ادامه به تبیین این حلقه و نقش آن در تسرّی مسئلۀ ارسرال و حرذف
سند در حدیث به متون تفسیری و رویۀ مفسران به صورت کلی و تأثیر ایرن رویره در
رویکرد روایی زمخشری در تفسیر کشاف به صورت ویژه بررسی میشود.
ارسال صحابه و تابعین
مقولۀ ارسال حدیث در مجموعههای روایی اهل سن

ازجمله مسائل مهمی اسر

کره

دغدغۀ بسیاری از علمای حدیث قدیم و جدید را برانگیختره اسر و بره نوبرۀ خرود،
زمینۀ شکلگیری مباحث در علوم حدیث شده اس مباحثی هموون تجرید الحردیث
و مجردنویسی و پیرو آن مبحث تخریجنویسی که در آن ،علمای اهرل سرن درصردد
برآمدند تا نقص و فقدان سند در مجموعههای حدیثی مجرد را جبران کنند و به نروعی
اسناد آنها را بازسازی کنند .از نمونههای بارز تخریج الحدیث به فراخرور بحرث ایرن
مقاله میتوان به کتاب جمالالدین عبداهلل بن یوسف زیلدیهمتوفای  262هجری) عرالم
حبشی با عنوان تخریج االحادیث و اآلثار الواقدة فی الکشاف للزمخشری اشاره کرد که
از اولین نمونههای تخریج حدیث اهل سن

اس

کره بره موعروو روایرات تفسریری

پرداخته و روایات مجرد از سند تفسیر کشاف را اسرتخراج سرند نمروده و م خرذ ایرن
روایات را بیان کرده اسر  .بره پیرروی از ایشران ،ابرن حجرر عسرقالنیهمتوفای 152
هجری) نیز تخریج احادیث کشاف را امرری مهرم دانسرته و برا بهررهگیرری از اظهرار
نظرهای زیلدی ،کتاب الکافی الشاف فی تخرریج احادیرث الکشراف را مرینگرارد کره
میتوان آن را خالصهای از کتاب زیلدی دانس .
البته مسئلۀ ارسال حدیث از بدو شکلگیری حدیث اهل سن وجود داشته اس و
با اندک مرورِ تاریخ حدیث اهل سن مشاهده میشود که صحابه عادت داشتهانرد کره
همۀ احادیث پیامبر را بدون واساه نقل کنند ،چه احادیثی که مستقیماً شراهد مراجرای
قول و فدل پیامبر بودهاند و چه احادیثی که از طریق دیگر صحابه دربار آن شنیدهانرد.
به تدبیر دیگر میتوان گف که صحابه دور از شرأن خرود مریدانسرتهانرد کره حردیث
پیامبر را به نقل از صحابۀ دیگر بیان کنند و برا تکیره برر صرح

بیران آن ،صرحابه

901

دو فصلنامه حدی پهوهی ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

مستقیماً از پیامبر نقل حدیث میکردند .این مسئله در بین صحابه حداکثری اس

و

نمونههایی هموون عبداهلل بن عمر نیز از موارد نادری هستند که در نقل احادیثی که از
طریق پدرش از پیامبر شنیده ،با واساه نقل میکند.هطیالسری ،بریترا ،ص )4مقولرۀ
ارسال حدیث بیشازپیش در صحیفههای بهجامانده از صحابه نیز به جد قابرل پیگیرری
اس که خود ی شاهد مثال قابل توجره در ایرن موعروو اسر  .الصرحیفة الصرادقة
عبداهلل بن عمرو عاص نمونهای بارز از مجموعه روایاتی اس

که ظاهراً به گفترۀ خرود

نویسندههابن سدد1414 ،ق ،ج ،4ص /192ابن اثیر1449 ،ق ،ج ،3ص )245بالواساه و
مستقیماً از پیامبر نقل حدیث میکند ،درحالیکه وی در هنگام وفات پیامبر تنهرا
هجده سالهابن سدد1414 ،ق ،ج ،4ص /243ابن حجر1412 ،ق ،ج ،4ص )193دارد و
با اطمینان میتوان چنین ادعا کرد که وی قریب به اتفراقِ روایرات ایرن صرحیفه را برا
واساه از پیامبر شنیده اس  .نمونۀ دیگر صحیفۀ همرام برن منبره شراگرد ابروهریره
اس که روایات استادش را تدوین کرد و سرتاسرر آن ،روایرات مسرتقیم و بالواسراۀ
ابوهریره از پیامبر اس  ،درحالیکه بنا بر گزارشهای تاریخ ،ابوهریره در سال هفتم
هجری قمری اسالم آورده اس .هابن سردد1414 ،ق ،ج ،4ص  /325واقردی1966 ،م،
ج ،2ص )636درنتیجه ،تنها دور کوتاهی با پیامبر مصاحب داشته و حدیث اندکی
را بالواساه از پیامبر شنیده اس و با توجه به کثیر الروایرة برودن وی ،بسریاری از
روایررات پیررامبر را از دیگررر صررحابه شررنیده اس ر هابوریة1413 ،ق ،ص )113و در
مواردی روایات ابوهریره مورد تکرذیب قررار مریگرفر .هابرن قتیبرة ،بریترا ،ص)41
باوجوداین ،روایات این صحیفه مستقیم از پیامبر نقل میشرود و صرحابۀ واسراه را
حذف میکند و این نوعی ارسال در سند محسوب میشود .نمونۀ دیگر روایات عبداهلل
بن عباس از صحابۀ مدتبر رسرول خداسر کره بسریاری از روایرات را برا واسراه از
پیامبر شنیده اس ههمو1393 ،ق ،ص )44اما روایات وی بدون بکر صحابی واساه
اس  .لذا رویۀ صحابه در نقل حدیث از پیامبر بر مدار حذف واساه و نقل مستقیم
از پیامبر و به عبارت دیگر ارسال در سند حدیث اس .
این رویه در بین تابدین نیز ادامه مییابد که با تدابیر هموون «االرسال عند الترابدین»
و «مراسیل التابدین» در کتب علوم حدیثی قابل پیجویی اسر  .در ایرن برین ،برخری از
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مشاهیر تابدین به کثرت در ارسال حدیث شهرت دارند برای مثال مریتروان از حسرن
بصری نام برد که علیرغم اصرار اصحاب حدیث بر بکر مأخذ ،حدیث نبوی را بردون
واساه نقل میکرد و مسئلۀ مرسالت حسن بصری در کتب علوم حدیث مارح اسر
و علما مواعع متفاوتی در قبال آن دارند.هابن حجرر1329 ،ق ،ج ،11ص /542بهبری،
1445ق ،ج ،4ص ) 566حسن بصرری برا افرراد بسریاری از صرحابه ارتبراط داشرته و
احادیث نبوی را از افراد مختلف از صحابه شنیده اس  .بر ایرن اسراس ،نقرل حردیث
نبوی به صورت مستقیم را مدتبرتر و مناسبتر میداند تا اینکه اعتبار حدیث را صرفاً با
تکیه بر بکر ی صحابی بنا کند .علیرغم چنین استداللی ،علمای حدیث همعصر وی
و پس از آن چنین رویکردی در نقل حدیث را ارسال میدانند و بر بسیاری از احادیث
این تابدی ،حکم مرسل جاری میکنند و این احادیث را به بوتۀ نقد مریسراارند بررای
مثال از تابدین همعصر حسن بصری میتوان از ابن سیرین نام برد که در نقرل حردیث
نبوی ،به انتقال از روش ارسال به روش اسناد پایبند اس و وی پس از جریان فتنه کره
میتوان از آن به جدل حدیث یاد کرد ،بر مقولۀ اسناد حدیث نبوی به عنوان ی عامرل
بازدارنررد جدررل اصرررار دارد.هترمررذی1395 ،ق ،ج ،5ص /244دارمرری1442 ،ق ،ج،1
ص)112
پدیدۀ ارسال حدیث در تفسیر زمخشری
تفسیر کشاف زمخشری ازجمله کتب تفسیری درایی اس

که در مباحث روایی و نقرل

روایات ،شاهد برخی نقاط قوت و عدف هستیم که در این مقالره بره تناسرب عنروان،
بحث عدف را مورد بررسی قرار میدهیم .ازجملره نقراط عردف جردی در کشراف،
حذف همۀ اسانید و طرق تحمل روایات نقل شده اس  .وی در مواردی انردک صررفاً
به تدابیر کلی از اصاالحات تحمل حدیث هموون «بلغنا بإسناد صرحیح عرن ابرراهیم
عن علقمة»هزمخشری1442 ،ق ،ج ،1ص )19و «قرأت فری بدرا ابخبرار أنّ رسرول
اهلل کره للمؤمن أن یقول :کسل »ههمان ،ج ،2ص )214اشاره مریکنرد و رویرۀ وی
عدم اعتنا به سند حدیث و حتی حذف صحابی و تکیۀ صرف بر محتوا و متن حردیث
اس  .بر این اساس و با توجه به جایگاه واالی تفسیر کشاف ،علمای حردیث پرس از
زمخشری بر آن شدند تا اسانید احادیث این مجموعۀ تفسیری را تخرریج کننرد کره در
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این بین ،زیلدی و پس از آن ابن حجر ،بر این امر هم

گماردند و کتب تخریج کشاف

را نگاشتند .زمخشری در درای الحدیث و تدیین صح و عردف روایر نیرز ورود
ندارد .این در حالی اس که ثدلبیهمتوفای 422ق) و واحردیهمتوفای 461ق) انردکی
پیش از زمخشریهمتوفای 531ق) احادیث موجود در تفاسیر خود را همراه برا اسرانید
آن آوردهاند و بر إسناد در روایات تفسیری تأکیرد دارنرد .در ایرن برین بغویهمتوفرای
516ق) به عنوان مفسر مداصر زمخشری ،اگرچه تفسیر ثدلبی را به عنوان یکی از منابع
اصلی خود در روایات تفسیری برمیگزیند ،روایات عدیف و بدضاً موعوو را شناخته
و از آوردن اینگونه روایات در مدالم التنزیل پرهیز مریکنردهابن تیمیره1446 ،ق ،ج،2
ص )91و از این حیث مورد تمجید قرار میگیرد .از وجوه تمایز بغروی برا سره مفسرر
یادشده در نقل روای فضل السور منسوب به ابی بن کدب اس که ثدلبی و به تبع آن
واحدی و زمخشری ،در بیل سوره سور قرآن نقل کردهاند ،در صورتی که به نقل همۀ
علمای حدیث این روای
پرداخ .
روای

موعوو اس

بالش

و ما در ادامه بره تفصریل آن خرواهیم

فضل السور مذکور نمونهای از حدیثانگاری زمخشری اس

که خود منتج

از پیروی تام و تمام از تفسیر ثدلبی اس و در ادامه ،شواهد و دالیرل خرود را دربرار
این موعوو خواهیم آورد .البته حدیثانگاری زمخشری در الکشاف ،تنهرا بره حردیث
فضل السور منحصر نمیشود و نمونههای متددد از این رویکررد حردیثی را در تفسریر
آیات مختلف همراه با آرا و نظریات علمای حدیث دربار این روایات اشراره خرواهیم
کرد.
حدیث فضل السور منسوب به ابی بن کعب در متون حدیثی و علوم قرآنی
مبحث فضل السور که بیشتر با نام «فضایل القرآن» به عنوان یکی از شراخههرای علروم
قرآنی شناخته می شود ،درخصوص فضایل ،منافع و فوایرد قرائر قررآن ،سرورههرا و
برخی آیات قرآنی اس  .اگرچه حاجی خلیفه اولین کسی را که در فضایل قرآن تألیف
داشته اس  ،محمد بن ادریس شافدیهمتوفای 241ق) میدانردهحاجی خلیفره1941 ،م،
ج ،2ص )1222ابن ندیم در کتاب الفهرس  ،کتابی به نام فضائل القرآن متدلق بره ابری
بن کدب مدرفی میکند.هابن ندیم1354 ،ق ،ص )39بر این اساس میتوان وی را اولین
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و همین موعوو باعرث شرهرت وی در روایرات فضرل

السور شده و نظر جاعالن و واعدان حدیث در این مبحرث را بره خرود جلرب کررده
اس  ،به نحوی که واعدان به دالیل مختلف ،روایات متنوعی در باب فضیل ت ت
سورههای قرآن برساختهاندهر.ک :ادامۀ مقاله) و برای تصحیح کار خود ،آن را به ابی بن
کدب نسب دادهاند ،چراکه تألیف وی در این مبحث شهر همگان بوده اس .
اکثر علمای اهل حدیث در کتب درایة الحردیث ،بره حردیث فضرل السروری کره
زمخشری در تفسیر کشاف آورده اس  ،پرداختهاند .نکتۀ مهرم اینکره ایرن حردیث بره
عنوان ی شاهد مثال متداول برای احادیث موعوعه مورد استناد قرار میگیررد کره در
ادامۀ این بخش از مقاله ،به موارد استدالالت و نظریات اهل حدیث به فراخرور بحرث
خواهیم پرداخ .
در این کتب اعم از سنی و شیده ،در بحث احادیث موعروعه ،فصرلی بره جراعالن
منتسب به زهد و صالح اختصاص مییافته که فی سبیل اهلل و در راستای رعای الهی
و برای جلب قلوب مسلمانان به امرور دینری و خداونرد و از براب ترهیرب و ترغیرب
احادیثی را منسوب به پیامبر برساختهاند و مردم اعم از عوام الناس و خرواص و برا
توجه به وثاق ظاهری این افراد و وجهۀ زهد و ایمان این افراد ،اینگونره احادیرث را
پذیرفتهاند.هغفاریصف  ،1314 ،ص )15بر این اساس عبارت «مَا رَأَیر الكکَرذبَ فری
أَحَدٍ أَکكثَرَ منكه فیمَنك ینكسَب إِلَى الكخَیرِ وَالزُّهْد» از یحیری برن سردید قاران در برین اهرل
حدیث رواج دارد که فرایند وعع را در بین افرادی که به نی صالح و اصالح جامدره
دس به جدل و وعع حدیث میزنند ،بیش از موارد دیگر میداند.هابن عردی،1449 ،
ج ،1ص /46ابررن جرروزی ،1316 ،ج ،1ص /5خایررب بغرردادی ،1412 ،ج ،2ص)91
بسیاری از افراد در مواجهه با چنین مقولهای ،بر مبنای حسن ظرن و سرالم درونری،
حدیث را نقل میکردند ،اما این امر از دیرد اهرل نقرد و متخصرص در حردیث پنهران
نمانده اس و در کتبی مربوط به احادیث موعوعه ،کتب درایة الحردیث و نیرز کترب
تخریجنویسی بر تفاسیر نیز مندکس شده که ارجاعات موجود در مقالۀ حاعر ،گواه برر
این موعوو اس .
برای مثال ،ابن جوزی در کتاب الموعوعات خود ،بدین روای

میپردازد و داستان
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مربوط به نحو ساخ

این حدیث را با سلسلهسند متصلهأنبأنا محمد بن ناصر الحافظ

أنبأنا ابوبکر بن خلف الشیرازی عن ابی عبداهلل الحاکم قال سمد ابا على الحافظ یقول
سمد محمد بن یونس المقرى یقول سمد جدفر بن احمد بن نصر یقول سمد ابا
عمار المروزی یقول  :قیل البی عصمة نوح بن ابی مریم المروزی) نقل میکنرد کره در
آن ،از ابوعصمة نوح بن ابی مریم بره عنروان سرشراخۀ سراخ ایرن روایر پرسریده
میشود که حدیث فضایل سوره سورههای قرآن را از کجا گرفته اس

و وی در پاسرخ

چنین اعتراف میکند آن زمان که مردم را مشغول به غیر قررآن دیردم ،ایرن حردیث را
ساختم تا مردم به قرآن رغب یابنرد.هابن جروزی1316 ،ق ،ج ،1ص )41وی حردیث
فضل السور ابی بن کدب را از طریق کتاب فضائل القرآن ابوبکر بن ابوداود سجسرتانی
نقل و تصریح میکند که این حدیث را ثدلبی و شاگردش واحردی در کترب تفسریری
خود به تفکی در هر سوره آوردهاند و بر این باور اسر کره نقرل چنرین حردیثی از
ثدلبی و واحدی جای تدجب ندارد ،زیرا این دو از اصحاب حدیث نیستند اما نقل این
حدیث که بالش محال اس از فرد متخصصی هموون ابن ابی داود سجستانی جای
تدجب دارد.ههمان ،ج ،1ص )239ابن جوزی داستانهای مشابهی را از زبان میسرة برن
عبدربه به عنوان سازند حدیث و مؤمل بن اسماعیلههمان ،ج ،1ص )242بره نقرل از
شیوخی که چنین حدیثی را سراختهانرد ،گرزارش مریکنرد .در کرل ،علمرای حردیث
بالاخرتالف و متفرقعلیرههابن تیمیرره1446 ،ق ،ج ،2ص )311ایرن روایر

را ازجملرره

روایات موعوعه میدانند.
سیوطی در االتقان ،روایات صحیح در فضایل سور قرآنی را گرد آورده اس

که بره

تفکی ی ی سورهها ،احادیث را با بکر سند اخراج آن بکر میکند .نکتۀ قابل توجه
در این احادیث ،کوتاه بودن حدیث فضایل اس که وی در پایان این بخش و به عنوان
ی

نمونۀ نادر به دو گونۀ حدیث طوالنی در باب فضایل اشاره میکند و محور بحرث

را بر موعوو بودن ایرن دو حردیث قررار مریدهرد.هسریوطی1421 ،ق ،ج ،2ص)369
حدیث اول به نقل از عکرمه از ابن عباس در فضایل سوره سور قرآن اس  .سند ایرن
حدیث را حاکم نیشابوری در پایان قرن سوم در کتاب المردخل ،ترا ابوعمرار مرروزی
اخراج کرده اس

که وی در پرسش دربار راوی این حدیث از ابوعصمة نوح بن مریم
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اعتراف میگیرد که وی برای جلب توجه مردم بره قررآن و دوری از فقره و مغرازی و
برای رعای خداوندهحسبة) چنین روایتی را جدرل و بره عکرمره نسرب دادم.هحراکم
نیشابوری1444 ،ق ،ص )24روای دوم منسوب به ابی بن کدب و همان روایتی اس
که در کتب تفسیری ازجملره کتراب تفسریر الوسریط واحردی نیشرابوریهابن صرالح،
1446ق ،ص )141و ساس در کشاف زمخشری ترداول یافتره اسر  .زمخشرری ایرن
حدیث را در پایان سورهها و به عنوان فضیل

4

سوره میآورد.

در مقدمۀ کتاب مقدمتان فی علوم القرآن حدیث فضرل السرور ابری برن کدرب در
فصل سوم از مقدمۀ کتاب المبانی ،تح عنوان «فی بیان ان القرآن تکلم اهلل سبحانه بره
علی هذا الترتیب الذی هو فی ایدینا الیوم ال علی ترتیب النزول» آمده اسر  .نویسرنده
در ابتدای شروو استناد خود چنین میگوید« :و الذی یؤکد صحیح مرا بکرنراه حردیث
ابی بن کدب». ...هجفری1994 ،م ،ص )64ظاهراً نویسنده حدیث را استثنائی یافته و در
موارد دیگر نیز از آن استفاده کرده اس و چنین میگوید که این حدیث را در رسالهای
دیگر تح عنوان «کتاب الغرر فی أسامی السور» یافته اس با ایرن تفراوت کره در آن
رساله ،حدیث به صورت پراکنده و بیل هر سوره آمده و در اینجا به فراخرور موعروو
مورد بحث حدیث به صورت یکجا و کامل آورده شده اس .
شیخ طبرسی و حدیث فضل السور ابی بن کعب
در متون تفاسیر مختلف ،مفسران در تفسیر سوره سور قرآن و در اولین گرام ،روایرات
مربوط به فضیل قرائ آن سوره را میآورند بررای مثرال ،شریخ طبرسری در تفسریر
مجمع البیان از این شیوه استفاده میکند و از آن جمله ،روای منسوب به ابی بن کدب
را قاده قاده کرده و در ابتدای هر سروره آورده اسر  .شریخ طبرسری نیرز در تفسریر
مجمع البیان ،از روای فضل السور در ابتدای سورهها به وفور استفاده میکنرد .وی در
ابتدای تفسیر خود و در فضل سور فاتحة الکتاب ،سلسلهسند روایر را بره صرورت
«بکر الشیخ ابوالحسین الخبازی المقری فی کتابه فی القراءة أخبرنا االمام ابروبکر احمرد
بن ابراهیم و الشیخ عبداهلل بن محمد قاال حدثنا ابواسحاق ابراهیم بن شری قال حردثنا
احمد بن یونس الیربوعی قال حدثنا سالم بن سلیمان المدائنی قال حدّثناهارون بن کثیر
عن زید بن أسلم عن ابیه عن ابی أمامة عن ابی بن کدب قال قال رسول الل»هطبرسری،
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1322ش ،ج ،1ص )11میآورد و در تمام سورههرای دیگرر ،روایر

فضرل السرور را

بدون سند و صرفاً با اشاره به ابی بن کدب از پیامبر حدیث فضل السور را با کلمات و
عبارات یکسان نقل میکند .با توجه به تکرار  9بار این سلسلهسند ،بدینه و بدون اندک
تفاوت در تفسیر الکشف و البیان و در فضل سور یوسف ،ابرراهیم ،مرریم ،حرج ،روم،
فاطر ،حدید ،مجادله و ماففین میتوان نتیجه گرف که شیخ طبرسی این روایر را از
ثدلبی گرفته اس  .گفتنی اس

که این سند در تفسیر واحدی نیس .

نکتۀ قابل تأمل در مجمع البیان این اس که شیخ طبرسری محتروای فضریلتی ایرن
روای را بر دیگر روایات ترجیح میدهد و با اولوی دادن بردان ،روایر را در رأس
روایات فضایل میآورد و روایات بددی را در درجات بددی میگذارد .در اکثر مروارد،
روای ساختگی فضل السور ابی بن کدب را بر روایات کتب تفسیری شریده همورون
تفسیر عیاشیههمان ،ج ،4ص 294ج ،5ص 212و )...یرا در مروارد متدردد ،حتری برر

روایات ائمۀ اطهار هموون امام جدفر صادقههمران ،ج ،5ص 315 ،131ج،6
ص 691 ،642 ،463 ،419و )...امام محمدباقرههمان ،ج ،6ص )535یا دیگر روایاتی که
ثدلبی در باب فضل السور میآورد و شیخ آنهرا را نقرل مریکنردههمان ،ج ،5ص212

و )...ترجیح میدهرد .در ادامره بره جایگراه ایرن روایر در تفسریر الکشرف و البیران
میپردازیم.
حدیث فضل السور ابی بن کعب در تفسیر الکشف و البیان
ثدلبی در تفسیر خود ،به وفور و در ابتدای همۀ سورههای قرآن از روای فضرل سرور
مورد بحث استفاده میکند .نکتۀ قابل توجه اینکه وی در سورههرای ابتردایی مصرحف
صرفاً به سند «عن ابی أمامة عن ابی بن کدب قال :قال رسرول اهلل»هثدلبری1422 ،ق،
ج ،3ص 241 ،5و )...اکتفا میکند ،در صرورتی کره در سرورههرای انتهرایی مصرحف
سلسلهسند این روای را به صورت کامل میآورد و ایرن سریر تکامرل سرندهای ایرن
روای

تا انتهای مصحف ادامه مییابد.ههمان ،ج ،14ص )323چنین سیری ما را بردین

فرعیه میرساند که به احتمال زیاد ،ثدلبی تفسریر خرود را از انتهرای مصرحف شرروو
نموده و بر این اساس ،سلسلهسندهای روای فضل سور مورد بحث ما که در سراسرر
تفسیر وی یاف

میشود ،در ابتدای نگارش تفسریرش کره از انتهرای مصرحف اسر ،
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کاملتر آورده شده و هرچه به انتهای نگارش که همانا سورههای ابتدایی مصحف اس
میرسد ،از تکامل سند آن کاسته میشود و مفسر به سندهای پیشینی اکتفا مریکنرد بره
حدی که در روای فضل السرور سروره آل عمررانهج ،3ص ،)5نسراءهج ،3ص،)241
مائرردههج ،4ص ،)5اعرررافهج ،4ص ،)214انفررالهج ،4ص ،)324نحررلهج ،6ص )5و
اسراءهج ،6ص )54صرفاً چند راوی انتهای سند را بکر میکند.
ثدلبی روای

فضل سور مورد بحث این مقاله را با دو سلسلهسند نقل میکند:

اول :أخبرنا ابوالحسن الجرجانی غیر مررّة قرال :أخبرنرا ابروبکر احمرد برن ابرراهیم
االسماعیلی و ابوالشیخ عبداهلل بن محمد ابصبهانی قاال :حردّثنا ابواسرحاق ابرراهیم برن
شری

قال :حدّثنا احمد بن یونس الیربوعی قال :حدّثنا سالم بن سرلیم المردائنی قرال:

حدّثنا هارون بن کثیر عن زید ابن أسلم عن ابیه عن ابی أمامة عن ابی برن کدرب قرال:
قررال رسررول اهلل»...هج ،5ص 116و  196ج ،2ص 62 ،5و  122برره بدررد در مرروارد
بسیار) و دوم« :أخبرنا ابوالحسن الخباری قال :حدّثنا ابن حبش قال :حردّثنی ابوالدبراس
محمد بن موسى الدقاق الرازی قال :حدّثنا عبداهلل بن روح المدائنی قال :و حدّثنا طفران
قال :حدّثنا ابن ابی داود قال :حدّثنا محمد بن عاصم قال :حدّثنا نسابة بن سوار الفرزاری
قال :حدّثنا مخلد بن عبدالواحد عن علی بن زید عن عااء بن ابی میمونرة عرن زر برن
حبیش عن ابی برن کدرب قرال :قرال رسرول اهلل»...هج ،3ص 5ج ،6ص 261ج،2
ص 111 ،32و  349ج ،1ص 262ج ،14ص 141و  )222شایان بکر اسر
اول از بسامد بیشتری در این تفسیر برخوردار اس .
نکتۀ دیگر در سلسلهسند بکرشده در الکشف و البیان این اسر

کره سرند

کره سرند روایر

فضل سور به لحاظ الفاظ تحمل حدیث به دو بخش قابل تفکی اس  :در بخرش اول
که در ابتدای سلسلهسند یاف میشود ،از الفاظ «قال :حدثنا» استفاده شده و در بخرش
دوم که متدلق به انتهای سلسلهسند اس

از لفظ «عن» استفاده شده اسر

و بره نروعی

شاهد روای مدندن هستیم .ازاینرو بخش اول از لحاظ اعتبار تحمل الحدیثی عبارات
و الفاظ بهتری نسب به انتهای حدیث برخوردار اس و بر این اساس مریتروان یر
مرز اعتباری و شکس

سلسلهسندی در آن یاف  .ثدلبی بخش اول سلسلهسرند فضرل

سور را بسیار متنوو بیان میکند و طرق بسیاری برای آن نقل مریکنرد امرا بخرش دوم
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سلسلهسند که به صورت مدندن نقل میشود ،در همگی مشابه و یکسران بره صرورت
«قال :حدّثنا هارون بن کثیر عن زید بن أسلم عن ابیه عن ابی أمامة عن ابری برن کدرب
قال :قال رسول اهلل »و نیز «قال :حدّثنا مخلد بن عبدالواحد عن علری برن زیرد عرن
عااء بن ابی میمونة عن زر بن حبیش عن ابی بن کدب قال :قال رسول اهلل »...بیران
میشود .لذا طبق ی فرعریه مریتروان چنرین احتمرال داد کره بخرش اول و ابتردایی
سلسلهسند را مرز تداول حدیث و پس از شکلگیری روای

دانس

و بخش مشرابه و

یکسان روای را بخش برساخته و مجدول دانس  .بر این اساس در سلسلهسند ثدلبری
حلقۀ مشترک در مظان اتهام جدل قرار میگیرد و ظاهراً ایرن حلقره نقرش اساسری در
شکلگیری و رواج این روای

بازی میکند .این حلقه در سلسلهسند اول« ،هارون برن

کثیر» و در سلسلهسند دوم« ،مخلد بن عبدالواحد» اس .
براساس تقایع شکلگرفته در بخش قبلی میتوان تکرار قادۀ پایرانی سلسرلهسرند
این روای را در دیگر کتب پیجویی کرد .خایب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادهخایب
بغدادی1412 ،ق ،ج ،3ص  )299این حدیث را با سلسلهسند «حدّثنا هارون برن کثیرر
عن زید بن أسلم عن ابیه عن ابی امامه عن ابی بن کدب قال »...نقل میکند.
بحثی کوتاه دربارۀ اهم راویان حدیث فضل السور در تفسیر ثعلبی
در این بخش تکیۀ ما بر مدرفی افراد مجروح و تضدیفشرده از سلسرلهسرندهای بکرر
شده برای این روای اس تا کلی آرا و نظریات علمای رجال و حردیث را پیرامرون
سلسلهسند این حدیث به دس آید.
یوسف بن عایۀ باهلی :ابوالمنذر از اصحاب حدیث کوفه اس
از وی روای

که هارون بن کثیرر

میکند .ابن عدی احادیث او را غیر محفوظ میداند و بخاری ،ابوحاتم و

دارقانی او را تضدیف کردند و ابن حجر لفظ متروک را برای آن به کرار مریبررد.هابن
عدی1449 ،ق ،ج ،2ص /154ابن حجر1394 ،ق ،ج ،2ص)442
سالم بن سلیم مدائنی :التمیمی السددی الخراسانی ثم المدائنی الاویل متوفی سرال
 122هجری اس و بخاری ترجیح بر تررک احادیرث او داده اسر هبخاری1391 ،ق،
ج ،4ص )133و ابن حبان وی را فردی مدرفی میکند که روایات ساختگی و مجدرول
از ثقات نقل میکندهابن حبان ،بیتا ،ج ،1ص )335و خایب بغدادی وی را به نقرل از
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عبدالرحمن بن خراش ،دروغگو و کرذاب مریخوانردهخایب بغردادی1412 ،ق ،ج،9
ص )192و ابن حجر نیز وی را متروک مینامد.هابن حجر1444 ،ق ،ج ،2ص)132
هارون بن کثیر :عبداهلل بن عدی و ابن حبان وی را مجهول و غیر مدروف میداند و
حدیثی را که به نقل از زید بن اسلم نقل میکند ،رد میکند و بر این باورند که حردیث
فضل سور صرفاً از طریق هارون بن کثیر از زید بن اسلم روایر شرده اسر و نره از
طریق کسی دیگر و این حدیث را غیرر محفروظ مریدانرد.هابرن عردی1449 ،ق ،ج،2
ص 122و  /155ابررن حبرران1442 ،ق ،ج ،3ص .)44نظررر بهبیهبهبرری1312 ،ق ،ج،4
ص )216و ابن حجر عسقالنیهابن حجر1394 ،ق ،ج ،2ص )231نیز اینچنین اس .
مخلد بن عبدالواحد :ابوهذیل از اصحاب حدیث بصره اس

و در سلسلهسرند دوم

ثدلبی در الکشف و البیان آمده اس  .برخی هموون بهبیهبهبی ،1312 ،ج، 4ص )13
و دیگران وعع این حدیث را به وی نسب دادهاند و ابوحراتم بره نقرل از محمرد برن
ابراهیم الکتانی حدیث مخلد را عدیف میداند .ابن جوزی نیز به نقل از ابوحراتمهابرن
حبان1442 ،ق ،ج ،3ص )43وی را با قید جداً منکر الحدیث مدرفی میکند و برر ایرن
باور اس
نیس
)239

که وی احادیث منفردی را نقل میکند کره شربیه احادیرث ثقرات و عردول

و باید از احتجاج بدان احادیث اجتنراب کررد.هابرن جروزی1316 ،ق ،ج ،1ص

بر این اساس همۀ اسناد موجود بررای ایرن روایر

دارای چنردین نفرر از راویران

عدیف ،مجروح و متهم به کذب وجرود دارنرد کره وجرود هرکردام از ایرن افرراد در
سلسلهسند حدیث می تواند باعث رد آن شود .باوجوداین ،مفسران پیش نامبرده همگی
با طیب خاطر با این روایات برخورد کردند و به وفور در منابع تفسیری خرود بره کرار
بردهاند به گمان اینکه این احادیرث صرحیح و قابرل اسرتناد و اسرتفاده هسرتند و ایرن
گوشهای از حدیثانگاری و ناآشنایی با علوم حدیث آنها به حساب میآید.
زمخشری و حدیث فضل السور
زمخشری نیز از این مقوله استثنا نیس و حدیث فضل السور مذکور را به تمامه در کل
سورههای قرآن استفاده میکند با این تفراوت کره وی در الکشراف ،بره عکرس دیگرر
مفسران احادیث فضائل السور را در انتهای سورهها میآورد .زمخشری در انتهای سور
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آل عمران و در فضیل

این سوره ،روای

ابی بن کدب را بدون سند و حتی بدون نرام

بردن از این صحابی و مستقیماً به نقل از پیامبر نقل مریکنرد.هزمخشرری1442 ،ق،
ج ،1ص )464چنین حذف صحابی در دیگر روایات فضل سور در کل تفسریر کشراف
نیز تکرار میشرودهر.ک :زمخشرری1442 ،ق ،ج ،1ص 464 ،11و  599ج ،2ص692
و )...که گذشته از وعع اصل حدیث ،شاهد نوعی ایجاد ارسال در حدیث هسرتیم کره
در دو تفسرریر پیشررین ،یدنرری الکشررف و البیرران ثدلبرری نیشررابوری و الوسرریط واحرردی
نیشابوری ،به عنوان دو منبع اصلی زمخشری در تفسیر و به احتمال زیراد منبرع اصرلی
روایات فضل السور کشاف مشاهده نمیشود .لذا برا توجره بره اخراجری کره ثدلبری و
واحدی از این حدیث ارائه کردهاند ،سلسلهسند حدیث فضیل

ابی بن کدب ،اخراج و

مورد بررسی قرار گرف .
حدیث فضل السور نمونهای تام و تمام برای اثبرات حردیثانگراری زمخشرری در
الکشاف اس  .اما حدیثانگاری وی بدین مبحث خالصه نمیشود و علیرغم حرذف
اسناد روایات توسط زمخشری و ایجاد ارسال در نقل حدیث کره خرود نروعی ایجراد
پوشش برای پنهان کردن عدف روایی این تفسیر اس  ،نمونههرای متدردد از روایرات
نقلشده در الکشاف ،زیر تیغ نقد علمای حدیث قرار گرفته و موارد بسریاری تضردیف
شدهاند که در ادامۀ مقاله و برای اثبات آشنایی کم زمخشری با علم حردیث و درایره و
شیوو پدید حدیثانگاری وی در الکشاف ،به مواردی دیگر اشراره و اکتفرا مریکنریم.
باشد که محققان بددی دق

نظرها و تحقیقات دیگری در این باب انجام دهند.

نمونههای دیگر از حدیثانگاری در الکشاف
تفسیر الکشف و البیان ثدلبی ازجمله منابع محروری زمخشرری در گرردآوری روایرات
تفسیری در کشاف اس که نشان از اعتمراد و اکتفرای زمخشرری بره نقرل روایر در
الکشف و البیان و عدم تتبع و جس وجو در دیگر کتب روایی و تفاسیر مرأثور اسر .
مبنای این نظر ریشه در تاابق الفاظ اینگونه روایات الکشاف با الکشف و البیران دارد.
این روایات را زیلدی در کتاب تخریج خود آورده اس و مروارد تارابق برین ایرن دو
تفسیر را به وعوح نشان داده اس  .در ادامه به مواردی چند از آن اشاره خواهیم کررد.
جالب اینجاس

که در مواردی ،الفاظ روای

منحصراً متدلق به تفسریر ثدلبری اسر

و
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این الفاظ در دیگر کتب روایی و تفسیر یاف نمیشود و از آن مهمتر اینکه در الکشف
و البیان این روایات یا بدون سند نقل شدهاند یا اسانید اینگونه روایات سندهایی ناآشنا
و بی اساس هستند که در دیگر کتب روایی یاف

نمیشوند .در ادامه به چنرد مرورد از

اینگونه روایات اشاره میشود.
 .1در تفسیر الکشاف در بیل آیۀ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناا»هآل عمرران )92 :زمخشرری
سه روای

میآورد .روای

اول «عنه علیه الصالة و السرالم :الحجرون و البقیرع یؤخرذ

بأطرافهما و ینثران فی الجنة»ههمان ،ج ،1ص )319اس که دربار مکه و مدینه آمده و
سندی برای آن بکر نشده اس و ابن حجر عبارت «لم أجده» را بدون هری توعریحی
دربار آن میآورد عبارتی که ابن حجر در تخریج روایات الکشاف ،بیش از  124بار از
آن اسررتفاده مرریکنرردههمان ،ج ،1ص ... ،221 ،194 ،126 ،154 ،116 ،64 ،11و دیگررر
جلدها ،همگی در حاشیه) و همۀ این عبرارات دال برر حردیثانگراری زمخشرری در
تفسیرش اس  .زیلدی نیز در تخریج این حدیث تنها به عبارت «غریب جرداً»هزیلدری،
1414ق ،ج ،1ص )199اکتفا و سکوت میکنرد و دیگرر مالبری دربرار آن نمریآورد
سکوتی که بیان از نیافتن اصل و منبع مدتبر برای این حدیث اس

و ابن حجرر نیرز آن

را به خوبی میفهد و مدمروالً در قبرال عبرارت «غریرب» زیلدری عبرارت «لرم أجرده»
هزمخشری1442 ،ق ،ج 319 ،1حاشیه) را برمیگزیند .مال علی قاری نیز پس از آوردن
اقوال دیگران تصریح دارد که بررای ایرن حردیث اصرلی نمریشناسردهقاری1316 ،ق،
ص )62و این عبارت دیگر از سکوت زیلدی اس  .لذا عبرارت «غریرب» زیلدری و در
تاابق و پیروی از آن عبارت «لم أجده» ابن حجر نشان از بریثمرر و برینتیجره برودن
تالش دو عالم حدیثی برای یافتن اصل و منبع برای برخی از احادیث الکشاف اس
این دو عبارت عالمتی خوب برای یافتن حدیثانگراریهرای زمخشرری در الکشراف
و

اس .
 .2دومین حدیثی که زمخشری در بیل آیۀ  92سور آل عمران میآورد ،به نقرل از
ابن مسدود اس « :و عن ابن مسدود :وقف رسول اللَّه صلى اللَّه تدالى علیه و على آلره
و سلم على ثنیة الحجون و لیس بها یومئذ مقبرة ،فقال «یبدث اللَّه من هذه البقدة و مرن
هذا الحرم کله سبدین ألفا وجوههم کالقمر لیلة البدر ،یدخلون الجنة بغیر حساب ،یشفع
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کل واحد منهم فی سبدین ألفا وجوههم کالقمر لیلرة البردر».هزمخشرری1442 ،ق ،ج،1
ص )319حدیثی که سند برای آن بکر نمیکند ،ولی ایرن برار حرداقل بره صرحابی آن
اشاره دارد.
زیلدی دربار این حدیث تنها به عبارت «غریب» اشاره میکند و پس از آن حردیثی
سنددار را به نقل از دارقانی میآورد که «من حدیث عثمان بن الحسرن الرافدری :عرن
عبدالمل

بن الماجشون ،ثنا مال  ،عن نافع ،عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل صلی اهلل
"

"

علیه و سلم :لیبدثن من بقیع الغرقد سبدون ألف شهید لیشفع کل شهید لسربدین ألفراً ،
قالوا :یا رسول اهلل ،أیکون هذا بالمدینة؟ قال" :توفی بشریء مرن حولهرا مرن ابعرراب،
فیأخذون بأکنافها ابربدة ،ثم تنکث نکثراً فری الجنرة" مختصررة»هزیلدری1414 ،ق ،ج،1
ص )244که در بدا الفاظ اشتراکاتی دارد و زیلدری برا آوردن سرند بکرشرده سردی
میکند نظر خود را در تضدیف این حدیث تبیین کند .ابن حجر نیز به نقل از دارقانری
دربار «عثمان بن حسن رافدی» میگوید که وی عردیف اسر و بره اباطیرل حردیث
میگوید و متهم به وعع حدیث اس هابن حجر1394 ،ق ،ج ،4ص )133و پس از آن،
به روایتی دربار فضیل

شهر مدینه استشهاد میآورد که به لحراظ محتروا نزدیر

بره

حدیث زمخشری و زیلدی اس .
 .3در تفسیر الکشاف زمخشری در بیرل آیرۀ «فَسُاْحاانَ لللهاهِ یِا نَ ْسُحسُاونَ وَ یِا َ
ن
ْسصحِْاُون»هروم ،)12 :روایتی را از پیامبر اکرم نقل میکند کره ایشران فرمودنرد« :مرن

سره أن یکال له بالقفیز ابوفى فلیقل :فسبحان اهلل حین تمسون و حین تصربحون» .ابرن
حجرهزمخشری1442 ،ق ،ج ،3ص ،423حاشیه) در تخریج این روای با تکیه بر نقرل
زیلدیهزیلدی1414 ،ق ،ج ،3ص )52تنها از ثدلبی نام میبرد که وی به سلسلهسند «عن
الحجّاج بن یوسف بن قتیبة بن مسلم ،عن بشر بن الحسین ،عن الزبیر برن عردی ،عرن
أنس بن مال »هثدلبی1422 ،ق ،ج ،2ص )291این روای

را میآورد و ابن حجر بشرر

بن حسین را ساقط مدرفی میکند و سند این روایات را تضدیف میکند .ایرن درحرالی
اس که ابن حجر و زیلدی منبع دیگری برای این روای نمییابند و لذا بکر نمیکنند.
 .4زمخشری در بیل آیۀ «یا أَیهَا للهذِینَ آمَنسول آمِنسول بِاللههِ وَ رَسُولِهِ وَ للْكِتااِِ للهاذِن زَاَه َ
عَلى رَسُولِهِ وَ للْكِتاِِ للهذِن أَزََْ َ مِنْ قَْحلس وَ مَنْ یكْفسرْ بِاللههِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كستسِْاهِ وَ رُسُالِهِ وَ للْ اوحمِ
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للْآخِرِ فَقَدح ضَله ضَالالً بَعِ دلً»هنساء )136 :روایتی شرأن نزولری را بردون سرند و برا لفرظ
«روی» نقل میکند که در آن ،اسامی افرادی را که ایرن آیره بردانهرا اشراره دارد ،بیران
میکند که «عبداهلل بن سالم ،و أسد و أسید ابنی کدب ،و ثدلبة برن قریس ،و سرالم برن
أخ عبداهلل بن سالم ،و سلمة ابن أخیه ،و یامین بن یامین» نزد پیامبر آمدنرد و گفتنرد
که «یا رسول اهلل ،إنا نؤمن ب و بکتاب و موسى و التوراة و عزیر و نکفر بما سواه من
الکتب و الرسل» ولی پیامبر ناذیرفتند و «قال :بل آمنوا باهلل و رسوله محمد و کتابره
القرآن و بکل کتاب کان قبله» و آنان ناذیرفتنرد و آیرۀ مرذکور نرازل شرد.هزمخشرری،
1442ق ،ج ،1ص )526یگانه منابدی را که زیلدریه1414ق ،ج ،1ص )365بررای ایرن
روای

مییابد ،تفسیر ثدلبی و اسباب نزول شاگردش واحدی اس  ،با این تفاوت کره

ثدلبی روای را از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس نقرل مریکنردهثدلبی1422 ،ق،
ج ،3ص )441ولی واحدی اسرناد را بره ابرن عبراس نمریرسراند.هواحردی1411 ،ق،
ص )111ظاهراً واحدی علیرغم چنین نقلی در اسباب نزولش صالح ندیده اس کره
این روای را در الوسیط بیاورد و از آن صرفنظر کرده اس  .پس از آن ابن حجر نیرز
در ادام رۀ کررار زیلدرری در تخررریج کشرراف نتوانسررته اس ر

منبدرری برریش از ای رن دو

بیابدهزمخشری1442 ،ق ،ج ،1ص )526و لذا بیان زیلدی را تکرار کرده اس  .برر ایرن
اساس مثلث ثدلبی ،واحدی و زمخشری به حدیثانگاری دچار شدهاند کره ثدلبری بره
عنوان رأس این مثلث ماررح مریشرود و ابرن حجرر برا لفرظ «بکرره الثدلبری و مرن
تبده»ههمان ،ج ،4ص ،324حاشیه) به محوری
میکند.

ثدلبری در ایرن حردیثانگراری اشراره

 .5زمخشری در بیل آیۀ «یا أَیهَا للهذِینَ آمَنسول ال یسحخَرْ قَوحمٌ مِانْ قَاوحم»....هحجررات)11 :
اشاره به روای «و روى أنها نزل فی ثاب بن قیس و کان به وقر ،و کانوا یوسدون لره
فی مجلس رسول اهلل لیسمع ،فأتى یوما و هو یقول :تفسحوا لری ،حترى انتهرى إلرى
رسول اللّه صلى اللّه تدالى علیه و على آله و سلم ،فقال لرجل :تنح ،فلرم یفدرل ،فقرال:
من هذا؟ فقال الرجل .أنا فالن ،فقال :بل أن ابن فالنة ،یریرد :أمّرا کران یدیرر بهرا فری
الجاهلیة ،فخجل الرجل فنزل  ،فقال ثاب  :ال أفخر على أحد فی الحسب بدردها أبرداً»
هزمخشری1442 ،ق ،ج ،4ص )324که هموون بسریار دیگرر مروارد نقرل روایر

در
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کشاف از لفظ «روی» به جای سلسلهسند خود استفاده میکند .زیلدی با جس وجروی
فراوان و تتبع همیشگی خود ،تنها ثدلبی و واحدی را به عالو بغوی بره عنروان منرابع
پیشین برای این روای مییابد و این روای را غریب میدانرد.هزیلدری1414 ،ق ،ج،3
ص )342واحدی در اسباب نزول ،این روای را با الفاظی دیگر در شأن ثاب بن قیس
بن شماس و با إسناد مریآورد.هواحردی1411 ،ق ،ص )449نکترۀ جالرب اینکره ایرن
روای

را بغوی نیز در مدالم التنزیل میآورد و آن را به نقل از ابن عباس و بدون إسناد

بکر میکند.هبغوی1424 ،ق ،ج ،4ص )264لذا از مددود مواردی اس که باید بغوی را
به مثلث پیشگفته افزود .در این باب بغوی نیز در ورطرۀ حردیثانگراری ایرن مثلرث
میافتد که با توجه به تداریف دیگران دربرار وی سرر زدن چنرین عملری از او جرای
اندکی تأمل دارد.
نکتۀ قابل توجه اینکه در نمونۀ بکرشده و بسیاری نمونههای دیگری که زیلدی و به
تبع آن ابن حجر برای تخریج اینگونه احادیث بی اصل و سرند الکشراف مریآورنرد،
عبارت «أخرجه الثدلبی» تداول بسیاری دارد و این در حرالی اسر کره منبرع و اصرل
دیگری به عنوان منبع تخریج بکر نمیشود و در موارد متددد ،تنها منبع اخراج حردیث
بکرشده ،کتب الموعوعات و الضدفاء هستند که دال برر اظهرار نظرر علمرای حردیثی
دربار حدیثانگاری مؤلف اس  .بر این اساس ،نقش و ترأثیر ثدلبری در شرکلگیرری
پدید حدیثانگاری در الکشاف مبرهن میشود.
نتیجهگیری
 .1اگرچه تفسیر الکشاف زمخشری ازجمله تفاسیر اجتهادیکالمی با گررایش اعتزالری
اس  ،اما مفسر حجم قابل توجهی از روایات نبوی و صرحابه را بره فراخرور مباحرث
تفسیری و ماابق با آیات با رویۀ ارسال در حدیث استفاده میکند .این در حالی اسر
که تفاسیر مداصر و اندکی پیش از ایشان که به عنوان منابع اصلی الکشاف مارح اس
و به احتمال قوی ،زمخشری بدینه از این کتابها استفاده کررده اسر  ،مقولرۀ اسرناد و
بکر سلسلهسند را مبنای روش تفسیر بالمأثور خود قرار دادهاند و زمخشری بره عنروان
سرسلسۀ ارسال این احادیث قابلی مدرفی دارد.
 .2با تکیه بر کتابهای تخریج احادیث الکشراف زمخشرری کره توسرط دو عرالم
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و تکررار عبرارت «أخرجره

الثدلبی» در هر دو کتاب تخریج مذکور چنین برداش مریشرود کره الکشرف و البیران
ازجمله منابع اصلی و محوری زمخشری در تألیف الکشاف اس  .البتره عنروانگرذاری
الکشاف و قراب آن با عنوان تفسیر ثدلبی ،این فرعیه را بیشتر تأیید میکند.
 .3زمخشری بسیاری از احادیث خود را از کتب مدتبر برگزیده اسر  .براوجوداین
حجم قابل توجهی از احادیث الکشاف نیز از اصل و منبع مدتبر نقل نشدهاند لرذا ایرن
احادیث در کتب موعوعات و به عنوان احادیث مجدول مورد نقد علمای حدیث قرار
گرفتهاند .درنتیجه ،برخی منتقدانر جدای از برخی انتقادها با گرایش کالمی و مرذهبیر
به دلیل وجود چنین احادیثی ،زمخشری را در کنار و پس از ثدلبری و واحردی ،مرورد
نکوهش قرار داده و بر عدف زمخشری در عرصۀ حدیث صحه گذاشتهاند.
 .4ازجمله احادیث راهیافته به الکشاف و برخی تفاسیر مداصر وی ،حردیث فضرل
السور منسوب به ابی بن کدب اس که زمخشری به قاده قادره کرردن ایرن حردیث
طویل در انتهای هر سورههبه عکس روال بیان فضیل در ابتدای سروره) آورده اسر .
این در حالی اس

که حدیث مذکور در جدل و وعع شهر علمای حدیث اسر  .بره

غیر از حدیث فضل السور روایات متددد دیگری اس که تخریجنویسان الکشاف برای
آن اصل و سندی نیافتند که دال بر حدیثانگاری وی اس .

 .5با مقایسۀ تفسیر الکشاف با تفاسیر مداصر و اندکی پیش از آن هموون الکشرف
و البیان ،الوسیط و مدالم التنزیل بدین نتیجه میرسیم که زمخشری به عکرس مفسرران
پیش از خود رویۀ حذف سند و ارسال در احادیث تفسیری را در پیش میگیرد.
پینوشتها:
 .1آی اهلل مدرف بر این باور اس که زمخشری در فهم مدانی آیات الهی غیر متأثر از مذهب خاصری
هموون اعتزال اس  ،بلکه هموون انسانی عاقرل عرالم آزاده بره تفسریر آیرات قررآن پرداختره اسر .
همدرف 1411 ،ق ،ج ،2ص)411
 .2زیلدی در کتاب چهار جلدی تخریج احادیث کشراف ،عردد  1524را بررای آخررین حردیث مرورد
تحقیق خود آورده اس هزیلدی1414 ،ق ،ج ،4ص )341و نگارنده برر ایرن براور اسر کره وی همرۀ
روایات کشاف را تخریج ننموده و روایات کشاف بیش از این اس .
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 .3مبحث حدیثانگاری ابتکار استاد ارجمندم جناب آقای پاکتوی اس کره نره تنهرا در کرالسهرای
درس دانشگاه بلکه در مقالۀ «حدیث» دائرةالمدرارف برزرا اسرالمی نیرز بردان پرداخترهانرد.هپاکتوی،
1392ش ،ص)261
 .4این کتاب به کوشش آرتور جفری تصحیح و چاپ شده اسر  .نویسرند مقدمرۀ اول یدنری مقدمرۀ
کتاب المبانی فی نظم المدانی ناشناخته اس و حدس بر آن اسر کره ایرن کتراب حردود سرال 425
هجری نگاشته شده اس و با توجه به زبان و ادبیات حاکم بر متن آن و اسانید بکرشده در این کتراب،
نویسنده آن از علمای مغربزمین اسالمی اس .
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